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ÇEXİYA KİTABXANALARINDAKI  
FARSDİLLİ ƏLYAZMALAR 

 
əlum olduğu kimi, ərəbqrafikalı Şərq əlyazmalarına, o sıradan farsdilli əlyazmalara dünyanın, demək olar 
ki, əksər ölkələrində fəaliyyət göstərən muzey və kitabxanalarında rast gəlmək mümkündür. Maraqlıdır ki, 
bir sıra nadir farsdilli əlyazmalar məhz xarici ölkələrdəki, xüsusilə də Avropadakı məşhur muzey və 

kitabxanalarda saxlanılır. Dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin nadir incilərindən sayılan Əbülqasim Firdovsinin “Şahnamə” 
epopeyasının dünyadır ən qədim nüsxələrinin İtalyanın Florensiya Milli Kitabxanasında və Britaniya Muzeyində saxla-
nılması bunu əyani şəkildə sübut edir. Qeyd edək ki, bu əlyazmalardan biri 614/1217-ci il tarixli, ikincisi isə 675/1276-
cı il tarixlidir. Bu əlyazmalardan birincisi, ümumiyyətlə, farsdilli əlyazmalar sırasında tarix etibarilə birincilərdən hesab 
olunur. Bəlli olduğu kimi, istər Avropa şərqşünasları, istərsə də bu qitənin müxtəlif bölgəlrini təmsil edən səyyah və 
tacirlər möcüzəli Şərq dünyasına səfərləri zamanı buradan bir sıra əntiq əşyalarla yanaşı, qədim əlyazma kitablarını da 
satın alaraq öz məmləkətlərinə aparmış və onları ən qiymətli sərvət kimi qoruyub saxlamışlar. 

Çexiya Respublikasının paytaxtı Praqa şəhərinmdəki Milli Kitabxana Avropanın ən qədim və məşhur kitabxanala-
rından biri sayılır. Təkcə bunu qeyd etmək kifayətdir ki, daha çox Klementinum adı ilə tanınan bu kitabxananın əsası 
1556-cı ildə qoyulmuşdur. Öncə kilsə kompleksi və məktəb binası kimi fəaliyyət göstərən bu tarixi bina 1726-cı ildə 
əsaslı şəkildə qurulmuş və yalnız XX yüzilliyin əvvəllərində kitabxananın ehtiyacları üçün onda kiçik bərpa işləri apa-
rılmışdır. Praqanın ən məşhur memarlıq abidələrindən biri sayılan Klementinumun sahəsi iki hektara bərabərdir. Kitab-
xananın fondunda 6 milyondan çox qədim və müasir kitablar saxlanılır. Fonda il ərzində 70 min adda kitab daxil olur. İl 
boyu bura gələn oxucuların sayı 1 milyona yaxındır. Kitabxananın zəngin kolleksiyasında IV Karlın 1366-cı ildə ovaxt-
kı universitetə bağışladığı əlyazma kitabları xüsusi yer tutur. Ən qədim əlyazmalara gəldikdə isə onlar sırasında 1085-ci 
ilə aid birinci çex kralı Vratislavanın tacqoyma mərasimi üçün hazırlanmış kodeks və 1260 və 1320-ci illərə aid dini 
kitablar qeyd olunur. 

Avropanın digər məşhur kitabxana və muzeylərində olduğu kimi, Çexiya Milli Kitabxanasında da ümumi sayı 685 
olan ərəbqrafikalı Şərq əlyazmaları saxlanılır ki, onlardan 200-ü ərəbcə, 150-si farsca, 335 ədədi isə türkcədir. Bu əlyaz-
malar sırasında olduqca dəyərli və nəfis nüsxələr olmasına baxmayaraq, ölkədə, xüsusilə də kitabxanada şərqşünas 
kadrlar olmadığı üçün onlar indiyədək, demək olar ki, öyrənilməmiş və kataloqları tərtib olunmamışdır. Bu baxımdan 
İran alimlərinin dünyanın müxtəlif ölklərində saxlanan farsdilli əlyazmalarının kataloqlaşdırılması sahəsindəki 
fəaliyyəti təqdirə layiqdir. Beləki, hələ keçən əsrin ortalarında tanınmış İran alimi Əhməd Münzəvinin tərtib etdiyi 5 
cildlik “Fars əlyazmaları kataloqu” xüsusilə böyük əhəmiyyət daşıyır (1). Bu dəyərli kataloqda dünya kitabxanaların-
dakı farsdilli əlyazmalarının qısa təsviri verilmişdir. İran alimlərinin bu sahədəki fəaliyyəti sonralar da ayrı-ayrı kitabxa-
nalar üzrə davam etdirilmişdir. İran araşdırıcısı Əli Bəhramiyan da 1379/2000-ci ildə Çexiya Milli Kitabxanasında sax-
lanılan farsdilli əlyazmalarının ayrıca kataloqunu tərtib və nəşr etdirmişdir (2). Qeyd edək ki, bu fars dilində ha-
zırlanmış kiçik həcmli bu kataloqda əlyazmalar haqqında yalnız ən zəruri bilgilər, yəni: əsgər andı, müəllifi, əlyazmanın 
həcmi, ölçüsü, başlanğıcı və sonu verilmişdir. Kataloq kitabxanadakı əlyazmaların şifrlərinə uyğun şəkildə (məsələn, 
XVIII B1, XVIII B2, XVIII B3 və s.) hazırlanmışdır və cəmi 149 əlyazmanın təsvirini özündə birləşdirir.  

Çexiya Milli Kitabxanasında saxlanılan farsdilli əlyazmaların çoxu poeziya nümunələrinə aiddir ki, onlar tarix baxı-
mından XVI-XIX yüzillikləri əhatə edir. Onlar sırasında Həkim Sənai Qəznəvi, Ənvəri Əbivərdi, Mənüçöhr Damğani, 
Sədi Şirazi, Xacu Kirmani, Hafiz Şirazi, Ürfi Şirazi, Əbdürrəhman Cami və digər klassik söz ustalarının əsərləri yer 
almışdır. Farsca əlyazmaların kiçik bir hissəsi də ilahiyyat, tibb, tarix, fəlsəfə, astronomiya və leksikoqrafiyaya aid 
əsərləri əhatə edir.  

Kitabxanadakı poeziya örnəkləri arasında dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin dünya ədəbiyyatı 
xəzinəsinin nadir incilərindən sayılan “Xəmsə”si və “Beşliy”ə daxil olan ayrı-ayrı məsnəvilərin əlyazmaları istər sayına, 
istərsə də yüksək bədii tərtibatına görə seçilir və böyük önəm daşıyır. Təkcə belə bir faktı qeyd etmək kifaytədir ki, 
Çexiya Milli Kitabxanasının tanıtım kitabçasında – bukletində farsca əlyazmalar haqqında bilgilər verilən vərəqdə 
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yalnız Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sini 1085/1674-cü il tarixli (şifri: B-146) nüsxəsinə çəkilmiş 62 minatürdən bir nümunə 
örnək olaraq verilmişdir.  

Kitabxanada Nizami Gəncəvi əsərlərinin doqquz qədim və nəfis əlyazması saxlanılır. Həmin əlyazmalar içərisində 
tarix etibarilə ən qədimi “Xəmsə”nin dördüncü poeması olan “Həft peykər”in (“Yeddi gözəl”in) 792/1389-cu ildə 
köçürülmüş nüsxəsidir (şifri: XVIII-B-114/1). 50 vərəqlik bu əlyazma, ümumiyyətlə, “Yeddi gözəl”in ayrıca köçürül-
müş nüsxələri sırasında tarix baxımından üçüncü yeri tutur. Qeyd edək ki, əlyazma kataloqlarına əsasən müəyyən 
edilmişdir ki, “Yeddi gözəl”in dünyada ən qədim nüsxəsi 773/1371-ci ildə köçürülmüşdür. Poemanın ikinci bir qədim 
nüsxəsi isə 788/1386-cı ilə aiddir. Göründüyü kimi, “Yeddi” gözəlin Praqa nüsxəsi də XIV yüzilliyə aiddir və poemanın 
ən qədim nüsxəsindən cəmi 18 il sonra yazıya alınmışdır. 

Nizami Gəncəvinin sonuncu poeması olan “İskəndərnamə”nin bir əlyazması da istər xəttinə, istərsə də bədii tərtibatı 
və paleoqrafik xüsusiyyətlərinə görə “Yeddi gözəl”in bu nüsxəsinə çox oxşardır. Fikrimizcə, hər iki əlyazma eyni katib 
tərəfindən və eyni ildə köçürülmüşdür (köçürülmə tarixi arasındakı fərq uzağı 1 il ola bilər). Fikrimizcə, bu iki əlyazma 
bütövlükdə “Xəmsə”nin hissələri  ayrı-ayrı poemaları kimi hazırlanmış və sonradan müəyyən səbəblər üzündən ayrı-
ayrı şəkildə cildə tutulmuşdur. Onu da qeyd edək ki, “İskəndərnamə”nin bu əlyazmasında səhvən əvvəlcə “İqbalna-
mə”nin, sonra isə “Şərəfnamə”nin mətninin yerləşdirilməsi də belə bir fikrə gəlməyimizə əsas verir.  

“Xəmsə”yə daxil olan ikinci poemanın  “Xosrov və Şirin”in də burada ayrıca bir əlyazması saxlanılır. XVIII B-97 
şifrli bu əlyazma gözəl nəstəliq xətti ilə köçürülmüşdür. Paleoqrafik əlamətlərinə görə XVIII yüzilliyə aid bu əlyazmada 
onun 1314/1935-ci ildə Tehranda Kuhi Kermani tərəfindən doktor Yan Ripkaya hədiyyə olunması barədə qeyd vardır. 
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Yan Ripka XX əsrin ən böyük avropalı şərqşünas – iranşünas alimlərindən biri sayılır. 
Alimin fars dilində də nəşr olunmuş “Fars ədəbiyyatı” kitabı bu gün də mütəxəssislər tərəfindən yüksək dəyərləndirilir. 

Milli Kitabxanada “Yeddi gözəl” və “İskəndərnamə” poemalarının daha bir əlyazması saxlanılır. Kitabxanada 
“Xəmsə”nin də üç əlyazması saxlanılır ki, onlardan biri bədii tərtibat baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. XVIII B-
146 şifrli “Xəmsə”nin Praqa nüsxəsi 1084-1085/1673-1674-cü illərdə Yusif adlı bir katib tərəfindən köçürülmüşdür. 
Maraqlıdır ki, hər poemanın sonunda katib öz adını və əsərin köçürülmə tarixini qeyd etmişdir. “Sirlər xəzinəsi”ni 
bitirəndən sonra özündən bir beyt yazaraq Allaha şükranlarını bildirən katib bu əsərin köçürülmə tarixi kimi 1084/1673-
cü ili, sonrakı poemaların sonunda isə 1085/1674-cü ili qeyd etmişdir. Əlyazmadakı hər poemanın əvvəlində incə 
naxışla işlənmiş ənənəvi rəngli ünvan vardır. Dörd sütunda yazılmış mətn haşiyəyə alınmış, başlıqlar qırmızı 
mürəkkəblə yazılmışdır. 326 vərəqlik bu əlyazmada mətn incə və gözəl nəstəliq xəttilə köçürülmüşdür. Əlyazmanın ən 
böyük üstün cəhətlərindən biri də ona 62 ədəd rəngli miniatürün çəkilməsidir. Hər bir poemanın məzmunu ilə bağlı 
məşhur epizodları əks etdirən bu miniatürlər daha çox Təbriz rəssamlıq məktəbinin xüsusiyyətlərini daşıyır. İran alimi 
Əli Bəhramiyan həmin miniatürlərin Qacarlar dövrünün miniatür rəssamlığı üslubunda çəkildiyini qeyd edir. XIX-XX 
əsrlərin görkəmli Azərbaycan rəssamı Mir Möhsün Nəvvabın miniatürləri bir sıra xüsusiyyətllərinə görə bu əlyazma-
dakı miniatürləri xatırladır. Əlyazmadakı miniatürlərdən ikisi “Sirlər xəzinəsi” poemasına çəkilmişdir. Onlardan birində 
qoca qarı ilə Sultan Səncərin görüşü təsvir olunmuşdur. Maraqlıdır ki, burada Səncər at üstündə təsvir olunmamışdır. 
Başında zərli tac olan hökmdar taxtda oturmuş və əlində yalın qılınc tutmuşdur. Poemaya çəkilən ikinci miniatür 
Nuşirəvanla vəzirinin söhbəti mövzusundadır. Burada hökmdar barmağını dişləyərək onun zülmündən bayquşların da 
xəbər tutmasına təəccüblənir. 

“Xəmsə”nin ikinci poeması olan “Xosrov və Şirin”ə isə 10 ədəd miniatür çəkilmişdir. Miniatürlərdə ənənəvi olaraq 
Şirinin ilk dəfə Xosrovun şəklini görərək ona vurulması, iki aşiqin yolda görüşü, onların ov səhnəsi və s. təsvir olun-
muşdur. Sonrakı poemalara da əsərin məzmunu ilə bağlı rəngli miniatürlər çəkilmişdir. Əlyazma üzərində gül-çiçək 
rəsmləri çəkilmiş lak cildə tutulmuşdur. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu əlyazmanın, eləcə də digər üç əlyazmanın 
fotosurətləri bu yaxınlarda Azərbaycana – M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya gətirilmişdir. 

Praqada saxlanılan “Xəmsə”nin XVIII B-90 şifrli əlyazması isə ilk növbədə qədimliyi ilə diqqəti çəkir. Əlyazmanın 
kağızına, ümumi tərtibatına və imla xüsusiyyətlərinə görə XVI yüzilliyin I yarısına aid etmək olar. Nüsxədə poemaların 
yeri dəyişik olsa da (əvvəl “Xosrov və Şirin”, sonra isə “Sirlər xəzinəsi” yazılmışdır, sonuncu iki poemanın da yerləri 
tərsdir), onda bəzi düzəlişlərin olması əlyazmanı mətnşünaslıq baxımından mötəbər bir qaynaq kimi dəyərləndirməyə 
əsas verir. Əlyazma incə naxışlarla işlənmiş bədii ünvanla açılır. Digər poemaların əvvəlində də bədii ünvan vardır. B-
140 şifrli “Xəmsə” əlyazması da bir çox xüsusiyyətlərinə görə yuxarıda qısa təsvirini verdiyimiz nüsxəni xatırladır. 
1002/1593-cü ildə köçürülmüş bu nüsxədə bəzi vərəqlər əlyazmadan qopub düşsə də, onun bədii tərtibatı, xüsusilə də 
başlıqların qızıl suyu ilə işlənməsi diqqəti cəlb edir. 254 vərəqlik bu əlyazmada mətn ənənəvi olaraq nəstəliq xəttilə və 
dörd sütunda yazılmışdır. 

Onu da qeyd edim ki, Əli Bəhramiyanın kataloquna əsasən, eləcə də Milli Kitabxananın elektron variantında olan 
siyahısına görə XVIII B-86 şifrli əlyazma da Nizaminin “Xəmsə”si adı altında qeyd olunmuşdur. Əlyazma ilə ötəri ta-
nışlıq, daha doğrusu, ondakı ilk poemanın ilk beyti sübut etdi ki, bu nüsxə heç də Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si deyil, 
məşhur fars-tacik şairi Əbdürrəhman Caminin “Həft övrəng” əsəridir. Bu barədə biz əlyazmalar şöbəsinin rəhbərliyinə 
məlumat verdik və onların siyahısında lazımi düzəliş etdik. 

Çexiya Milli Kitabxanasında saxlanılan farsdilli əlyazmalar sırasında bədii tərtibat və əlyazmaşünaslıq, kitab sənəti 
baxımından Həkim Sənai Qəznəvinin “Həqidətül-həqayiq” əsərinin B-41 şifrli nüsxəsi də diqqəti çəkir. Gözəl nəstəliq 
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xətti ilə köçürülmüş bu əlyazmada tarix göstərilməsə də, paleoqrafik xüsusiyyətlərinə görə onu XVI yüzilliyə aid etmək 
olar. 

Böyük İran mütəfəkkir şairi-yazıçısı, dünya şöhrətli Sədi Şirazinin əsərlər toplusu “Külliyatı”nın Praqa kitabxa-
nasında saxlanılan B-147 şifrli əlyazması da Şərq əlyazmaşünaslıq sənətinin dəyərli və nəfis əlyazma kitablarından bu 
əlyazmanın mətni gözəl və incə nəstəliq xəttilə köçürülmüş və qızılı xətli haşiyəyə alınmışdır. Qeyd edək ki, böyük söz 
ustadının istər ayrı-ayrı əsərlərinin, istərsə də “Külliyatı”nın araşdırmalarında bu əlyazma diqqətdən kənarda qalmışdır. 
İndiyədək ümumiyyətlə, Avropanın Britaniya Muzeyi, Paris Milli Kitabxanası kimi əlyazma mərkəzləri ilə müqayisədə 
Çexiya Milli Kitabxanasında saxlanılan ərəbqrafikalı Şərq əlyazmaları indiyədək, demək olar ki, araşdırılmamışdır ki, 
bunun da başlıca səbəbini sözügedən Kitabxananın bu əlyazmalarının ayrıca kataloqunun hələ də tərtib olunmaması ilə 
izah etmək olar. 

Təsəvvüf ədəbiyyatının nəhəng simalarından olan Mövlana Cəlaləddin Ruminin farsca Qurani-Kərim kimi mə-
nalandırılan “Məsnəviyi-Mənəvi”sinin kitabxanasındakı B-144 şifrli əlyazması da əlyazmaşünaslıq baxımından dəyərli 
sənət nümunəsidir. 

Çexiya Milli Kitabxanasında saxlanılan farsdilli əlyazmaların müəyyən bir hissəsini də mövcud ədəbi ənənəyə görə 
əsərlərini farsca yazmış ayrı-ayrı Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri təşkil edir. Onlar sırasında əfzələddin Xaqanı Şirva-
ni, Salman Savəci, Şəms Məğribi Təbrizi, Qasım Ənvarın və əsrinin Hafizi sayılan Saib Təbrizininin “Divan”larının 
müxtəlif yüzilliklərə aid əlyazma nüsxələrini qeyd etmək olar.  

Kitabxanada qəsidə ustadı kimi tanınan Xaqani Şirvani “Divanı”nın üç əlyazması saxlanılır ki, onlar XVI-XVIII 
yüzilliklərin yadigarıdır. Xaqani “Divan”ına yazılmış bir orta əsr şərhinin əlyazması xüsusilə əhəmiyyətlidir. Məlum 
olduğu kimi Xaqani əsərlərində bir sıra mürəkkəb və qəliz ifadələr və tərkiblər işlənmişdir ki, bu da hələ orta yüzillik-
lərdə şairin “Divan”ına yazılmış bir sıra şərhlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Belə şərhlərdən biri də Təbriz yaxın-
lığındakı Şadiabad qəsəbəsindən olan Məhəmməd bin Davud Şadiabadinin qələmindən çıxmışdır. Xaqanini “Sultanüş-
şüəra” adlandıran Şadiabadi ustadının qəsidələrində olan bəzi çətin anlaşılan beytlərin geniş şərhini vermişdir. Qeyd 
edim ki, Şadiabadinin bu şərhinin əlyazması AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda yoxdur, 
buna görə də onun elekton variantının ölkəmizə gətirilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. 

