
                                                                                                    Elmi əsərlər №3(4),2016 
 

1 
 

  AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 
    MƏHƏMMƏD FÜZULİ adına ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELMİ 
ƏSƏRLƏR 

Научные  труды 
Scientific publications 

 
 

№3(4), 2016 
  



                                                                                                    Elmi əsərlər №3(4),2016 
 

2 
 

   ISSN: 2410-5619 

   

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 
MƏHƏMMƏD FÜZULİ adına ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU 

                                                                                                                  
 
 
 
  
 
 
 

ELMİ 
ƏSƏRLƏR 

Научные  труды 
Scientific publications 

 
№3(4),2016 

 
                                           27.07.2015-ci idə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi 

tərəfindən “Mətbu  nəşrlərin  reyestri”nə (22/9) daxil edilmişdir. 
 

Fransada Beynəlxalq İSSN Mərkəzində  
qeydiyyatadan keçmişdir. 

 
 

BAKI – 2016 
 

  



                                                                                                    Elmi əsərlər №3(4),2016 
 

3 
 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ılə tarix çap olunur 
 
 

 

Baş redaktor: 
Aybəniz ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ 

AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru 

 
 
Redaksiya heyəti: 
 
 
İsa HƏBİBBƏYLİ 
Azərbaycan MEA-nın vitse-prezidenti, 
akademik 
 
Teymur KƏRİMLİ 
Azərbaycan  MEA-nın Humanitar Elmlər Böl-
məsinin akademik-katibi, Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, 
akademik 
 
Abuzər XƏLƏFOV 
BDU-nun “Kitabxanaşünaslıq” kafedrasının 
müdiri, tarix üzrə elmlər doktoru, professor 
 
Xəlil İSMAYILOV 
BDU-nun “Kitabxana resursları və informasiya 
axtarış sistemləri” kafedrasının müdiri, tarix 
üzrə elmlər doktoru, professor 
 
Gülbəniz BABAXANLI 
AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin direk-
toru, filologiya üzrə elmlər doktoru 
 
Nikolay KALYONOV 
Rusiya EA Təbiət Elmləri Kitabxanasının 
direktoru, texnika üzrə elmlər doktoru 
 
 
 

 
 
Aleksandr QRUŞA, Belarusiya Milli EA 
Kitabxanasının direktoru, tarix elmləri üzrə 
fəlsəfə doktoru, dosent 
 
Janna ŞAXMUXANBETOVA 
Qazaxıstan Milli Akademik Kitabxanasının baş 
direktoru 
 
Şirin İBRAİMOVA 
Qırğızıstan EA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının 
direktoru 
 
Nadir İSMAYILOV 
BDU-nun “Biblioqrafıyaşünaslıq” kafedrasının 
müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
 
Firəngiz HUSEYNOVA 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun Elektron resurslar şöbəsinin müdiri 
 
Cavid CƏFƏROV 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə 
doktoru 
 
Qutiyera CƏFƏROVA 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun  Kitabxana və elmi informasiya 
şöbəsinin müdiri 

 
  



                                                                                                     Elmi əsərlər №3(4),2016 
 

3 
 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ. 

Mətnşünaslıq.Mənbəşünaslıq. 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                           
UOT:821.222.1 

                                                                                                              Paşa Kərimov, 
                                                      AMEA  Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 
                                                                                            filologiya üzrə elmlər doktoru  
 

                                       TƏSİR TƏBRİZİNİN ƏDƏBİ İRSİ 

Açar sözlər: şeir, poema, qəzəl, qəsidə, məsnəvi 
Ключевые слова: стихи, поэма, газель, касыда, маснави  
Key words: poem, ghazal, qasida, masnavi 

 

Həyat və yaradıcılığı tədqiqatçılarımız tərəfindən kifayət qədər araşdırılmamış, 
əsərləri ölkəmizdə nəşr edilməmiş Azərbaycan şairlərindən biri də XVII əsrin ikinci 
yarısı — XVIII əsrin əvvəllərində yaşamış Mirzə Möhsün Təsir Təbrizidir. Şair Səfəvi 
hökmdarlarından Şah Süleyman (1666-1694) və Şah Sultan Hüseyn (1696-1722) 
dövrünün məşhur şəxsiyyətlərindən və dövlət adamlarından olmuşdur. Ulu babası I Şah 
Abbasın əmri ilə bir çox azərbaycanlılar kimi Təbrizdən İsfahana köçürülmüş, Təsir də 
1650-ci ildə orada dünyaya gəlmişdir. Bu barədə şair farsca bir rübaisində maddeyi-
tarix tərtib etmişdir (16, 402). Məhəmmədəli Tərbiyət Təsirin ana tərəfindən təbrizli  
Məhəmməd Hüseyn Çələbinin, ata tərəfindən isə təbrizli zərgər Əbülxanın nəvəsi 
olduğunu bildirir (15, 331). Şairin adı “Möhsün”, təxəllüsü isə “Təsir” olmuşdur. O, 
qəsidələrindən birində təxəllüsünün ona Səfəvilər dövləti divanının vəziri olmuş 
Məhəmməd xan tərəfindən verildiyini qeyd etmişdir (16, 400). Saib, Qövsi, Məczub və 
digər müasirləri kimi Təsir  İsfahanda yaşasa da, əsərlərində Təbrizi üstün tutduğunu, 
təbrizli olduğu ilə fəxr etdiyini bildirmişdir: 

“Be sehhəte-soxən xod dəlile-mən, Təsir, 
Həmin əst ke, əz xake-pake-Təbrizəm” 
Tərcüməsi: 
“Təsir, sözümün düzlüyünə dəlil odur ki, 
Mən Təbrizin pak torpağındanam”. 
 
“Zic dər eşq çü mən kəs natəvanəd bəstən, 
Mən təbriziyəm, əgər Xacə Nəsir əz Tus əst” 
Tərcüməsi: 
“Eşqdə heç kəs mənim tək zic bağlamayıb, 
Əgər Xacə Nəsir Tusdandırsa, mən də Təbrizdənəm” (16, 401-402). 
Mirzə Möhsün dövlətin maliyyə işləri sahəsində 50 ildən çox dürüstlüklə 

çalışmış, Yəzdin maliyyə vəziri təyin edilmişdir. Şair “Hüsni-ittifaq” adlı poemasında 
Yəzd şəhərinin maliyyə vəziri təyin edilməsindən danışır, buna görə Səfəvi hökmdarına 
minnətdarlığını bildirir. “Hüsni-ittifaq” əsərini Mirzə Möhsün Yəzdin sərin və 
mənzərəli yerlərindən olan Təft qəsəbəsinə həsr etmişdir. Şairin Yəzddə işlədiyi vaxt 
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fəal surətdə şəhərin abadlıq işləri ilə məşğul olduğu, h.1119-cu ildə (m.1707) burada 
Təsirabad adı verdiyi bulaq tikdirdiyi barədə məlumatımız vardır (1, 404). Mənbələr 
göstərir ki, Təsir dövlət işində düzgün və vicdanla çalışdığına görə, özünə var-dövlət 
toplamamışdı, buna görə də düşmənlərinin fitnəsi nəticəsində vəzifəsindən 
uzaqlaşdırıldıqdan sonra maddi cəhətdən ağır vəziyyətə düşmüşdü. Belə olan halda 
Təsir “Canannüma” poemasını, yazır əsərin sonunda uzun illər ərzində dövlət 
qarşısındakı xidmətləri, vəziyyəti barədə Şah Sultan Hüseynə məlumat verir, dövrünün 
məşhur din xadimi Məhəmməd Bağır Məclisinin vasitəçiliyi ilə ərzini şaha çatdıra bilir, 
nəticədə şair yenidən əvvəlki vəzifəsinə təyin edilir. Lakin, şeirində dediyi kimi, Yəzdin 
dələduzları onu incidib üzünə durduqlarına görə  şair h.1120-ci ildə (m.1708) həmişəlik 
dövlət işlərindən əl çəkərək istefaya çıxır (16, 404). Beytlərindən birində Mirzə Möhsün 
bəzi insanlarda gördüyü vəfasızlıq, nankorluq kimi naqis cəhətləri belə ifşa etmişdir: 

Sana sanmazsan olsun müttəfiq güzgudə timsalın, 
Əgər mən gördügüm görsən vəfasız aşinalərdən (13,49).  
Burada şair deyir ki, əgər kimsə keçmiş dostlardan mən gördüyüm vəfasızlığı 

görsəydi, güzgüdəki əksinə belə yaxın olmaq istəməzdi. Fikrimizcə, bu sözləri şairə 
yazdıran başına gələn əhvalat, acı həyat təcrübəsidir. Müxtəlif mənbələr göstərir ki, 
Mirzə Möhsün ömrünün son illərində güşənişin həyat keçirmiş, Sultan Hüseynin 
ölümündən əvvəl vəfat etmişdir. Təsirin müasiri, “Eşq” təxəllüsü ilə şeirlər yazan Mirzə 
Davud İsfahaninin şairin ölümü münasibəti ilə yazdığı şeirindəki “Ah, əz Təsir, ah” 
sözlərini əbcədlə hesabladıqda onun h.1131-ci ildə (m.1719) vəfat etdiyini öyrənirik (7, 
266). 

Məhəmməd Tahir Nəsrabadi təzkirəsində Təsirin gözəl insan, işlərində dürüst 
dövlət məmuru, istedadlı şair olduğunu qeyd edir: “Mirzə Möhsun olduqca məlahətli, 
zahiri cəhətdən gözəl və görkəmli, batini cəhətdən isə sanki yer əhalisinin başına 
göydən səpilmiş müqəddəs cəvahir tozudur, ya da mənim arzularımı təcəssüm etdirən 
bir ilahədir. Ona maliyyə dəftərlərindən birini yazmaq tapşırılmışdır. Maliyyə işlərinin 
hər cəhətdən bəxti gətirmişdir, ona görə ki, bu cənab son dərəcədə xeyirxah və pak 
qəlblidir. Şeirdə onun ürəyəyatan təbi vardır. Şeirini ilk dəfə oxuduqda belə, onun fikri 
aydın olur” (11, 171). Şeyx Məhəmmədəli Həzin öz təzkirəsində Mirzə Möhsünün 
dövrünün görkəmli dövlət xadimi və şairi Məhəmməd Tahir Vəhid Qəzvininin qayğısı 
ilə həyatda irəlilədiyini məlumat verir: “Mirzə Möhsün Təsirin xoş xisləti və mülayim 
rəftarı var idi. Nəvvab Vəhidüzzəman onun tərbiyəsi və inkişafına səy göstərərək İranın 
maliyyə işlərini ona tapşırmışdır. Daha sonra Mirzə Möhsün Yəzdin maliyyə 
vəzifəliyinə irəli çəkilmişdir. O, siyaq elmində, divan işlərini nizama salmaqda və xalqla 
xoş rəftar etməkdə misilsiz idi. Mirzə Möhsün mənim köhnə dostum idi. Son vaxtlarda 
divan işlərindən əl çəkmiş, böyük izzət və hörmətlə ölənədək evində guşənişin 
olmuşdur. O, müxtəlif janrlarda şeir qoşardı, sözlərin ən incəliklərini dərk edərək, həm 
məna, həm də forma cəhətdən söz ustası olub, bu barədə bir sıra tay-tuşlarından üstün 
idi” (6, 72). 

 Xoşgu “Səfinə” əsərində Təsir şeirlərinin dövründə geniş yayıldığı barədə yazır: 
“Son dövrdəki şairlər içərisində İsfahanda yaşayan Təsir kimi fəsahətli və bəlağətli şair 
olmamışdır. O, şəhid olmuş padşah (Sultan Hüseyn — P.K.) zamanında Şöhrət 
təxəllüslü Şeyx Hüseyn Həkimülməmalikə öz şeirlərini göndərmişdir. Onun şeirləri 
bütün Hindistan şairlərinin hüsni-rəğbətini cəlb etmişdir. Mən Xoşgu ondan çox istifadə 
etmişəm” (Bax:15, 332). 

Təbrizli Mirzə Əbu Talıb xan “Xülasətül-əfkar” əsərində Mirzə Möhsünün  
sağlığında İsfahanda ən tanınmış azərbaycanlılardan biri olduğu barədə yazır: “Mirzə 
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Möhsün Təsir İsfahan Abbasabadının adlı-sanlı təbrizli şəxsiyyətlərindən, alicənab, 
xoşqəlb söz ustası idi. Səfəvilər sülaləsinin axırlarında Təsir bir müddət Yəzdin maliyyə 
vəziri olmuş, Əfqan macərasına yaxın o, ruzigarın hadisələrinə dözməyərək vəfat 
etmişdir. Onun şeir divanında on min beytə yaxın şeir vardır. Mirzə Möhsün incə 
məfkurəli bir şəxs olmuşdur “ (Bax:15, 332). 

Prof. Turxan Gəncəyi “İsfahandakı Səfəvi sarayına türk dilinin mövqeyi” adlı  
məqaləsində şairin müxtəlif rəsmi ziyafətlər, bayramlar münasibəti ilə yazdığı şeirləri 
nəzərdən keçirdikdən sonra belə qərara gəlmişdir ki, Təsir Şah Süleyman və Sultan 
Hüseyn zamanında faktiki olaraq sarayda məliküş-şüəralıq vəzifəsini də icra etmişdir (5, 
25). 

Təsirin fars dilində yazdığı qəsidə, qəzəl, qitə, rubai və  məsnəviləri barədə 
məlumatımız vardır. Şairin lirik şeirləri bir divan halında tərtib edilmişdir. Hal-hazırda 
Tehranın Məclise-Şuraye-İslamiye-İran və Sepəhsalar Ali Mədrəsəsi kitabxanalarında 
Mirzə Möhsün əsərlərinin əlyazma külliyyatı saxlanılmaqdadır.  

M.Tərbiyət Təsirin aşağıdakı məsnəviləri barədə məlumat vermişdir:  
1. “Minhacül-merac” — bu  məsnəvi əruzun təqarüb bəhrində yazılmış və 

Məhəmməd  peyğəmbərin merac gecəsinə aiddir. 
2. “Meymənət” (“Xoşbəxtlik”) — bu məsnəvi də təqarüb bəhrindədir, gözəl 

xislətlər və xoş rəftar kəsb etmək məsələsinə həsr edilmişdir. 
3. “Dəvətül-aşiqin” isə “Xosrov və Şirin” bəhrində və İsfahanın Səadətabad 

binaları və bağlarının tərifində yazılmışdır. 
5. “Səmərətül-hicab” — “Yeddi gözəl” əsəri bəhrində yazılmışdır. 
6. “Cahannüma” əsəri “Sirlər xəzinəsi” bəhrində yazılmış, İsfahanın Fərəhabad 

binaları və bağlarının tərifi haqqındadır.  
7. “Hüsni-ittifaq” — “Leyli-Məcnun” əsəri bəhrində yazılmış və Təft qəsəbəsi, 

onun suyu, havası, ağacları, meyvələri və gül-çiçəklərinin tərifi haqqındadır (15, 333-
334). Tədqiqatçı Mir Tohid Yüzbaşinin verdiyi məlumata görə, şairin “Risaleyi-
müəmma” adlı əsərinin başlanğıcında daha bir məsnəvisi vardır ki, ona ad verməmişdir 
(16, 405). 

T.Təbrizinin yaradıcılığında Ənvəri, Xaqani, Nizami, Sədi, Hafiz, Səlman 
Savəci kimi klassiklərin, Səfəvilər dövrü şairlərindən Nəziri, Saib Təbrizi, Talib Amuli, 
Feyz Dəkəni, Möhtəşəm Kaşani və Kəlim Kaşaninin təsiri aydın hiss olunur. Farsdilli 
poeziyada XVI-XVII əsrlərdə meydana çıxmış “hind üslubu”nun nümayəndəsi Təsir, 
təbii ki, bu yeni üslubun ən böyük ustadlarından olan Saibin yaradıcılığından 
bəhrələnməli idi. Mirzə  Möhsün şeirində Saibdən təsirləndiyini belə ifadə etmişdir: 

Saibe-şirinsoxən dər şeir mostəsna bovəd, 
Vərnə Təsir əz ke dər icade-məni kəmtərəst. 
Tərcüməsi:  
Şirin sözlü Saib şeirdə hamıdan üstündür, 
Lakin Təsir məna icadında heç kimdən əksik deyil (16, 406). 
Təsirin farsdilli yaradıcılığında Peyğəmbərə və imamlara həsr edilmiş qəsidələr 

müəyyən yer tutsa da, lirik-aşiqanə  məzmunlu qəzəllər daha çoxdur. M.Tərbiyət şairin 
bir sıra qitə və qəsidələrində maddeyi-tarixlər tərtib etdiyi barədə məlumat vermiş, onun 
məşhur alim Ağahüseyn Xansarinin vəfatı (h.1093-m.1682), Şah Süleymanın tərifi və 
Əbdüləziz xan Çingizinin gəlməsi (h.1097-m.1685), Mirzə Əlaəddin Məhəmməd 
Gülüstaninin vəfatı (h.1100-1688), Şeyxəli xan Zəngənə vəzirin vəfatı (h.1101-m.1688), 
Mirzə Tahir Vəhidin vəzir təyin edilməsi (h.1101-m.1689), Şah Süleymanın vəfatı 
(h.1105-m.1694). Məhəmməd Mömün xan Bəydilinin vəzir təyin edilməsi (h.1110-
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m.1699), Ağaməhəmməd Bağır Məclisinin vəfatı (h.1111-m.1699), Ağarəzi Məsrurun 
vəfatı (h.1114-m.1702), Yəzd şəhərində baş vermiş qarışıqlıq (h.1116-m.1704), 
Çehilsütunun aynaxanasında baş vermiş yanğın (h.1118-m.1706), Mir Nəcatın vəfatı 
(h.1121-m.1709), Qəndəharın qoşun başçısı Xosrov xanın öldürülməsi (h.1124-m.1712)  
münasibəti ilə şeirlər yazdığını qeyd etmişdir (15, 334-335). 

Təsirin yaradıcılığı barədə müxtəlif fikirlərə rast gəlirik. Əgər Xoşgu şairə ən 
yüksək qiymət vermişdisə, Lütfəli bəy Azər (1722-1781) onun əsərlərini zəif hesab 
etmişdir. L.Azər “Atəşkədə” təzkirəsində yazır: “Təsir divan sahibidir. Təxəllüsü 
“Təsir” olsa da, sözü (şeirləri — P.K.) təsirsizdir. Çox axtardıqdan sonra divanından iki 
beyt seçdim”  (1,s.174). Azər “hind üslubu” nümayəndələrindən, o cümlədən, 
T.Təbrizidən danışarkən bu üslubun bədii-estetik dəyərini inkar edən, XVIII əsrdə 
İranda meydana çıxmış “Bazgəşt”  (“Qayıdış”) hərəkatı mövqeyindən çıxış edir. Məlum 
olduğu kimi, “Bazgəşt” nümayəndələri Səfəvilər dövründə ədəbiyyatın tənəzzül 
etdiyindən danışır, “hind üslubu” şairlərini həyatdan uzaqlaşmaqda, fikrin aydınlığına 
xələl gətirməkdə, dili korlamaqda ittiham edirdilər. 

Yaşadığı dövrdə, XVII əsrin ikinci yarısı-XVIII əsrin əvvəllərində Mirzə 
Möhsünün yaradıcılığının yüksək dəyərləndirildiyini bir daha qeyd etmək istərdik. 
M.Tərbiyət dövrün ədəbiyyatşünaslığa dair əsərlərində Təsirin əsərlərindən çoxlu 
misallar gətirilməsi barədə yazır: “Təsirin müasirlərindən və böyük şəxsiyyətlərdən 
olmuş, bir sıra əsərlər yaratmış  Siracəddin Əlixan Arzu həmin dövrün şairlərinin 
işlətdiyi ifadə və istilahlar haqqında yazdığı “Çiraği- hidayət” adlı  əsərində çox vaxt 
Təsirin şeirlərindən misal gətirir, Səfəvilər dövründə işlədilən ifadə və ibarələri onun  
şeirləri ilə sübut edir” (15, 333). 

İran ədəbiyyatşünaslığında T.Təbrizi  yaradıcılığı ilə ən ardıcıl məşğul olan 
tədqiqatçı Əmin Paşa Eclali olmuşdur. Onun 1990-cı ildə nəşr etdirdiyi “Divani-Təsir 
Təbrizi” kitabında şairin həyat və yaradıcılığı araşdırılmış, küllliyatına daxil olan əsərlər 
oxuculara təqdim edilmişdir (3). Təəssüf ki, bu kitabda şairin azərbaycanca yazdığı 
şeirlərinə yer verilməmişdir.  

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ilk dəfə Qasım Cahani “Azərbaycan  
ədəbiyyatında Nizami ənənələri” adlı əsərində T.Təbrizinin yaradıcılığı barədə nisbətən 
ətraflı danışmış, onun məsnəvilərini təhlil etmişdir. Tədqiqatçı əsas diqqəti Təsirin 
Nizami irsindən bəhrələnməsi məsələsinə yönəltsə də, şairin yaradıcılığına Füzuli və 
Saibin də təsirini nəzərdən keçirmiş, onu poeziyada yeni meyllərin nümayəndəsi kimi 
təqdim etmişdir. Q.Cahani göstərir ki, Nizami kimi Təsir də poemalarında sadə zəhmət 
adamlarının taleyi, işi, əxlaq və məişətini ətraflı nəzərdən keçirmiş, ictimai-əxlaqi 
görüşlərini oxucuların diqqətinə çatdırmışdır. T.Təbrizi poemalarının orijinal 
cəhətlərindən danışarkən tədqiqatçı göstərir ki, şairin bu yığcam əsərləri əslində lirik 
poemalardır, müəllif onların mövzusunu müasir həyatdan götürmüşdür. Mirzə 
Möhsünün poemalarının məzmununu ətraflı nəzərdən keçirən Q.Cahani şairin bütün 
yaradıcılığı üçün nikbinliyin səciyyəvi olduğunu qeyd edərək yazır: “Şairin müsbət 
qəhrəmanları nikbinliyi, həyatsevərliyi ilə fərqlənirlər. Bu xüsusiyyət Təsirin lirikasında 
da özünü hiss etdirir… O, nikbinliyi, həyatda nəşələnməyi, gülüb-sevinməyi şüurlu 
surətldə zahidlərin təbliğ etdikləri tərkidünyalıq, əza saxlamaq və başqa zərərli 
ideyalarına qarşı qoymuşdur və soruşmuşdur: “Tərki-dünyalıq, axirət dünyasına 
bağlanmaq yaxşıdırsa, onda nə üçün zahid öz ideyasının mücahidi olmur”… Şair 
insanları acizliyə çağıran, həyat, səadət uğrunda mübarizədən çəkindirən zahidləri 
zalımların dəllalı adlandırır. Təsirə görə, nikbin adam həyata bağlı, güclü və mərd olar. 
Bu ideya “Dəvətül-aşiqin” əsərinin əsas mündəricəsidir” (2, 198-199). 
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Ə.Səfərli “XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan epik şeiri” adlı tədqiqatında Təsirin 
poemalarını təhlil etmiş, şairi Nizaminin surət və xarakter yaratmaq təcrübəsindən 
öyrənən, onun bədii və fəlsəfi kəlamlarından, yüksək humanist fikirlərindən ilham alan, 
bununla yanaşı orijinal mövzu seçməyi bacaran sənətkar kimi təqdim etmişdir. 
Tədqiqatçıya görə, T.Təbrizinin orijinal cəhəti ondan ibarətdir ki, o daha çox ailə-məişət 
mövzularına meyl göstərir, əfsanəvi-romantik qəhmanlardansa, adi insanların 
həyatından yazmağı üstün tutur, real və inandırıcı əhvalatları qələmə alır (12,s.164). 
Tədqiqatçı Təsirin “kiçik” qəhrmanlara üstünlük verməsini Nizami təsiri ilə bərabər 
dövrün tələbatı ilə də izah edir: “Nizaminin poemalarında epizodik səhnələrdə verilən 
bu “kiçik” qəhrəmanlar Təsirdə baş qəhrəmanlara çevrilir. Təsirdən başqa XVII-XVIII 
əsrlərdə yaşamış bir sıra şairlərin əsərlərində də xalq içərisindən çıxmış sadə, adi əmək 
adamlarının baş qəhrəman kimi verilməsi dövrün öz tələbatından irəli gəlirdi. Artıq 
Fərhadlar, çobanlar, kərpickəsənlər, bağbanlar cəmiyyətdə öz yerini tutmağa çalışaraq 
ağlı, iradəsi və cəsurluğu ilə ad qazanır, həyatda da özünü göstərir. Bu nəcib, həm də 
nikbin insanlar Təsirin poemalarında həyata, dünyaya yeni münasibət bəsləyir, 
şahlardan, xaqanlardan öz arzu və düşüncələri ilə seçilir” (12, 167). 

Turxan Gəncəyi 1949-cu ildə İstanbul Universiteti ədəbiyyat fakültəsinin “Türk 
dili və ədəbiyyatı” dərgisinin III cildində çap etdirdiyi “Təbrizli Təsirin türkcə şeirləri” 
adlı məqaləsində ilk dəfə olaraq şairin anadilli əsərləri barədə məlumat vermişdir. Alim 
burada T.Təbrizi küliyyatının şəxsən nəzərdən keçirdiyi Məclise-Şuraye-İslamiye-İran 
və Sepəhsalar Ali Mədrəsəsi kitabxanalarında saxlanan nüsxələri barədə məlumat 
vermiş və göstərmişdir ki, birinci əlyazmanın bir çox vərəqləri düşmüş, ikinci əlyazma 
isə daha mükəmməldir. Ali Sipəhsalar Mədrəsəsi nüsxəsində farsca divan və 
məsnəvilərdən başqa Azərbaycan türkcəsində 447 beyt şeir vardır. Bu əlyazmada farsca 
və türkcə şeirlərin ümumi həcmi 16 min beytdir (4,s.188). Bundan başqa, tədqiqatçı 
şairin ana dilindəki 14 şeirinin də mətnini Türkiyə əlifbasıyla oxuculara təqdim 
etmişdir. Hal-hazırda Təsirin türkcə şeirlərinin surətini əldə etdiyimiz üçün bu barədə 
daha ətraflı məlumat vermək imkanımız vardır. Bu şeirlər şairin küliyyatının Sepəhsalar 
Ali Mədrəsəsi kitabxanası nüsxəsinin sonunda yerləşdirilmişdir, 881-904-cü səhifələri 
əhatə edir. Külliyatın “Türkiyyat” başlığı verilmiş bu hissəsinin əvvəlində, səhifələrin 
kənarında farsca bu sözlər yazılmışdır: “Əşare-torkira əz qəzəl molhəq həmide ənd. Hər 
vəqt fərmude əz hər kəs xaste başəd bayəd əz anra təhsil və ketabət nəmayəd”. 
Tərcüməsi: “Əlavə edilmiş türkcə qəzəllərdən. Hər kəs istədiyi vaxt ondan öyrənə və 
köçürə bilər” (14, 881). Külliyyatdakı türkcə şeirlərdən bir neçə parça bərpa prosesində 
oxunmaz hala düşmüşdür. 447 beytdən oxunması mümkün olan 433 beytdir. Buraya 
münacat məzmunlu qəzəl, nət, Şah Süleymana həsr edilmiş qəsidə, Sultan Hüseynin 
taxta çıxması və Məhəmməd Tahir Vəhid Qəzvininin vəzir təyin edilməsi münasibəti ilə 
yazılmş tarix qitələri, Şahzadə Əkbərin Şah Süleymana pənah gətirməsi münasibəti ilə 
qəzəl, 1 tərcibənd, 4 mürəbbeyi-tərcibənd, 1 müxəmməsi-tərcibənd, müxtəlif bayramlar 
(məb'əs, cümə, ramazan, qurban, novruz) münasibəti ilə yazılmış məsnəvi formalı kiçik 
şeirlər, lirik məzmunlu 16 qəzəl və 5 təkbeyt daxildir. 

Təsirin türkcə şeirləri “Qəsidə dər mədhi-nəvvabi-əşrəfi-əqdəsi-əla Şah 
Süleyman Əssəfəvi ki, nəzəri-əşrəf rəsid” (“Qüdrətli, müqəddəs və ulu hökmdar Şah 
Süleyman Əssəfəvinin mədhinə həsr edilmiş və onun şərəfli nəzərinə təqdim olunmuş 
qəsidə”) başlıqlı 

Ey şəhənşahi-Süleyman həşməti gərdun rəvaq, 
Eyləmiş tövfiq hər işdə sənünlən ittifaq (13, 20). 



                                                                                                     Elmi əsərlər №3(4),2016 
 

8 
 

–mətləli 24 beytlik qəsidə ilə başlanır. Şair burada şahın hakim olduğu ölkənin 
vilayətlərini sadalayarkən Təbrizin adını birinci çəkir: 

Rüb'i-məskun cümlə fərmanındadur, ol cümlədən, 
Sahəti-Təbrizü Gilanü Xorasanü İraq (13, 21). 
Təsir “şəhənşahi-cəhan” adlandırdığı Səfəvi şahının qüdrətindən danışarkən 

onun yanına müxtəlif dövlətlərin hökmdarlarının, o cümlədən, Turan (Türküstan, Orta 
Asiya anlamında) şahı Əbdüləzizin qonaq gəldiyini qeyd edir: 

Hər zaman bir qeysənü fəğfur mehmandur sana, 
Ey şəhənşahi-cəhan, səndən yəman gözlər iraq. 
Ol səadətlü şəhi-Turanzəmin Əbdüləziz, 
Həm bu günlərdə sənə mehmani-bəzmi-iştiyaq (13, 21). 
Bu şəxs, ehtimal ki, Vəhid Qəzvininin “Abbasnamə” əsərində “Padşahi-

Türküstan”, “Valiyi-Türküstan” adlandırılıan, (10, 74,82, 98, 147), II Şah Abbas 
sarayına dəfələrlə elçilər göndərmiş Əbdüləziz xandır. M.Tərbiyət “Danişməndani-
Azərbaycan” əsərində onu Əbdüləziz xan Çingizi adlandırmışdır (14, 334). Şair 
qəsidəsinin sonuncu beytində Əbdüləzizin gəlişinə dair maddeyi-tarix tərtib etmişdir: 

Padşaha, adila, sahib mürüvvət, davəra, 
İftixari-dinü dövlət, xosrovü gərdun rəvaq (12, 21). 
Müəllifin özü buradakı maddeyi-tarixi açaraq bu hadisənin hicri 1093-cü ildə 

(m.1682) ildə baş verdiyini göstərmişdir. Bu şeirdən sonra şairin Sultan Hüseyn 
Səfəvinin təxtə çıxması münasibəti ildə yazdığı 10 beytlik tarix qitəsi gəlir. Başlığı 
belədir: “Qiteyi-tarixi-cülusi-meymənətnuş nəvvab kamyab əşrəf şahi-Sultan Hüseyn 
Əssəfəvi-Əlmusəvi ki, be nəzəri-ənvər rəsid” (“Sultan Hüseyn Əlmusəvinin taxta 
çıxdığı tarixə həsr edilmiş və onun nurlu nəzərinə təqdim olunmuş türkcə qitə”). Şair 
qitənin sonuncu beytində h.1105-ci ildə (m.1694)  baş vermiş bu hadisə ilə əlaqədar 
maddeyi-tarix tərtib etmişdir. 

Dedi tarix üçün gögdə ütarid, 
Cülüsin, ey şəhənşahan, mübarək (13, 23). 
Bundan sonra topluda lirik-aşiqanə məzmunlu 78 beytlik tərcibənd, 4 mürəbbe-

tərcibənd və 1 müxəmməs-tərcibənd yerləşdirlmişdir. Mürəbbelərin ikisi 12, digərləri 
14,18, müxəmməs 25 beytdən idarətdir. Bu şeirlər dilinin sadəliyi ilə diqqəti cəlb edir. 
Onlardan 2 mürəbbe və 1 müxəmməs xalq şeiri formasında yazılmış əsərləri xatırladır. 
“Mürəbbeyi-tərci dər bəhri-rəməl ki, həsbül-əmrül-əla qofte şode” (“Yüksək əmrin 
hüzurunda söylənmiş rəməl bəhrində mürəbbeyi-tərci”) başlıqlı şeir misralardakı 
hecaların sayına, hər bəndin sonunda misranın təkrar olunmasına görə varsağını 
xatırladır: 

Bəni eşqdən sovutma, 
Gözü yaş ilən qurutma, 
Qulunam, bəni unutma, 
Sana bivəfa deyəllər (13, 29). 
Topludakı yeganə müxəmməsin də dili sadədir: 
Nola gər durax ayağə, 
Gedəlim səninlə bağə, 
Səni bir çəkim qucağə, 
Qoyalım dodaq-dodağə, 
Sana gəncəli deyəllər (13, 34). 
Ədəbiyyat tarixindən məlumdur ki, XVII əsr osmanlı poeziyasında xalq 

ədəbiyyatındakı türkünün qarşılığı olan, bəndləri daha çox dörd, az hallarda beş 
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misradan ibarət şeir forması meydana çıxmışdır. İlk nümunələrini Naili yaradıcılığında 
gördlüyümüz, şərqi adlanan bu şeirlərin üçüncü misraları miyan, bənd sonundakı təkrar 
olunan misraları isə nəqərat adlanır. Şərqilərin son bəndində müəllifin təxəllüsü qeyd 
olunmaya da bilər (8, 87-88). Bu şeirlərin qafiyə quruluşu belədir: 1) aaaa, bbba… . 2) 
aaaaa, bbbba… Firkimizcə, Təsir türkcə şeirlərindən “Sana bivəfa deyəllər” nəqarətli 9 
və “Səni sevərəm, səni sevərəm” nəqarətli 6 bəndlik mürəbbe-tərcibəndlərini, “Sana 
gəncəli deyəllər” nəqarətli 10 bəndlik müxəmməs-tərcibəndini yazarkən osmanlı 
poeziyasında yeni meydana çıxmış şərqi janrını nümunə götürmüşdür. Ümumiyyətlə, 
T.Təbrizi şeirlərinin dilində osmanlı dilinin müəyyən təsirini görürük. Onun belə bir 
misrasını nümunə gətirə bilərik:  “Batil sanıyor zülfi-pərişanını görgəc” (13, 46). Felin 
osmanlı türkcəsində “sanıyor” kimi yazılmasına XVII əsrin digər anadilli Azərbaycan 
şairlərinin dilində rast gəlmirik. 

Topluya daxil olan müxtəlif bayramlar münasibəti ilə məsnəvi şəklində  
yazılmış 6,11,9,4,5,4,5,17 beytlik şeirləri nəzərdən keçirdikdə onların saray 
məclislərində, şahın hüzurunda oxunduğunu görürük. V.897-898-də köçürülmüş 
“Qəzəli-müzəyyən betarixi-vürudi şahzadə Sultan Əkbər bin Övrəngzib ki, mənzəri-
mübarəki-əşrəf rəsid şərifi-istehsan pəziroft” (“Şahzadə Sultan Əkbər bin Övrəngzibin 
gəlişinə həsr edilmiş və onun mübarək nəzərinə  təqdim olunaraq bəyənilmiş türkcə 
qəzəl”) başlıqlı 12 beytlik qəzəl belə başlanır: 

Könüllər müjdə kim, işrət nəsimi Hinddən gəldi, 
Müəttər oldu İran, nükhəti-mişki-Xütən gəldi (13, 41) 
Tarixdən bilirik ki, Baburi hökmdarı Övrəngzib (1618-1707) aralarında ixtilaf 

olduğundan sələfi və böyük oğlu Sambhacini  və digər oğlu Əkbəri təqib edib 
yaxalamağa çalışmışdır. Əkbər Səfəvi şahından sığınacaq istəyərək bir müddət İranda 
yaşamış, orada da ölmüşdür (9, 414). Təsir qəzəlinin son beytindən şahzadə Əkbərin 
Şah Süleymana pənah gətirdiyi tarixi dəqiqləşdirmək olar: 

Soruşsan bir qiran tarixini Təsirdən, dedi: 
Süleyman şahın əyyamında Əkbər Hinddən gəldi (13, 42). 
Son misranın üzərnidə müəllif özü maddeyi-tarixi açaraq, bu hadisənin h.1098-

ci ildə (m.1686) baş verdiyini göstərmişdir. 
Bundan sonra topluda münacat məzmunlu qəzəl, nət, 16 lirik qəzəl, 5 təkbeyt və 

Vəhid Qəzvininin vəzir təyin edilməsi münasibəti ilə yazılmış 10 beytlik, “Qiteyi-tarix 
vəzarəti-əzəm nəvvabi-vəhidüzzəman” (“Zamanın yeganəsinin böyük vəzirliyi 
münasibəti ilə tarix qitəsi”) başlıqlı qitə gəlir. Bir sıra təzkirələrdə, o cümlədən, Həzinin 
təzkirəsində qeyd olunmuşdur ki, Mirzə Möhsünü həyatda düzgün yola 
istiqamətləndirən, tərəqqisinə səy edən, sarayda maliyyə işlərini ona tapşıran Mirzə 
Məhəmməd Tahir Vəhid Qəzvini olmuşdur. Mənbələrdə bu görkəmli dövlət xadimi, 
tarixçi alim və şair, anadilli poeziyamızın nümayəndəsi “Vəhidüzzəman” (“Zamanın 
yeganəsi”) adlandırılmışdır. Şeirdən görürük ki, Təsir Vəhidin yaxşılıqlarını 
unutmamışdır. Qitədə Mirzə Məhəmməd Tahirin gözəl insani keyfiyyətləri barədə belə 
yazılıb: 

Mələkxislətsən, ey insani-kamil, 
Üzün nikuvü nikudur xisalın (13, 55). 
Sonuncu beytdə maddeyi-tarix vardır: 
Dedi tarix çün gögdə əyandur, 
İşıqdır gözləri anın kəmalın (13, 55). 
Bundan Vəhidin h.1101-ci ildə (m.1689) baş vəzir təyin olunduğunu öyrənirik. 
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Təsirin türkcə qəzəlləri əsasən 5-9 beytdən ibarətdir. Bunların içində Füzulinin 
“Bəhs”, “Görgəc” və “Ləziz” rədifli şeirlərinə yazılmış nəzirələr də vardır. Mənbələr 
Təsirin Saibdən təsirlənərək fars dilində “hind üslubu”nda şeirlər yazdığını qeyd edirlər 
(2, 331). Lakin şairin Azərbaycan türkcəsindəki şeirlərində “hind üslubu” bir o qədər də 
nəzərə çarpmır. Bu əsərlərdə ilkin nəzərə çarpan cəhət müəllifin Füzuli irsindən, xalq 
şeirindən bəhrələnməsidir. Elə buna görədir ki, T.Təbrizi şeirlərinin dili sadədir. 
Dünyəvi eşqin tərənnümü, real bir gözəlin mədhi şairin əsərlərinin səciyyəvi 
cəhətlərindəndir:  

Yadi-ol əyyamlar, ol yaxşı-yaxşı çağlar, 
Dəmbədən öpməklərü möhkəm səni sıxmaqlar, 
Bir-birə biz mehriban, həsrət çəkən oymaqlar, 
Olma halimdən xəbərsiz, mən sana qurban olum (13, 31). 
Təsir klassik Şərq poeziyasının bədii ifadə vasitələrindən məharətlə istifadə edən 

ustad  sənətkarlardandır. Qəzəllərindən birində şair baharın onun sevgilisinin gözəlliyi 
barədə bir söz eşitmək istədiyindən danışır: 

Hədisi-vəsfi-üzarın eşitmək istər kim, 
Bahar laləvü güldən səbayə verdi qulağ (13, 47). 
Burada hüsni-təlil poetik fiqurundan istifadə edilmişdir. Bildiyimiz kimi, “səbəb 

və bəhanə gətirməyin gözəlliyi” demək olan hüsni-təlildən istifadə zamanı bir əlamət və 
ya keyfiyyət başqa bir əlamət və ya keyfiyyətin meydana gəlməsinə səbəb olur. 
Nəticədə ikiqat təsvir özünü göstərir. Beytdə şair deyir ki, bahar gözəlin vəsfi barədə 
xəbər eşitmək istəyir, buna görə də lalə və qızıl gülün köməyi ilə (burada bu güllərin 
insan qulağına bənzəməsinə işarə vardır) səba yelinə qulaq verməkdədir. Bahara insana 
məxsus qulaq asmaq keyfiyyətinin şamil edilməsi istiarə poetik fiqurunun əlamətidir.  

Şairin 6 beytlik bir qəzəli bədii mükalimə və ya sual-cavab adlanan poetik fiqur 
üzərində qurulubdur. Məşuqə öz gözəlliyindən, bədəninin ayrı-ayrı üzvlərindən danışır, 
şair isə zarafatla onun gözəlliyini inkar edir: 

Hüsnündən ol pəri bəni dün eylədi xəbər, 
Dedim ki, söylə hansısı ondan vecə yarar. 
Ol dedi belüm, dedüm onda nə bağlıdur, 
Ağzım dedi, dedüm ki, söz ondan daxi keçər  (13, 52). 
Gözəlliyinin inkar edilməsindən hədsiz təəccüblənmiş məşuqə sonda şairi 

insafsız adlandırır: 
Pəs heyrət ilə söylədi: Ha sərvi-qamətim? 
Dedim: Nə sud, sərvdə yoxdur gülü səmər. 
Yerdən bu qatla çıxduvü acıxlı söylədi: 
Təsir, vermədi sana insaf Həq məgər? (13, 52). 
Burada “Bəs sərvi-qamətim?” mənasında “Ha sərvi-qamətim?” deyən şair 

danışıq dilindən bəhrələnmişdir. 
Klassik poeziyamızın bir sıra nümayəndələri kimi, Mirzə Möhsün də  mübaliğə 

bədiiyyat vasitəsindən məharətlə istifadə etmişdir. Şair Şah Süleymana həsr etdiyi 
qəsidəsində deyir: 

Arizinlə laf nisbət vurmaq üçün aftab, 
Qarşı gəldi gər səhərgəh, şam tutdu ta bucaq (13, 20). 
Günəş şahla üzbəüz söhbət etmək üçün səhərlər çıxır, gecələr isə bir küncə 

çəkilir. Bu beyt böyütmə  mübaliğəsinə nümunədir. Təsirin şeirlərindən kiçiltmə 
mübaliğəsinə də misal gətirə bilərik: 

Dedi bənə ol şux ki, var yaxşıca ağzım, 
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Dedim: nə edəlüm, heç bənim gözümə gəlməz (13, 54). 
Ağzın balaca olması klassik ədəbiyyatda məşuqənin gözəlliyinin əsas 

əlamətlərindən biridir. Şairin yarının ağzı o qədər balacadır ki, onu görmək imkansızdır. 
Yəni, məşuqə çox gözəldir. 

Mirzə Möhsünün anadilli şeirlərində təzad sənətindən istifadənin maraqlı 
nümunələrinə rast gəlirik. Hökmdarı mədh edərkən şair “Aləm işiq oldu kölgəsindən” 
(12,s.890) deyir. Yəni, şahın sayəsində insanlar işıqlı günə çıxmışlar. Kölgədən işığın 
yaranması diqqətəlayiq təzaddır. Başqa bir misal:  

Qəmzəvü naz ilə hər dəm vardur üşşaq üçün, 
Acı-acı tənələr sərxoş səhba tək ləziz (13, 49). 
Yarın acı tənələri aşiq üçün şərab kimi ləzizdir. Burada “acı” və “ləziz” 

sözlərinin köməyi ilə təzad yaradılmışdır. 
Ana dilinin incəliklərinə bələd olan şair şeirlərində sözün çoxmənalılığından 

məharətlə istifadə edir. Təsir deyir: “İşim əldən çıxıbdır, ta çıxıbdır damənin əldən” (13, 
901). “İşim əldən çıxıbdır” deyən şair vəziyyətinin ağırlığından şikayət edir. Yəni, işim 
bitmişdir. Səbəbi isə odur ki, yarın daməni  əlindən çıxmışdır. Yəni, o, sevgilisindən 
uzaqlaşmışdır. Bu beytdə “çıxmaq” feli iki müxtəlif mənada işlədilibdir. 

T.Təbrizinin klassik poeziyanın müxtəlif janrlarında yazdığı şeirlərin, demək 
olar ki, hamısının dili axıcıdır. Şairin tərcibəndindən bir nümunə: 

Ey xətti-xoşun şəbihi-susən, 
Fərxəndə yüzün ədilü gülşən. 
Rəhm eyləvü gah-gah gizlin, 
Bir bax bənə, Tanrını sevərsən (13, 25). 
Təsir şeirlərinin dilinin nəzərə çarpan səciyyəvi cəhətləri kimi son hecaların 

dodaqlanmasını (şanlu, qalxanlu, qaramanlu, canlu, qanlu, osmanlu), şəkilçilərin 
(mənüm, sənün, adun, yadun), o cümlədən, indiki zaman şəkilçilərinin (gəlür, alur) 
qapalı dodaq saitləri ilə işlənməsini qeyd edə bilərik.  

Azərbaycan türkcəsindəki şeirlərini nəzərdən keçirdikdə görürük ki, Təsir 
Təbirizi Məsihi, Zəfər, Qövsi Təbrizi, Vəhid Qəzvini, Məczub Təbrizi və digər XVII əsr 
şairlərimizlə bərabər anadilli poeziyamızın inkişafında, dilinin sadələşməsində, realizmə 
doğru irəliləməsində xidmətləri olmuş sənətkarlarımızdandır.  
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТАСИРА ТАБРИЗИ 
 

Резюме 

         Азербайджанский поэт второй половины XVII -  начала XVIII  вв. Мирза 
Мохсун Табризи исполнял ряд ответственных обязанностей во дворце 
Сефевидского государства. Он  является автором  шести поэм и дивана на 
персидском языке. В своих стихах на персидском языке он следовал принципам 
“индийского стиля”. В последнее время были обнаружены стихи Тасира Табризи, 
написанные на азербайджанском языке. Среди этих стихов есть ряд газелей, 
касыд и кыт, которые посвящены сефевидским правителям, праздникам, которые 
проводились во дворце, приезду высокопоставленных гостей. Язык этих стихов 
прост, некоторые из них написаны под влиянием произведений Мухаммеда 
Физули. 

 
 

Pasha  Karimov, 
doctor of Philology 

 

TESIR TABRIZI'S LITERARY HERITAGE  
 

Summary 
 

Mirza Mohsun Tesir Tabrizi, Azerbaijani poet of the second half of the 17-18th 
centuries fulfiled number of responsible obligations at the palace of the Safavid Empire. 
He is the author of six poems and Persian divan. In his poems written in Persian 
language he followed the principles of the Indian style. Recently, we have found Tesir 
Tabrizi's poems written in Azerbaijani language. Among these poems there are number 
of ghazals, kasides, qitas devoted to the Safavid sovereigns, festivals held in the palace 
related with the arrivals of the very important persons. Thr language of these poems is 
simple, some of them were written under the influence of Mahammad Fizuli's works.  
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HÜSEYN CAVİD İRSİ AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM VƏ 
TOLERANTLIĞIN TƏBLİĞİNDƏ MÜHÜM ƏDƏBİ-FƏLSƏFİ 

QAYNAQLARDAN BİRİ KİMİ 
 

Açar sözlər:  Hüseyn Cavid, ədəbiyyatşünaslıq, dramaturgiya, tənqid, mətbuat, məqalə, 
teatr. 
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Hazırda ölkəmizdə ulu öndərimiz Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli 
davamçısı və inkişaf etdirəni, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
cənabları yüksək tribunalardan dəfələrlə multikulturalizmin Azərbaycanın həyat tərzi 
olması, dünya ictimai-siyasi həyatında bunun alternativinin olmaması, ksenofoobiya, 
nasizm, faşizm kimi təhlükəli ideyaların bəşəriyyəti məhvə doğru sürükləməsi haqqında 
müdrik fikirlər səsləndirmişdir. Cənab Prezidentin irəli sürdüyü mühüm fikirlərdən biri 
də, multikulturalizmin Azərbaycanda çox qədim ənənələrə malik olması haqqındadır ki, 
bunun bariz sübutlarından biri kimi bizim çoxəsrlik ədəbiyyatımızdakı humanizm, 
tolerantlıq, başqa mədəniyyətlərə açıqlıq və hörmət milli səmimiyyətdir. 

Azərbaycan multikulturalizmini ədəbiyyat, mədəniyyət müstəvisində öyrənmək 
və təbliğ etmək üçün böyük şair və dramaturqumuz Hüseyn Cavidin zəngin yaradıcılığı 
çox mükəmməl bir mənbədir. Böyük mütəfəkkirimizin insanların birgə yaşayışı, etnik 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq cəmiyyətdə başlayan dialoqlar, qarşılıqlı etimad, 
hörmət, həmrəylik haqqındakı çağırışları, dahiyanə fikirləri onun bir çox əsərlərində, 
xüsusilə də “Şeyx Sənan” və “Maral” mənsur faciələrində öz əksini tapmışdır. Bu 
əsərlər Azərbaycan ədəbiyyatının əsas simalarından biri kimi böyük Cavidin həyat 
fəlsəfəsində humanizm mövqeyində dayandığını, insanpərvərlik, ədalət çarçısı, birlik-
bərabərlik ideyalarının təbliğatçısı olduğunu çox aydın şəkildə göstərir. 

Azərbayan ədəbiyyatının böyük sənətkarı Hüseyn Cavid yazırdı: “İnsanlar 
Allahsız  yaşayamaz. Hər əsrə məxsus bir Allah var və bu allahlar insanların kəndi 
məxluqi sayılır. Ondan  mərhəmət umanlar pək zəif; cəllad, zalım deyənlər də pək 
abdaldır. Hər şeydən yorulan insan qaranlıq gecələr, çıxılmaz dərin şübhələr içinə 
yuvarlanaraq yenə bir sabah arar. Halbuki o sabahın varlığıyla yoxluğu birdir. 

Toprağı sevəlim, təqdis edəlim. Bizlər yalnız topraqdan həyat buluruz. Həyatda 
səadət var, cənnət var. İştə ən böyük din həyat - yaşayış dinidir. Ən böyük fəlsəfə həyat 
- yaşayış fəlsəfəsidir” [1, 344-345]. 

Araşdırma və tədqiqatlar göstərir ki, Hüseyn Cavid sənətinə və estetik idealına 
İblis – Allah antitezası xasdır. 
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Orta əsr şərq mütəfəkkiri Eynəlqüzat Miyanəçi yazırdı: “Allah saysız-hesabsız 
atributlarda təzahür edən substansiyadır” [2, 156]. XVII əsrin görkəmli holland filosofu  
B.Spinoza isə deyirdi: “Allahdan başqa heç bir substansiya nə mövcud ola bilər, nə də 
təsəvvür edilə bilər” [3, 372]. Mütəfəkkir sənətkar S.Təbrizi də təsdiq edirdi ki, “bütün 
varlıq Allahdır. Allahın sirlərini axtaranlar nəticə etibarilə küll halında olan varlıqla 
qovuşurlar” [4, 222]. 

M.Şəbüstəri göstərirdi ki, “insan Allahı özündə axtarmalı və öz gücünə 
inanmalıdır” [4, 337]. Nəsimi Allahın təbii-naturalist dərkindən onun əxlaqi-etik 
anlamına doğru gedir. “Ənəlhəq”,  yəni “həqiqət, Allah mənəm” iddiası da məhz belə 
bir mövqedən doğur: 

Mən mülki-cəhan, cahan mənəm mən! 
Mən Həqqə məkan, məkan mənəm mən! [5, 337] 
Hüseyn Cavid də bir sənətkar-filosof olaraq yazır: 
 
Dinlə həp kainatı, seyr elə. 
Hər günəş ondan iştə bir şölə... 
Hər ufaq zərrə, hər kiçik yapraq 
Sənə söylər bu rəmzi pək parlaq  [6 , 10]. 
Şərq bədii-fəlsəfi fikrindən, sufi-panteist dünyagörüşündən bəhrələnən Hüseyn 

Cavid “Allah” anlayışında fəlsəfi-etik məzmun görürdü: 
Kim ki, Allahı istiyor görmək, 
Arasın qəlbi-tabnakində. 
Hər kimin qəlbi, ruhi düzgündür, 
Daima hiss edər də həqqi görür. 
Feyləsufanə ruha malik olan, 
Yaşamaz ayrı hərgiz Allahdan [7, 19]. 
Cavidin fikrincə, Allah-təkcə ən ali əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərin məcmusu 

deyildir, həm də bu keyfiyyətlərin, insani kamilliyin təşəkkül və təcəssümünə imkan 
verən mühit və şəraitdir, zəmanə və dövrandır: 

– Nerdə parlarsa həqq, şərəf, vicdan, 
İyilik doğruluq, gözəllik, inan, 
Orda var sevgi, orda var iman, 
Orda var, şübhəsiz, böyük yaradan [6, 24-25]. 
Allah – “Hüsni-mütləq”, “Vücudi-mütləq”, “Hüsni-əzəli”dir, bir sözlə, kamil 

gözəlliyi ifadə edən varlıqdır. Elə onun özü də gözəl (kamil) insanları sevir: “O, 
gözəldir, sevər əlbət gözəli” [5, 87]. Peyğəmbər (s) buyururdu: - “Allah-gözəlliyin 
özüdür və gözəllikdən də xoşu gəlir [6, 54]. Allah-zaman və məkanca mövcud 
“uçurumlar”ın fövqündə duran elə bir cəmiyyətin (gözəllik və məhəbbət səltənətinin) 
daxili qanunlar məcəlləsinin yaradıcısıdır ki, burada bütün insanlar bərabər, azad və 
xoşbəxt bir həyat yaşayırlar. Allah - ictimai ədaləti bərqərar edən və onun keşiyində 
duran bir qüvvədir. Allah - gözəllik və məhəbbət diktə edən hakimdir; əxlaqi sərvətləri 
qoruyan himayəçidir. 

Ulu tanrı, o görünməz yaradan 
Əmr edər yalnız ədalət, ehsan. 
O fəna işləri, föhşiyyatı 
Nəhy edər, varlığının isbatı 
Bu təbiət, bu məhabətli fəza... 
Onca birdir: ulu, zəngin, füqəra [5, 55]. 
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Hüseyn Cavidin qəhrəmanları da məhz belə bir Allaha tapınır və öz 
həmvətənlərini, yer üzünün bütün xalqlarını bu Tanrıya iman gətirməyə çağırır, onun bir 
həqiqət kimi real təcəssümü uğrunda mübarizə aparırlar. Allah - həqiqətdirsə (haqq), 
həqiqət isə gözəllik və məhəbbət səltənətidirsə, deməli, hər bir insanın həyat amalı, 
məqsədi, idealı  bu  haqqa  (Allaha) yüksəlmək, yetişmək və  ona qovuşmaqdan  ibarət  
olmalıdır. Cavid  fəlsəfəsində buna  nəfsə qalib gəlməklə, iblisliyi məhv etməklə nail 
olmaq mümkündür. 

Mövcud həyat - rəzalət, səfalət və cəhalətdən yoğrulmuş “uçurumlar” 
haqsızlıqdır ideal həyat - ülvü, lahuti, ilahi yüksəklikdə duran gözəllik və məhəbbət 
səltənəti isə haqqdır. Bu mənada Allaha inam-gözəllik və məhəbbət səltənətinin gerçək 
ola biləcəyinə və onun gerçəkləşməsi uğrunda mübarizə zərurətinə olan inamdır. Vahid 
Allaha tapınmaq ideoloji funksiya daşıyır və bütün insanları, xalqları bir bayraq altında 
birləşməyə çağırır, onları ali məqsəd naminə fəaliyyətə təhrik edir. “Şeyx Sənan” 
faciəsinin ikinci pərdəsində Dərvişin: 

Həqiqət istərəm, yalnız həqiqət! 
Yetər artıq şəriət, ya təriqət! [7, 50] 
– sözləri zahirən sufizmin idrak mərhələlərini xatırladır; ancaq unutmaq olmaz 

ki, Hüseyn Cavid sənətində “həqiqət”, deməli “Allah” anlayışı hansı məzmun kəsb edir. 
Bu baxımdan Şeyx Sənan Dərvişin ideya-nəzəri məramnaməsini həyata keçirərək 
həqiqətə (Allaha) qovuşmaq - gözəllik və məhəbbət səltənətinə yetişmək nümunəsi 
göstərir. 

Caviddə “həqiqət aləmi” - gözəllik və məhəbbət səltənətidir. Bu aləmin işığı, 
nuru ona qovuşanların üzündə əks olunubdur. Elə ona görə də Şeyx Sənanın “cəmalında 
nuri-həqq parlayır”. Hədislərin birində deyilir ki, islam peyğəmbəri Məhəmmədin 
arvadı Aişənin söylədiklərinə görə, qüreyşilərdən biri islam peyğəmbəri Məhəmməddən 
meraca gedərkən - göyə səyahət zamanı Allahı görüb-görmədiyini soruşmuşdu. 
Məhəmməd peyğəmbər belə cavab vermişdi: “Mən nur gördüm və onu indi də 
görürəm”. Ona görə Quranda açıqca deyilir: “Allahü nurun” – “Allah nurdur” [9, 77]. 

Allah adildir, yəni onun H.Cavid sənətində bir rəmz olaraq təcəssüm etdirdiyi 
gözəllik və məhəbbət səltənəti ədalətlidir. Məhz ona görə də Allaha (həqiqətə) 
qovuşmaq ədalətli cəmiyyətə yetişmək deməkdir. Mövcud cəmiyyət, real həyat, yəni 
uçurumlar zülmün bəhrəsidir; can atılan, arzusunda olunan “həqiqət aləmi” isə ədalətin 
meyvəsidir. Elə onun üçün də kor ərəbin ah-naləsini və şikayətini başa düşürük: 

Tükəndi taqətü səbrim, ədalət! Ah, ədalət! 
Nə öncə öylə səadət, nə böylə zillət olaydı [7, 32]. 