XIV-XV əsrlərdə yaşamış Azərbaycan şairləri Şəms Məğribi Təbrizi və Qasım Ənvarın “Divan”larının birgə 
əlyazmaları da maraq doğurur. Orta əsrlərdə Nizami Gəncəvi və Əmir Xosrov Dəhləvi, Əlişir Nəvai və Məhəmməd 
Füzuli əsərlərinin birgə əlyazma nüsxələri geniş yayılmışdır. Sufi ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri olan Məğribi 
Təbrizi ilə Şah Qasım Ənvarın “Divan”larının bir əlyazma daxilində yerləşdirilməsi ilk növbədə bu iki sənətkarın lirik 
əsərlərinin məzmunca bir-birilə səsləşməsidir. XIX əsrin əvvəllərinə aid olan bu əlyazmada katib xronologiyaya əməl 
edərək öncə Şəms Məğribinin, sonra isə Qasım Ənvarın əsərlərinin üzünü köçürmüşdür. 

Kitabxanada saxlanılan tarixə aid farsdilli əsərlərdən də ikisinin əlyazmaları xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bunlardan 
biri Məhəmməd Rza Təbrizinin “Zinətüt-təvarix” əsəri, digəri isə Fəthəli şah Qacarın oğlu Əliqulu Mirzənin “İksirüt-
təvarix” adlı kitabıdır. XIX əsrin I yarısına aid hər iki əlyazmada istər Azərbaycan tarixi, istərsə də Azərbaycan 
ədəbiyyatı ilə bağlı maraqlı bilgilərə rast gəlirik. Qeyd edək ki, hər iki tarixi əsərdə Azərbaycan şairləri haqqında da 
qısa məlumatlar verilmişdir. İrihəcmli bu əsərlərin əlyazmalarının Azərbaycana gətirilməsi və onlardakı müəyyən 
hissələrin dilimizə tərcümə edilməsini məqsədəuyğun sayırıq. 

Praqada fəaliyyət göstərən Çexiya Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun Kitabxanasında da ümumi sayı 
200 olan ərəbcə, farsca və türkcə əlyazma kitabları saxlanılır. Çexiya Milli Kitabxanasından fərqli olaraq, bu 
kitabxanada saxlanılan ərəbqrafikalı Şərq əlyazmaları, ümumiyyətlə, diqqətdən kənarda qalmışdır. Belə ki, onların 
yalnız ümumi siyahısı çex dilində tərtib olunmuşdur. 

2012-ci ildə Praqada elmi ezamiyyətdə olduğum müddətdə Çexiya Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq 
İnstitutunun kitabxanasında saxlanılan bəzi ərəbqrafikalı əlyazmalara, o cümlədən farsdilli əlyazmalara da ötəri də olsa, 
baxa bildim. Siyahıda ilk diqqətimi cəlb edən “Divani-Nizami” oldu. Sensasiya ilə qarşılaşacağım ümidi ilə həmin 
əlyazmanı sifariş verdim və böyük maraq içində onun gətirilməsini gözlədim. Axı məlum olduğu kimi, dahi şairimizin 
“Divan”ı tam şəkildə günümüzə gəlib çatmamışdır. Əlyazma ilə qısa tanışlıq zamanı aydın oldu ki, bu əlyazma 
Nizaminin “Divan”ı yox, şairin “Xəmsə”sinin XIX əsrə aid bir nüsxəsidir. 

Burada saxlanılan digər farsdilli əlyazmalara gəldikdə onlar sırasında Firdovsuinin “Şahnamə”si, məşhur qəzəl 
ustadı Hafiz Şirazinin “Divan”ı, Şeyx Fəridədddin Əttarın “Məntiqüt-teyr”, Sədi Şirazinin “Gülüstan”, Hüseyn Vaiz 
Kaişifinin “Əxlaqi-Möhsini” əsərlərinin əlyazmaları diqqəti cəlb edir. 

Bu kitabxanada saxlanılan ərəbqrafikalı əlyazmaların çoxu türkcədir ki, onlar arasında Qurani-Kərimin XIX əsrə aid 
bir türkcəyə tərcüməsi xüsusilə böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu dəyərli əlyazmada islamın müqəddəs kitabının mətninin 
altında Onun türkcəyə tam sətiraltı tərcüməsi də verilmişdir. Məlum olduğu kimi, Qurani-Kərimin farscaya sətiraltı 
tərcümələri də geniş yayılmışdır ki, bunun da ilk nümunələri hələ erkən orta əsrlərdə meydana çıxmışdır. 

Çexiya Milli kitabxanasında saxlanılan farsdilli əlyazmalar haqqındakı bu kiçik qeydlərimizə onu da əlavə edək ki, 
gələcəkdə digər Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən əlyazma mərkəzlərinin fondlarında mühafizə olunan Şərq 
əlyazma kitablarının araşdırılmasını da məqsədəuyğun və zəruri sayırır. 
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Мохсун Нагисойлу 
 

ПЕРСОЯЗЫЧНЫЕ РУКОПИСИ В БИБЛИОТЕКАХ ЧЕХИИ 
 

Резюме 
 
В фонде Национальной библиотеки Чешской республики хранится около 700 арабографичных восточных 

рукописных книг, среди которых по своему художественному оформлению особое место занимают персоязыч-
ные рукописи. 

Среди персоязычных рукописей особенно ценными являются рукописи сочинений Низами Гянджеви, Са’ди 
Ширази, Хагани Ширвани и др. В данной статье впервые дается краткая информация о персоязычных 
рукописях, хранящихся в Национальной библиотеке и библиотеке Института Востоковедения Академии Наук 
Чехии. 

 
Mohsun Naghisoylu 

 
PERSIAN MANUSCRIPTS IN THE LIBRARIES OF THE CZECH REPUBLIC 

 
Summary 

 
The collection of the National Library of the Czech Republic holds about 700 eastern manuscripts in Arabic script, 

amongst which the Persian manuscripts due to their artistic styling take up a special place. 
Among the manuscripts in Persian the manuscript of Nizami, Sa'di Shirazi, Khaqani Shirvani and others’ works 

considered especially valuable. For the first time this article gives a summary of the Persian manuscripts from the 
holdings of the National Library and the library of the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of the 
Czech Republic. 
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KƏSBİ ƏRƏŞİ ŞEİRLƏRİNİN  
ƏLYAZMALARI BARƏDƏ 

 
 

 Şah Abbasın hakimiyyəti illərində (1587-1629) Şimali Azərbaycanda, yaşayıb-yaratmış şairlərimizdən biri də 
Kəsbi Ərəşidir. Ədəbiyyatşünaslığımızda onun adını ilk dəfə çəkən Salman Mumtaz olmuşdur. O, 1924-cü ildə 
“Kommunist” qəzetində çap etdirdiyi “Xalq ədəbiyyatı xalqdan doğar” adlı silsilə məqalələrindən birinidə orta 

əsr əlyazmaları, təzkirələr əsasında Səfəvilər dövlətinin Şirvan bəylərbəyi Yusif xan, onun vəziri Molla Həsən Vəzir 
Şəhriyar, Niyazi İraqi və Kəsbi Ərəşinin münasibətlərinə dair bir faktı məlumat vermişdir. Alimin yazdığına görə, Yusif 
xan və vəziri Molla Həsən geniş bilikli ziyalı və fəsahətli şair olmuşlar. Onlar farsca və türkcə şeirlər yazar, müasirləri 
olan Niyazi İraqi və Kəsbi Ərəşi ilə bədahətən rübai formasında şeirləşərmişlər. Deyişmələrdən birinin səbəbkarı 
Şirvandan xoşlanmayan iraqlı Niyazi İraqı olmuşdur. Bədahətən söylədiyi rübaisində Şirvanı cəhənnəm adlandıran 
Niyazi İraqinin cavabında Molla Həsən, Kəsbi Ərəşi və Yusif xan Şirvanın müdafiəsinə qalxmışlar. Türkcə və farsca 
gedən deyişmənin türkcə hissəsi belədir: 

 
Niyazi İraqi: 
 
Ey çərx, məni bisərü saman etdin, 
Şirvanə salıb zarü pərişan etdin. 
Heyrətdəyəm, axır bu yerin adını sən, 
Duzəx nə üçün etmədin, Şirvan etdin? 
 
Molla Həsən Vəzir Şəhriyar: 
 
Kitabi-əzəl yazanda Şirvanın adın, 
Xeyrül-rəzinin yazmışdır anın adın. 
Əhsən sənin idrakına, ey yari-əziz, 
Düzəx oxudun behişti-rizvanın adın. 
 
Niyazi İraqi: 
 
Şirvan dediyin məmaliki-por şərü şur, 
Daim edər andin əhli-idraki nəfur, 
Şirvan behişt ərdisə, etmə əcəb, 
Şamü səhəri fərq eyləməz dideyi-kur. 
 
Kəsbi Ərəşi: 
 
Ey mərdi-İraq, eyləmə Şirvanı zəmm, 
Etmək nə rəva cənnəti-rizvanı zəmm. 
Yad eylə səfa handa alağdır tikəninki, 
Gəl başın üçün, eyləmə Şirvanı zəmm. 
 
Yusif xan 
 
Şirvandan əgər nifrət edib olsam dur, 
Məzuri sənin, ey mərdi-məanəd, məzur. 
Şirvan dediyin mətleyi-xurşidi-dirəd, 
Xurşid şüaində olur şəbpərə kur (2,s.212). 

 

I
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Yusif xan I Şah Abbas tərəfindən quşçü, mirşikar, sonra Astrabad və Şirvan valisi təyin edilmiş, Şirvanda 12 il 
yaşamışdır. Hicri tarixi ilə 1034-cü ildə (1624-1625) Gürcüstanda gürcü zadəganı Mirav tərəfindən Qarçığay xanla bir 
gündə qəflətən qətlə yetirilmişdir (2,s.212). 

Nümunə gətirdiyimiz şeir parçalarından da görünür ki, XVI-XVII əsrlərdə Şirvanda ədəbi həyat mövcüd idi, şairlər, 
o cümlədən, Kəsbi Ərəşi kimi yerli sənətkarlar Azərbaycan türkcəsində yazıb-yaradırdılar. 

Axtarışlar nəticəsində Kəsbi Ərəşinin bir sıra şeirlərini AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
tapa bildik. B-1812 şifrli cüngdə Kəsbinin  

“Dağıtma öqdi-zülfini, ey şuxi-fitnəgər” (1,v.73b), “Yadıma hər dəm ki, ləli-dilbəri-dilcu gəlür” (1,v.74a) misraları 
ilə başlanan qəzəlləri, Füzulinin “Qıldı ol sərv səhər naz ilə həmmamə xuram” (1,v.202a-203b), “Şəm i-muyin aləmi-
aləmaradır sənin”(1,204b-205b), “Dil uzadıb bəhs ilə ol arizi-cananə şəm” (1,v.220a-220b) misraları ilə başlanan 
şeirlərinə yazdığı təxmisləri vardır.  

Kəsbinin anadilli şeirlərində XVI-XVII əsr Azərbaycan poeziyasının əsas təmayülləri bariz şəkildə əksini tapmışdır. 
Məlum olduğu kimi, dövrün ədəbiyyatında xalq şeirinə, danışıq dili elementlərindən istifadəyə meyl artmağa başla-
mışdı. Füzuli təsiri dövrün poeziyasının ən çox nəzərə çarpan cəhətlərindəndir. Kəsbinin Füzuli qəzəllərinə yazdığı 
təxmislər arasında “Qıldı ol sərv səhər naz ilə hammamə xuram” misrası ilə başlanan şeirinə yazdığı təxmis xüsusilə 
diqqətəlayiqdir. Füzuli qəzəlində sadəcə gözəlin hamamda təsvirini verməmiş, onun üzə çıxan gözəlliyinin aşiqin 
emosional vəziyyətinə təsirini göstərmişdir. Aşiq xəyalının gücü ilə məşuqəsini hamamda təsəvvürünə gətirir, bu 
təsəvvürdən halı dəyişir. Füzuli şeirini dərindən duyan Kəsbi təxmisində elə bil ki, Füzulinin xəyali səyahətinə qoşulur, 
ustad ilə bərabər o da bu gözəlliyə heyran olur. Məlum olduğu kimi, təxmisin bəndlərinin əvvəlində müəllif şeirinə 
təxmis yazdığı şairin beytinə özündən 3 misra əlavə edir, sonra həmin beyt gəlir. Kəsbi Füzuli beytləri ilə onlara əlavə 
etdiyi misraları arasında məntiqi əlaqə yarada bilmişdir, onun misraları Füzuli təsvirinə əlavə təfərrüatlar təsiri 
bağışlayır. Belə təəssürat oyanır ki, gözəlin hamamda çimməsini Füzuli xəyalı ilə bərabər Kəsbinin də xəyalı seyr edir. 

Kəsbinin qəzəlləri sadaladığımız əlamətlərinə görə diqqətimizi cəlb edir. Məlum olduğu kimi, Səfəvilərin 
hakimiyyəti dövründə paytaxt Təbriz, Qəzvin və İsfahanda yerləşdiyinə görə, Azərbaycanın cənubunda yaranan ədəbi 
nümunələr daha çox qorunub günümüzə çatmışdır. Kəsbi Ərəşinin Azərbaycan türkcəsindəki şeirləri bir daha sübut edir 
ki, XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycanın cənubunda və şimalında vahid bir ədəbi proses getmişdir.  

 
ƏDƏBİYYAT: 
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Паша Керимов 
О РУКОПИСЯХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КЕСБИ АРАШИ 

 
Резюме 

 
Кесби Араши жил во время правления Сефевидского правителя Шах Аббаса I (1587-1629) в Северном 

Азербайджане, Ширване. Впервые заговорил о нем известный литературовед Салман Мумтаз. Стало известно, 
что Кесби Араши был в близких отношениях с тогдашним правителем Ширвана Юсиф ханом, его везирем 
Молла Гасаном, которые тоже были поэтами. Они вступали между собой в поэтические дискуссии. Стихи 
Кесби на азербайджанском и персидском языка обнаружены в Институте Рукописей имени Мухаммеда Физули 
НАН Азербайджана. 

 
Pasha Karimov 

ABOUT MANUSCRIPT WORKS OF KASBI ARASHI 
 

Summary 
 

Kasbi Arashi lived during the reign of Shah Abbas I (1587-1629), the Safavid ruler in Northern Azerbaijan, Shirvan. 
The famous literary critic Salman Mumtaz has firstly written about him. It became known that Kasbi arashi was in close 
relations with Yusuf Khan, the ruler of Shirvan of that time, his vizier Molla Hasan, who were also poets. They enter 
into a poetic discussion. The verses written by Kasbi Arashi in Azeri and Persian languages found out in the Institute of 
Manuscripts named after Fuzuli of Azerbaijan National Academy of Sciences. 
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ƏBDÜLQƏNİ NUXƏVİ A.BAKIXANOVUN  
“QANUNİ-QÜDSİ” ƏSƏRİ HAQQINDA 

 
 

üəyyən ictimai-siyasi tələblərlə bağlı olaraq, XIX əsrdə Rusiya dövlətində fars dilinin öyrənilməsinə 
böyük diqqət yetirilirdi. 1804-cü il universitet əsasnaməsinə görə, tədris planına fars dili də daxil 
edilmişdi. Bununla əlaqədar olaraq institut, gimnaziya və digər tədris ocaqlarında fars dilinin təlimi üçün 

dərs vəsaitlərinin yazılması ehtiyacı ortaya çıxdı. Bu ehtiyacları ödəmək üçün Azərbaycan ziyalıları xüsusi fəaliyyət 
göstərirdilər. XIX yüzilliyin tanınmış alimi, pedaqоqu və kitabşünası Şəmsəddin Əbdülqəni Nuхəvi Məhəmməd əfəndi 
оğlu Хalisəqarızadənin (1817-1879) yazdığı və tərtib etdiyi dərslikləri də bu baхımından хüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. 
Əbdülqəni Nuхəvi Хalisəqarızadənin elmi və pedaqоji irsi оlduqca geniş və çохcəhətlidir. Оnun yaradıcılığı XIX əsr 
Azərbaycan elm və mədəniyyətinin yeni inkişaf mərhələsində хüsusi yer tutur. О, Azərbaycan və Şərq mütəfəkkirlə-
rinin əsərləri üzərində apardığı tekstоlоji tədqiqat işi və həmin əsərlərə yazdığı mükəmməl elmi şərhlər ilə mədəniyyət 
tariхimizdə ədəbiyyatşünas alim kimi məhsuldar elmi fəaliyət göstərmişdir. Хalisəqarızadə XIX əsr Azərbaycan peda-
qоji fikrinin inkişafında da böyük rоl оynamış alimlərimizdəndir. Оnun yaradıcılığında maarifçilik, хalqın tərəqqisi ilə 
bağlı оlan məsələlər mühüm yer tutur. Alim məhsuldar elmi fəaliyyəti ilə bərabər 36 ilə qədər Şəki məktəb və mədrəsə-
lərində müəllimlik etmişdir. O, pedaqоji fəaliyyətə hicri 1260 (1844)-ci ildə Əlican bəy Nuхəvinin хüsusi mədrəsəsində 
başlamışdır. О, özünün məhsuldar elmi-pedaqоji fəaliyyəti sayəsində bu mədrəsənin elmi səviyyəsini ildən-ilə yüksəl-
dərək, dərin bilik verən elm оcağına çevirmişdir. Tələbələr burada istər humanitar, istərsə də təbiyyat elmləri üzrə 
mükəmməl və hərtərəfli biliyə yiyələnirdilər. Buna görə də həmin mədrəsə о dövrdə Şəkidə və digər əyalətlərdə fəaliy-
yət göstərən mədrəsələrdən öz yüksək elmi səviyyəsi və mütərəqqi təlim üsulları ilə fərqlənirdi. Alim buna asanlıqla 
nail оlmamış, bu yоlda bir çох çətinliklərə və maniələrə rast gəlmişdir. Оnların ən başlıcası dərs vəsaitlərinin hazırlan-
ması оlmuşdur. Bu dövrlərdə məktəb və mədrəsələrdə istifadə оlunan хüsusi dərsliklərin оlmadığına görə, Əbdülqəni 
Nuхəvi pedaqоji fəaliyyətə başladığı ilk illərdən etibarən gecəli-gündüzlü gərgin elmi işə başlamış və böyük zəhmət sa-
yəsində bir sıra dərs vəsaitləri yazmış və tərtib etmişdir (bax: 1; 2; 3). Bu tədris vəsaitləri ayrı-ayrı əlyazma tоplu və ki-
tabları şəklində təşəkkül tapmışdır. Əbdülqəni Nuхəvinin dərs vəsaitlərindən görünür ki, bu mədrəsədə dilçilik, ədəbiy-
yatşünaslıq, tariх, fəlsəfə, məntiq, riyaziyyat, həndəsə, astrоnоmiya və s. kimi dünyəvi elmlər mükəmməl surətdə tədris 
оlunmuşdur. 

Əbdülqəni Nuxəvi dərs dediyi məktəblərdə tətbiq etdiyi yeni tipli tədris metodikası haqqında yazdığı əsərlərdə, o 
cümlədən “Farsi təkəmmül risaləsi” əsərində ətraflı məlumat vermişdir. Onun bu əsəri alimin pedaqoji fikirlərini, 
mütərəqqi tədris metod və üsullarını öyrənmək baxımından xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, göstərilən əsərində 
fars dilinin o dövrkü tədris metodikasını tənqid etməklə yanaşı, onun qüsurlarını və özünün bu sahədə yeni pedaqoji 
tədris üsullarını da şərh etmişdir. “Farsi təkəmmül risaləsi” adlı əsərində uzun müddətdən bəri fars dilini öyrənən, lakin 
indiyədək bu dildə danışa bilməyən bir şəxsin sualına belə cavab vermişdir: “Əvvələn, sizin şifahi danışıq təcrübəniz ol-
madığına görə nitqiniz inkişaf etməmişdir. Ona görə də şifahi danışıq dilinə böyük ehtiyacınız var. Digər tərəfdən məd-
rəsələrdə dilin tədris üsulları da qüsurludur. Yenicə fars dilini öyrənməyə başlayan uşaq on söz əzbərləməmiş “Gülüs-
tan”dan dərs verməyə başlayırlar. “Gülüstan”dan bir fəsli başa çatdırmamış isə Hafizin “Divan”ını tədris edirlər. Bu 
əsərlər ərəb tərkibli söz və ifadələrlə dolu olduğuna, klassik dildə və əruz vəznində yazıldığına görə şagirdlər üçün bö-
yük çətinliklər yaradır. İranda ana dilləri fars dili olan uşaqlara bu əsərlər əsasında dərs keçirlər. Yenicə fars dilini öy-
rənməyə başlayan şagirdlər sadə dildə yazılmış xüsusi dərs vəsaitindən istifadə edərək əvvəlcə lüğət əzbərlənməli, hə-
min dilin qrammatik qayda-qanunlarını öyrənməli və o dili bilənlərlə söhbət etməlidirlər. Müəllim tədris prosesində hər 
bir dərsi uşaqlara mükəmməl öyrətməli, mənaları düzgün izah edərək başa salmalı və onların anlayacağı səviyyədə fars 
dilində danışmalıdır. Bununla bərabər, müəllim uşaqlardan lüğət sözlərini, dərsi soruşmalı, onların dərsi, söz və ibarə-
lərin mənalarını düzgün başa düşdüklərinə əmin olmalıdır. Sonralar isə onlar yavaş-yavaş fars dilindən Azərbaycan dili-
nə və Azərbaycan dilindən fars dilinə tərcümə etməyə başlamalıdırlar” (1, 46b).  

Alim dərs dediyi Şəki məktəb və mədrəsələrində öz dərslikləri ilə yanaşı, digər Azərbaycan maarifçiləri tərəfindən 
yazılmış dərs vəsaitlərindən də istifadə etmişdir. Onun nəzər-diqqətini cəlb etmiş belə əsərlərdən biri də görkəmli 
Azərbaycan alimi və şairi A.Bakıxanovun fars dili qrammatikasına həsr etdiyi “Qanuni-Qüdsi” adlı kitabıdır. 

A.Bakıxanovun “Qanuni-Qüdsi” əsəri XIX əsrin əvvəllərində Rusiya, Qafqaz və Zaqafqaziyada geniş yayılmışdı. 
Bu dərs vəsaiti məktəb və mədrəsələrdə, eləcə də gimnaziyalarda və digər elm ocaqlarında fars dilinin tədrisi üçün yeni 
tipli dərs vəsaiti kimi geniş surətdə istifadə olunmuşdu. Müəllif göstərilən əsəri özünün dediyi kimi, xalqının mənəvi 
ehtiyaclarını ödəmək üçün yazmışdır. Bu haqda o, əsərin rus nəşrinə yazdığı müqəddimədə belə deyir: “Mən bu işi 
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müəlliflik şöhrəti xatirinə etmədim. Yeganə arzum öz həmvətənlərimə xidmət göstərməkdir. Çünki rus-İran ticarət 
əlaqələri yarandığına, fars dili geniş yayıldığına görə, xüsusilə Zaqafqaziya əhalisi arasında bu dili öyrənmək nəinki 
lazım, hətta zəruridir” (4, III-V). 

Əbdülqəni Nuxəvi A.Bakıxanovun “Qanuni-Qüdsi” əsərinin üzünü hicri 1250-ci ildə (1834) təhsil alarkən yazmış 
(5, vərəq 40b-55b) və fars dili qrammatikasının öyrənilməsində bu kitabdan faydalanmışdır. Alim sonralar müəllimlik 
fəaliyyətinə başlayarkən həmin əsəri fars dili qrammatikasının tədrisi sahəsində bir dərslik kimi istifadə etmişdir. Bu-
nunla bərabər o, alim kimi əsər haqqında öz tənqidi mülahizələrini də söyləmiş və A.Bakıxanovun bir fikri ilə razılaş-
mamışdır. Onun “Bu yoxsula (A.Bakıxanova – Ş.K.) həmin şərəf kifayətdir ki. pis də olsa, yaxşı da olsa bu mübarək işi 
başlayan odur. Əgər bundan sonra başqaları bu dilin qanunlarına əlavə etməyi bacarsalar, əsərimin nöqsanlarına görə 
məni məzəmmət etməsinlər. Çünki hər bir işin başlanğıcı və ixtirası çox çətindir” (6, 2), yaxud “... hətta İranın özündə 
də fars dili qayda-qanunlarından bəhs edən bir əsər yazılmamışdır” (4, I) deməsinə Əbdülqəni Nuxəvi irad tutmuşdur.  

Çağdaş tədqiqatçılar da Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə kimi A.Bakıxanovun bu fikri ilə razılaşmamışlar. 
T.Ə.Ələsgərova “Abbasqulu ağa Bakıxanovun “Qanuni-Qüdsi” məqaləsində belə yazır: “Güman ki, A.Bakıxanov özün-
dən qabaq fars dilinə aid görülən işlərdən lazımi qədər xəbərdar olmamışdır. Əks təqdirdə o, yuxarıdakı fikri irəli 
sürməzdi” (7, 43). 

Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə yazır ki, görünür mənim müasirim Abbasqulu ağa Bakıxanov özündən əvvəl bu 
mövzuya dair yazmış alimlərin əsərlərini kamil və hərtərəfli surətdə öyrənib, onlardan bəhrələnməmişdir. Odur ki, özü-
nü fars dili qrammatikasına dair əsər yazan ilk alim hesab etmişdir. Halbuki, A.Bakıxanovdan əvvəl fars dili və leksi-
koqrafiyasına dair çox əsərlər yazılmışdır. Onlardan Nemətulla ibn Əhməd ibn Mübarək Ruminin “Lüğəte-Nemətulla” 
(XVI əsr), Məhəmməd Hüseyn ibn Xələf Təbrizinin “Borhane qate” (XVII əsr), Mustafa bin Əbu Bəkr Sivasi Heyrətin 
Əmsileyi-sərfi-farsi” və “Məfatihud-dirayə fi isbat qavaninid-dəriyyə” (XVIII-XIX əsrlər) və başqalarını, eləcə də Sədi-
nin “Gülüstan” və Hafiz “Divan”ının şərhlərini göstərmək olar (5, vərəq 41a, mətnin haşiyəsində). 

Əbdülqəni Nuxəvi daha sonra yazır ki, hicri 1259-cu ildə (1843) mən A.Bakıxanovla görüşdüm və “Qanuni-Qüdsi” 
əsəri ətrafında geniş söhbət edərək, əsər haqqında öz tənqidi mülahizələrimi ona söylədim. Onunla apardığım söhbətlər-
dən məlum oldu ki, A.Bakıxanov özündən əvvəl bu mövzuya dair yazılmış əsərlərlə yaxşı tanış deyildir. O isə söylədi-
yim mülahizələrə görə mənə öz təşəkkürünü bildirdi (5, 41a). 

Elm aləminə məlumdur ki, fars dili və leksikoqrafiyasına dair ilk əsər 10 əsr bundan əvvəl Azərbaycan şairi və alimi 
Qətran Təbrizi tərəfindən yaradılmışdır (8, 63). Bununla əlaqədar M.Məmmədova yazır: “Belə ki, fars dili leksikoqrafi-
yası sahəsində əldə olunmuş elmi dəlillər artıq sübut etmişdir ki, XI əsrin əvvəllərində Azərbaycanın görkəmli şair və 
filoloqu Qətran Təbrizi tərəfindən yazılmış تفاسیر فى لغة الفرس (“Təfasir fi lüğətil-fars”) əsəri ilk fars dili lüğətidir” (9, 94-
95). 

Qətran Təbrizidən sonra isə Hüsam Xoyi (XIII), Hinduşah Naxçıvani (XIII-XIV), Məhəmməd bin Hinduşah Naxçı-
vani (XIV), Məhəmməd Hüseyn ibn Xələf Təbrizi (XVII), Mirzə Məhəmməd Kərim bin Mehdiqulu Təbrizi (XVIII), 
Əbdülkərim İrəvani Təbrizi (XIX əsrin I rübü) və s. Azərbaycan alimləri bu sahədə mükəmməl əsərlər yaratmışlar. 

A.Bakıxanovun dövrünədək Azərbaycan alimləri nəinki frs dili və leksikoqrafiyası, eləcə də ərəb dili sahəsində də 
böyük fəaliyyət göstərərək, bu dilin zənginləşdirilməsində və inkişafında böyük işlər görmüşlər. Xətib Təbrizi (XI), 
İzzəddin Əbdülvəhab İbrahim oğlu Zəncani (XII-XIII), Mahmud Əhməd oğlu Zəncani (XIII), Hübeyş İbrahim oğlu 
Tiflisi (XII-XIII), Bədii Təbrizi (XVI), Sədəddin Sədulla Bərdəi (XVII), Məhəmməd Əmin Sədrəddin oğlu Mollazadə 
Şirvani (XVII), Həsən oğlu Mirzə Məhəmməd Şirvani (XVIII) və başqalarının bu sahədə göstərdiyi xidmətləri böyük 
olmuşdur. 

Bir sıra elmi əsərlərdə, təzkirələrdə, Orta əsr və müasir əlyazmalar kataloqlarında, ərəb və fars dilçiliyinə dair mü-
kəmməl əsərlər yaratmış Azərbaycan alimləri haqqında məlumatlar verilir. Bununla bərabər Məhəmməd Əli Tərbiyətin 
 .adlı əsərində də bu haqda ətraflı məlumat əldə etmək olar (10) (”Azərbaycan alimləri“) دانشمندان آذربایجان

A.Bakıxanova qədər Rusiyada da bu sahədə bir sıra işlər görülmüşdür (7, 43-52). 
Buradan da A.Bakıxanovun “Qanuni-Qüdsi” əsəri haqqında dediyi, yuxarıda göstərilən mülahizələrinə Əbdülqəni 

Nuxəvi Xalisəqarızadənin irad tutumasının səbəbi aydın olur. Şərq dilləri, ümumiyyətlə dilçilik elmi sahəsndə mükəm-
məl təhsil almış, bu sahədə ciddi elmi fəaliyyət göstərmiş Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə, yuxarıda adları çəkilən 
alimlərin əsərlərinə yaxşı bələd idi. Onun elmi əsərlərində bu alimlərin əksəriyyətinin adlarına tez-tez rast gəlirik. Bütün 
bunlara baxmayaraq bir sıra müasir tədqiqatçılar belə A.Bakıxanovun yuxarıda göstərilən mülahizələrinə əsaslanaraq, 
onu “birinci Azərbaycan dilçisi”, “Rusiyada ilk fars qrammatikasını yazan”, “dünyada ilk fars qrammatiki” adlandırmış-
lar (bax: 11; 12; 13). Bununla da A.Bakıxanovun “Qanuni-Qüdsi” əsəri ilə fars dilçiliyi qarşısında göstərdiyi xidmətləri-
nin qiymətləndirilməsində müəllifin özü və tədqiqatçılar tərəfindən mübaliğəyə yol verilmişdir. Əbdülqəni Nuxəvi müa-
siri A.Bakıxanovun öz əsəri haqqında söylədiyi fikrə tənqidi münasibət bəsləməkdə məqsədi və bizim bu məqaləni yaz-
maqda qayəmiz böyük mütəfəkkirin elmi xidmətlərini azaltmaq yox, əksinə onları düzgün və obyektiv qiymətləndir-
məyə yönəldilmişdir. 

Bununla bərabər şübhəsiz ki, A.Bakıxanov və Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə görüşərkən yaşadıqları mühitin 
ictimai və mədəni həyatı ila bağlı bir sıra məsələlər barəsində müəyyən fikir mübadiləsi etmiş, xalqın maariflənməsi, 
yeni tipli dərsliklərin yazılması, məktəblərdə yeni tədris metodu və s. problemlər ətrafında öz düşüncələrini söyləmişlər. 



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

11 
 

Əbdülqəni Nuxəvinin özündən çox böyük olan, artıq bir alim və şair kimi genuş şöhrət qazanmış A.Bakıxanovla gö-
rüşü, onun əsəri haqqında tənqidi mülahizələrini söyləməsi və müəyyən problemlər ətrafında fikir mübadiləsi aparması 
göstərir ki, o, artıq 27 yaşında ikən mükəmməl bir alim kimi yetişmiş və şöhrət tapmışdır. Lakin təəssüflə qeyd et-
məliyik ki, hələlik onların görüş yerləri haqqında nə A.Bakıxanovun, nə də Xalisəqarızadənin əlyazmalarından və mək-
tublarından bir məlumat əldə etmək mümkün olmamışdır. 

Əbdülqəni Nuxəvinin və A.Bakıxanovun hələ əldə edilməmiş əlyazmaları və məktubları tapılarsa, bu zaman onlar 
gənc alimlə böyük Azərbaycan mütəfəkkirinin əlaqələrini daha geniş işıqlandırmağa və görüş yerlərini müəyyənləş-
dirməyə bizə imkan verəcəkdir. 
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Шарифов К.К. 
 

АБДУЛГАНИ НУХАВИ О ПРОИЗВЕДЕНИИ А.БАКИХАНОВА «ГАНУНЕ ГУДСИ» 
 

Резюме 
 

Видный ученый и просветитель XIX века Абдулгани Нухави Халисакарызаде в просветительской деятель-
ности наряду со своими учебниками использовал и другие книги по обучению персидского языка, в том числе 
«Гануне-Гудси» («Краткая грамматика персидского языка») А.Бакиханова, о которой высказал ряд критических 
замечаний. 

 А.Бакиханов считает «Гануне Гудси» первой книгой по грамматике персидского языка. Исходя из этого, не-
которые ученые считают А.Бакиханова первым азербайджанским языковедом, а «Гануне Гудси» первым произ-
ведением в области персидского языкознания во всем мире. Абдулгани Нухави, указывая на ряд трудов азер-
байджанских и персидских авторов по персидскому языкознанию и лексикографии, написанных до XIX века, 
опровергнул эту ошибочную точку зрения. Абдулгани Нухави высказал свои критические замечания по этому 
поводу самому А.Бакиханову во время их встречи в 1843 году. 

 

           Sharifov K.K. 
 

ABDULGANI NUKHAVI ABOUT A.BAKIKHANOV`S WORK “GANUNE GUDSI” 
 

Summary 
 

The XIX century outstanding scholar and enlightener Abdulgani Nukhavi Khalisagarizade in his educational creati-
on along with his own textbooks used also other books on teaching Persian, including “Ganune Gusi” (“Brief grammar 
of Persian language”) by A.Bakikhanov, about which expressed a number of critical remarks. 

A.Bakikhanov considers “Ganune Gudsi” the first book on Persian grammar. Based on this fact, some scholars con-
sider A.Bakikhanov the first Azerbaijani linguist and “Ganune Gudsi” the first work in Persian linguistics in the whole 
world. Abdulgani Nukhavi, pointing out to some works of Azerbaijani and Persian authors on Persian linguistics and 
lexicology written in the XIX century, denied this wrong point of view. Abdulgani Nukhavi expressed his critical 
remarks on this issue to Bakikhanov himself during their meeting in 1843.  
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Nüşabə Araslı 
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor. 

AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu 
 
 

XV ƏSR AZƏRBAYCAN ŞAİRİ ƏTAİNİN  
“LEYLİ VƏ MƏCNUN” ƏSƏRİ 

 
 
lk dəfə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi tərəfindən müstəqil məsnəvi şəklində işlənən “Leyli və Məcnun” 
mövzusu Türk xalqları ədəbiyyatlarında da geniş yayılaraq türk məsnəvi şeirinin inkişafı, məhəbbət və onun 
fəlsəfi anlamının bədii şərhində müstəsna əhəmiyyət daşımışdır. Türk təsəvvüf ədəbiyyatında Mövlana 

Cəlaləddin, Aşıq Paşa, Gülşəhri, Əhmədi və başqa ilk məsnəvi müəllifləri Leyli və Məcnun adlarını xüsusi vurğu ilə an-
mış, həqiqi eşq barədə fəlsəfi düşüncələrini Leyli və Məcnun məhəbbəti ilə bağlı hekayələrlə təsdiq etmişlər. Orta əsrlər 
türk ədəbiyyatının Şahidi, Cəlili, Əhməd Rizvan, H.Həmdi, Nakam və başqa tanınmış “Xəmsə” yazarları bu mövzuda 
maraqlı əsərlər yaratmış, Nəvai, Füzuli kimi ölməz duhaların “Leyli və Məcnun” poemaları dünya ədəbiyyatının 
ləyaqətli nümunələri sırasında şöhrətlənmişdir. 

“Leyli və Məcnun” mövzusunu qələmə alan türk şairləri ilk növbədə öz böyük sələflərini izləməklə yanaşı, Nizami 
poemasının türk xalq yaradıcılığında doğurduğu rəngarəng rəvayətlərindən də geniş faydalanmış məzmunu daha çox 
təsəvvüfi görüşlərin ifadəsinə istiqamətləndirmiş, məsnəvi arasında qəzəl, tərcibənd, murəbbe və başqa lirik parçalara 
yer verməklə də seçilmişlər. 

Bu baxımdan XV əsrdə yaşamış Ətayi təxəllüslü Azərbaycan şairinin əsəri xüsusilə diqqətəlayiqdir. Ətayinin adı, 
həyatı və yaradıcılığı barədə heç yerdə ətraflı məlumata rast gəlmirik. Qaynaqlarda Bəlxdə yaşamış məşhur şeyxlər 
nəslinə mənsub Ətayi təxəllüslü XV əsr şairindən bəhs olunur. 

XV əsrdə yaşamış Ömər bin Məzid özünün “Məcmuətün nəzair” məcmuəsində XV əsr türk şairi Ətayi və onun 
qəzəllərinə yazılan nəzirələr haqqında məlumat verir. 

Özbək ədəbiyyatşünaslığında XV əsr özbək poeziyasından bəhs olunan tədqiqatlarda Ətayi təxəllüsünə də təsadüf 
edirik. “Özbək ədəbiyyatı tarixi” kitablarında Ə.Nəvainin “Məcalisün-nəfais”inə istinadən Bəlx şəhərində yaşayan 
Uluğbəy Mirzənin öz sarayına topladığı alim və şairlər arasında XV əsr şairi Ətayinin də olduğu qeyd edilir. 

Ancaq bu qaynaqlarda XV əsr Azərbaycan şairi Ətayi və onun “Leyli və Məcnun” məsnəvisi haqqında bir söz 
deyilmir. Ətayi və onun məsnəvisi haqqında ilk dəfə görkəmli türk alimi O.Ş.Gökyay 1937-ci ildə Ülkü dərgisində 
məlumat vermişdir. O.Ş.Gökyay 1938-ci ildə nəşr etdiyi “Dədə Korkut” kitabının “Başlangıc şahsiyeti” bölümündə 
“Qul Ata adlı bir Azəri şairinin “Leyli və Məcnun” məsnəsində bir neçə yerdə Dədə Qorqudun adının çəkildiyini qeyd 
edərək onun dilindən deyilmiş nəsihətləri nümunə gətirir. 