           Ümumiyyətlə, Hüseyn Cavid yaradıcılığındakı Allah, həqiqət,  gözəllik, 
məhəbbət, multikulturalizm, dini-fəlsəfi və  islami  anlayışlar  və tolerant dəyərlər 
tarixi-ənənəvi məzmunlu olmaqla bərabər, onlar böyük sənətkarın özünəməxsus bədii 
təxəyyül və təfəkkürünün qüdrəti ilə yeni həyat və sənət ömrü əxz etmişdir. 

Böyük dramaturqun ilk mənsur dramı olan “Maral” faciəsinin hələ lap 
başlanğıcında – “Əşxas” hissəsində Hüseyn Cavid multikulturalizminin ilk işartılarını 
görmək mümkündür. Belə ki, əsas qəhrəmanları türk olan əsərdə Doktor obrazının rus 
olduğu xüsusi qeyd edilir. Bundan başqa, bir epizodik ləzgi obrazı vardır. Birinci 
pərdənin remarkasında isə Turxan bəyin otağının divarından Şeyx Şamilin şəklinin 
asıldığı göstərilir. 

Faciənin müsbət qəhrəmanlarından biri olan və türkçülük ideyalarını qızğın 
şəkildə təbliğ edən Çingiz bəy Dağıstan xalqına məhəbbətini Şamilin şəklinə baxaraq 
belə ifadə edir: 
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“İştə həm fazil, həm cəngavər bir dağıstanlı! İştə Şeyx Şamil!.. Baqınız, yalnız 
şu heykəli-cəladət, şu qoca qəhrəman ilələbəd dağıstanlı adını yaşatmaq için kafidir! 
Ah, nədənsə bilməm, daima şu böyük simaya qarşı qəlbimdə dərin bir hörmət, böyük 
bir məhəbbət hiss edərim. Şu parlaq nasiyədə, şu düşüncəli gözlərdə öylə mənalı bir 
əzəmət, öylə əzəmətli bir məhabət var ki, yalnız dostları deyil, düşmanları belə bir 
baqışda heyran olub qalırlar [8, 68].”  

Əsərdəki mutikultural məzmunnlu dəyərlərdən biri də məşhur tarixi 
şəxsiyyətlərə müxtəlif baxış bucağının öz bədii əksini tapmasıdır. Bu əksqütblü 
polemika Aşıq Sultan obrazı ilə Şingiz bəy arasında baş verir. Aşıq Sultan böyük 
hökmdarlara, sərkərdələrə xalq münasibətini ifadə edərək aşağıdakı misralarla dünyanın 
faniliyinə işarə vurur: 

Nə buldular İsgəndərlər, Çingizlər?! 
Qanlar döküb, canlar yaqıb getdilər!.. 
Cihanı titrədib alt-üst etdilər, 
Qanlı bir iz bıraqdılar ellərdə [8, 70]. 
Bu sözlərinə görə Aşığı məclisdən qovan Çingiz bəy öz hərəkətini belə 

əsaslandırır:  
“Böyük Çingiz, o sarsılmaz hökmdar tariximizin ən şanlı bir qəhrəmanı olduğu 

halda, təhqir ediliyor da, kimsə əhəmiyyət vermiyor [8, 70].” 
Maraqlıdır ki, faciənin mənfi qəhrəmanlarından biri olan Turxan bəy də Aşıq 

Sultanın baxış bucağını bölüşərək deyir: 
“Bu, təhqir deyil, əzizim, bəlkə tarixlərdə görünmüş bir həqiqətdir [8, 70].” 
Bu cavabdan daha da əsəbiləşən Çingiz bəy tarixi şəxsiyyətə baxışda Qərb və 

Şərq dəyərlərini üz-üzə qoyur və belə bir nəticəyə gəlir: 
“Əfv edərsiniz, əfəndim! Öylə çürük həqiqətlər bir taqım boş qafalara yerləşə 

bilir. Mühakiməli bir adam öylə iftiralara əsla qulaq verməz. Azacıq insaf etməli. İştə 
hər millətin tarixi meydanda... Əcnəbilər böyük İsgəndər, böyük Napoleon deyə öz 
qəhrəmanlarına abidələr yapdırıyor, heykəllər dikdiriyorlar. Fəqət bizlər!.. Bizlər isə 
Çingiz kibi cihangirlərə, Teymur kibi qəhrəmanlara xunxar, canavar deyə ləkələmək 
istiyoruz! [8, 70]” 

Əslində, böyük Cavid Çingiz bəyin dili ilə tarix boyu Avropada hökm sürmüş və 
müasir dövrdə daha da şiddətlənmiş ikili standartları ifşa etmək məqsədi güdür və bu 
məqsədinə nail olur. Əsərin başqa bir obrazı – Bəypolad da Çingiz bəyin fikirlərinə 
müsbət qiymət verərək deyir: 

“Doğrusu, bu xüsusda bən də səninlə həmfikirim. Gerçəkdən, millətimiz pək 
sönük, pək mühakiməsiz... Daima düşman ağzından eşitdiyi iftiraları bir həqiqət zənn 
edib də ona görə söz söylər. Həm də bu iftiralar, bu həqarətlər Şərq şəxsiyyətlərinə qarşı 
bir haqsızlıqdır [8, 70].”  

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövlətləri tarix boyu başqa 
dinlərə və etnoslara tolerant yanaşmış, onlara qarşı dözümlülük nümayiş etdirmişdir. 
Xalqımızın qürur mənbəyi olan və başqalarına örnək göstərə biləcəyimiz bu insanlıq 
xüsusiyyəti ədəbiyyatımızda da özünün parlaq əksini tapmışdır. Bunun əyani 
sübutlarından biri də ədəbiyyatımızda xristianların Tanrı səviyyəsinə qaldırdıqları İsa 
peyğəmbərə göstərilən hörmət və məhəbbətdir. Biz bunu dahi Nizami Gəncəvinin, dahi 
Məhəmməd Füzulinin və bir çox başqa klassiklərimizin yaradıcılığında da görə bilirik.  

Hüseyn Cavidin “Maral” faciəsində də İsa peyğəmbərin bir möcüzəsinə - onun 
ölüləri dirildə bilməsinə işarə vurulur. Humaya məhəbbətindən yatağa düşmüş və ölüm 
ayağında olan Cəmil öz sevgilisini İsa peyğəmbərlə müqayisə edərək deyir: 
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“Sənmi!? Humay, sənmisin?! Ah, yıqdığın heykəli dikməyəmi gəldin? Yoqsa İsa 
kibi ölü diriltməkmi istiyorsun?! Ha-ha-ha! Hiç ölü dirilirmi ya?.. [8, 89]” 

Bütün əsərlərində olduğu kimi, “Maral” faciəsində də Cavid qadın azadlığı 
probleminə, feminizm məsələlərinə toxunur və bunu multikultural dəyərlər 
prizmasından nəzərdən keçirir. 

Qadını bütün fəlakətlərin mənbəyi hesab edən Turxan bəylə işıqlı fikirləri ilə 
seçilən Nadir bəyin dialoqunda Cavid bu problemin bütün kəskinliyi ilə cəmiyyət 
qarşısında durduğuna diqqəti çəkir. Müxtəlif mədəniyyətlərdə qadının vəziyyətini 
göstərən Nadir bəyin multikultural fikirləri qadın azadlığı ideyasına söykənir: 

“Sağlam bir tərbiyəyə, sarsılmaz bir əxlaqa malik olan xanımların açıq 
gəzməsində heç bir məhzur görəmiyorum. Bununla bərabər, əcnəbilərdə olan mənasız 
sərbəstliyə də əsla tərəfdar deyilim [8, 93].” 

Burada multikultural dəyərlər mədəniyyətlərin bir-birini zənginləşdirmək 
imkanları baxımından özünü büruzə verməkdədir. Yuxarıda gördüyümüz kimi, Qərbin 
ikili standartlarına qarşı çıxan Cavid, bu mədəniyyətin qabaqcıl tərəflərinin əxz 
edilməsinin də əleyhinə deyildir və bu da onun bir müdrik yazıçı kimi səmimiliyinin 
göstəricisidir. 

Əsərdə epizodik, karikatura şəklində verilmiş Qazı üçün isə, bir müsəlman 
qadının xristianlar kimi üzüaçıq gəzməsi əsil fəlakətdir və yaxınlaşan Tanrı cəzasının 
əlamətlərindən biridir. Bu isə mürtəce bir din xadiminin multikultural dəyərləri qəbul 
etməməsinin və buna görə də mənfi planda təqdim edilməsinin göstəricisidir. 

“Qazı (birdən-birə bağıraraq). Nə söyləyim ki, xalqın arasına yeni bidət 
qoyursunuz... Gəlinin islam qızı olduğu halda, bir xristiandan seçilmiyor. (Qayət 
sinirli). Ah!.. Ah!.. Müsəlmanlıq böylə gedərsə, çoq sürməz ki, ev-eşiyimiz Lut şəhri 
kibi yerin dibinə keçər! [8, 94]” 

Qazının “odlu-alovlu” nitqinə Nadir bəyin verdiyi məntiqi cavab, onun və onun 
dili ilə Hüseyn Cavidin multikultural dəyərlər necə böyük önəm verdiyini göstərir: 

“Əfv edərsiniz, qazı əfəndi!.. Əvvəla, bu, vicdani bir məsələdir. Saniyən, bunu 
siz bidət bildiyiniz halda, ən böyük üləma tamamilə şəriətə müvafiq görüyor [8, 94].”  

Minillik tarixi olan zəngin Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli humanist 
ənənələrinin davamçısı olan və inkişaf etdirən dahi Azərbaycan şairi, dramaturqu və 
filosofu Hüseyn Cavidin yaradıcılığında xüsusən də, ilk dramatik əsərlərindən biri olan 
“Maral” faciəsi də işıqlı ideyaların təbliği baxımından istisna təşkil etmir. Bu ideyalar 
arasında tolerantlıq və multikultural dəyərlər aparıcı yerlərdən birini tutur.     
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НАСЛЕДИE ГУСЕЙНА ДЖАВИДА КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ  

ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОСОФСКИХ ИСТОЧНИКОВ B ПРОПАГАНДЕ 
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНТНОСТИ B АЗЕРБАЙДЖАНE 

 
Резюме 

 
        2016 год объявлен президентом Азербайджанской Республики годом 
мультикультурализма, что ставит ответственные задачи также  перед учеными-
литературоведами нашей страны. В данном случае  большое значение придается 
выявлению и пропаганде мультикультуральных ценностей в произведениях 
наших классиков. Одним из великих мастеров, который в своих прозаических 
драмах отводит широкое место пропаганде мультикультуральных ценностей, 
является Гусейн Джавид (1882-1941). В этой статье объектом серьезного научного 
исследования является пропаганда  мультикультуральных ценностей в одной из  
прозаических драм Гусейна Джавида «Марал» и подчеркивается значение  этих 
ценностей в нашей реальной жизни. 
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THE  HUSEYN JAVID`S  HERITAGE AS ONE OF THE MOST 
IMPORTANT LITERARY AND PHILOSOPHICAL SOURCES OF 
PROMOTION OF MULTICULTURALISM AND TOLERANCE IN 

AZERBAIJAN 
 

Summary 
 

The declaration of 2016 as a year of multiculturalism in our country by the 
President of Azerbaijan  Republic also gives literary critic scholars responsible work. 
Researching the multicultural values in our classical authors’ works and their promotion 
is especially important. One of those eminent authors who was widely elucidating the 
promotion of multicultural values in his prosaic dramas is Huseyn Javid (1882-1941). 
The article deals with the promotion of multicultural values in “Maral” tragedy, being 
one of the prosaic dramas and summarizes that from this point of view, such works 
could become the objects of scientific research.     
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ORTA ƏSRLƏR TÜRK ŞEİRİNDƏ NİZAMİDƏN İQTİBASLAR 

Açar sözlər: “Xəmsə”, daxili tərcümə, məsnəvi, təzmin, iqtibas. 
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Key words: "Hamsa", internal translation, masnavi, tazmin, quotation. 
 
 Nizami Gəncəvinin dünyəvi şöhrət qazanan ölməz irsi türk xalqları 
ədəbiyyatlarına da çoxcəhətli təsir göstərərək orta əsrlər türk məsnəvi şeirinin fikri və 
poetik baxımdan  zənginləşməsində mühüm rol oynamışdır. Hələ XIV əsrdən 
başlayaraq şairin “Xosrov və Şirin” poeması Xarəzmli Qütb, Fəxrəddin Yəqub 
Məhəmməd Fəxri tərəfindən türk dillərinə tərcümə olunmuş, XV əsrdə Nizaminin 
Şeyxi, Eşqi kimi istedadlı mütərcimləri ərsəyə gəlmişdir. Orta əsr türk şairləri xüsusilə 
Türk dilində “Xəmsə” qələmə alan müəlliflərin çoxu, eləcə də “Xəmsə”dən kənar 
mövzulara müraciət etmiş Əhmədi, Gülşəhri, Tutmaçı və başqa sənətkarlar  müəyyən 
mənada Nizaminin mütərcimləri kimi də çıxış etmiş, əsərlərində bilavasitə Nizamidən 
tərcümə yolu ilə yazılan   bütöv fəsil və  ayrı-ayrı parçalara, beytlərə geniş yer 
vermişlər. 
 Orta əsrlər Şərq tərcümə ədəbiyyatından bəhs edən araşdırmalarda Nizami 
əsərlərinin bütöv tərcümələri nisbətən ətraflı tədqiq olunduğu halda bizim şərti olaraq 
daxili tərcümə adlandırdığımız belə qismən tərcümələrə az toxunulmuşdur. Halbuki 
görkəmli sənətkarların əsərlərindən, o sıradan Nizami poemalarından edilmiş tərcümə 
parçalara yer vermək orta əsr türk məsnəvi şeirində səciyyəvi hal alaraq ənənəyə 
çevrilmişdir. 
 Onu da qeyd edək ki, belə “daxili tərcümə” Nizamidən əvvəlki farsdilli 
ədəbiyyatda da geniş yayılaraq xüsusilə qəsidə şeirində ərəb dilində yaranan 
nümunələrdən edilən iqtibas-tərcümələrdə də aydın duyulur. 
 Təsadüfi deyildir ki, Nizami öz fəxriyyəsində şeir haqqında bəhs edərkən 
tərcümə sənətinə də toxunaraq 
 معانی بسیاقت یپوشد دگر سلب                  بگردد نمط آن از چو علومی ھمھ لغت
   از چو دارد شعر کھ نمطی ترجمانی بھ رسد چھ آید وی از نوشتن چھ           بگردد زبان آن
   (19,182) 
(Əgər bütün başqa elmlərin dil tərzi dəyişərsə o başqa paltar geyər, məzmununa isə bir 
xələl gəlməz, şeirin dilinin tərzini dəyişsən o nə yazıya nə də tərcüməyə gələr). 
-deyir. 
 Bu isə bədii yaradıcılıqda tərcümənin hələ Nizamiyə qədər də müəyyən inkişaf 
yolu keçdiyini Nizami və klassik  türk sənətkarlarının daima diqqət mərkəzində 
olduğunu aydın göstərir. 
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 Bu da məlumdur ki, Nizami irsi təkcə türk dilli xalqların deyil, fars, tacik, hind, 
kürd və başqa Yaxın Şərq xalqlarının ədəbiyyatlarına da qüvvətli təsir göstərmişdir. 
Şairin ənənələrini davam etdirən Şərq sənətkarları onun əsərlərinin məzmunundan da 
faydalanmış, bəzi parça və epizodları iqtibas etməklə sələflərinə yaxınlaşmışlar. Ancaq 
bu farsdilli şairlərin əsərlərində  “iqtibasla yazılmış”, “məzmun oxşarlığı” kimi qəbul 
edilir. Türk ədəbiyyatında isə eyni vəziyyət “sərbəst tərcümə”, “yaradıcı şəkildə 
çevirmə” təsiri bağışlayır. Bu səbəbdəndir ki, orta əsrlər türk məsnəvi ədəbiyyatı 
tərcümə bolluğu ilə səciyyələnir. Nizami özü də Firdovsi “Şahnamə”sində artıq əksini 
tapan təsviri zəruri səhnələrə yer verməyin qaçılmazlığını etiraf edərək hatifin dili ilə 
deyir: 
 سفت سوراخ دو درنشاید در کھ         گفت پیشینھ دانای آنچھ مگوی
 ناگزیر بود گفتن باز از کھ           گیر اندیشھ گذرھای در مگر
                                            (14, 921) 
(Keçmiş müdrikin dediklərini demə ki, incidə iki deşik açmaq yaramaz. Ancaq fikri 
fikrə bağlayan keçidlərdə yenidən deyilməsi qaçılmaz olanlardan başqa) 
 Belə daxili tərcümənin təsadüfi olmamasını əsərlərində sələflərinin misralarını 
türkcəyə çevirən türk şairlərinin öz qeydləri də təsdiq edir. Məsələn XVI əsr 
Azərbaycan şairi Xəlifə “Leyli və Məcnun”unda ənənəvi mövzuya yenilik gətirməyin 
zəruriliyini bildirsə də bəzi tərcümə beytlərə yer verməyi də gərəksiz saymır 
                                        Sahib kərəm oldur ey nigu nam, 
                                        Kim eyləyə kəndü kəsbin inam. 
                                        Yoxsa nə hünərdir eldən almaq, 
                                        Hem yok yere öyle harc qılmaq. 
                                        İlla ki, düşer gehi zəruri, 
                                        Bu nazmda terceme ümuri. 
                                        ...Bazı yerin eyledim mütercem, 
                                        Ta kalmaya asli kıssa mübhem... 
                                                                                        (10, 313) 

Görkəmli türk alimi A.S.Ləvənd özünün “Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında 
“Leyli ve Mecnun” hikayesi” kitabının Türk ədəbiyyatlarında yazılan “Leyli və 
Məcnun”lara həsr edilən bölməsində bu mövzuda poema qələmə alan türk şairlərini 
Nizami poemasından tərcümə yolu ilə bəhrələnərək yazılan bütöv parça və ayrı-ayrı 
beytlər üzərində xüsusi dayanaraq Nizami əsərlərinin qismən türk tərcümələri haqqında 
aydın təsəvvür yaratmağa çalışır. (10,103-313) 
 Tədqiqatda Nizami əsərindən əksini tapan bəzi beytlərin türk dilində yazılan 
“Leyli və Məcnun”ların əksəriyyətində tərcümə olunaraq işləndiyini görürük. Nümunə 
üçün görkəmli nizamişünas alim V.Dəstgirdi nəşrində  İlhaqi hissədə verilən aşağıdakı 
beyti götürək: 
 خودکام کوست است کسی دیوانھ                     نام نھی مرا چرا دیوانھ
                            (17,229) 
(Mənə niyə “divanə” adı qoyursan. Divanə o kəsdir ki, özünü sevsin). 
 Nizaminin “Leyli və Məcnun” əsərinin əlyazmalarında yer alan bu  beyt XV əsr 
türk şairi Ədirnəli Şahidinin əsərində belə tərcümə olunur: 
                                     Beni divane diyü itme bednam, 
                                     Odur divane kim (ol) oldu xodkam. 
                                                                                           (10,118) 
 Həmin beyti XV əsrin digər şairi Həmdullah Həmdi bu şəkildə tərcümə edir: 
                                     Bana sen gerçi divane didün nam, 
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                                     Veli divane oldur ola xodkam. 
                                                                                             (10,175) 
 Əhməd Rizvanın əsərində 
                                      Bana divane sen niçün kodun nam, 
                                      Ana divane derler k’ola xodkam. 
                                                                                             (10,193) 
 Nizami Leylinin təqdimində yazırdı: 
 لیلی نام و لیل چو گیسوش                        میلی ھواش از دلی ھر در
                                     (14,512) 
(Hər ürəkdə ona bir meyl var idi, hörüyü gecə kimi idi və adı Leyli (idi)). 
 Bu beyti H.Həmdi öz əsərində belə verir: 
                                      Biri duxtərlərin xubiydi xeyli, 
                                      Saçının dalı leyli, namı Leyli. 
                                                                                                (10,16) 
 Şahidi yazır: 
                                      Camalı matla’i ənvari-Mevla, 
                                      Ruhi şəmü nəhar, namı Leyla. 
                                                                                (10,152) 
 Əhməd Rizvanın əsərində isə beyt orijinala daha yaxın tərzdə öz əksini tapır: 
                                      Çu hər qəlbin ana var idi meyli, 
                                      Konurdu ismi saçı bigi Leyli. 
                                                                                    (10,179) 
 Sevdayinin əsərində: 
                                      Birisinin adı idi Leyli, 
                                      Görən qılır idi ona meyli. 

 Bu nümunələrin sayını istənilən qədər artırmaq da olar. Belə daxili tərcümələrlə 
orta əsr türk məsnəvi ədəbiyyatında  “Xəmsə” mövzularında yazılan digər poemalarda 
da qarşılaşmaq olur. 
 Nizami əsərlərindən tərcümə yolu ilə bəhrələnmək ənənəsi orta əsrlərdə 
“Xəmsə”dən kənar mövzularda yazılan məsnəvilərdə də özünü qabarıq göstərməkdədir. 
XIV əsr türk şairi Gülşəhri Fəridəddin Əttarın təsiri ilə yazdığı “Məntiqütteyr” əsərində 
Nizaminin “Yeddi gözəl” əsərindən Xarəzm şahzadəsinin söylədiyi “Bişr və Məlixa” 
nağılını sərbəst şəkildə tərcümə edir. Gülşəhri bu əsərində Nizaminin “Xosrov və Şirin” 
əsərindən 
 

 بمیرد صد بروزی خوردن زپر                        نگیرد تب را کسی خوردن زکم

                      (15,282) 

(Az yeməkdən heç kəsi qızdırma tutmur. Çox yeməkdən gündə yüzü ölür) 

-beytini də türk dilinə çevirərək əsərinə daxil edir. 

                                         Az yiyen kişi qaçan sayru ola, 

                                         Çox yeməkdən gündə yüz kişi öle. 

                                                                                        (5,246) 

 Yenə həmin əsrdə yaşamış Tutmaçının “Gül və Xosrov” əsərində rastlaşdığımız 
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                                          Seni qamgin dileyen olmasın şad, 
                                          Harab olsun diyen bulmasın abad.   (10,187) 
-beyti də “Xosrov və Şirin”dən tərcümədir. 

 نخواھد آبادت کھ آنکس خراب                              نخواھد اوشادات آنکھ باد غمی

                                  (14,90) 

(Səni şad görmək istəməyən qəmli olsun. Kim ki sənin abad olmağını istəmir, xarab 
olsun.) 

 Türk şairlərinin tərcümələri həmişə eynilə olmasa da məzmunca Nizamini yada 
salır. Tutmaçı qeyd olunan əsərdə başqa bir yerdə də belə məzmunca tərcümələrə yol 
verir.Tutmaçının “Gül və Xosrov” əsərində oxuyuruq: 
                                        Yüreklerindeki işk eyledi cuş, 
                                        Mey içmeden buları kıldı serxoş. 
                                        Biri xod işkile gitmişdi elden, 
                                        Birisi derde yar idi ezelden. 
                                        Birisi işkile mest olmuş idi, 
                                        Koyub akli tohidest olmuş idi. 
                                                                                     (10,203) 

 Bu sətirlər məna və mündəricə etibarilə Nizaminin “Leyli və Məcnun”undan 
gətirilmiş aşağıdakı misralara çox yaxın olub bilavasitə onların təsirilə yazılmışdır. 

 آندگرمست و خراب گشت این                        بردست نخورده قدھی یک کز

 ھوش از شد آن و این شد دست از                            آغوش در آمدن بر دست تا

                                 (14,649-650) 

(Əldə bir qədəhdən içmədən, bu xarab oldu və o birisi məst. Əllərini açmadan bu əldən 
düşdü, o biri huşdan getdi) 

 Kamal Paşazadənin “Yusif və Züleyxa”sında  da Nizami yaradıcılığından 
bəhrələnmələr tərcümə təsiri bağışlayır. Şairin poemasında qarşılaşdığımız aşağıdakı 
misralar baxaq: 

                                               Bu gerdun bir tərazuye doserdür, 
                                               Birinde sengü, birinde güherdür. 
                                               Anınçun dehr-i pürefsun ü neyreng, 
                                               Gehi tartar güher, gahi virür seng. 
                                                                                              (7,50) 
Bu beytlər Nizaminin “Yeddi Gözəl” əsərindən tərcümə edilmişdir.  

 Nizami yazır: 

 است گھر یکی در و سنگ یکی در                                    دوسراست ترازوی کاسمانرا

 سنگ گھ آورد (کف) برسر گوھر گھ                                   رنگ دو جھان او ترازوی از

            (14,710) 

(Asimanın tərəzisinin iki başı var, birində daş, o birisində gövhərdir. Onun tərəzisindən 
bu iki rəngli cahan gah gövhər, gah da daş əldə edir.) 



                                                                                                     Elmi əsərlər №3(4),2016 
 

23 
 

 Bu baxımdan XIV əsrdə yaşamış Tacəddin Əhməd ibn İbrahim Əhmədi 
yaradıcılığı da səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə seçilir. Əhmədi “Xəmsə” mövzusunda  
qələmə aldığı “İskəndərnamə” əsəri ilə yanaşı Səlman Sacəvi təsiri ilə yazdığı  “Cəmşid 
və Xurşid” əsərində də Nizami ənənələrini izləmiş, şairin əsərindən bütöv parça, beyt və 
misraları türk dilinə çevirməklə də faydalanmışdır. Şairin bu əsərindəki 
                                            Şərabi-ərğəvani idiben nuş, 
                                            Nəvayi-ərqənunə dutdular guş. 
                                                                                            (3,81) 
-beyti Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsərindən tərcümə edilmişdir. 
 میکرد نوش  ارغوانی شراب                            میکرد گوش ارغنونی سماع
                          (14,192) 
 Əhmədi bu beytdə misraların yerini dəyişərək onu türk dilinə çevirir. Şair  
Nizaminin  
 گوش پیچیده یتیمان شک با                                 ھوش بیمار  غریبان بذل
-beytini də “İskəndərnamə” əsərindən alaraq 
                                             Qərib olanların bağrı başıyçun, 
                                             Zayıf oğlanların gözü yaşıyçun. 
                                                                                          (3,108) 
-şəklində türkcə işlədir. 
 Göründüyü kimi Əhmədi Nizaminin bu beytini hərfən tərcümə etmir. Ancaq bu 
misraları Əhmədiyə məxsus hesab etmək də olmaz. Onu şərti olaraq iqtibas-tərcümə 
adlandırmaq daha doğrudur. 
 Yaxud aşağıdakı beytə baxaq: 
                                     Kapunda səngdür can, təngdür dil, 
                                     Ki, gövhərsən, sana səng oldu mənzil 
                                                                                      (3,272) 
Bu beytdə də Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsərində Şapurun daş sarayda dustaq 
qalmasından şikayətlənən Şirinə dediyi 
 سنگ در لعل باشد و لعلی تو کھ                          لنگ ھم نیز آن  ھست عذر یک مگر
(Ancaq bir üzr var, o da naqisdir. Ki sən ləlsən, ləl də daşda olar) 
-beytinin son misrasının eynilə çevrildiyini görürük. 
 Əhmədinin bu əsərində Nizami poemalarındakı bütöv parçaların sərbəst şəkildə 
tərcümələri ilə də rastlaşırıq. Əsərdə 
                                     Fələklərin qamu mihrabıdur işk, 
                                     Seadet  suyunun dolabıdur işk... 
                                                                                     (3,74) 
-beytilə başlayan məhəbbət haqqındakı 20-yə qədər beyti əhatə edən bir parça belə 
tərcümələrdəndir. Hər iki parçanın tutuşdurulması orta əsr türk tərcümə ədəbiyyatının 
bu növü haqqında daha maraqlı bilgilər əldə etməyə imkan verir. 
 Yenə həmin əsərdən gətirilən aşağıdakı misralara diqqət yetirək. Əhmədi 
Cəmşidin yolda çeşmədə çimən Xurşidə rast gəldiyi səhnəni belə təsvir edir 
                                   Orada gördü ki, bir çeşmə akar, 
                                   Ki, suyi ab-i Hızr idi ya Kevser. 
                                   Oturmuş ol suyun içinde bir gül, 
                                   Gül üstünde tagılmış taze sünbül. 
                                   Əliyle saçıcaq başına su, 
                                   Kamer üstüne dökülirdi lülü. 
                                   Gözünden döke baran-i sehabi, 
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                                   Didi bu mahdur, ol burc-i abi. 
                                   Semenber görmez idi şah yuzini, 
                                   Ki sünbül bağlamışdı nergesini. 
                                   Gidiben nergesinden enber-i ter, 
                                   Beraber şahı gördü ol semenber... 
                                                                                   (3,134) 
 Bu və bundan sonra gələn beytlər Nizami poemasında Xosrovun yolda çeşmədə 
çimən Şirini görməsi səhnəsinin eynilə tərcüməsidir. Əhmədi bu səhnəni Nizamidən 
götürərək bəzi əlavə və ixtisarlarla “Cəmşid və Xürşid”in məzmunu ilə 
uyuşdurulmuşdur.  
 ثریا بر مھ آن جای باشد کھ                         مھیا ماه چون دید عروسی
 بستھ باناف نیلگون پرندی                   نشستھ گل چون نیلگون آب در
 بست می مروارید ماه بر فلک              دست از میانداخت آب فرق بر چو
 آبی برج در فمر شد طالع کھ                        سحابی باران دیده از فشاند
 راه نرگسش بر بود بستھ سنبل کھ                         شاه نظارۀ از غافل سمنبر
 شیرین چشم آمد در بشاھنشاه                 مشکین ابر از برون آمد ماه چو
                            (14,219-220) 
(Ay kimi bir gəlin gördü ki, onun yeri ulduza ucalmışdı. Gül kimi suda oturmuşdu, 
belinə göy örtü bağlamışdı. Əliylə başına su tökdükcə fələk də aya mirvarilər 
bağlayırdı. Gözlərindən bulud kimi yağış yağdırır, su bürcündə doğan bir qəmər kimi 
parlayırdı. Səmənbər şahın nəzərlərindən  qafil idi. Çünki sünbül nərgisini bağlamışdı. 
Elə ki, ay mişkin (qara) buluddan çıxdı, Şirinin gözü şahənşaha sataşdı.) 
 Əlbəttə,  belə tərcümələrdə orijinaldan uzaqlaşma, təhrif halları da istisna 
olunmayıb. Ancaq bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, poetik tərcümə olaraq orijinalı tam 
əks etdirməmək, bir beyti iki və daha artıq beytlə çevirmək orta əsr tərcümələrində 
məqbul hesab olunur. 
 Gətirilən misalların sayını daha çox göstərmək olar. Bütün bunlar Nizami 
yaradıcılığının türk ədəbiyyatında geniş yayılmasında belə daxili tərcümələrin mühüm 
rol oynadığını göstərir. 
 Daxili tərcümə orta əsrlər Türk ədəbiyyatında xüsusilə də əxlaqi-didaktik 
mövzularda yazılmış vahid süjet xətti olmayan məsnəvilərdə Türk şairlərinin 
sələflərinin əsərlərindəki hekayələrə yer verilməsində də özünü göstərir. 
 XIV əsrin tanınmış nümayəndələrindən olan Gülşəhri də özünün  “Məntiqütteyr” 
əsərində Cəlaləddin Rumi ilə yanaşı Nizami poemalarındakı bəzi hekayələri  türkcəyə 
çevirərək əsərinə daxil etmişdir. Akad. H.Araslı özünün  “Gülşəhri və Gəncəli Nizami”  
məqaləsində şairi Nizaminin ilk mütərcimlərindən biri adlandıraraq, onun 
“Məntiqütteyr”indəki “Leyli və Məcnun”, “Bişrnamə” hekayələrinin əsas məzmununu 
saxlayaraq onları sərbəst şəkildə bəzi əlavə və ixtisarlarla türk dilinə çevirdiyini qeyd 
edir (2). Belə tərcümə hekayələrə misal olaraq Əhmədinin “İskəndərnamə”sindəki 
“Tülki və boyaqçı küpü”, T.Yəhyanın “Şah u Gəda” əsərindən “Leyli və Məcnun” 
poemasındakı bəzi səhnələrlə səsləşən təsvirlər, Əhmədinin “Cəmşid və Xurşid”, 
K.Paşazadənin “Yusif və Züleyxa” əsərlərində əksini tapan “Sövqəndnamə”lərdəki ayrı-
ayrı beytləri də göstərmək olar. 
 XVI əsr türk şairi Güvahinin xalq atalar sözləri didaktik hekayə və əxlaqi 
nəsihətlərdən ibarət olan “Pəndnamə” əsərində müəllif  Nizami poemalarında farsca 
əksini tapan türk ifadə, deyim, məsəl və aforizmləri türk dilinə çevrildiyini görürük. 
Türk məsnəvi müəllifləri bəzən şairin ayrı-ayrı beytlərini tərcümə etmədən təzmun yolu 
ilə əsərlərinə daxil edirlər. Məsələn, “Hüsn və Eşq” məsnəvisinin müəllifi Şeyx Qalib 
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əsərində sələflərinin yolu ilə getmədiyini bildirərkən Nizaminin adını xüsusi qeyd 
edərək yazır: 

Tarzi selefe takaddüm ettim, 
Bir başka lüğat tekellüm ettim. 
Ben olmadım ol güruha peyrev, 
Uymuş bile Genceviye Hüsrev. 

Billah bu özge maceradur, 
Sen bakma ki, defter-i beladur. (16) 

 Bununla belə şair fikrini Nizaminin “Leyli və Məcnun” əsərindən gətirilən 
aşağıdakı beyti təzmin etməklə əsaslandırır. 
 است کجائی ما متاعی کھ داند                               آشنائست شھر ز کھ آنکس
                (14,503) 
(Aşina şəhərindən olanlar bizim mətaimizin haradan olduğunu anlayarlar) 
 Türk məsnəvilərində fars dilli klassiklərin əsərlərindən edilmiş belə təzminlərə 
tez-tez rast gəlirik. Onu da qeyd edək ki, türk şairləri tanınmış ustad sənətkarların 
əsərlərinə müraciət etdikdə çox vaxt təzmin etdikləri əsərlərin müəlliflərinin adlarını 
xatırlamırlar. Doğrudur  klassik poeziyanın dahi ustadlarından olan  Məhəmməd Füzuli  
mövzunun çətinliyindən danışarkən Nizaminin eyni məqsədlə dediyi 3 beytini təzmin 
etməzdən əvvəl “Billah ki, nə xoş demiş Nizami, bu babda xətm edib kəlami” beytində 
şairin adını xatırlayır. 
 Füzuli bu təzminində sələfinin adını çəksə də  “Bəngü Badə” əsərində  
Nizaminin “Yeddi Gözəl” əsərindən etdiyi  təzmində beytin müəllifi haqqında bir söz 
demir. 
 آورد میان در و رفت مطبخی                       آورد گمان در اندیشھ چھ ھر
                                 (4,252) 
(Mətbəx xidmətçisi gedib gümana gələn hər şeyi gətirdi.) 
Hər iki təzmin fars dilindədir. 
 Füzuli bu poemasında bəzi hallarda Nizami beytlərini əksər halda türkçəyə 
çevirərək iqtibas edir ki, bu da tərcümə kimi diqqətə çatır.  
Nizaminin “İskəndərnamə” əsərində əksini tapan:  

Mən böylə qılırdım  etibarı, 
   Kim bunda olur könül qərarı. 

       Bundan dəxi yey məqam olmaz, 
   Zövqü bu yerin tamam olmaz. 

     Əmma çu sənindurur bu qoftar, 
    Kim dünyadan özgə axirət var. 

 Oldur ki, məqami-cavidandır, 
                                         Kami-dilu rahəti-rəvandır. 
                                         Qoftarına etiqad qıldım, 

Ol yaxşıraq olduğunu bildim. 
                                                                                    (20-21) 
-beytləri məna və məzmun baxımından Nizaminin  “İskəndərnamə” əsərindən aşağıdakı 
misralara çox yaxındır. 
 
 بھشت بر بقا شد چرا حوالت                    سرشت خرم و خوب چنین جھانی
 ...خوبتر آن گفتی خوبتر آن چو                         خوبتر دگر نباشد خود این از
 ما رای از ناخوش نقش ببر                      ما جای کن خوب روضھ آن در
 بس و دانی کھ کن چنان دانی تو                     کس نھ دانم خویش چارۀ من نھ
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                            (14,1195) 
(Dünya belə gözəl və şən yaramışdır. (Bəs) niyə əbədilik behiştə həvalə olunub. (o) 
bundan yaxşı ola bilməz. Sən  “o daha yaxşıdır” dedin (deməli) o yaxşıdır. O gözəl 
behiştdə  bizə yer ver. Fikrimizdən bütün pislikləri çıxart. Nə mən öz çarəmi bilirəm, nə 
də bir kəs bilir. Sən bilirsən bildiyin kimi elə.) 
 Gördüyümüz kimi hər iki şairdən gətirilən bu nümunələrin məzmunca yaxınlığı, 
onların maddi aləm, mənəvi dünya, axirət və.s ilə bağlı görüşlərinin uyarlığını əks 
etdirir. Füzuli sələfinin fəlsəfi düşüncələrini genişləndirməklə fərqlənir ki, bu özü orta 
əsrlər türk tərcümə ədəbiyyatından gələn səciyyəvi xüsusiyyət olub mətləbi daha ətraflı 
aydın təqdim etmək məqsədilə bağlıdır. 
 Başqa bir misal. Füzuli Məcnunun  atasının ölümündən  bəhs edən fəsli 
aşağıdakı yekun beytlə yekunlaşdırır. 
Xoş xaneyi  eyşdur bu aləm, 
Dərda ki, deyil əsası möhkəm. 
                                         (4,170) 
Bu beyt bizə Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsərində müğənninin diliylə deyilmiş 
aşağıdakı misraları xatırladır. 
  جاودانھ اساس باشد گرش                   زمانھ کاخ شد کاخ خرم چھ
 (Həyat bağçası necə gözəl bağdır! Əgər xəzan küləyində qorunmuş olsaydı.) 
  Bu da maraqlıdır ki, Nizamidən edilən digər təzminlər kimi belə tərcümə beytlər 
tamamilə fərqli məzmun və məqsədlə şeirə gətirilir. Füzuli yazır: 
Vəhşi ilə vəhşi, teyr ilə teyr, 
Həmcins ilə xoşdur eyləmək seyr. 
                                                (4,165) 
Nizamidə oxuyuruq: 
 باز با باز کبوتر با کبوتر                  پرواز ھرجنس خود جنس با کند
                                      (14,299) 
(Hərə öz cinsindən olanla uçur göyərçin göyərçinlə, şahin şahinlə) 
 Füzuli əsərlərində Nizami misralarının da tərcümədə geniş yer aldığını görürük. 
Füzulinin  
Sən cəhd eylə ki, yar ola səhl, 
Çun yardır əhl, kardır səhl. 
                                 (4,126) 
Son misra Nizaminin “ Yeddi gözəl” əsərindəki 
 است سھل او کار و اھل او یار                    اھلست او کھ بیخبر آن ز خواجھ
                              (14,759) 
(Xacə onun düşüncə əhli olmasından xəbərsiz idi. Onun dostu hal əhli, işi də asan idi) 
-ikinci misra tərcümə təsiri bağışlayır. 
 Yaxud Nizaminin oğlu Məhəmmədə nəsihətindən gətirilən beytə baxaq: 
 او احسن اوست اکذب کھ                           او فن در و مپیچ شعر در
                                      (14,503) 
(Şeir və onun həvəsinə meyl etmə ki, onun ən gözəli ən (böyük) yalanıdır) 
 Füzuli də “Leyli və Məcnun”da ananın dili ilə Məcnuna belə nəsihət edir: 
Şe’rə həvəs etmə kim yamandır, 
Yaxşı desələr onu yalandır. 
                                             (4,82) 
 Belə poetik çevrilmələrdən daha çox nümunə gətirə bilərik. 
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 Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, orta əsrlər Türk məsnəvi şeirində geniş yer 
alan belə qismən tərkib tərcümələr orta əsr türk poeziyasında məqbul sayılaraq, xüsusilə 
məsnəvi şeirinə xas səciyyəvi cizgi kimi bu ədəbiyyatın əksər nümunələrində özünü 
göstərmişdir.  
     *** 
 Türk epik şeirində bu qəbildən olan tərcümələrin çoxluğu ilk növbədə orta əsr 
məsnəvi ədəbiyyatında rəy mübahisələri doğurmuş, ümumiyyətlə tərcümə və belə daxili 
çevrilmələrə dair bir-birindən fərqli görüşlərin meydana gəlməsi ilə nəticələnmişdir. 
Orta əsrlər türk şairlərinin əsərlərində tərcüməyə müraciət xüsusilə Nizami əsərlərindən 
tərcümə yolu ilə bəhrələnmə gah böyük məsuliyyət tələb edən şərəfli bir iş kimi 
qiymətləndirilmiş, gah da milli ədəbiyyatın dəyərsizliyinə dəlalət edən yaradıcılıq 
xüsusiyyəti kimi pislənmişdir. 
 “Xəmsə” müəllifi kimi tanıdığımız Yusif  Sinan Behişti öz poemasında zəmanə 
şahına xitab edərək “Tərcümə dəxi çox işdir, ey şah” - dediyi halda  XVI əsr türk 
məsnəvi şeirinin digər tanınmış nümayəndəsi Lamii Çələbi  dövrü üçün aktual 
əhəmiyyət kəsb edən tərcümə haqqında  belə yazır: 
Eyləyüp  baği-selefden mive duzd, 
Istemek her nahelefden eczü muzd. 
Hiç olamı layik-ı ehl-i kemal, 
Kande kendi qayretün iy bed hisal? 
Sofrasına her hasun sunmaktan el, 
Hubdur derdile destun ola şel. 
                                                    (8,80) 
 Tərcümə  ilə bağlı belə kəskin fikirlər orta əsr türk “Xəmsə” müəllifi Taşlıcalı 
Yəhyanın əsərlərində də özünü aydın göstərir. Yəhya bəy demək olar ki, “Xəmsə”sinə 
daxil bütün məsnəvilərində sələflərinə olan ehtiramını bildirməklə yanaşı əsərlərinin 
orijinal təbinin məhsulu olduğunu xüsusilə diqqətə çatdırır və yeri düşdükcə tərcüməyə 
müraciəti qeyri-məqbul hesab etdiyini açıq göstərirdi. Şairin “Gülşəni-ənvar”ında 
oxuyuruq: 
Ter  düşərəm tərcümə idenlere, 
Uğrularun yolına gidenlere. 
Gelse haramiye nişani-zeval, 
Müflis olanlardan ider celbi-mal. 
Ben bu haramilere hiç uymadum, 
Cimrilerin eskilerin saymadum. 
                                                 (8,85) 
 Onu da qeyd edək ki, türk divan şeirində belə mənfi münasibət bəzən  
ümumiyyətlə tərcüməyə qarşı ünvanlanır. Orta əsrlərdə yazıb-yaradan türk şairlərinin 
bir çoxu  heç bir fərq qoymadan tərcüməyə müraciəti doğma söz sənətinə xəyanət, özgə 
malına göz tikmək, ariyətə  meyl göstərmək kimi yol verilməz hesab etmişlər. 
 Nəvizadə Ətai “Xəmsə”sinə daxil “Söhbətül-Əbkar” əsərində ədəbi 
ictimaiyyətin tərcümə ilə bağlı rəyini ifadə edərək 
Ehli-dil tercemeden ar eyler, 
Ariyet sahibini xar eyler- 
                                     (11,87) 
-yazır. 
 Lakin bədii fikirdə olduğu kimi elmi-nəzəri ədəbiyyatda da tərcüməyə münasibət 
birmənalı mənfi olmamışdır. Hələ XVI əsrdə Lətifi Qəstəmunli “Təzkirətüş-şüəra”sında 
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zəmanə şairlərinin tərcümə, təzmin, iqtibas yolu ilə ustaq sənətkarların əsərlərindən 
faydalanmasından bəhs edərkən bir qisim şairlərin başqa sənətkarların əsərlərində 
gördükləri bir mənanı daha gözəl təzmin və iqtibas etmələrini zəmanəsində məqbul 
hesab edildiyini bildirərək yazırdı: “Bir qismi dəxi ustadın nəzmində bir mənanı görər, 
onu bir nöqteyi-barikə alət mülahizə düşürər. Təbi pak və lətafəti idrak ilə ol mənidən 
bir məna dəxi xəyal edər və ol sənətdən bir sənət dəxi intiqal edər. Bu qisim şair məbdə 
kimi əqsan məzburədən övla, müxtəre kimi cümlədən əladır”. (15,32)  
Müasir türk ədəbiyyatşünaslarından görkəmli  alim A.S.Ləvənd türk tərcümə ədəbiyyatı 
ilə bağlı elmi mülahizələrində özünün şəxsi münasibətini aydın bildirməyərək 
“Kendilerine güvenen şairler tercemeden kaçınmışlar” söyləmişdir. Tanınmış türk 
araşdırıcısı Hüseyn Əyan da özünün “Divan edebiyatında “Xamse”ler” məqaləsində bu 
məsələyə toxunaraq “Ağızda dolaşan ve zehinleri bulandıran, Divan edebiyatımızı 
genellikle değersiz gibi göstermek isteyenler bir de tercümeden bahs ederler”-yazır ki, 
bu fikirlə heç cürə razılaşmaq olmaz. Müəllif bu sözlərlə tərcümə barədəki mənfi 
münasibətini göstərməklə kifayətlənmir, türk divan ədəbiyyatında tərcümənin geniş yer 
tutması faktını da inkar edir. Əslində isə tərcümə özü bədii yaradıcılıqdır. Həm də 
Nizami kimi nəhəng söz ustasının əsərlərini, beyt və misralarını türk dilinə çevirmək 
şərəfli və şərəfli olduğu qədər də məsuliyyətli bir işdir. Bunu təqlidçilik, oğurluq 
adlandırmaq qətiyyən doğru olmaz. Hər hansı bədii bir nümunənin uğurlu tərcümə 
beytlər, təzmin, iqtibasla zənginləşməsi onun müstəqil əsər olmasına elə bir xələl 
gətirmir. Orta əsr türk şairləri çox vaxt şərq ədəbiyyatının məşhur nümunələrini türkcə 
qələmə almaqla fars dilində yaranmış mənəvi sərvətlə türk oxucularını daha yaxından 
tanış etmək, türk şeir dilinin ifadə incəliklərini nümayiş etdirmək, fars dilində yaranmış 
mənəvi sərvətlə türk oxucularını daha yaxından tanış etmək məqsədi izləmişlər.  
Bu baxımdan belə tərcümələr köklü ənənələrə malik türk ədəbiyyatında Şərq xalqlarının 
ədəbi-mədəni nailiyyətlərinin milli zəmində əksi kimi mənalandırılır. Elmi-nəzəri 
ədəbiyyatda “tərcümeyi-sirqət” (oğurluq tərcümə) adlanan daxili tərcüməyə müraciət 
görkəmli sənətkarların əsərlərindən təzmin-iqtibas yolu ilə bəhrələnmək həm də türk 
sənətkarlarının yaradıcılıq üfüqlərinin genişliyini, türk dilinin gözəl sənət nümunələri 
yaratmağa qadir şeir dili olduğunu sübuta yetirmək baxımından böyük əhəmiyyət 
daşıyır. 
 Ərəbşünas tədqiqatçı Ülkər Məmmədova bu problemin incəliklərini əsaslı 
şəkildə işıqlandıran “Şərq poeziyasında “Sariqa və onun növləri”” adlanan məqaləsində 
rus ərəbşünası A.B.Kudelin, ərəb alimi Hanna əl-Fəkuri, ibn Rəşidin tədqiqatına 
əsaslanaraq orta əsr şərq şeirində “Sariqa”nın müsbət mənada mənimsəmə kimi 
anlaşıldığını qeyd edir. (12) 
 Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, orta əsrlər türk məsnəvi şeirində geniş yer 
alan belə qismən və tərkib tərcümələr poeziyada məqbul sayılmış, xüsusilə məsnəvi 
şeirinə xas müsbət bir xüsusiyyət kimi özünü göstərmişdir. Türk müəllifləri əvvəla  
Nizaminin tərifinə xüsusi yer ayırmaqla onun sənətindən təsirləndiklərini fəxrlə qeyd 
etmiş, bəzən şairin adını çəkməsələr də onun ədəbi ictimaiyyətə yaxşı tanış beytlərindən 
tərcümə yolu ilə bəhrələnmişlər. 
 Belə daxili tərcümələr orta əsr türk məsnəvi müəllifləri təkcə məzmun və fikri 
baxımdan deyil sənətkarlıq nöqteyi-nəzərindən də Nizami şeirindən geniş 
təsirləndiklərini göstərir. Nizami şeirinə müraciət orta əsrlərdə ənənə şəklini almış və 
türk tərcümə ədəbiyyatının bir növü olmaqla yanaşı türk müəlliflərinin öz böyük 
sələfləri ilə ideya-bədii bağlılıqlarını diqqətə çatdırır. Ədəbi-bədii əlaqələrin daha da 
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möhkəmlənməsinə xidmət edən belə tərcümələr türk epik şeirini məzmunca 
zənginləşdirərək onun poetik baxımdan təkmilləşməsinə də müəyyən təsir göstərmişdir. 
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         ЦИТАТЫ ОТ НИЗАМИ В ТУРЕЦКОЙ ПОЭЗИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Резюме 

Наследие Низами, оказав большое влияние на средневековую турецкую 
переводческую литературу, сыграло значительную роль и в её обогащении, с 
точки зрения и жанрового разнообразия. Поэмы Низами, ещё начиная с XIV века, 
переводились на тюркские языки. Cредневековые авторы жанра «Хамса», а также 
поэты, обращавшиеся к темам Низами, в определённой степени, выступали и как 
переводчики, включали переведённые на тюркский язык некоторые хекаяты, 
целые отрывки и отдельные бейты из произведений Низами в свои собственные 
литературные произведения. Такие представители литературы жанра месневи, как 
Гюльшари, Тутмачи и другие, творя свои произведения и в других жанрах, 
помимо жанра «Хамса», также обогатили их переводами, почерпнутыми из поэм 
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Низами. В средневековой турецкой литературно-теоретической мысли 
выдвигались различные соображения, связанные с подобными частичными и 
внутренними переводами из поэм Низами. В статье выражается отношение к 
различным полемическим дискуссиям и критическим взглядам турецких 
литературоведов, связанным с проблемой переводов в средневековых тюркских 
месневи. Также, через близкое ознакомление широкой читательской аудитории с 
творчеством Низами, представленном в свете внутренних переводов, извлечённых 
из произведений средневековых тюркских авторов жанра месневи, раскрывается 
основное направление мысли и значение поэтического обогащения средневековой 
поэзии жанра месневи.  
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QUOTATIONS BY NIZAMI IN TURKISH POETRY OF THE MIDDLE AGES 

Summary 
 

Nizami heritage also played a significant role in the enrichment of the medieval 
turkic translation literature in terms of its types by having an impact on it. Poems of the 
poet had been translated into turkic languages starting from the 14th century, medieval 
turkic authors of “Khamse”, as well as poets referring to Nizami’s themes acted as 
interpreters to a certain extent, and translating certain stories, entire parts and separate 
couplets into Turkic language included them into their works.  Representatives of the 
medieval mesnevi (couplet) literature Gulshahr, Ahmad, Tutmach and others benefited 
from Nizami’s poems via translation also  in their works written about themes besides 
“Khamse”.   Various views on medieval turkic literary-theoretical opinion have been 
put forward regarding  partial and domestic translations from Nizami’s poems.   The 
article represents the attitude towards different feedback and criticism by contemporary 
turkish literary critics regarding the translation in the medieval turkic mesnevi (couplet) 
poem, introduces  wide mass of readers of such domestic translations closely with 
Nizami’s creative work in the light of examples taken from the works of medieval turkic 
mesnevi writers, as well as discloses the importance in the enrichment of medieval 
mesnevi (couplet) poem from the intellectual and poetic point of view. 
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Sufizmin çoxsaylı təriqətlərinin tarixini, nəzəri-fəlsəfi mahiyyətini, bu 
təriqətlərin münasibətlərini araşdırmaq müşkül məsələdir. Nəinki bir insan ömrü boyu, 
hətta bir universitet bir əsr araşdırma aparsa belə bu işin öhdəsindən gələ bilməz. Bu 
olduqca adi və müxtəsər qeydlərdən sonra biri digərini tamamlayan iki məsələyə qısa-
eksklüziv nəzər salsaq güman edirik ki, onu bir bədii-fəlsəfi cərəyan kimi adi oxucu 
səviyyəsində təqdim etmiş olarıq. Birincisi, sufizmin intişarında (təkamülündə) bədii 
ədəbiyyatın rolu nədən ibarətdir; ikincisi sufizm (təsəvvüf) ədəbiyyatın poetikasını 
hansı səviyyədə təkmilləşdirdi. Sufi ədəbiyyatda, təbii ki, əsasən poeziyada dini (mistik) 
fəlsəfi məzmun özünün ifadəsi üçün poetik mükəmməllik tələb edirdi. Çünki sufizmdə 
(sufi üçün) poeziya Allaha qovuşmaq üçün vəcdə gəlməyin, ekstaza çatmağın əsas 
vasitələrindən biri idi. 

Sufi ədəbiyyatına universal yanaşmaq çox çətindir. Fəqət, bizi belə yanaşmaya 
sövq edən, vadar edən bir ədəbi – tarixi zərurət var. Dini – fəlsəfi sufizmin, mistizmin 
təşəkkül tapıb formalaşması Şərqdə ümummüsəlman mədəniyyəti ilə eyni kontekstə 
malikdir. Konkret desək, ərəbin zehniyyəti, farsın lisanı və türkün ruhunun mədəni – 
tarixi vəhdəti sayəsində təşəkkül tapmış ümummüsəlman mədəniyyəti də IX-XIII əsrləri 
əhatə edir. Tarixi baxımdan isə bu Şərqdə 500 il hökmdarlıq etmiş Abbasilər sülaləsi 
zamanına (758-1275) təsadüf edir. Şübhəsiz ki, əsaslandırılması ciddi səbəblər və 
dəlillər tələb edən bir fikri də tezis şəklində söyləmək istəyirik. Şərqdə ümummüsəlman 
mədəniyyəti kontekstinin dağılması Abbasilərin süqutu zamanından - XIII əsrin 
sonlarından başlanır. Məhz bundan sonra hər bir xalqın ədəbiyyatında ana dilli 
poeziyaya meyil güclənir, ədəbiyyatda ümumşərq amilini (bədii universalizmi) millilik 
amili üstələməyə başlayır. Oğuz – səlcuq mədəniyyəti təşəkkül tapır – XVI əsrdə 
zirvələşir. “XI-XII əsrlər müsəlman mədəniyyətinin təşəkkülündə ümumən türk 
təfəkkürü kimi, Azərbaycan təfəkkürü də iştirak edir, lakin müsəlman mədəniyyətində 
bütünlüklə reallaşa bilmir; bir tərəfdə xəmsələr, ikinci tərəfdə oğuznamələr yaranıb 
yayılır. Şübhəsiz, Azərbaycan təfəkkürü nə qədər defferensial hadisə olsa da, müsəlman 
mədəniyyətinə özünün ümumtürk konteksti ilə çıxır...” Bu sətirlərin müəllifi, AMEA-
nın müxbir üzvi N.Cəfərov düzgün təyin edir ki, şəhərlərdə müsəlman mədəniyyəti 
inkişaf edir, əyalətlərdə isə tarixi – etnik keyfiyyətlər qorunur, onlar arasında 
qarşıdurma ilə yanaşı, qarşılıqlı zənginləşmə də mövcud olur. Məhz “bu proses nəticə 
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etibarı ilə XIII-XVI əsrlərin Azərbaycan oğuz - səlcuq mədəniyyətini formalaşdırır” 
(Cəfərov N. Füzulidən Vaqifə qədər. Bakı, 1991, s.5-6). 

Şərqdə təsəvvüf ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələri Sənai Qəznəvi (1131-
ci ildə anadan olub, əsas əsəri “Hədiqəmül-həqayiq”), Fəridəddin Əttar (1119-1230, 
əsas əsərləri “Məntiqüt-Teyr”-“Quşların dili” və “İlahinamə”), Mövlanə Cəlaləddin 
Rumi (1207-1273, əsas əsəri “Məsnəviyi-mənəvi”, yəni “Daxili məna haqqında 
poema”), Nurəddin Əbdürrəhman Cami (1414-cü il, əsas əsərləri məsnəvilər, “Salaman 
və Absal” alleqorik romanı, “Töhvətül - əhrar ” və “Süphət - əl əbrar” poemaları) vardır. 