Bu məlumat dastanın sonrakı 1973-il nəşrində eynilə təkrar olunur. 
O.Ş.Gökyaydan sonra Ətayi və onun əsərindən Türk Divan Ədəbiyyatının görkəmli araşdırıcısı A.S.Ləvənd bəhs 

etmiş, özünün “ərəb, fars və türk ədəbiyyatlarında “Leyla və Məcnun” hekayəsi” adlı kitabında Ətayinin “Leyli və 
Məcnun” əsərinə də yer verərək poemanın məzmunu və onu Nizami əsərindən ayıran fərqli motivlər müəyyənləşdirmiş-
dir. 

Ankara Dil və Tarix-Coğrafiya fakültəsi Kadrı Uçokdan alınan kitablar içərisində əsərin əlyazmasına təsadüf edən 
araşdırıcı onun Azərbaycanla bağlılığını xüsusilə diqqətə çatdıraraq Ətayinin XVI əsrdə həm Şərq, həm də sonra 
Anadoluda inkişaf edən Qərb türkcəsinin təsiri altında qalmış bir azərbaycanlı şairi olduğunu qeyd edir. 

Ətayi haqqında “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1962-ci il Bakı nəşrinin “Müqəddimə”sində də məlumat verilir. 
Müqəddimə müəllifi “XV əsrdə Nizaminin “Leyli və Məcnun” əsərinin müəyyən fəsillərini türkcəyə tərcümə edib, həm 
də orijinal əlavələrilə mövzunu yeniləşdirən Azərbaycan şairi” kimi təqdim edir. 

“Şərq xalqları ədəbiyyatlarında Nizami mövzuları və sujetləri” kitabında da Ətayinin “Leyli və Məcnun” əsərinin 
Azərbaycan dilində və azərbaycanlı şair tərəfindən yazıldığı diqqətə çatdırılır. 

Poemanın məzmunu haqqında geniş bəhs açan A.S.Ləvənd, onun əlyazması barədə də müəyyən məlumat verərək 
əsərin tam şəkildə bizə gəlib çatmadığını nüsxənin imlasının qarışıq olduğunu söyləyir. Əlyazmanın əlimizdə olan foto 
kopiyasında doğrudan da onda katib səliqəsizliyi, eyni sözün mətndə müxtəlif şəkildə yazılması, bəzi kəlmələrin yanlış 
köçürülməsinə, tez-tez katib düzəlişlərinə təsadüf edilir. 

Əsərin tam şəkildə bizə çatmadığı üçün müəllifin adını, kimə ithaf olunmasını dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün 
deyil. Bununla əlimizdə olan foto surət şairin şəxsiyyəti, yaradıcılığı və əsərin ideya məzmun istiqaməti haqqında aydın 
təsəvvür yarada bilir. 

Şair tez-tez Ey Ətayi, Əta oğlu deyə özünə müraciət edir: 
 

İ 
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Ey Əta oğlu nəsihət çoxdurur, 
Bir cəfa işin səvabı yoxdurur. 

 
Başqa bir yerdə: 

Ey Əta oğlu umiding ondadur, 
Yoxsa sən xandavu cənnət xandadur. 
 

Ətayi poeması məzmunca Nizaminin “Leyli və Məcnun” əsərinə çox yaxındır, hətta bəzi fəsillər onun tərcüməsi 
təsirini bağışlayır. Şair özü Nizami əsərini örnək götürdüyünü qeyd edərək sələfini böyük ehtiramla xatırlayır. 

 
Şeyx Nizami “Xəmsə”sindən bu kitab, 
Oladurur müstəxric mühərrir bab-bab. 
Rəhmət ensun Allah anun ruhuna, 
Həm bu dəm, həm hər zaman, hər dəm yenə. 

 
Ətayinin Nizami və öz sələfləri ilə bağlı belə qeydləri, bədii sözün yüksək dəyəri, söz-sənət adamlarını, Dədə 

Qorquda Pişqədəmlər, ər igitlər deyə hörmətlə anması, atalar sözləri və el hikmətindən faydalanması onun özünə 
qədərki ədəbi-mənəvi irsə yaxından bələd ədəbi şəxsiyyət olduğunu aydınlaşdırır: 

 
Həm qamu şairlər bizdən səlam, 
Qul Ətayi anlara kəmtər qulam, 
Həm rəvanına olarun dəmbədəm. 
Etməsin öz rəhətin Allah kəm. 

 
Şair Nizami poemasından bəhrələndiyini açıq bildirsə də, yeni məzmun əlavələri, özünə qədər yazılmış “Leyli və 

Məcnun”lardan, mövzu ilə bağlı xalq yaradıcılığı, Leylini gözləyən Məcnunun başında quşların yuva salması, Leylinin 
fəqirlərə aş paylarkən Məcnunun çanağını vurub sındırması və başqa bu kimi türk rəvayətlərindən aldığı motivləri də 
əks etdirməsi ictimai-fəlsəfi düşüncələrin Dədə Qorqud nəsihətləri ilə əsaslandırması onu sələfinin əsərini sadəcə təkrar 
etmədiyini “sözə söz qataraq” onu öz əlavələri ilə daha oxunaqlı, daha cəlbedici etməyə çalışdığını göstərir: 

 
Ey Ətayi, çün konul seyr eylədün, 
Sözə söz qatdun, söz artıq eylədin. 
Hər sözə söz qatmasan olmaya duz. 
Şair oldur bir sözü eyləyə yüz. 

 
Ətayi qələmə aldığı əsərin türk xalqları üçün əhəmiyyətli olmasını xüsusi vurğulayaraq yazır: 

 
Əhli-Türk alovu Türkistan ola, 
Bu gülistan anlara bustan ola. 

 
Ətayinin “Leyli və Məcnun” əsəri quruluşu, bədii yönümü etibarilə də özünəməxsus orijinal cizgilərə malikdir. Əsər 

“Bismillahir-rəhmanir-rəhim” başlığı altında verilmiş aşağıdakı misralarla başlayır: 
 

İmdi gəl, bülbüli sahib nəva, 
Bürcu əflakə uruc etgil həva. 
Noh fələkdən al gətirgil, bir xəbər, 
İki aşiq halın ərz et müxtəsər. 

 
Otuz üç beytdə davam edən bu başlanğıcda şair özünün yaradıcılıq axtarışlarından söz açıq, heç kəsi vəfa etməyən 

fani dünyada yazıb-yaratmaq arzularını qələmə alır. Əsər məclislərə və hekayələrə bölünür. Hər məclis bülbülə xitabla 
deyilmiş lirik misralarla başlayır. 

 
Ey fəsih bülbül, səda etgil yenə, 
Gəl yenə bir naləzar etgil yenə. 

Yaxud: 
Gəl yenə ey bülbüli-xoşcan sən, 
Söylə dinlənsun sözünü cani tən. 
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Ətayi poeması şairin öz adından və obrazların dili ilə verilən qəzəllərin çoxluğu və poetik əlvanlığı ilə də türk 
dilində meydana çıxan məsnəvilər içərisində seçilir. Şair özünün baş verən əhvalatlara münasibəti qəhrəmanların əhval-
ruhiyyəsini, psixoloji məqamlarla bağlı keçirdikləri hiss və həyəcanlarını ifadə edən belə lirik parçalarda xüsusi məharət 
göstərərək klassik şeirin poetik vasitələrini, xüsusilə şeirin ahəngini gözəlləşdirən xitab, bədii sual (istifham), poetik 
təkrarlar, təkrir və başqa bədii fiqurlar bir-birilə məntiqi və ləfzi əlaqədə ustalıqla işlədir. Ayrı düşmüş sevgililərin 
iztirabını təsvir edərkən Leylinin dilindən verilən... 

 
Xandasan, ey guluzarım, xandasan? 
Xandasan, sevgili yarım, xandasan? 
Tüngü barım, xətti-tarım, zulfü mar. 
Sübhü şamda ahu-zarım xandasan? 

 
misraları ilə başlayan qəzəldə və Məcnunun diliylə verilən: 

 
Xandasan, ey gulizarım, gəl-gəl, 
Ey həbibim, sevgi yarım, gəl-gəl. 

 
 – mətləli cavab şeirində şairin təkrir, xitab, istifham və başqa füqurlardan poetik vəhdətdə faydalandığını görürük. 

Bu və bu kimi nümunələr Ətayinin klassik poetikanın qayda-qanunlarına dərindən bələd, xüsusilə şeiri ləfzi baxımdan 
ziynətləndirən bədii vasitələri məharətlə işlədən bir sənətkar olduğunu təsdiq edir. 

Ətayinin anaforalara, daxili və qoşa qafiyələrə, müraciəti, bir-birinin ardınca gələn bir neçə beyti eyni bədii xitabla 
başlaması da şeirin həm ahəng gözəlliyi, həm də onun oxucuya təsirini artırmaqla nəticələnir. Ətanın poemada yer alan 
lirik şeirləri onun lirika sahəsində təcrübəli sənətkar olması haqqında da aydın təsəvvür yaradır. 
Poemanın özünə xas digər mühüm cəhəti onda xalq hikmətinin əksi, hadisələrin şair tərəfindən mənalandırılıb oxucuya 
ibrət dərsi kimi təqdimində nəzərə çarpır. Ətayi poemasında uzun-uzadı nəsihətlərə təsadüf edirik. Şair atalar sözlərini 
xatırladan mənalı beytlər yaradır. 
 

Onu bənd olan göl açır, çozulur, 
Su gələn çaydan su axır həm gəlir. 
Gül bitən yerdə həm axır gül bitər, 
Hər nə ki, məqsud məqsədə yetər. 
Hər qaranqunun sonu rovşən olur, 
Hər biganə son yenə aşna olur. 
Hər ilin başında bir novruz var, 
Hər qış olsa, sonra yeni yaz var. 

 
Ətayinin “Leyli və Məcnun” əsərinin Azərbaycanla bağlılığını şairin Azərbaycan xalqının qədim abidəsi “Kitabi-

Dədə Qorqud”a tez-tez müraciətində də aydın görmək olur. Diqqətli tədqiqat şairin məhəbbət mövzusunda yazdığı bu 
əsərin “Dədə-Qorqut” dastanlarının təsirilə yazılan və Qorqud Atanın müqəddəs övliya, bir el bilicisi kimi türk dünyası, 
o sıradan Azərbaycandakı nüfuzunu aydın əks etdirən səciyyəvi bir əsər olduğunu nəzərə çatdırır. Təsvir etdiyi 
hadisələri canlı həyatla bağlamağa çalışan şair tez-tez andığı müqəddəs şəxsiyyətlər içərisində Dədə Qorqud adını 
xüsusi məhəbbətlə çəkir. Özünün nəsihətamiz fikirlərini Qorqud Atanın kəlamları ilə təsdiqləyir. 

Dünyanın vəfasızlığı, insan ömrünün faniliyindən dəm-dəm söz açan şair eyni zamanda çətinliklərə dözməyi, səbirli 
olmağı da tövsiyə edir. Ətayi belə öyüdlərində oxucunu həyatın əbədi olmamasını dərk etməyə, bunun üçün də Qorqut 
Atanın sözlərinə əməl edib qəbirstanları ziyarət etməyə məzarları görüb həyatın keçici olmasına inanmağa çağırır. 

 
Andan ötrü Qorqud Ata söyləmiş, 
Qəmlilər gəşti-məzar etsun demiş. 
Qəm gələndə ol quristanları gör, 
Varuban gəşt eyləsin anları der. 
Qəmlilər şadan çü bərgəştə gedə, 
Varıb axır mənzilin görüb edə: 
Bu cahanda çəkənlər dogmamış, 
Çünki axır mənzil işbu görməmiş. 

 
Bu misralar “Kitabi-Dədə Qorqud”un bizə gəlib çatmayan tam mətnində Qorqud Atanın nəsihətləri içərisində 

qəbirstanları ziyarət etməyi ölüləri dua ilə tez-tez xatırlamağa dəvət edən nümunələr olduğunu güman etməyə əsas verir. 
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Şair az danışmağın faydasından, çoxsözlü insanların dilini saxlaya bilmədiklərini, eşitdiklərini bütün aləmə 
yaydıqlarını tənqid edərkən də uluların sözlərindən bəhrələnir, müqəddəs şəxsiyyətlərdən ibrət almağı, gözü ilə 
görmədiklərini dilə gətirməməyi məsləhət görür.  

 
Hər nə ki, görməmiş olsan göz ilə, 
Sən ona inanma zinhar söz ilə. 
Görsə dəxi ulular ötər gedər, 
Səttar Allah özüdür ki, seyr edər. 
Dədə Qorqud der ki, ol aqil durur, 
Söyləyənə der ki, ol bədtər durur. 

 
Ətayi Nizami poemasından sərbəst şəkildə tərcümə etdiyi “İt saxlayan padşahla gəncin hekayəsi”ndə ona sədaqətlə 

xidmət edən gənci kiçicik bir xəta üstündə vəhşi itlərə attıran padşahın dili ilə Qorqud Atanın öyüdünü xatırlayır. 
 
Xoş demiş Qorqud təhəmmül xoşdurur, 
Neyşəkərtək qəhri udmaq xoşdurur. 
Şeytan əqlilə iş işlədik mudam, 
Ta olur böylə işimiz şöylə xam. 

 
Əsərdə tez-tez qarşılaşdığımız müəllif nəsihətləri daha çox Dədə Qorqudun sözləri ilə təsdiqlənir. Ətayi bəzən Dədə 

Qorqud adını çəkməyərək “pis qədəmlər”, “ər igidlər”, “ulular”, “ertəkilər”, “əhli-kubar adından” danışır. Dediklərimi-
zə dair çoxlu nümunələr gətirə bilərik. Bu Şairin nəsihətamiz fikirlərinin təsdiqində Qorqud Atanın dediklərinə inamla 
istinad etməsi oun “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin daha tam mətnindən və bu müdrik el ağsaqqalı ilə bağlı xalq içə-
risində yaşayan rəngarəng nümunələrin çoxluğundan və şairin də bunlardan çıxış etməsini göstərir. 

Əsərdə təsvir olunan ata-ana məhəbbəti, övlad borcu, ana yurda sevgi, doğma ocağın müqəddəsliyi və başqa motiv-
lər də “Dədə Qorqud” abidəsini yada salır. “Kitabi-Dədə Qorqut”da olduğu kimi Ətayi poemasında da insanın təbiətlə, 
canlılarla bağlılığı özünü qabarıq göstərməkdədir. Ətainin bəzi misra və beytləridə bizə doğma abidəmizi 
xatırlatmaqdadır. Əsərdə Məcnunun atası oğluna müraciətlə deyir: 

 
Mürvət eylə, mürvət eylə tut sözüm, 
Öz əlində çıxarmagil gözüm. 
Sən gözümsən gözümü kor eyləmə, 
Ellər içində məni xar eyləmə. 
Sən bikəsligi rəva görməgil, 
Sonra munda ocağım uçurmagil. 
Ta ki, mundan son ocaqım uçmaya, 
Dustü düşmən məni səndən seçməyə. 

 
Bu sətirlər “Kitabi-Dədə Qorqud”un müqəddiməsində Qorqud Atanın dediyi: 

 
Oğul atanın yetiridir, 
İki gözünün biridir, 
Dövlətli oğul qopsa, ocağının gözüdür. 
Dövlətsiz oğul qopsa, ocağının kuridir. 

 
- sözlərinə məzmunca çox yaxındır. 
 
Yaxud Məcnunun dediyi aşağıdakı beytdəki “qara başım” ifadəsini götürək: 

 
Məcnun aydır: Ey qarə başım mənim, 
Ey qara başım, içim, taşım mənim. 

 
Bildiyimiz kimi, “dərdli”, “qayğılı”, bəzən də “cavan” mənasında işlənən “qara” başım ifadəsinə dastanlarda tez-tez 

rast gəlirik. “Qara başım, qurban olsun, çoban sana”, “Qara başım sağlığında yeniliklər edəm, köpək sana” və s. 
Əsərdə oğlundan ayrılan atanın iztirablarını təsvir edərkən Ətayinin işlətdiyi bənzətmələrə diqqət edək: 

 
Öldü dedi atası baxıb gözlədi, 
Koşəki azub dəvətək bozladı. 
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Quzusundan ayrılantək məkrədi, 
Hiç muradım hasil olmadı – dedi. 

 
Bu misralarda “köşəki azan dəvə kimi bozlamaq”, “Quzusundan ayrılantək məkrəmək” ifadələri “Kitabi-Dədə 

Qorqud”da “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu” boyda Uruzun ovdan qayıtmamasından narahat olan Boyu 
uzun Burla xatunun Qazana dediyi aşağıdakı misraları xatırladır. 

 
Qaytabanda qızıl dəvə bundan keçdi, 
Törümləri bozlayıb belə keçdi. 
Torumcuyum aldırmışam bozlayayınmı? 
Ağayılda ağca qoyun bundan keçdi, 
Quzucuğu məkrəyib belə keçdi. 
Quzucuğum aldırmışam məkrəyəyənmi? 

 
Belə misalların sayını daha çox göstərmək olar. Bütün bunlar Ətainin “Leyli və Məcnun” əsərinin Nizami ənənələri-

ni öyrənmək baxımından maraqlı olduğunu bir daha təsdiq edir. Ətayinin ədəbiyyat tariximizdə öz layiqli yerini ala bil-
məyən bu əsəri həm də “Kitabi-Dədə Qorqud”un türk xalqları içərisində geniş yayılaraq yazılı ədəbiyyatımızı da milli 
səciyyələrlə zənginləşdiyini təsdiq edən bədii nümunə kimi tədqiqi əhəmiyyət daşıdığını göstərməkdədir. 
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Нушаба Араслы 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН» АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 

ПОЭТА XV ВЕКА АТАИ 
 

Резюме 
 
 Произведение азербайджанского поэта XV века Атаи «Лейли и Меджнун» по содержанию и идейной 

концепции продолжает традиции Низами Гянджеви, но также отличается особой своеобразностью – с тесной 
привязанностью к родной среде, отражением ярких сказаний, в тюркской литературе, рожденными самим, же 
сюжетом, также прояснениями философско-дидактических взглядов самого поэта. В целом, поэтический дух 
произведения ярко отражает мотивы «Китаби Дедем Коркуд». Все это доказывает значение произведения 
«Лейли и Меджнун» Атаи, как в изучении продолжения традиций Низами в литературе XV века, так и в 
исследование эпоса «Китаби Дедем Коркуд». 

 
Nusaba Arasli 

 
“LEYLI AND MAJNUN” BY ATAYI – XV CENTURY AZERBAIJAN POET 

 
Summary 

 
Masnavi “Leyli and Majnun” by Atayi – XV century Azerbaijan poet – carries and idea point of view. At the 

sometime it`s notable for its relationship with native surroundings, the reflection in the literature caused by 
polychromatic legends and poet`a philosophical – didactic views as well. 
 Atayi`s literary work is not interesting only because of studying of continuation of Nizami`s traditions in the 
XV century Azerbaijan literature, but also for its carrying on a great importance in researching of epos “Dede Korkud” 
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AZƏR BUZOVNALININ YARADICILIĞINDA  
NƏZİRƏLƏR 

 
 

rkən orta əsrlərdə meydana gələn nəzirə ədəbiyyatı müasir dövrə qədər müəyyən mərhələlərdən keçərək, da-
ha mükəmməl şəkildə inkişaf etməyə başlamışdır. Nəzirəçilik Yaxın və Orta Şərq xalqları ədəbiyyatında hə-
mişə aktual janr olmuş və təbii ki, bu proses Azərbaycan ədəbiyyatından da yan ötməmişdir. Dahi klassik-

lərin, o cümlədən, Sədi, Hafiz, Xəyyam, Nəvai, Füzuli, Nizami kimi söz ustadlarının əsərlərinə yazılan nəzirələr, bu 
əsərlərə müraciət edən şairlərin bədii söz sənətindəki peşəkarlığından xəbər verir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiy-
yatında çox az şair tapmaq olar ki, o özündən əvvəlki və yaxud öz dövrdaşı olan şairə nəzirə yazmasın, onun ənənələrini 
öz poeziyasında yaşatmasın. Nəzirələr ədəbi örnək kimi ədəbiyyat tarixində mövzusuna, bədii keyfiyyətinə, ideya müx-
təlifliyinə görə qiymətli əsər kimi diqqəti cəlb edir. Müəllifin poetikaya daha dərindən bələd olması ilə əlaqədar olaraq, 
fikirlərini özünəxas şəkildə səciyyələndirməsi və nəticə etibarı ilə nəzirə yazılan əsərdən oxşar cəhətləri ilə yanaşı, 
fərqli prinsiplərlə çıxış etməsi onun ustadlığının təcəssümüdür. Belə ki, şairlərin bir qismi yazdıqları şeirin poetik for-
masını, ideya istiqamətini mükəmməl şəkildə dəyişdirərək, bununla ədəbi aləmdə nəzirə yazmaqla məşğul olmuş şair-
lərin yaradıcılıqlarının dar çərçivədə olması fikirlərini təkzib etmişlər. Doğrudan da, “bu bir sənətdir, poeziya aləminə 
gələn şairlərin ədəbi örnək məktəbinin başlanğıcı və təməlidir. Bu təməl ənənə və novatorluq prinsipinə söykənir və 
klassik ədəbi ənənələr əsasında yeni poeziya nümunələri yaradır. Bunun axırında insanın mənəvi aləmi, onun lirizmi, 
bəşəri hiss və duyğuları, ədəbi-ictimai və estetik fikir dünyası dayanır” (6, s. 28). 

Məlum olduğu kimi XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclislərində o cümlədən, Ordubadda fəaliyyət göstərən “Əncü-
məni-şüəra”, “Məclisi-üns”, Bakıda “Məcməüş-şüəra”, “Məclisi-fəramuşan”, Şamaxıda “Beytüs-səfa”da nəzirəçilik po-
eziyası geniş vüsət alaraq, şairlər arasında Sədi, Hafiz, Xəyyam, Cami, Nəvai, Nizami və Füzuli kimi klassik Şərq şair-
lərinin əsərlərinə nəzirə yazmaq meylini artırmışdı. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın müxtəlif re-
gionlarında fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərdə ənənəvi hal olan nəzirəçilik “Məcməüş-şüəra”da da aktual mövzu idi. 
F.Qasımzadə qeyd edir ki, “nəzirəçilik xüsusilə əsrin ikinci yarısında çox artmışdı. Bu dövrdə Bakıda, Şamaxıda, Şuşa-
da, Ordubadda və başqa sahələrdə təşkil olunan şeir məclislərinin əsas məşğuliyyəti nəzirəçilikdən ibarət idi. Bu məclis-
lərdə qəzəl ustadlarına yaxşı nəzirə yazmaq uğrunda şairlər arasında müsabiqə gedirdi” (5, s. 185). Müəllif nəzirə ədə-
biyyatı haqqında xüsusi və ətraflı məlumat verməklə yanaşı, XIX əsrin ikinci yarısında yaşamış bir çox şairlərin adlarını 
vurğulayaraq, farsca yazan nəzirəçilərin Hafizi, azərbaycanca yazanların isə Füzulini təqlid etdikləriniqeyd etmiş, 
mövzunun davamında isə özbək şairi Əlişir Nəvainin təqlidçilərindən Qarabağ şairlərindən Mirzə Əbdül Şahin, Həsən 
Yüzbaşov, Abdulla bəy Asi, Bakı şairlərindən Mirzağa Dilxunun adlarını göstərmişdir. (5,s. 185-186)  

Əlbəttə, həmin dövr nəzirə ədəbiyyatında ideya kasadlığı, poetik fiqurlarda qeyri-təbiilik, sönüklük, standart 
formalar və qəlib ifadələr yetərincə nəzərə çarpsada, bu xüsusiyyətləri məclis üzvlərinin, şairlərin hamısına şamil etmək 
düzgün olmazdı. Həmin dövr şairləri arasında nəzirələrində ictimai məzmun, yeni ideya istiqaməti, dolğun fikirlər rast 
gəlinən şairlərdə az deyildi. F.Qasımzadə ədəbi məclislərin bir neçə fəal üzvlərinin Firdovsinin “Şahnamə”sinin, Niza-
minin “Xəmsə”sinin, Nəvai və Füzulinin divanlarının müntəzəm mütaliəçiləri olduqlarını qeyd edərək yazır ki, “farsca 
savadlı olan şairlər Firdovsi, Nizami, Sədi və Hafizə nəzirələr yazırdılar”(5, s. 468).Müəllif Qarabağ şairlərindən Ab-
dulla bəy Asi, Mirzə Həsən Yüzbaşov, Bakı şairlərindən Məşədi İmaməlizadə Azər, Mirzağa Dilxunun adını çəkərək, 
onların Nəvainin təsiri altında şeirlər yazdığını qeyd edir.  

Elmi ədəbiyyatda bir sıra şairlər həmin dövrün abu-həvasından doğan kəlmələrlə “epiqonçu”, “təqlidçi” kimi adlan-
dıraraq “nəzirə yazdıqları şeirin məzmun və formasından kənara çıxmadıqlarını, dahi qəzəl ustadlarının təqlidçiləri 
kimi” təqdim edilmişlər. Bu mənada tədqiqatçıların Azər Buzovnalı haqqında yürütdükləri təzadlı fikirlərə rast gəlinsə 
də, bir çox şairlərə şamil edilən epiqonçuluq damğası şairin yaradıcılığına iz sala bilməmişdir. “XX əsrdə klassik şeir 
ənənələrini ancaq formal cəhətdən mənimsəyib onu təkrar edən, dünyagörüşü, zövqü, savad və mədəniyyəti etibarilə 
əsrin tələblərindən çox geridə qalan epiqonçularda yazıb çap olunurdular. Mühafizəkar, feodal əhval-ruhiyyəli təbəqə-
lərin zövqünü oxşayan epiqonçular son günlərini keçirdiklərindən mübariz mövqe tutmağa hər vasitə ilə öz yollarına 
bəraət qazandırmağa çalışırdılar. Onların içərisində şeirin formal sirrlərindən agah olan Müniri, Fəna, Cənnəti, Azər, 
Qüdsi kimi nüfuzlu şairlər də var idi ki, bu da epiqonçularla mübarizəni xeyli çətinləşdirirdi” (4, s. 95).Əlbəttə ki, bu 
fikirlər dövrün siyasi və ictimai şəraitindən doğurdu. Müəyyən dairələrdə klassik şeir ənənələrinin, milli koloroti əks 
etdirən sənət növlərinin təzyiq altına salınması, bu sənət növləri ilə məşğul olan sənətkarları gözdən salmaq, xalqı 
köhnə ənənə deyərək köklərindən uzaqlaşdırmaq, bayağı və xalqın milli-mənəvi dəyərlərinə yad olan ünsürləri 
novatorluq və ya yenilikçilik adı ilə qabartmaq prisipial məsələ olmuşdu. Buna görə də, o dövrün bir çox ədəbiyyat-
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şünaslarının da etiraf etdiyi kimi “nüfuzlu və ustad şair”ə epiqonçu damğası vurmaq istəsələr də, Azərin klassik üslubda 
yeni ideya və məzmun gətirən şeirlərionların bu fəaliyyətini kölgədə qoyurdu.  

A.Buzovnalı klassik Azərbaycan şairlərindən Xaqani, Nizami, Füzuli, fars dilinin sərbəst bilicisi kimi fars şairi 
Firdovsi, özbək şairi Əlişir Nəvaidən ruhlanıb, dəyərli sənət nümunələri yaradan bir şair kimi təbii ki, klassiklərə 
nəzirələr də yazmışdır. Onların yaradıcılıqlarına rəğbət hissinin tərənnümü A.Buzovnalının əsərlərində də əks olun-
muşdur. “Şair özünü Füzuli və Xəyyamın ardıcılı hesab edərək yazmışdır: 

 
Azəri hərdən xəyali-xamı cürətləndirir, 
Gah Füzuli olmaq istər, gah edər Xəyyamlıq”. (7, s. 15) 

 
Azər Buzovnalının nəzirələri bəzi dövrdaş şairlərdən fərqli olaraq, yeni məzmun, yeni ideya daşıyır. Onun Füzuliyə, 

Nəvaiyə yazdığı nəzirələri təbii olaraq klassik üsluba söykənsədə, onun əsərlərində yeniliyə meyl, dərin məzmun, forma 
axtarışları aydın şəkildə sezilir.  

Klassiklərə yazdığı nəzirələrindən əlavə Azər Buzovnalının həmmüasirlərinə yazdığı nəzirələri də az deyildir.  
XIX əsr Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir çox ədəbi məclislərdə olduğu kimi “Məcməüş-şüəra” ədəbi məclisində 

də məclis üzvləri həmmüasirlərinə, şeirinə, sənətinə qiymət verdikləri söz ustadlarına nəzirə və bənzətmələr yazırdılar. 
XIX əsr Bakı şairlərinin öz dövrdaşları ilə olan ədəbi yaradıcılıq münasibətləri Azər Buzovnalı yaradıcılığından da yan 
keçməmişdir. Cürmidən sonra “Məcməüş-şüəra” ədəbi məclisinə rəhbərlik edən Azər Buzovnalı bu ənənələri yaşada-
raq, həm Azərbaycanın müxtəlif regionlarında yazıb yaradan, həm də eyni ədəbi dairədə çalışdıqları qələm dostlarına 
nəzirələr yazmışdır. Şairin yaxın dostu olan Əbdülxalıq Cənnətiyə yazdığı iki nəzirə şairin arxivində 12 nömrəli fondda 
saxlama vahidi 12-də qeydiyyata alınmışdır. Həmin qəzəllər Əbdülxalıq Cənnətinin “Vətən təranəsi” adlı kitabında nəşr 
olunmuşdur. Burada Cənnətinin “Ahəstə-ahəstə” rədifli qəzəlinə həm Azərin, həm də müasiri Müştərinin nəzirələri yer 
almışdır. Cənnəti yazır: 

Ayıl, ey sərvqamət, qıl qiyam ahəstə-ahəstə, 
Qiyamətlər qoparma, et xuram ahəstə-ahəstə.(3, s. 80) 
 

Azər yazır: 
 
Xuram et bəzmə, ey mah, təmam ahəstə-ahəstə, 
Qiyamət etməsin ta ki, qiyam ahəstə-ahəstə.(3, s. 81) 

 
Cənnətinin “Ahəstə-ahəstə” rədifli qəzəli müasirləri, qələm dostları tərəfindən təqdir olunduğuna görə bir sıra şairlər 

bu qəzələ müraciət edərək ona bənzətmələr yazmışlar. Belə şairlərdən biri də Müştəridir: 
 
Səməndi-təbə, ey dil, ver kam ahəstə-ahəstə, 
Fəsahət sahəsin seyr et müdam ahəstə-ahəstə.(3,s. 82) 

 
Hər üç qəzəlin məzmununda vahid ideya birləşir və əsas mövzu aşiqin acı taleyinin, onun əziyyətlərinin ifadəsinə 

yönəlir. Müşahidə olunduğu kimi şairlər üçün spesifik xüsusiyyətlərdən ən ümdəsi yaşadıqları zəmanəyə, ictimai 
mühitə, dövrün hərc-mərcliklərinə olan etirazlarını eşq-məhəbbət mövzulu qəzəllərin baş qəhrəmanı cəfakeş aşiqin dili 
ilə ifadə etməkdir. Bu baxımdan hər iki şair Cənnətinin tərənnüm etdiyi mövzunun davamı olaraq, bədii ifadələrin 
istifadəsində təkrarçılığa yol vermədən nəzirələrini qələmə almışlar. Azərlə Cənnətinin qəzəlləri arasında olan fərqli 
xüsusiyyətlərdən bəhs edərkən qeyd edə bilərik ki, Azərin həyata baxışları həmmüasirindən daha nikbin, fikirləridaha 
qətiyyətlidir. Cənnəti yazır: 

Darıxma, Cənnəti, səbr et, hənuz əvvəl qədəmdir bu, 
Tapar tədric ilə iş intizam ahəstə-ahəstə. (3, s. 81) 
 

Azər: 
 

Münəvvər oldu, Azər, bəzmi-mey xurşidi-sağərdən, 
Küdurət getdi, məhv oldu zülam ahəstə-ahəstə. (3, s. 82) 

 
Hər iki şairin fikirlərində gələcəyə ümidləri, nikbin ruhları, vüsalın yaxında olduğu aydın duyulsada, Cənnəti arzu-

larının reallaşacağını,bir gün gerçəkləşəcəyini görür, bunun üçün səbr diləyir. Azər isə ondan fərqli olaraq, sonda 
qalibiyyət bayrağını əlində qılınc kimi tutan bir aşiqin xoş, işıqlı simasını canlandırır. Qəzəlin əvvəlində hər iki şairin 
məşuq laqeydliyindən düşdüyü halları, vüsal əyyamının əldən getməsi, yarın xəyalı ilə gecə ilə gündüzün bərabərləş-
məsi və sairə bu kimi hallar peşəkarlıqla tərənnüm olunur, sonda isə şairlərin nikbin əhvali-ruhiyyəsi özünü aydın 
şəkildə göstərir. 
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Azər Buzovnalının Cənnətinin digər bir qəzəlinə də yazdığı nəzirə diqqətəlayiqdir. Bu nəzirələrin hər birinin ozü-
nəxas oxşar və fərqli xüsusiyyətləri aydın sezilir. Burada Azər Buzovnalı fikirlərini, mövzu dairəsini daha da genişlən-
dirərək, Cənnətidən və onun eyni adlı qəzəlinə nəzirə yazan Müştəridən fərqli olaraq, onların yeddi beytlik qəzəlinə 
özünün on dörd beytlik nəzirəsini yazmışdır.Bu nəzirədə bəzi klassik ənənələrin bənzərliyi müşahidə olunsada, şairin 
fərqli sənətkarlıq xüsusiyyətlərini, o cümlədən novatorluğa meylliliyini, yeni ideya axtarışlarının şahidi oluruq. Cənnəti 
yazır: 

Quranı yaxmaq istədi, yaxdı vücudini, 
Yahu çəkib ucaltdı səmavatə naləsin. (3, s. 83) 

 
Azər isə təkrarçılığa yol vermədən, poetik fiqurlardanistifadə edərək fikirlərini ifadə edir: 

 
Bağ içrə ta o lalərüxi gördü bağdan, 
Etdi hicab, dağlara çəkdi naləsin. (3, s. 84) 

 
Qəzəlin sonunda yenə də iki şairin fikirlərindəki fərqli xüsusiyyətlər, o cümlədən mətinlik, digərində isə itaətkarlıq 

hissləri duyulur. Məhəbbəti acılı-şirinli, enişli-yoxuşlu yolları ilə tərənnüm edən şairlərdən Cənnəti sonda tutduğu 
məsləyindən usanır, uğursuzluqlarına tabe olub, işgəncələr qarşısında əyilir: 

 
Atəş vurub cərayid amalı yandırıb, 
Xətm eylə, Cənnəti, bu məhəbbət məqaləsin. 

 
Azər isə qələm dostundan fərqli olaraq, dönməzdir, nikbindir, qələbə çalacağına tam əmindir: 

 
Söndürməz atəşi-dili-zarını Azərin, 
Döndərsə həp təbiət üstümə şəlaləsin.(3, s.84) 

 
Azər Buzovnalının arxivində fond 12 saxlama vahidi 12-də şairin “Beş şairə nəzirə” adlı avtoqraf əlyazması saxlanı-

lır. Yeddi beytdən ibarət, gözəllərin toruna düşmüş aşiqin məyusanə hallarını tərənnüm etdiyi nəzirəni şair müasirlərin-
dən Müştəriyə, Vahidə yazdığını qəzəlin son beytində onların adlarını sadalamaqla açıqlasa da, digər üç nəfərin adı 
qeyd olunmamışdır. Şair yazır: 

 
Hümməti-məzhəbü nəyyer, qeyri Müştəri, Vahid, 
Qəzəlquyluqda Azər bülbülü heyran edənlərdəndir. (2) 

 
Şair aşiqlərin halını elə təbii şəkildə izhar etmişdir ki, sanki bu qəzəlin tamamında eşqdən xəbəri olmayan biri 

dünyanı riqqətə gətirən bu hissin varlığı ilə barışıb, məhəbbəti olduğu kimi qəbul edə bilər. 
 
O aşiqlər ki, canı cananına qurban edənlərdir, 
Rüsumi-eşqi əhli-aləmə elan edənlərdir, 
Deyil yersiz çəməndə fəsli-gül bülbüllər əfqanı, 
Onlar vəsl içrə yadi-möhnəti-hicran edənlərdir.(2) 

 
Bundan əlavə Azərin arxivində Nakama yazdığı 4 beytlik nəzirəsi də saxlanılır. Şeirin əsas variantına Əlyazmalar 

İnstitutunun kitabxanasında saxlanılan Nakam “Seçmə parçaları 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatından” kitabındakı 
əsərlər arasında rast gəlinməsə də, Azərin öz dəsti-xətti ilə “Nakama nəzirə” ifadəsini şeirin əvvəlində qeyd etməsi 
qəzəlin orijinal variantının mövcudluğunu istisna etmir (Bakı-1928-ci il, kitabın şifrəsi x-914/9656, kitab 105 səh.). 
Azər Nakama yazdığı nəzirədə nə qədər imkan varsa dövrdaşına nəzirə yazacağını qeyd edir: 

 
Yaz, Azər, nohə ol Nakama olsa hər qədər imkan, 
Savur topraq başa hər ləhzə çək ah, qıl əfqan. 
Töküb qan, yaş o gözlərim bu matəmdə deyil giryan, 
Nəhal taəti məhşər günü hərgiz səmər verməz. (1) 

 
Azər Buzovnalının qələminin təsir gücündən ruhlanıb, şairin öz əsərlərinə nəzirələr yazan şairlər də az olmamışdır. 