Türk ədəbi-mədəni təfəkküründə sufizmin ilk ifadəçisi Əhməd Yəsəvi olmuşdur. 
Türk təfəkkür tarixinə və dünya ədəbiyyatına XII əsrdən üzü bəri ilahi eşq fədaisi, 
böyük sufi və irfançı alim,  möcüzələr yaradan övliya kimi daxil olmuş Xoca Əhməd 
Şeyx İbrahim oğlu Yəsəvi (1103-1167) Orta Asiyada Seyram şəhərində anadan olub, 7 
yaşında ata-anasını itirib, yüksək dini təhsil alıb, 63 yaşında təkyəsinin yanında dərin bir 
quyu qazıb Məhəmməd Peyğəmbərə məhəbbət əlaməti olaraq onun öldüyü yaşda – bir 
il orada yaşayıb, ömrünü Allaha dua etməklə keçirib. 1167-ci ildə Yəsi şəhərində vəfat 
edib. XIV əsrdə Əmir Teymur onun məzarı üstündə həşəmətli bir türbə tikdirib.  

Ə.Yəsəvinin bir irfançı alim kimi əsas xidməti bu idi ki, o, sufizmi qədim türk-
şaman mədəniyyəti ilə birləşdirib. Bu “taxta qaşıq düzəldən usta” Allaha birləşməyin 
yolunu eşqdə görürdü (Ətraflı bax: Füzuli Bayat. Xoca Əhməd Yəsəvi və xalq 
sufizminin bəzi problemləri. Bakı, 1997; Rüstəmov Y. Mövlanə Cəlaləddin Ruminin 
sufilik fəlsəfəsi. Bakı, 2006; Mirəhmədov Ə. Yəsəvi və yəsəvilik Azərbaycanda. 
“Ədəbiyyat qəzeti” 17 dekabr 1993; Əsgərli Z. Könüllərin fatehi – Əhməd Yəsəvi 
“Azərbaycan” jurnalı 2009, №9). Azərbaycan ədəbiyyatşünaslarından S.Mümtaz, 
A.Şaiq, P.Xəlilov, Y.Qarayev, B.Abdulla, Q.Kəndli, Ə.Yəsəvi haqqında  müxtəlif 
münasibətlərlə dəyərli fikirlər söyləmişlər.  

S.Mümtaz “Türkmən şairləri” (“Maarif və mədəniyyət” 1926) və 
“Ədəbiyyatımızda Nəvai təsiri” (“Kommunist” 4 mart, 1926) məqalələrində başda 
Ə.Yəsəvi olmaqla (Nəsimi, Nəvai, Füzuli. Yeri gəlmişkən deyim ki, Nəsimi Nəvaiyə, 
Nəvai isə Füzuliyə olduqca müsbət təsir göstərib!) dörd şairi “Könüllər fatehi” hesab 
edib. 

Ə.Yəsəvinin sufi görüşləri onun şeirlərdən ibarət “Divani – hikmət” və elmi 
fikirlərindən ibarət “Fəqrnamə” əsərlərində əksini tapıb. Ə.Yəsəvi sufizmdə ilk türk 
təriqətini – yəsəviliyi yaratmış birinci böyük türkdür. XX əsrin böyük mütəfəkkiri Yaşar 
Qarayev yazıb: “Bir ideoloq, mütəfəkkir və şair kimi Şeyx Əhməd  Yəsəvinin ağıl və 
könül gücü onda oldu ki, təsəvvüflə, təsəvvüfə qədərki türkün ruhu, dünyagörüşü, 
məişəti, həyat tərzi arasında fitri, təbii ahəngi də tuta bildi; ona yalnız milli (qövmi) 
təfəkkür yox, həm də milli dil, milli üslub, forma, vəzn biçimi vardı. Milli çalarları, 
hətta təsəvvüfü yaymağın, təbliğ eləməyin tərzini də, üslubunu da qoruyub saxladı. 
Bunun üçün Əhməd Yəsəvi, hər şeydən əvvəl, hakim, rəsmi dil ənənəsini - ərəbcəni, 
farscanı, bir tərəfə atdı, xalqa öz sözünü xalqın öz ovqatında, ruhunda, öz ana-baba, el-
oba, xeyir-şər, toy-mağar, qopuz-saz dilində və üslubunda çatdırdı; yenə də hakim 
üslubi poetikanı, üslub-vəzn ənənəsini-əruzu, sərbəst bir tərəfə atdı, xalqa öz mahnısını 
xalqın öz vəznində - hecada, sazda, qoşmada, bayatıda çatdırdı” (Azərbaycan 
ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər. Bakı, 2002). Yaşar müəllimin bu poetik, pafoslu 
fikrində həqiqətlə bərabər bir qədər aludəçilik, “romantika” da özünə yer alıb. 
Həqiqətdə isə orta əsrlərin bir çox dahiləri kimi Ə.Yəsəvi də Şərqin üç böyük dilində 
yaranmış mədəni təfəkkürün hadisəsi idi.  
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İlk türk təriqətini yaratmış böyük bir sufi “övliya” (Y.Qarayev) kimi 
Ə.Yəsəvinin gücü onun ilahi məhəbbət konsepsiyasında idi. Mərhum folklorşünas – 
mifoloq alim B.Abdullanın  təsdiq etdiyinə görə, Ə.Yəsəvinin “99 min müridi var imiş” 
(Bax: “Yəsəvilik və Azərbaycan şaman – dərviş mədəniyyəti”). Ə.Yəsəvi özündən 
sonra bütün türk və Şərq  elmi-mədəni fikrində sufizmin təkamülünə ciddi təsir etdi. 
Görkəmli alim Ə.Mirəhmədov təsdiq edir ki, sufi bir türk təriqəti kimi yəsəvilik 
Rumidən, Əmrədən tutmuş  - XIX əsrə Nəbati və Vazehə qədər bütün türk poeziyasına 
təsir göstərmişdir.        
 Avropa düşüncə tərzindən  fərqli olaraq  Şərq, o cümlədən türk-islam xalqlarının 
təfəkkürü üçün sıçrayışlı yox, təkamülü (evolyusion) inkişaf tərzi xarakterikdir. Burada 
bir bədii sistem, yaxud hər hansı bir cərəyan  öz bətnində özündən sonra gələni 
hazırlayır. Ona görə də Şərqdə heç bir bədii, yaxud nəzəri sistem itmir, məhv olmur, az 
və ya çox dərəcədə özündən sonra gələnin mahiyyətində yaşamaqda davam edir. Ona 
görə də Şərq - Azərbaycan bədii-fəlsəfi cərəyanlarına çoxcəhətlilik, müxtəlif 
məzmunluluq, sinkretizm xasdır. Bu baxımdan bütün Şərqdə yaranıb, dünya 
sivilizasiyasını məşğul edən sufizm (təsəvvüf) dünyada analoqu olmayan unikal bir 
təfəkkür hadisəsidir. Təfəkkür hadisəsi dedikdə, fəqət sufizmə təkcə təfəkkür hadisəsi 
kimi baxmaq olmaz. Təfəkkür hadisəsi sufizm haqqındakı elmdir. Sufizm özü isə ilahi 
tərəfindən insana yer həqiqətlərini dərk etmək üçün bəxş edilmiş təfəkkürlə sonadək 
dərk edilə bilməz. Sufizm kainatı bəsirət gözü ilə görməyi bacaranların getdiyi yol və 
bədii-fəlsəfi təlimdir. Sufinin gücü ruhundadır. Ruhu insana Allah verir, ruh Allah 
əmanətidir, əqli isə insan özü qazanır. 

İbn əl-Ərəbi təliminin sufizmdə, o cümlədən Azərbaycan bədii-fəlsəfi fikrində 
əsas yer tutmasının səbəbi bu idi ki, sufizmin tarixi boyu onun ən çox yayılmış qolu 
vəhdəti-vücud, və ya panteizm olmuşdur və əslində vəhdəti-vücud” fəlsəfəsi sufizmin 
nüvəsidir (“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”. 6 cilddə, III c. Bakı, “Elm” 2009, s.45). Bu 
cildin müəllifləri “Sufizm daha çox teologiya ilə bağlı idealist mahiyyətli bir 
dünyagörüşüdür” (s.46) kimi bir fikri də irəli sürürlər. 

Türk ədəbiyyatında sufizm “Divani – hikmət” əsəri ilə başlanır. Türk 
mədəniyyəti tarixində təsəvvüf epoxasının başqanı Əhməd Yəsəvi idi. “Yasəvi-vahid 
türklüyə  qədərki son və vahid türk – islam mədəniyyətinin ilk böyük şair – ideoloqu 
oldu” (Yaşar Qarayev). İslam dininin “türk mənəviyyatında rəsmiləşməsi Əhməd 
Yəsəvinin adı ilə bağlıdır... Qərb türkləri arasında Əhməd Yəsəvinin ən böyük varisi isə 
heç şübhəsiz bütün poeziyasının mayası səmimiyyətdən yoğurulan Yunis Əmrədir” 
(S.Xavəri).  

Hələ VIII əsrin sonu, IX əsrin önlərində ərəbin zehniyyəti, farsın lisanı və türkün 
ruhu birləşərək vahid ümummüsəlman mədəniyyətini yaratmışdır. Bəşəriyyətə təqribən 
500 il ərzində dahiyanə ideyalar bəxş etmiş bu mədəniyyət Abbasilər sülaləsi dövründə 
xüsusilə parladı. Ümummüsəlman mədəniyyəti konteksti Abbasilər sülaləsinin 
süqutundan sonra dağılmağa başladı. 500 ildən artıq davam etmiş Abbasilər dövrü təkcə 
yunan fəlsəfəsinin ərəb-müsəlman mühitinə daxil olması dövrü deyil, həm də sufizmin 
bədii-fəlsəfi baxımdan təşəkkül və formalaşma dövrü idi. Bu həm də Şərq 
ədəbiyyatında misilsiz rol oynamış əruz nəzəriyyəsinin təşəkkül epoxası idi. VIII əsrdə 
ərəb musiqişünası və dilçisi Xəlil ibn Əhməd (718-790) əruz nəzəriyyəsini yaratdı. 
Abbasilər dövrü ümumən fəlsəfi və poetik ehkamlar epoxası idi. XIII əsrdən sonra 
Azərbaycan ədəbiyyatı ana dilli poeziyaya, türkləşməyə doğru meyillənir və oğuz – 
səlcuq  mədəniyyəti ilə eyni kontekstdə inkişaf edir, “Türküstanda Əhməd Yasəvi ilə 
Anadoluda yayılırdı” (İsmayıl Hikmət. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. B.,  1928, s.147).  
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XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda Şeyx Mahmud Şəbüstəri (1287-1320) sufi 
fəlsəfə və poeziyanı sintez etdi, Anadoluda Mövlanə Cəlaləddin Rumi (1207-1273) sufi 
fəlsəfənin yüksək poeziyasını yaratdı. Mövlanənin poeziyası türk sivilizasiyasında  
sufizmə bəraət qazandırdı, bədii-fəlsəfi cərəyan kimi onun təşəkkülünü təmin etdi. 

Ümumtürk ədəbiyyatında sufizmin ilk korifeylərindən biri Mövlanə Cəlaləddin 
Rumi (30 sentyabr 1207, 17 dekabr 1273) hesab olunur. Mövlanə 30 sentyabr 1207-ci 
ildə indiki Əfqanıstan ərazisinə daxil olan, o zaman çox böyük və Şərqdə məşhur Bəlx 
şəhərində anadan olub. Bahauddin Vələd adı ilə məşhur olan atası Məhəmməd ibn 
Hüseyn əl-Xətibi, əl-Bəlxi (1148-1231) dindar alim idi və təbii ki, oğluna – Cəlal əd-din 
Məhəmməd Mövləvi Bəlxi Rumiyə də yüksək təhsil vermişdir. Onun atası “alimlərin 
sultanı” adını qazanmışdır. Mövlanə 1212-1220-ci illərdə Nişanurda, Bağdadda, 
Dəməşqdə yaşayıb. Mədrəsə təhsili alıb. Ailəsi ilə birlikdə birdəfəlik Konya şəhərinə 
köçüb (1220). 1244-cü ildə onun həyatını dəyişdirən bir hadisə baş verib. Rumi böyük 
sufi mütəfəkkir Şəms Təbrizi ilə görüşüb. İki il onun təsiri altında qalıb, Mövləviyyə 
təriqətini yaradıb, bu ilahi dostluq sayəsində “Divan – Şəms Təbrizi”ni yazıb. Rumi əl-
Qəzalinin davamçısı, böyük sufi Nəcməddin Kübra ilə yaxınlıq edirdi.  

Ləpənd şəhərində anası Möminə xatun vəfat etdikdən sonra (1222) Cəlaləddin 
Bağdaddan Ləpəndə köçmüş, Şərəfəddin Səmərqəndinin qızı Gövhər xanımla evlənir və 
ondan böyük oğlu Sultan Vələd dünyaya gəlir. 1228-ci ildə Sultan Əlaəddin Vələd 
Keysubad Ruminin atası Bahauddin Vələdi paytaxt Konyaya dəvət edib ona ehtiram 
göstərərək böyük vəzifə verir. Üç il sonra Ruminin atası da vəfat edir. Atasının 
ölümündən sonra onun mürşidləri Cəlaləddin Ruminin ətrafında toplaşır. O, 1233-1244-
cü illər arasında mürşidi (və atasının müridi!) Seyid Bürhanəddinlə Hələbdə və 
Dəməşdə ali dini təhsil alır. Mövlanə Cəlaləddin Rumi 45 min şeirdən ibrət “Divani-
Şəms Təbrizini”, 43 il müddətinə isə 24 min 660 sətrlik 7 kitabdan ibarət “Mənəviyyat 
Məsnəviləri”ni,  habelə “Olan olduğu kimi” və “metafizika mövzusunda söhbətlər” adlı 
elmi əsərlərini yazmış, 17 dekabr 1273-cü ildə 66 yaşında Konyadakı evində vəfat 
etmişdir. (Ətraflı bax: Azadə R. Mövlanə Cəlaləddin Rumi. Bakı, 2005; Şəfiq Can. 
Mövlanə həzrətlərinin həyatı. Mövlanə Cəlaləddin Rumi. “Məsnəvi”dən seçmələr. Bakı, 
2007, s.17-24; Kərimli T. Mövlanə və müasirlik. AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun Elmi əsərləri. c. 20. 2007, s.22-31; “Xəzər” jurnalı. 2004, №4, s.23-29).  

Mövlanə sufizmin ilk dərslərini atasından almış, 1244-cü ildə Şəms Təbrizi ilə 
görüşünə 37 yaşına qədər böyük şöhrəti (və müridiləri!) olan kamil bir sufi idi. Onun 
türk sufizminin korifeyi səviyyəsinə qalxması Şəms Təbrizidən sonra mümkün oldu. 
“Xəzər” jurnalında (2004, №7, s.23) o, “Şeyx, İran sufi şairi, filosofu” kimi təqdim 
olunur. Dərhal qeyd etməliyəm ki, Mövlanə Cəlaləddin Rumi Şeyx Nizami Gəncəvidən 
sonra farsca yazmış ikinci böyük Türk şairidir. Türk ədəbiyyatında bir dahi – Nizami 
Gəncəvi “Şeyx”, iki dahi – Cəlaləddin Rumi və Məhəmməd Füzuli “Mövlanə” tituluna 
layiq görülüb və bütün dünya bunu məmnuniyyətlə qəbul edib. İki Mövlanə türk 
ədəbiyyatında sufizmin iki ən uca zirvəsi, 33 il ömür sürmüş əbədi gənc Ş.Şəbüstəri isə 
bu zirvələrin ağırlığını çiyin- lərində saxlayan əbədiyyət sütunudur... 

Mövlanə ilə Şəmsin görüşünə elmi qiymət verən görkəmli alim AMEA-nın 
müxbir üzvü Azadə xanım İran alimi B.Firuzanfərə istinadən yazıb: “1244-cü ilin 
payızında  dünyagörüşünə əsaslı şəkildə təsir göstərən, şəxsiyyəti sehr və dumanlara 
bürünmüş bir nəfər sufi dərvişlə - Şəms Təbrizi ilə tanış oldu və bu tanışlıq onun sakit 
həyatını tamamilə alt-üst etdi. Mövlanə mədrəsəni, mühazirə və moizələri tərk etdi, 
xarici aləmlə praktiki olaraq əlaqəni üzdü. Şəmslə olan təmasdan onun mənəviyyatına 
bir ayrı bucaqdan işıq düşmüşdü, o özündə tamamilə başqa bir  xislət kəşf edirdi. Bu 
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yaxınlıq onda mürgüləyən və mövcudiyyatından heç kimin, hətta özünün belə xəbəri 
olmadığı fövqəladə ülvi hisslərə təkan verib onları oyatmışdı. Şəms onun üçün İlahinin 
Yer üzündəki məcəllasına çevrilmişdi... Saatlar, günlər, aylarla o, Şəmslə baş-başa verib 
ilahi söhbətlərə dalır və özünü ilahi nurlar aləmində hiss edirdi” (“Mövlanə Cəlaləddin 
Rumi”. s.11).  Mövlanə və Şəms münasibətləri ilə dərindən maraqlandığım üçün 
müxtəlif məxəzlərdən yaddaşıma keçənləri bu yazıya qeyd etmək istəyirəm. Bildiyimə 
görə, Şəms Təbrizi otuz beş yaşında olduqca gözəl, yaraşıqlı, qürurlu, eyni zamanda 
qeyri-adi dərəcədə də savadlı, məlumatlı – sufizmi dərindən bilən dönməz əqidə sahibi, 
bəlağət elmlərinə və ilahi vergisi olan çox cazibəli nitq qabiliyyətinə malik, nitqi ilə 
insanları ovsunlayan, dəmir kimi məntiqi ilə hər kəsi öz təsiri altına salan, maqik 
imkanlara malik fərasətli şair və alim idi. Cəlaləddin Rumi onunla bir mağaraya girir və 
həftələrlə ona qulaq asmaqdan doymurdu. Mürşidin bu haləti həm onun oğlanlarını, 
həm də yüzlərlə müridini əsəbiləşdirir. Onlar Mövlanənin Şəmslə intim əlaqəsindən 
şübhələnirlər. Mərhum filosof Ağayar Şükürov ensiklopedik xarakterli çox dəyərli 
kitabında yazıb: “Şəmsəddin Təbrizinin ideya və baxışları Cəlaləddinə həlledici təsir 
göstərmişdir. Dərvişə odlu və səmimi şəkildə bağlanan Cəlaləddinin ondan ayrılmağa 
gücü çatmırdı. Cəlaləddin mədrəsədə məqalələri buraxır, şagirdləri və ailə üzvləri ilə 
çox nadir hallarda görüşürdü. Bu isə olduqca böyük narazılıqla qarşılandı. Əvvəlcə sakit 
pıçıltılar, sonra isə açıq hədələr (Şəmsəddin Təbrizinin əleyhinə) başlandı. Hətta 
Şəmsəddinin həyatına uğursuz qəsdlər də olmuşdur. Şagirdlərin sakitləşməyəcəyini hiss 
edən Şəmsəddin 11 mart 1246-cı ildə gizli surətdə Konyadan çıxaraq Dəməşqə qaçır. 
Əhvalı pozulmuş Cəlaləddin yeganə inandığı oğlu Sultan Vələdi Şəmsəddinin arxasınca 
Dəməşqə göndərir. O, məktubunda acizanə surətdə geri qayıtmasını xahiş edirdi. Şəms 
və Vələd piyada Konyaya qayıdırlar. Şagirdlər Şəmsi düşməncəsinə qarşıladılar. Fiziki 
hədələr davam etdirilirdi. Cəlaləddin özü isə sevincindən göyün yeddinci qatında idi. 
Lakin Şəmsin düşmənləri yanılmamışdı və bu dəfə birdəfəlik yox oldu. Bu hadisə 1247-
ci ilin ortalarında baş vermişdir. Mənbələrdə bir sıra versiyalar irəli sürülür. Onlardan 
biri belə idi ki, Şəms Cəlaləddinin kiçik oğlu Ələddin tərəfindən    xəncərlə öldürülmüş 
və quyuya atılmışdır. Onu quyudan çıxaran Sultan Vələd Şəmsi torpağa basdırmışdır”. 
(Şükürov A. Şərq fəlsəfəsi və filosofları. Bakı, 2005, s.466-467). Əldə olan məlumata 
görə, bu olay Cəlaləddin Rumidən gizlədilmiş, o, Dəməşqə gedərək Şəmsi axtarmışdır. 
Dərddən Cəlaləddinin vəziyyəti ağırlaşır və hamı düşünür ki, o dəli olacaq. Lakin 
Allahın köməyi, buyruğu və iradəsi ilə o dönüb şair olur (“Şəms” imzası ilə yazır). 
“Divani-Şəms Təbrizi”ni yaradır. Mənbələrin verdiyi məlumata görə, Şəms Təbrizinin 
oğlu Ələddin tərəfindən öldürüldüyünü biləndən sonra oğlundan imtina edir və o öləndə 
dəfninə getmir... Şəmsdən sonra o “Səma” adlanan rəqslərə baxıb təskinlik tapırmış.  

Əminliklə qeyd etməliyik ki, Mövlanə Cəlaləddin Rumi ilə Şəmsəddin Təbrizi 
arasındakı münasibət cinsiyyət üzərində yox, ülviyyət məqamında qurulmuşdur. Bu 
ilahi sevgi və mütləq bir eşq idi. Tarixdə onların obrazı əl-ələ tutub Allaha doğru gedən 
müqəddəslər kimi qalacaq... Böyük türk alimi Abdulbağı Kölpnarlı yazıb: “Şəms 
gəlməsəydi Mövlanə Mövlana olmayacaq, sıra şeyxlərdən bir şeyx, saysız sufilərdən bir 
sufi olacaqdı. Fəqət bu da mühəqqəq ki, Mövlanə Şəmslə görüşməsəydi Şəmsin də nə 
adı duyulacaqdı, nə də sanı. Mövlanə zatən bu coşğunluğa hazır idi. O silinmiş, arınmış, 
zeytun yağı qonmuş, fitili yanılıb düzəldilmiş bir qəndil idi adətən. Bu qəndilin yanması 
üçün bir atəş, bir qığılcım lazımdı. İştə Şəms o vəzifəni gördü, fəqət o yağı tükənməyən, 
işığı Şəmsi belə göstərməyəcək qədər qüvvətli olan qəndil yanınca Şəms də ona pərvanə 
kəsildi, canını verib onun işığına qarışdı. Şəms Mövlanəyə bir ayna idi. Mövlanə onda 
bütün varlıq aləmini toplayan gerçəyi – özünü görür, özünə işıq olur, özünü öyür” 
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(Kölpnarlı A. Mevlana Celaleddin. Həyatı, felsefesi, əsərləri. Eserlerindən seçmələr. 
İstanbul 1959, s.97).  

Mərhum Azadə xanımın dediyi kimi, Şəms Mövlana üçün Tanrı məzhəri idi. 
Sufilərə görə isə belə bir varlıq yox ola bilməzdi. Ona görə də Mövlanə heç vaxt Şəmsi 
unutmamışdı. Cəlaləddin Rumi özündən əvvəlki böyük sufiləri – Sənan və Əttarı, 
Mütənnəbini,  böyük Mənsur Həllacı, Bəyazid Bistamini, imam Qəzalini, Dəməşqdə 
dərs deyən İbn əl-Ərəbini yaxşı mənimsəmişdi. Həqiqətən də onun əsas tezisi, müasir 
nəzəri dillə desək metodoloji çıxış nöqtəsi belə idi: “Dünyada yarananların kamilliyi 
insanda təcəssümünü tapır. İnsan həqiqətə çataraq inkişafın bir dövrünü tamamlayır, o 
saat da digər dövr başlanır” (Şükürov A. Şərq fəlsəfəsi və filosofları. s.468). Rumi 
yazıb: “Ömrümün hasili üç sözdən artıq deyil: Çiydim, bişdim, yandım”. Güman edirik 
ki, insan haqqında ən ali söz kimi bu kəlamın şərhə ehtiyac yoxdur. Bu da sufizmin bir 
düsturudur. C.Rumiyə yanaşarkən həqiqətən də universal bir metodoloji istinadgahı 
görmək lazımdır: “Orta əsrlərin Şərq sufizmini bu ana xətt – dünyagörüşü və varlığa 
münasibət əsasında qurulduğunu desək, o qədər də yanılmarıq. Təbii ki, sufi şair və 
mütəfəkkirlər də bu fəlsəfəyə ürəkdən inanır və onun müddəalarını öz əsərlərində təbliğ 
və təşviq etməkdən yorulmurdular” (Kərimli T. Mövlana və müasirlik. AMEA-nın 
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Əsərləri. cild 20, Bakı, “Elm” 2007, s.25).    

Bu münvalla Mövlana Cəlaləddin Ruminin yüzlərlə sufi kəlamını misal 
gətirmək olar... lakin sufilər (vəhdəti-vücud!) demişkən dənizin suyunun şor olduğunu 
anlamaq, hiss etmək üçün bütövlükdə dənizi içməyə ehtiyac yoxdur, bir qurtum da 
kifayət edər. Beləliklə də yolumuz Mövlanadən (Cəlaləddin Rumidən!) Mövlanayə 
(Məhəmməd Füzuliyə!) doğru yön alır. Amma biz bu yolu Yunis Əmrə işığında 
getməliyik, Şeyx və şair Şah İsmayıla salam verməliyik, Nəsimi poeziyasının fəlsəfi 
şərbətini (bəzən də ağısını!) dadmalıyıq, hürufizmin müəmmalı dolanbaclarında 
Fəzlullahın ətəyindən tutub irəliləməliyik. Nəvai dəryasında paklanıb Azərbaycan 
ədəbiyyatında sufizmin (və bir çox “izm”lərin!) ucsuz bucaqsız okeanına baş vurmalı, 
dünya lirik şeirinin kahkəşanına – sonuncu Mövlanə Füzuli poeziyasına, bədii-fəlsəfi 
şeirin tanrısının müqəddəs ətəklərinə baş qoymalıyıq.  

Türk poeziyasında sufizmin parlaq təmsilçisi Yunus Əmrə (1240-1320) 
olmuşdur. Əhməd Yəsəvi eşqin peyğəmbəri idi. Dahi Füzuli onun tanrısı səviyyəsinə 
yüksəldi. Beləliklə də XII əsrdə türk bədii-fəlsəfi təfəkküründə yəsəviləşən eşq – XVI 
əsrdə füzuliləşdi. Bütün füzulişünaslar şairin heç bir sufi təriqətinə mənsub olmadığını 
və bununla da Füzulinin sufi olmadığını iddia edərkən məhz başlıca həqiqəti görə 
bilməmişlər: Füzuli eşqinin ilahi qüdrətini! Füzuli SÖZ-ünün xəmiri bu eşqdən 
yoğurulmuşdu. Onun disturu belə idi:  

Ver sözə ehya ki, tutduqca səni xabi-əcəl 
Edə hər saət səni ol uyğudan bidar söz. 

Yəsəvidən Füzuliyədək bu sözün nazını çəkən, onu ölünü diriltmək gücündə 
görən, yaradan şairlərdən biri Yunus Əmrə idi. Y.Əmrə özündən sonra bütün türk sufi 
aşıq poeziyasına təsir etdi, nəinki təsir etdi, bu poeziyanı yaratdı. O, bizim aşıq 
poeziyasında ən azı Molla Qasıma, Şah Xətaiyə, Qurbanəliyə güclü təsir göstərmişdir. 
Türkiyə alimi A.Kölpnarlının “Yunus Əmrə və təsəvvüf” (1961), Azərbaycan alimi 
K.V.Nərimanoğlunun “Türk dilinin bəstəçisi, rəssamı və memarı” (1994) kitabları 
Y.Əmrə haqqında dəyərli örnəklərdir. Bununla belə biz S.Mümtazın, A.Şaiqin və 
T.Namazovun araşdırmalarını unutmuruq. Y.Əmrədən öncə Ə.Yəsəvi və Mövlanə 
Cəlaləddin Rumi var idi. Yunisin gücü, qüdrəti təkcə ilahinin verdiyi istedada deyil, 
həm də bu istedadın qədrini bilmək, onu yönəltmək istedadında idi. Yunisin yaşayıb 
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yaratdığı XIII əsrdə artıq ümummüsəlman mədəniyyəti konteksti dağılmış, xalq 
poeziyası, ana dilli şeir uklonuna, aşıq poeziyasına keçid başlamışdı. Y.Əmrə klassik 
Şərq (türk) sufi poeziya ənənələri ilə, ana  dilli şeiri, xüsusilə türk–azəri aşıq şeiri sintez 
edə bildi. Məhz Y.Əmrədən sonra poeziya sufizm haqqında sadə dildə böyük həqiqətlər 
söyləməyə başladı. Yunus poeziyada mürəkkəbliyin sadə, aydın poetikasını yaratdı. 
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         СУФИЗМ И ТЮРКСКОЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ 
 

Резюме 
 

      Исследования многочисленных толкований суфизма, ее истории, 
теоретически-философской сущности и их соотношений всегда оставались 
неразрешенными. Изучению этой проблемы люди посвящали всю свою жизнь. 
Университеты веками вели исследовательсскую  работу. Но нижеследующие две 
кратко изложенные  мысли, думается, помогут нам раскрыть художественно-
философское содержание этого направления на уровне обычного читателя: 
первое, роль  художественной литературы в эволюции суфизма; второе, влияние 
суфизма на поэтику формирования мистической литературы. В мистической 
литературе суфизма поэзия является средством обращения к богу, духовного 
слияния со всемогущим, одухотворенности, достижения экстаза, поэтому 
философское осмысление мистической поэзии, его самовыражение требует 
поэтического совершенства.  
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SUFISM AND TURKISH ARTISTIC THINKING 
 

Summary 

       It is a complicated issue to study the history of numerous sects of Sufism, their 
theoretical-philosophical essence, the correlations of these sects. This wouldn't be 
managed, even if a university conducted an investigation for a century, let alone a man 
who did it all his life long. If after very simple and short notes we cast a brief-exclusive 
glance at these two issues accomplishing each other, we might present Sufism as a 
literary-philosophical trend on the level of an ordinary reader. First, what is the role of 
fiction in the evolution of Sufism; second, on what level did Sufism (tasawwuf) 
improve  the poetics  of literature? Naturally, in Sufi literature, basically in poetry the 
religious (mystic) philosophical content required a poetic perfection for its expression. 
For, in Sufism (for a Sufi) poetry was one of the main devices of getting delighted, 
attaining ecstasy to merge with Allah. 
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              NİZAMİ YARADICILIĞINDA ÇÖVKAN OYUNU QƏDİM              
                                 TÜRK MƏİŞƏTİNİN  PARÇASI KİMİ 
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        Ümumbəşəri şöhrət qazanmış, dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 
yaradıcılığında dünya xalqlarının həyat tərzinə, qoca Şərqin ədəbi təcrübəsinəyeri 
düşdükcə müraciət olunursa, şairin təmsil etdiyi etnosun milli mənəvi sərvətlərinə də 
xüsusi yer verilir. Böyük vətənpərvər Nizami Azərbaycan-türk məişətinin, adət-
ənənələrinin, süfrə mədəniyyətinin, milli mətbəximizə aid xörəklərin, ümumtürk 
mentalitetinə xas xüsusiyyətlərin, türk ailəsinin, milli tərbiyə mexanizminin təsvirinə 
əsərlərində sevərək və xüsusi məsuliyyətlə yanaşır, milli folklorumuzdan süzülüb gələn 
süjetlər “Xəmsə”də yeni ovqatdaöz əksini tapır. 

Nizaminin əsərlərində yer alan milli məişətimizə aid xüsusiyyətlərdən biri də 
xalqımızın asudə vaxtını keçirmə yollarının təsviridir. Məlumdur ki, türk məişətində 
asudə vaxtın təşkilinin ən sərfəli yolu xalq oyunları idi. Xalq oyunları vahid komanda 
heyətində birləşməni tərbiyə edən, iştirakçıların fiziki cəhətdən möhkəmlənməsini təmin 
edən, əqli çevikliyi artıran, sərkərdəlik keyfiyyətləri olan şəxslərin üzə çıxarılması üçün 
sərfəli şərait yaradan universal vasitə idi. Həmin oyunlarda milli adət-ənənələrimiz, 
şüuraltı qatlarda gizlənən xalqın sokral təfəkkürü, totem və ruhlara inanc kimi ilkin dini 
təsəvvürlərinin izləri də öz ifadəsini tapırdı.  

Özündə müxtəlif mədəni qatları cəm edən belə milli xalq yarışlarının 
əksəriyyətində at mərkəzi fiqur olurdu. Belə oyunlarda at ilə süvari bir vəhdət təşkil 
edirdi. Bəzən belə oyunlarda döyüş imitasiyası olurdu. Süvarilər ox atır, qılınc oynadır, 
nizəni dəlikdən keçirməyə çalışır, atın tərkində müxtəlif akrobatik hərəkətlər edirdilər. 

Ümumiyyətlə, qədim türklərin məişətini at olmadan təsəvvür etmək olmur. Belə 
ki, türklər ömürlərinin böyük hissəsini at belində keçirirdilər. Atın tərkində ova çıxır, 
südündən azuqə hazırlayır, atların üzərində süvari dəstlərlə döyüşür, yürüşə gedirdilər. 
At türkün həyatının ilk günlərindən son günlərinədək onun ən yaxın dostu idi. Bəzən 
igid dünyasını dəyişəndə onun ən yaxşı atını qurban kəsib ehsan edir, yaxud elə onunla 
bərabər məzara gömürdülər. 

At türklərin bütün tədbirlərinin, bayram və əyləncələrinin ayrılmaz tərkib hissəsi 
idi. Buna görə də heç təəccüblü deyil ki, qazıntılar zamanı aşkarlanan qədim türklərin 
məişətinə aid keramika nümunələrinin üzrəindəki təsvirlərdə igidlər atın tərkində ox 
atır, qılınc oynadır və ya güləşirlər.  
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At ilə oynanılan oyunlardan ən məşhuru isə, sözsüz ki, çövkan və cıdır idi. 
Çövkan gənc nəslin at üzərində döyüş texnikasını mənimsəməsi üçün daha əhəmiyyətli 
idi. Bu oyun qədim və orta əsrlər Şərq yazılı mənbələrində, həmçinin yazılı 
ədəbiyyatında geniş təsvir olunur. Mənbələrdə bu oyunun adını müxtəlif variasiyalarda: 
“çövkan”, “çövqan” və “çövkən” kimi də qeyd edirlər. 

Tanınmış mətnşünas Məmməd Adilov 1999-cu ildə dərc olunan “Azərbaycan 
çövqanı və polo” adlı məqaləsində bu oyunun tarixi haqqında yazırdı: “Komanda oyun 
növü olan çövqan // çövkan yarışları eranın birinci minilliyinin ortalarında formalaşmış, 
yüzillər ərzində Azərbaycanda, İranda və qonşu ölkələrdə məşhur olmuşdur. Mənbələr 
XII əsrdə İslam dünyasının atçapanları arasında tarixdə ilk beynəlxalq çövqan 
yarışlarının keçirildiyini göstərir” (1, 30). 

Hər bir populyar idman növü kimi çövkan də beynəlxalq arenada özünə tərəfdar 
toplamış, Hindistandan Avropaya kimi şöhrət tapmışdır. Məhz buna görə dəçövkan 
oyunun yaradıcılarının hansı millətə mənsub olması bir çox tədqiqatçıların diqqət 
mərkəzində olmuşdur. Müəlliflərin əksəriyyəti Parfiyanı, Sasani İranını çövkanın vətəni 
sayır. Buna səbəb isə ərəb alimi ibn-Xatibin bu oyunun qaydaları haqqında məlumat 
verərkən “Şahlar üçün çövkan oyunu qaydaları” adlı qədim İran əlyazmasına istinad 
etməsidir. Tədqiqatçı Şirin Manafov “Nizami epoxasında Şərq karnavalı” adlı 
məqaləsində bu haqda yazır: “Bu kitab ata qulluq etmək və at yarışlarının keçirilməsi 
qaydalarını təsvir edən əsas populyar Şərq ədəbiyyatı silsiləsindən biri olmuşdur. ... Bu 
oyun orta əsrlərdə Hindistan, Çin və Yaponiyada da populyar idi. Harada ki, süvari 
qoşun növü ordunun əsas aparıcı qolu kimi inkişaf edirdi,orada çövkanın da intişar 
tapması nəzərə çarpırdı” (2, 18). 

Fikrimizcə, bu fakt həmin oyunun vətəninin Azərbaycan türklərinin yaşadığı 
yerlərdən kənar olduğunu göstərmir. Sadəcə,İran əlyazmasının ilkin mənbə kimi 
göstərilməsi təbliğatın bu istiqamətdə getməsinə səbəb olmuşdur. Buna rəğmən bir 
qisim tədqiqatçılar hələ də bu fikirdədir ki, İrana da bu oyunu məhz türklər gətirib.  

Oyunun adı da türk mənşəli söz olub, oyun zamanı istifadə olunan 1, yaxud 1, 25 
m. uzunluğu olan ağac çomağın adından götürülüb. Mənası da “ağacdan olan” 
deməkdir. Günümüzə qədər yazılı şəkildə çatan ilk xalq dastanımız, ana kitabımız olan 
“Kitabi-Dədə Qorqud”un “Salur Qazanın evinin yağmalanması” boyunda da Qaraca 
çobanın dilindən verilən mətndə “çovkan” sözünə rast gəlirik ki, burada da bu söz 
çomaq mənasına gəlir: 

“Qılıncını nə öyərsən, mərə kafir?! 
Əyri başlı çovkanımca gəlməz mana” (3, 42). 
Bu isə həmin ifadənin xalqımızın əski məişətinə aid olduğunu bir daha sübut edir.  
Mənbələr, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində çövkan oyununda iştirak edən 

“çövkəni” adlı atların yetişdirildiyini də göstərir. Uşaqları çövkan oyununa erkən 
yaşlarından alışdırırdılar. Bu, onları kollektiv fəaliyyətə, döyüş zamanı zərbələrə 
reaksiya verməyə alışdırır, at üzərində möhkəm durmasına kömək edirdi. 

Maya Bağırova və Emin Məmmədov “Qədim və orta əsrlər Azərbaycanında 
idmanın tarixindən” adlı məqalədə çövkan oyununun qaydaları haqqında məlumat 
verərkən yazırlar: “Baxmayaraq ki, bu oyun təhlükəli idi və bədbəxt hadisələr də az 
olmurdu, Azərbaycanda təkcə kişilər yox, qadınlar da çövkan oynayırdı. Uşaqlar yeddi 
yaşından piyada olaraq çövkan oynamağa başlayırdılar. ÇövkanAzərbaycanda o qədər 
populyar olmuşdur ki, ilkin orta əsrlərdən başlayaraq əksər şairlərin əsərlərində 
xatırlanır” (4, 21). 
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Azərbaycan söz sənətində həm nəzm, həm də nəsrlə olan ədəbi parçalarda çövkan 
obrazına tez-tez rast gəlmək olur. Həttaən qədim yazılı ədəbiyyat nümunələrimizdə də, 
məsələn, farsdilli Azərbaycan ədəbiyyatının ilk nümayəndələrindən olan Qətran 
Təbrizinin, Xaqani Şirvaninin yaradıcılığında çövkan oyunu təsvir olunur. Bəzən belə 
nümunələrdə çövkan sözündən bir bədii vasitə kimi də istifadə olunduğunu müşahidə 
edirik.  

Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında isə çövkan oyunu daha ətraflı təsvir 
olunmuşdur. Artıq qeyd etdiyimiz kimii, Azərbaycan-türk məişətinə yaxşı bələd olan 
şair əsərlərində onun ən gözəl cəhətlərini – mətbəxini, musiqisini, adət-ənənələrini yeri 
düşdükcə təsvir etməyə, ən mütərəqqi cəhətlərini təbliğ etməyə, əbədiləşdirməyə 
çalışmışdır. Çövkan oyununun elementlərinin təsviri də bu ali məqsədə xidmət etmişdir. 
Dahi şairin “Xəmsə”sinə daxil olan beş poemadan dördündə bu oyunun elementlərindən 
istifadə olunmuşdur. Hətta bu oyunun tarixi Makedoniyalı İskəndər dönəminə qədər 
aparılmışdır. 

Nizami Gəncəvi ilk məsnəvisi olan “Sirlər xəzinəsi” adlı əsərinin “Könül dünyası 
və onunla sirdaşlıq” başlıqlı hissəsində çövkan oyununun elementlərindən bənzətmə 
vasitəsi kimi yararlanır: 

Müqəddəs məbədimdi pənahım, iqamətim, 
Döndüçövkən topuna çövkən qəddim, qamətim. 
Ətəyimi yığaraq öz yaxama bağladım. 
Top dalınca yel kimi hey kükrədim, çağladım. 
Çövkənin ağacı da, topu da öz canımdı, 
Qanad verib uçuran sonsuz həyəcanımdı (5, 55). 
Göründüyü kimi, şair burada mükəmməl təzad nümunəsi yaradır. Çövkanın ağacı 

ilə topunu müqayisə edir. Ənənəvi əlif qəddim dəl oldu əvəzinə, belə qeyri-adi təsvir 
yaradır. 

Nizami Gəncəvi ikinci məsnəvisi olan “Xosrov və Şirin”də bu oyunun 
elementlərindən daha çox istifadə edir. Çövkan oyununun qaydalarını da təsvir edir. 
Əsərdə çövkan oyunundan həm bədii təsvir vasitəsi kimi istifadə olunur, həm də 
qəhrəmanların əyləncə vasitəsi, güclərini sınayan zaman bir-biri ilə yarışagirdikləri 
oyun kimi göstərilir.Şair əsərin “Atasından qorxub qaçan Xosrovun Ərmənə gəlməsi” 
hissəsində baş qəhrəmanının Şəbdizi də, Şirini də əlindən verdikdən sonra təəssüflü 
halını təsvir etmək üçün belə yazır: 

Günəşə əyildi o söyüd beli, 
Çövkan qayırırlar söyüddən, bəli (6, 93). 
Göründüyü kimi, şair burada qəhrəmanın peşmanlıq və təəssüf hissini 

verərkənçövkan çubuğunun hazırlanması qaydasını göstərir.Çövkanın – ucu əyri 
çomağın məhz söyüd ağacından hazırlandığını bildirir. 

Əsərdə iki sevən aşiqin – Xosrovun və Şirinin komanda içində çövkan oynaması 
da təsvir edilir. Nizami “Məhin Banunun Şirinə öyüd verməsi” bəhsində yazır: 

Şirinə dedi ki: “Gəl at çaparaq, 
Bu geniş düzəndə çövkan oynayaq”. 
Xosrovun topuna çövkan atdılar, 
Gözəllər səs-küylə at oynatdılar” (6, 120). 
Maraqlıdır ki, burada komandalar əks cinsin nümayəndələrindən təşkil olunur. 

Nizami bu mənzərəni mükəmməl bənzətmələr ilə belə təsvir edir: 
Topa yel əlindən vuranda çövkan 
Günəşin topunu salırdı tovdan. 
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Bir yanda durmuşdu ayla ulduzlar, 
Şah, əyan tutmuşdu bir yanda qərar(6, 121). 
Burada Şirin aya, komandasının üzvləri isə ulduzlara bənzədilir. Qız və oğlan 

komandalarının oyunu zamanı yaranan ehtiras və coşqunu təsvir etmək üçün isə müəllif: 
“Meydanda maralla oynayırdı şir”, – deyir. 

Nizaminin bu məsnəvisində çövkan oyunundan başqa məqamlarda da istifadə 
olunur. Müəllif “Şapurun Xosrovun peyğamını Şirinə gətirməsi” bəhsində mükəmməl 
təşbehdən istifadə edərək gözəlin saçlarını çövkan çubuğuna, çənəsini topa bənzədir və 
bununla da rəmzi məna ifadə edir. Beyt belədir: 

Çənədən top qapmaq istəyən zaman 
Üzümdəki saçdan yeyəcək çövkan (6, 179). 
Şairin bu əsərinin 1982-ci ildə nəşr olunan Azərbaycan dilinə bədii tərcüməsinə 

yazılan izahların müəllifi Məmmədağa Sultanov beyt haqqında belə yazır: “Beytdə orta 
əsrlərdə at üstündə oynanılan “Kuy və çovkan” oyununa işarə edilir. Nizami Şirinin 
çənəsini topa (kuy), onun saçlarını isə çovkana (ucu əyri ağaca) bənzətmişdir. Beytin 
mənası: mənim çənəmə əl atmaq istəyən (Xosrov) saçlarımdan zərbə yeyər” (6, 387). 

Şirin Manafov Nizami əsərlərində bu oyunla bağlı işlədilən “Göyün topunu almaq 
və ya udmaq” ifadəsini oyunun türk mənşəyinə işarə kimi şərh edir. O, yuxarıda adı 
gedən məqaləsində yazır: “Tədqiqatçıların bir qrupu belə güman edir ki, İrana bu oyunu 
türklər gətirib. Çövkan təkcə cəngavər yarışı deyil, müasir dil ilə desək, təlim 
proqramıdır. Elə ki, aşiqdə ümid yaranırdı, onda o, çövkan oyunu ilə, at çapmaq 
məharətiylə “göydən və ulduzdan topu alırdı” (2, 18). 

Nizami Gəncəvi “Yeddi gözəl” poemasında “Xavərnəqin tərifi və Nemanın yoxa 
çıxması” bəhsində Bəhramın igidlik və məharəti haqqında danışarkən yazır: 

Silah oynatmaqda, at çapmaqda və cıdırda 
Göy çövkanının topunu udurdu (7, 60). 
Nizami Gəncəvi “İskəndərnamə” poemasının “Şərəfnamə” hissəsində “Öz halına 

və zəmanınin gedişinə dair” başlıqlı bölümdə qocalıqdan şikayət edərkən çövkan 
oyununun məhz gənclərə aid əyləncə olduğunu yazır və gənclik çağının keçdiyini isə 
belində çövkanoynadığı atın artıq zəifləməsi kimi göstərir: 

Çövkanlar atdığım yel ayaqlı at 
Yüz çövkan vursan da, tərpənməz, heyhat! (8, 34) 
Göründüyü kimi, şair burada “çövkan” sözünü iki mənada işlədərək maraqlı cinas 

yaradır. Birinci mənada haqqında danışdığımız oyun zamanı atılan topu, ikinci mənada 
isə xalq arasında işlədilən anlamda – başı əyri çomağı nəzərdə tutur. 

“İskəndərnamə”də bu oyunun tarixi Əhəməni hökmdarı III Dara dövrünə qədər 
aparılır. Belə ki, poemanın“Dara elçisinin İskəndərin yanına gəlməsi” adlı hissəsində 
Daranın İskəndərə qasid vasitəsi ilə göndərdiyi əşyalar arasındaçövkan və top da olur: 

Başqa bir qasidi göndərdi Dara, 
Kin ilə gözünü dikdi yollara. 
Qasidə tapşırdı bir top, bir çövkan. 
Bir çuval küncüd də verdi ərməğan (8, 114). 
Dara bunlarla İsgəndəri topla, çövkanla oynayan uşaq sandığını və əgər 

qürurundan əl çəkməzsə, küncüd sayı qədər ordusu ilə onu məhv edəcəyini ifadə edir. 
İsgəndər cavabında topun Yer kürəsi olduğunu və bu oyunda topu idarə edən çövkanın 
artıq onun əlində olduğunu bildirir və saray quşlarına küncüdü dənlətdirməyi əmr edib, 
Daranın ordusunu məhv etmək qüdrətində olan qoşuna sahibliyini bəyan edir. 
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Cavabında isə kiçik çuvala quşların yeyə bilmədiyi üzərlik doldurtdurub göndərir və 
ordusunun qədərini bildirir. Nizami yazır: 

Qasid İskəndərdən eşidib bunu, 
Yüklədi ulağa ağır yükünü. 
Daraya Yunandan gətirdi cavab; 
Bu ağır cavaba kim gətirər tab? 
Daranın cavabdan qızardı gözü, 
Çünki çox güclüdür düşmənin sözü (8, 115). 
X əsr müəllifi Bəlami əbu Əlinin Təbəri “Tarix”inin tərcüməsi kimi tanınan 

“Tarixi-Bəlami” adlı əsərində də bu süjetə oxşar motiv yer alır (Qeyd edək ki, “İslam 
ensiklopediyası”na görə, bu əsər tərcümə sərhədlərini aşaraq ilkin mənbənin qısa 
variantı şəklində hazırlanmış və başqa heç bir qaynaqda olmayan yeni məlumatlarla 
zənginləşdirilmişdir). Lakin orada Daraya verilən cavabda üzərlik əvəzinə, İsgəndər bir 
kisə xardal göndərir. Bununla İsgəndər rəqibinə: “... bu xardal dənələrinin az olmasına 
rəğmən yandırıcı və acı olduğunu, əsgərlərinin sayının az olsa da, xardal kimi yandırıb 
qovurduğunu bildirirdi” (9, 95). 

Motivin eyni olsa da, müxtəlif versiyalarda yazılması onun folklordan gəldiyini 
söyləməyə əsas verir.   

“Nizami və türk ədəbiyyatı” adlı monoqrafiyasında nizamişünas alim Nüşabə 
Araslı bu motivin türk şifahi ədəbiyyatdan da məlum olduğunu, sonralar sufi 
ədəbiyyatda təsəvvüfi məna da kəsb etdiyini yazır (Bax: 10, 133).  

Ümumiyyətlə, klassik ədəbiyyatda həm Nizaminin müasirlərinin, həm də ondan 
sonrakı poeziyanın nümayəndələrinin yaradıcılığındaçövkan motivindən rəmz kimi çox 
istifadə olunub. Şairlər çövkandan sufi-mistik məzmunda da müxtəlif mənaları ifadə 
etmək üçün bəhrələnmişlər. 

Məsələn, Azərbaycan-türk ədəbiyyatının ən böyük filosof şairlərindən biri, 
hürufizmin ən böyük nümayəndəsi Seyid İmadəddin Nəsiminin “Arzular” rədifli 
qəzəlində bir beytdə iki dəfə çövkan sözü işlədilir: 

Gördü tuba qəddüvi, çövkani-zülfün çalmağa, 
Könlümüz şimdi yenə ol topu çövkan arzular (11, 14). 
Yaxud başqa bir qəzəlində şair vəhdət məqamını çövkan yarışı keçirilən oyun 

meydanına bənzədərək, yalnız özünə güvənən əsl aşiqlərin bu meydanda baş girləyə 
biləcəyini söyləyir: 

Başını top eyləgil, gir vəhdətin meydanına, 
Ey könül, müştaq isən gər zülfünün çövkanına (12, 29). 
Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, çövkan oyunlarında istifadə olunan topa “kuy”, 

yaxud “guy” deyilir. Məşhur türk tədqiqatçısı Süleyman Uludağın tərtib etdiyi 
“Təsəvvüf terminləri sözlüyü”ndə guyun sufi-mistik anlamı haqqında belə yazılır: 
“Sufilər Allahın iradəsi qarşısında insanı dəyənəklərin önünə atılmış çövkan topu 
timsalında görürlər” (13, 148).  

Qızılbaşlıq təriqətinin şeyxi, hökmdar şair Şah İsmayıl Xətai də Nəsimi kimi bu 
oyunun əsas elementlərindən ilahi eşqi yaşayan aşiqin halını təsvir etmək üçün 
bəhrələnir: 

Başın top edə gər canan yolunda, 
Çalınsın top, çün çövkan onundur (14, 116). 
Bu beytdə şair ilahi təqdirin və əzəli hökmün tələbinə tabe olan insanı çövkan 

oyununda meydana atılmış topa bənzədərək, əsl aşiqin haqq yolunda “başını topa 
çevirməli olduğunu”, yəni hər əzaba dözməli olduğunu bildirmək istəyir.  
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Sufi-təriqət ədəbiyyatında çövkan oyunu ilə bağlı rəvayətlər də günümüzə qədər 
gəlib çatmışdır. Mehmet Rıhtım “Seyid Yəhya Bakuvi (həytı, yaradıcılığı və məktəbi)” 
adlı monoqrafiyasında bu təriqət şeyxinin həyatı ilə bağlı bir fraqmenti belə nəql edir: 
“Seyid Yəhyanın çox gənc yaşlarında ikən təsəvvüf ilə tanış olmasına qarşılaşdığı bir 
hadisə səbəb olmuşdur. Belə ki, bir gün yoldaşları ilə birlikdə çövkan oynayarkən orada 
keçməkdə olan Xəlvəti dərvişləri ilə qarşılaşır. Yəhya hörmət göstərərək onların 
qarşısından keçmir. Onu tanıyan və bu hərəkətindən olduqca məmnun qalan sufilər, 
təriqətlərinə gəlməsi və əcdadı kimi vəlayət sahibi olması üçün dua edirlər” (15, 31). 

Maya Bağırova və Emin Məmmədov “Qədim və orta əsr Azərbaycanında idmanın 
tarixindən” adlı məqalədə də bu əhvalatı nəql edirlər. Lakin bu əhvalatda Seyid 
Yəhyanın təriqət dostu Pirzadə də iştirak edir. Məqalədən oxuyuruq: “Görkəmli 
Azərbaycan filosofu, Xəlvətiyyə təriqətinin əsasını qoyanlardan biri Seyid Yəhya 
Bakuvi gəncliyində çövkan oyunu ilə məşğul olurdu. Bir dəfə oyun zamanı o, bu 
təriqətin şeyxinin müridi Pirzadə ilə tanış olur. Gələcək filosofun oyunu axırıncıya o 
qədər yüksək təəssürat bağışlayır ki, həmin şəxs ona öz qızını ərə verir. Sonra bu gənclə 
yaxından tanış olduqdan sonra şeyx onu özünə mürid edir” (4, 22). 

Göründüyü kimi, çövkan oyunu ən qədim zamanlardan başlayaraq türk məişətində 
önəmli yer tutmuşdur. Bunun təsiridir ki, istər təsviri sənətdə, istərsə də bədii 
yaradıcılığın digər sahələrində çövkan oyununa geniş yer verilmişdir. Bu oyunun 
elementləri Azərbaycan ədəbiyyatında “Kitabi-Dədə Qorqud”dan Xətai və 
davamçılarına qədər, eyni zamanda dahi şair Nizaminin də ölməz irsində bir bədii 
obraz, məcaz vasitəsi, süjeti qüvvətləndirmə ünsürü, hətta əşyavi yazıda fərqli məna ifaə 
edə bilən vəsait kimi istifadə olunmuşdur. Nizami “Xəmsə”yə daxil olan əsərlərində 
çövkan oyunu qaydaları və ünsürlərindən həm rəmzi anlamda, həm də hərfimənada 
istifadə edərkən fərdi bədii təxəyyülünü bir türk kimi çalışdırmış, özünəqədərki ənənəni 
davam etdirərək bu təfəkkürü özündən sonra yaranan ədəbiyyata da ötürməyi 
bacarmışdır. 
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ИГРА ЧОВГАН В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ КАК ЧАСТЬ ДРЕВНЕГО 

                                               ТЮРКСКОГО БЫТА 
                       

                                                     Резюме 

      В творчестве великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, внесшего в 
мировую литературу жемчужину большого искусства "Хамсе", отводится особое 
место жизни и быту различных народов. Однако Низами, в первую очередь, был 
сыном своего народа. В его произведениях нашли яркое отражение как 
относящиеся к одному  эпосу повседневная жизнь, обычаи,традиции, нормы 
поведения, национальная кухня, музыка, свадебные и похоронные церемонии и т. 
д.,  так и способы  проведения народом свободного времени. 
       В поэмах Низами также нашло художественное изображение присущее 
турецкому быту одного из способов проведения свободного времени игры в мяч 
верхом на лошадях в командах, называемой човган. 

 

Azizagha Najafzadeh,  
doctor of philodophy in  philology  

 
FOLK GAME CHOVKAN IN NIZAMI`S CREATIVE ACTIVITYAS A PART 

OF  ANCIENT TURKISH WELFARE 
 

Summary 
 

     In great Azerbaijan poet Nizami Ganjavi`s – who presented to the world 
literature  such literary masterpiece as “Khamsah” – creative activity great place is 
given to life and welfare of various nations.But Nizami was first and foremost the son 
of his nation. Such notions, as the dayly life of the nation he belongs to,customs and 
traditions,standarts of conduct,national cousine,music,wedding and funeral 
ceremonies,ancient belief found their brilliant reflections  in his works. 

     One of the ways of spending leisure time specific for Turkish welfare that 
found its reflection in Nizami`s poems is chovkan, which is played with ball and 
blugeon riding a horse as a team. 
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NÖVBƏRİNİN DİNİ MƏZMUNLU ŞEİRLƏRİ 
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AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda elmin müxtəlif 
sahələrinə dair qiymətli yazılı abidələr - əlyazmalarla zəngindir. Bunların hər birini ayrı-
ayrılıqda tədqiq edib öyrənmək və xalqa çatdırmaq vacib və əhəmiyyətli 
məsələlərdəndir. 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində unudulan və adları az çəkilən şairlərdən biri də 
Novbəri təxəllüslü şair Kərbəlayı Qara Məşhədi Süleyman oğlu (1885-1967) Əliyevdir. 
Əlyazmalar İnstitutunda onun avtoqraf əlyazmaları saxlanılır. Bu əsərlər yalnız XX 
yüzilliyin son illərində tədqiq edilməyə başlanmışdır. Novbərinin "Füzuli qəzəllərinə 
təxmisləri" transfoneliterasiya olunub 2012-ci ildə "Elm və təhsil" nəşriyyatında çap 
edilmiş iki cilddə "Divan"ı da transfoneliterasiya olunub tamamlanmışdır. 

Novbərinin adlarını çəkdiyimiz irihəcmli əsərlərindən başqa İnstitutun 
xəzinəsində bir neçə əlyazma nüsxələri də mühafizə edilir. Bunlardan biri B-3169/2190 
şifrəli əlyazmadır. Əlyazmaya şairin 31 müxtəlif məzmunlu şeirləri daxildir. Bunlardan 
21-i təkrardır, divana daxil olan şeirlərdəndir. Fr-2155/30472 şifrəli əlyazmada isə 14 
şeir verilmişdir. Bunlardan yeddisi dini şeirlərdir. 

Dövrünün qanunlarına görə görünür dini şeirlər üzə çıxarılmamış, bəlkə də 
itmişdir. Əlimizdə olan dini şeirlər novhə, sinəzənlərdən ibarətdir. Onun yazdığı novhə 
və sinəzənlərdən aydın olur ki, bunlar bədii dilin bütün xüsusiyyətlərini özündə 
saxlamış, axıcılıq və rəvanlıq baxımından da öz əksini tapmışdır. 

Novhə - hüznlü nəğmə, nalə, ağı kimi adlanan qədim matəm nəğməsidir. 
Novhələr erkən orta əsrlərdən Yaxın və Orta Şərqdə, o cümlədən Azərbaycanda geniş 
yayılmışdır (Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, VII c., Bakı, 1983, s.300). 

"Novhə əz-zəbani cənab Səkinə əleyhissəlam min kəlamin-Novbəri Kərbəlayi 
Qara Məşhədi Süleyman oğlu Əliyevə, şəhri Şuşa" (Novbəri Kərbəlayi Qara Məşhədi 
Süleyman oğlu Əliyevin kəlamında cənab Səkinə əleyhissəlamın dilindən növhə, Şuşa 
şəhəri) - başlıqlı 

Əmmə bir rəhm eylüyən yox, bu gün qarələrə, 
Çarə yoxdurmu məgər dəhridə biçarələrə. 
 

-mətləli şeirdə Səkinə (ə) dilindən deyilənlərə nəzər salaq: 
 

Hər zəman yad edürəm nazlu Əli Əkbərimi, 
Saluram xatirimə Qasimu gül peykərimi, 
Açuram hər gecələr şamidə qəm dəftərimi, 
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Məni tuş etdi fələk zalimü xunxarələrə. 
 
                             *** 
İstərəm xabə gedəm talibi röya oluram, 
Yuxu gəlmur gözümə maili-xülya oluram. 
Naliyə mən gəlürəm bülbüli-şeyda oluram, 
Baxaram gültək açan cismidəki yarələrə. 
 
                               *** 
Oldumu əmmə görən Əkbərimi dəfn eyləyən, 
Ona bir qüsl verən xatiridən dəfnə kəfən. 
Nisgil ilə gedürəm axirətin mülkinə mən, 
Dərdimi söylüyürəm gögdəki səyyarələrə. 
 

On bənddən ibarət olub, hər bəndi dörd misralı növhənin doqquzuncu bəndində 
isə deyilir: 

Şiyələr, yadə salun Kərbəla hadisəsin, 
Bəzmi-qəmdə gətürün dadə könüllar cərəsin. 
Yetürün Fatiməyə dad ilə fəryad səsin, 
Lənət olsun belə bir rəmzeyi əşrarələrə. 

Allah-təala qüdrətinə inanan, peyğəmbər və imamlarımıza sidq ürəklə bağlı bir 
insan olan şair Novbəri Kərbəla hadisəsini, Fatimənin fəryadını və şəhidlərinin halını 
böyük ürəkağrısı ilə qələmə almışdır. Şeirin sonunda “Təmam. İltiması dua darəm” 
(Tamamlandı. Oxucudan xahiş və rica ilə dua istəyirəm) – sözləri yazılmışdır. 

Göründüyü kimi, burada şair islam dininə və onun ilk şəhidlərinə öz münasibətini 
aydın şəkildə bildirir. 

Novbərinin başqa bir novhəsi "Ölürəm" rədiflidir: 
Qoy dizin üstə başım əmmə mənü zar ölürəm, 
Ta babam gəlmədi, mən getməgə naçar, ölürəm. 
                            *** 
Olmadı Əkbərimün qanlu gözün bağlıyanı, 
Baş açub nalə qılan qan yaşılə ağlıyanı. 
Dadü fəryad eylüyüb sinəsini dağlıyanı, 
Mən ilən qəbrə gedər, ahi-dilü zar, ölürəm. 

Bu misralardan onun dinlə bağlı insan olduğu görünür. Novhənin sonunda "Mirzə 
Xəlil Yüzbaşov həzrətlərinə təqdim olunur. Həkki-islah üçün" - sözləri yazılmışdır. 
Belə nəticəyə gəlmək olur ki, Novbəri öz şeirlərini, yazılarını oxumaq və islah etmək 
üçün dostu Mirzə Xəlil Yüzbaşova verirmiş. 

Başqa bir şeir isə "Novhə min kəlami - Novbəri" (Novbərinin kəlamından novhə) 
başlıqı altındadır. 

Şiyələr, mahi-məhərrəmdi bu gün, qəm günüdir, 
Dilə min qəm yetürən mahi-məhərrəm günüdir. 
                            *** 
Bu Hüseyn kimdi ki, aləm hamu divanəsidir, 
Bu incə şəmdi, dil yanmağa pərvanəsidir. 
Yoxsa bu Fatimənün sevgülü dürdanəsidir, 
Ona bu məzmi-əza xanədi, matəm günüdir. 
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Məhərrəmlik mərasimini ancaq şiələr keçirirdi. Məhərrəmlik ayında Kərbəla 
çölündə öldürülmüş Əlinin oğlu imam Hüseynə və onun tərəfdarlarına matəm tutulur, 
mərsiyələr oxunurdu. Dövrümüzə qədər bu mərasim qeyd olunmaqdadır. 

Novhədə məhərrəm ayının onuncu günündə (aşura günü) baş verən Kərbəla 
müsibətini qələmə almış və İmam Hüseynin qətlindən sonra ailəsinin çəkdiyi iztirablar 
təsvir edilmişdir. 

Fr-2155 şifrəli əlyazmadakı "Bu gün" rədifli növhədə də Novbəri Kərbəla 
müsibətini acı-ağrısını belə qələmə alır. 
 

Bir qərib təşnələb qurban olan gündir, bu gün, 
Əhli-beyti zülmilə nalan olan gündir, bu gün. 
                           *** 
Yeddi qardaşı ölüb Kərbəladə Zeynəbin, 
Qalmayub bir yavəri Neynəvadə Zeynəbin. 
Oldu daim günləri cövrü cəfadə Zeynəbin, 
Türbəti-Kərbəla alqan olan gündir, bu gün. 

Şair "Sinəzən min-kəlami-Novbəri" (Novbəri kəlamlı sinəzən) başlıqlı şeirində də 
çox təsirli və ürəkdağlayan fikirlər söyləmişdir. Burada düşmənin qəddarlığı nəticəsində 
İslam və insaniyyət uğurunda özlərini qurban vermiş müqəddəs şəhidlərimizin qətlindən 
sonra qadınların iztirabları belə təsvir olunur. Sinəzən bütünlüklə verilir. 

Kim çəkər dəhridə zinət müztər qəmini, 
Kim tökər şamü səhər arizinə göz nəmini. 
                             *** 
Yeddi qardaşı onun qaninə qəltan oldu, 
Ximəgahi od alub zülm ilə talan oldu. 
Bari ənsari hamu halinə yeksan oldu, 
Axudub Kərbübəla torpağına öz dəmini. 
                            *** 
Susuz öldürdü onun qardaşını Şümru sənan, 
Su kənarında susuz verdi ələmdaridə can, 
Əkbərin bir tükünə olmaz əvəz cümlə cəhan, 
Lalərəng eylədilər qan ilə zülfin xəmini. 
                            *** 
Taziyanə durulub nazlu Səkinə başına, 
Baxmadı düşmən onun naləsinə, göz yaşına. 
Baxdı həsrətlə gözü qanə batan qardaşına, 
Saxlıya bilmədi öz qardaşının matəmini. 
                             *** 
Yeddi qardaş dağını sinəsinə çəkdi ədu, 
Ağarub zülfi onun qalmadı başda qara mu, 
Şami-şum içrə ona tənə zənan oldu hamu, 
Verdilər xariciyə nisbət onun görkəmini. 
                            *** 
Tab edər hansı bacı qardaşı al qanə bata, 
Uçqun üryan bədəni isti qum üstündə yata, 
Yari insari ölə olmuya qardaş, nə ata, 
Qolları bağlana, həm görmüyə öz adəmini. 
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Ümumiyyətlə, Kərbəla hadisəsi baş verdikdən sonra müsəlman aləmində şairlərin 
bir çoxu bu müsibətə münasibətini bildirmiş və bu mövzuda mərsiyələr, novhə, sinəzən 
və s. şeirlər yazmışdır. Bunlardan Füzuli, Nasir Xosrov, Sədi, Molla Tuğra, Mövləvi və 
başqa şairlərin adlarını çəkmək olar (Dehxuda, Tehran, 1350 hicri-şəmsi tarixi, s. 421). 
Burada verilən fars şairi Sədi Şirazinin bu barədə söylədiyi bir beyti yazmaq 
məqsədəuyğun olar. 

 
 یارب بھ نسل طاھر اوالد فاطمھ                                   
 یارب بھ خون پاک شھید ان کربال                                

(Ya rəbb, Fatimənin pak nəsli və övladlarına, 
Ya rəbb, Kərbəla şəhidlərinin pak qanına). 

 
Novbəri, Məhəmməd Füzulinin 

Ey vicudi-kamilin ayinədarı-feyzi-həqq, 
Asitanın qibleyi-hacəti-ərbabi-yəqin. 
 

beyti ilə başlayan qitəsinə müxəmməs bağlamışdır. 
Möcüz ənduştin etmişdir səmadə mahi şəqq, 
Ayeyi-Quran sənə nazildi, küllən hər vərəq. 
Qoydu şərin aləmə doğru yol ilə bir nəsəq, 
Ey vicudi kamilin ayinədari-feyzi-həqq, 
Asitanın qibleyi-hacəti-ərbabi-yəqin. 

Novbərinin müqəddəs Məhəmməd (s.) yazdığı 16 beytdən ibarət qitəyə Füzulidən 
bir qitəyə təxmis. Mənsub bir xatəmül-ənbiya əleyhüssəlim” – sərlövhəsi ilə verilmişdir. 
Novbəri Füzuli qitəsinə cavab olaraq yazdığı təxmisi çox bədii və zəngin şəkildə 
əlaqələndirərək sonuncu bəndində yazır. 

Novbəri qəmgin olub çox eyləmə ahü fəqan, 
Rəhbərin sahibkərəm mütləq edər lütfün əyan. 
Sən Füzuli misli ol, daim bu şahə vəsfxan, 
Var ümmidin mehrü mah etdikcə dövran olasan, 
Kamiyabü kamiranü kamibəxşü kamibin. 

Bunlardan başqa şair Novbərinin divanındakı qəzəlləri içərisində dini mövzuda 
yazılmış şeirləri də vardır. Burada onun islam dininin əsasını qoyan axır əz-zəman 
peyğəmbərimiz Məhəmmədin (s.) vəsfinə dair iki qəzəlindən nümunələr göstərməklə 
şairin dini baxışları barədə mükəmməl təsəvvür yaratmaq olar. 

Həmdullah, Novbərin qəlbində yoxdur şübhəsi, 
Əhsən, ey Novbəri, bunu sən etmədən inkarsən. 

ikinci şeirdə də dinə qarşı yaxınlığı, münasibəti aydın olur. 

                                                             
 M.Füzuli. s rl ri. Bakı, I c., s.374. 

 Novb ri. Füzuli q z ll rin  t xmisl r. Bakı, Elm v  t hsil, 2012. s.456. 

 ______ s.459 

 Novb ri, Divan. II c., s.45. 
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Məqalədə əsas məqsədimiz Novbərinin növhə və sinəzənlərinin avtoqraf nüsxələri 
transfoneliterasiya etmək, onların təhlili, tədqiqi ilə əlaqədar fikirlər söyləmək və xalq 
kütləsinə çatdırmaqdır. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ СТИХИ НОВБАРИ 

Резюме 

Данная статья посвящена исследованию творчества малоизвестного 
азербайджанского поэта XIX-XX вв., творившего под псевдонимом Новбари. 
Рукописи сочинений поэта хранятся в Институте рукописей НАН Азербайджана. 
Автор статьи, осуществивший транслитерацию всех сочинений поэта, в 
настоящей статье изучает стихи на религиозные темы - новха (траурные стихи) и 
синазан (траурные песни). 
 

Tahira Nuraliyeva, 
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NOVBARY’S RELIGIOUS VERSES 

Summary 
 

 This article is devoted to the study of the works of Azerbaijani poet of the XIX-
XX centuries, who was one of the little-known poet known under pen name Novbary. 
The manuscripts of poet’s work are kept in the Institute of Manuscripts of the Academy 
of Sciences of Azerbaijan. Author of the article who made the transliteration all works 
of the poet researches the verses on religious themes - novha (mourning verses) and 
sinazan (funeral song).  
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ŞƏMSƏDDİN SAMİNİN BƏDİİ İRSİ, DƏRSLİKLƏRİ VƏ ÇAP 
OLUNMAMIŞ  ƏSƏRLƏRİ 
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XIX əsr Türk ədəbiyyatının ən önəmli simalarından olan Şəmsəddin Sami 
müxtəlif elm sahələrinə  dəyərli əsərlər bəxş etmişdir. Sadə jurnalistik fəaliyyəti ilə 
başlanan müəllifin yazı həyatı bədii əsərlər, tərcümələr, ensiklopedik nəşrlər və dilçilik 
sahələrinə qədər inkişaf etmişdir. Qeyd etmək vacibdir ki, alim ömrünün son iyirmi üç 
ilini yalnız ensiklopedik və dilçilik əsərlərinə həsr etmişdir. Onun “Qamusi-Fransavi”, 
“Qamusi-Türki”, “Qamusil-Elam”, “Qamusi-Arabi” kimi mühüm lüğətləri nəinki Türk 
dünyasını, o cümlədən Qərb mütəxəsislərinin və alimlərinin diqqətini cəlb etmişdir. 

Alimin bədii yaradıcılığı əsərlərindən və tərcümələrindən ibarətdir. Ədəbi əsərlər 
siyahısında olan “Təəşşüqi-Tələt və Fitnət” romanı o dövr üçün çox aktual bir məqama 
toxunaraq məcburi izdivaclardan və onların törədəcəyi fəlakətlərdən bəhs edən ilk türk 
romanıdır.1873-cü ilin ilk günlərində tamamlanan bu roman Avropayönəmli tərzdə 
yazılmış ilk türk əsəridir. Daha sonra müəllif qələmini pyes sahəsində sınayaraq 
ədəbiyyat dünyasına bir sıra dəyərli dram əsərləri (“Gavə”, “Besa, yaxud əhdə vəfa”, 
“Seydi Yəhyə” və s.) bəxş etmişdir. Eşq, əxlaq, ənənələr, Vətənə sevqi kimi mövzuları 
tərənnüm edən bu əsərlər dəfələrlə Türk səhnəsində oynanılaraq Samiyə böyük rəğbət 
qazandırmışdır. 
        Alimin yaradıcılığının ilk on iki ili  tərcümə fəaliyəti ilə bağlıdır.(9;414) Bu 
tərcümələr sırasında Viktor Hüqonun “Səfillər” əsəri, Daniyel Defonun “Robinzon” 
əsəri, Şərq aləmindən Əli bin Əbu Talibin “Divan”ından edilmiş seçmə mətinlər xüsusi 
yer tutur. 
        Qeyd etmək vacibdir ki, Türk ədəbiyyatında roman və ensiklopediya sahələrinə ilk 
əsərləri vermiş, türk dilinə və mədəniyyətinə böyük xidmətlər göstərmiş Şəmsəddin 
Sami Azərbaycan xalqına da öz yaradıçılığından bir pay ayırmışdır. Onun “Qamusil-
Elam” adlı ensiklopedik əsərində çoxlu sayda Azərbaycan müəlliflərinin, alimlərinin  
adları sadalanır. 

 Belə ki, Türkiyədəki müasir lüğətçiliyin banisi sayılan( onun “Qamusi-Türki” 
əsərinin tərtib və prinsip qaydaları buğünkü bütün türkdilli müasir lüğətlərin əsasıdır) və 
əsərlərində türkçülük anlayışını tərənnüm edən alban mənşəli Şəmsəddin Saminin 
yaradıcılığı yetərincə öyrənilməmiş, əsərlərinin siyahısı isə müxtəlif elmi tədqiqatlarda 
natamam şəkildə təqdim olunmuşdur. 

 Bu elmi araşdırmada vəzifəmiz  ayrı-ayrılıqda bir neçə türk və alban mənşəli 
alimlərin Sami yaradıçılığına həsr etdikləri tədqiqatları araşdıraraq Sami Fraşerinin çap 
olunmamış əsərlərini və öz dövründə aktuallığı ilə seçilmiş dərs vəsaitləri haqqında qısa 
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məlumatın çatdırılmasıdır. Qeyd etmək vacibdir ki, tədqiqata Arnavud Dövlət 
Arxivində mühafizə olunan Sami  əsərlərinin fotosürətləri də cəlb olunmuşdur. Həmin 
əsərlərin adlarını göstərməmişdən əvvəl qeyd etmək istəyirik ki, əsərlərinin orijınallığını 
qorumaq məqsədi ilə və dillərimizin oxşar xüsusiyyətlərinin çox olduğundan onların 
adlarını tərcümə etməyərək türk dilində təqdim etməyi daha düzgün bildik.  
     Beləliklə, 1881-1887-ci illər ərzində müəllif uşaq və gənclərə yararlı olmaq niyyəti 
ilə bir neçə tədris vəsaiti hazırlamışdır. Bu əsərlərin yazılma səbəbi isə tədqiqatçının 
köhnə tədris üsulunun və dərsliklərinin bəyənməməsi idi.(8;416) Belə ki, Sami istər türk 
dilinin istərsə də ərəb dilinin mənimsənilməsini  asanlaşdıran,çoxlu misal və qaydalara 
söykənən və o dövr üçün yeni bir tərz sayılan praktik bir yol meydana gətirmişdir. Bu 
dərsliklər yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, köhnə qayda dərsliklərindən çox fərqli idilər və 
bu da dilçilik sahəsində yeni bir səhifəsinin açılmasına səbəb olmuşdur.  
     “Tasrıfat-ı Arabiyye”əsəri  Şəmsəddin Sami tərəfindən 1294-cü(1877) ildə 
Vyanyada olduğu vaxt yazılmış “Sarf və nəhvi arabi”nin bir növ təkrarıdır. Müəllif 3 
zil-gədə 1300-cü(1882-1883) il tarixli ön sözdə əsərin tərifini yazaraq, onun ərəb dilinin 
bütün sərf və nəhv qaydalarını özündə birləşdirən və qısa bir müddət ərzində asan üsulla 
öyrədən dərs vəsaiti olduğunu qeyd edir. Əsərdə qaydalarla bağlı çoxlu sayda misallar 
və çalışmalar göstərilir. Kitab 1304-cü ildə(1886-1887) İstanbulda çap olunmuşdur. 
Həcmi:71 səhifə. 
      “Yeni Usul Elifba-yı Türkı” əsəri ilk dəfə 1308-ci(1890-1891) ildə İstanbulda 
“Medrese-i ətfal” mətbəəsində cap olunmuşdur. Həcmi:96 kiçik səhifə. Müəllif 28 zil-
qədə 1308-ci il (1890-1891) tarixli “İfadeyi- meram” adlı ön sözdə bu əlifbanı bir neçə 
il öncə yazdığını qeyd edir. Sami əsərin daxilində bir neçə prinsipə əsaslanıb. Belə ki, 
mətndə hərəkələr yalnız lazım olan yerlərdə, yəni çətin oxunan məqamlarda istifadə 
edilib və bununla da mətn artıq işarələrdən azad olunub. Bundan əlavə, uşaqların 
zehnlərini yormamaq məqsədi ilə tədqiqatçı öncə ayrı-ayrı hərflərdən ibarət heca və 
kəlmələrin oxunuşunu öyrədir, daha sonra isə iki, üç, dörd hərfli sözlərə örnəklər 
göstərir. Son cümlələr hərəkəsiz yazılaraq onun  hərəkəsiz oxuma yolu da göstərilir.  
       “Nev Usul Sarf-ı Türkı” adlı dərslik 1309-cu (1891-1892) ildə çap olunmuşdur. 
Həcmi:120 səhifə. Əsərə 19 rəbiul-axır 1302-ci (1884-1885) il tarixli “İfadei-meram” 
başlıqlı ön sözdə müəllif başqa dilləri öyrənmədən öncə öz dilinin qaydalarını 
mükəmməl öyrənməyin vacıbliyini qeyd edir. 
      “Tatbikat-ı Arabiyye”-adından məlum olduğu kimi, dərslik ərəb dilinin qaydalarına 
həsr edilib. Əsərə həsr olunan ön sözdə müəllif qeyd edir ki, bu dərs vəsaiti məktəblilərə 
ərəb dilinin qaydalarını tətbiq etdirmək və mətnləri əzbər öyrətmək məqsədi ilə cəm və 
tərtib edilmişdir. Əsər ərəb dilində olan kiçik lətifələrdən ibarətdir. Kitab1318-ci(1900-
1901) ildə İstanbulda çap olunmuşdur. Həcm: 79 kiçik səhifə. 
      “Küçük Elifba” adlı dərslik oxuma qaydalarını asanlaşdırmaq məqsədi ilə 
yazılmışdır. Əlifba 1300-cü ildə (1882-1883) çap olunmuşdur.  

“Kavaid-i Sarfiyye-i Arabiyye, Kavaid-i Nəhviyye-i Arabiyye, Usul-i Cedid 
Kavaid-i Arabiyye”. Kitab 1317-ci (1899-1900) ildə çap olunmuşdur. 
     “Arnavutça Alfabe”- əsər 1900-cü ildə Buxarestdə çap olunmuşdur. Sami tərəfindən 
latın əlifbası əsasında tərtib olunan bu əlifba 7 sait və 29 samitdən ibarətdir. Qeyd etmək 
vacibdir ki, ilk dəfə həmin əlifba kitab şəklində1879-cu ildə İstanbulda nəşr olunub. 
Belə ki, albanlar tərəfindən bu əlifba “İstanbul cəmiyyətinin əlifbası” və ya “İstanbul 
əlifba”sı kimi tanınıb. Sonraki nəşr Buxarest şəhərində həyata keçirilmişdir. Kitab 78 
səhifəni əhatə edir. Əsər daxilində Alban dilinə, o cümlədən Alban ərazilərinin 
coğrafiyasına həsr olunan bölümlər də Şəmsəddin Samiyə aiddir.(5;11)  
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      Şəmsəddin Saminin Albaniya xalqına ərməğan etdiyi digər mühüm əsərlərdən biri 
də  Arnavud (alban) dilinin qrammatikasına həsr olunan “Arnavutça Gramer”adlı 
əsəridir. 120 səhifəni əhatə edən bu kitab ilk dəfə Buxarestdə 1886-cı ildə Alban 
xalqının ilk jurnalı olan “Drita” (tər:İşıq) mətbəəsində çap olunmuşdur.(5;11) 
     Ömrünün son illəri ərzində Şəmsəddin Sami türk dili üçün çox dəyərli əsərlər 
hazırlamışdır. Lakin bir çox obyektiv səbəblər üzündən, o cümlədən keçirtdiyi 
xəstəliklər üzündən alim onları nəşr edə bilməmişdir. Həmin əsərlər aşağıdakilardır: 
     “Kutadgu Bilig”- Əsərin əsli XI yüzilliyin Qaraxanlı Uyğur türklərindən olan Yusuf 
Has Hacib tərəfindən Doğu Qaraxanlı hökmdarı Tabqaç Uluğ Buğra Qaraxan Əbu Əli 
Həsən bin Suleyman Arslana ithaf olunmuşdur.  Məsnəvi tərzində və əruz vəznində 
yazılmış bu əsərin əlyazması çağatay dilindədir. Mətni alleqorik və didaktiv xarakter 
daşıyır. Bəzi bölümlərdə ensiklopedik bilgilər var. Mənzum əsər 6645 beyt və 85 
babdan ibarətdir. O, dörd ana ünsür və dörd ünsürü təmsil edən simvolik şəxslər 
üzərində qurulmuşdur: Kün Toqdı (hökmdar, qanun, ədalət), Ay Toldı (saadət, 
xoşbəxtlik), Odqurmış (aqibət, həyatın sonu), Ögdülmiş (aqil, zəka).  
        Əsərin Fərqanə nüsxəsi “Kutadqu Bilik” nüsxələri arasında ən önəmlisidir. Bu 
nüsxəni Fərqanədə üzə çıxaran Zəki Vəlidi Toqan sonralar əsər haqqında geniş bir 
məlumat vermişdir. Fərqanə nüsxəsi Türkiyədə 1943-cü ildə Türk Dil Qurumu 
tərəfindən çap olunmuşdur. 
        Herat nüsxəsi  “Kutadqu bilik” əsərinin ilk tapılan nüsxəsidir. Həmçinin bu nüsxə 
“Kutadqu bilik”  üzərində tədqiqatlara təkan vermişdir. Nüsxə 1439-cü ildə Heratda 
köçürülmüşdür. Həmin nüsxənin üzərində onun Anadoluya gətirilməsi, ondan əvvəl 
Tokata və 1474-cü ildə Fatehin dönəmində İstanbula gətirilməsi haqqında əlyazmaya 
sonradan əlavə edilmiş qeyd var: “879-cu ildə Əbdurrəzaq Şeyxzadə Bəxşi üçün 
Fənarizadə Qadi Əli adlı şəxs İstanbuldan məktub göndərərək (əlyazmanı) Tokattan 
gətirtdilər.” (Bəxşi-Osmanlı Dövlət Təşkilatında məmurlara verilən addır). Herat 
nüsxəsi 1839-cu ildə İstanbulda tanınmış Avstriyalı türkoloq və tarixçi Von Hammer 
tərəfindən ələ keçirilərək Vyana İmperator Sarayı kitabxanasına hədiyyə edilmişdir. 
Macar şərqşünas Herman Vamberi 1870-ci ildə əsərin bir qismininin transkripsiyasını 
və alman dilinə tərcüməsini nəşr etmişdir. 1910-cu ildə alman alimi Radloff da nüsxənin 
transkripsiyasını və alman dilinə tərcüməsini çap etmişdir. Türkiyədə ilk dəfə bu əsər 
1942-ci ildə Türk Dil Qurumu tərəfindən çap olunmuşdur. 
       “Kutadqu biliyin” Misir nüsxəsi 1896-cı ildə Qahirədə Hidif  Kral kitabxanasının 
müdürü alman alimi Moritz tərəfindən üzə çıxarılmışdır. 1943-cü ildə bu nüsxə də Türk 
Dil Qurumu tərəfindən nəşr olunmuşdur.  

Sami bu əsəri Türk aləminə tanıtmaq istəmişdir. Əsər üzərində olan tədqiqatlar 
Sami tərəfindən əlyazma şəklində bir kiçik və üç böyük dəftərə yazılmışdır. Kiçik 
dəftərin sonunda əsərin yazılma tarixinə və yerinə dəlalət edən yazı var. Burada 
“Erengöy 11 Rəbiuləvvəl 320/Haziran 1902 Ş.Sami”, “Əbu Əli Şəmsəddin 
Əbdürrəhman Sami Əl-Fraşeri” və “1320-də (1902) Konstantiniyyadə yazılmışdır” kimi 
qeydlər göstərilmişdir. Kiçik dəftərə mətnin orijınalı, böyük dəftərlərə isə mətnin 
müasir dilə tərcüməsi və şərhləri yazılmışdır. Əsərin həcmi 7 səhifəlik “İfadəyi-məram” 
adlı ön sözlə birlikdə 296 səhifədir. Birinci dəftərdəki mətnin sözləri üzərində incə 
hərflərlə onların qarşılıqları yazılmışdır. Sami 17 ramazan 1317-ci (1899-1900) il tarixli 
“İfadəyi məram” başlıqlı ön sözdə nüsxənin tarixçəsini açıqlayaraq onun 4 məhərrəm 
843-cü ildə Heratda uyğur hərfləriylə yazılmış olduğunu göstərir. Daha sonra Hammer 
tərəfindən İstanbuldan satın alınaraq Vyana kitabxanasına verdiyini, Vamberin özü bu 
nüsxədən yararlanaraq onun mətnini 1870-ci ildə almanca tərcümə etdiyini açıqlayan 
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Sami bu qədim kitabın xüsusiyyətlərini göstərərək onun məhz türk dünyasına mənsub 
olduğunu vurğulayır. O, orada yalnız bir neçə ərəb və fars kəlmələrin müvcudluğunu 
göstərərək mətnin digər sözləri  “bizim(türklərin) büsbütün buraxıb unutmuş olduğumuz 
xalis və təmiz türkcə sözlər və qaydalardır” kimi sözlər işlətmişdir. Daha sonra bu 
önəmli əsəri türk dilinə tərcümə edib mətn və şərhləri ilə birlikdə çap etdirmək arzusunu 
bildirən tədqiqatçı əlində yalnız Vamberin nəşr etdiyi tərcümədən və çağatayça olan 
lüğətdən başqa bir qaynaq olmadığını qeyd etmişdir. Tədqiqat zamanı tədqiqatçı-alim 
bir neçə yerdə Vamberinin səhvlərini də aşkar etmiş və bu səhvləri düzəltmək üçün  qızı 
Sədi və ögey oğlu Mithatın yardımından istifadə etmişdir.(9; 95-97) Türk alimi Nəcib 
Asim öz yazılarında qeyd etmişdir ki, Saminin Vamberinin tərcüməsindən istifadə 
etdiyini gördükdə ona daha dolğun və düzgün olan Rodlofun tərcüməsini təklif etmiş və 
həmin nüsxəni Fuad Raiflə göndərmişdir. 

Saminin “Orhun Abideleri” əsəri Türk xalqlarının ən qədim yazı nümunələri olan 
V-IX yüzilliklərə aid edilən Orxon-Yenisey abidələrinə həsr olunmuşdur. Bu yazılar 
Skandinaviya mənşəli run əlifbasına bənzədiyi üçün onlara türk run yazıları, eləcə də 
qədim türk abidələri deyirlər. Bizim dövrümüzə 200-ə gədər yazılı abidə və bir miqdar 
əlyazma gəlib çatmışdır. Bu abidələr əsasən müasir Monqolustan, Cənubi Sibirdəki 
Yenisey hövzəsi, Altay dağları və Sintszyan bölgəsində yerləşir. Əlyazma nümunələri 
isə qədim uyğur dilində yazılmışdır. Orxon abidələri türk dili, tarixi, ədəbiyyatı, 
mədəniyyəti haqqında çox önəmli məlumatlar verməkdədir. Orxon abidələrini ilk dəfə 
1889-cu ildə rus tarixçi Yardintsev üzə çıxarmışdır. 1890-cı ildə Fin heyəti, 1891-ci ildə 
rus heyəti bu abidələri tədqiq etməyə çalışmış, lakin bu iş uğursuzluqla nəticələnmişdir. 
1893-cü ildə Danimarkalı alim Vilhelm Tomsen 38 hərfli əlifbanı öyrənərək yazıları 
oxumağa başlamışdır. Orxon yazılarında hərflər bir-birinə birləşməz, sözlər isə bir-
birindən iki nöktə ilə ayrılır. Sözlər sağdan sola və yuxarıdan aşağıya yazılar. 

 Orxon abidələri ilə tanış olan Şəmsəddin Sami  onları xalqına çatdırmaq niyyəti 
ilə bu abidələr haqqında kitab yazmağa başlamışdır. Tədqiqatçı öz əlyazmasını 104 
səhifəni tutan bir dəftərə yazmışdır. Dəftərin üzərində 19 məhərrəm 1321-ci il (4 mart 
1319-cu il) tarixi qeyd edilmişdir. 

 Dəftərdə, şərqyönlü abidələri təmsil edən  mətnin altında ərəb hərfləri ilə 
tərcüməsi, tərcümənin altında isə şərhlər göstərilmişdir. Səhifələrin sonlarında da 
qeydlər var. Orxon yazısı qırmızı, ərəb hərfləri ilə tərcüməsi qara, türkcəsi mavi 
mürəkkəblə göstərilmişdir. 

Cənub-qərb abidələri.Təəssüf ki, bu abidələrə aid tədqiqata başlayan alim onu elə 
birinci səhifəsində yarımçıq buraxmışdır. Daha sonra buna “Miftahil-qadimə” başlığı 
altında beş səhifəlik açıqlama yazmışdır. Nəcib Asim öz yazılarında Danimarkalı 
tədqiqatçı Tomsenin “Orxon kitabələri” əsərinin Samiyə gətirdiyini, kitabın özünü isə 
vaxtı ilə Stoqholm Şərqşünaslar Konqresində iştirak edən Əhməd Mithata Tomsen 
tərəfindən hədiyyə edildiyini yazmışdır.(10;97) 

Ömrünün son illərində türk dilinin inkişafına xidmət edən Şəmsəddin Sami 
“Orxon  abidələri” və “Kutadqu biliyin” məktəblərdə tədris olunması fikrini irəli 
sürmüşdür.  

“Et-Tuhfetuz-Zekiyye”əsəri 203 səhifəni tutan bir dəftərə yazılmışdır. Sonda tarix 
olaraq iki rəcəb 1321-ci(1903-1904) il qeyd edilib. Kıpçaq dilinin lüğətidir. Burada dil 
bilgiləri ilə bağlı xeyli məlumatlar mövcuddur. Maraqlıdır ki, Sami bu dəftərə 
“Ömrümün içinə bir səyahət” başlığı altında öz avtobioqrafiyasını yazmaq istəmiş, hətta 
üzərində 6 haziran 1318(1902)-ci il tarixini də qoymuşdur. Lakin heç bir sətir yazmadan 
vərəqi çevirib arxasına “Et-Tuhfetuz-Zekiyye” adlı əsəri yazmağa başlamışdı. Bu əsərin 
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yazılmasında yenə türk alimi Nəcib Asimin böyük rolu vardır. O, “Et-Tuhfetuz-
Zekiyye” adlı  kitabı Samiyə Leyden kitabxanasından tapıb gətirmişdir.(9;422)  

“Lehçe-i Türkiyye-i Memalik-i Mısır” adlı tədqiqat əsəri 171 səhifəni əhatə edən 
bir dəftərə yazılmışdır. Dəftərin üzərində “ Kitabul-idrak li lisanil-ətrak, tərcümani- 
türki və arabi, et-Tuhfətuz-zəkiyyə fil-lüğatit-Turkiyyə kitablarından cəm edilmişdir” 
cümləsi var. Dəftərdə əlifba sırası ilə düzülən bütün sözlərin mənaları açıqlanır. Əsər 
1945-ci ildə Besim Atalay tərəfindən hazırlanan ön söz və tərcüməsi ilə birlikdə  
İstanbulda (TDK nəşri) çap olunmuşdur. 

“Küçük Kamusi-Türki” əsəri qaralama halındadır. Sami əsəri yazmağa başlasa da 
bitirməmişdir. 

 “Vicdan” adlı pyes üç hissədən ibarətdir. Qaralama halındadır. Son səhifəsi 
yoxdur. Pyes Əndəlüs tarixindən bəhs edir.  

“Müntehabat-ı Arabiyye”-əsəri böyük bir dəftər həcmindədir. Orada yazılma 
tarixi və yeri də qeyd olunub: İstanbul-1297-ci il. Dəftərin özü üç hissədən ibarətdir: I 
hissə: El-Emsal. Həcmi:13 səhifə.II hissə: El-Hikayat. Həcmi 22 səhifə.Əsər hərəkəli 
mətni özündə əks etdirən hekayələrdən ibarətdir. III hissə başlıksız və hərəkəsiz ərəbçə 
bir mətn parçasıdır. Həcmi: 5 səhifə. 

 “El-Muallakatüs-Seb” əsəri qeydlər halındadır. Üzərində1320-ci il tarixi və 
Kostantiniya şəhərinin adı çəkilib.  

“Qavaidi nəhviyyə və sərfiyyə”. Əsər qaralama halındadır. Böyük bir dəftər 
üzərinə yazılmışdır. Tarixi qeyd olunmayıb. 

“Zübde-i “Şah-name” əsərinin həcmi 95 səhifəlik kiçik və dörd böyük dəftəri 
əhatə edir. Kiçik dəftərdə “Kısm-ı Nuhustin”, “ Devre-i Hurafat-ı Pişdadiyan” (1331), 6 
səhifəlik ön söz və farsca bir mətn var. Dörd böyük dəftərdə isə altında qeydlər olan 
“Zübde-i Şah-name” mətninin qaralama halı əks olunub. Bu dörd böyük dəftərin həcmi 
409 səhifədir. 

“Zübde-i Viqayi” Roma tarixinə həsr olunub. Həcmi:100 səhifədir. Əsər doqquz 
dəftərdən ibarətdir. Beşinci dəftərə qədər “Tarix-i umumi” adı altında ümumi tarixi 
məlumatlar verilməkdədir. Əsərin ikinci hissəsinin mətni (Cüz-i səni) beşinci dəftərdən 
başlayır. Beşinci dəftərdən doqquzuncu dəftərə qədər  əsər Romadan bəhs edilir. 

“İttihad-i İslam” əsəri. Üzərində yazılma tarixi kimi 1296-cı il (1878-1879) 
göstərilən bu əsər 32 səhifəni əhatə edən əlyazma halında olan bir risalədir. Əsər  
Şəmsəddin Saminin  Osmanlı Dövlətinin gələcəyi ilə baglı arzularını tərənnüm edır. 
Risalə aşağıdaki başlıqlardan ibarətdir:  

1. Həzrəti Əbdülhəmid xan Əfəndimiz və Dövlət-i Aliyə-ı Osmaniyə. 
2. Devlet-i Aliyye-i Devri Tahtı. 
3. Taasup və din tarafdarlığı Avrupadan kalktı mı. 
4. Hal-i Hazrın vehameti ve bundan kurtulmanın çaresi. 
5. Devletçe parlaq ve sağlam bir istikbal planının luzum-ı tertibi. 
6. Devlet-i Aliye ve ümem-i İslamiye. 
Bundan başqa alban tədqiqatçısı Florida Kulla öz əsərində Arnavud Dövlət 

Arxivində Şəmsəddin Saminin arnavud dilində yazılmış mahnı kolleksiyasından və 
natamam yazılmış arnavud dilinin lüğətindən yazır. 

 Şəmsəddin Sami bunlardan savayı bir sıra müstəqil əsərlərin müəllifidir: 
“Himmetul-Himam fi Neşril-İslam” adlı kitab Afrikada İslamın yayılmasına dair ərəbcə 
yazılmış bir əsərdir. Əsərin orijınalı 1302-ci lidə İstanbulda “Mihran” mətbəəsində çap 
olunmuşdur. Həcmi: 29 səhifə. “Himmetül-Himam fi Neşril-İslam” 1302-ci ildə (1884-
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1885) Giridli Mustafa Nuri tərəfindən türk dilinə tərcümə edilərək 1305-ci (1887-1888) 
ildə Hanyada çap olunmuşdur.       

 “Bakinin Eşari Müntehabesi”. Bu şeir toplusunun tərtibatçısı və naşiri Şəmsəddin 
Sami qeyd olunub. Əsər İstanbulda “Mahmud bəy” mətbəəsində 1317-ci ildə çap 
olunmuşdur. Həcmi: 112 səhifə. Əsərdə iki səhifəni əhatə edən  Baqinin 
avtobioqrafiyası, o cümlədən tanınmış şəxsiyyətlərə yazılmış qəsidələr və qanuniyyə 
sultanlarına aid mərsiyyələr, 85 qəzəl, 3 təhmis, 1 farsça qəzəl və 3 qitə var.  
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Рена Искендерли 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, УЧЕБНИКИ И НЕИЗДАННЫЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШЕМСЕДДИНА САМИ 
 

Резюме 
 

Шемседдин Сами известный турецкий писатель и ученый албанского 
происхождения. Он является автором очень известных научных и литературных 
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произведений. В данной статье говорится о литературных трудах, в том числе об 
учебниках и неизданных произведениях автора. 

                                                                                                   Rena Iskenderli 
  
LITERARY HERITAGE, TEXTBOOKS AND UNPUBLISHED WORKS OF 

SHAMSEDDIN SAMI 
  

Summary 
 

     Shamseddin Sami  was an important Turkish writer Albanian origin. He was  the 
author or well-known scientific - popular and literary works. In this article refers about 
textbooks, literary works and unpublished works of Shamseddin Sami. 
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“DƏDƏ-QORQUD” EPOSUNDA MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİMİZİN 
TƏCƏSSÜMÜ 

 
Açar sözlər:  folklor,qəhrəmanlıq, milli-mənəvi dəyərlər, müasir təfəkkür. 
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современное мышление. 
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Torpaq varsa – ondan yoğrulan insan var 
İnsan varsa – onun ruhundan yoğrulan mənəviyyat var 

Mənəviyyat varsa – ondan yoğrulan folklor var. 
 

Folklor-xalqların şifahi poetik yaradıcılığıdır. Folklorun tarixi ilk insan 
məskənlərinin meydana çıxmasına gedib çatır. Azərbaycan ədəbiyyatının, 
mədəniyyətinin qaynağında zəngin və dərin məzmunlu Azərbaycan folkloru durur. 
Mifoloji-bədii dünyagörüşün izləri folklorda və klassik ədəbiyyatda indi də özünü 
büruzə verməkdədir. Azərbaycan folklorunun özəlliklərindən birini - onun başqa türk 
xalqlarının folkloru ilə ortaq cəhətlərə malik olması təşkil edir. Azərbaycan folklorunu 
öyrənmək istəyiriksə, öncə türk xalqlarının folklorunu öyrənməliyik.  Bu xalqların 
şifahi söz sənətində bir çox mətnlərin üst-üstə düşməsi həmin örnəklərin vahid etnoqrafi 
məkanda meydana gəlməsini göstərir. Ortaq türk folkloruna aid olan dastanlar arasında 
“Oğuznamə”lər xüsusi bir silsilə təşkil edir.  Azərbaycan folklorunun yazılı halda bizə 
gəlib çatmış ən böyük abidəsi “Kitabi-Dədə Qorqud” eposudur. Xalqımızın qan və gen 
yaddaşı hesab olunan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanını ulu öndər Heydər Əliyev eposu 
son dərəcə yüksək qiymətləndirir, "Kitabi-Dədə Qorqud"u Azərbaycan xalqının 
tarixinin, etnik yaddaşının, arxaik təfəkkürünün güzgüsü, nitqimizin, dilimizin, 
mənəviyyatımızın, ruhumuzun nəğməsi" adlandırırdı. Bu dastan türk təfəkkürünün 
dünyaya bəxş etdiyi unikal ədəbi abidədir. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı Azərbaycan 
xalqının tarixi keçmişini əks etdirən möhtəşəm sənət abidəsidir. Əsərdə vətənpərvərlik, 
qəhrəmanlıq, müdriklik, oğuz türklərinin dünyagörüşü, mənəvi dəyərləri, adət-ənənələri, 
Azərbaycan toponimləri əks olunub. Dastan dilimizin incəliklərini, tarixi hadisələri və 
şəxsiyyətləri, xalqımızın mədəniyyətini öyrənməkdə əvəzsiz mənbədir. "Kitabi-Dədə 
Qorqud" həm də dünyada dastan mədəniyyətinin zirvəsidir. [1; s h. ] 

Kökləri mifoloji dünyagörüşünə gedib çıxan Dədə Qorqud dastanları B.E. XI 
yüzilliyində "Kitabi-Dədəm Qorqud" adı altında yazıya alınmış, əlimizdə olan nüsxələr 
isə XVI əsrdə üzü köçürülmüş əlyazmalarıdır. Abidəni ilk dəfə tədqiqata cəlb etmiş 
alman şərqşünası Fridrix fon Ditsin fikrinə görə, buradakı bəzi mifoloji süjetlər, 
məsələn, Təpəgöz süjeti qədim Yunanıstanda yaranmış analoji süjetlərə qida 
vermişdir.  İndiyədək "Kitabi-Dədə Qorqud"un iki əlyazması məlumdur. Bunlardan biri 
- alman şərqşünası F. fon Dits tərəfindən İstanbuldan Almaniyaya aparılmış və Drezden 
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şəhərinin kitabxanasına bağışlanmış bir müqəddimə və on iki boydan (dastandakı ayrı-
ayrı əhvalatlar boy adlanır) ibarət olan Drezden nüsxəsi, o biri isə XX əsrin 50-ci 
illərində Vatikanda tapılmış bir müqəddimə və altı boydan ibarət nüsxədir.  Ənənəyə 
görə, dastanların müəllifliyi Dədə Qorquda aid edilir. XIV əsr tarixçilərindən Aybək əd-
Dəvadari və Fəzlullah Rəşidəddin Dədə Qorqudun Məhəmməd peyğəmbər zamanında 
yaşadığını və türklər tərəfindən elçi sifətilə onun yanına göndərildiyini yazmışlar. 
Dastanın müqəddiməsində də Dədə Qorqudun Məhəmməd peyğəmbər zamanında 
yaşadığı qeyd edilir. Dastanların əsas süjeti aşağıdakı on iki boyda əks olunmuşdur: 
"Dirsə xan oğlu Buğacın boyu", "Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy", "Bayburanın 
oğlu Bamsı Beyrək boyu", "Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy", "Duxa 
Qoca oğlu Dəli Domrulun boyu", "Qanlı Qoca oğlu Qanturalı boyu", "Qazılıq Qoca 
oğlu Yeynəyin boyu", "Basat Təpəgözü öldürdüyü boy", "Bəkil oğlu Əmranın boyu", 
"Uşun Qoca oğlu Səgrəyin boyu", "Salur Qazan dutsaq olub oğlu Uruz çıxardığı boy", 
"İç Oğuza Dış Oğuz asi olub Beyrək öldüyü boy".  Dədə Qorqud boylarının əsas 
mahiyyətini yurdun və xalqın qorunması, xeyir qüvvələri təmsil edən qədim oğuzların 
yadelli işğalçılara - şər qüvvələrə qarşı ölüm-dirim savaşı, öz əhəmiyyətini indi də 
itirməyən bir çox əxlaqi-didaktik görüşlər təşkil edir. 

"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı xalqın mənliyini, mənşəyini və məskənini təsdiq 
edir, keçmişini və gələcəyini müəyyənləşdirir, özlüyünü, bənzərsizliyini, fəlsəfi və 
əxlaqi baxışlarını, dünyagörüşünü və dünyaduyumunu, etik və estetik dəyərlərini 
göstərir, xasiyyətinin, məcazının, davranışının ən incə psixoloji çalarlarını açır, torpağın 
ətrini və rənglərini, dağlarının əzəmətini, meşələrinin, çaylarının, bulaqlarının 
sərinliyini, çöllərinin, düzlərinin genişliyini canlandırır... Azərbaycan xalqının şah əsəri, 
Ana kitabı "Dədə Qorqud dastanı"dır".[2; s h. ] 

 "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı xalqımızın mənəvi xəzinəsi olmaqla bərabər, 
həm də dünya  bədii təfəkkürünün incilərindən biridir. Əsərin dəyəri, kamilliyi onun 
bəşəri amallara sahibliyində, milliyyətindən, dinindən asılı olmayaraq hər bir insana 
yüksək əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlər aşılamasındadır. 

Ədəbiyyatşünas alimlərimiz haqlı olaraq göstərirlər ki, "Kitabi-Dədə Qorqud" 
Azərbaycan mentalitetinin, bütün türk dünyasının yaradıcı dühasının əldə olan ilk ən 
böyük və ən mükəmməl bədii ifadəsidir. 

Dastan xalqın mənliyini, mənşəyini və məskənini təsdiq edir, keçmişini və 
gələcəyini müəyyənləşdirir, özlüyünü, bənzərsizliyini, fəlsəfi və əxlaqi baxışlarını, 
dünyagörüşünü və dünya duyumunu, etik və estetik dəyərlərini göstərir, xasiyyətinin, 
məcazının, davranışının ən incə psixoloji çalarlarını açır, torpağının ətrini və rənglərini, 
dağlarının əzəmətini, meşələrinin, çaylarının, bulaqlarının sərinliyini, çöllərinin, 
düzlərinin genişliyini canlandırır. Bu əsərdə xalq ruhu, milli ruh hakimdir. [3; s h. ] 

 “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı qəhrəmanlıq, igidlik, mərdlik, cəsurluq, dostluq, 
birlik dastanı olmaqla yanaşı, həm də namus, qeyrət, ləyaqət, insanpərvərlik kimi 
əxlaqi, milli-mənəvi dəyərlərlə zəngin olan və gənc nəslin tərbiyəsində mühüm rol 
oynayan böyük tarixi abidədir. Milli-mənəvi dəyərlərin mühüm tərkib hissəsi olan 
vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, yurd sevgisi əsərin əsas ideyasını təşkil edir. Dastanda baş 
sərkərdədən tutmuş böyükdən-kiçiyə bütün qəhrəmanların doğma torpaqlarını qorumaq 
uğrunda canlarından keçməyə hazır olduqları nümayiş etdirilir. Dastanda oğuz-türk 
anaları vətəni müdafiə edən oğullarına tərbiyə verərək deyirlər: “Oğul dağdan uçmasın, 
oğul suda axmasın. Oğul azğın düşmənə əsir düşməsin”.  

Oğuzlarda geri dönmək, yoldaşı müdafiə etməyib qaçmaq çox ağır 
cəzalandırılmışdır. Qazan xan oğlunun döyüş meydanından qaçdığını zənn edib deyir: 
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“Onu altı bölük edib, altı yolun ayırıcına tullayacam ki, kimsə döyüşdə yoldaşını qoyub 
qaçmasın”. Dastanda böyüməkdə olan nəslə Vətənə məhəbbət hissini aşılamaq, onlara 
vətəni tanıtmaq və sevdirmək üçün ardıcıl bilik və məlumatlar verilir. Bu məqsədlə 
dastanda vətənin dağları, çölləri, bulaqları, al-əlvan çəmənləri, əzəmətli qalaları, 
abidələri haqqında söhbətlər gedir. Məsələn, dastanda su haqqında deyilir: “Şırıl-şırıl 
qayalardan axan su, böyük-böyük ağacları yerindən oynadan su, bağ və bostanın zinəti 
su”. “Ağaclı dağlar, gözəl dağlar, gündoğan dağlar, qara dağlar, otlu-yaylaqlı uca 
dağlar”, – deyə onu vəsf edərkən mərd, qoçaq, qəhrəman, namus, qeyrət sahibi olan 
oğullar bu təmiz su və dağlarla müqayisə edilərək deyilir: “Dağın yüksəyi oğul”, 
“Suyun daşqını oğul”. Dastanın boylarında Azərbaycanın qədim yaşayış yerləri olan 
Dərbənd, Gəncə, Bərdə, Şərur, Dərələyəz, Göyçə mahalı, Borçalı, Əlincə qalası, 
Qaraçuq və sair yerlərin adı çəkilir ki, bu da Azərbaycanın hələ VII əsrdə nə qədər geniş 
ərazilərə malik olduğundan xəbər verir. 

 “Kitabi-Dədə Qorqud”da advermə mərasimi də qəhrəmanlıq, igidliklə bağlı 
olub böyük tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır. Oğuz adətinə görə, oğlan uşaqlarına doğularkən 
deyil, qəhrəmanlıq göstərdikdən sonra ad verilmişdir. Bu cəhətdən oğuz elində yaxşı ad 
qazanmaq üçün yaxşı işlər görmək lazım idi. Dastanda Buğac, Basat, Bamsı Beyrək, 
Qazan belə adlar sırasındadır. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”da ailə tərbiyəsinin aliliyi, ailədə ər-arvad 
münasibətlərində sədaqət, anaya məhəbbət tərbiyəsi qanun səviyyəsindədir. Dastanda 
Salur Qazanın düşməninə söylədiyi sözlər anaya, qadına olan münasibət baxımından 
çox ibrətamiz və tərbiyəvidir: “Ay Şöklü Məlik! Evimi soyub, xəzinəmi gətirmisən, 
sənin olsun. Şahbaz atları gətirmisən, sənin olsun. Nə qədər var-dövlətimi gətirmisən, 
sənin olsun. Amma dünyada anadan əziz nə var? Anamı qaytar, arvadımı, oğlumu və 
bütün əsirləri ver, davasız-qırğınsız geri dönək”. Bir tərbiyəçi kimi Dədə Qorqud ağıllı 
və müdrikdir. O, adamlara düzgün yol göstərir, müdrik məsləhətlər verir. Onun 
söylədiyi aşağıdakı müdrik kəlamlar dərin əxlaqi-ibrətamiz mənaya malikdir: 
“Təkəbbürlülük eləyəni Tanrı sevməz. Özünü uca tutan lovğa adamda ağıl olmaz. Ata 
qıymayınca, yol gedilməz. İti qılıncı çapmayınca, düşmən basılmaz. Qız anadan 
görməyincə, öyüd almaz, oğul atadan görməyincə, süfrə açmaz. Bu dünyada vətəndən 
əziz, doğma eldən qiymətli nə var? Ata qədri bilməyən namərd oğul doğulmasa 
yaxşıdır. Qarı düşmən dost olmaz. Yalan söz dünyada olunca, olmasa yaxşıdır. Kişi 
malına qıymayınca, adı çıxmaz. Qonağı gəlməyən evlər yıxılsa yaxşıdır”. 

Dədə Qorqudun təbliğ etdiyi müsbət mənəvi- əxlaqi keyfiyyətlər bu gün üçün də 
aktualdır: “Şəxsi mənafeyin güdülməməsi, hər şeyin xalq üçün edilməsi”, “Aca çörək, 
yalına ayaqqabı, pulsuza pul vermək”, “Qan tökməmək, qonşularla dinc yaşamaq”, 
“Mənəviyyatca təmiz, pak ürəkli olmaq”, “Qadına hörmət və ehtiram bəsləmək, anaya, 
ataya sonsuz hörmət və ehtiram göstərmək”, “Qadının ailə, ər namusunu ölümdən üstün 
tutması”, “Cəsarətli, çevik, qorxmaz, güclü olmaq”, “Gözəllikdən zövq almağı 
bacarmaq”, “Dosta rəğbət, düşmənə nifrət bəsləmək”, “Mərd olmaq, dosta sədaqət 
göstərmək, şərtə əməl etmək”, “Ağıllı, tədbirli olmaq, düşmənin hiyləsinə 
uymamaq”.[4; s h. ] 

Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının həyatiliyi burasındadır ki, o, şəxsiyyət 
tərbiyəsində qaranlıq və işıqlı tərəfləri açıq-aydın göstərir: humanizmi və qəddarlığı, 
xeyirxahlığı və bədxahlığı, sadəliyi və lovğalığı, doğrunu və yalanı, əmin-amanlığı və 
savaşı, dostluğu və düşmənçiliyi qabarıq şəkildə əks etdirir və insanları ən yüksək 
mənəvi, əxlaqi keyfiyyətlərə səsləyir. [5 s h. ] 
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Qloballaşma və inteqrasiya olduğu bir zamanda hər bir xalqın milli 
özünəməxsusluğunu göstərən ən vacib amil kimi, mədəni irsin tədqiqi və mühafizəsi 
dünyanı düşündürən aktual mədəni problemə çevrilib. Azərbaycan xalqının mədəni 
irsinin öyrənilməsi və mühafizəsi problemləri Azərbaycan elmi qarşısında yeni vəzifələr 
müəyyən edib. Milli-mənəvi dəyərlərin son yüz ildə sürətlə dəyişdiyi, zənginləşdiyi bir 
vaxtda folklor anlayışının yeni münasibətlər baxımından tədqiqi vacib məsələlərdən 
biridir. Urbanizasiya, köçlər, qaçqınlar problemi, texnologiyanın sürətli inkişafı yeni-
yeni folklor materiallarının yaranmasına və ya ən azından əski nümunələrin şəkil 
dəyişməsinə səbəb olur ki, bunların araşdırılması qloballaşan dünyaya ayaq uydurmaq 
baxımından olduqca önəmlidir. Müasir folklor dedikdə məhz yuxarıda sadalanan 
amillərin etnik mədəni kontekstdə yeri, rolu və funksiyası başa düşülür. Sürətlə dəyişən 
dünyamızda mənəvi dəyərlərin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün folklor 
sahəsində də gərəkli dəyişikliklərin edilməsi vacib məsələlərdən biridir. 
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Севда  Джаббарова  
 

ВОПЛОЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЭПОСЕ 
«КИТАБИ ДЕДЕ-КОРКУТ» 

                                                                   Резюме 

        В эпоху глобализации и интеграции наиболее важным фактором каждой 
нации является национальная идентичность, исследование культурного наследия 
своего народа, а проблема защиты мировой культуры становится насущной. Эпос 
«Китаби Деде-Коркут" является величественным памятником искусства, 
отображающим легендарную историю народа. Географические названия и слова в 
эпосе отражают патриотизм, героизм, мудрость, ценности, традиции, 
мировоззрение и бытие огузских племен.  