Belə şairlərdən biri Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti tarixində şair, qəzəlxan, aktyor kimi tanınan Əhməd 
Məmmədqulu oğlu Əhmədovdur. Şair məharətli aktyor kimi teatr səhnələrində, kino meydanlarında bacarığını nümayiş 
etdirməklə yanaşı, həm də qələmini böyük poemalar, qəzəllər yazmaqlada sınamışdı. “Rumlu” təxəllüsü ilə şeirlər 
yazan şair 5000-dən artıq qəzəl qələmə almışdır. Təbii ki, bu əsərlər içərisində onun müxtəlif şairlərin qəzəllərinə 
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yazdığı nəzirələri də yer almaqdadır. Azər Buzovnalının yaradıcılığından da ruhlanan şair onun “Olmaqdansa” rədifli 
qəzəlinə nəzirə yazmışdır. Əhməd Rumlu yazır: 

 
Buzovnalı Azərə Nəzirə: 

Tən hər nakəsə, ey dil, hədəf olmaqdansa, 
Xoşdur ölmək, yaşayıb bişərəf olmaqdansa. 
...Rumlu, mərdanəsifət ölməyi yekdir kişinin, 
Mütərəddid dayanıb bitərəf olmaqdansa. (7, s. 208) 

 
Əlyazmalar İnstitutunun arxivində zəngin yaradıcılıqyoluna malik şairinyaşadığı dövrünün ictimai-siyasi mühitini 

səciyyələndirən müxtəlif mövzuları əhatələyən istər ana dilində, istər fars dilində qəzəllləri, müstəzadları, qitələri, 
rübailəri ilə birlikdə həmmüasirlərinə, həm də klassiklərə yazdığı nəzirələri də yer almaqdadır.Sovet dövründə yazılan 
ədəbiyyatlarda adı epiqonçu, təqlidçi kimi təqdim olunan şairinzəngin irsinin tədqiqigöstərir ki, yaradıcılığınınəsas 
ideya istiqamətini müasir ictimai mətləblərin tərənnümütəşkil edir. Çoxşaxəli yaradıcılıq yoluna malik olan Azər 
Buzovnalının qələmə aldığı nəzirələri onu ədəbi aləmdə həm poetikənənələrinin davamçısı, həm klassik ədəbi 
örnəklərlə yeni dövrün nəbzini tutan, yeni prizma ilə yaxınlaşan ədib, ustad şair kimi tanıtmışdır. 
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Кенуль Багирова  
 

ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ А. БУЗОВНАЛЫ 
 

Резюме 
 

 В литературе народов Ближнего и Среднего Востока искусство творения подражательных стихотворений 
всегда оставалось актуальным жанром. В творчестве известного поэта отечественной литературы конца XIX – 
начало XX веков А. Бузовналы особое место занимает его подражательные стихотворения. Впечатленный поэ-
зией таких классиков как Хагани, Низами, Физули, Фирдовси, Наваи А. Бузовналы сочинял прекрасные образ-
цы подражательных стихотворений посвященные и своим современникам. 

 
 

Konul Baghirova 
 

IMITATIVE POEMS IN AZERBUZOVNALI'S ACTIVITIES 
 

Summary 
 

Writing of imitative poems had always been a topical genre in the literature of the people lived in the Near East and 
Middle East. A.Buzovnali,who lived and created at the end of the 19th and beginnig of the 20th centuries wrote 
imitative poems influencing by Khagani, Nizami, Fizuli, Firdovsi and Navai. A.Buzovnali used to write in the classical 
genres, at the same time he wrote imitative poems to his contemporaries.  
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ƏBDÜRRƏHMAN SÜLƏMİNİN “HƏQAYİQÜT-TƏFSİR” ƏSƏRİ 
 
  
 

əfsir Quran elmləri içərisində mühüm yer tutan sahələrdən biridir. Nazil olduğu dövrdən indiyə kimi Qurana 
onlarla təfsirlər yazılmışdır. Bu təfsirləri məzmun baxımından belə qruplaşdırmaq olar: fiqhi, irfani, elmi, kə-
lam baxımından təfsir, fəlsəfi təfsir və s. 

 Quranın irfani təfsirlərindən Səhl Tüstərinin təfsiri, Əbdürrəhman Süləminin “Həqayiqüt-təfsir”, Quşeyrinin “Lətai-
fül-işarat”, Ruzbəhan Bəqli Şirazinin “Əraisül-bəyan fi həqayiqül-Quran”, Rəşidəddin Meybodinin qələmə aldığı Xacə 
Abdullah Ənsarinin “Kəşfül-əsrar”, Əbu Hənifə Əbdül-vəhab bin Məhəmmədin “əl-Füsul”, Nəcməddin Razinin “Bəh-
rül-həqaiq vəl-məani fi təfsirüs-səbü-məsani”, İsmayıl bin Mustafa Həqqinin “Ruhul-bəyan”, Sultan Əlişah kimi tanı-
nan Sultan Məhəmməd Qunabadinin “Bəyanüs-səadə fi-məqamati-ibadə” və başqa təsfirlərin adını çəkmək olar.  

X əsrdə təsəvvüf cərəyanının görkəmli nümayəndələrindən biri Əbu Əbdürrəhman Məhəmməd ibn Hüseyn Süləmi-
dir. (941-1021) O, 941-ci ildə Nişapur şəhərində dünyaya gəlmişdir. Onun ata-babası da sufizm cərəyanı ilə sıx bağlı 
idi. Sufizmin təlimlərini ona atası İsmayıl ibn Nüceyd öyrətmişdir. Süləminini həyatı haqqında məlumatımız az olsa da, 
deyə bilərik ki, o, çoxlu səfərlər etmişdir. O, İraq və Hicaz şəhərlərində görkəmli şeyxlərlə görüşmüş və bu onun 
sonrakı yaradıcılığına böyük təsir etmişdir.  

Süləmi və onun əsərlərinin tanınması, təqribən, öz həyatı dövründən başlamışdır. Belə ki, onun şagirdləri ustadların-
dan eşitdikləri sözləri və xəbərləri öz kitablarında nəql etmişlər. Onun ən məşhur şagirdi Əbülqasim Qüşeyridir ki, öz 
“Risaleyi-Qüşeyriyyə” əsərində ustadının dilindən çoxlu sözlər nəql etmişdir. [1]  

Nişapura gedib Süləmi ilə görüşməyə nail olan Əbu Nüyəm İsfahani də “Hilyətül-övliya” (“Övliyaların zinəti”) 
kitabında böyük sufi tarixçisi və rəvayətçisi kimi Süləminin məqamının əhəmiyyətinə işarə etmişdir. [3,9]  

 “Nişapur tarixi”nin müəllifi Əbülhəsən Əbdülqafir Farsi Süləminin əsərlərinin yüzdən çox olduğunu qeyd etmişdir. 
Bu rəqəm şişirdilmiş deyil. Lakin deməliyik ki, bu yüz kitab və risalədən yalnız on dördü tapılaraq çap olunmuşdur. 
[3,10]  

Süləmi və onun əsərləri haqqında araşdırma aparmaq bir neçə cəhətdən əhəmiyyətlidir. Birincisi təsəvvüfün qızıl 
əsri sayılan X-XI əsrlərdə sufi şeyxlərinin həyatı və əqidələri ilə tanış oluruq. Süləmi ən məşhur kitab “Təbəqatus-
sufiyyə”nin müəllifi olmaqdan savayı, həm də “Tarixüs-sufiyyə” (“Sufilik tarixi”) kitabını yazmışdır. Bu kitabın çox az 
hissəsi bizim dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. [3,293-311]  

 O, Bağdad şeyxlərindən çoxlu hədislər nəql etmişdir. Süləminin demək olar ki, bütün əsərlərində onun hədis 
əhlindən olması ruhiyyəsi duyulur. Hətta onun əsərlərindən biri “Ərbəin fil-hədis” (“Hədisdə qırx”) adlanır. Süləminin 
bu əsəri və digər əsərləri hədis elmi və mühəddislərin tarixini, hədis və təsəvvüf əhli arasında əlaqəni aydın şəkildə 
işıqlandırır. Onun əsərləri Quranın təfsiri, xüsusən, irfani təfsirlər baxımından da dəyərlidir. Süləmi “Həqayiqüt-təfsir” 
adlı kitabın müəllifidir. Bu böyük kitab Süləmidən əvvəl yazılmış irfan və təsəvvüfə əsaslanan təfsirlərin məcmuəsidir. 
Bu kitabda həqiqətdə bütün irfani təfsirlərin əsası olan İmam Sadiqin (ə) təfsiri və ən müfəssəl sufi təfsirlərindən sayılan 
İbn Ətanın təfsiri dərc olunmuşdur. Süləminin əlimizdə olan digər əsərləri bunlardır: “Cəvamiu adabus-sufiyyə” (“Sufi 
ədəbləri toplusu”), “Uyubun-nəfs və mudəvatuha” (“Nəfsin eyibləri və onların müalicəsi”), “Dərəcatül-muamilat” 
(“Müamilə dərəcələri”), “Kitabus-səma” (“Səma kitabı”), “Adabus-sohbət və hüsnül-işrət” (“Söhbət ədəbləri və işrətin 
gözəlliyi”), “Mənahicül-arifin” (“Ariflərin yolları”), “Kitabül-nəsimül-ərvah” (“Ruhların nəsimi kitabı”), “Kitabu kəla-
muş-Şafei fit-təsəvvüf” (“Təsəvvüfdə Şafei kəlamı kitabı”), “Kitabül-fütüvvət” (“Comərdlik kitabı”), “əl-Məlamətiy-
yətu və sufiyyətu və əhlul-futuvvət” (“Məlamətiyyə, sufiyyə və comərdlik əhli”), “Risaleyi-məsləhətu sifatuz-zakirin 
vəl-mutəfəkkirin” (“Zikr edənlər və mütəfəkkirlərin gözəl xüsusiyyətləri risaləsi”), “əl-Muqəddimətu fit-təsəvvüf və 
həqiqətuha” (“Təsəvvüf və [onun] həqiqətinə müqəddimə”) , “Kitabu ərbəin vət-təsəvvüf” (“Qırx və təsəvvüf kitabı”). 
[3 və 4]  

Əbdürrəhman Süləminin “Həqayiqüt-təfsir” əsəri Quranın ən qədim irfani təfsirlərindən biridir. Bu kitabda İmam 
Sadiq (ə), İbn Əta Adəmi, Mənsur Həllac və Əbülhüseyn Nurinin dilindən nəql olunan Quran ayələrinin irfani təfsiri 
toplanmışdır. Müəllif onların sözləri ilə yanaşı ara-sıra öz fikirlərini də qeyd etmişdir. Bu təfsir əsas və ziyadat adlı iki 
hissədən ibarətdir.  

Əbdürrəhman Süləminin ən mühüm kitabı “Həqayiqüt-təfsir”dir. Müəllif kitabı yazma səbəbini belə açıqlayır: 

T 
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Zahiri elm sahibləri Quranla bağlı müxtəlif sahələrdə, o cümlədən qiraət, erab, lüğət, nasix- mənxus və digər sahə-
lərdə əsərlər yazmışlar. İmam Sadiq (ə) və İbn Ətanın müxtəlif ayələrin izahı ilə bağlı kəlamları istisna olunmaqla Qu-
ran çağırışlarının dərki üçün həqiqət əhlinin dili ilə heç bir əsər yazılmamışdır. Buna görə də İmam Sadiq (ə) və İbn 
Ətanın dediklərini taparaq toplamış və həqiqət əhlinin digər şeyxlərindən bildiyi sözləri ona əlavə etmiş və Quran 
surələrinin ardıcıllığı ilə tənzimləmişdir.  

Bəzi tədqiqatçıların fikrincə onun İmam Sadiqin (ə) hədislərinin toplanmasında oynadığı rol İmam Əlinin (ə) 
“Nəhcül-Bəlağə” adlı kitabında xütbələri, sözləri və məktublarını toplayan Seyyid Rəzinin roluna bərabərdir. Çünki 
Süləmidən qabaq İmam Sadiqin (ə) hədislərinin toplanması üçün böyük səylər göstərilmiş və onların sənədləri də yazıl-
mışdır. Bunları Süləmi öz kitabında toplum halında vermişdir. Onun nəzərində bu hədislər bir kitaba yığılmamışdan 
qabaq şifahi şəkildə sufilər və şafeilər arasında böyük ehtiramla yad edilirdi.  

Əbdürrəhman Süləmi “Həqayiqüt-təfsir” kitabında imamlar, övliyalar və şeyxlərin dilindən nəql olunan Quran 
ayələrinin irfani təfsirini toplayaraq öz fikirlərini də onların arasında yerləşdirmişdir.  

Bu kitabın yazılmasının əsas səbəbi Quran təfsirində irfani nəzərlərin toplanmasıdır. Buna görə də İmam Sadiq (ə) 
və İbn Ətanın Quran ayələrinin izahında olan fərqli baxışlarını bir kitabda toplayıb Quran surələrinin ardıcıllığı ilə 
tənzimləmişdir.  

Süləmi öz təfsirində sufilərin təvil üsulundan istifadə etmiş və ayələrin zahiri mənasından fərqlənən mənalar 
vermişdir. Bəzən bir surənin ayələrini başqa surələrlə təfsir etmiş və bəzən də surənin öz ayələrini sistemsiz şəkildə 
təqdim etmişdir. Bu kitabda sözlərinə istinad olunan adamlar dörd nəfərdir: İmam Sadiq (ə), İbn Əta Adəmi, Mənsur 
Həllac, Əbülhüseyn Nuri.  

İmam Sadiqin (ə) sözləri əslində bütün irfani təfsirlərin əsasını təşkil edir. Bunlar Quran məsələlərinin izahında irfan 
yönümlü əxlaqi hədislərdir ki, ayələrin aşağısında nizamsız şəkildə verilmişdir. Kuleyninin şagirdi Nomani İmam 
Sadiqin adı ilə bir təfsir yazmışdır. Bu təfsir üslub və məzmun baxımından Süləminin yazdıqlarına çox bənzəyir.  

Bu təfsirdə işlənən sözlər İslamda irfan dilinin formalaşmasında böyük rol oynamışdır. Təfsirin irfani hədisləri 
sonralar bütün sufilərin irfani yolu olur və onların ən mühüm terminoloji bazasını təşkil edir. Bu təfsirin sufi əsərlərinə 
təsirini aşağıdakı kimi şərh etmək olar: 

Məqam və hallarda məhur irfan mərhələləri 
Sufilərin bu hədislərdən götürdükləri elmi-cəfər ünsürləri 
Bəzi ariflər, o cümlədən Həllacın bu hədislər toplumunda olan mühüm işarələrdən istifadə etməsi.  
Bəzi ariflər bu təfsir hədislərində öz əsərlərində istifadə etmişlər. 
Həllacın müasirlərindən olan İbn Əta Adəmi onun fikirlərini təsdiq etdiyinə görə qətlə yetirilmişdir. İbn Əta 

Adəminin təfsiri İmam Sadiqin (ə) həmin təfsir hədislərinin izahından ibarətdir. Onun müasirləri arasında kimsə sufilərə 
məxsus olan təfsir üsulunun bütün imkanlarından bu səviyyədə istifadə etməmişdir.  

Bu təfsir ifrani cümlələrlə doludur. »األرض جمیعآ ھو الذی خلق لکم ما فی«  ayəsini belə təfsir etmişdir: “Yerdə olan hər şeyi 
sizin üçün yaratdı ki, onların hamısı sənin olsun və sən Onun olasan. Belə isə sənə məxsus olanla başını qarışdırıb 
Ondan olduğundan qalma”.  

Süləminin “Həqayiqüt-təfsir” kitabında sözlərinə istinad etdiyi təfsirçilərdən biri də Hüseyn Mənsur Həllacdır. Onun 
təfsirində daha çox irfani təlimlərə və Həllacın şeirlərinə rast gəlirik.  

Əbülhüseyn Nurinin Quran ayələrinin təfsirində 29 sözü verilmişdir. Çox güman ki, bunlar onun təfsir 
məclislərindən götürülmüşdür.  

Süləmi “Həqayiqüt-təfsir” kitabını yazıb qurtarandan sonra başqa bir kitab yazmağa başlamışdır. Onun bu kitabında 
da İmam Sadiq (ə), Səhl Tüstəri, İbn Əta Adəmiyə məxsus olan təfsirlər verilmişdir. Kitabın bu hissəsində İmam 
Rzanın (ə) atası İmam Kazımdan (ə) nəql etdiyi nəzərlər vardır. Bu ktabda İmam Əli (ə) və İmam Baqirin (ə) də 
sözlərinə rast gəlmək mümkündür.  
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Айгюн Ализаде 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ "ХАГАЙИГУТ-ТАФСИР" 

АБДУРРАХМАНА СУЛАМИ 
 

Резюме 
 
В данной статье дана общая информация о книге "Хагайигут-Тафсир" Абдуррахмана Сулами. Таким обра-

зом, в данной книге, являющейся одним из древних интерпретаций Корана, были собраны интерпретации има-
ма Садика (AS), Ибн 'Ата', Мансура Халладжа и Абульгусейна Нури. Сулами также расположил свои мудрые 
мысли среди интерпретаций выше упомянутых авторов. Эта интерпретация является очень важным с точки 
зрения изучения суфийской литературы. 

 
Aygun Alizadeh 

"HAGAYIGUT-TAFSIR" BY ABDURRAHMAN SULAMI 
 

Summary 
 

This article provides general information about the book "Hagayigut-Tafsir" by Abdurrahman Sulami. Thus, in 
this book, which is one of the ancient interpretations of Quran, were collected interpretations by Imam Sadiq (AS), Ibn 
'Ata', Mansur Hallaj and Abulhuseyn Nuri. Sulami also placed his wise thoughts among interpretations of the above 
mentioned authors. This interpretation is very important from the point of view of studying the Sufi literature. 
Keywords: Abdurrahman Sulami, Hagayigut-Tasfir, wisdom, interpretation 
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ŞƏMSƏDDİN SAMİNİN ROMANI  
VƏ DRAM ƏSƏRLƏRİ 

 
 

ürk və Arnavud (Alban) tarixini, mədəniyyətini və ədəbiyyatını tədqiq edən Arnavud əsilli Sami Fraşeri 
(1850-1904) ömrünün böyük bir hissəsini Osmanlı İmperatorluğunun mərkəzi olan İstanbulda keçirərək çox 
dinamik və təzadlarla dolu həyat yaşamışdır.Yazıçının həyat tərzi və yaşam prinsipləri onun yaradıcılığına 

bilavasitə təsir edərək, mükəmməl elmi əsərlərin, o cümlədən öz dövründə aktuallığı ilə seçilən bədii əsərlərin meydana 
çıxmasına səbəb olmuşdur. Bu baxımdan yazıçının romanı və pyes əsərləri xüsusi diqqətə layiqdir. 