  Sevda  Cabbarova 
 

THE INCARNATION OF NATIONAL MORAL VALUES IN “DADA-
GORGUD” EPOS 

Summary 

       In the era of globalization and integration is the most important factor of any 
nation, national identity, cultural heritage research and protection of the world cultural 
problem has become a pressing concern. "The Book of Dede Korkut" magnificent epic 
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depicting the history of the art monument. Geographical names and words in the epic 
reflect patriotism, heroism, wisdom, values, traditions, outlook and being Oguz tribes. 
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1926-cı ildə Bakıda keçirilən 

 I Türkoloji Qurultay  
 ona həsr edilmişdi… 

 
      XX əsr nəhəng kəşfləri, elmi-texniki tərəqqinin inkişafı baxımından əvvəlki 
yüzilliklərdən keyfiyyətcə fərqlənir. Bu dövr həm də türkologiya, şərqşünaslıq, 
regionşünaslıq, folklor, mifologiya, tarix, ədəbiyyat, dilçilik sahəsindəki fundamental 
araşdırmaları ilə yaddaşlarda qalmışdır. Bu araşdırmaların əhatəsi təkcə ölçüyə gəlməz 
coğrafi sərhədlərinə görə deyil, həm də  elmi dərinliyinə görə seçilirdi. XIX əsr 
Avropasında Türk xalqlarının folklor və  etnoqrafiyasının öyrənilməsində iki böyük 
türkoloji məktəbin – Krakov türkoloji mərkəzinin və Macarıstan dilçilik məktəbinin 
nümayəndələrinin bu sahədəki misilsiz işləri bütün Avropanın diqqətini cəlb etmişdi. 
Maarifçilik dövrü kimi xarakterizə olunan bu dövrdə Azərbaycanın Avropaya, Qərbə 
çıxışı üçün müəyyən imkanlar yarandı. Avropa alim və səyyahlarının qədim türklərin 
minilliklər boyu məskunlaşdığı ərazələrdə, o cümlədən Azərbaycanda olmaları, folklor, 
tarix, dilçilik və etnoqrafiya sahəsində gördükləri işləri hər cür tqdirə layiq idi. 

Polyak şərqşünası A.Xodzko Azərbaycan qəhrəmanlıq eposu “Koroğlu”nu 
toplayıb nəşr etdirməklə bütün Avropanı heyrətə saldı. Macar alimlərinin ondan az 
əhəmiyyətli olmayan türkologiya sahəsindəki kəşfləri bütün Qərb dünyasını hərəkətə 
gətirdi.Humanitar sahədəki bu kəşflərin önündə Macar dilçilik məktəbinin dünya 
şöhrətli alimləri Armin Vamberi (1832-1913), Jozef Budeniz, akad. Daniel Szilaği, 
Antal Regulu, Pal Xunlafluy, Bernard Minkacsi, Sandor Köröce Cşoma,  Jozef  Papay, 
İqnac Kunoş,  Dül Messaroş  Balkanlarda, Türkiyə və Misirdə, Sibir, Altay, Tibet, 
Çində (uyğurlarda), Orta Asiya və Qazaxıstanda, Türkmənistan və  Özbəkistanda, 
Əfqanistan və İranda, Volqaboyunda böyük çətinliklərlə dil və folklor materialları 
toplayır, onları diqqətlə öyrənir və Avropada nəşr etdirirdilər. Bu vaxt onlar həm də 
tarixin ən dərin qatlarında  yatmış türk soykökünü, türk xalqları ilə uzaq keçmişlərdə 
qalmış genetik qohumluğunu axtarırdılar.       

Başqa bir Avropalı alim V.Radlov özünün möhtəşəm missiyasını-Türk xalqlarının 
folklor və etnoqrafiyasının, eposunun, xalq şeiri nümunəkərinin, dialekt və şivələrinin 
toplanıb nəşr edilməsi və öyrənilməsi sahəsindəki əzəmətli və əvəzolunmaz missiyasını 
yerinə yetirirdi. Az bir müddət ərzində Avropa alimlərinin tanınmış nümayəndələrinin 
yekdil rəyi ilə o, türkologiyanın Allahı ünvanına layiq görüldü. 
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Bu böyük insanın xidmətlərinə layiqincə qiymət verənlərdən biri də Azərbaycan 
xalqının ziyalıları oldu. Ölümündən cəmisi səkkiz il sonra türk dünyasının təfəkkür 
mərkəzi olan Bakıda onun şərəfinə ilk Türkoloji Qurultay keçirildi. 

Kim idi V.Radlov? Bu insanın xidmətlərini, genişmiqyaslı işini lazımı səviyyədə 
öyrənib təbliğ edə bilmişikmi? 

Məhz bu məqsədlə onun haqqında yığcam məlumat verməklə oxucularımızı 
onunla bir daha tanış edirik. 

Fridrix Vilhelm Radoff 5 yanvar 1837-ci ildə Prussiya krallığının Brandenburq 
əyalətinin Berlin şəhərində, şəhər polis komissarının ailəsində anadan olmuş, ailənin 
yeganə övladı olmuşdur. Gimnaziyanı qurtardıqdan sonra 1854-cü ildə Berlin 
Universitetinin fəlsəfə fakultəsinə daxil olmuş, əvvəlcə teologiya ilə, sonra tarixi-
müqayisəli dilçiliklə maraqlanmış, F.Boppun mühazirələrini dinləmişdir. İki semestr 
Qall universitetində A.F. Pottun mühazirələrini dinləmiş, şərqşünaslıqla maraqlanmış 
Ritterin tələbəsi olmuş, X.Şteyntal və V.Şottun dərslərini dinləmişdir. Bu vaxtdan onda 
Ural, Altay dillərinə maraq oyanmış, ora getmək üçün rus dilini öyrənməyə başlamışdır. 

20 may 1858-ci ildə Radlov Yen Universitetində «Dinin Asiya Xalqlarına təsiri» 
mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək fəlsəfə doktoru dərəcəsi alıb. 
Peterburqda o diplomat P.K.Meyendrofla görüşür, sonuncu ona Barnaul Dağ 
məktəbində alman və latın dilləri üzrə müəllimlik etməyi tövsiyyə edir. O, 11 may 
1859-cu ildə Rusiyaya sədaqət andı içərək hələ Almaniyada ikən nişanlandığı Paulina 
Avqustina Fromm adlı qızı da özü ilə oraya aparır. Bu vaxtdan etibarən o adını dəyişib 
Vasili Vasilyeviç Radlov adlanmağa başlayır. 

1860-1861-ci illərdə Radlov Altayda türk dilini öyrənməyə başlayır, xeyli dil və 
folklor materialı toplayır. Bu illərdə onun 5 övladı dünyaya gəlir. Beş il müddətində  o, 
Altay və orta Asiyada zəngin material yığıb Peterburqa qayıdır, ezamiyyəsinin vaxtının 
uzadılması üçün icazə alır. Bundan sonra o altayların teleut və şorların, tuvinlərin, qazax 
və qırğızların, abakan tatarları və  xakasların folklor və dil materiallarını toplayır. 1866-
cı ildən onun on cildlik «Türk tayfalarının xalq ədəbiyyatı nümunələri» adlı məşhur 
əsərinin I cildi nəşr olunur. Daha sonra 1868-ci ilə onun II, 1870-ci ildə III cildi nəşr 
olunur. 1896-cı ilədək həmin çoxcildliyin daha 4 cildi nəşr olunur. Bu nəşrlər o dövr 
üçün misli görünməmiş elmi-ədəbi yenilik idi. 

1870-ci ildə o, qazaxların «Aqbala» folklor nümünəsini toplayıb nəşr etdirir. 
Bunlarla kifayətlənməyən Radlov 1863-1869-cu illərdə altay, Barabin-Qırğız çöllərində,  
Orta Asiyanın müxtəlif ərazilərində  150-dən çox kurqanda arxeoloji qazıntı aparmış, 
Altay və Qərbi Sibir türklərinin folklor, etnoqrafiyası, müqayisəli dilçiliyi üzrə qiymətli 
materiallar toplayıb, universal türkoloq və arxeoloq kimi elmi nüfus sahibi olmuşdur. 
1871- ci ildə Peterburqa qayıdarkən Kazanda dayanan Radlov gözlənimədən Rusiyanın 
təhsil naziri D.A. Tolstoydan həmin dairənin təhsili üzrə inspektor vəzifəsinə təklif alır. 
Aradakı kiçik fasilədən istifadə edərək Berlinə, valideynləri ilə görüşmək üçün 
gedir.1872- ci ildən Kazan təhsil dairəsində xidməti işinə başlayan Radlov 1884- cü 
ilədək bu vəzifədə işləyir. 
Bu ildə Kazan universitetinin professoru N.İ.İlminski İmperator Akademiyasında onun 
üçün nəzərdə tutulmuş akademik yerinə Radlovun namizədliyini irəli sürür. 7 noyabr 
1884 -cü ildə imperator Akademiyasının akademiki seçilir.Tezliklə o, Asiya 
muzeyininin direktoru vəzifəsinə təyinat alır.1890 cı ilədək həmin vəzifədə işləyir. 
1886 -cı ildəRadlov Krıma gedir,1887 ci ildə Litva və Volına gedib karaimlərin dilini 
tədqiq edir.Məhz Radlovun təşəbbüsü və rəhbərliyi altində Monqolustana ekspedisiya 
təşkil olunur.Onun və Danimarka alimi Tomsonun iştirakı ilə Orxon yazılarının, 
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tonyukuk abidəsinin şirfləri- yazıları oxunur,1893 -cü ildə bu barədə elmi ictimaiyyətə 
məlumat verilir.Bir ildən sonra o daha 40 orxon abidəsinin tərcüməsini nəşr etdirir. 

1898- ci ildə Radlov D.A. Klemen-Sevin rəhbərliyi altında uyğur ekspedisiyasını 
təşkil edərək qədim uyğur abidələrinin yazısını oxuyur, bu barədə xeyli elmi material 
nəşr etdirir.  

1894-cü ildə akademik L.İ. Şrenk vəfat edir.İmperiya Akademiyasının Prezidenti  
Böyük  Knyaz  Konstantin  Kostantinoviçin rəhbərliyi ilə keçirilən iclasda V.Radlov 
Arxeologiya və Etnoqrafiya Müzeyinin direktoru seçilir.O ətrafına B.F.Adler, 
L.Y.Şternberq, S.M. Şirokoqorov kimi dünya şöhrətli mütəxəssisləri toplayır. Sank-
Peterburqun 200-illik yubleyi ilə bağlı Muzeyə I Böyük Pyotrun adı verilir. Radlovun 
xahişi ilə çar II Nikolay muzeyə gəlib onun zəngin eksponatları ilə tanış olur.Radlov 
Muzeyin nəşr orqanını təsis edir. Ölümünə qədər Radlov Muzeyin inkişafına xüsusi 
diqqət yetirmiş, mənalı ömrünü bu işə həsr etmişdi.  
12 may 1918- ci ildə böyük alim  vəfat etmişdir. O, Smolensk qəbirsanlığının lüterant 
hissəsində dəfn etmişdir.Etnoqraf Şirokoqorov onun haqqındakı nekroloqda yazırdı: " 
Rusiya elmi özünün ən parlaq nümayəndəsini itirdi”. 
20 may 1918 ci ildə akademiya özünün fövqəladə iclasında qərar qəbul etmişdi ki, hər il 
yanvarın 5-də Muzeyin illik hesabatı keçirilsin. Lakin bu və ya digər qərarlar yerinə 
yetirilməmiş qaldı. Çox çəkmədi ki, yeni qurulan sovetlər hakimiyyəti V.Radlovu 
"burjua ziyalısı " kimi qiymətləndirdi. Bununla da onun möhtəşəm xidmətinin üzərinə 
qara pərdə çəkildi ... Bütün bunlara baxmayaraq 1926-cı ildə keçirilən I Türkoloji 
qurultay ona və İ.Qaspiraliya həsr edildi.Qurultayda qaldırılan məsələlər nəinki 
Azərbaycan elmində, ümumiyyətlə dünya humanitar düşüncə tarixində misli 
görünməmiş bir hadisə olmaqla türkologiya sahəsində əldə edilmiş uğurlara yekun 
vuraraq onun inkişafı üçün yeni bir eranın təməlini qoydu. Lakin... Sonrakı illərdə isə 
onun iştirakçılarını amansız repressiya, kütləvi qırğınlar, təqiblər gözləyirdi. 
Bütün təqiblərə, təzyiqlərə, repressiyalara baxmayaraq Bakı türkoğlu təffəkür mərkəzi 
kimi xatirələrə , yaddaşlarla həkk olundu. Bu gün bu şəhər öz tarixi missiyasını çox 
ləyaqətlə yerinə yetirir. 
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БОГ ТЮРКОЛОГИИ: ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ РАДЛОВ 
 

                                                       Резюме 
 

Статья посвящена изучению роли В.В.Радлова в аспекте изыскания им 
фольклорных и этнографических материалов, связанных с жизнью тюркских 
народов Сибири, Средней Азии, Монголии и Казахстана. Показана  роль 
В.В.Радлова в развитии тюркологической науки в России. 

 

Nergiz Aliyeva 

 

THE GOD OF TURKOLOGY:  FRİEDRICH WİLHELM RADLOFF 

Summary 

      The paper is dedicated to study and research of academician V.V.Radlov’s role in 
search and discovery of folkloric and ethnographic materials connected with life of the 
Turkic peoples from Siberia, Central Asia, Mongolia and Kazakhstan. The role of 
V.V.Radlov in development of Turkology in Russia is shown here. 
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Azərbaycanda təbabət qədim dövrlərdən inkişaf etməyə başlamışdır. Bünövrəsi 
türk şamançılığı ilə qoyulan müalicə üsulları geniş yayılmış, təkmilləşdirilmişdir. 
Sonralar Azərbaycanda məskunlaşmış bulqar, qıpçaq və oğuz tayfalarının biliciləri bir 
çox şəfaverici otlardan müalicə məqsədi ilə istifadə etmişlər. Hələ e.ə. III-II minillik-
lərdə Azərbaycanda təbabətin inkişafda olduğunu bildirən faktlar aşkara çıxarılmışdır. 
F.Ələkbərlinin məlumatına görə, İsgəndəriyyə tibb məktəbinin nümayəndələrindən, 
anatomiya və fiziologiya sahəsində bir çox dəyərli fikirlərin müəllifi olan Erizistat 
Azərbaycanı və İranı gəzmiş və buradan bir çox biliklər əldə etmişdir (4, s.11). Təəssüf 
ki qədim dövrlərdə fəaliyyət göstərən təbiblərimizin dəyərləri əsərlərinin çoxu zamanın 
tufanlarına davam gətirməmiş hardasa itib-batmışdır.  

Əlimizə gəlib çatan tibbi əsərlərə baxanda ilkin sırada X əsr tibb tarixinin 
görkəmli nümayəndələrindən biri olan İsa ur Raqi Tiflisini görürük. O bir çox Şərq öl-
kələrində səyahətdə olmuş, bir sıra tibbi əsərləri tərcümə etmişdir. Onun “Tibb” adlı 
əsəri gəlib bizə çatmışdır. İsa ər-Raği Tiflisi İbn Sinanın “Qanun” əsərinə şərhlər 
yazmışlar (4, s. 14).  

X əsrdə Azərbaycanda həkimlər həm xəstələri müalicə edir, həm də lazım olan 
dərmanları özəri hazırlayırdılar. Əsasən bitki mənşəli dərmanlara üstünlük verilsə də, 
bəzi heyvanların bədən materiallarından da dərmanşünaslıqda istifadə edilirdi. 
Ş.Mikayılova yazır: “Orta əsrlərdə yaşamış görkəmli dərmanşünas Məhəmməd Hüseyn 
Nur Bəxşi (913-1007) dərmanşünaslığa aid olan kitabında bir neçə xəstəliyi tanıtmış və 
həmin xəstəliklərin müalicəsini izah etmişdir. Bu dövr Azərbaycanda dərmanşünaslığın 
inkişafının parlaq dövrü sayılır. Bu dövrdə təbib Əhməd bin Hüseyn əl-Şəfainin (963-
1056) “Karabadin” (Farmakopeya) kitabı nəşr edilmişdir ki, bu kitab dərmanşünaslığa 
aid ən qiymətli kitablardandır” (8, s. 27). (O dövrdə kitab çapı mümkün deyildi. Çox 
güman ki, müəllif “yazılmışdı, var idi” demək istəmişdir).   

Əbülhəsən Bəhmənyar ibn Mərzban əl-Azərbaycani (993-1066) İbn-Sinanın tələ-
bəsi olmuşdur.  Bəzi müəlliflər onu atəşpərəst hesab edir, bəziləri isə sonradan islamı 
qəbul etdiyini yazırlar. “Şərq panteizminin XI əsrin ortalarına aid mərhələsi bilavasitə 
Bəhmənyarın adı ilə bağlıdır. O, bir sıra qiymətli əsərlərin müəllifidir: “Ət-təhsil” 
(“Təhsil”), “Əz Zinə fi-l-məntiq” (“Məntiqə dair zinət”), “Əl-Bəhcə və-s-səadə” (“Gö-
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zəllik və səadət”), “Kitab fi-l-musiqa” (“Musiqi kitabı”), “Maudu ilm mə bəəd ət-təbiə” 
(“Metafizikanın mövzusu”), “Məratib əl-maucudət” (Mövcudatın mərtəbələri”). Bəh-
mənyarın soruşduğu məsələlər və İbn Sinanın onlara verdiyi cavablardan ibarət məktub-
lar da ciddi fəlsəfi məzmun daşıyır” (9, s. 496). Onun “Ət-təhsil” əsərində  təbabətlə 
bağlı məsələlərdən də bəhs edilir. İnsanın sinir sisteminin fəaliyyətinin bədən üzvlərin-
dən asılı olduğu qənaətinə gələn alim, həm də hissi fəaliyyətin xarici aləmin orqanizmə 
təsiri ilə baş verdiyini bildirir.  

Orta əsrlər Azərbaycanının Şirvan zonasında da təbabətin inkişafı üçün böyük iş-
lər görülmüşdür. Məşhur təbib Kafiyəddin Ömər Osman oğlu (1080-1150) Şamaxı ya-
xınlığında Məlhəm adlı ərazidə (hal-hazırda Şamaxının Məlhəm kəndi vardır – S.H.) ilk 
dəfə olaraq akademiya səviyyəsində elm oçağı yaratmış, təbii dərman preparatlarının 
hazırlanması texnologiyasının əsasını qoymuşdur. XI əsrdə Azərbaycan tibb məktəbinin 
əsasını qoymuş Kafiyəddin Ömər astronom, filosof, riyaziyyatçı, kimyaçı, cərrah və əc-
zaçı idi. Xaqani Şirvani öz şeirlərində əmisi Kafiyəddinin ona örnək olduğunu,  ona çox 
şey öyrətdiyini bildirmiş, əmisinin hünərini tərənnüm etmiş, vəfatına da mərsiyə yaz-
mışdır. Kafiyəddin ilk dəfə stasionar təşkil etmiş, bir çox çarəsiz dərdlərə əlac etmişdir. 
Müalicəxanaya Təbrizdən, Gəncədən və digər şəhərlərdən həkimlər, əttarlar dəvət 
olunurdu. Onun nəzdində fəaliyyət göstərən tibbi mədrəsənin şagirdləri dağlardan, bağ-
lardan, meşələrdən dərman bitkilərini toplayırdılar. Bu materiallar müalicəxananın əcza-
xanasında dərmana çevrilirdi (8, s. 44).  

Tarixdən bizə məlum olan, təbabətə aid kitabları gəlib bu günümüzə çatan dəyərli 
alim təbiblər haqqında məlumatları araşdırdıqda Azərbaycanın orta əsrlər tibb tarixinin 
nə qədər zəngin olduğunun şahidi oluruq. Ən çox cənub bölgəsində, xüsusilə paytaxt 
olan Təbrizdə görkəmli elm adamları, ustad təbiblər yetişmişdir ki, bunlardan biri Müh-
zəbəddin Əli ibn Əhməd Təbrizidir. XII əsrdə yaşayıb-yaratmış bu böyük şəxsiyyəti ta-
rixçilər Azərbaycanın İbn-Sinası adlandırmışlar. Mühzəbəddin Əli Təbrizinin “Əl-Mux-
tar” və “Kitabi-tibb ül-cəmali” adlı dəyərli tibbi əsərləri məşhurdur. 

Təbrizdə yaşayıb fəaliyyət göstərən məşhur həkimlərdən biri də Əbu Abdullah 
Məhəmməd bin Nəmvar Təbrizi (1194-1245) olmuşdur. Onun haqqında internet saytın-
da da, F. Ələkbərli və Ş. Mikayılovanın kitablarında da çox qısa məlumat vardır. O, öz 
dövründə bir çox tibbi əsərləri ilə məşhur olmuşdur ki, onlardan ən çox yayılanı “Əd-
varül-həmmiyyat”dır. Burada qızdırmalara qarşı dərmanlar haqqında məlumat verilir.  

Naxçıvanda da təbabəti inkişaf etdirən ustad həkimlər yetişmişdir. Onlardan biri 
də Nəcməddin Əhməd Naxçıvanidir (öl. 1253). Naxçıvanda dünyaya göz açmış, orada 
da yaşayıb fəaliyyət göstərmişdir. Tibbi və təbiətşünaslıq elmlərinə, fəlsəfəyə dair bir 
sıra əsərlər yazmışdır. Eyni zamanda İbn Sinanın “Qanun fit-tibb” əsərinə çoxlu şərhlər 
yazmış, hətta onu tənqid etmişdir. Bu şərhlərilə bütün Yaxın Şərqdə tanınmış, məşhur-
laşmışdır. Bundan başqa Cəlaləddin Ruminin həkimi, həm də yaxın dostu, orta əsrlərdə 
“həkimlərin ağası”, “dünya həkimlərinin rəisi” və s. bu kimi titullarla yad edilən Əkmə-
ləddin Naxçıvani kimi, Fəxrəddin Əbu Abdullah Əhməd ibn Ərəbşah ibn Əli ibn Cəbra-
yıl ən-Naxçıvani kimi məşhur həkimlər də olmuşdur (1, s. 470).   

Azərbaycanın nəhəng alimlərindən biri Nəsrəddin Tusi Məhəmməd ibn Həsəndir 
(1201-1274). Tus şəhərində dünyaya göz açmışdır. İbtidai təhsilini atası Həsəndən al-
mış, sonra Bəhmənyar ibn Mərzba və İbn Sina məktəbinin yetişdirdiyi alimlərdən bəh-
rələnmişdir. Tusi 1232-ci ildə Kuhistana gəlmiş, burada Nəsrəddin Möhtəşəmin təklifi-
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nə əsasən “Əxlaqi-Nasiri” əsərini qələmə almışdır. Əsəri bəyənməyən hökmdar alimi 
Ələmut qalasına salmış və o burada on iki il dəhşətli zaman keçirmişdir. Lakin bütün bu 
təhqirə, əziyyətlərə baxmayaraq Tusi sarsılmamış, elmi fəaliyyətini həbsdə də davam 
etdirmiş və bir neçə əsər yazmışdır. Elxani hökmdarı Hülakü xan qalanı aldıqdan sonra 
Tusini azad edib özünə müşavir təyin etmişdir. Hülakü vəfat etdikdən (1265) sonra da 
Tusi ömrünün axırınadək oğlu Abaqa xanın vəziri vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir. 
Tusi eyni zamanda Marağa rəsədxanasına da rəhbərlik edirdi. Tusinin təbabətə aid 
“Qəvaidi-elmi-tibb” və Risaleti-tibb” əsərləri vardır.  “Risaleti-tibb” adlanan bu əsərdə 
müəllif bir sıra təbii maddələrin, o cümlədən mineralların müalicəvi əhəmiyyətindən 
bəhs edir (10, s. 125). Tusinin bir çox əlyazma əsərləri Məhəmməd Füzuli adına Əlyaz-
malar İnstitutunda saxlanılır. Q.Kəndli Tusinin “Tənsuqnameyi-Elxanı” və ya “Cəvahir-
namə” əsərini fars dilindən çevirmiş, 1984 və 1989-cu illərdə əsər “Elm” nəşriyyatında 
çap olunmuşdur.  

Əbdül Məcid Təbib də XIII əsrin görkəmli alimləri sırasındandır. O da Marağa rə-
sədxanasında çalışmış, Nəsrəddin Tusinin tələbəsi olmuşdur. Deyilənə görə, “Kitabül-
tibb” və ya “Kitabül-müdavat” əsərini yazarkən Mahmud ibn İlyasın “Elmi-tibb” əsərin-
dən bəhrələnmişdir. “Kitabül-tibb” əsəri bir sıra xəstəliklərin diaqnostikasına və müa-
licəsinə həsr olunmuşdur. Burada tənəffüs sistemi xəstəlikləri, ginekoloji xəstəliklər, 
hamiləlik, göz xəstəlikləri haqqında zəngin məlumatlar vardır. Müəllif daha çox sinir 
sistemi xəstəliklərindən, ruhi xəstəliklərdən, insanın psixi hallarından bəhs etmişdir.  

Orta əsrlərdə yaşayıb-yaradan azərbaycanlı həkimlərin demək olar ki, böyük əksə-
riyyətinin təbabətə aid əsərləri olmuşdur. Ən çox da kitabları bu gün əlimizə gəlib çatan 
müəlliflər tanınmış, tədqiq olunmuşdur. Təbabət sahəsində dəyərli xidmətləri olan azər-
baycanlı alimlərin böyük bir qisminin cənub tərəfdən olması orta əsrlərdə Təbrizin 
Azərbaycanın paytaxtı olması ilə bağlıdır. O zaman burada mədəniyyət, o cümlədən tə-
babət də çox inkişaf etmişdir. XIII əsrin əvvəlində Qazan xan Təbrizin cənub-qərbində 
Şam-Qazan tibb şəhərciyi saldırmışdı ki, burada həm mədrəsə, həm də “Darüş-şəfa” ad-
lı xəstəxana yaradılmışdı. Bütpərəstliyə qarşı mübarizə aparan, islamın yayılmasına, in-
kişafına çalışan Qazan xan islamı qəbul etməyənləri ölkədən xaric edilməsi barədə əmr 
vermişdi. Təbii ki, islam inkişaf edən yerdə təbabət də inkişaf edirdi. “Darüşşəfa” ali 
məktəb səviyyəsində tibbi müəssisəyə çevrilmişdi. Burada terapevtlər, oftalmoloqlar, 
cərrahlar, travmatoloqlar və s. sahə üzrə alim-təbiblər çalışırdı. Qazan xanın vəziri, döv-
rünün tanınmış həkimi, ensiklopedist biliyə malik alim Rəşidəddin Fəzlullah Əbülxeyr 
Həmədani (1247-1318) də Rəbi-Rəşidi adlı şəhərcikdə tibb universiteti səviyyəsində 
böyük tibb ocağı yaratmışdı. Bu işdə ona dövrünün Əflatunu, Ərəstunu adlandırılan 
Mahmud ibn İlyas kömək etmişdi. Bu universitetin adı XIII-XIV əsrlərdə ən məşhur 
universitetlər sırasında hallanırdı. Burada 500-ə yaxın müəllim və 7000-dən artıq tələbə 
təhsil alırdı. Beş il təhsil alan tələbələr ətraf bölgələrdə bir il müalicə işi ilə məşğul olur-
dular. Sonra xüsusi komissiya onların bilik və bacarığını yoxlayır və onlara icazənamə-
lər verilirdi. Universitetə xarici ölkələrdən, o cümlədən Çindən, Hindistandan, Su-
riyadan həkimlər dəvət olunurdu. Burada İbn Sinanın “Tibb haqqında qanun” əsəri dərs-
lik kimi istifadə edilirdi. XV əsrdə bu kitaba farsca və türkcə şərhlər yazılmışdı. Burada 
bir sıra alimlərin kitablarından da istifadə edilirdi. Rəşidəddin Həmədani özü də dərs-
liklər yazırdı. Onun “Cəmi ət-təvarix” (Tarix salnaməsi), 17 fəsildən ibarət “Bəyan əl-
həqayiq” adlı çiçək xəstəliyinə aid əsəri və s. universitetdə tələbələrin dəsr kitabları idi. 
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Rəbi-Rəşididəki şəfa evinin yanında dərman bitkilərinin becərilməsi üçün böyük bir bağ 
salınmışdı. Hətta “Darüş-şəfa”da yatan xəstələr üçün lazım olan meyvə-tərəvəz də bu 
bağda becərilirdi. Burada Rəşidəddinin rəhbərlik etdiyi “Fəthabad” adlı aptek də fəa-
liyyət göstərirdi. Rəşidəddinin vəfatından sonra Rəbi-Rəşidi onun düşmənləri tərəfindən 
dağıdıldı. Oğlu Qiyasəddin orada yenidən təmir işləri gördü. Sonralar Darüş-şəfa da Ağ-
qoyunlu hökmdarı Sultan Yəqubun 1483-cü ildə tikdirdiyi “Həşt behişt” sarayına birləş-
dirildi və fəaliyyətini davam etdirdi. Təəssüf ki, 1651-ci ildə baş verən zəlzələ saray ilə 
birlikdə Rəbi-Rəşidi şəhərciyini də məhv elədi. 

XIII-XIV əsr Azərbaycan alimlərindən biri də Yusif ibn İsmail Xoyidir ki, Şərqdə 
İbn Kəbir kimi məşhur olmuşdur. Cənubi Azərbaycanın Xoy şəhərində anadan olub, 
təhsilini də orada tamamlayan Yusif ibn İsmail bir müddətdən sonra Bağdada köçmüş-
dür. O, xəlifələrin sarayında həkim kimi çalışmış, 1311-ci ildə ona bütün Şərqdə misil-
siz şöhrət qazandıran “Cameyi-Bağdadi” adlı əczaçılıq ensiklopediyasını yaratmışdır. 
Ərəb dilində yazılmış bu əsər “Mə lə yəsəüt-təbib cəhləhu” (“Savadsız həkimlər üçün 
lazım olmayan [kitab]”) kimi də adlandırılmışdır. “Əsərdə bir neçə min dərman bitkisin-
dən, heyvanı müalicə vasitələrindən və minerallardan söhbət açılır (4, s. 9). 

Öz dövrünün tanınmış həkimlərindən olan Ramazan ibn Şeyx Əli Lənkərani XIV-
XV əsrlərdə yaşayıb fəaliyyət göstərmişdir. Şeyx ailəsində böyüyən Ramazan din elm-
ləri ilə yanaşı tibb elmini də dərindən öyrənmiş, bu sahədə fəaliyyət göstərib təcrübə 
toplamış, bu təcrübələri əsasında 1409-cu ildə ərəb dilində “Fərruxnameyi-Cəmali” adlı 
əsər yazmışdır. Əsərin birinci hissəsində bir sıra daxili xəstəliklərdən, onların müalicə-
sindən, istifadə olunan dəvalardan, bir sıra gərəkli qida maddələrindən söz açılmışdır. 
İkinci hissədə bitkilərdən, xüsusən də onların köklərindən alınan dərman vasitələrindən 
bəhs olunmuşdur. Əsərin üçüncü hissəsində müəllif dərman kimi istifadə oluna bilən 
mineral maddələr, mədən suları və s. haqqında məlumat vermişdir. “Fərruxnameyi-Cə-
mali”ni 1594-cü ildə həkim Möhüb Əli İbn Əhməd fars dilinə çevirmişdir (8, s. 73).  

Məhəmməd Bərgüşadi XIV əsrdə yaşayıb fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan həkim-
lərindəndir. Onun dərmanşünaslığın inkişafında özünəməxsus yeri vardır. Bərgüşadi hə-
kimlik fəaliyyətində hazır dərman nüsxələrindən istifadə etməklə yanaşı, həm də bir sıra 
dərman bitkilərindən yeni dərmanlar düzəltmiş, eyni zamanda mineral maddələrdən də 
istifadə etmişdir. Bərgüşadi öz təcrübələrinə əsaslanaraq bir sıra əsərlər yazmışdır. Onun 
əsərləri içərisində “Tibbi-nəvəbi” (“Tibb xəbərləri”) daha məşhurdur. Əsərin birinci 
bölümü ərəbcə, ikinci bölümü azərbaycanca yazılmışdır. Birincidə terapevtik xəstəliklər 
və onların müalicəsi haqqında məlumat verilmişdir. İkincidə bitki tərkibli və mineral 
dərman maddələrindən, qidalanmadan, xəstəliklər zamanı pəhriz yeməklərindən bəhs 
olunur (8). 

XV-XVI əsrlərdə də Azərbaycanda təbabət inkişafda olmuşdur. “Azərbaycan 
tarixi”ndə verilən məlumata görə, I Şah Təhmasibin şəxsi həkimlərindən olan Əbülfəth 
Təbrizi xəstəlikləri təyin etməkdə xüsusi istedad və bacarığa malik imiş. O, ömrünün 
son illərini I Şah Abbasın sarayında keçirmişdir (2, s. 296). F. Ələkbərlinin yazdığına 
görə Əbülfəth Təbrizi İsmayıl Mirzə Səfəvinin (öl. 1557) saray həkimi olmuşdur, bo-
yunun kiçikliyinə görə xalq arasında “Kiçik həkim” kimi tanınmışdır. İsmayıl Mirzənin 
ölümündən sonra isə Təbriz valisi Əmir xanın sarayında həkim işləmişdir (4, s. 13). 

XV-XVI əsrlər dövrünün məşhur həkimlərindən biri də Əlaəddin Həkim Təbrizi 
olmuşdur. O, Təbrizdə dünyaya göz açmışdır. Onun atası Mirzə Məhəmməd öz dövrün-
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də “Fəxrül-ətibba” (Həkimlərin fəxri) adlandırılmışdır. Əlaəddin Təbrizinin “Kamili-
əlai” adlı məşhur əsəri vardır ki, burada əlifba sırası ilə tibb terminləri verilmiş və lüğət 
tərtib olunmuşdur. Əlaəddin Təbrizi Şah İsmayıl Xətai ilə yaxın olmuşdur, bəzi mənbə-
lərdə onun həkimi olduğu qeyd edilir (4, s. 21). “Azərbaycan tarixi”ndə Əla Təbrizi adlı 
həkimin Şirvan hakimi Abdulla xan Ustaclının həkimi olması barədə məlumat vardır (2, 
s. 296). 

Dövrün dahi şairi Məhəmməd Füzuli (1494-1556) bildiyimiz kimi Kərbəlada ana-
dan olmuşdur. O dövrdə İraq Azərbaycanın tərkibində idi. Füzulinin atası Süleyman İra-
qa Azərbaycandan köçmüşdü. Füzulinin tibbi-bioloji görüşlərini işlərkən onun “Səhhət 
və mərəz”,“Söhbətül-əsmar” kimi dəyərli əsərlərini tədqiqata cəlb etmiş, hətta qəzəl-
lərindəki tibbi-bioloji fikirlərə də istinad etmişdik. H.Araslı, L.Əlizadə, H.Əfəndiyev, 
Ə.Hüseynov, A.İ. Dadaşzadə, Ə.Nəcəfzadə və b. öz əsərlərində bu məsələyə də mü-
nasibət bildirmişlər.   

Əbu Talib Təbrizi (öl.1606) də XVI əsrdə anadan doğulmuşdur. Azərbaycan 
əyanlarından olub Qəzvində Daş meydanında xüsusi xəstəxanası olmuşdur. Təbrizdə 
fəaliyyət göstərmiş, Türkiyəyə gedib bir müddətdən sonra geri qayıtmışdır. Təbriz 
hakimi Cəfər paşanın ona böyük hörməti olmuşdur. Əbu Talib Təbrizi 1606-cı ildə 
Təbrizdə vəfat etmişdir. O dövrün tanınmış təbi blərindən biri Şirvan bəylərbəyi 
Abdulla xan Ustaclının saray həkimi olmuşdur, tibbə dair kitablar yazmış, əsasən 
yoluxucu xəstəliklər, dəri xəstəlikləri haqqında dəyərli müalicə üsulları və dərmanları 
təklif etmişdir.  

Rüknəddin Məsud Məsihi (Həkim Rükna) (1579-1655) əslən Təbrizdən olub, hə-
kimlər nəslindəndir. Dövrünün tanınmış təbiblərindən və şairlərindən biri olmuşdur. 
Məsihi ilk tibbi təhsilini də atasından almış, hələ gənc yaşlarından savadı, şəfası ilə şöh-
rət qazanmışdır. “Zabitül-əlac” (“Müalicə qaydaları”) adlı əsər yazmışdır. Atası Niza-
məddin Əli Şah Təhmasibin saray həkimi olmuşdur. Şah Təhmasib Təbrizdən Qəzvinə, 
daha sonra Şah Abbas paytaxtı köçürəndə İsfahana köçmüşdür. Məsihi İsfahanda sava-
dını daha da artırmış, dərin tibbi biliklərə yiyələnmiş, Şah Abbasın sarayında həkim ol-
muş, sonralar hətta onun müşaviri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Hindistana səfər etmiş, 
Hindistanda Əkbər şahın, daha sonra Cahangir şahın sarayında həkimbaşı kimi çalışmış-
dır. 20 il Hindistanda qalandan sonra 1632-ci ildə Azərbaycana qayıtmışdır. Ömrünün 
axırına kimi həkimlik etmiş, lakin çox yoxsul həyat tərzi keçirmişdir. 81 yaşında Kaşan 
şəhərində vəfat etmişdir (8, s. 122). 

Azərbaycanın XVII əsrdə fəaliyyət göstərmiş məşhur həkimlərindən biri Məhəm-
məd Tağı Tufarqanlı (öl.1682) ilk təhsilini dünyaya göz açdığı Tufarqanda mədrəsədə 
almışdır. Sonralar bir sıra dini və dünyəvi elmləri öyrənmişdir. “Haşiyyatül-İddə” (İddə 
kitabına haşiyə), “Kəşkül” adlı kitablar yazmışdır. Qardaşı Mövlana Məhəmməd Bağır 
dövrünün məşhur həkimlərindən olmuşdur. Məhəmməd Tağı tibb həkimliyin sirlərini 
qardaşından öyrənmişdir. Sonralar böyük təcrübə toplamışdır. Onun tibbə aid bir neçə 
əsəri olduğu qeyd edilir. 

Mir Məhəmməd Zaman Hüseyni Deyləmi (öl. 1698) XVII əsrdə Süleyman şah 
Səfəvi dövründə yaşamış görkəmli alimlərdən biridir. Atası da Səfəvilər sarayında hə-
kim olmuşdur. Dərmanlara aid materiallar toplamış, lakin işi başa çatdıra bilmədiyindən 
kitab yazmağı oğluna tapşırmışdır. Mir Məhəmməd ilk təhsilini atasından almışdır. O da 
bir sıra tibbi kitabları əldə edib oxumuş, tibbi təcrübə toplamış və dərmanşünaslığa öz 
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töhfəsini vermişdir. Mir Məhəmməd Möminin bu böyük həcmli məşhur əsəri Süleyman 
şah Səfəviyə ithaf olunmuş “Töhfeyi-həkim Mömin”dir. Əsərin müxtəlif nüsxələri bir 
çox ölkələrin kitab xəzinələrində mühafizə olunur. Əlyazmalar İnstitutunda əsərin 24 
əlyazması saxlanılır. Əlyazmadakı qeyddən bilinir ki, əlyazma Fətəli şah Qacarın nəvəsi 
Bəhmən Mirzənin kitabxanasındandır. Burada Bəhmən Mirzənin möhürü və əsərin 
kitabxanaya verildiyi tarix (1829) vardır. Əsər 1500 səhifəyə yaxındır. Əsər 1500 səhi-
fəyə yaxındır (45, s. 22).  

Həsən ibn Rza Şirvani də XVII əsrdə yaşayıb fəaliyyət göstərmişdir. Doğum və 
ölüm tarixləri haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Əlyazmalar İnstitutunda “Tibb” 
adlı təzkirədə verilmiş “Siracüt-tibb” (Tibbin çırağı) adlı əsərini yazmışdır (1864). Əsər 
fars dilindədir. İnstitutumuzun əməkdaşı İ.Qayıbova əsəri tərcümə etmiş, ön söz yazmış, 
şərhlər, qeydlər və lüğət vermişdir. Kitabın redaktoru R.Şeyxzamanlıdır. Əsəri oxu-
duqda müəllif haqqında bəzi bilgilər əldə etmək olur. Belə ki, Həsən Rza Şirvaninin sa-
vadlı, dərin, hərtərəfli biliyə malik, imanlı bir şəxs olduğu qənaətinə gəlmək olur. Bir 
çox dilləri bilmiş, bir sıra alim təbiblərin əsərlərini oxumuş, həkimlik fəaliyyətində bö-
yük təcrübə toplamış, yeni dərman vasitələri əldə etmiş, yeni nüsxələr hazırlamışdır. 
Bütün bunları bir araya gətirib “Siracüt-tibb” əsərini yazmışdır.  

Azərbaycan müəlliflərindən Məhəmməd Yusif Şirvani (Şirvanlı Məhəmməd) 
XVII-XVIII əsrlərdə yaşayıb fəaliyyət göstərmişdir. Əlyazmalar İnstitutunda onun 
“Tibbnamə” adlı əlyazması saxlanılır. Əsər nəsx xəttilə yazılmış, 114 vərəq həcmində, 
120 babdan ibarət olub, 1124/1712-ci ildə köçürülmüşdür. Məhəmməd Yusif Şirvaninin 
əlyazmanın əvvəlində fars dilində yazdığı kiçik qeydindən həm özü haqqında, həm də 
əsər haqqında dəqiq məlumat alırıq: “Bu bir hikmət kitabıdır. Məlum olsun ki, dərəcəsi 
yüksək və məqamı ali olan Şirvanın eşikağası Lütfəli bəy Şamaxı hakimi Hüseyn xan 
ilə vuruşduğu tarixdə bu məsələ padişahın vəliün-nəminə çatdırıldı və o qəzəblənib mə-
nim ağam Lütfəli bəyi həbsə alıb Hörmüz qalasına göndərdi. Mən yazıq da Lütfəli bə-
yin təbəələrindən olduğum üçün qorxudan qaçaq düşüb bir neçə müddət İraq və Azər-
baycan torpağını gəzdikdən sonra zalım fələk mən bəndə Məhəmməd Yusif Şirvanini 
Dağıstana atdı. Bir müddət bu zavallı ömrümü onların arasında sərf edib, axırda Terek 
qalasına gəldim. Keyfimin son dərəcə pis vaxtında bu nüsxəni ələ gətirib bir neçə gün 
içində onun üzünü köçürtdüm ki, məndən sonra bəlkə bir adamın əlinə düşüb 
müsəlmanların karına gələ və mənə xeyir-dua edələr. Tarix sahibi belə rəvayət edir ki və 
onun katibi belə yazır ki, bu kitab Sultan Muradın hakimiyyəti illərində İrəvan qalasında 
Sultan Muradın həkim başçısının kitabxanasından götürülmüş və nəhayət, Terek qa-
lasında mənim əlimə çatmışdır. Mən də onu büsbütün yazdım ki, bir gün işə yarasın. O 
nüsxə türkcə yazılmışdı, mən də türk ləfzləri ilə yazdım. Tarix bu zaman min yüz iyirmi 
dördə çatmışdı, vəssəlam” (7, s. 4-5). Əlyazmanı Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı 
A.Ramazanov transliterasiya etmiş, M.Sultanov və A.Fərzəliyev nəşrə hazırlayıb, ön 
söz yazmışlar. Şərhlər, lüğət və mətnin redaktəsi F.Ələkbərovundur. 

Əbülhəsən əl-Maraği XVIII əsrdə yaşayıb fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan həkim-
lərindəndir, “Müalicati-münfəridə” adlı bir kitab ərsəyə gətirmişdir. Əsəri “bismillah”la 
başlayan müəllif yazır: “Duaları eşidən, bəla, müsibət və zərərlərdən qoruyan Allaha 
həmd olsun. Peyğəmbərin sonuncusuna və pakların səcdəgahına salavat və salamlar ol-
sun. Bundan sonra isə kiçik və müti bəndəniz Əbülhəsən əl-Maraği (Əbədi olan Allah 
onun günahlarını bağışlasın) belə söyləyir ki, hicri təqvimi ilə 1139-cu ildə İbn Konye-



                                                                                                     Elmi əsərlər №3(4),2016 
 

73 
 

vinin “Töhfə və məfatih” (Töhfə və açarlar) əsəri kimi ərəb dilində olan kitablar, müəy-
yən təzkirələr və s. əsərlərdən topladığı məlumatlar əsasında bəzi məzacların sınaq və 
təcrübədən çıxmış sadə dərman və vasitələrlə müalicəsinə dair müxtəsər bir əsər yaratdı 
və onu “Müalicati-münfəridə” (Sadə müalicə üsulları) adlandırdı ” (3, s. 10).  

XVIII əsrdə yaşayıb fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan təbiblərindən biri də Hacı 
Süleyman Qacar ibn Süleyman İrəvanidir. Onun dərmanşünaslığa aid “Fəvaidül-
hikmət” adlı əsəri vardır ki, burada 600-ə yaxın dərman bitkisi haqqında məlumat 
vermiş. Həm də onları təsnifləşdirmişdir. Hacı Süleyman bir sıra dilləri öyrənmiş, 
əsərində istifadə etdiyi dərman bitkilərinin müxtəlif dillərdə adlarını qeyd etmişdir: 
ərəb, fars, latın, yunan, fransız. Müəllif hər bir dərman bitkisinin hansı xəstəlikdə, hansı 
forma və dozada istifadə edilməsini göstərmişdir. Əsərdə çəki daşları haqqında da 
məlumat verilmişdir.  

Qayıbov Mirzə Məhəmmədqulu Mollahəsən oğlu Qarabaği (1818-1879) də Azər-
baycanın tibb tarixində yeri olan ziyalılarımızdandır. Əslən Şuşalıdır, ilk təhsilini də Şu-
şada almış, sonra İsfahan şəhərinə oxumağa getmiş, oradakı Darüşşəfada təhsilini da-
vam etdirmiş və yenidən Şuşaya qayıtmışdır. Xurşidbanu Natəvanın şəxsi həkimi ol-
muşdur. Qədim tibb ədəbiyyatını toplayıb zəngin kitabxana yaratmışdır. Qarabaği, Səid 
Məhəmməd Hüseynin “Məxzənül-ədviyyə” adlı əlyazmasının üzünü köçürmüşdür.  

Vaxtilə Bakının kəndlərindən Nəcəfə, Bağdada, Suriyaya, Quma, Xorasana oxu-
mağa gedən gənclər 20-25 il dini təhsil almaqla yanaşı, təbabətin incəliklərinə də bələd 
olurdular. 

Hacı Mir Əbdül Qəni (1845-1913) Aqil baba nəslindən olan Seyid Yusif ağanın 
oğludur. Orta təhsilini kənddə mədrəsədə almış, 1863-cü ildə Bağdada ali dini təhsil al-
mağa getmiş, sonra Nəcəf şəhərində təhsilini davam etdirmişdir. Dini elmlərlə yanaşı 
dünyəvi elmləri, o cümlədən təbabəti də dərindən öyrənmişdir. 1882-ci ildə əslən ərəb 
olan Pakistan xanı Məhəmməd Nəbi çarəsiz dərdə mübtəla olan qızı Məsuməni diyar-
diyar gəzdirəndən sonra İraqa gətirir. Ona məsləhət görürlər ki, hövzədə bir tələbə var, 
qızını ona göstərsin. Mir Qəni xanın qızını sağaldır, xan isə dediyi sözə vəfa edərək, qı-
zını Mir Qəniyə verir. Bundan sonra Mir Qəni Bağdadda məşhurlaşır. 25 illik təhsilini 
başa vuran Mir Qəni İrana gəlir, burada şöhrət qazanır, İran şahı Müzəffərəddin onunla 
yaxın dost olur. Mir Qəni İranda “Badkubə” adlı məscid tikdirir. Sonralar ailəsi ilə bir-
likdə Maştağaya dönür. Maştağada indiki Cümə məscidini titdirir. Bakının hər yerindən 
onun moizələrinə qulaq asmağa gəlirlər. Hətta Zeynalabidin Tağıyev də öz dəstəsi ilə 
birlikdə Cümə məscidinə tez-tez gəlir. Eyni zamanda Azərbaycanın hər yerindən çarəsiz 
xəstələr Mir Qəni ağaya pənah gətirir və ümidsiz qayıtmırmışlar. Mir Qəni ağa bir çox 
kitablar yazmışdır, təəssüf ki, repressiya dövründə hamısı məhv edilmişdir. Deyilənə 
görə Mir Qəni ağa hətta xərçəngi də müalicə edirmiş. Amma bunun üçün dərmanın tər-
kibinə almaz qatmaq lazım imiş ki, bu da başa başa gəlirmiş. Sonralar Mir Qəni ağanın 
oğlu Seyid Məhəmməd xərçəngin ucuz başa gələn müalicə üsulunu tapmışdır (6).    

Müctəba Hacı Əbdül Mömin oğlu (1851-1935) Maştağada anadan olub, Seyid 
Məhəmməd ağanın bibisi oğludur. İlk təhsilini kənddə mədrəsədə almış, sonra İranın 
Məşhəd şəhərində ali dini təhsil almış və təhsilini Nəcəf şəhərində davam etdirmişdir. 
Nəcəfül-əşrəfdə 15 illik təhsildən sonra vətənə qayıtmışdır. Həm axund kimi fəalıiyyət 
göstərmiş, həm mədrəsə açıb tələbələr yetişdirmiş, həm də həkimlik etmişdir. 20 il Maş-
tağada axundluq edəndən sonra Hacı Şıxəlinin xahişi ilə onun Bakıda tikdirdiyi məs-
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ciddə axund olur. Öz yerinə isə Mirzə Əbdülkərimi axund qoyur. Axund Müctəba şə-
hərdə axundluq etsə də kənddə mədrəsədəki fəaliyyətini və həkimliyini də dayandırmır. 
O gözəl həkim olmuş, sağalmaz xəstəlikləri belə sağaldarmış. Çünki onun tibb elmini 
bilməkdən başqa, həm də Allah yanında seçilmişlərdən imiş. Daim kasıbları təmənnasız 
müalicə edərmiş. Onun xeyli əlyazma kitabı varmış. Repressiya dövründə yandırılıbmış. 
Onlardan “Həqiqətin dəryası” adlı kitabı ailəsində saxlanılır (6, s.173).  

Hacı Seyid Məhəmməd Hacı Mir Əbdül Qəni oğlu 1885-ci ildə Bağdadda anadan 
olmuşdur. İlk təhsilini atasından almış, 16 yaşında Nəcəf şəhərinə ali dini təhsil almağa 
getmişdir. Deyilənə görə o, Nəcəf hövzəsinə daxil olanda ayağı altında qurbanlar kə-
silmiş, bu bir çoxlarını təəzzübləndirmişdir. Müəllimlərdən Molla Əşrəfi Lənkərani dü-
şünür ki, “Mir Əbdül Qəni kimdir ki, onun oğluna bu qədər hörmət olunur?”. Onu im-
tahan etmək üçün ondan hansı mövzu haqqındasa danışmasını istəyir. Seyim Məhəm-
məd deyir: “Mövzunu türkcə,farsca, yoxsa ərəbcə danışım?” Ustadı məəttəl qalır və nə 
sual verirsə, Seyid Məhəmməd cavab verir. Deyir: “A bala, sən daha niyə bura gəl-
misən?” Cavabında deyir ki: “Hələ bilmədiklərim çoxdur”. On beş illik təhsilini fərq-
lənmə diplomu ilə bitirən Seyid Məhəmməd Kərbəlada hövzədə dərs deyir. O, təbibi-
namdar kimi şöhrət qazanır, İraqda qara ciyər xəstəliklərinin müalicə və profilaktikası 
ilə bağlı üsullar işləyib hazırlayır. Babası Məhəmməd Nəbi xan xəstələnəndə onu yanı-
na çağırır. O, babasını bir neçə ay müalicə altında kliniki vəziyyətdə saxlaya bilir. Mə-
həmməd Nəbi xan onu vəliəhd elan edir, lakin Seyid Məhəmməd onun ölümündən son-
ra cəmi dörd ay sarayda qalır və İraqa qayıdır. Sonralar Hindistana və Pakistana səfər 
edir. İngilis, fransız və hind dillərini öyrənir. Daha sonra İngiltərəyə dəvət olunur. Kral 
Henrix Pakistan xanının nəvəsini böyük hörmətlə qarşılayır. Seyid Məhəmməd Kral 
akademiyasında mühazirələr oxuyur. Ona akademiyanın ən yüksək doktorluq diplomu 
verilir. Həmin diplom Peterburqda da təsdiq olunur. 1916-cı ildə Seyid Məhəmməd 
vətənə dönür. O, həm Cümə məscidində axund kimi fəaliyyət göstərir, həm də həkimlik 
edir. deyilənə görə onun böyük kitabxanası və dərman hazırlamaq üçün geniş labo-
ratoriyası var imiş. Dərman bitkilərini xarici ölkələrdən gətirdən həkim çalışır ki, həmin 
bitkiləri Maştağada becərsin. Təəssüflər olsun ki, qanlı reppessiya onun arzularını ya-
rımçıq qoyur. Seyid Məhəmməd həbs olunur və sürgün edilir. Kitablarını dəmir yolun-
dakı sahədə od vurub yandırırlar. Deyilənə görə, N.Nərimanov ona şəhər xəstəxanala-
rından birinə rəhbərliyi tapşırmaq istəyib, o isə deyibmiş ki: “Mən əqidəmi və peyğəm-
bər libasımı dəyişə bilmərəm” (6). 
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                                                                                                  Сонаханум  Гадиева 

                                     ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ МЕДИЦИНЫ  

                                                                     Резюме 

          В истории азербайджанской медицины есть много видных представителей, 
которые наряду с медицинской практикой, обогатив труды предшественников 
своими теоретическими знаниями и опытом, создали ценные труды по медицине. 
В их числе можно назвать Кафиаддина Омар Осман оглы, Насреддина Туси 
Мухаммед ибн Гасана, Абдул Меджид Табиба, Рамазана ибн Шейх Али 
Ленкорани, Мухаммеда Бергушади, Рукнеддина Месуд Месихи, Мухаммеда 
Юсиф Ширвани и Абулгасана аль-Марагаи.  

 

 

Sonakhanim Hadiyeva 

                                               HİSTORY OF THE OLD MEDİCİNE 

                                                               Summary 

         Most of the well-known representatives of the history of Azerbaijani medicine 
used to work not only as doctors, but also they wrote valuable medicinal works by 
adding their experiments and theoretical knowledge to the works of the previous 
scientists. Among these representatives we can give the names of Kafiyaddin Omar 
Osman oglu, Nasiraddin Tusi Mahammad ibn Hassan, Abdul Majid Tabib, Ramazan 
ibn Sheikh Ali Lankarani, Mahammad Bargushadi, Ruknaddin Masud Masihi, 
Mahammad Yussif Shirvani Abulhassan al-Maraghi and.  
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                                       “KITABI DƏDƏ-QORQUD” DASTANI  

TÜRK EPOSU MƏDƏNIYYƏTI KONTEKSTINDƏ  

 

Açar sözlər: dastan, türk mədəniyyəti, Kitabi Dədə-Qorqud, epos, mif. 
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Key words:  dastan, turkish culture, Kitabi Dede-Korkut, epic, myth.  
 

Bütün dünya ədəbiyyatlarında olduğu kimi, türk ədəbiyyatının da ilk nümunələri 
dastanlardır. Türk ədəbiyyat ənənəsi içində "dastan" termini birdən çox nəzm şəkli və 
növü üçün istifadə edilmiş və istifadə edilməkdədir. Köhnə Türk Ədəbiyyatı nəzm 
şəkillərindən məsnəvilərin bir hissəsi və mənzum hekayələr, Anonim ədəbiyyatda və 
Aşiq ədəbiyyatında qaçma və ya mane dördlükləri ilə yazılan və ya deyilən fərdi, 
ictimai, tarixi, kədərli və ya gülünc hadisələri tahkiye texnikası ilə müxtəlif üslublarla 
köçürən nəzm növünə və bu yazıda ələ alınan kainatın, insanlığın, millətlərin 
yaradılışını, inkişafını, həyatda qalma mübarizələrini və müxtəlif hadisə və obyektlərlə 
əlaqədar səbəb açıqlayan və Qərb Ədəbiyyatında "epope" terminiylə xatırlanan əsərlərin 
hamısı da Türk ədəbiyyatı ənənəsi içində "dastan" adı ilə xatırlanmaqdadır. 

Türk tarixinə baxıldığında Türk həyatı fəthlərlə başlamış və yeni torpaqları yurd 
əldə edərək inkişaf etmişdir. ilk anayurt olan Orta Asiya heç bir zaman tərk 
edilməmişdir. Türk xalqları ilk anayurt olan Orta Asiyadan etibarən dünya coğrafiyası 
üzərində geniş sahəyə yayılmış və bu gün yeddi Türk respublikasında, bir çox avtonom 
birlikdə və müxtəlif dövlətlərin idarəsində azlıq halında yaşamaqdadır. Türk 
mədəniyyəti də tarix və coğrafiyadakı çox ölçülülüyə paralel olaraq növlərə ayırılmış 
fərqli səviyyə və təcrübələrlə zənginləşərək və fərqliləşərək ancaq ilk qaynaqdan gələn 
ortaqlıqlarını davam etdirərək günümüzə çatmışdır. Bu səbəblə Türk dastanları da tarixi 
və coğrafi çox ölçülülüyün gətirdiyi dil və mədəniyyət dairələrinə paralel olaraq növlərə 
ayırılmışdır.  

Dastanlar müasir düşüncə və elmin cəmiyyət həyatına tam hakim olmadığı 
dönəmlərdə ortaya çıxan şifahi xalq ədəbiyyatının ən mühüm növlərindəndir. Sosial və 
tarixi hadisələri özündə əks etdirən millətlərin formalaşmasında böyük təsir qüvvəsinə 
malik olan ədəbi janra dastan deyilir. Bu janrda olan ədəbi əsərlər zəlzələ, yolxucu 
xəstəlik, quraqlıq, aclıq və yoxsulluq, yanğın, köçlər, müharibələr və işğallar kimi 
mühüm hadisələrin təsiri nəticəsində tarixin qədim dövrlərində meydana gəlmişdir. 

Dastanlar üç mərhələdən ibarətdir:  
a)Yaranma mərhələsi: Bu mərhələdə millətin həyatında mühüm iz buraxan 

mühüm tarixi və sosial hadisələr, bu hadisələr içində ucaldılmış əfsanəvi qəhrəmanlar 
görülməkdədir.  
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b)Yayılma mərhələsi: Bu mərhələdə predmet mövzusu hadisə və qəhrəmanlıqlar, 
şifahi adət və ənənələr vasitəsi ilə yayılır. Bu şəkildə eldən-elə və nəsillərdən nəsillərə 
keçir. 

c)Yazıya alınma mərhələsi: Bu mərhələdə, şifahi xalq dilində yaşayan dastanı, 
tanınmış bir ədib bir bütöv halında toplayıb yazıda əks etdirir. Çox vaxt bu dastanların 
kim tərəfindən toplandığı və qələmə alındığı bilinmir. 

Dastanın növləri: 
a) Təbii dastan: İnsanların müştərək dəyərləri olan və bəzi hadisələr nəticəsində 

özlüyündə formalaşan dastanlardır. 
b) Uydurma dastanlar: Bir ədibin, cəmiyyəti dərindən öz təsiri altına alan hər 

hansı bir hadisəni təbii dastanlara bənzədərək qələmə alınan dastanlardır.  
Dastanların ümumi xüsusiyyətləri.  
- Anonimlik 
- Mənzum. Az olmaqla birlikdə nəzm-nəsr qarışıq olan dastanlar da vardır. 

Bəziləri, mənzum şəkilləri unudularaq günümüzə nəsr halında çatmışdır. 
- Adi və fövqəladə hadisələr iç içədir. 
- Dastan qəhrəmanları fövqəladə xüsusiyyətlərə malikdir. 
- Dastanlar tarixi və ictimai hadisələr nəticəsində yaranır. Bu əsərlərdə 

ümumiyyətlə, igidlik, eşq, dostluq, ölüm və yurd sevgisi kimi mövzular işlənər. 
Bir ədəbiyyat növü olan dastan, zamanla əsl mənasını itirmiş, aşıq ədəbiyyatında 

döyüşləri, məşhur şəxsləri, gülünc hadisələri izah edən əsərlərə də dastan deyilmişdir. 
Türk dastanları iki qrupa ayrılar: İslamiyyətdən əvvəlki dastanlar və İslamiyyətdən 
sonrakı dastanlar. 

Türk xalqlarının tarixini və mədəniyyətini əks etdirən qaynaqlar daha çox şifahi 
yaddaşla – ağızdan-ağıza keçə-keçə yaşayan söz sənəti örnəkləri ilə bağlıdır. Yandırılan 
salnamələr, yasalar, kitabələr, bitiklər, unudulan qayaüstü cizgilər və rəsmlər, damğa və 
yazı gələnəyi folklorla çiyin-çiyinə yaşayaraq xalqın tarixini, mənəviyyatını 
yaşatmışdır. Bu abidələrin sırasında oğuznamələr ayrıca bir yer tutur. Oğuznamələr – 
türk xalqının həyatını, mübarizəsini, mənəviyyatını obrazlar, bədii lövhələrlə əks etdirən 
ədəbi-tarixi qaynaqlardır. 

Türk mifoloji düzümünü zaman-zaman saxlayan oğuznamələr türk epik 
ənənəsinin, etnomədəni sisteminin daşıyıcısı kimi istər Şərq (Türkistan, Sibir), istərsə də 
Qərb (Azərbaycan, Ön Asiya) variantlarında Mete haqqında verilən yarıtarixi, 
yarıəfsanəvi yadigarları, “Oğuz Kağan” dastanını, eləcə də Rəşidəddinin (XIV əsr), 
Yazıçıoğlu Əlinin (XV əsr), Hafiz Abrunun (XV əsr), Həsən Bayatlının (XV əsr), Salır 
Babanın (XVI əsr), Əbül Qazinin (XVII əsr) əsərlərindəki ayrı-ayrı hissələr, qeydlər, 
eləcə də Çin, ərəb və fars dillərindəki mənqəbələr, qaynaqlar oğuznamələrə işıq salan 
ədəbi-tarixi mənbələrdir. 

Bu oğuznamələrin rəmzə çevrilmiş örnəyi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarıdır. 
Bu günümüzə gəlib çatan bir müqəddimə, on iki boy – on iki oğuznamə böyük 
oğuznamə mədəniyyətini əks etdirən ensiklopedik səciyyəli çoxlaylı, çoxqatlı nadir bir 
ədəbi-tarixi qaynaqdır. Dastanların əlyazması üzərində yazılmış “Kitabi-Dədəm Qorqud 
əlalisani-taifeyi-oğuzan” (Oğuz tayfalarının dilində olan “Dədəm Qorqud kitabı”) adı 
oğuznamələrin etnik-mədəni mənsubiyyətini dəqiq ifadə edir. 

Şübhəsiz ki, oğuznamələr çox olmuş, Türkistanda, Qafqazda, Sibirdə, Ön 
Asiyada dildən-dilə gəzmişdir. Fəqət bizə Drezden və Vatikan əlyazmalarında gəlib 
çatan, XV əsrdə başqa əlyazmalarından köçürülməsi təxmin edilən KDQ Azərbaycan 
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ərazisində formalaşan və coğrafiya, dil-üslub baxımından daha çox əhatəli olan bu 
böyük abidə oğuz yazılı və şifahi ədəbiyyat ənənəsinin yadigarıdır. 

Çoxlaylı, çoxqatlı abidə olan KDQ-də: 
1. Mifik qat; 
2. Yazıyaqədərki inkişaf və formalaşma qatları; 
3. Yazıya alınma qatı. 
Bu mənada Qazax türkləri arasında Qorqudun küyləri (nəğmələri) bu günəcən 

dolaşırsa, türkmən türkcəsi KDQ-nin məğzini ifadə edən deyimlərlə, dil-üslub 
özəllikləri ilə zəngindirsə, Sibir türklərində şaman-qam institutundan KDQ-nin adı 
keçirsə, Kiçik Asiya – Türkiyə ərazisində yüzlərlə KDQ motivlərini, süjetlərini əks 
etdirən folklor örnəkləri yaşayırsa, özbək, qırğız, tatar dastanları KDQ ruhunu birbaşa 
və dolayı şəkildə saxlayırsa bu böyük abidəni məhdud coğrafiyada anlamağa heç bir 
elmi əsas tapmaq olmaz. Əslində buna ehtiyac da yoxdur. Çünki KDQ-nin dilcə, 
coğrafiyaca Azərbaycan ağırlığı onun ümumtürk, ümumoğuz sanbalını inkar etmir, 
əksinə təsdiq edir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz çoxlaylılığı və oğuznamələrin bizə gəlib çatmayan 
onlarla, yüzlərlə örnəyinin olması KDQ-nin zaman və məkan kontekstini dinamik və 
dialektik şəkildə götürüb qavramağa yardım edir. 

Görkəmli qorqudşünas X.Koroğlu “Oğuz qəhrəmanlıq eposu” adlı dəyərli 
əsərində, hər boyun təxmini tarixini və boyların yaranma xronolojisini müəyyən edir ki, 
bəzi mübahisəli məqamları olsa da, bu prinsip elmi baxımdan tamamilə obyektiv və 
məqbuldur. 

Abidənin kitab adlandırılması əsərin ozan-aşıq ağzından deyil, yazıdan 
(dəfələrlə) köçürüldüyünü sübut edir. Məsələn, Dədə Qorqud obrazında şamanlıq, 
ozanlıq, el ağsaqqalının müdriklik kimi xüsusiyyətləri ayrı-ayrı funksional göstəricilər 
kimi vahid obrazın semantik çoxşaxəliliyini ifadə edir. Üstəlik Dədə Qorqud bu 
boyların yazarı-müəllifi, eyni zamanda hadisələrin iştirakçısıdır. Bu cəhət KDQ-nin 
mifik zamanı ilə real zamanı arasındakı məsafəni dərk etməyə, yardım etməklə yanaşı, 
oğuznamələrin yazıyaqədərki və yazıdan sonrakı taleyini əks etdirir. Dastanların 
kitablaşma – yazıya alınma prosesi diqqətdən kənarda qala bilməz. 

KDQ-nin etnomədəni sistemi, dastanlarda ifadə olunan ictimai-siyasi baxışlar, 
hüquq və dövlətçilik prinsipləri, dini baxışlar, ailə tərbiyəsi, etik, estetik psixoloji 
baxışların ardıcıl inikası abidənin tarixi rolunu açıqlayır. Bu mənada görkəmli 
ədəbiyyatşünas F.Köprülünün KDQ-ni tərəzinin bir gözünə, bütün türk ədəbiyyatını o 
biri gözünə qoysan yenə də “Dədə Qorqud” tərəfi ağır gələr fikri tamamilə təbii və 
dəqiq təsir bağışlayır. 

Ədəbiyyatımızda Ana abidə kimi dəyərləndirilən KDQ Azərbaycan 
ədəbiyyatının ictimai-sosioloji, estetikpoetik özəlliklərini incələmək, izləmək üçün 
əvəzsiz örnəkdir. Xalq həyatının, düşüncəsinin, təfəkkür tərzinin ilkin aydın ifadə 
forması kimi diqqətəşayandır. Total döyüş-savaş səhnələri, məhrəm insani duyğular, 
etnik düşüncə ilə bağlı detal və təfərrüat, Vətənə, yurda bağlılıq, qəhrəmanlıq və 
sədaqət, nifrət və məhəbbət, sevgi və ayrılıq, ölüm və olum fəlsəfəsini dürüst və aydın 
şəkildə ifadə edən qiymətli söz sənəti abidəsidir. Xalqımızın incə yumor hissini, kinayə 
tərzini, qədim adət-ənənəsini, mifik fəlsəfəsini, dürlü-dürlü mərasimlərini parlaq və 
dolğun boyalarla ifadə edən KDQ ölümsüz bir əsərdir. 

KDQ zəngin bədii-poetik palitrası ilə də fenomendir. KDQ-də poetik əhvali- 
ruhiyyə elə qurulub ki, hər şey iç- içədir, daşıyıcı bədii vasitələr yalnız bir-birini izləmir, 
tamamlamır, eyni zamanda birgə gəlir, bütöv, monolit təsir bağışlayır. Bədii təəssüratın 
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ifadə vasitələri dəqiqliyi, şəffaflığı ilə seçilir. KDQ sadəlik və aydınlıq poeziyasıdır, 
dinamik üslub, dərin, tutarlı bədii dil nümunəsidir. 

Dastanların dilinə başdan-başa hopan özünəməxsus nəfəs – ritm və intonasiya, 
təkrarlar sistemi, səslərin, sözlərin, sintaktik biçimlərin ardıcıl təkrarı, xüsusilə 
alliterasiya və paralellik, bədii formulalar, özünəməxsus metaforalar və bədii təşbehlər 
elə bir hava, mühit, istilik yaradır ki, KDQ dünyasına daxil olan hər kəs üçün 
unudulmaz təsir bağışlayır. Bu bədii-poetik vasitələrin yaratdığı kosmos zamansız mif 
ölçüsü ilə ən real bəşəri duyğuları, münasibətləri fantastik bir dəqiqliklə ifadə edir. 

Qədim türklərin sözə inamı, sözün magik qüvvəsi şeiri, yəni xüsusi sırası ilə, 
deyim tərzi ilə adi danışıqdan seçilən söz düzümünü yaratmışdır. KDQdən gəlib çatan 
on iki dastan və ustadnamələrin qədim şəkli olan müqəddimə – atalar sözləri ona görə 
süjetin ayrılmaz hissəsidir, informativ-semantik yük daşıyır ki, sonrakı hissələrlə onun 
sistemi eyni olub, sadəcə yazıya alınana qədərki dövrəcən adi təhkiyə süjetin müəyyən 
hissələrini daha çox özününküləşdirmişdir. Bu, məzmun planı ilə bağlıdır. Yəni o yerdə 
ki, şeir səviyyəsində məqamlar var (intizar, təlaş, sevgi, sevinc, kədər, qəriblik...), orada 
ozanı şeir kökündən aşağı salmaq mümkün olmayıb. Qopuzun nümunəsində musiqi də 
burada öz rolunu oynayıb, sonrakı dastanlarımızda da, məsələn “Koroğlu”da yalnız 
şeirlər musiqi ilə – sazla oxunur, digər hissələr isə şeir səviyyəsində təqdim olunur. 

KDQ boylarının vaxtilə başdanbaşa şeir olması fikri hipotezdir. Mövcud mətndə 
yalnız səcli nəsrdən və ya özünəməxsus Qorqud şerindən söhbət gedə bilər. Müasir ağ 
şeir, səirbəst şeir anlayışından fərqli olaraq bu şeir öz poetik ölçüləri olan (ritm, ahəng, 
vurğu, qafiyə, alliterasiya...) şeirdir. Öz ifadə və məzmun planı, müstəvisi olan KDQ 
şeiri yalnız “Qilqamış”, “İncil”, “Avesta”, “Quran” ilə tipoloji-poetik müqayisəyə gələn 
nadir söz sənəti örnəyidir. 

Artıq rus, alman, ingilis, fars, gürcü, latış, serb və s. dillərə tərcümə olunmuş və 
dünya türkologiyasının tədqiqat predmeti kimi geniş şəkildə öyrənilməkdə olan KDQ 
milli hüdudları aşaraq beynəlmiləl ölçü və vüsət qazanmışdır. Bu baxımdan Avropa və 
rus alimlərindən V.Bartold, K.İnostransev, A.Samoylovi ç, P.Spiridonov, İ.Aniçkov, 
V.Velyaminov-Zernov, A.Yakubovski, V.Jirmunski, A.Kononov, E.Rossi, F.Babinger, 
L.Bazen, V.Eberhard, Y.Kunoş, V.Minorski; Türkiyə alimlərindən Kilisli Müəllim 
Rifət, O.Ş.Gökyay, M.Ergin, F.Kırzıoğlu, P.M.Boratav, C.Öztelli, N.S.Banarlı, B.Ögəl, 
Ə.B.Ərcilasun, O.Sərtqaya, F.Türkmən; Azərbaycan alimlərindən B.Çobanzadə, 
Ə.Abid, Ə.Dəmirçizadə, Ə.Sultanlı, H.Araslı, M.Təhmasib, M.Seyidov, H.Mirzəzadə, 
X.Koroğlu, Ş.Cəmşidov, T.Hacıyev, S.Əliyarlı, V.Aslanov, F.Zeynalov, P.Xəlilov, 
S.Əlizadə, C.Heyət, K.Abdullayev, H.Məmmədov, N.Mehdiyev, R.Bədəlov, B.Abdulla, 
M.Əlizadə, İ.Məmmədov və b. KDQ-nin müxtəlif problemlərinə həsr olunmuş əsərləri 
bir kitabxana təşkil edəcək qədər zəngindir. Yazı çı Anarın “Dədə Qorqud dünyası” adlı 
esse-traktatı araşdırma və bədii emosional tutumu ilə seçilən ciddi əsərdir. 
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«КИТАБИ ДЕДЕ-КОРКУТ» В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ  
ТУРЕЦКОГО ЭПОСА 

       
                                                                Резюме  
                                            

 В статье освещаются итоги исследования по изучению места,  которое 
занимает в турецкой культуре эпос «Китаби Деде-Коркут» и его особенности, а 
также рассматриваются  вопросы влияния народной культуры на культуру 
современную. 
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THE “KITABİ - DEDE - GORQUD” EPOS İN THE CONTEXT OF 

TURKISH EPİC CULTURE 
 

                                                              Summary 

In this  article there are researched pecularities of the place the Kitabi-Dede-Gorgud 
takes in Turkish culture, an importance and features of this epos.Also there have been 
accented the influence of folk cukture to modern one. 
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TÜRK QADINLARININ TARİXDƏ ROLU 

 
Açar sözlər:  tarix, Teymurilər, Moğollar, Səlcuqilər, Qurganilər. 
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           Türk qadınları bütün tarix boyu cəmiyyət həyatında mühüm rol oynamış, ailə-
məişət məsələləri ilə yanaşı, siyasi və iqtisadi sahədə zəruri qərarların qəbul 
edilməsində, dövlət idarəçiliyi məsələlərində fəal iştirak etmiş, bəzən hətta bütövlükdə 
xalqın, ölkənin məsuliyyətini üzərlərinə götürmüşlər. İncə, zərif məxluq hesab olunan 
qadınların tarixi anlarda kişilərlə çiyin-çiyinə cəsarət və mətanət göstərmələri, hətta 
hərbi sərkərdə məqamına qədər yüksəlmələri də tarixi faktdır. Xüsusilə də, türk 
qadınlarının dinclik dövründə quruculuq və abadlıq işlərində böyük səy göstərmələri, 
sənət və sənətkarları himayə etmələri, müharibə zamanı isə qılınc qurşayıb özlərini od-
alovun içərisinə atmaları qəhrəmanlıq tariximizin ən yaddaqalan səhifələrindəndir. 
Zəngin mənəviyyatı qədər qədim tarixi köklərə malik Azərbaycan xalqının mifik 
təfəkküründə, folklorunda da qadın obrazının müstəsna yeri var. Bəşər cəmiyyətinin 
ibtidaidən aliyə doğru gedən mürəkkəb və ziddiyyətlı inkişaf  yolunda qadının tutduğu 
tarixi mövqe və yerinə yetirdiyi özünəməxsus funksiyalar Azərbaycan xalq 
nağıllarından tutmuş bu gün müasir dövrdə yazılan bədii əsərlərdə də geniş və əhatəli 
təsvir olunmuşdur.  Əsası gerçəyə dayanan nağıllarda təsvir olunan qadınlar yalnız 
gözəllik, nəciblik, sədaqət, müdriklik mücəssəməsi olmayıb, həm də qeyri-adi fiziki 
qüvvəyə-cəngavərlik və bahadırlıq imkanına malik olan möhtəşəm obraz kimi adi 
insanlardan fəqrlənirlər. Nağıllarımızdakı qadın, ən nəhayət, cəmiyyət əsasını təşkil 
edən ailənin təməl daşıdır, daha doğrusu, ailə ocağının qoruyucusudur. Folklor 
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nümunələrindəki  ailənin monolit xarakteri burada məhz qadının böyük nüfuza malik 
olması ilə əlaqələndirilir.  
           Mühafizəkar və mürtəce qüvvələrin islam adından istifadə edərək cəmiyyətdə 
qadın əsarətinə çalışdıqları çağlarda belə türk dünyasında qadının hüquqları 
pozulmamış, o, cəmiyyət həyatından təcrid edilməmişdir. Heç təsadüfi deyil ki, 
Azərbaycan müstəqillik qazandığı ilk dönəmdən başlayaraq Ümummilli lider 
H.Əliyevin də ən çox diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri Azərbaycan qadının ictimai-
siyasi həyatda fəal rolunun təmin edilməsi, onun hüquq bərabərliyinin qorunması olmuş 
və bu siyasətin nəticəsi olaraq 2000-ci il mart ayının 6-da “Azərbaycan Respublikasında 
dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında” fərman meydana çıxmışdır. 
Ümummilli liderin uzaqgörən siyasətini uğurla davam etdirən Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində isə 2006-cı ildə Azərbaycanın qanunverici 
orqanında gender bərabərliyi haqqında qanun qəbul olunmuşdur (1). Bu qanun və 
fərmanlar əslində böyük tarixi ənənədən – türkün azad cəmiyyət prinsiplərindən nəşət 
tapmışdır və yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu prinsipləri hətta ortodoks islam şəriəti 
belə sarsıda bilməmişdir. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin bu günlərdə 
“İslam və qadının cəmiyyət həyatında rolu haqqında” dedikləri də, fikrimizcə, bu 
mənada çox ibrətamizdir: “...Digər müsəlman dövlətlərə və islamın qayda-qanunları ilə 
yaşayan insanlara sonsuz hörmətimiz var, ancaq biz ərəb deyilik. Biz türk xalqıyıq. 
Ərəblər kimi qızlarımızı dini və mədəni və ya ictimai təzyiqlərə görə büküb, bundan 
müsəlman dövlət imici olaraq istifadə edə bilmərik. Onları çadralara bürüyərək evdə 
həbs etmək bizim yolumuz deyil... Bizim xalqımız qadın, kişi fərqi qoymadan bu 
günlərə gəlib çıxıb. Qadınlarımız kişilərinin yanında gedib - arxasında deyil, əksinə 
önündə... Müsəlman və sünni bir olmağımız qadınların həyatlarına qarışmağımız üçün 
səbəb ola bilməz” (2). 
       Həqiqətən də türklər tarixdə öz mövcudiyyətlərini elan etdikləri, imperiyalar 
yaratmağa əl qoyduqları dövrlərdən qadınlar cəmiyyət həyatında fəal iştirak etmiş, həm 
də təkcə elm, ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsində deyil, siyasi səhnədə də parlaq 
nailəyyətlərə imza atmışlar. Nəticədə, real həyatı və tarixi zəmin üzərində yüksələn 
ədəbiyyatımızda, istər şifahi, istərsə yazılı olsun, zəngin qadın obrazları qalareyası 
meydana gəlmiş və tarixi fakt-bədii obraz münasibətləri qarışılıqlı şəkildə inkişaf edərək 
daim təkmilləşmişdir. Lakin onu da bildirməliyik ki, tarixdə və tarixin ayrı-ayrı 
mərhələlərində türk qadınlarının rolu, siyasi, iqtisadi, mədəni sahədə onların gördükləri 
işlərlə bağlı hələ ciddi elmi əsərlərə, tədqiqatlara, araşdırmalara az rast gəlirik, halbuki 
bu əsərlərə çox böyük ehtiyac var, çünki zəngin tarixi irsdən, Səlcuqilər, Teymurilər, 
Xarəzmşahlar, Ağqoyunlular, Qaraqoyunlular, Səfəvilər, Moğollar (Baburilər) və s. 
dövrlərdə türk qadının geniş fəaliyyətini özündə ehtiva edən böyük tarixi təcrübədən 
istifadə etməklə, daha doğrusu, demokratik dəyərlərə milli-tarixi ənənələr çərçivəsindən 
yanaşmaqla qloballaşan dünyada öz milli kimliyimizi qoruyub saxlaya bilərik.  
           Təbii ki, bir məqalə daxilində qarşıya qoyulan məqsədə - türk qadınının tarixdə 
rolunu sistemli şəkildə araşdırmağa, onun geniş ictimai fəaliyyətini təhlil etməyə nail 
olmaq mümkün deyil, buna görə yazıda yalnız ayrı-ayrı tarixi mərhələrdə türk 
qadınlarının fəaliyyətinə, siyasi qərarlara təsirinə toxunacağıq. Məsələn, Teymurilərin 
Heratda hakim olduğu dövrdə Şahruxun həyat yoldaşı Gövhərşad bəyim (1376-1456) 
adlı bir türk qadının son dərəcə geniş ictimai fəaliyyətlə, ölkənin abadlaşdırılması, 
məscidlərin tikilməsi, yolların çəkilməsi və s. məsələlərdə əri ilə bərabər çalışmasına 
şahid oluruq. Onun əsas quruculuq işlərindən biri, hətta uzunsürən müharibələrin belə 
dağıda bilmədiyi və bu gün də Heratda öz əzəməti və möhtəşəmliyi ilə diqqəti cəlb edən 
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geniş ictimai ibadət  meydançasına malik məscidin minarələridir. Gövhərşad bəyim bu 
böyük xeyirxahlıq işləri ilə bərabər, həm də əri Şahruxun siyasət və dövlət işlərində  
onun yaxın həmkarı və həmfikiri olmaqla tarixin bu son dərəcə mürəkkəb dönəmində 
onunla çiyin-çiyinə dayanaraq ölkənin bütövlüyünü qoruyub saxlamışdır.              
        Əlavə şərhə ehtiyacı olmayan və əsl adı Ərcümənd  Banu bəyim olan, şərəfinə 
dünyanın yeddi möcüzəsindən biri sayılan Tac Mahal iqamətgahı ucaldılan Mümtaz 
Mahal da Moğollar imperiyasına ciddi təsirə malik bir türk qadını olmuşdur. O, demək 
olar ki, bütün səfərlərdə ərini müşaiyət etmiş və 9 aylıq hamilə olmasına baxmayaraq, 
Bürhanpurda baş vermiş üsyanı yatırmaq üçün oraya Şah Cahan Baburla getmiş və 
vəfat etmişdir. Təxminən 20 ilə tikilən Tac Mahal türk imperatorunun qadına 
sədaqətinin, eşq və ehtiramının əlaməti kimi meydana gəlmişdir (3., s. 67). “Teymurilər 
və türkmənlərin tarixi” barədə əsər yazmış Doktor Hüseyn Mircəfəri türk 
imperiyalarında xatunların ictimai rolu və missiyası haqqında fikirlərini belə 
ümumləşdirir: “Teymuri dövrünün qadınları da əvvəlki dövrlərdəki kimi ərlərinə 
möhkəm bağlı olmuş, onların ən yaxın silahdaşları kimi fəaliyyət göstərmişlər. Buna 
baxmayaraq, moğollar və teymurilərin yanında qadınların nüfuz  və etibarı digər heç bir 
dövrlə müqayisə oluna bilməz” (4).  
          Elxanilərin süqutu və Teymurilərin hakimiyyətə gəldiyi zamanı görən, həmin 
dövrdə siyasi dairələrlə yaxınlığa malik olan məşhur səyyah və tarixçi İbn Bətutə 
“Səfərnamə” adlı məşhur əsərində türklər arasında qadının mövqeyini aşağıdakı kimi 
şərh etmişdir: “Bu ölkədə məni ən çox təəccübləndirən türklərin öz qadınlarına 
göstərdikləri ehtiram idi. Bu xalqın içərisində qadının mövqeyi kişinin mövqeyindən 
yüksək idi” (5. s.401). Teymurilərin və türkmənlərin tarixini yazan və Əmir Teymurun 
böyük arvadının dəvəti ilə Səmərqənddəki məclislərdən birində iştirak edən İspaniyanın 
Səmərqənddəki səfiri, səyyah və yazıçı Qonsales Klavixo qadınlarla bağlı yazır: 
“Teymurun qadınları bütün bayramlarda və sarayın qəbul mərasimlərində iştirak edirdi. 
Bəzən özləri qonaqlıq təşkil edir və orada məmləkət böyükləri, xarici ölkələrin səfirləri, 
saray qadınları, adi adamlar iştirak edirdi” (6).  
          Türklərin qadına ehtiramını nişan verən tarixi faktlardan biri də monqol 
ailəsindən olan Suray Mələk xanım adlı qadınla izdivaca girən Əmir Teymurun   Çingiz 
xanədanının kürəkəni olması şərəfinə özünə “gürgan”, yəni “kürəkən” ləğəbini 
götürməsidir. Sonradan Uluğ bəy də öz sələfi kimi monqollarla qohum olmaq 
münasibətilə özünü “Kürgani” ləğəbinə haqlı saydı və öz xanımına ehtiram əlaməti 
olaraq monqol xanədanına mənsub şəxslərdən birini xan məqamına yüksəltdi, halbuki 
Əmir Teymurun oğlanlarından və nəvələrindən heç biri “kürgani” ləqəbi daşımırdı və 
monqol xanədanından heç kəs xan rütbəsinə yüksəlməmişdi.  
           İrəlidə Şahruxun həyat yoldaşı Gövhərşad bəyimin fəaliyyəti haqqında ötəri 
danışdıq, lakin əslində o, Teymurilər dövründə ən görkəmli və nüfuzlu şəxslərdən  biri 
olmuşdur: “Əmir Teymurun öz zamanında oğlu Miranşahın oğlu Xəlil Sultan (yəni 
nəvəsi-A.K.-Ə. və İ.Q.) və onun məşuqəsi Suray Mələk məhz bu xanımın tədbiri 
sayəsində Teymurun qəzəbindən xilas oldular. Sultan Xəlilin həyat yoldaşı Şad Mələk 
də Teymurun ölümündən və Xəlilin hakimiyyətə çatmasından sonra dövlətin idarə 
edilməsində böyük təsirə malik olmuş, ölkədə böyük abadlıq və quruculuq işləri 
görmüşdür. Onların arasındakı eşq və məhəbbət dastanı Teymurilər tarixinin ən kədərli 
səhifələrindəndir” (4, s.404).  Belə ki, Şad Mələk Xəlil Sultanın ölüm xəbərini eşidən 
zaman onun ayrılığına dözməyərək həmin andaca özünə qəsd etmişdir. “...Bir xəncər 
götürüb elə bir qüvvətlə öz sinəsinə vurmuşdu ki, xəncərin ucu kürəyindən çıxmışdı. Bu 
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hadisəni görənlərin ürəyi təsəvvürəgəlməz bir atəşlə yanıb. Hər iksini bir qəbirdə dəfn 
ediblər” (4, s.404). 
          “Köçərilər imperiyası”nın müəllifi Rene Grousset də kitabında bu məsələyə 
toxunmuşdur: “Xəlil Sultan öz sərvət, qüdrət və cavanlığını Şad Mələk xanım adlı 
məşuqəsinə sərf etmişdi və öz ay üzlü dilbəri üçün türk və fars dilində atəşin şeirlər 
yazırdı. Bu şeirlərdən divan yarandı. Nəhayət, ölkə böyükləri və tayfa ağıllıları 
Şahruxun razılığı ilə h.811/1408-ci ildə aşiq olmuş gənci tutub, Şahruxiyyə qalasına 
saldılar və onun məşuqəsinin qulağını və burnunu kəsdilər (7.s.757 ).  

Abdullah Kargər “Teymurilər dövründə qadının rolu”  adlı əsərində bu məsələyə 
toxunaraq Xəlil Sultanın sevgilisi üçün yazdığı bir bayatıdan da nümunə vermişdir: 
“Xəlil Sultan bir məclisdə öz daxili atəşini bəyan edən belə bir rübai oxudu: 
                         Dünən elə bir həyacanlı bir vüsal 
                         Bu gün dünyanı yandıran belə bir fəraq 
                         Təəssüf ki, ömür dəftərimə əyyam  
                         Onu da bir gün yazır, bunu da bir gün.  
           Xəlil Sultan 28 yaşında 1411-ci ildə Rey şəhərində vəfat etdi və Şad Mələk o 
aşiqi-sadiqin ölümünə dözməyib xəncəri ürəyinə saplayaraq intihar etdi. Əvvəlcədən 
etdiyi vəsiyyətə uyğun olaraq onu Xəlil Sultanın qəbrində dəfn etdilər. 
Şad Mülk xatun Səmərqənddə bir sənətçi ailəsində dünyaya gəlmişdi.. Bacarıqlı və 
işgüzar bir qadın olan Şad Mələk dövləti, inzibati və siyasi işlərdə Xəlil Sultana yardım 
edirdi” (8, s. 4). 
           Gövhərşad bəyim bir çox hallarda hətta ciddi siyasi qərarların dəyişilməsinə belə 
nail olmuşdur. Doktor Hüseyn Mircəfəri bununla bağlı yazır: “Şahruxun həyat yoldaşı 
ülyahəzrət Gövhərşad ağa bu dövrün ən görkəmli və nüfuzlu qadını idi. Sultan 
Məhəmməd Baysunqurla Şahruxa itaətdən boyun qaçıran, Sultan  Məhəmmədin 
havadarlığı ilə İsfahan böyüklərinin bir qismini ayağa qaldıran və bir sıra digər işlərdə 
ittiham olunan vəzir Seyid Fəxrəddinin xilası Gövhərşad bəyimin tövsiyyəsi və tərifi ilə 
mümkün olmuşdu. Bu qadının sui-qəsdindən qorxan Əbu Səid onu qətlə yetirdi. O, daha 
çox ədəbiyyatsevər və fazillərin himayədarı idi, abadlıq və quruculuğa maraq göstərirdi. 
Gövhərşad məscidi onun göstərişi ilə tikilmiş tarixi əsərlərdən biridir” (4. s.404).   
            Sultan Hüseyn Bayqaranın anası Firuzə bəyim oğlu Sultan Hüseyn digər on üç 
nəfər qohumu ilə birgə Sultan Əbu Səid Teymurinin əmri ilə tutulub Səmərqənd 
qalasında həbsə atılanda (h.858/m.1454) dərhal özünü Heratdan Səmərqəndə çatdırıb 
oğlunu azad etdirmişdi. Sultan Hüseyn Bayqaranın xanımı Xədicə bəyimin də dövlətə 
güclü təsiri olmuş və öz nüfuzu sayəsində oğlu Müzəffər Hüseyn Mirzəni Astrabada 
padişah təyin etdirmişdi.  
          Bir daha türklərin sarayına yaxın olan İbn Bətutənin yazdıqlarına qayıdaq. O, 
“Səfərnamə”sində Sultan Məhəmməd Özbək xanın sarayında yaşayan qadınlar barədə  
yazır: “Bu padişah çox böyük, çox güclü, son dərəcə əhəmiyyətli, intəhasız şan və 
şöhrətli ölkəyə sahibdir. Bu dövlət geniş əraziyə malik Qəstəntiyyə ilə daim 
cihaddadır”,  daha sonra əlavə edir: “Xatunlar sultanın görüşünə gələndə o, hər bir 
xatunun qarşısında ayağa qalxır və onun əlindən tutaraq taxtın üstündə oturdur. Ancaq 
məqamı daha yüksək olan kraliça gələndə sultan onu qapıda qarşılayıb salam verir, 
əlindən tutub taxtın yanına gətirir və xatun oturana qədər oturmur. Bütün bu mərasim və 
ehtiramlar örtülü şəkildə deyil, xalqın gözünün qarşısında icra olunur. Xatunlar öz 
mənzillərinə araba ilə qayıdır: onların hər birinin əlli kənizi var və bu kənizlər atla 
gedirlər. Arabaların qabağında təxminən 20 nəfər yaşlı qadın at üstə xatunun arabasını 
əhatəyə alır, pişxidmətlər onun dövrəsində halə qurur və hamıdan axırda təxminən yüz 
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nəfərlik qulam-bəççə dəstəsi hərəkət edir. Pişxidmətlər dəstəsinin qabağında 
məmləkətlərin böyüklərindən ibarət yüz nəfərlik qrup at üstə, yüz nəfər isə piyada gedir. 
Süvari dəstənin və pişxidmətlərin əlində çomaq, bellərində qılınc olur” (5.s.404).   
           Teymuri şahzadələrinin tərbiyəsində qadınlar mühüm rol oynayırdı. Saray 
uşaqları dünyaya gəldikdən, doğum münasibəti ilə keçirilən ziyafətdən sonra ata-
analarındın ayrılır və əvvəl böyük qadınlardan birinin nəzarəti altında tərbiyə edilir,  
müəyyən yaşa çatdıqdan sonra isə hakimlərdən birini onlara atalıq təyin edirdilər.  
         Teymurilər dövrünün məşhur xanımlarında biri də Zəhirəddin Məhəmməd 
Baburun bibisi Cahanara bəyim olmuşdur. Bu qadın Əfqanıstanda, xüsusilə də Kabul 
şəhərində böyük abadlıq işləri görmüş, məşhur Cahan bağını saldırmışdır. Bağ sonradan 
dağılsa da, Zəhirəddin Məhəmməd Babur və Cahangir padişah onu yenidən bərpa 
etmişlər.  
           Zəhirəddin Məhəmməd Baburun qızı Gülbədən bəyim dövründə zəkalı bir qadın 
kimi tanınmış və “Humayunnamə” adlı əsər yazmışdır. Əsərdə Cəlaləddin Əkbər 
zamanında baş verən hadisələrdən danışılır: Humayunun oğlu Məhəmməd  Həkim 
Padişah Kabulda səltənət sahibi olduğu günlərdə Cəlaləddin Əkbərə qarşı qiyam 
qaldırır, Əkbər qiyamı yatırmaq üçün hərəkətə keçəndə Məhəmməd Həkim Padişah 
Qurbənd tərəfə qaçmalı olur. Əkbər Həkim Padişahın bacısı Bəxtin-nisa bəyimi Kabula 
hakim təyin edir. Bu qadın vəziyyəti sabitləşdirir və Kabul hökumətini əldə saxlayır.     

Bertold Spuler “İranda monqol dövründə” əsərində monqollarda qadınların 
hüquqi və ictimai vəziyyəti  barədə bir sıra ciddi məsələlərdən bəhs edərək yazır: 
“Monqollarda qadının vəziyyəti və mövqeyi ərəblərə nisbətdə qat-qat yüksək olmuşdur. 
Monqol dilində ən azı yeddinci əsrin sonuna qədər “hicab” sözü olmamışdır.  Monqol 
böyüklərinin həyat yoldaşlarının, xüsusilə, başçının əsas qadınlarının öz xüsusi çadırı 
olardı və orada sərbəst şəkildə yaşayardılar. Onların ixtiyarlarındakı vəsaitdən 
istədikləri kimi istifadə etməyə ixtiyarları var idi. Qadınlar onlara miras qalmış çadırları  
başqasına bağışlaya bilərdilər. Başçının xanımının ağ keçədən tikilimiş çadırı daim 
xanın qərərgahının yaxınlığında qurulardı. Başçının arvadlarından biri öləndən sonra 
onun çadırı sökülmür, əgər yetkin övladları olsaydı, onlara verilər, olmasaydı, başqa 
qadınlara miras qalardı. Sonrakı dövrlərdə xüsusi çadırlarla bərabər, bəzən də onların 
yerinə  qadınlara səltənət əmlakından nağd pay ayrılardı. Hülakü və Abağa xan da bu 
qədim adətə əməl edirdilər. Sülh imzalanan vaxt müharibədə əldə edilmiş qənimətlərdən 
qadınlara da pay verilərdi. Ərqun və Kixatu zamanında bu hədiyyələr o qədər çoxaldı 
ki, Qazan xan vəziyyətin dəyişdirilməsinin qaçılmaz olduğunu hiss etdi.  O, qadınların 
qərargahının idarə edilməsini iki əmirə həvalə etdi və onlar yalnız padişahın icazəsi ilə 
pul xərcləyə bilərdilər. Qazan xan zəruri vaxtlarda qadınların yığdığı vəsaitdən istifadə 
edirdi. O bir dəfə bir müharibənin xərcini ödəmək üçün qadınların kassasından 
1.000.000 dinar götürməli olmuşdu” (9, s. 394). 
            Monqol qadınları təkcə rəsmi şəkildə varis və ya səltənət sahibləri olduqları 
vaxtlarda deyil, digər hallarda da dövlət işlərinə müdaxilə edir və şəxsiyyətlərinə uyğun 
olaraq planlara təsir göstərirdilər. Monqollar bu müdaxilələri düzgün hesab edirdilər. 
Xan ailəsinin qadınları təkcə xarici səfirlərin qəbulunda iştirak etmir, həm də müxtəlif 
mərasimlərdə, o cümlədən monqol xanının seçilməsi məclisində də iştirak edirdilər. 
Monqol qadınlarının üstün mövqeyi İranın taleyində də mühüm rol oynamış və farslar 
da qadınlar qarşısında müəyyən öhdəliklər götürməyə məcbur olmuşlar.  
          Onu da qeyd edək ki, türk qadınları təkcə dövlət və siyasi məsələlərə müdaxilə 
hüququna malik deyildi, onların həm də bir sıra öhdəlikləri vardı. Məsələn, Çingiz 
xanın fərmanına görə, qadın ərinin yarağının hazırlamasına məsul idi, o, kişinin hərbi 
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silah, sursatının vəziyyətinə cavabdehlik daşıyırdı. Onlar qoşunların yürüşündə də 
iştirak edirdilər. Şahın xanımları öz ərini  müharibə baş verəndə ən azı müəyyən 
müddətə müşaiyət edirdi. Bu adət Elxanilər sarayında da qalmışdı. Hüquqi və cəza 
baxımından qadınların vəziyyəti kişilərinkindən  fərqlənmirdi. Qadınlar cadugərliyə, 
ərlərini zəhərləməyə və ya digər yolla öldürməyə görə ölümə məhkum olurdular. Həm 
də hökm əsasən suda boğmaqla icra olunurdu.   
           Qadının iqtisadi həyatda, o cümlədən heyvandarlıqda layiqli səhmi vardı. 
Qadınlar imkan olanda öz çadırlarında bayramlar tərtib edirdilər.  
          Xarəzmşahların tarixinə nəzər yetirdikdə, Məhəmməd Xarəzmşahın anası Türkan 
xatunun da fəal ictimai-siyasi xadim olduğunu görəcəyik. Bu xanım Kanqli türklərindən 
idi və sarayda mənsub olduğu tayfanın mövqeyini qorumağa çalışırdı. Tayfa üzvləri 
onun zamanında müəyyən üstünlüyə malik oldu, dövlət aparatında, dəftərxanada bir sıra 
vəzifələri tutdular. O, sultan, əyan və digər böyüklər arasında ciddi nüfuza malik idi, 
müntəzəm olaraq siyasət və dövlətçilik məsələlərinə müdaxilə edirdi.  
          Əmir Teymurun monqollara damad olması münasibətilə “gürkan” ləğəbini 
götürməsi Sultan Mahmud Qəznəvi dövründə də (971-1030) mövcud olmuşdur. Anası 
Zabilistan əşrəflərindən birinin nəvəsi olduğuna görə, Sultan Mahmuda  Mahmud 
Zabilistani də deyirdilər və bu faktdan çıxış edərək Zabil camaatı Mahmuda qardaşı 
İsmayıldan Qəznəni almaqda kömək etmişdi. Sultan Mahmud Qəznəviyə Mahmud 
Zabilistani deyilməsi Nasir Xosrov Bəlxinin aşağıdakı misralarında da öz əksini 
tapmışdır.  
               Ey amansız külək, əsib salamlarsan Xorasanı, 
               Aqil kimi, fazil kimi yad eylərsən ümməti-nadanı. 
               Nədir türk mülkündə bu fəryad, yad eləyin                               
               O izzətü cəlalətdi Mahmudi-Zabilstanı. 
               Hanı onun heybətindən ki, Fəruğin əmirləri  
               Öz əllərindən vermişlər bütün zəmini-Gürkanı.    
                                                                           (8, s.10) 
        Biz izdivacların çox halda siyasi məzmun daşıdığını qeyd etmişdik. Bizcə,  1397-ci 
ildə Əmir Teymurun Xəzər Xacənin qızı ilə nikahı da belə bir məqsəd daşımışdır. Xəzər 
Xacə monqol əmirlərindən biri idi və özünü cığatay nəslinin varisi hesab edirdi. Əvəllər 
onunla Əmir Teymur arasında  qarşıdurma olmuş, Uyğurustanda hakimlik edən Xəzər 
Xacə müharibədə məğlub olaraq Qobu səhrasına qaçmışdı. Bu gün Qaraşəhər adlanan 
Çalişda dayanmış Əmir Teymur orada özünün Hərbi Şurasını keçirdi. Səyyah-tarixçi 
Rene Qroussetin “Köçərilərin imperiyası” əsərində Xızr Xacə ikinci dəfə 
Monqolustanda səltənətini ələ aldı və bundan sonra iki müsəlman-onunla Əmir Teymur 
arasında sülh müqaviləsi imzalandı.  
        Bu xüsusi izdivacın Əmir Teymur üçün çox böyük qiyməti və əhəmiyyəti vardı. 
Bununla Əmir Teymur səltənət xanədanına daxil olurdu (7.s.498).  
       Xızr Xacə 1399-cu ildə vəfat etdi və onun üç oğlu Şəmcahan (1399-1408), 
Nəqşcahan və Məhəmməd xan (vəfat tarixi 1428) növbə ilə şahlıq taxtına yiyələndilər. 
Əmir Teymur öz həyat yoldaşının atasının ölümündən sonra Kaşğara daxil oldu, sonra 
Yarğənd və Ağ Sunu ələ keçirdi. Bunun ardınca Bay və Koça şəhərlərini işğal elədi. Bu 
gün Urumçi yaxınlığlında olan Qaraxoca, Turpan şəhərləri də onun sərhədləri daxilinə 
keçmişdi.  
           Məhəmməd Baburun Hindistan səfərində də qadın faktoru mühüm rol 
oynamışdır. H. 925/m. 1419-cu ildə Hindistana yürüş etməyi qərara almış Zəhirəddin 
Məhəmməd Babur birinci hücumda Bacur istiqamətində yerli sakinlərin müqaviməti ilə 
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qarşılaşdı, Səvat tərəfə gedən isə yolu yusifzaylılar tutmuşdular. Yusifzaylıların 
hakimiyyəti altında olan ərazilər strateji baxımdan çox əhəmiyyətli mövqeyə malik idi. 
Babur qərara gəldi ki, burada Sultan Mahmudun atası Səbüktəkinin  üsulu ilə işləsin. 
Buna görə də  tayfanın nüfuzlu şəxslərindən biri olan Mənsur şah Yusizayın qızı ilə 
evləndi və bu evlilik vasitəsilə adıçəkilən tayfanın etimadını qazandı. Bibi Mübarəkə 
adlı bu qız sonralar Babur sarayında yüksək vəzifə sahibi olan qardaşı Mir Camalla 
birgə Baburun cənazəsini  Hindistandan Kabula gətirəcəkdi. Bibi Mübarəkə 
Cəlaləddinin zamanında Huindistanda vəfat etdi. Cəlaləddin Əkbər (m.1405-1554) 
Racput əşrəfinin birinin qızı ilə evləndi və sonradan oğluna da bir raçput qızı tayfasında 
bir qız aldı.  
          Bu ənənəni Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu dövlətləri də davam etdirmişlər. 
Ağqoyunlu hökmdarı  Uzun Həsən adı ilə məşhur olan Əmir Hüseyn bəyin anası Sara 
xatunun və xanımı Səlcuqşah bəyimin də siyasi hakimiyyətdə çox böyük rolu olmuşdur. 
Sara xatun öz zamanında ən ayıq bir diplomat sayılmışdır. Yəqub və Xəlilin anası olan 
Səlcuşah bəyim Uğurlu Məhəmmədin qətlində xüsusi rol oynamışdır. Osmanlılara və 
Gürcüstana qarşı döyüşdə rəşadət göstərən, atasından sonra tac və taxta sahib olmaq 
haqqı qazanan Uğurlu Məhəmmədlə atası Uzun Həsən arasında nifaq toxumu əkildi. Bu 
nifaq ata ilə oğul arasında bir-birlərinə qarşı ordu yeritmək səviyyəsinə qədər yüksəldi. 
Nəhayət, Uzun Həsən Osmanlılarla döyüşdən və Gürcüstana ordu yeridəndən sonra 
Təbrizdə amansız xəstəliyə düçar olanda həyat yoldaşı Səlcuqşah bəyim Şirazda 
hakimlik edən oğlu Xəlilin yanına qasid göndərdi. Uzun Həsənin oğlanlarının ən 
böyüyü olan Xəlil dərhal atasının yanına gəlib onun son göstəriş və vəsiyyətlərini qəbul 
etdi. “Teymurilərin və türkmənlərin tarixi”nin müəllifi doktor Hüseyn Mircəfəri 
“Əhsənüt-təvarix”ə əsaslanaraq yazır ki, Uzun Həsənin xəstə olduğu günlərdə  oğlu 
Uğurlu Məhəmmədin kəsilmiş başını onun yanına gətirdilər, bu, onun qəlbini parçaladı 
və: “Əgər bu xəstəlikdən xilas olsam, onun qatillərindən mütləq intiqam alacağam” - 
dedi. Səlcuqşah xanım bu sözdən qorxuya düşüb onu boğdu” (4, s. 305).  
        Uzun Həsən h.882/m.1477-ci ildə orucluq bayramı gecəsində 54 yaşında həyata 
əlvida dedi. “Teymurilərin və türkmənlərin tarixi” kitabında deyilir: “Uzun Həsənin 
ölümündən sonra onun 4 oğlu qaldı, onların üçü bir anadan, biri isə Trabzon 
imperatorunun qızı Despina xatundan idi. Bu oğlan atasının ölüm gecəsi üç digər 
qardaşının əli ilə qətlə yetirildi” (4, s.308).  
        Uzun Həsən Qaraqoyunlu Cahanşahın hədələrinə görə Ərdəbili tərk edən Şeyx 
Cüneyd Səfəvini himayə etmişdi. Həm də Uzun Həsən onu təkcə təmtəraqla 
qarşılamamış, bacısı Xədicəni də ona nikahlamışdı. Sonradan isə əsl adı Marta olan qızı 
Həlimə xanımı Şeyx Heydərə verdi. Gələcəkdə Sultan Heydər kimi xatırlanacaq  Şeyx 
Heydərin Marta ilə izdivacı nəticəsində onların arasında ittifaq daha da gücləndi. 
Sonralar adına Aləmşah deyiləcək Marta ilə evlənmə məclisi Ərdəbildə xüsusi 
təmtəraqla qeyd edildi.  
          Beləliklə, ittifaq və izdivac yolu ilə Səfəvilərin Ağqoyunlu səltənətində nüfuzu 
artdı və bu, yavaş-yavaş Ağqoyunluların süqutunu yetişdirdi. Yəqub zamanında, 
xüsusilə də onun qəfil ölümü ilə hakimiyyət Ağqoyunlu tayfasından sürətlə Səfəvilərə 
keçdi. Şirvan hakimi olan Fərrux Yəssarın qızı Gövhər Sultan xatundan olan oğlanlar 
Baysunqur və Murad, Süleyman Bijənin qızı Bikcan xatundan olan Həsən bəy Sultan 
Yəqubdan yadigar qaldılar. Anaları tərəfindən himayə olunan bu şahzadələr həyatlarını 
tez itirdilər, biri-digərinin ardınca qətlə yetirildilər.  
            Beləliklə, Sultan Murad zamanında h.910/m.1504-cü ildə Ağqoyunlu sülaləsinin 
hakimiyyəti başa çatdı və hakimiyyətə Şah İsmayıl Səfəvi gəldi.  
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           Siyasi məqsəd güdən bu nigahlar təkcə araşdırdığımız dövrə aid deyil. 
Monqolların və İlxanilərin də şahları və sultanları qüdrət və nüfuzlarını artırmaq üçün 
özləri və oğlanlarına böyüklərin və əşrəflərin ailəsindən həmsər seçməyə cəhd edirdilər. 
Qüdrətli sərkərdə Əmir Çoban 719/1319-cu ildə Əbu Səidin bacısı Satı bəylə nigaha 
girdi. Əsil-nəsəbi Çingiz xana çatan Arpa xan 734/1334-cü ildə həmin ailədən olan qızla 
evləndi. Öz tərəfdarlarını artırmaq məqsədi ilə Böyük Həsən həmin ailədən olan Dilşad 
xanımla evləndi. Monqollar əyan ailələri ilə əlaqəyə böyük əhəmiyyət verirdilər. Çingiz 
xan da cavanlıq illərində Oyrat böyüklərinin yanına elçiliyə getmiş və onların ailəsindən 
qadın seçmişdi. O, fərman vermişdi ki, övladları öz əsl həyat yoldaşlarını Oyrat və 
Naymann əyanlarının qızları arasından seçsinlər. Mənku və Doquz xanın anası, 
Hülakunun həyat yoldaşı da həmin qəbilədən idi.    
        Sonralar əksər Elxanilər Çin xaqanının xanədanından olan şahzadələrlə evləndilər. 
Çin hökmdarının xanədanından olan Şahzadə Bulğan ölüm zamanı əri Ərğundən xahiş 
etdi ki, öz təzə həyat yoldaşını həmin xanədandan seçsin, Ərğun həyat yoldaşının bu 
xahişini qəbul etdi. Marko Polo h.694/m.1294-cü ildə sonralar Qazan xanla nigaha girən 
şah qızı ilə birlikdə Çinə səfər etmişdi.  
        Yuxarıdakı fikrin müəllifi Bertold Spuler öz əsərində yazır: “Əgər hökmdarlar bəzi 
hallarda qeyri-əşrəf və ya xarici ölkə padişahlarının qızları ilə nigaha girirdilərsə də, bu 
qadınların övladları böyük iddiada ola bilməzdilər. Bu cür nigahlar Abağanın Bizans 
imperatorunun qızı Məryəmlə olan nigahında da gördüyümüz kimi siyasi məqsəd 
daşıyırdı. Şimali Çinin padişahı h.612/1215-ci ildə Altun xandan qızını Çingizə verməyi 
və bu yolla onun hücumlarından qorunmağı xahiş etdi. Şərqi Rum imperatoru ikinci 
Andunik Qazan xana şah qızlarından biri ilə izdivaca girməyi və bu yolla yunanlarla 
münasibəti yaxşılaşdırmağı təklif etdi. Əbu Səid istəyirdi ki, Misirlə sülh və dostluğu 
Malik ən Nasirin qızı vasitəsilə həyata keçirsin. Elxanilər xanədanının şahzadələri 
atalarının varisi olan qızlarla evlənirdilər ki, onların torpaqlarını öz ölkələrinə 
birləşdirsinlər. Abağanın qardaşı Mənku Teymur m.1272-ci ildə fars şahzadəsini həyat 
yoldaşı etməklə h. 583/m.1274-cü ildə fars əyalətini monqolların sərhədinə daxil etdi” 
(9, s.254).    
       Tarixi materiallarla tanış olduqda biz Çingiz xanın Oyrat tayfalarına sevgisini, 
onlarla yaxın olmaq cəhdini görürük: O, övladlarının həmin tayfa ilə nikah bağlaması, o 
qəbilənin qızları ilə ailə qurması yolu ilə dövləti möhkəmləndirmək istəyirdi. Atamalek 
Cuvayni özünün “Tarixe-cahanqoşayi”sində bu məsələnin üzərində xüsusi dayanır və 
Oyrat qəbiləsini moğolların məşhur qəbilələrindən biri hesab edərək yazır: “Çingiz 
xanın ailəsi o qəbilədəndir. Çünki Çingizin qiyamı zamanı bu tayfa ona kömək 
göstərmək və arxa durmaq üçün qabağa çıxdı, təslim olmaqda birinci oldular. Nəticədə 
o, bu tayfaya xüsusi məhəbbətini bildirmək məqsədi ilə yaxınlarına onların əmirlərinin 
qızı ilə ailə qurmaq barədə fərman verdi. Çingiz qızlarından Cicekan adlı birini o 
qəbilənin xüsusi seçilmiş şəxsinə ərə verdi. Buna görə də  bütün şahzadələr Oyrat 
qəbiləsindən qız almışlar” (10, s. 98)  
           Səlcuqilər dövründə də yüksək məqama sahib olan qadınlar hətta ölkənin 
müdafiə işlərində belə xüsusi rol oynamış, zəruri hallarda ordunun toplanması və 
təchizatı ilə məşğul olmuşlar. Eldəgiz zamanında (vəfatı h.577/1192) bu məsələni 
araşdıran doktor Hüseyn Zərrinkub “Gəncə piri utopik diyarda” əsərində Nizami 
Gəncəvinin zamanınını, əsərlərini, fikirlərini təhlil edərək yazır: “Eldəgiz zamanında 
Arslan bin Toğrul Səlcuğinin anası olmuş onun xatunu ölkəyə hücumların qarşısını 
almaq üçün ordunun təchizatında daha çox canfəşanlıq və səmimiyyət göstərir, hətta 
bəzən əsrin şeyxlərini və imamlarını abxazlarla  mübarizəyə təşviq edirdi ki, ona həmin 
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müharibəyə müqəddəs cihad adı versin. Onlar üçüncü Toğrulun səltənətini və Atabək 
Cahan Pəhləvanı təhdid edəndə darmadağın edildilər. Təbii ki, bu müdafiədə Eldəgizin 
xatunu mühüm rol oynamışdır” (11, s. 57).    
           Göründüyü kimi, türk qadını tarixin bütün sınaqlarından şərəflə çıxaraq, 
çoxəsrlik nəhəng türk imperiyalarının formalaşmasında, inkişafında son dərəcə mühüm 
rol oynamışdır. Təbii ki, bir məqalə daxilində onların tarixi-siyasi rolunu tam əhatə 
etmək və lazımınca dəyərləndirmək mümkün deyildir, lakin mövzunun gələcəkdə daha 
dərindən araşdırılacağına, ortaya sanballı əsərlərin çıxacağına inanırıq.  
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О РОЛИ ТЮРКСКИХ ЖЕНЩИН В ИСТОРИИ 

 
Резюме 

 
      В статье исследуется деятельность тюркских женщин в общественно-
политической, экономической, культурной, научной, литературной и др. сферах 
жизни в Сельджукской, Тимуридской, Могольской, Хорезмшахов, Аккойунлу, 
Каракойунлу, Сефевидской и других империях. Опираясь на достоверные 
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исторические источники, авторы статьи отмечают немалую роль тюркских 
женщин, наравне с мужчинами участвовавших в становлении и сохранении 
государственности в вышеуказанных великих тюркских империях. Кроме того, 
отношение тюрок к женщинам выгодно отличалось от отношения арабов к 
женщинам. 
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ROLE OF TURKİC WOMEN İN HİSTORY 
 

Summary 
 

       This article poses a research of activities of Turkic women in social, political, 
economic, cultural, scientific, literary and other spheres of the life in the Seljuk, 
Timurid, Mongol, Khwarazmshahs, Aghgoyunlu, Karagoyunlu, Safavid and other 
Turkic empires. Based on reliable historical sources the authors note that Turkic women 
on a par with men assisted for the formation and preservation of statehood of the above 
mentioned great empires. In addition the attitude of Turks towards women was 
favorably different from that of the behavior of Arabs to women. 
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ПОИСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СВОДНОГО 
КАТАЛОГА КНИГ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ БЕН РАН 
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         Библиотека по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН), 
возглавляя централизованную библиотечную систему (ЦБС), включающую около 
100 библиотек, обслуживающих институты и научные центры РАН московского 
региона осуществляет централизрванное комплектование и обработку 
направляемых в ЦБС изданий. Развернутая информация о технологии, 
реализуемой в БЕН РАН,  представлена в [1]. В данной статье рассматриваются 
особенности сводного Интернет-каталога  книг и продолжающихся изданий 
(далее каталог), свободный доступ к которому осуществляется с сайта БЕН РАН 
по адресу: http://www.benran.ru/cbook/.  
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Каталог содержит расширенные библиографические описания изданий 
(монографий, сборников статей, материалов конференций, трудов организаций и 
научных обществ), поступающих ЦБС БЕН РАН. В каталоге также отражены 
специальные выпуски научных журналов, посвященные конкретным событиям 
или персонам. 
 В каталоге отражены поступления отечественной литературы, начиная с 
1993 года, и зарубежной, начиная с 1995 года. Информация о каждом издании 
включает метаданные, в которые входят все элементы, предусмотренные 
стандартом на библиографическое описание, дополненные сведениями обо всех 
авторах, редакторах, составителях данного издания. Метаданные также содержат 
индексы УДК, переводы на русский язык заглавий зарубежных изданий, 
дополнительную информацию, отражаемую обычно в добавочных, ссылочных и 
справочных описаниях, принятых в библиотечной практике. Кроме того, к 
описаниям всех изданий, поступающим в фонды ЦБС БЕН РАН, начиная с 2012 
года, добавляются сканы обложек, титульного листа, страниц аннотаций и 
оглавлений.  
 Информация для сводного каталога формируется в процессе 
автоматизированной обработки изданий, поступающих в центральную 
библиотеку (ЦБ). Комплексная автоматизация всех технологических процессов 
БЕН РАН, в том числе, сопровождающих издания по «пути книги», обеспечивается 
программными средствами, разработанными специалистами БЕН РАН. В 
настоящее время технология комплектования и обработки литературы 
поддерживается комплексом Библиобус [2, 3].  
 Поисковый механизм каталога позволяет осуществлять поиск по запросам 
повышенной сложности (логические связки различных элементов данных, 
каждый из которых может включать несколько терминов, связанных 
дизъюнктивно или конъюнктивно; тематический поиск, реализованный на базе 
лингвистической надстройки над УДК и ББК, поиск по персоналиям с 
использованием фамилий и инициалов и пр.).  