 “Təəşşüqi-Tələt və Fitnət” (1875) Şəmsəddin Saminin iyirmi iki yaşında qələmə aldığı ilk əsərlərindən biri və 
çağdaş türk ədəbiyyatının ilk romanıdır. (Namiq Kamal “İntibah və Cezme” ni Şəmsəddin Samidən sonra yazmışdır.). 
Osmanlıca çap olunmuş ilk türk romanı yeni tərzin təməl ünsürlərinin gətirilməsi baxımından türk ədəbiyyatı tarixində 
önəmli yerə sahibdir. Roman mövzu baxımından əski Türk ədəbiyyatındaki məsnəvi və xalq hekayələrində mövcud 
olan sosial-fəlsəfi düşüncələrdən fərqli olaraq Qərb ədəbiyyatındaki gerçəkliyi əks etdirir. Burada baş verən hadisələr 
gündəlik həyatda rastlaşa biləcək səhnələrdir. Əsərdə bəşəri və ictimai bir hadisə olan eşq əvvələr olduğu kimi mistik 
deyil, insan şəxsiyyəti və hürriyyəti fikri ilə birləşməkdədir. Bu, orta əsr ədəbiyyatının eşq anlayışından fərqlidir və bu 
anlayış əsərdə önəmli bir yer tutmaqdadır. Romandakı qəhrəmanlar öz şivələrində danışırlar. Bu da yeni türk ədəbiyya-
tında önəmlidir. “Təəşşüqi-Tələt və Fitnət” romanında təbiətə cox az yer verilir. Hadisələr ev şəraitində baş verir. 
Romanın baş qəhrəmanı Fitnət ögey ata əlində böyümüş bir gənc qızdır. Anası atasından ayrılmış olduğundan, Fitnət 
dünyaya gəldikdən sonra atasını heç görməmişdir. Təbii ki, atasının da bir qızı olduğundan xəbəri olmamışdır. Anası 
tütünçü Hacı Mustafa adında biri ilə evləndikdən bir neçə il sonra vəfat edir. Fitnət ögey ata himayəsində qalır. Bir gün 
gənc qız Tələt adında bir gənci pəncərədən görərək ona aşiq olur. Lakin tütünçü Fitnəti evdən kənara çıxmasına icazə 
vermədiyi üçün iki gəncin görüşmələri mümkün deyildi. Nəhayət, Tələt başqa çarə tapmayınca, çarşab qeyib qadın gi-
yafətinə girir və tütünçünün evinə daxil olaraq qızla görüşüb danışmağa müvəffəq olur. Bir gün Əli bəy adında Üskü-
darlı bir zəngin adam Fitnəti ögey atasından istəyir. Ögey ata da qızın razılığını almadan onu Əli bəylə nişanlandırır və 
bir hiylə ilə Fitnəti Üsküdara, Əli bəyin evinə göndərir. Orada Fitnət Əli bəyin ricalarını qəbul etməyərək mütəmadi ola-
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raq ağlayır, fəryad edir. Sonda iztiraba dözə bilməyən Fitnət əlinə bir bıçaq alıb ürəyinə sancaraq intihar edir. Tam bu 
sırada Əli bəyin Fitnətin doğma atası olduğu məlum olur. Lakin iş işdən keçmişdir. Qız ölür. Bu sırada yenə qadın 
qiyafətində oraya gələn Tələt da qızın bu halını görərək ölür. Əli bəy də fəryad edir. Mövzusu gerçək həyatdan götürü-
lən bu əsər romantik bir xarakter daşıyır. Şəmsəddin Samiyə görə roman “ümumi əxlaqın təsviri, tənqidi və mühaki-
məsi” deməkdir. Tələt və Fitnatin eşqini oxuculara yaşadan Şəmsəddin Sami bir-birini tanımadan edilən evlilikləri tən-
qid edərək, onların doğuracaq olan acınacaqlı sonluqları açıqlayır. 

 Dönəmin önəmli calışmalarına imza atan Sami Fraşeri yeni bir növ olan – avropayönəmli teatr sahəsinə də bacarıqlı 
əsərlər verərək Tənzimat xarakterli üç pyes yazmışdır. Pyeslər Şəmsəddin Saminin yaradıcılığında daha önəmli yer tu-
tur. Onun fikrincə “ Teatr romanın təcəssüm etmiş formasıdır. Romanda oxunan, (zehndə təsvir edilən) hadisələr, du-
rum və qəhrəmanlar teatrda sanki canlanır.[3 ; 9]  

 “Besa, yaxud əhdə vəfa “ adlı pyes Şəmsəddin Saminin yazdığı ilk dram əsəridir (1874). Agah Sirri Levend Şəm-
səddin Samiyə həsr etdiyi monoqrafiyada “Besa”nın yazılma tarixçəsini açıqlayaraq yazır ki, Şəmsəddin Sami elə bir 
əsər yazmaq istəyib ki, orada Arnavud xalqının bəzi əxlaq və adət-ənənələrini əks etdirsin. Bir fevral gecəsi bunu dü-
şünərək müəllifin ağlına “Besa” gəlir. Teatr mövsumunun bitməsinə də az qalmışdır. Ertəsi gün mürəkkəbini isladaraq 
pyesi qələmə alır. Sami pyesi yazıb bitirdikdən sonra onu səhnələşdirmək qərarına gəlir. Martın 10-nu bitirdiyi əsəri 
teatra təqdim edir. Pyes 24 mart, bazar axşamı oynanılır. Müəllifə görə, oyun alqışlarla qarşılandı.( 6; 66 )  

 Müəllif bu pyesi hicri 1290-91-cı il mart ayında İstanbulda yazmış və hicri 1291-ci il Səfər ayının 18-də əsər 
Osmanlı teatr səhnəsində oynanılmışdır. Əsərin iç qapağında da müəllif tərəfindən qeyd var: “Birinci dəfə olaraq 1292-
ci il Səfər ayının 18-də axşam İstanbulda Osmanlı teatrında icra olunmuşdur.” [6; 64] Qısa bir müddət sonra, yəni dörd 
aylıq fasilədən sonra, müəllif Trablüsqərbdə əsərə ön söz yazmış, bir il sonra İstanbula dönüncə, yəni 1292-ci ildə əsəri 
nəşr etmişdir. 

 Tədqiqatçı Rafiq Əhməd Sevəngil “Saray Tiatrosu” adlı əsərində Sami Fraşerinin pyeslərini xatırlayaraq yazır ki, 
Yıldız və Gedikpaşa teatr səhnəsində oynanılan pyeslər ilk öncə ikinci dərəcəli əsərlər sayılaraq bir o qədər də diqqəti 
cəlb etməmişdir. Lakin Məşrutiyyədən sonra  

“Besa” bir neçə dəfə oynanılaraq cox alqışlanmışdır (6; 67). Şəmsəddin Saminin “Besa, yaxud əhdə vəfa” adlı pyes 
səhnədən ziyadə ciddi oxucu tələb edən, psixoloji-fəlsəfi amillərlə dolğun olan bir əsərdir. Pyesin tam adı “ Besa, yaxud 
əhdə vəfa” olsa da qaynaqlarda qısaca olaraq “Besa” adı ilə tanınmışdır. Şəmsəddin Sami öz “Qamusi-Türki” lüğətində 
“Besa”nın açıqlamasını aşağıdaki kimi göstərir: (Arnavudçadan) “Besa”- Arnavud əhdi-peymanıdır. Besa vermək-
təəhhüd etmək.[10; 292] Əsər Kolonja tərəfindən 1901-ci ildə arnavud dilinə, Nelo Drizari tərəfindən isə 1945-ci ildə 
ingilis dilinə tərcümə edilmişdir. İngilis dilinə tərcümə edilən əsərin adı “ Pledge of honor an Albanian tragedy” kimi 
adlandırılmışdır. 

 Beləliklə, “Besa, yaxud əhdə vəfa “dram əsərində Şəmsəddin Sami Yanyanın dağlıq ərazilərində yaşayan arna-
vudluların verilən sözə nə qədər sadiq qaldıqlarını anlatmaqdadır. Altı hissədən ibarət olan bu pyesin qısa məzmunu 
aşağıdaki kimidir: Proğonat kəndindən olan Zübeyr adlı çoban qızı Məruşəni öz qardaşı oğlu Rəcəbə ərə vermək istəyir. 
Dəstə böyüyü Dəmir bəyin adamlarından olan Selfo adlı bir kəs də Məruşəni görüb ona aşiq olur. Dəmir bəy, Zübeyr 
qızını Selfoya versin deyə, onu sıxışdırır. Zübeyr razı olmadıqda Dəmir bəy adamlarına Məruşəni qaçırtmaq əmrini 
verir. Selfo, adamları ilə birgə Məruşəni qaçırtmaq niyyəti ilə Zübeyrin evinə daxil olur. Qızını xilas etmək üçün hadisə 
yerinə özünü çatdıran Zübeyr Selfo tərəfindən tapança ilə öldürülür, qızı isə qaçırılır. Məruşənin anası Vahidə, qızını 
xilas etmək və ərinin qisasını almaq üçün Selfonun evinə yönəlir. Evə gizlincə girməkdən ötrü bir qayanın arxasında 
gizlənib gecənin çökməsini gözləyir. Bu an, iyirmi il obasından ayrı düşən, qürbət elləri gəzib - dolaşan Selfonun atası 
Fəttah Ağa evinə gəlir. O, çox yorğun olduğundan evinə yaxın olan bir ağacın altında silahlarını çıxararaq uzanıb yatır. 
Fəttah Ağanı yatmış halda görən qatı düşməni olan bir kəndli onu tanıyıb öldürmək istəyir. Lakin əvvəlcə Fəttah Ağa-
nın tapançalarını isladaraq yararsız hala salır. Fəttah Ağa müqavimət göstərmək istəyəndə, tapançalarının işləmədiyini 
görür. Kəndli Fəttahı öldürmək məqamında olanda qayaların arxasında gizlənmiş Vahidə kəndliyə güllə ataraq onu 
öldürür. Fəttah Ağa onu ölümdən qurtaran qadına kömək etmək istəyir. Vahidə dərdini ona danışanda, Fəttah Ağa and 
içir ki, qızının xilasında və Vahidənin ərinin intiqamında ona kömək edəcək. Qadın, ərini öldürənin “Fəttah Ağanın oğlu 
Selfo” olduğunu dedikdə, Fəttahın ağlı başından çıxır. Amma iş işdən keçmişdir. Fəttah Ağa artıq and içmişdir. Andı 
pozmaq onun fikrincə namussuzluqdur. O, evinə girərək yataqda olan oğlunu öpür və böyük iztirabla tapançasını 
çıxarıb onu öldürür. Daha sonra bu acıya dözə bilməyəcəyini başa düşən Fəttah Ağa öz köksünə də güllə sıxır. 
Vəziyyəti başa düşən Vahidə Fəttah Ağanın oğlunun ölümündə özünü günahkar bilir. O, özünü oldürmək istəyir. Lakin 
Fəttah Ağa ona mane olur. O anda Məruşə ilə Rəcəb və bir az sonra da Fəttahın anası içəri daxil olurlar. Fəttah Ağa bu 
üç zavallını anasına əmanət edib canını tapşırır. (4;548)  

 “Seydi Yəhyə” pyesi Şəmsəddin Saminin yazdığı ikinci pyesdir (1875). Əslini Əndəlüs tarixindən alan hadisələr 
hicri IX yüzilliyin sonu X yüzilliyin əvvəli İspaniyada yerləşən Raze qalası və Kaştala adlı şəhərdə baş vermişdir. 
Hadisələr ilk iki pərdədə Raze qalasında, son üç pərdə isə Kaştala şəhərində cərəyan edir. Pyes İspaniyadaki müsəl-
manlarla xristiyanlar arasındaki savaşlarda qəhrəmanlıqlar göstərib, sonrasında böyük acılara qərq olan Seydi Yəhyənin 
macəralarından bəhs edir.  
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 Əsərin qısa mövzusu: Əndəlüs xəlifəsi Molla Əbu Həsənin əmisi oğlu qırx beş yaşında olanYəhyə Raze qalasının 
mühafizidir. İspanlar müsəlmanlara sərt xəbərdarlıq göndərsələr də, onlar başda Yəhyə olmaqla qalanı İspanlara təslim 
etmək istəmirlər. Seydi Yəhyə iki yaşlı qızı Həliməni köləsi Osmana əmanət edirək Vətənin keşiyində durdu. Ancaq 
Zeyd adlı bir xain düşmənlərdən pul alaraq növbətçi olduğu bir gecə qalanın qapılarını ispanlara açır. Qalaya daxil olan 
düşmən Yəhyənin yuxulu vəziyyətindən istifadə edərək onu zindana atır. Müsəlmanlar Yəhyənin xain olduğunu zənn 
edirlər. Zindanda yatan Pedro adlı məhbuslardan biri zindançı və Yəhyəni aldadaraq Yəhyənin libasını geyinib özünü 
Yəhyə kimi qələmə verib digər yerləri də ispanlara təhvil verir. Aradan on altı il keçir. Həlimə və Osmanın oğlu Yusif 
bir-birlərini bacı-qardaş sayaraq birgə böyüyürlər. Bir gün Yusif, atası tərəfindən gətirilmiş məktubu oxuyaraq, Həli-
mənin Yəhyənın qızı olduğunu öyrənir. Həliməyə olan qardaş duyğusu birdən dəyişilir. Yusif məktubdakı həqiqətləri 
Həliməyə çatdırır. Pedronun da kim olduğu üzə çıxır.İspaniya kralı Ferdinando Pedronu zindana atır. Zindandan azad 
etdiyi Yəhyəya qılıncını verir və ondan nə istədiyini soruşduqda, o: “ istədiyim yerə getməkdə sərbəst olum” deyir. Kral 
qəbul edir. Həlimə və Yusifə gəlincə, onlar muradlarına çatırlar. 

 Şəmsəddin Samidən sonra Əbdülhaqq Həmid Əndəlüs tarixindən olan mövzunu davam edərək bir sıra pyeslər 
yazmışdır. Ümumiyyətlə, Şəmsəddin Samiyə görə, dram əsərləri üçün tarix yetərli bir qaynaqdır. Tariximizdə bizə dərs 
verəcək bir çox igidlik və insanlıq örnəklərin olduğu halda əsəri eşq və məcburi izdivaclar mövzusu ilə doldurulması 
düzgün deyil.( 2; 42) 

 “Gavə” müəllif tərəfindən yazılan üçüncü pyesdir (1976). Türkcə “ Kave” kimi adlanan bu dram əsəri qaynağını 
Firdovsinin məşhur “Şahnamə” epopeyasından götürmüşdür. Pyes, İranda hakimiyyəti ələ keçirən ərəb Zöhhakın 
zülümkarlığından bəhs edir. O, Cəmşidin taxtını ələ keçirdikdən sonra adamların dinini zorla dəyişdirərək, ilana sitayiş 
etməyə məcbur edir. Cəmşidin qızı Mehrini isə sarayda qulluqçu edir. Zöhhakın öz qızı Xubçöhr ( dram əsərinin 
axırıncı hissəsində bəlli olur ki, əslində Xubçöhr, Cəmşidin oğlu Firidunun qızıdır) və Cəmşidin nəvəsi Pərviz bir - 
birilərinə aşiqdirlər. Faciənin axırıncı hissəsində məlum olur ki, Pərviz əslində Cəmşidin oğlu Firidunun yox, Qubad 
adlı bir çobanın oğludur. Zöhhak Xubçöhrü vəziri olan Qəhdana ərə vermək istəyir. Qız atasına başqasını sevdiyini 
dedikdə şah ona qəzəblənir və Xubçöhrü ölümə məhkum edir. Sevgilisini xilas etmək istəyən Pərviz günahı öz üzərinə 
götürür və Zöhhakın qəzəbinə düçar olaraq edam edilir.  

 Zöhhakın adamları hər gün küçələrdən uşaqları oğurlayaraq etiqad etdikləri ilanlar üçün yem edirdilər. Bir gün 
əsgərlər həmin məqsədlə dəmirçi Gavənin uşaqlarını oğurlayıb saraya gətirirlər. Əsərin müsbət qəhrəmanı Gavə, başına 
topladığı kəndlilərlə üsyan edir. O, saraya daxil olaraq Zöhhakın hakimiyyətini devirir. Eyni zamanda Pərviz və 
Xubçöhri də azad edir. Hakimiyyət başına qanuni şahzadə Cəmşidin oglu Firidun keçir (4;546).  

 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Şəmsəddin Saminin “Besa, yaxud ahdə vəfa” və “ Gavə ” 
adlı faciələrin Azərbaycan dilində tərcümə olunmuş əlyazma nüsxələri saxlanılır. Bu nüsxələr haqqında geniş məlumat 
dərc olunmuşdur ( 4;545-549). Hər iki nüsxə XX əsrin əvvələrinə aid edilir. “Besa yaxud ahdə vəfa” adlı əsərin 
tərcüməsi Səməd Mənsur təxəllüsü ilə tanınan şair Səməd Əhməd oğlu Kazımova (1879-1927) mənsubdur. Səməd 
Mənsur Azərbaycan mətbuatı və ədəbiyyatı tarixində şair və publisist kimi özünəməxsus yeri olan, teatr və poeziyada 
öz sözünü demiş, bütün varlığı ilə Vətəninə, millətinə bağlı olan, satirik şeirləri və felyetonları ilə dövrün problemlərini, 
ədalətsizlikləri əks etdirən şəxsiyyət idi (1;376). Yaradıcılıq qabiliyyəti olan şairin aktyorluq fəaliyyəti də olub. 1913-cü 
ildə Nəcəf bəy Vəzirovun ədəbi fəaliyyətinin 40-illik yubileyinə həsr olunmuş gecədə rejissor Cahangir Zeynalovun 
rəhbərliyi altında səhnəyə qoyulmuş “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” tamaşasında Hacı Salman rolunu oynamışdı. 
47 il ömür sürən ədibin yaradıcılığı Sovet hökümətinə zidd olduğu üçün onun adı üzün illər yaddaşlardan silinmişdi.  

 “Gavə” pyesinin tərcüməçisi XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında görkəmli yer tutan klassiklərdən biri Süleyman 
Sani Axundovdur (1875-1939). O, ictimai bədii fikir tariximizdə gözəl hekayə ustası, görkəmli dramaturq, komedi-
oqraf, xalq müəllimi, maarif və mədəniyyət xadimi kimi tanınmışdı. Süleyman Sani Azərbaycan dilinin inkişafında da 
iz qoymuşdu. 20-ci illərdə F.Ağazadə, M.Mahmudbəyov, S.Əbdürrəhmanzadə, A.Talıbzadə, Ə.Əfəndizadə ilə birgə 
“Yeni türk əlifbası” dərsliyini tərtib etmişdir. 1922-ci ildə Azərbaycan Ədib və Şairlər İttifaqının ilk sədri seçilmişdi. 
Ədəbi fəaliyyətinə görə ona əmək qəhrəmanı adı verilmişdi. Süleyman Sani uşaq ədəbiyyatına “ Qorxulu nağıllar ”, “ 
Qaraca qız ” kimi dəyərli əsərlər bəxş etmişdir. Bu əsərlər məzmun və üslubuna görə nəinki Azərbaycan ədəbiyyatında, 
eyni zamanda XX əsr klassik Avropa nəşr nümunələri sırasında mühüm yer tutmaqdadır.“Gavə” əsərinə gəlincə o, 1906 
-cı ildə Süleyman Sani tərəfindən təbdil edildikdən sonra Azərbaycan aktyorları tərəfindən nəinki Azərbaycan 
səhnəsində, o cümlədən sərhəddən kənar qonşu ölkələrdə dəfələrlə oynanılaraq müvəffəqiyyət qazanmışdır.(7; 72) 

 Şəmsəddin Saminin “Hümmətül-himam fi neşril-İslam” adlı əsərində, o cümlədən Saminin yaradıcılığını tədqiq 
edən alim və araşdırmaçıların yazılarında müəllifin “Söhrab, yaxud Fərzəndquş” və “Məzalimi-Əndəlüs” adlı daha iki 
pyesin olduğu haqqında məlumat var. Lakin bu əsərlər nəşr edilmədiyi üçün onlara dair bir söz söyləyə bilmərik.  
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Рена Искендерли 

 
РОМАН И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПЬЕСЫ ШАМСЕДДИНА САМИ 

 
Резюме 

 
 Известный турецкий учёный, публицист и драматург внёс большой вклад в историю Турецкой литературы 

периода «Танзимат». Его роман («Любовь Талата и Фитнат»), пьесы («Беса или верность клятве», «Сейди 
Яхйа», «Каве») носят исторический характер и возникли под влиянием Запада.  
 

Rena İskenderli 
 

NOVEL AND PLAYS TRACERIES OF SHAMSADDIN SAMI 
 

Summary 
 

 Famous Turkish scientist, publicist and dramatist Shamsaddin Sami is given invaluable сontributions in the Turkish 
literature in the period “Tanzimat”. His novel “Taashshuki – Talat and Fitnat”, plays “Besa or Ahde vefa” , “Gave” and 
“Seydi Yahya” are characterical of history and was formed under the influence of Western scientists.  

 
 

 
Məhəmmədəli Hüseyni 

Almaniya 
  

İZZƏDDİN HƏSƏNOĞLUNUN ƏDƏBİ İRSİ BARƏDƏ 
 
I 

  
Əcəb bilsəm bəni şeyda qılan kim, 

Bənə bu eşq odun peyda qılan kim. 
 