Запрос на поиск информации в каталоге формируется путем ввода в 
поисковую форму  текстовых фрагментов в одну, две или три строки; строки 
соединяются логическими операторами «И», «ИЛИ», «И НЕ», выбираемыми из 
списка между строками (по умолчанию используется оператор «И»). В каждую 
строку может быть введено через пробел несколько терминов, связанных 
логическим «И» или «ИЛИ» (по умолчанию термины связываются логическим 
«И»). 

Первая строка поисковой формы (рис. 1) по умолчанию является полным 
аналогом строки для ввода запроса в наиболее распространенных поисковых 
машинах Интернет (Google, Яндекс, Rambler и т.п.). Введя в нее поисковые 
термины и нажав кнопку «Поиск», пользователь получит документы, метаданные 
которых содержат все перечисленные в строке термины. Разница со 
стандартными поисковыми машинами состоит лишь в том, что последние 
осуществляют морфологическую обработку терминов, отбрасывая окончания и 
суффиксы, и выдают из-за этого огромное количество «шумовой» информации. В 
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каталоге БЕН РАН обрабатываются термины в том виде, в котором они 
присутствуют в строке запроса. Для поиска по начальным фрагментам слов 
используется знак правого усечения «*». 

Наряду с поиском «Везде» в каталоге предусмотрена возможность выбора 
пользователем дополнительных условий, сужающих область поиска изданий. 
Наименование области выбирается из выпадающего списка в третьем столбце 
каждой из трех строк. Этот список кроме «Везде» включает следующие области: 

 - слова из заглавия (поисковые термины сопоставляются с 
терминами из области заглавия издания, формируемыми в системе Библиобус); 

 - словосочетание (выбираются издания, метаданные которых 
содержат введенную строку терминов); 

 - автор, редактор, составитель (поисковые термины сопоставляются 
с информацией о персонах, ответственных за издание, формируемой в системе 
Библиобус); эта опция, в отличие от электронных каталогов большинства 
библиотек, предоставляет широкие возможности поиска – он возможен по 
фамилии, фамилии и одному инициалу, по фамилии и двум инициалам; инициалы 
можно задавать как с точкой, так и без точки, перед фамилией или после фамилии 
(например, «Новиков Ф А», «Новиков Ф.», «Ф.А. Новиков», «Ф А Новиков»); 
кроме того, поиск возможен по фамилии и имени, а также по фамилии, имени и 
отчеству («Новиков Федор», «Новиков Федор Александрович»); в фамилиях, 
именах и отчествах возможно использование символа «*» (правое усечение); в 
строку запроса можно вводить несколько авторов, в этом случае они должны быть 
разделены символом «|»; 

 - персона (о ней) (логика поиска аналогична предыдущему 
описанию, но поиск осуществляется в специальной области «имен», 
формируемой системой Библиобус);   

 -организация, конференция (поиск осуществляется в массиве 
метаданных, формируемых системой Библиобус, содержащих информацию о 
коллективных авторах изданий); 

 - год издания (позволяет задавать в строке запроса с помощью 
связки «ИЛИ» несколько идущих не подряд годов выхода искомых изданий); 

 - ISBN (поиск осуществляется по номеру ISBN с возможным 
усечением справа – позволяет отбирать издания заданной группы издательств или 
стран); 

 - ISSN (выбираются сериальные издания с заданным конкретным 
или усеченным номером). 

При работе с каталогом имеется возможность просмотра, выбора и 
автоматического ввода в запрос терминов из словарей (алфавитных списков), 
соответствующих различным поисковым полям. Словари подключены для 
поисковых полей «Везде», «Слова из заглавия», «Автор, редактор, составитель», 
«Персона (о ней)», «Организация, конференция». Для просмотра словаря нужно в 
первую строку запроса ввести поисковый термин или его фрагмент, выбрать 
соответствующее поле и нажать кнопку «Словарь». На экран будет выдан 
фрагмент словаря из 20 терминов, начиная с введенного в строку запроса. В 
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каталоге предусмотрена возможность навигации по словарю и автоматический 
ввод его терминов в строку запроса.  

Выдачу результата поискового запроса можно ограничить интервалом 
годов выпуска изданий. Для этого нужно выбрать необходимые года из 
выпадающих списков «Год издания от … до …». По умолчанию выдаются 
издания, выбранные в соответствии с запросом, за все года, имеющиеся в 
каталоге.  

Результаты поиска в каталоге могут быть отсортированы по году издания 
или по библиографическому описанию в прямом или обратном порядке. По 
умолчанию сортировка производится по году издания в обратном порядке 
(вначале выдаются наиболее свежие издания). 
 Каталог позволяет обрабатывать достаточно сложные запросы и выдавать 
найденные записи в виде стандартных библиографических описаний и сканов 
страниц, о которых шла речь выше. Наличие в первой строке записи шифра 
означает, что издание имеется в фондах Центральной библиотеки. Отсутствие 
шифра говорит о том, что издание имеется лишь в библиотеках ЦБС БЕН РАН. 
Под библиографическим описанием находится ссылка «Подробнее…», которая 
раскрывает дополнительную информацию об издании, в т.ч. список сокращенных 
наименований (сигл) библиотек, в фонды которых данное издание поступило. 

Отличительной особенностью каталога БЕН РАН является реализация 
ориентированного на пользователя поиска документов по тематическим разделам. 
Все издания, поступающие в ЦБС БЕН РАН, индексируются по Универсальной 
десятичной классификации (УДК). Очевидно, пользователи в своем подавляющем 
большинстве не знакомы с этой системой, и использовать индексы УДК для 
поиска им достаточно сложно. Поэтому в каталоге используется специальная 
иерархическая надстройка над УДК, разработанная специалистами-
систематизаторами БЕН РАН применительно в основной своей части к 
естественным и точным наукам. Эта надстройка предоставляет пользователям 
возможность навигации по словесно выраженным тематическим направлениям, 
каждое из которых внутри системы представлено соответствующей комбинацией 
цифровых рубрик УДК.  

Для перехода к формулировке тематического запроса необходимо нажать 
кнопку «Тематический поиск». При ее нажатии на экране раскрывается список 
наименований основных разделов науки, каждый из которых является активной 
ссылкой, позволяющей осуществлять переход на рубрики более низких уровней. 
Для получения списка изданий по интересующим рубрикам необходимо их 
отметить и нажать на кнопку «Поиск».  

При необходимости уточнения запроса, например, по ключевым словам, 
году или виду издания (справочник, учебник и т. п.) нужно нажать на кнопку 
«Уточнение запроса», после чего система перейдет на поисковую страницу, в 
первую строку запроса которой автоматически вносятся комбинации индексов 
УДК, соответствующие выбранным рубрикам, с  указанием области поиска 
«УДК». Во вторую и третью строки можно добавить термины, уточняющие 
запрос, а затем выполнить запрос, нажав на кнопку «Поиск».  
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Для упрощения и ускорения процесса отбора нужных тематических 
разделов в каталоге реализован специальный поисковый механизм. В нижней 
части первой страницы раздела «Тематический поиск» имеется окно для ввода 
фрагмента названия подрубрики и кнопка «Просмотр». После ввода 
интересующих терминов и нажатия на «Просмотр» на экран будет выдан список 
подрубрик (с указанием рубрики более высокого уровня), в названиях  которых 
есть введенные термины (при вводе нескольких слов они будут связаны 
логическим «И»). Навигация и поиск по найденным подрубрикам аналогичны 
описанным выше.  

В последнее время в каталог были добавлены возможности поиска 
информации не только во всех библиотеках ЦБС БЕН РАН, но и в любой 
конкретной, выбранной из раскрывающегося списка. Кроме того, пользователь 
может искать в любой библиотеке только те издания, которые доступны ему в 
электронном виде (рис. 1). Ко всем таким изданиям (либо приобретенным БЕН 
РАН у владельцев авторских прав, либо легитимно размещенным в свободном 
доступе в Интернет) в каталоге БЕН РАН формируются ссылки.  

 

 
Рис. 1. Поисковая страница каталога 
 
Ниже продемонстрированы некоторые возможности каталога на примере 

поиска доступных сотрудникам Института молекулярной генетики  РАН (ИМГ) 
электронных версий книг по молекулярной биологии. 

Выбрав, как показано на рис. 1, из списка библиотек «ИМГ» и заказав 
выбор только электронных версий, пользователь, нажав на кнопку «Тематический 
поиск» (рис. 2), попадает на страницу со списком основных разделов науки, 
каждый элемент которого является активной ссылкой, осуществляющей переход к 
более узким разделам данного научного направления (в данном случае 
осуществляется переход по ссылке «Биология» на страницу, содержащую нужный 
раздел «молекулярная биология» (рис.3, 4)). 

 

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.
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Рис. 2. Страница запроса на поиск электронных версий изданий 

в библиотеке ИМГ 
 
 

 
Рис. 3. Список тематических рубрик верхнего уровня 
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Рис. 4. Тематические подрубрики рубрики «Биология» 
 
 

      Отметив галочкой нужный раздел и нажав «Поиск», пользователь получит 
список из 8-ми искомых изданий (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Результат тематического поиска электронных версий книг 

в библиотеке ИМГ 
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Как видно из этого рисунка, при выборе того или иного тематического 
раздела, система автоматически формирует первую строку запроса, содержащую 
комбинации индексов УДК, соответствующие данной тематике, и устанавливает 
вид связи между ними. Если на странице с тематическими разделами нажать не 
«Поиск», а «Уточнение запроса» (рис. 4), то система откроет страницу, 
аналогичную верхней части (рис. 5), и пользователь имеет возможность вводить в 
две пустые строки запроса уточняющие параметры. 

В найденном по запросу списке у каждой записи имеется ссылка 
«Электронная версия», перейдя по которой пользователь получает возможность 
чтения данного издания. В нашем примере первое издание является 
общедоступным и представлено на сайте РФФИ, на который и осуществляется 
переход (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Доступ к электронной версии книги на сайте РФФИ 
 
Для оценки востребованности электронного каталога, определения 

направлений его развития и повышения уровня сервиса пользователей 
необходимо иметь «обратную связь» - анализировать запросы, поступающие к 
каталогу. Для решения этой задачи в БЕН РАН разработана и внедрена 
специальная программа, которая регистрирует все пользовательские поисковые 
запросы и накапливает их в SQL-таблице (работа поддерживается грантом РФФИ 
16-07-00450). При этом формируются следующие данные запросов: 

1. выбранные поисковые поля и значения поисковых терминов;  
2. логические связки в запросе;  
3. дата запроса;  
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4. библиотека, по фондам которой проводился поиск;  
5. IP-адрес пользователя;  
6. количество найденных в каталоге записей. 
Анализ данных, накопленных за 9 месяцев, начиная с  25 октября 2015 

года, показывает следующие результаты.  Всего было зарегистрировано 23987 
запросов пользователей. Из них около 1000 (959) являлись тематическими.  Из 
запросов по элементам библиографических описаний (23 028) 7415 (около 30%) 
поступили  от посетителей и сотрудников Центральной библиотеки. В 16988 
запросах (~ 73,5%) поиск проводился только по одному поисковому полю. Два 
поисковых поля были использованы при составлении 4176 (~ 17,5%); около 9% 
(1864) запросов включали все три поисковых строки.  

В большинстве запросов (16058) проводился поиск по полю «Везде». 
Поскольку в интерфейсе каталога запрос, использующий только первую строку 
формы и поле «Везде», аналогичен запросу, обрабатываемому универсальными 
поисковыми машинами (Яндекс, Google и т.п.), значительное количество запросов 
подобного вида является естественным. Однако тот факт, что более четверти 
запросов используют расширенные возможности каталога БЕН РАН, говорит о 
целесообразности поддержки этих возможностей.  

Поисковое поле «Автор, редактор, составитель» использовалось в 3258 
запросах (около 15%), поисковое поле «Слова из заглавия» - в 3703 запросах, 
поисковое поле «Год издания» присутствует в 1270 запросах. По полю 
«Словосочетание» было зарегистрировано 397 запросов, по индексам УДК - 373 
запроса, по индексам ISBN и ISSN, соответственно, 331 и 114 запросов. 
Зарегистрировано небольшое количество запросов, в которых использовалось 
поле «Организация, конференция» (78 запросов), а также поле «Персона (о ней)» 
(22 запроса). 

В поисковой форме каталога по умолчанию установлена логическая связка 
«И», соединяющая введенные пользователем поисковые термины внутри строки, 
соответствующей выбранному поисковому полю. В зарегистрированных 2504 
запросах данная связка была изменена на «ИЛИ». Логическая связка «И» между 
строками запроса в 137 запросах также изменена на «ИЛИ». Поисковый механизм 
каталога позволяет искать по связке «И НЕ», которая устанавливается между 
строками в поисковом запросе. Данная возможность была использована в 70 
запросах 

В 2266 запросах пользователи задавали интервал годов издания, в 
остальных запросах поиск проводился по всему каталогу (год издания не 
учитывался). 

Поиск по фондам конкретной библиотеки ЦБС БЕН РАН проводился в 
1098 запросах; обращения зарегистрированы к фондам 46-ти библиотек. 

Запросы в каталоге книг и продолжающихся изданий поступали с 1473 IP-
адресов. Они охватывают всю Россию – от Калининграда до Хабаровска и от 
Мурманска до Горно-Алтайска и Сочи. К каталогу БЕН РАН обращаются 
пользователи из стран «ближнего зарубежья» – всех республик Прибалтики, 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана. Запросы поступают 
также из стран «дальнего зарубежья» - из Европы (Великобритания, Франция, 
Германия, Норвегия, Нидерланды, Сербия, Румыния, Польша, Болгария), Азии 
(Китай, Южная Корея, Филиппины), США и Канады. Из этих стран, в основном, 
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зарегистрировано небольшое количество запросов (до 15). Исключение 
составляют Филиппины (534 запроса) и Румыния (94 запросов).  

Результаты анализа показывают, что Интернет-каталог книг и 
продолжающихся изданий БЕН РАН достаточно широко востребован 
пользователями (учитывая, что БЕН РАН не является публичной библиотекой и 
ориентирована на обслуживание ученых в области фундаментальных 
естественных и точных наук). Тот факт, что в значительном количестве запросов 
используются расширенные возможности каталога, говорит о целесообразности 
его развития в этом направлении.  
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RUSIYA EA TƏBİƏT ELMLƏRİ KİTABXANASINDA KİTAB VƏ ARDI 

DAVAM EDƏN NƏŞRLƏRİN TOPLU KATALOQUNUN AXTARIŞ 
IMKANLARI VƏ TƏLƏBATI 

 
Xülasə 

 
       Məqalədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Təbiət elmləri üzrə Kitabxananın 
rəhbərlik etdiyi mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminə daxil olan Moskva regionunun 
100-ə qədər akademiya institutlarının və elmi mərkəzlərinin kitabxanalarının fondlarına 
daxil olan kitab və nəşri davam edən ədəbiyyatın toplu internet kataloqunun axtarış 
imkanları araşdırılmışdır. Kataloq biblioqrafik təsvirin müxtəlif ünsürlərini daxil edən  
və eləcə də mövzu rubrikalarını əhatə edən mürəkkəb sorğuların işlənməsini imkan 
verir.Biblioqrafik yazılar və əldə edilmiş nəşrlərin seçilmiş, skanerləşdirilmiş 
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səhifələrinin kopiyaları axtarışın nəticəsidir.Kataloqa tələbatın təhlilinin nəticələri 
göstərilib,sorğuların strukturu və istifadəçilərin regional bölgüsü öyrənilib.Kataloqa 
Rusiya,Yaxın və Uzaq xarici ölkələrin bütün regionlarından istifadəçilər müraciət edir.  
 

 
 

                                                                                                          Svetlana Vlasova,                                                                                      
                                                                                       Doctor of Technical Sciences 

 
                                                                                    Nikolay Yevqenevich Kalenov, 
                                                                                      Doctor of Technical Sciences 

 
 

SEARCH CAPABİLİTİES AND THE DEMAND FOR UNİON CATALOGS 
BOOKS AND SERİALS LNS 

 
Summary 

 
Search possibilities of summary Internet catalog of books and the proceeding editions arriving 
in funds of libraries of centralized library system (CLS) headed by Library for Natural Sciences 
of the Russian Academy of Sciences (LNS RAS) are considered. The catalog allows to proccess 
complicated requests including both any elements of bibliographic descriptions, and subject 
headings. As search result there are bibliographic records and some pages of the found editions 
digitized by LNS employers. Analysis results of Users requests to catalogue are being 
described. The analysis includes requests structure and regional distribution of users; it shows 
that there are requests by users from all regions of Russia and abroad 
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Михаил Вениаминович Левнер,  
Библиотека по естественным наукам  

Российской Академии наук, канд. техн.наук  
 

СОЗДАНИЕ КАТАЛОГА РЕДКИХ ИЗДАНИЙ И ПОЛНОТЕКСТОВОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕДКИХ ИЗДАНИЙ БИБЛИОТЕКИ ПО 

ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ РАН 
 
 

Açar sözlər: tarix elmi, kitabxanaşünaslıq, elm tarixi, REA Təbiət elmləri üzrə 
kitabxanası, elmi nəşrlər, nadir nəşrlər fondu, elektron kataloq, elektron kitabxana, 
rəqəmsallaşdırma. 
Ключевые слова: историческая наука, библиотековедение, история науки, 
Библиотека по естественным наукам РАН, научные издания, фонд редких книг, 
электронный каталог, электронная библиотека, оцифровка. 
Keywords: historical science, library science, history of science, Library for Natural 
Sciences of Russian Academy of Sciences, scientific publications, the fund of rare books, 
electronic catalog, electronic library, digitizing. 
  
             Библиотека по естественным наукам РАН (БЕН РАН) с момента своего 
создания главной своей задачей ставила наиболее полное, качественное и 
оперативное информационное обеспечение научных исследований, проводимых в 
учреждениях Академии наук.  С 80-х годов ХХ века в практической реализации 
этой задачи стали использоваться средства вычислительной техники. При этом 
основным ресурсом являлись традиционные библиотечные фонды библиотек 
Централизованной библиотечной системы БЕН РАН, традиционные карточные 
каталоги и специализированные по научным направлениям картотеки. С 
появлением машиночитаемых баз данных, а затем и возможностей 
интерактивного обмена данными в качестве информационного ресурса все шире 
стали использоваться цифровые формы документов и современные методы 
информирования. При этом основным направлением являлось обеспечение 
ученых свежей текущей научной информацией: осуществлялось избирательное 
распределение информации, создание специализированных библиографий, 
информирование о новых исследованиях в области естественных наук. Уже давно 
в БЕН РАН законсервированы карточные каталоги, весь справочно-поисковый 
аппарат  переведен в электронную форму. Качественно изменились и методы 
информационного обеспечения научных исследований, но они развиваются в 
направлении адресного специализированного текущего информирования с 
помощью современных технических и программных средств. 
         Вместе с тем в фондах как Центральной библиотеки (ЦБ БЕН РАН), так и 
библиотек ее сети имеется немалое количество изданий прежних веков, которые 
можно отнести к категории старой или редкой книги. Однако эти фонды 
использовались крайне редко и находились на периферии информационного 
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обеспечения текущих научных исследований, рассматривались как некая 
историческая (музейная) часть фонда, важная только как часть культурного 
наследия. Этот информационный ресурс  практически не использовался: 
вопросами истории науки пользователи системы БЕН РАН практически не 
интересовались, а, следовательно, этому направлению внимания уделялось мало. 
В последние годы по целому ряду причин оживился интерес к истории развития 
науки, особенно отечественной. При поддержке руководства РАН и при активном 
участии специалистов БЕН РАН была разработана и запущена электронная 
библиотека «Научное наследие России» (http://e-heritage.ru), одной из главной 
задач которой является предоставление пользователям Интернет информации о 
выдающихся российских ученых, внесших вклад в развитие фундаментальных 
естественных и гуманитарных наук, а также полных текстов опубликованных ими 
наиболее значительных работ. Для ввода в электронную библиотеку полных 
текстов в значительной мере использовались ресурсы старых и редких изданий 
ЦБС БЕН РАН. Это направление работ стимулировало повышение интереса к 
старым фондам и созданию современного инструмента для их раскрытия 
исследователям и историкам науки.   
         История науки и техники – это сравнительно молодая наука, которая 
начинала складываться в качестве самостоятельного раздела исторического 
знания лишь в конце XIX века. Именно тогда, а точнее, в 1892 году, впервые во 
Франции появляется самостоятельная кафедра истории науки. С этого времени 
начинается период  ускоренного развития истории науки и техники в качестве 
самостоятельной научной дисциплины, что привело в середине прошлого века к 
превращению этой молодой науки в одну из отраслей исторического знания. 
Своим предметом история науки и техники имеет не просто реконструкцию 
прошлого научного знания, но и исследование процесса развития науки с целью 
выявления тех глубинных тенденций и закономерных связей, которые определяют 
содержание и направление этого процесса. Историки науки изучают свой предмет 
по различным направлениям: 
- наука как познавательная деятельность, т.е. получение истинного, 
соответствующего действительности знания; 
- наука как социальный институт, т.е. изучение истории научных организаций и 
формальных структур, занимающихся научными исследованиями, в частности 
возникшими в Европе в XVII веке академиями наук (в России в XVIII веке), 
научными школами; 
- наука как особая сфера культуры. 
          Изучается структура научного знания, ее элементный состав в целостной 
развивающейся системе относительно самостоятельных дисциплин, динамика 
развития как процесс порождения нового знания, преемственность, 
дифференциация и интеграция научных направлений, традиции и инновации в 
развитии научных исследований, а также способы трансляции научных знаний от 
рукописей до цифровых технологий.  История науки и техники объединяет на 
новом уровне достижения отдельных научных направлений и не является простой 
суммой знаний. Она является динамично изменяющейся наукой - пополняется 
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новыми знаниями, концепциями и фактами, носит характер 
междисциплинарности. Помимо использования методов исторической науки, 
исследователи одновременно должны обладать знаниями в области естественных 
и технических наук. Задачи истории науки и техники – это поиск, систематизация, 
анализ и обобщение историко-научных и историко-технических фактов. Это 
направление требует постоянного расширения информационной базы  
исследований для выявления и обоснования законов и закономерностей научно-
технического развития; анализа роли и значения развития науки и техники в 
культурно-историческом развитии; постоянного совершенствования 
методологического обеспечения исследовательской практики (уточнение 
понятийного аппарата, углубление анализа текстов и материальных источников, 
создание и критика концептуальных моделей описания и объяснения историко-
научного и историко-технического знания, расширение использования 
современных компьютерных технологий в истории науки и техники). В этой 
научной дисциплине осуществляются исследования особенностей развития науки 
и техники в отдельные периоды, в отдельных регионах и странах; изучаются 
вопросы приоритета. Фундаментальное значение имеют исследования по 
типологии предметной структуры науки и техники и их проблемам, масштабности 
предмета исследования, хронологическому и географическому принципу, по 
специфике целей, методов и средств исследований.  К предмету истории науки и 
техники относятся:  
- информация о событиях и творцах истории науки и техники;  
- материальные памятники истории науки и техники;  
- процессы получения, обоснования научного и технического знания в различных 
культурно - исторических условиях;  
- структура и содержание научно - технического знания.  
          Исторические исследования в области науки и техники начинаются с 
работы над базой источников, включающей научные монографии и статьи, 
научные биографии, памятники научной и технической мысли. Неизбежные фазы 
работ в этой сфере это поиск источников, их отбор и критический анализ. Анализ 
источников проводится для выявления их подлинности и достоверности.  

В БЕН РАН общими вопросами истории науки и техники и 
информационного обеспечения этого направления целенаправленно до недавнего 
времени не занимались: исследовались лишь отдельные вопросы, связанные с 
историей научной книги и личных библиотек выдающихся ученых. Теперь 
использование редких книг  из фондов ЦБС БЕН РАН ориентировано на 
информационную поддержку целостного представления о развитии науки и 
техники как историко - культурном явлении; структурирование информационного 
поля о достижениях человеческой мысли в различные периоды истории; 
обобщение сведений, полученных по другим дисциплинам, затрагивающих 
проблемы развития человеческого общества; выявление взаимосвязей и 
взаимообусловленности проблем, решаемых специалистами различных 
специальностей.  Эти задачи решаются на основе современных методов 
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обработки информации с применением специально создаваемых программных 
средств.  

       Такие новые подходы отражены в концепции развития ЦБС БЕН РАН 2015 
года, где в число важных задач были включены исследования в области истории 
научной книги и информационного обеспечения исследований в области истории 
науки. Для изучения динамики развития различных областей 
естественнонаучного знания, включения  в научный ресурс достоверных 
исторических  и фактографических данных стало больше внимания уделяться 
старым и редким изданиям. Констатировалось, что в условиях новых 
информационных технологий в этой сфере научно-исторических исследований 
необходимо использование всего арсенала информационного обеспечения, 
которое давно и успешно применяется в БЕН РАН для информационной 
поддержки фундаментальных направлений науки. 
        В середине 2015 г. в БЕН РАН был создан Отдел редких изданий и архивных 
документов, главной задачей которого является изучение состава фонда, 
выявление старых и редких изданий, которые представляют научную, 
историческую и культурную ценность, организация Фонда редких изданий с 
соответствующими условиями хранения изданий и современного справочного 
аппарата к нему. При этом должен быть обеспечен доступ исследователей к этим 
изданиям: если не к оригиналам, то к их полнотекстовой электронной копии. В 
настоящее время идет процесс формирования фонда и электронного каталога 
редких изданий. В ходе работы с редкой книгой проводятся исследования по 
изучению как самих редких изданий: их культурной и научной ценности, 
включения их в ресурс для изучения истории науки, так и создания удобного для 
исследователей многоаспектного справочного аппарата к ним. Таким образом, 
ставится задача включения в научный оборот ранее широко не использованного в 
БЕН РАН ресурса – старой и редкой книги. 
        Исторически сложившиеся фонды редкой книги ЦБС БЕН РАН в силу своего 
содержания не позволяют обеспечить информационную поддержку изучения 
доклассического естествознания и естествознания в средние века и в эпоху 
Возрождения на основе первоисточников, но содержат более поздние публикации 
по этим периодам с XVIII века. Первоисточники же о классической науке нового 
времени (XVII – первая половина XIX), возникновению современной науки и 
техники, основных тенденциях их развития в XIX -ХХ в. в фондах БЕН РАН 
имеются, и к ним должен быть обеспечен доступ исследователей. Фонды БЕН 
РАН включают редкие издания XVI – XX вв. В основном, это монографии, 
многотомники, сериальные издания на иностранных языках, включающие 
трудночитаемые в настоящее время издания, напечатанные готическим шрифтом 
и на латыни. Это ставит новые задачи не только по обеспечению доступности к 
оригинальным текстам изданий, но и решение вопросов доступности их 
смыслового содержания.   
       Первоочередная задача вновь созданного отдела в БЕН РАН – это, 
безусловно, отбор и формирование самого фонда редких изданий. Эта работа 
ведется как на базе уже ранее отобранной небольшой коллекции старых и редких 
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изданий (несколько сотен наименований) в ЦБ БЕН РАН, так и выявления 
изданий, имеющих научную и культурную ценность, в библиотеках ЦБС БЕН 
РАН и резервном фонде библиотеки (их количество оценивается в несколько 
тысяч). С изданиями, включенными в редкий фонд, необработанными с 
библиографической точки зрения изданиями из резервного фонда проводится 
работа по их детальному описанию и обеспечению доступа к ним современными 
средствами. Кроме прочего, это обеспечивает предотвращение забвения, а 
возможно, и утраты подобных изданий. 
       Основные исследования и технологические работы для обеспечения доступа к 
редким первоисточникам и обеспечения поиска информации осуществляются в 
настоящее время по следующим направлениям:  
      1.Создание электронного  каталога редких изданий, в который помимо чисто 
библиографических сведений вносятся данные об особенностях каждого издания: 
экслибрисах, владельческих знаках, принадлежности к библиотечным коллекциям 
ученых, дарственных надписях, автографах, читательских других пометах, 
имеющих историко-культурную и научную ценность, штампах библиотек-
хранителей, маргиналиях, вплоть до полиграфического исполнения и переплетах. 
При этом ставится задача обеспечения максимальной глубины рубрикации 
каждого издания для обеспечения повышения релевантности при поиске в 
электронном каталоге. 
     2.Обеспечение через электронный каталог простого доступа к полному тексту 
старого или редкого издания и его специфическим особенностям. С этой целью 
издания, включенные в редкий фонд, полностью оцифровываются и включаются 
в Электронную библиотеку БЕН РАН (ЭБ БЕН РАН). Созданные программные 
средства  позволяют не только обращаться к полному тексту издания, но и 
осуществлять поиск фрагментов издания по оглавлению. 
Современные методы поиска предоставляют новые возможности исследователям 
истории науки по мгновенному переходу в необходимые разделы и страницы 
издания. 

В проводимой работе в полной мере учитывается уже имеющийся опыт по 
работе с редкими изданиями, их описанием и представлением в электронной 
форме в ряде библиотек ЦБС БЕН РАН, в частности в библиотеках 
Математического института им. В.А. Стеклова и Ботанического сада. 

Для реализации вышеперечисленных направлений в БЕН РАН был создан 
комплекс программных средств, получивший название БИБЛИОБУС-РИР, с 
помощью которого сотрудники Отдела редких изданий и архивных документов, а 
также Отдела лигвистического обеспечения на своих рабочих местах могут вести 
полную обработку редких изданий, обеспечивать их полное расширенное 
библиографическое описание, каталогизацию и систематизацию. С помощью 
дополнительных программных средств сотрудники Отдела копирования и 
обеспечения сохранности  фондов осуществляют  сканирование редких изданий и 
подготовку информации для включения в создаваемый электронный каталог 
редких изданий как библиографических данных, так и изображения титульного 
листа издания. Данные об обработанных изданиях программными средствами из 
БИБЛИОБУСА-РИР импортируются электронный каталог редкой книги. 
Гиперссылка в каталоге дает доступ к полному тексту отсканированного редкого 
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издания из фонда ЦБС БЕН РАН с обеспечением возможностей поиска 
необходимых фрагментов раритетов. 
       Только недавно начавшаяся систематическая работа с редкими изданиями в 
БЕН РАН уже позволила выявить интересные раритеты и провести исследования 
по целому ряду направлений, связанных со старой российской периодикой, 
коллекциями и библиотеками выдающихся российских ученых. Выявлены редкие 
отечественные издания по географии, геологии, ботанике, минералогии, 
астрономии, антропологии, этнографии и другим направлениям, в частности, 
публикации Императорской Петербургской академии наук, Русского 
географического общества, Московского Императорского университета. 
Идентифицированы первоиздания трудов выдающихся русских ученых, 
некоторых из которых постигла трагическая судьба ХХ века. В ближайшее время 
эти исследования станут доступны в публикациях сотрудников нового отдела.         
          В настоящее время в БЕН РАН продолжается сбор данных о редкой книге в 
библиотеках ЦБС БЕН РАН и совершенствуется технология отражения изданий в 
электронном каталоге и электронной библиотеке редкой книги. Получены 
сведения из 12 библиотек ЦБС БЕН РАН о наличии в их фондах старых и редких 
изданий. Сведения передавались как по электронной почте, так и в виде 
ксерокопий каталожных карточек. Полученные данные анализируются на предмет 
выявления действительно редких изданий для их включения в Сводный каталог 
редких изданий ЦБС БЕН РАН, а их полных текстов в электронную библиотеку 
БЕН РАН.                                                                       \ 
        Так как создаваемые в БЕН РАН электронные каталог и полнотекстовая 
библиотека редких изданий после их значительного пополнения будут 
выставлены в Интернет для свободного доступа, то это открывает возможности 
всем исследователям (а не только сотрудникам РАН) проводить исследования по 
истории науки и техники, обращаясь к полным текстам редких первоисточников и 
пользуясь новыми поисковыми возможностями. Эти материалы могут быть 
использованы и в продвижении информации по истории науки, что также 
является одной из задач нового структурного подразделения БЕН РАН.  
Описанные исследования и технологические разработки 2015 года, программные 
средства и технологические решения еще далеки от совершенства: требуется 
притирка технологических решений, доработка программных средств для 
ликвидации возникающих ранее не предвиденных проблем, согласование 
действий различных отделов, задействованных в технологии. И, конечно, 
сказывается недостаток опыта в БЕНР РАН в области работы со старыми 
отечественными и зарубежными изданиями.   
          Решать возникающие проблемы, утверждаться в правильности принятых  
технологических решений или  убеждаться в том, что, казалось бы логичные решения 
были не верны, можно только апробируя принятые подходы по экспертной ценности 
старых изданий, экспериментируя с технологическими подходами и используемыми 
программными средствами, применяя новые методы поиска на массиве старых 
документов. Поэтому исследования по этому проекту уже дважды обсуждались на 
Ученом совете БЕН РАН, являлись предметом научных и технологических дискуссий как 
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среди исполнителей проекта, так и на заседаниях Технологического совета БЕН РАН, на 
научных конференциях. 
      Ниже на Рис. 1-4 приведены примеры скриншотов экранов, демонстрирующих 
некоторые возможности перехода из создаваемого Сводного каталога редких изданий к 
полным текстам материалов, т.е. электронной библиотеке редких изданий БЕН РАН. 
      Из Каталога посредством гиперссылок осуществляется переход в электронную 
библиотеку с возможностью поиска по оглавлению любого раздела изучаемого 
материала. 
     Общая информация об издании представлена на Рис. 1 
 

 
                                                Рис 1.  

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.
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Из оглавления можно выбрать любой фрагмент издания, в качестве примера приведены 
скриншоты Предисловия (Рис. 2) и Оглавления (Рис. 3)                                                                           

 

                                         Рис. 2 

  

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.
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                                        Рис. 3 

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.
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Можно просто листать книгу страницу за страницей, вплоть до вкладышей с опечатками, 
изучать владельческие знаки,  экслибрисы, а также пометы прежних владельцев (Рис. 4). 

 

                                                          Рис. 4 

 
Дальнейшие исследования по данной теме предусматривают продолжение анализа 
состава фондов ЦБС БЕН РАН, выделение фонда редких книг в библиотеках системы БЕН 
РАН, включение их в Сводный электронный каталог редких изданий и сканирование 
значимой их части, совершенствование поискового аппарата. 

При решении поставленных задач сотрудники БЕН РАН стремятся к 
взаимодействию со специалистами других организаций, имеющих опыт в этой 
сфере. Поэтому Библиотека по естественным наука РАН открыта для 
сотрудничества в деле сохранения и репрезентации старых и редких книг.  

 

 

 

 

 

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.



                                                                                                     Elmi əsərlər №3(4),2016 
 

112 
 

                                                    Литература : 

Каленов Н.Е. Информационное обеспечение науки: современные подходы 
// Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки: сб. ст. - М.: 
Этерна, 2015.С. 17–25. 

 
                                                                                         Mixayıl Veniaminoviç Levner, 
                                                                                                 texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
 

RUSİYA EA TƏBİƏT ELMLƏRİ KİTABXANASINDA NADİR NƏŞRLƏRİN 
KATALOQUNUN VƏ TAMMƏTNLİ ELEKTRON KİTABXANASININ 

YARADILMASI 
 
                                                                 Xülasə 
 
     Məqalədə elmi biliklərin inkişafının metodoloji məsələləri və bu proseslərin elm 
tarixi üzrə aparılan elmi tədqiqatlarda əks olunması qısa şəkildə  işıqlandırılmışdır.”Elm 
tarixi” elmi istiqamətin, təbiət elmləri sahəsində olduğu kimi, müasir metodlar vasitəsilə 
informasiya təminatının vacibliyi vurğulanmışdır. Bu məqsədlə Rusiya EA Təbiət 
Elmləri Kitabxanasının Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin informasiya 
texnologiyalarının və informasiya resurslarının istifadəsinin mümkün olduğu məsələsinə 
baxılmışdır. Rusiya EA Təbiət Elmləri Kitabxanasında Nadir nəşrlər və arxiv 
materialları şöbəsinin formalaşmasından, tədqiqatçılar üçün raritet nəşrlərin əlyetər 
olmasını, müasir metodlarla axtarıb üzə çaxarılmasını təmin etmək məqsədilə nadir 
nəşrlərin elektron kataloqunun və tammətnli elektron kitabxanasının yaradılmasından 
qısa olaraq danışılır. 
 
 
                                                                                                      Dr. Mikhail V. Levner,  

 
CREATİNG A CATALOGUE OF RARE BOOKS AND FULL-TEXT 

ELECTRONİC LİBRARY OF RARE BOOKS İN THE LİBRARY FOR 
NATURAL SCİENCES RAS 

 
                                                                     Summary 
 
        The article analyzes the methodological issues of the development of scientific 
knowledge and the reflection of this process in the researches on the history of science. 
Postulated the need for information support of scientific direction "History of Science" 
by modern methods, as is done in the field of natural sciences and possibility to use for 
this purposes of information technology and information resources of Centralized 
Library System of Library for Natural Sciences RAS (CLS LNS RAS) – books 
collection of the Department of rare books and archival documents at the LNS RAS, 
about the formation of the electronic catalog of rare books and full-text electronic 
library of rare books, providing access to the texts of the rarities, the search and 
identification of information necessary for researchers  by modern methods.  
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТЕПАНА СМАЛЬ-СТОЦКОГО 
(КОНЕЦ XIX - ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ ХХ В.) 

 
Açar sözlər:  S.Smal-Stotsky, naşir, məbuat, kitab nəşri, Bukovina. 
Ключевые слова:  С. Смаль-Стоцкий, издатель, пресса, книгоиздание, Буковина. 
Key words:  Stepan Smal-Stotsky, publisher, periodical, publishing, Bukovina. 

 
         С. Смаль-Стоцкий известный как языковед, литературовед, культуролог 
историк, экономист, журналист, издатель, редактор, общественно-политический 
деятель, «пришел в Черновцы и способствовал политическому возрождению 
Буковинских Украинцев» [8]. Немало усилий он приложил к развитию 
национальной мысли в крае, которой главным образом посодействовала его 
публицистическая, редакторская и издательская деятельность. 

С. Смаль-Стоцкий совершил немало издательских проектов, реализовал 
благодаря издательствам, созданным самостоятельно или в сотрудничестве. 
Считаем, что С. Смаль-Стоцкий заслуженно получил статус одного из ведущих 
деятелей прессы того времени, внеся существенный вклад в развитие украинской 
культуры в целом. 

Итак, тема научной статьи – анализ издательской деятельности С. Смаль-
Стоцкого в конце XIX – тридцатых годов ХХ века. Актуальность поставленной 
проблемы заключается в малоизученности теории и истории издательского дела в 
Украине наработки С. Смаль-Стоцкого. Только отдельные сведения можно 
получить из материалов исследователей его деятельности, однако комплексного 
анализа его издательского дела не было осуществлено. 

В период советской эпохи деятельность и творчество С. Смаль-Стоцкого 
открывали общественности за рубежом А. Господин [4], М. Возняк [2], а также А. 
Цисык, Л. Луцив, К. Кисилевский, И. Новосивський, опубликовавшие статьи в 
«Записках Научного Общества им. Шевченко» о праздновании столетия со дня 
рождения Степана Смаль-Стоцкого [7]. 

С обретением независимости Украины ученые из Черновицкого 
Национального университета начали заполнять «белые пятена» в истории, 
связанных с именем С. Смаль-Стоцкого. Это, в частности А. Горбатюк [3], В. 
Даниленко и А. Добржанский [5], В. Ботушанский [1] и др. 

Цель исследования – верифицировать вклад С. Смаль-Стоцкого в создание 
отечественной науки об издательском деле, проанализировать главные аспекты 
этой деятельности выдающегося деятеля и выяснить основные тенденции в 
осуществлении издательского процесса во условиях отсутствия. 
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Объект научного исследования – издательская деятельность С. Смаль-
Стоцкого, предмет – особенности деятельности С. Смаль-Стоцкого в области 
книго- и прессо издания. 

Издательскую деятельность С. Смаль-Стоцкий начал еще во Второй львовской 
немецкой гимназии (сентябрь 1876 – июнь 1878), где после первого же месяца 
обучения призвал друзей к изданию произведений украинских классиков в 
хронологическом порядке. И столкнувшись со сложной работой над 
продолжением издания, обратился к профессору Г. Онишкевичу с предложением 
принять на себя руководство редакцией. 

9 января 1877 был опубликован первый выпуск «Русской Библиотеки», тираж 
которой и в дальнейшем составил почти 1500 экземпляров. По словам самого Г. 
Онишкевича, главной задачей Библиотеки была популяризация произведений 
украинских классиков среди народа. Отметим, что С. Смаль-Стоцкий был активно 
вовлечен в выдачу очередных двух выпусков «Библиотеки»: решал 
организационные вопросы, переписывал произведения, в частности И. 
Котляревского, и читал корректуру. 

Следующим издательским проектом С. Смаль-Стоцкого стала черновицкая 
газета «Буковина». Проекту издания газеты предшествовало явление появления в 
1880-х гг. в буковинском крае украинской национальной мысли, которая нашла 
свое место в обществе «Русская Беседа». Народники, которые начали 
плодотворную деятельность в обществах пришли к выводу о начале издания 
периодического органа еще 12 сентября 1884, однако «... при активной работе Ст. 
Смаль-Стоцкого и Ом. Поповича появляется и первый орган украинской мысли п. 
Н. «Буковина» [6], которая начинает выходить 1 января 1885. 

Отметим, что С. Смаль-Стоцкий имел отношение к «Буковине» не только как 
издатель. В статье «Как просыпался от сна украинский народ?» Он писал, что у 
него появилось много работы «круг газеты» [23]. Вместе с А. Поповичем и И. 
Тыминским осуществлял редактирование материалов политической и 
общественной характера, а также как публицист заполнял страницы газеты 
статьями на различную тематику (общественно-политической, культурно-
просветительской, образовательной и др.). 

Уместно подчеркнул О. Маковей, авторству которого, как мы считаем, 
принадлежит публикация «Др. Степан Смаль-Стоцкий»: «Эго [С. Смаль-
Стоцкого] мероприятием выходит журнал «Буковина» уже второй год каждую 
неделю» [21]. И достоверным фактом того, что С. Смаль-Стоцкий – издатель 
«Буковины», фигурирует фрагмент из его письма к обществу «Просвита»: «... 
будут все старания и труд рядом с ней упали почти совсем на мои плечи или же 
на мою голову. Составили мы редакцийний комитет, сходились на совещания, 
роздилили труд, но в конце концов за редакцию и за деньги, потому что она не 
выплачивалась, должен был заботиться я. Так редактировал я Буковину, был ее 
корректором и кассиром и всем собственно, пока не привел Маковея из Львова на 
редактора... » [17]. 

Как «властитель» «Буковины» [10], С. Смаль-Стоцкий присоединился к 
процессу создания газеты, история которой была тесно связана с национальным 
возрождением Западной Украине, в частности Буковины. 

17 мая 1888 С. Смаль-Стоцкий обратился с письмом к структурам власти, 
чтобы сообщить, что «... составлять, выдавать и редактировать журнал научно-
педагогический подь названием «Руска Школа» [19]. В этом же месяце вышел 
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первый выпуск журнала «Руска Школа», редактором которого, как было отмечено 
на титульной странице, был С. Смаль-Стоцкий. В публикации «Вôдь издательства 
и редакции» редактор ознакомил читателей с программой издания и сообщил, что 
еще на первом общем собрании общества «Руска Школа» было решено выдавать 
научно-педагогический журнал, средства на который выделил собственно 
буковинский сейм.  

Отметим, что были изданы только два выпуска этого журнала для школ, из-за 
нехватки поддержки общественности, в частности украинской интеллигенции. По 
просьбе издателя и редактора оказать моральную и финансовую помощь 
откликнулись лиш немногие читатели. Ведь как писал С. Смаль-Стоцкий, что 
среди 400 присланных экземпляров, более 300 господ не дали ни денег, и не 
отправили экземпляров назад, только 53 человека "приняли их радушно». Итак, 
закрытию этого издательского проекта С. Смаль-Стоцкого способствовали также 
финансовые проблемы, которые в итоге сопровождали и само общество «Руска 
Школа» на протяжении его функционирования. 

Еще одним периодическим проектом издателя стала газета «Руска Рада», 
которая начала выходить в Черновцах с 1898 года. В первом ее числе редакция 
поместила обращение к читателям, в котором говорилось, в частности, о том, что 
«... будем в той газете писать и давать такие советы, чтобы русский народ, 
послушав их, мог чем скорее услышать в силу и чем скорее услышать ся 
счастливым на своей родной земле». Кроме издательского взноса до выхода 
«Русский Рады», он работал и над организацией и представлением содержания, то 
есть «редактировал ее с доски до доски» [17]. 

Заметим, что С. Смаль-Стоцкий обращался к Научного общества им. 
Шевченко о создании в Черновцах их филиальной типографии, дало бы 
значительный толчок развитию издательского дела «... примененную к нашим 
потребностям» [12]. Однако получив одобрительного ответа, он начал хлопотать 
над созданием типографии политического общества «Русский Рады», что, в свою 
очередь, облегчало бы выход Прессо- и книгоиздательской продукции 
относительно технических и финансовых вопросов [17]. 

Собственно, 1899 года С. Смаль-Стоцкий приложил немало усилий к 
основанию, по его словам, «Типографии Русской Совета» [22]. Он обращался к 
правительству с представлением, в котором поднимал вопрос о предоставлении 
«Русской Раде» концессии на типографию, ведь в уставе общества отмечалось, 
что оно может издавать газеты, соответственно, иметь и собственную 
типографию. 

В письме к галицкому судье Т. Реваковичу, С. Смаль-Стоцкий писал, что 
ведущие черновицкие общественно-политические деятели закрылась к развитию 
литературного движения на Буковине, основав типографию [16]. Концепция 
возникновения типографии в первую очередь способствовала практике 
популяризации украинского печатного слова, и тем самым получила 
неудовлетворительное отклик со стороны оппонентов народников – москвофилов. 
Конечно, обвинения касалось, в первую очередь, финансового вопроса – за какие 
средства была создана типография? По этому поводу С. Смаль-Стоцкий 
утверждал, что типография была собственностью общества «Русская Рада», 
впоследствии «Русского Народного Дома в Черновцах», «Селянской Кассы», что 
и предоставляли средства на ее содержание. Собственно, снаряжение в начале 
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было приобретено за деньги, изъятые из продажи газеты «Буковины», и помощи 
благотворителей, в том числе самого С. Смаль-Стоцкого. 

Отметим, что в 1899 году С. Смаль-Стоцкий содействовал изданию первого 
сборника новелл В. Стефаника «Синей книжечки». С началом подготовки издания 
к печати писатель беспокоился своевременным выходом в свет будущего издания 
и с опаской относился к профессионализму издателя. Это мы можем проследить в 
его письме к О. Кобылянской «Маковей говорит, что он [С. Смаль-Стоцкий – М. 
П.] печатает книги по два года. Если бы еще не начал печатать, то или пусть 
начинает, или свернет бумаги... »  [24, с. 163]. Но несмотря на опасения В. 
Стефаника сборник таки была напечатан и «имел действительный успех» [26]. К 
тому же писатель получил гонорар за издание, С. Смаль-Стоцкий выплатил ему 
триста крон. 

Как издатель, С. Смаль-Стоцкий настаивал на публикации предисловия к 
произведениям писателя. По этому поводу В. Стефаник в письме к А. Гаморак 
писал, что «Стоцкий просил, чтобы к моему сборнику дал вступительное слово. Я 
позволил, потому что неловко было отказать» [24, с. 169]. В тексте предисловия, 
которую он же поместил, С. Смаль-Стоцкий отметил: «Выпала мне честь, выдать 
в свет вот эту «Синюю Книжечку», считаю однако своим долгом сказать 
несколько слов по этому случаю». Теми несколькими словами он сформулировал 
критическую заметку: «Правда, не все они одинаково артистично законченные, 
есть некоторые недоконченной к самому краю, или, принявши иной образ, 
недогладженые, но все же видна рука хоть молодого, но мастера» [25]. 

Несмотря на определенные нюансы в издании «Синей книжечки», отношения 
между С. Смаль-Стоцким и В. Стефаником были дружеские и многосторонние по 
дальнейшей совместной деятельности. Известно, что С. Смаль-Стоцкий 1911 был 
избран в государственный совет в Вене, где часто встречался с В. Стефаником. 
Что касается литературных квестов, то С. Смаль-Стоцкий поощрял писателя, 
чтобы тот начал подготовку к печати книги произведений, в содержание которых 
бы входила тематика «что-то о женщинах и любви» [24, с. 176]. Кроме этого С. 
Смаль-Стоцкий настаивал на написании драматического произведения, замысел 
которого писатель так и не осуществил. 

Осенью 1900 Научное общество им. Шевченко и черновицкое общество 
«Русская Беседа» решили издать произведения Ю. Федьковича. С. Смаль-
Стоцкому, как близкому другу и коллеге поэта, от имени этого общества было 
поручено собрать материал для планируемого издания. О ходе своей работы он 
неоднократно писал Драгоманову. В частности, подчеркивал важность 
опубликования воспоминаний о Ю. Федьковича и его корреспонденции, а также 
просил подать личные материалы, касающиеся лица поэта, его жизни и 
творчества [11]. Отметим, что М. Драгоманов рассказал о первом знакомстве с Ю. 
Федьковичем и подтвердил приобретение двух его стихотворений, а также 
пообещал прислать С. Смаль-Стоцкому «особный мемуар» [9], который так и не 
получил своего адресата. 

Кстати, И. Франко в предисловии к первому тому издания поблагодарил С. 
Смаль-Стоцкому за помощь при подготовке к печати произведений Ю. 
Федьковича. Это подтверждает, что С. Смаль-Стоцкий передал «богатую папку 
материалов к биографии Ф-ча» и «его труд при сборе материала в издании при 
каждой детали будет указана и его литературное право не потерпит под моей 
рукой никакого урона» [18]. 
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Известно, что С. Смаль-Стоцкий был членом издательского союза «Дело», «... 
в который вошло несколько десятков передовых народников». Оно была создано 
по инициативе В. Барвинского, ведь он был уверен в популярности газеты «Дело» 
и объединил вокруг этой идеи общественность «к труду для подъема народа». В 
общем Союз был владельцем газеты «Дело», а не редакторы, что подтверждается, 
например, информацией о том, что А. Горбачевский «как властитель и редактор» 
обозначался только на бумаге. 

Издательская деятельность С. Смаль-Стоцкого в эмиграционные года была 
сосредоточена в Чехословакии. В межвоенные годы страна стала одним из 
ведущих общественно-политических центров для украинских эмигрантов. Можно 
проследить причастность С. Смаль-Стоцкого и к созданию летом 1919 года. 
Заграничного украинского кооперативного издательского общества «Мир» в 
Праге. Среди учредителей – известные политически общественные деятели: Е. 
Выровой, М. Грушевский, В. Королей-Старый, М. Славинский, Ф. Тихий и др. 
Цель Общества заключалась в популяризации украинской литературы в Европе и 
освещения спорных моментов в нашей истории для иностранного восприятия. 
Членство С. Смаль-Стоцкого в «Вселенной» объясняется тем, что его фигура 
была уже достаточно известна в эмиграционных кругах Чехословакии. Ведь как 
раньше высказывались румынские общественно-политические деятели: 
сотрудничать с С. Смаль-Стоцким – хороший прогресс для дальнейшей 
деятельности. 

Напомним, что главный замысел Общества «Вселенная» сводился к 
популяризации украинского научного, исторического, культурного издательского 
продукта. С. Смаль-Стоцкий, получив авторитетное имя в общественно-
политической сфере эмиграционной жизни, не случайно был задействован в 
деятельности издательства. 

Возвращаясь к Буковине, отметим, что начало ХХ в. в крае можно назвать 
периодом возрождения украинской национальной идеи. Главным критерием в ее 
утверждении встала проблема существования украинского языка. Ведущие 
деятели края, в частности С. Смаль-Стоцкий, приложили немало усилий к 
развенчанию теории прорусского языка. Несмотря на политические перетрубации 
на Буковине, он сумел поднять вопрос фонетического правописания на 
правительственный уровень. 1892 Министерство вероисповеданий и образования 
Австро-Венгрии издало распоряжение, согласно которому со следующего года во 
всех школах Галичины и Буковины с украинским языком обучения 
предполагалось введение фонетического правописания. Именно тогда и началась 
издательская деятельность С. Смаль-Стоцкого над созданием грамматик в 
соавторстве с немецким языковедом Т. Гартнер «Руска грамматика» (Вып. 1, 
1893; Вып. 2, 1907), «Грамматика русского языка» (Вып. 3, 1914; Вып. 4, 1928), 
«Grammatik der Ruthenischen (Ukrainischen) Sрrache» (1913). 

С. Смаль-Стоцкий как издатель занимался выпуском грамматик, ведь в 
письмах к А. Барвинского часто ставил вопрос их издание. Находясь в 
австрийском городе Инсбруке, посылал ему рукопись издания, который будет 
подавать в типографии только после его проверки и оценки материала [14]. 
Подробно информировал об издании грамматики немецкого языка, которая 
позволит «вывести укр. язык в большой мир», и писал о начале печати 
«Ruthenische Grammatik» (1913) [15]. Также С. Смаль-Стоцкий отмечал 
недостатка финансирования «русской грамматики» (1893), на которую «братья 
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Украинцы поскупилися», что обусловило немало проблемных ситуаций во время 
издания [13]. 

Издательская деятельность С. Смаль-Стоцкого была хорошо известной в 
писательских кругах Западной Украины. Подтверждением этому является то, что 
1896 М. Черемшина в письме к А. Маковею просил помощи в привлечении С. 
Смаль-Стоцкого к изданию его драмы «Неистовые» [20]. Как видим, его 
издательская деятельность была хорошо известна не только на Буковине, а в 
Галиции. 

Подводя итоги исследования, можем четко определить основные тезисы 
относительно этой проблематики. С. Смаль-Стоцкий сумел убедить политическое 
сообщество конца XIX - тридцатых годов в необходимости популяризации 
украинской национальной мысли. Значительную роль при этом он отводил 
развитию издательского дела. Несмотря на критику оппозиции, С. Смаль-Стоцкий 
шаг за шагом воплощал в жизнь прессо- и книгоиздательские проекты, 
организовал типографию, приобщался к созданию издательских союзов, работал 
над изданием собственных работ, школьных учебников, а также произведений 
известных писателей. Бесспорно, авторитет С. Смаль-Стоцкого –издателя 
заключался в его преданности национальной идее, ее распространению и 
представлению европейской общественности, что он не раз констатировал, 
работая в важной области общественно-политической и культурной жизни – 
редакционно-издательской работе. 

 
 

Литература: 
 

1. Ботушанский В. Степан Смаль-Стоцкий - выдающийся деятель Буковины: 
штрихи к портрету / В.Ботушанский. - Черновцы: Яворский Н. С., 2010. - 68 с. 

2. Возняк М. Степан Смаль-Стоцкий и Франко // Доклады Научного общества 
Шевченко в ЖДА. - 1959. - Ч. 11.-  С. 11-24. 

3. Горбатюк А. Степан Смаль-Стоцкий как литературовед: фигуры и явления 
новой украинской литературы: автореф.дисс…канд. филол.наук / О.В. 
Горбатюк; Львовский нац.ун-т им. Ивана Франко. - Львов, 2009. - 20 с. 

4. Господин А. Академик Степан Смаль-Стоцкий / А.Господин - Виннипег, 1989. - 
36 с. 

5. Даниленко В. М., Добржанский А. В. Академик Степан Смаль-Стоцкий: жизнь 
и деятельность / В.Даниленко, А.Добржанский - Киев–Черновцы: [б.в.], 1996. 
- 207 с. 

6. Животко А. История украинской прессы / Передм. К. Костева. - Мюнхен, 1989–
1990. - С. 144. 

7. Записки Научного Общества им. Шевченко (В честь столетия со дня рождения 
Степана Смаль-Стоцкого) / ред. К.Кисилевский. - Т. 172. - Нью-Йорк, 1960. - 
103 с. 

8. Левицкий К. История политической мысли галицких украинцев. 1848 – 1914. 
На основании воспоминаний. - Львов, 1926.- С. 161. 

9. Письмо Драгоманова М. к Смаль-Стоцкому С. Женева, 20. 04. - 23. 05. 1888 // 
ЦГИАУ в г. Львове. - Ф. 663., оп. 2., ед. сб. 63. - Арк. 34-37. 

10. Письмо Маковея О. к Смаль-Стоцкому С.  Черновцы, 21 03.1895 // ИЛ. 
ВРФиТ. - Ф. 59, спр. 2077. - Арк. 128. 



                                                                                                     Elmi əsərlər №3(4),2016 
 

119 
 

11. Письмо Смаль-Стоцкого С. к Драгоманову М. Черновцы, 20. 02. 1888 // 
ЦГИАУ в г. Львов. - Ф. 663., оп. 2., ед. сб. 82. - Арк. 22. 

12. Письмо Смаль-Стоцкого С. к Барвинскому О. 06. 06. 1894 // ЛННБ Украины 
им. В. Стефаника. Отдел Рукописей. - Ф. 11 (Барвинские), д. 2456, п. 147. - 
Арк. 97-99. 

13. Письмо Смаль-Стоцкого С. к Барвинскому. 01.12.1889 // ЛННБ Украины им. 
В. Стефаника. Отдел Рукописей. - Ф. 11 (Барвинские), д. 2455, п. 147. - Арк. 
10-11. 

14. Письмо Смаль-Стоцкого С. к Барвинскому О. Инсбрук, 2.04.1907 // ЛННБ 
Украины им. В. Стефаника. Отдел Рукописей. - Ф. 11 (Барвинские), д. 2458, п. 
148. - Арк. 24. 

15. Письмо Смаль-Стоцкого С. к Барвинскому О. Черновцы, 3.04.1913 // ЛННБ 
Украины им. В. Стефаника. Отдел Рукописей. - Ф. 11 (Барвинские), д. 2458, п. 
148. - Арк. 65-66. 

16. Письмо Смаль-Стоцкого С. к Реваковичу Т. 31. 01. 1896 // ЦГИАУ в г. Львов. - 
Ф. 664., оп. 1., д. 2. - Арк. 11, 12. 

17. Письмо Смаль-Стоцкого С. в общество «Просвита». 20. 02. 1926 // ЦГИАУ в г. 
Львов. - Ф. 348., оп. 1., ед. сб. 779. - Арк. 76.  

18. Письмо Франко И. к Маковею О. Львов, 29 октября 1901 // Франко И. Собр. 
соч. в 50 т. Т. 50: Письма (1895 - 1916). - Киев: Наукова думка, 1986. - С. 171-
172. 

19. Переписка с министром культуры и просвещения относительно выдачи 
разрешения преподавателю Черновецкого университета Смаль-Стоцкому 
Стефану на издание педагогического журнала на русском языке «Русская 
школа». 17. 05. 1888 // ДАЧО. - Ф. 3., оп. 1., ед. сб. 5277. - Арк. 1. 

20. «Покутская Троица» и литературный процесс в Украине конца XIX - начала 
XX веков: материалы научной конференции, 14-15 мая 2001 г. Дрогобыч / 
отв. ред. Е. Пшеничный. - Дрогобыч: Измерение, 2001. - С. 232. 

21. Смаль-Стоцкий С. // Илюстрированый буковинский православный календарь 
на рокь звычайный 1894 / Др. Степан Смаль-Стоцкий - Львов, 1893. - С. 55. 

22. С. Смаль-Стоцкий. На вечную память Стефаника // Час. - 1937. - 9 января. - С. 
2-3. 

23. Смаль-Стоцкий С. Как просыпался от сна украинский народ? // Народный 
иллюстрированный календарь общества «Просвита» на переступний год 1928 
- Львов, 1927. - С. 63. 

24. Стефаник В. Полное собрание сочинений. В 3-х т. Т 3.: Письма.- Киев, 1954. - 
330 с. 

25. Стефаник В. Синяя книжечка / Василия Стефаника. Пред. С. Смаль-Стоцкий. - 
Черновцы: тиражи типографии общества "Русский Рады", 1899. - С. 3. 

26. Франко И. Украинско-русская литература и наука в 1899 году / Иван Франко // 
Дело. - 1900. - Чис. 1. - С. 1-2. 

 
 

 
 
                                                  

Pelipets Maryana İvanovna  
 



                                                                                                     Elmi əsərlər №3(4),2016 
 

120 
 

STEPAN STOTSKİNİN NƏŞRİYYAT FƏALİYYƏTİ 
(XIX əsrin sonu- XX əsrin otuzuncu illəri) 

 
Xülasə 

 
Məqalədə S.Smal-Stotskinin nəşriyyat fəaliyyətinin xüsusiyyətləri tədqiq və 

xarakterizə olunmuşdur. Bukovinada o dövrdə olan ictimai-siyasi şəraitdə onun 
nəşriyyat işlərinin spesifikası izlənilir. Ukraynanın jurnalistika və nəşriyyat tarixinin 
inkişafında tanınmış nəşir S.Smal-Stotskinin rolu müəyyən edilmişdir. 

 
 

                                                                                     Pylypets Marya İvanovna 
 

PUBLISHING ACTIVITIES OF STEPAN SMAL-STOTSKY 
(LATE XIX - EARLY XX CENTURY) 

 
Summary 

 
          The features of Stepan Smal-Stotsky's publishing activities have been examined 
and characterized. The specifics of its implementation in socio-political conditions in 
Bukovina has been traced. The role of S. Smal-Stotsky as a publisher in the history of 
Ukrainian journalism and publishing has been determined. 
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AZƏRBAYCANDA ARXEOLOGİYA ELMİNİN İLKİN SƏNƏD-
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Ölkəmiz sivilizasiyanın ən qədim ocaqlarından biridir. Bunu deməyə 

Azərbaycan ərazisində aparılan və zəngin maddi mədəniyyət abidələrini üzə çıxaran 
arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların nəticələri əsas verir. XIX əsrin sonu XX əsrin 
əvvəllərindən başlayaraq tədqiqatçılar tərəfindən erkən əkinçilik mədəniyyətinə aid 
yaşayış məskənləri, tunc dövrünün şəhərləri, antik və orta əsrlərə aid abidələr aşkar 
edilib öyrənilmişdir. Lakin, arxeologiya elminin sənəd-informasiya və biblioqrafik 
mənbələri tədqiq edilməmişdir. Azərbaycanda sözü gedən elmin yaranma və təşəkkül 
tarixinə dair bir sıra elmi tədqiqatlarda ilkin mənbələr qismən araşdırılmışdır [1,5,6]. 
Ümumilikdə Azərbaycanda arxeologiya elminin bibloqrafik informasiya təminatı, o 
cümlədən ilkin sənəd-informasiya mənbələri heç bir tədqiqat işinin obyekti olmamışdır.  

 Məqalədə arxeologiyaya dair ilkin sənədlər, onların səciyyəvi xüsusiyyətləri və 
arxeoloji sənəd kütləsinin formalaşmasında tutduğu yer araşdırılıb. 

Azərbaycan arxeologiyasının ilkin mənbələri Azərbaycana səyahət etmiş 
səyyahların tərtib etdikləri mədəniyyət abidələrinin siyahıları, digər peşə sahiblərinin 
burada apardıqları qazıntılar haqda təqdim etdikləri hesabatlar və ayrı-ayrı müəlliflərin 
əsərlərindən ibarətdir.  

Azərbaycan abidələrinin geniş təsvirini çoxşaxəli yaradıcılığı ilə seçilən böyük 
Azərbaycan mütəfəkkiri Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Azərbaycan tarixşünaslığının ilk 
nümunəsi olan “Gülüstani-İrəm” əsəri Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri 
haqqında məlumatla zəngin ilkin mənbə hesab edilir. O bu əsəri yazarkən yazılı 
mənbələrlə yanaşı ilk dəfə olaraq maddi mədəniyyət  abidələrinə bilavasitə müraciət 
etmiş və onları dəyərli mənbə kimi qiymətləndirmişdir. O gəzərək rast gəldiyi Dərbənd 
qalası, Qız qalası, Şirvanda Gülüstan qalası, Gilgilçay səddi, Səbayıl qalası, İran 
Azərbaycanında yerləşən Şeyx Səfi türbəsi və s. abidələrin təsvirini vermişdir. Müasir 
tədqiqatçı-arxeoloqlar “Gülüstani-İrəm” əsərini bugünkü Azərbaycan arxeologiyasını 
150 il qabaqlamış bir əsər kimi qiymətləndirirlər  [7;S.11]. 

Hələ XVII əsrdə Naxçıvan ərazisinə səyahət edən Osmanlı yazarı və səyyahı 
Övliya Çələbi [4] 1672-ci ildə İran və Azərbaycana səyahət etmiş fransız səyyahı Jan 
Şarden [16] və 1817-1820-ci illərdə Azərbaycanda, xüsusən Naxçıvanda olmuş digər 
fransız səyyahı Ker Porter [10] buranın yaşayış məskənləri və tarixi memarlıq abidələri 
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haqqında geniş məlumat toplamışlar. Bundan başqa İsveçrəli səyyah Dyubua de 
Monpere 1834-cü ildə Azərbaycanda olmuş, Göygöl (Xanlar) rayonunda 30-a qədər 
müxtəlif kurqanlarda qazıntılar aparmış və Naxçıvandakı türbələrin qısaca siyahısını 
vermişdir. Səyyah Qafqazda apardığı araşdırmaları ümumiləşdirərək 1839-1844-cu illər 
ərzində “Qafqaz ətrafında səyahət” adlı 6 cildlik əsəri nəşr etdirmişdir [12]. XIX əsrin 
iyirminci illərində Rusiyaya gəlmiş, Qafqaz canişinliyində işləmiş məşhur fransız 
səyyahı və etnoqrafı İvan İvanoviç Şopen general İ.F.Paskeviçin göstərişi ilə 1829-
1832-ci illərdə nəşr etdirdiyi əsərlərində Qafqazın, o cümlədən İrəvan və Naxçıvan 
xanlıqlarının ərazilərində tədqiq etdiyi abidələr haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır 
[18]. 

Məlumdur ki, Qafqaz, o cümlədən Azərbaycanın bütün sahələrinin öyrənilməsi 
çar Rusiyasının maraqlarından biri olmuşdu. Ölkəmizin tarixinin öyrənilməsi məqsədilə 
Rusiya İmperator Arxeoloji Komissiyası tərəfindən Cənubi Qafqaza göndərilmiş 
Aleksandr Yanovski  burada ilk arxeoloji təqiqat aparanlardandır. O apardığı 
tədqiqatların nəticələrini 1846-cı ildə “Qədim Qafqaz Albaniyası haqqında” adlı çap 
etdirdiyi məqalədə şərh etmişdir [19]. Bundan başqa Zaqafqaziya dairəsi baş idarəsinin 
diplomatik dəftərxanasına ezam olunmuşrus şərqşünasıN.Xanıkov da Azərbaycanda 
bəzi tədqiqatlar aparmışdır. O “Müsəlman ruhanilərinin Əli təriqətinin vəziyyəti 
haqqında layihə”sini hazırlayarkən Bərdə, Dərbənd və Naxçıvan ərazilərində apardığı 
tədqiqatlar haqqında məlumat vermişdir. Digər rus alimi, Naxçıvan şəhər məktəbinin 
müfəttişi K.Nikitinin “Qafqaz xalqlarının təsviri üçün materiallar məcmuəsi”ndə nəşr 
etdirdiyi “Naxçıvan şəhəri və Naxçıvan qəzası” [14] adlı məqaləsində Naxçıvan 
şəhərinin mövqeyi, onun qədimliyini sübut edən  12 qala, qüllə, məsçidlər və onların 
qalıqları, duz mədənlərindən tapılmış daş balta, külünglərdən yazmışdır. 

Qafqaz arxeologiyasının öyrəniməsi məqsədilə yaradılan 1871-ci ildə Qafqaz 
arxeoloji Komitəsi və 1881-ci ildə Tiflisdə çağırılan V arxeoloji qurultay Azərbaycanda 
arxeoloji tədqiqatların aparılmasına xüsusi maraq yaratdı. Bu dövrdə Qərbi Avropadan 
gəlmiş qeyri arxeoloqların apardlqları qazıntı işləri Azərbaycan arxeologiyasının 
öyrənilməsində xüsusi yer tutur. Ümiliyyətlə, Azərbaycanda arxeologiya elminin ilkin 
sənəd-informasiya kütləsinin əsas hissəsini hesabatlar təşkil edir. Bu hesabatlar Avropa 
ölkələrindən Azərbaycana gəlib arxeoloji abidələrin qazıntısı tədqiqatçıların qəbir 
abidələrində aparılan qazıntılar haqqında öz dillərində təqdim etdikləri yekun 
nəticələrdən ibarətdir. Xarici dildə yazılmış bu hesabatları rus arxeoloqları T.S. Passek 
və B.A.Latınin tərcümə edərək  ümumiləşdirib “Очерки до истории Северного 
Азербайджана” adlı əsəri nəşr etdirmişdilər [15]. Bu hesabatlar Azərbaycanda aparılan 
ilk arxeoloji tədqiqatların öyrənilməsi üçün əsas mənbələrdir. 

Hərtərəfli biliyə, ensklopedik savada malik və milliyətcə fransız olan A.P.Berje 
Qafqaz və Azərbaycan arxeologiyasında adı mühüm işlərdə hallanan şəxslərdəndir. 
1864-cü  ildə Qafqaz Arxeologiya Komissiyasının sədri  vəzifəsinə təyin olunur. 
Qafqazın öyrənilməsində çox qiymətli məşhur elmi mənbə olan "Qafqaz 
Arxeologiya    Komissiyasının  Aktları"nın  10 cildi A.Berjenin  rəhbərliyi altında çap 
edilmişdir. Ona bu əzəmətli yaradıcılıq 
fəaliyyətində  N.Q.Berzenov, görkəmli   filosof  və dramaturq  M.F.Axundov , 
canişinliyin məmuru Nırkov  daha çox kömək edirdilər . Təkcə bu faktı xatırladaq ki, 
"Aktlar"ın ilk beş cildi üçün hazırlanan materialların  700 səhifəyə 
qədərini  A.P.Berjenin  köməyi ilə müxtəlif Şərq 
dillərindən  rus  dilinə  M.F.Axundov  tərcümə etmişdir. Qeyd edək, Azərbaycan 
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mətbuatının  təşəkkülü və inkişafı  yolunda A.P.Berjenin hərtərəfli  xidmətləri xüsusi 
tədqiqat tələb edir. 

Bu dövrdə V.Belk, E.Resler Q.Rozendorf, J.de Morqan və başqaları 
Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində sistemsiz və pərakəndə şəkildə tədqiqatlar aparmış, 
əldə edilən maddi-mədəniyyət nümunələrini Avropanın müxtəlif ölkələrinin 
muzeylərinə göndərmişlər. Avropadan gələn tədqiqatçıların əksəriyyəti alman mənşəli 
olmuşlar. Bu səbəbdən Azərbaycan arxeoloji ədəbiyyatının ilkin nümunələri 
Almaniyanın Berlin muzeyində daha çox rast gəlinir.Muzeyin keçmiş direktoru V.Nagel 
və Y.Ştrommenqerin rəhbərliyi ilə 1895-ci ildə ilə burada olan bəzi materiallar 
toplanaraq “Cənubi Qafqazdakı Kirovabad (Yelizavetpol) ərazisində erkən dəmir 
dövrünün arxeoloji tapıntıları” adı altında kataloq dərc olunmuşdur [9]. Bu kataloqda 
əsasən Gədəbəyin Qalakənd ərazsində qazıntı aparan V.Belkin tapdığı artefaktlar və 
yazdığı məktublar öz əksini tapmışdır. Kataloq 1999-cu ildə Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilərək çap olunmuşdur [8].Vlademar Belk Gədəbəydə “Simens” misəritmə zavodunda 
kimyaçı işləyib. Eyni zamanda ətraf ərazilərdə qəbir abidələrin olduğunu müşahidə 
etmişdir. O, Alman İmperator Arxeoloji Komissiyasının maddi vəsaiti ilə qazıntılar 
aparmış, əldə olunan materialları Almaniyaya göndərmişdir. O gördüyü işlərin 
hesabatını “Berlin Etnoqrafiya jurnalı”da (Der Zeitschrift für Ethnologie und der 
Verhandlunger der Berliner Gasellschaft für Anthropologie) nəşr etdirmişdir. V.Belkin 
nəşr etditdiyi hesabatda göstərir ki, o, 1888-ci ildən 1890-cı ilədək Gədəbəyin müxtəlif 
yerlərində (Daşkəsən, Qamışlı, Göydərə, Qalakənd, Qaramurad, “Cənnət qalası”, 
Qarzaxlı) 300-dən artıq daş qutu qəbirlərində qazıntı aparıb. Yuxarıda adı çəkilən 
dərgidə digər bir alman mənşəli alimin, Şuşa realni məktəbinin müəllimi Emil Reslerin 
də hesabatları dərc olunmuşdur. O, Moskva Arxeoloji Komissiyasının tapşırığı və 
vəsaitiilə Qarabağ və Gəncəçay hövzəsində  1892-ci ildən 1903-cü ilədə arxeoloji 
tədqiqatlar aparmışdır. Tunc dövrünə aid unikal qəbir abidələrindən əldə etdiyi 
materialları Sankt Peterburqun Ermitaj və Moskva Dövlət Tarix Muzeyinə 
göndərmişdir. E. Reslerin hesabatları həmalman dilində “Berlin Etnoqrafiya jurnalı”da, 
həm də paralel olaraq rus dilində İmperator Arxeoloji Komissiyasının 1893-ildən, 1905-
ci ilə qədər olan  hesabatlarında  nəşr olunmuşdur (Отчёт Императорский 
Археологический Комисии).  

Digər bir alman mənşəli arxeoloq Fridrix Bayern Qafqaz, o cümlədən 
Azərbaycan arxeologiyasının inkişafında müəyyən rol oynamışdır. O 
“QafqazdaArxeologiyadostlarıcəmiyyəti” və Tiflisdəmuzeyyaratmışdır. 
OGəncəXanlığının, Rusiya İmperiyası vaxtında Yelizavetpol quberniyasına və indiki 
Ermənistan ərazisində, Ağstafaçay kənarında yerləşən Redkin Lager adlanan ərazidə 
qazıntı araparmış və tapılan materialları özünün yaratdığı müzeyə, Moskva və Berlin 
muzeylərinə göndərmişdir. Onun apardığı qazıntıların nəticələri monoqrafiya şəklində 
ölümündən sonra alman antropoloqu Rudolf Vixrov Berlin Antropologiya, Etnoqrafiya 
və Qədim Tarix Cəmiyyətinin illik məcmuəsində nəşr etdirmişdir [3]. “RedkinLager”in 
hələ tədqiq olunmamış original materialları Berlin Tarixəqədər və Erkən Tarix 
Muzeyində saxlanılmaqdadır [1, S.78]. 

“Berlin Etnoqrafiya jurnalı”nda və İmperator Arxeoloji Komissiyasının 
hesabatlarında yuxarıda haqqında bəhs edilən tədqiqatçılarla paralel olaraq həmin 
ərazilərdə alman mənşəli digər tədqiqatçılardan C.Lehmann Haupt, Q.Rosendorf, 
Q.Skinder, R.Vixrovun hesabatları da dərc olunmuşdur.  

Azərbaycan arxeoloji ədəbiyyatın ilkin-sənədlər sırasına Fransız arxeoloqu Jak 
de Morqanın Talışın dağ rayonlarında apardığı qazıntılar haqqında fransız dilində nəşr 
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etdirdiyi (Mission Scientifique En Perse, Volumes 1-3.- Paris, 1895) 4 cildlik kitabı da 
daxildir. Kitabda arxeoloq Lənkəranda apardığı arxeoloji qazıntılar haqqında məlumat 
verir. J.Morqan kitabında burada 100-dən çox daş qutuqəbir abidəsi tədqiq etməsi və 
tunc dövrünün sonu dəmir düvrünün əvvəllərinə aid topladığı zəngin madd-mədəniyyət 
nümunələri və əldə edilən materialları Sen Jermen muzeyinə təhvil verməsi haqda 
məlumat verir. Qeyd edək ki, son illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu tərəfindən Jak de Morqan irsinin araşdırılması 
üzrə Fransa-Azərbaycan birgə layihə həyata keçirir. J.Morqanın kitabındakı məlumat və 
xəritələrə əsaslanan, dörd ildən bir təkrarlanan bu araşdırmanın əsas məqsədi XIX əsrin 
məşhur fransız arxeoloqları olan Jak və Henri Morqanın Lənkəran və Lerik ərazisində 
apardığı tədqiqat işlərinin nəticələri barədə məlumatların yenidən araşdırılması və 
nəşridir. 

XX əsrin əvvəllərində Moskvaİmpertor Arxeoloji Cəmiyyətində“Qafqaz 
arxeologiyasına dair materiallar” adlı d rgi t sis edilmişdir. Qafqazda aparılan arxeoloji 
t dqiqatların n tic l rinin çap olunduğu c mi 13 buraxılışdan ibar t bu d rginin 6-cı 
buraxlışında 1896-cı ildə Zaqafqaziyaya ezamiyyətə göndərilmiş cəmiyyətin üzvü 
A.A.İvanovskinin hesabatı dərc olunmuşdur. O burada işlədiyi müddətdə Gədəbəy və 
Qalakənd ətrafında 72 daş qutu qəbri açmışdır. Yalnız faktların qeydi və materialların 
təsviri ilə kifayətlənən digər hesabatlardan fərql olaraq burada olaraq əldə olunmuş 
maddi-mədəniyyət nümunələrinin elmi təhlilini verməyə çalışmış, onların dövrü 
haqqında mülahizələr söyləmişdir  [13]. 

XX əsrin 20-ci illərindən sonra elmin digər sahələrində olduğu kimi arxeologiya 
elmində də canlanma müşahidə olundu. Yeni yerli ixtisaslı kadrların hazırlanması və 
elmi mərkəzlərin yaradılması arxeoloji tədqiqatların elmi əsaslarla sistemli şəkildə 
aparılmasına şərait yaratdı.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaranan “İstiqlal” 
muzeyinin əsasında 1920-ci ildə Azərbaycan Tarix Muzeyi təşkil edildi. Onun müdiri 
D.Şərifov ilk milli kadr kimi arxeoloji abidələrdəmüstəqil arxeoloji qazıntılara başladı. 
Arxeoloji tədqiqatlar 1923-cü ildə Bakıda yaranan Azərbaycanı Tədqiq və Öyrənən 
Cəmiyyət, 1927-ci ildə onu əvəz edən Azərbaycanın keçmişini tədqiq edən komitə və 
1929-cu ildə yaranan Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən aparılırdı. Bu qurumların 
m tbu orqanlarında artıq sistemli v  elmi saslara söyk n n arxeoloji qazıntıların 
hesabatlarına v  elmi m qal l r d rc edilm y  başlandı. Azərbaycanı Tədqiq və 
Öyrənən Cəmiyyətinin yaradılmasında xüsusi rolu olan professor Aleksandr Baqrinin 
müəllifliyi ilə nəşr edlən üç buraxılışdan ibarət “Azərbaycan biblioqrafiyasına dair 
materiallar” [11] da Azərbaycana dair 1890-1923 illər ərzindəki bütün nəşrlər 
toplanmışdır. Göstəricidə Azərbaycanda arxeologiyasına dair materialların da öz əksini 
tapmışdır. Bu mənbə Azərbaycan arxeologiyasının biblioqrafik informasiya təminatında 
ilk yeri tutur.  

Ölkəmizdə Rusiyadan dəvət olunmuş alimlər də çalışırdılar. Artıq 30-cu illərdə 
Azərbaycan arxeologiyası üçün xeyli işlər görmüş akademik İ.İ.Meşşaninovun 
rəhbərliyi altında İ.M.Cəfərzadə, Ə.K.Ələkbərov və başqalarının iştirakı ilə Qarabağ, 
Naxçıvan və digər bölgələrə təşkil olunan ekspedisiyalarda arxeoloji abidələri tədqiq 
edərək bir sıra yeni nəticələr əldə edildi.Arxeoloqlar Ə.Ələkbərovun, İ.Cəfərzadənin, 
D.Şərifovun, S.Qazıyevin, Y.İ.Hummelin əsərləri arxeoloji ədəbiyyat kütləsinin 
formalaşmasında xüsusi rol oynayır. Bu alimlərin iştirakı iləXX əsrin 30-cu illərində 
Mil düzünə, Kiçik Qafqazın cənub-şərq ətəklərinə, Naxçıvan ərazisinə və Azərbaycanın 
qərb rayonlarına ekspedisiyalar təşkil olunurdu. 
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1969-cu ildə hakimiyyətə gələn Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin 
öyrənib araşdırılmasına xüsusi diqqət ayırmağa başladı. Heydər Əliyevin imzaladığı 
qərara əsasən 1974-cü ildə yerli kadr potensialını nəzərə alaraq elmi tədqiqatların 
səmərəliliyini yüksəltmək məqsədi ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix 
İnstitutunun tərkibində Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru yaradıldı. Naxçıvan, 
Qəbələ, Şamaxı, Gəncə və digər bölgələrdə arxeoloji bazaların əsası qoyuldu. 70-80-ci 
illərdə çoxtəbəqəli arxeoloji qazıntılar aparılmağa başlanıldı. Artıq arxeologiya və 
etnoqrafiya sahəsi üzrə bir sıra mətbu orqanları yaradıldı və nəşr yeni edilən 
monoqrafiyaların ədəbiyyat kütləsinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artması müşahidə 
olundu. Həmin dövrdə Kitab Palatasının təsis etdiyi cari biblioqrafik göstəricilərdə 
arxeologiya elminə dair nəşrlər ayrıca bölmə altında qruplaşdırılmağa başlandı. 

Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonar Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1993-cü il 8 iyul tarixli qərarı ilə Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektorunun 
bazasında müstəqil Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun təsis edilməsi Azərbaycan 
arxeologiya və etnoqrafiya elminin daha geniş inkişafına zəmin yaratdı. Cənab İlham 
Əliyevin “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İnstitutu tərəfindən 2008-2009-cu illərdə aparılması nəzərdə tutulan arxeoloji 
ekspedisiyaların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 5 fevral 2008-ci 
il tarixli Sərəncamı ölkəmizin bütün bölgələrində arxeoloji tədqiqatların aparılmasına 
təkan verdi.  

Beləliklə, Azərbaycan arxeoloji ədəbiyyat kütləsinin ilkin-sənəd informasiya 
mənbələri Rusiya və Avropa ölkələrindən gələn və əsasməqsədi elmi-tədqiqat olmayan 
qeyri arxeoloqlar  tərəfindən aparılan qazıntı işlərinin hesabatlarından ibarətdir. Bu 
hesabatların az bir hissəsi Azərbaycan dilinə tərçümə edilib nəşr edilmişdir. Sonrakı 
illərdə elmin inkişaf prosesi arxeoloji sənəd kütləsinin artmasına gətirib çıxardı və bü 
gun də bu proses sürətlə davam edir. Lakin, təəssüflər olsun ki, hələ də bilavasitə 
Azərbaycan arxeologiyasına dair biblioqrafik göstərici tərtib erdilməmişdir.  
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ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ  АЗЕРБАЙДЖАНА И ИХ 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

Резюме 
 

        В статье исследованы первичные источники информации по археологии 
Азербайджана, а также определены позиции этих источников в потоке 
археологических документов. 

 

                                                                                                          Yasemen Sadikhova 

                                                                                                                                                                          

THE PRİMARY DOCUMENTARY İNFORMATİON SOURCES OF 
ARCHEOLOGY OF AZERBAİJAN AND THEİR TYPİCAL FEATURES 

                                            

Summary 

In this paper was investigated primary sources of Archeology of Azerbaijan and 
also determined the position of these sources in the flow of the archaeological 
documents. 
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ELMİ HƏYAT 

                             (elmi konfranslar,sessiyalar,beynəlxalq əlaqələr; 

                                              təqdimatlar,tədbirlər,təltiflər) 

   

“Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi 
problemləri”, 

XV beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 
(Bakı ş.) 

 

     AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun alimləri 2 may tarixində Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 
təşkilatçılığı ilə AMEA-nın Mərkəzi Elmi 
Kitabxanasında keçirilən Birinci Türkoloji 
Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş 
“Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi 
problemləri” mövzusunda XV Beynəlxalq elmi-
praktiki konfransda iştirak etmişlər. Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə 
direktor müavini, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-

Kəngərli “ Türk-mifik təfəkkürünün təcəssümü “Koroğlu”nun nəşr tarixi” , elmi işlər 
üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov  “Üzeyir Hacıbəylinin şəxsi arxivi”,elmi 
katib, fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfzadə “Nizaminin “İskəndərnamə”sində “türk nayı” – 
kərənay aləti haqqında” adlı və b. məruzələrlə çıxış etmişlər. 

 

“VI Uluslararası Türk sanatı tarihi ve folkloru 
konqresi  sanat etkinlikleri” 

elmi konfrans 
(Konya ş.,Türkiyə) 

 

12-14 may tarixində Türkiyənin Konya 
şəhərində keçirilən “VI Uluslararası Türk sanatı 
tarihi ve folkloru konqresi sanat etkinlikleri” adlı 
elmi konfransda AMEA-nın Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunun “Türkdilli 
əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin elmi işçisi 
Əliyeva Tahirə iştirak etmişdir. Konya 
Bələdiyyə sədri Tahir Akyürekin şərəfinə təşkil 
edilmiş bu konfransda Türkiyə, Azərbaycan, 
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Almaniya, Makedoniya, İtaliya, Moldova (Qaqauz) və s. ölkələrdən gələn  nümayəndə 
heyəti olmuşdur. Mayın 12-də Mövlana mədəniyyət mərkəzində konfrans öz işinə 
başlamış və  28 bölmədə aparılmışdır. Elmi işçi Tahirə Əliyeva “Piri Rəisin “Kitabi-
bəhriyyə” əsərində yeddi dəniz” adlı elmi məqalə ilə çıxış etmişdir. 

 

“Azərbaycanda multikulturalizm yaşam tərzidir”, 
respublika elmi konfransı 

(Bakı ş.) 
 
 

         21 mayda AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun iki alimi - elmi katib, 
fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfzadə və böyük elmi işçi, 
ilah.ü.f.d. Əkrəm Həsənov Azərbaycan Turizm və 
Menecment Universitetində (ATMU) “Azərbaycanda 
multikulturalizm yaşam tərzidir” mövzusunda 
keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak 
etmişlər. Alimlərin "Seyid Əbülqasim Nəbati 
yaradıcılığında multikultural dəyərlər" mövzusunda 
məruzəsi elmi konfrans iştirakçılarının xüsusi 
marağına səbəb olmuşdur.    

 

                

              
          “Ərəb dili və islam araşdırmalarının milli inkişafda rolu”, 
                                                      simpozium 
                                                 (Oluvil ş., Şri-Lanka) 
 

      AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, 
fil.ü.f.d., dosent Nəzakət Məmmədli 30 may - 3 
iyun tarixlərində Şri-Lanka Sosialist Demokratik 
Respublikasının Oluvil şəhərində yerləşən Soush 
Eastern Universitetinin təşkil etdiyi “Ərəb dili və 
islam araşdırmalarının milli inkişafda rolu” 
mövzusunda simpoziumda iştirak etmişdir. 
Universitetin “Ərəb dili və islam araşdırmaları” 
fakültəsinin təşkil etdiyi tədbirdə iştirak edən 

azərbaycanlı alim təsəvvüf ədəbiyyatında, xüsusilə də Azərbaycan və türk 
mütəsəvviflərinin yaradıcılığında Qurani-Kərim poetikası, rəmz və obrazlar sistemi,  səs 
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və ahəng effektləri, dil və üslub xüsusiyyətləri, Quran qissələrinə təlmihlər və s. 
məsələlərdən bəhs edən “Quran və sufi poeziyası” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. 

   

“Dil, linqvistika, ədəbiyyat və Təhsil” (İnternational Symposium on 
Language,  Linguistics, Literature and Education)”, 

beynəlxalq simpozium, 

                                                         (Okinava ş.Yaponiya) 

      AMEA-nın Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunun 
“Türkdilli əlyazmaların tədqiqi” 
şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru Nəzakət 
Məmmədli 2-4 avqust 2016-cı il 
tarixlərində Yaponiyanın Okinava 
şəhərində “Dil, linqvistika, ədəbiyyat 
və Təhsil” (İnternational Symposium 

on Language, Linguistics, Literature and Education)” adlı Beynəlxalq Simpoziumda 
iştirak edib. Simpozium “Ən Yüksək Təhsil Forumu” (“Hhigher Education Forum”) 
adlı beynəlxalq qurumun təşkilatçılığı ilə baş tutub. Fil.ü.f.d. Nəzakət Məmmədli “Şeyx 
Fəridəddin Əttar və Seyid Yəhya Bakuvi yaradıcılığında yeddi vadi” mövzusunda 
maraqlı məruzə ilə çıxış etmişdir. 

 

*** 

                            Yeni əlyazma surəti əldə edilmişdir 

 
     Əlyazmalar İnstitutu  nəqşbəndi mürşidi Mir Həmzə 
Nigarinin xəlifəsi, 1880-ci illərin sonları 1890-cı illərin 
əvvələrində Qazax və Zəngəzur mahalında fəaliyyət 
göstərmiş, 1893-cü ildə Qazağın Xanlıqlar kəndində 
vəfat etmiş Hüseyn Yasari Xülusi İstanbulinin ”Nicati-
əbədiyyə” adlı divanının surətini əldə etmişdir. Əsər 
nəqşbəndi təriqəti, onun Azərbaycanda yayılması barədə 
daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün dəyərli 
mənbələrdəndir.   
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*** 

               Abdulla Bərqi Xoyinin yeni şeirləri əldə edilmişdir 
     Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor 
müavini  fil.ü.e.d.Paşa Kərimov Almaniyada 
yaşayan soydaşımız Məhəmmədəli Hüseyninin 
yardımı ilə adı indiyədək ədəbiyyat tariximizə 
düşməmiş Abdulla Bərqi Xoyinin şeirlərinin 
surətini əldə etmişdir. Şairin Tehranın Məclise-
Şuraye-İslami kitabxanasında saxlanan farsca 
əlyazma divanına daxil edilmiş azərbaycan dilində 
olan şeirləri böyük maraq doğurur. Bu əsərlər lirik-
aşiqanə mövzulu qəzəllərdən və növhələrdən 
ibarətdir. Təzkirələrin verdiyi məlumatlardan  və 
şeirlərindən  Bərqinin istedadlı, səmimi şair olduğu 
görünür. Paşa Kərimovun fikrinə görə, XIX əsr 
ədəbiyyat tariximiz yazılarkən Abdulla Bərqi 

Xoyinin irsi də nəzərə alınmalıdır.   

 

*** 

Yeni əməkdaşlıq memorandumu imzalanmışdır 
     10 may tarixində  AMEA-nın 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun iclas zalında Səudiyyə 
Ərəbistanı Krallığının Azərbaycan 
Respublikasındakı Fövqəladə və 
səlahiyyətli səfirinin iştirakı ilə Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
direktoru, akademik Teymur Kərimli və 

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Kral Əbdüləziz adına Tədqiqat və Arxiv  Fondunun 
Baş katibi, doktor Fəhd bin Abdulla əs-Səmari arasında əlyazmaşünaslığın müvafiq 
sahələri üzrə ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə birgə əməkdaşlıq sazişi 
imzalandı. İmzalanan memorandum alimlərimiz üçün birgə elmi tədqiqatlar, elmin 
inkişaf etdirilməsinə dəstək, tarixi sənəd və digər zəruri materiallardan istifadə imkanı 
yaradır.Təşkilatlar birgə seminar, sərgi təşkil edə bilər, yazılı materialların 
konservasiyası və bərpası istiqamətində təcrübə mübadiləsi, mütəxəssislər üçün təlim 
proqramları nəzərdə tutur.Əməkdaşların qarşılıqlı səfərlərinin təşkil olunması da daxil 
olan bu memorandum 5 il müddətinə imzalandı.Memorandumun imzalanması 
mərasimindən sonra qonaqlar Əlyazmalar İnstitutunun ekspozisiya zalında təşkil olunan 
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sərgi ilə tanış oldular və Kral Əbdüləziz adına Tədqiqat və Arxiv  Fondunun Baş katibi, 
doktor Fəhd bin Abdulla əs-Səmari institutun xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.  

 

*** 

Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun qonaqları 

  
 

      May ayının 4-də Özbəkistan Dövlət 
və Mədəniyyət Universitetinin Gənc 
Alimlər Şurasının sədri Eldar Yuldaşov 
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun qonağı 
olmuşdur. Qonağı səmimi qəbul etmiş 
Əlyazmalar İnstitutunun direktor 
müavinləri: fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva–
Kəngərli və fil.ü.e.d. Paşa Kərimov 
onunla geniş fikir mübadiləsi aparmış, 

institutun tarixi haqqında, burada saxlanılan əlyazmaların qorunması, araşdırılması, 
tədqiqi və gələcəkdə görülən işlər  haqqında müfəssəl məlumat vermişlər. Daha sonra o, 
institutun “Elektron resursları şöbəsi” və əlyazmaların sərgisi ilə tanış olmuşdur.    

*** 

      

       2 iyun tarixdə ABŞ-ın Kanzas 
Universitetinin müəllimləri dr. 
Lyuis Mennerik və dr. Mehrəngiz 
Nəcəfizadə AMEA-nın Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun qonağı olmuşlar. 
İnstitutun elmi işlər üzrə direktor 
müavinləri fil.ü.e.d. Aybəniz 
Əliyeva-Kəngərli və fil.ü.e.d. Paşa 
Kərimov qonaqlara Əlyazmalar 

İnstitutunun tarixi, məşğul olduğu problemlər barədə məlumat vermiş və onları 
institutun sərgisi ilə tanış etmişlər. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli əsrin əvvəllərində 
Azərbaycan mətbuatında gender bərabərliyi, ”İşıq” adlı qadın jurnalı, digər mətbuat 
orqanlarında qadın azadlığı məsələsi ilə maraqlanan qonaqlara ətraflı məlumat vermiş, 
onlara bu mövzuda yazdığı əsərlərini təqdim etmişdir. Dr. Lyuis Mennerik və dr. 
Mehrəngiz Nəcəfizadə Əlyazmalar İnstitutunun oxu zalında XIX əsrin sonu  XX əsrin 



                                                                                                     Elmi əsərlər №3(4),2016 
 

132 
 

əvvəllərinə aid qəzet  və jurnallarla tanış olmuşdurlar. Qonaqlar gələcəkdə Əlyazmalar 
İnstitutu ilə elmi əlaqələri genişləndirmək fikrində olduqlarını bildirmişlər.  

 

                                                                     *** 

     

          İyun ayının 24-də AMEA-nın 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda Dünya 
Azərbaycanlılarının IV Qurultayının 
nümayəndə heyətinin üzvləri, 
İsveçdə fəalliyyət göstərən 
Azərbaycan Diaspora təşkilatının 
yaradıcısı, hal-hazırda Stokholm 
Şəhər İcra Hakimiyyəti aparatının 
şöbə müdiri müavini, şəhər 

məhkəməsi hakiminin köməkçisi Leyla Kiani, Küveytdəki Azərbaycan-Küveyt dostluq 
cəmiyyətinin təşkilatçısı və rəhbəri Könül Hacızadə və bu təşkilatın fəalı Bədi əl Əloudi 
ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur 
Kərimli, elmi işlər üzrə direktor müavinləri  fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, 
fil.ü.e.d. Paşa Kərimov və ərəbdilli şöbənin müdiri, fil.ü.e.d. Kamandar Şərifli, 
həmçinin İnstitutun  böyük elmi işçisi, fil.ü.f.d.Yusif Günaydın iştirak etmişlər. Söhbət 
zamanı Dünya Azərbaycanlıları IV Qurultayının nəticələri müzakirə edilmiş, qonaqların 
İnstitutun beynəlxalq əlaqələrinin daha da genişləndirilməsində göstərə biləcəyi 
səylərdən danışılmışdır. Sonra qonaqlar İnstitutun nadir Əlyazmaları nümayiş etdirilən 
ekspozisiyası ilə tanış olmuş və xatirə dəftərinə təəssüratlarını qeyd etmişlər.  

*** 

     İyunun 25-də  Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi Avropa İttifaqı ilə birlikdə 
“Mədəniyyət sektorunun siyasəti və idarə 
olunması sisteminin 
modernləşdirilməsində Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinə dəstək” tvinninq layihəsinin 
Azərbaycandakı yerli müşaviri 
Alessandro Bianki AMEA-nın 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı olmuşdur. Qeyd edək ki, 
Tvinninq layihəsi Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilir.Tvinninq layihəsi 
müştərək lahiyə olub tərəfdaşları İtaliyanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə 
Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyidir. Layihə 2016-cı ilin fevral ayından 
rəsmi fəaliyyətə başlayıb. Təşəbbüsün məqsədi Azərbaycanın mədəniyyət sektorunda 
idarəetmənin modernləşməsinə, daha effektiv və yeni modelin hazırlanmasına dəstək 
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göstərməkdir. Bu məqsəd üçün İtaliya və Azərbaycan tərəfləri mədəniyyət sahəsinin 
idarə edilməsində təcrübə və biliklərin paylaşımı, Azərbaycanda mədəniyyət 
konsepsiyasının təkmilləşməsi üçün birgə çalışırlar. Bunun üçün layihənin 
Azərbaycandakı koordinatoru Alessandro Bianki Əlyazmalar İnstitutunun rəhbərləri ilə 
görüşmüş, maraq doğuran suallara cavab vermişdir.Hörmətli müşavir İnstitutun  
əlyazmalarının gigiyena və bərpa laboratoriyası əmakdaşlarının iş təcürbəsi,  qədim 
əlyazmaların qorunması və saxlanması ilə maraqlanmışdır. Cənab Alessandro  o 
cümlədən, əlyazmaların ekspozisiya zalı ilə tanış olmuş, xatirə dəftərinə öz 
təəssüratlarını yazmışdır. 

*** 

 

  "1 avqust - Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü” 
qeyd edildi 

 
      Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsinin 
təşkilatçılığı ilə Səbail rayon MKS-nin Mərkəzi 
Kitabxanasında “1 avqust - Azərbaycan əlifbası və 
Azərbaycan dili günü” münasibətilə tədbir keçirilib. 
Tədbirdə Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş 
İdarəsinin nümayəndələri, Səbail rayon MKS-nin 
direktoru Nüşabə Ələkbərova, AMEA-nn Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əzizağa 

Nəcəfov, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Terminologiya şöbəsinin müdiri, 
AMEA Rəyasət Heyəti yanında Terminologiya Komissiyasının sədr müavini 
S.Sadıqova, şair, yazıçı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Yaradıcılıq məsələləri üzrə 
katibi İ. Fəhmi, yazıçı-publisist Q.İsabəyli, yazıçı, kulturoloq A. Xan Əbilov, AMEA 
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
R. Nəbioğlu, yazıçı Q. Camalzadə iştirak ediblər. 

Tədbirdə Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov “Anadilli 
yazılı abidələr və yazı mədəniyyətimiz” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. 
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                                            YUBİLYARLAR 

 

         May ayının 23-də AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
Elmi Şurası keçirildi. Gündəlikdə dayanan məsələlərdən biri institutun qocaman 
əməkdaşı, ağac üzərində xətt-oyma sənətinin ustadı Seyfəddin Məsimoğlunun 80 illik 
yubileyi idi. Yubiley barədə məlumat verən institutun direktoru, akademik Teymur 
Kərimli S.Məsimoğlunu təbrik edərək sözü institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, 
fil.ü.e.d. Paşa Kərimova verdi. O, Seyfəddin Məsimoğlunun keçdiyi həyat yolundan, 
yaradıcılıq işlərindən, onun institutdakı yorulmaq bilməyən uzun və səmərəli 
fəaliyyətindən müfəssəl danışdı. Institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d 
Aybəniz Əliyeva-Kəngərli isə öz çıxışında sənəkar haqqında səmimi fikirlərini söylədi, 
ona bundan sonra da yeni yaradıcılıq uğurları arzuladı. Tədbirin sonunda institutun 
direktoru, akademik T.Kərimli yubilyara AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun Fəxri Fərmanını və hədiyyəsini təqdim etdi.Ən sonda tədbir iştirakçıları 
yubilyarın əl işlərinə həsr edilmiş sərgiyə baxış keçirdilər.  

 

           TARİXİ HADİSƏLƏRƏ, ƏLAMƏTDAR GÜNLƏRƏ 
                               HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİRLƏR 
 

              Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 
                 93-cü ildönümü münasibəti ilə ümumi yığıncaq 
 

       May ayının 6-da AMEA-nın 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda Ümummilli Lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 93-cü 
ildönümü münasibəti ilə ümumi yığıncaq   
keçirilmişdir. İclası giriş sözü ilə açan 
Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, 
akademik Teymur Kərimli bildirdi ki,  
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10 May Ümummilli Lider Heydər Əliyevin doğum günüdür. Bu millətin ümumxalq 
bayramıdır. Ulu Öndər xalqına sadiqliyi, millətinə olan əvəzsiz xidməti ilə 
əbədiyaşardır. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının  dövlət quruculuğu onun  adı ilə 
bağlıdır. Bu adı yaşatmaq üçün hər bir vətəndaş dövlətimizə sədaqətlə xidmət etməli, 
onu qorumağı bacarmalıdır.Sonra çıxış edən  institutun elmi işlər üzrə direktor müavini 
, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli  Heydər Əliyevin  Azərbaycan Respublikası 
tərəqqisi naminə yorulmaz fəaliyyətindən, Ümummilli Liderlə şəxsi görüşlərindən, 
maraqlı, yaddaqalan xatirələrindən danışdı. İnstititun elmi işlər üzrə direktor müavini, 
fil.ü.e.d. Paşa Kərimov isə öz çıxışında  Heydər Əliyevin  dövlətçilik prinsiplərini bu 
gün onun layiqli varisi, Prezident İlham Heydər oğlu Əliyevin uğurla həyata keçirdiyini   
diqqətə çatdırdı. Yığıncaqda  iştirak edən institutun şöbə müdirləri    fil.ü.f.d. Mehri 
Məmmədova, fil.ü.e.d.Kamandar Şərifli Ümummilli Lider Heydər Əliyevin  ölməz 
əməlləri barədə öz səmimi fikirlərini söylədilər.Toplantıda Heydər Əliyevə həsr 
olunmuş kitabların sərgisi keçirilmişdir. 

                    

YENİ NƏŞRLƏR 
 

 

             

       

     XIX əsrin sonları XX əsrin birinci yarısında yaşamış 
“Novbəri” təxəllüslü Kərbəlayi Qara Məşədi Süleyman 
oğlu  Əliyevin lirik şeirlər toplusu-divanı çapdan 
çıxmışdır. Buna qədər C. Nağıyeva və T. Nurəliyeva 
şairin Füzuli qəzəllərinə yazdığı təxmisləri nəşr 
etdirmişdilər. Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Tahirə Nurəliyeva 
Novbərinin divanını müasir əlifbaya transfoneliterasiya 
etmiş, kitaba ön söz yazmışdır. Kitabın redaktoru Hacı 
Mustafa Mailoğludur.    
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*** 

                                               

 

 XVIII əsr Azərbaycan tarixçisi, Nadir şah Əfşarın şəxsi 
münşisi Mirzə Mehdi xan Astrabadinin “İnşa” əsəri 
çapdan çıxmışdır. Bu kitaba bır sıra tarixi şəxsiyyətlərin 
məktubları, tarixi sənədlər daxil edilmişdir. “İnşa”ya daxil 
edilmiş sənədlər içərisində Nadir şahın məktubları 
Azərbaycan və  İranın tarixinin öyrənilməsi baxımından 
böyük əhəmiyyətə malikdir. Əsəri fars dilindən tərcümə 
edən və şərhlərin müəllifi AMEA-nın  Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Hacı Rauf 
Şeyxzamanlıdır,redaktoru fil.ü.e.d. Paşa Kərimovdur. 

 

 

 

*** 

 

  

    “Həsən bəy Zərdabi (Məlikov): elmi-köməkçi 
biblioqrafik göstərici” adlı yeni kitab işıq üzü görmüşdür. 
Kitabın tərtibçisi və ön sözün müəllifi İnstitutun aparıcı 
elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Ali Mediya 
Mükafatçısı Esmira Cavadovadır. Kitabın elmi 
məsləhətçisi akademik Teymur Kərimli, redaktoru 
fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərlidir. Qeyd edək ki, 
elmi–köməkçi biblioqrafik göstəriciyə Azərbaycan 
mətbuatının banisi, böyük mütəfəkkir Həsən bəy 
Zərdabinin 1842-1907-ci illərdə həyat və fəaliyyətilə bağlı 
nəşr olunan bütün materialları - əsərləri, 
məqalələri,dəyərli fikirləri, habelə görkəmli alim haqqında 
yazan müəlliflərin kitabları, məqalələri, fikirləri, 
dissertasiya işləri, şeirləri və s. haqqında məlumatlar daxil 
edilmişdir.  
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*** 

           

       Görkəmli Azərbaycan ədibi Ceyhun Hacıbəylinin 
məktublarından ibarət “Qürbətdən gələn səslər” adlı kitab nəşr 
edilmişdir. Kitab C. Hacıbəylinin 125 illik  yubileyinin 
keçirilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham 
Əliyevin Sərəncamına əsasən işıq üzü görmüşdür. Kitabın 
tərtibçisi Aslan Kənandır. Kitabın redaktoru Əlyazmalar 
İnstitutunun direktor müavini, fil.ü.e.d.Paşa Kərimov, rəyçisi 
institutun əməkdaşı, fil.ü.e.d Nailə Səmədovadır. 

 

 

 

 

*** 

 
        AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun  
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, 
fil.ü.f.d. Nəzakət Məmmədlinin “Füzulinin “Leyli və Məcnun” 
əsəri – poetikası, fəlsəfəsi, əlyazmalarının mətnşünaslıq 
xüsusiyyətləri” adlı monoqrafiyası nəşr edilmişdir. Kitabda 
Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərinin bədii xüsusiyyətləri 
klassik Şərq poetikası əsasında tədqiq edilir. Təsəvvüf fəlsəfəsi 
əsərin əsas ideya istiqaməti olduğu elmi şəkildə sübut edilir, 
əsərdəki irfani rəmz və məcazların mənaları orta əsr təsəvvüfi 

lüğətləri  əsasında açıqlanır. Əsərin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda saxlanılan ən qədim nüsxələri müqayisəli şəkildə tədqiq edilərək indiyə 
qədər çap nüsxələrində olan bir sıra qüsurlar müəyyən edilir. Əlyazmalar İnstitutunda 
saxlanılan 20-dən artıq “Leyli və Məcnun” əlyazmaları mətnşünaslıq baxımından 
araşdırılır.  
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*** 

 

    AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nəzakət 
Məmmədlinin “Azərbaycandan dünyaya doğan günəş – Seyid 
Yəhya Şirvani və xəlvətilik” adlı kitabı işıq üzü görmüşdür.  
Kitabda Azərbaycanda təşəkkül taparaq bütün dünyaya 
yayılan xəlvətilik təriqətinin ikinci böyük piri, XV əsr böyük 
Azərbaycan mütəsəvvifi Seyid Yəhya Bakuvinin həyatı və 
yaradıcılığı, həmçinin xəlvətilik, onun silsiləsi, qaynaqları, 
şeyxləri haqqında ilkin mənbələr əsasında geniş məlumat 
verilir. Seyid Yəhyanın farsdilli əsərlərinin əksəriyyətini 

dilimizə tərcümə edən N. Məmmədli kitabda bu əsərlərin geniş elmi təhlilini verir. 

 

 

*** 

 
      AMEA-nın müxbir üzvü, fil.ü.e.d. Möhsün Nağısoylu və  
fil.ü.f.d. Şəhla Abdullayevanın Anonim “Şeyx Sənan” mənzum 
hekayəti (tekstoloji-filoloji araşdırma və tənqidi mətn) əsəri 
çapdan çıxmışdır. Monoqrafiyada XVIII əsrə aid anonim 
Azərbaycan müəllifinin “Şeyx Sənan”mənzum hekayəti farsca 
eyniadlı əsərlə müqayisəli şəkildə təhlil olunur, hekayətin 
tərcümə və dil xüsusuyyətləri araşdırılır. Kitabın ikinci fəslində 
əsərin 7 nüsxə əsasında tərtib olunmuş tənqidi mətninin  

transfoneliterasiyası verilir.Kitabın elmi redaktoru akademik Teymur Kərimli, elmi 
rəyçilər:AMEA-nın müxbir üzvü, fil.ü.e.d., professor Təhsin Mütəllimov və fil.ü.e.d., 
professor Azadə Musayevadır. 
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*** 

 
    Məmo bəy Məmainin “Şeirlər”  kitabı işıq üzü 
görmüşdür. Kitabda XIX əsr Qarabağ şairi Məmo bəy 
Məmainin Azərbaycan dilində yazdığı şeirlər ilk dəfə tam 
şəkildə oxuculara təqdim olunur. Kitab AMEA Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutnda saxlanılan əlyazmalar 
əsasında hazırlanmışdır.Kitabı tərtib edən, nəşrə hazırlayan 
və ön sözün müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun “Farsdilli 
əlyazmaların tədqiqi şöbəsi”nin böyük elmi işçisi, fil.ü.f.d., 
dosent Sevər Cabbarlı, redaktorları AMEA-nın müxbir 
üzvi, professor Möhsün Nağısoylu və fil.ü.f.d. Əkrəm 
Bağırovdur. 
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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 aydın məlumat verilməlidir: adı, atasının adı, soyadı açıq 
yazılmalı, işlədiyi və ya oxuduğu müəssisənin adı tam şəkildə yazılmalı, müəllifin 
elektron poçt ünvanı göstərilməlidir. 

3. Məqalənin sonunda elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi 
səmərəsi və s. verilməlidir. 

4. Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə istinad olmalıdır. İstinad 
haqqında tam və dəqiq məlumat verilməlidir. 

5. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələri, 
monoqrafiyaları və s. dqxil olmalıdır. 

6. Xülasə məqalə dərc olunduğu dildən əlavə, 2 dildə verilməli və hər bir 
xülasədə məqalənin və müəllifin tam adı göstərilməlidir. 

7. Məqalənin UOT indeksi göstərilməlidir. 
8. Açar sözlər 3 dildə verilməlidir (Azərbaycan, rus, ingilis). 
9. Səhifənin parametrləri yuxarıdan 2,5 sm, aşağıdan 2,5 sm, soldan 3,5 sm, 

sağdan 1,5 sm. olmalıdır. 
10. Məqalə çap olunmuş şəkildə, elmı rəhbərin rəyi əlavə olaraq,  

disklə birlikdə təqdim olunmalıdır.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Elmi əsərlər №3(4),2016 
 

144 
 

 

 

 
К   С В Е Д Е Н И Ю   А В Т О Р О В! 

 
Научные статьи, представленные в редакцию журнала 

«Научные труды Института рукописей 
 им.М.Физули  НАН Азербайджана»  

должны быть оформлены на основании нижеуказанных правил 
 
1. Текст статьи набирается на Times New Roman, шрифт – 12, 

межстрочный интервал - 1,0., формат -А4 (на азербайджанском языке - 
латинским алфавитом, на английском языке - английским алфавитом, на русском 
языке - кириллицей). 

2. Сведения об авторе даются следующие: имя, отчество, фамилия 
(полностью), место работы или учебы (все полностью), e-mail автора статьи. 

3. В конце статьи дается заключение, научная новизна работы, 
значимость ëë внедрения, экономическая эффективность и т.д. 

4. Необходимы ссылки на научные источники по теме статьи. Ссылки 
должны быть полными и точными. 

5. Список использованной литературы дается в конце статьи. 
Использованная литература - научные статьи, монографии и т.д. должны быть 
за последние 5-10 лет.  

6. Резюме статьи дается на двух языках, помимо языка, на катором 
печатается статья, в каждом из них указывается имя автора (полностью). 

7. Указывается индекс УДК статьи. 
8. Ключевые слова даются на 3-х языках. 
9. Параметры размещения статьи: сверху - 2,5см, снизу - 2,5 см, слева 

3,5см, справа 1,5 см.  
10.  К статье прилагается рецензия научного руководител автора статьи, 

представляется она в распечатанном варианте и на диске.  
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