  

 əsrin ikinci yarısı –XIV əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış Əsfərainli İzzədin Həsənoğlunun vaxtı ilə 
Azərbaycanda, Rumda (Anadoluda), Misirdə şöhrət qazanmış divanı hələ ki, əldə edilməmişdir. Hazır-

da şairin ədəbi irsindən elm aləminə dörd qəzəli məlumdur ki, bunlardan biri farsca, üçü türkcədir. Onun Azərbaycan 
türkcəsində yazdığı şeirləri bu gün yazılı ədəbi dilimizin etibarlı tarixi sənədlərindən sayılır və böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Həsənoğlunun həyatı barədə məlumat olduqca azdır. Dövlətşah Səmərqəndi öz təzkirəsində şair haqqında belə 
yazmışdır: “Arif, müvəhhid və məczub bir şəxs idi. İslamiyyətin və müsəlmanların şeyxi Rəziyyəl-Həqq vəd-din Əli 
Lalanın xüləfasından Şeyx Cəmalləddin Əhməd Zakirin müridi olub. Hərçənd bu zatın tərcümeyi-halı övliyalar sırasın-
da olmalıdır, amma şairliyində də mükəmməl idi. Türkcə və farsca gözəl şeirlər söyləyirdi. Türkcə şeirlərində təxəllüsü 
Həsənoğludur” 1. 

XIII
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Dövlətşahın burada adını çəkdiyi Əli Lala Türküstanın məşhur mütəsəvvifi Xacə Əhməd Yəsəvi2 ilə yaxın münasi-
bətlərdə olmuşdur. Xacə Əhmədin “Xalq kütlələri arasında dərhal qüdsi bir mahiyyət”3 kəsb edən türkcə “Divani-hik-
mət” əsəri başqalarının, xüsusən də Əli Lalanın4 xəlifəsi olan Cəmaləddin Əhməd Zakirin5 başlıca müridi Həsənoğlu-
nun türkcə yazıb-yaratmasına təsirsiz ola bilməzdi6. İsmayıl Hikmətin dili ilə desək: “Bu türk sufisi (Xacə Əhməd Yə-
səvi-M.H) heca və əruz vəznilə yazdığı türkcə hikmətləri ilə türk dili və ədəbiyyatının dirilməsinə bir növ xidmət etmiş 
olurdu”7. 

Həsənoğlunun “Apardı könlümi bir xoş qəməryüz canfəza dilbər” misrası ilə başlanan qəzəli XIV əsrin sonunda 
Misirdə Seyfi Sarayinin türkcəyə tərcümə etdiyi “Gülüstan” əsərinin sonuna əlavə edilən şeirlər arasına daxil edilmişdir. 
Bu şeirlər bir neçə şairin orjinal şeirlərinə yazdığı nəzirələrdən ibarətdir8. Həsənoğlunun tədqiqatçılarından Mirzə Ab-
baslı bu şeirin Nizami Gəncəvinin eyni vəzn və qafiyəli 

  
Şodəm bər surəti aşiq ke, bər məh mikonəd qovğa, 
Çe surət, surəte-dilbər, çe dilbər, dilbəre-ziba 

 
-mətləli qəzəlinə bənzətmə kimi yazıldığını qeyd edir9. 
H.840-cı (m.1437) ildə Anadoluda Ömər bin Məzid tərəfindən tərtib edilmiş “Məcmuətün-nəzair” əsərində Hə-

sənoğlunun 
  

Əcəb bilsən bəni şeyda qılan kim, 
Bənə bu eşq odun peyda qılan kim? 

 

-beyti ilə başlanan qəzəli üzə çıxmışdır. Ədəbiyyat tariximizin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətli olan “Məcmuə-
tün-nəzair”i elm aləminə ilk tanıdan Sədəddin Nüzhət Ərgün olmuşdur. O, 1928-ci ildə “Milli məcmuə”də çap etdirdiyi 
“Həsənoğlunun bir qəzəli” adlı yazısında “Məcmuətün-nəzair” haqqında icmali məlumat vermişdir10. Yalnız bir nüxsəsi 
mövcüd olan “Məcmuətün-nəzair” əsərinin əlyazması bir müddət yoxa çıxmış, hansı yollasa Türkiyədən çıxarılmış, 
sonralar Britaniyada aşkar edilmişdir. Bu məcmuənin əlyazması hazırda London Universiteti Kitabxanasında saxlanıl-
maqdadır11. Əsərin mikrofilmini əldə edən doktor Mustafa Canpolad 1982-ci ildə məcmuənin birinci hissəsini müasir 
Türkiyə əlifbası ilə çap etdirmişdir12. 

Son Misir məmlükü Sultanül-Məlikül-Əşrəf Qansuh-Ğurinin13 tərtib etdiyi bir şeir antologiyasına14 daxil edilmiş 
Həsənoğlunun başqa bir qəzəli barədə ilk dəfə Alman türkoloqu xanım Barbara Fleminq “Həsənoğlunun bir qəzəli (Sul-
tan Ğuri divanında bilinməyən şeirlər)” adlı məqaləsində ətraflı məlumat vermiş və qəzəlin fotosurətini də çap etdir-
mişdir15. Qansuh kitabında öz şeirlərindən başqa bir neçə əski və müasiri olan şairlərin şeirlərinə nəzirə yazmaqla bə-
rabər onların orjinal əsərlərini də qeyd etmişdir. 

Beləliklə, böyük şairimizin ana dilində yazdığı iki qəzəlinin zəmanəmizə qədər gəlib-çatmasında Seyfi Sarayi və 
Ömər bin Məzidə minnətdar olduğumuz kimi, Həsənoğlunun 

 
 Necəsin, gəl, ey yüzi ağum bənüm, 
Sən ərtidin odlara yağum bənüm 

-beyti ilə başlayan qəzəli üçün alim və mədəniyyətpərvər Misir sultanı Qansuh Ğuriyə borcluyuq. 
  

II 
  
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Dövlətşah Səmərqəndi bildirir: “...Dər türki “Həsənoğlu” təxəllüs mikonəd və divane-u 

dər Azərbaycan və Rum şöhrəte-əzim darəd...”16. 
Həsənoğlunun türkcə divanının Azərbaycan və Rumda “Şöhrəti-əzim”ə malik olması onun XIII əsrə qədər Oğuz 

qrupuna mənsub ümumxalq Azərbaycan dili əsasında təşəkkül tapmış ədəbi dildə yazılması ilə izah edilə bilər. Fuad 
Köprülüzadə yazır: “...Əsərlərini Azərbaycan və Anadolu türkləri arasında əsrlərcə yaşadan bu şairin hər halda Azəri 
ləhcəsini qullandığı mühəqqəqdir. Başqa türlü olsa, Azərbaycan və Rumda şöhrət qazanması imkansız olurdu. Bizcə, 
“Rumdan” məqsəd Azəri (Azərbaycan türkcəsi) ləhcəsinin hökmran olduğu Şərqi Anadolu deməkdir”17. 

Klassik poeziyamıza əruzla yazılmış mükəmməl sənət əsəri olan Həsənoğlunun iki qəzəlini təhlil edən Ə.Dəmirçi-
zadə yazır: “Bu qəzəlləri diqqətlə nəzərdən keçirdikdə belə nəticəyə gəlmək olur ki, bu cür səlis, əlaqəli və ahəngdar bir 
şeir dilini ilk ədəbi dil nümunəsi saymaq nəinki doğru deyil, hətta əsassızdır. Belə bir faktı da qeyd etməliyik ki, hələ 
XIII əsrə qədər Azərbaycan yazılı dili tam halda formalaşmamış olsaydı, ətrafa sürətlə nüfuz edə bilməzdi...”18 

  
III 

  
 Həsənoğlunun ədəbi irsindən bu gün əldə olan üç türkcə və bir farsca şeirdən. 
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Əcəb bilsəm bəni şeyda qılan kim, 
Bənə bu eşq odun peyda qılan kim19 

 
-beyti ilə başlanan qəzəli öz məzmunu etibarı ilə daha çox diqqəti cəlb edir. Sözün əsl mənasında bədii təfəkkürün 

məhsulu olan bu qəzəl , oxucuya təsir edir, onu fikirləşməyə vadar edir. Çox maraqlıdır ki, “Məcmüətün-nəzair”in 
tərtibçisi, şair Ömər bin Məzid Həsənoğlunun şeirdə verdiyi bədii suallarla razılaşmayıb, öz nəzirəsində yazır: 

 
Xudanın karıdır, fikr et, dema kim, 
Yüzün həmra, boyun tuba qılan kim. 

 
Göründüyü kimi, daha məhdud fikir aləminə malik Ömər bin Məzid bəzi xüsuslarda düşünməyi, fikrə dalmağı 

qətiyyətlə rədd edir. 
XV əsrdə Dövlətşah Səmərqəndinin Həsənoğlu barədə verdiyi məlumatdan sonra XVII əsrin əvvəllərində “Ərəfatül-

aşiqin...” təzkirəsinin müəllifi Övhədi Hüseyninin yazdığı bir neçə sətir Həsənoğlunun dünyagörüşü ilə az-çox tanış ol-
mağımız baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. O yazır: “...İzzəddin Puri-Həsən Əsfəraini... be qayət aşiqpişə, rind 
və laübali, xoştəb, biqeyd vage şode...Əşare-türkiye –u beqayət məşhur əst. Həsənoğlu təxəllüs kərdi”20. Övhədi Hüsey-
ninin yaxşı mənada işlətdiyi “biqeyd”, “rind”, “laübali”, kimi sözlərdən ehtimal etmək olar ki, o, Həsənoğlu divanını 
görmüş və yaxud da şair barədə məlumatı qeyri-müstəqim surətdə, digər mənbələrdən almışdır. “Rind” termini barədə 
“Qiyasül-lüğət” əsərində belə bir izahı var: “Rind” o inkarçıya deyilir ki, şər  əmrlərini inkar etməsi onun müdrikliyin-
dən, alimliyindəndir, nəinki cəhalətindən”. “Laübali” sözü barədə orada deyilir: “Dünyaya qarşı etinasız olan və onu 
etibarsız bilən şəxs”21. Həsənoğlu divanı əldə olmasa da, onun dörd qəzəli, həmçinin Övhədi Hüseyninin verdiyi məlu-
mat əsasında bu qənaətə gəlmək olar ki, İzzəddin Həsənoğlu yalnız xoştəb və ustad şair deyil, eyni zamanda, mütəfəkkir 
bir ədəbi şəxsiyyət olmuşdur. 

  
IV 

  
Fikrimizcə, Həsənoğludan təxminən dörd əsr keçdikdən sonra Övhədi Hüseyninin “Həsənoğlunun türkcə şeirləri son 

dərəcədə məşhurdur” deməsini şairin divanının bir çox əlyazma nüsxələrinin Səfəvilər dövründə əllərdə olduğu 
mənasında da başa düşmək olar. Ümid yaranır ki, bir gün bu əlyazma nüsxələrindən biri hardansa tapılacaq, aşkar 
ediləcəkdir. Tarixdə milli mədəniyyətlə bağlı itib-batmış əlyazmaların tapılıb zəngin klassik ədəbiyyatımızın xəzinəsinə 
bir inci kimi bəxş edilməsi halları az olmayıb. 

XVI əsr osmanlı şairlərinə aid “Məşair əş-şüəra” təzkirəsində “Məqami” təxəllüslü bir musiqişünas və şairin 
tərcümeyi-halında deyilir: “Məqami-M.H Həsənoğlu türkilərindən əzbəri vardı”. Bu qeyd vaxtı ilə Fuad 
Köprülüzadənin diqqətini çəkmiş və o bu məsələ barədə belə demişdir: “...Aşiq Çələbinin onuncu əsrdə (miladi XVI 
əsrdə - M.H.) Qərbi Anadoluda mərufiyyətini söylədiyi Həsənoğlu türküləri İzzəddin Puri-Həsən Əsfərainiyə ətf etmək 
qabil deyil kimi görünür”22. 

Sonrakı elmi araşdırmalar alimin fikrini təsdiq edir. “Türk musiqi tarixi” adlı əsərin müəllifi doktor Özalp bu 
türkilərin müəllifinin XV-XVI əsrlərdə Osmanlı imperatorluğunun ərazisində yetişmiş musiqi sənətkarlarından 
olduğunu bildirmişdir23. 

 
ƏDƏBİYYAT, HAŞİYƏLƏR VƏ İZAHLAR: 
 
1. Səmərqəndi Əmir Dövlətşah: Təzkirətüş-şüəra. Be ehtimame Edvard Braun. Leyden, 1317 (m.1900). səh. 221 
2. “Bab Ərsəlan və Xacə Yusif Həmədaninin şagirdi olan Xacə Əhməd Yəsəvi türk şeyxlərinin başçısı idi. O, Xacə 

Yusifin xidmətində irşad rütbəsinə nail olmuş və ondan xilafət xirqəsi almışdı. Xacə Əhməd h.562-cı ildə (m.1166) və-
fat etmiş və doğulduğu Türküstanın Yəsi qəsəbəsində torpağa tapşırılmışdır” – (Hafiz Hüseyn Kərbəlayi Təbri-
zi: Rövzətül-cinan və cənnat əl-cinan, Təshih və təliq Cəfər Sutan əl-Qürrai, Cüzi-sani, Tehran. Bunqahe tərcümə və 
nəşre-kitab. 1349, səh.579) 

Ətraflı məlumat üçün bax: Köprülüzadə Mehmed Fuad: Türk ədəbiyyatında ilk mütəsəvviflər. İstanbul, Mətbəeyi-
Amirə, 1918 

3.Yenə həmin əsər, səh.185 
4.Cami yazır: “Bu şeyxi-səid (Şeyx Rəziəddin Əli lala) ki, atası Şeyx Əli lala idi, Həkim Sənainin əmisi oğludur. 

Həcc səfəri zamanı Xorasana gəlmiş və Şeyx Əbu Yəqub Yusif Əlhəmədani ilə söhbət etməyə nail olmuşdur. O vaxtlar 
Şeyx Əli lala Türküstanda Şeyx Əhməd Yəsəvinin xanəgahında idi” – ( Əbdürrəhman Cami: Nəfəhatül-üns min həzərat 
əl-qüds, Be təshih və müqəddime Mehdi Tohidipur, Tehran, Sədi, Çape-dovvom, 1366, səh.435, 436) 

5.Cəmalədin Əhməd Zakir Cofrani Əsfəraini (vəf.h.667). Haqqında bax: 
Rövzətül-cinan... , Cüzi-sani, səh. 300, 304 və 591. Nəfəhatül-üns, səh.437, 438 
6.Bu xüsusda “Divani-hikmət”də belə açıq ifadə ilə də rastlaşırıq: 
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Miskin, zəif Xacə Əhməd, yeti püştingə rəhmət, 
Farsi tilini biliban, xub aytadur türkini. 
  

[Xacə Əhməd, yeddi püştinə (əcdadına) rəhmət ki, fars dilini bildiyin halda türkcə deyirsən]. 
(Xacə Əhməd Yəsəvi: Divani-hikmət, Qazan Universiteti nəşriyyatı, 4-cü çap.1986, səh.267-268. 
7.Hikmət İsmayıl Ertaylan: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, I cild, Bakı, Azərnəşr, 1928, səh.147. 
8.Seyfi Sarayinin Gülstan tərcüməsinin yeganə əlyazma nüsxəsi Hollandiyanın Leyden Universiteti kitabxanasında 

1553-cü nömrə altında saxlanılır. Əsər hicri-qəməri təqvimlə 793-cü il şəvval ayının 1-də cümə günü (m.1391-ci il 
iyulun 1-də) yazılıb tamamlanmışdır. Bax: Seyfi Sarayi. “Gülüstan” tərcüməsi (Kitabi-Gülüstan bit-türki). Hazırlayan: 
doktor Əli Fəhmi Qaramanlıoğlu. Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1989 

9.Abaslı Mirzə: “ Şeyx İzzəddin Həsənolğu”, Azərbaycan, №3, 1981, səh.165-178 
 10. Sadettin Nüzhet (Egün): „ Hasan Oğlu və yeni bir gazeli” Milli Mecmua, C.IX, sayı 107, 1 nisan, 1928. 
*Həmin şeir barədə Aydın Abıyev “Həsənoğlunun yeni şeiri” adlı məqaləsində məlumat vermişdir. Bax: Abıyev 

Aydın. “Həsənoğlunun yeni şeiri”, Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 1987, 26 iyun. 
11. Doktor Mustafa Canpoladın nəşrə hazırladığı “Məcmuətün-nəzair”də (səh.13) əlyazmanın Oksfordda olduğu 

bildirilir. Lakin möhtərəm ustad T. Gəncəinin verdiyi məlumata görə, həmin nüsxə London Universitetində 
saxlanılır: “Londonda” School of Oriental and Afrikan studies” kitablığında 27869 numarada kayıtlıdır. 

Yeri gəlmişkən, Həsənoğlunun, Sultan Əhmədin “Məcmuətün-nəzair”dəki qəzəllərinin fotosürətlərini göndərdiyinə 
görə, hörmətli professor Turxan Gəncəiyə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 

12. Ömer bin Mezid: Mecmu atü’n-nezair, Hazırlayan: Dr.M. Canpolat, Ankara, Türk Dil Kurumu, 1982. 
13. Əbdülhüseyn Nəvainin “Şah İsmayıl Səfəvi” kitabında Qansuhla əlaqədar yazdığı qeyddə oxuyuruq: 
“Qanşuh Ğuri Bürci Məmlüklarinin sonuncusu idi. “Məmalik” “məmlük” sözünün cəmidir. Məmlük satın alınmış 

qul deməkdir. Bu söz ağ dərili qullara aid edilirdi. İslam tarixində bu istilah Bürci və Bəhri Məmaliklərinə aiddir ki, 
onlar Misir və Şamın hökmdarları idilər... Ğuri adı ilə məşhur olan Əlməlik ül-Əşraf Əbu Nəsr Seyfəddin Qanşuh 
(850/1446-922/1516) əslən çərkəzdir. O, h. 905-ci ildə (m.1499) Misir və Şama sultan seçilmişdir. Qanşuh alim və 
alimlərin hamısı idi. Musiqi və ədəbiyyat sahəsində dərin bilikləri vardı. Məşhur alim Siyivti onun “Müvəşşəhat” 
əsərinə “Əlnəfh-ül-zərif əla müvəşşəhül şərif” adlı əsər həsr etmişdir”. 

 Həmçinin bax: İslam Ensiklopediyası, “Kansu” maddəsi. 
14. Qansuh Ğürinin divanı Berlin Dövlət Kitabxanasında saxlanılır. Şifri: [MS.Or.Oct.3744] Der Staats bibliotek 

Preussischer Kulturbesitz. 
Həmçinin bax: Götz Manfred. Türkische Handschriften, Teil 2, Wiesbaden, 1968. 
15. Flemming Barbara: “ Hasan Oğlunun bir gazeli”, Türk dili BilimselKurultayina sunulan bildiriler. Ankara, Türk 

Dil Kurumu, s.331-341. 
16. Əmir Dövlətşah Səmərqəndi. Həmin əsər (1). 
17. Köprülüzadə Fuad: “Dərgah”, İstanbul, 1337, nömrə 6, səhifə 83. (Hikmət İsmayıl: Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixi, I cild. Bakı, Azərnəşr, 1928, s.148). 
18. Dəmirçizadə Ə: Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi, Bakı: “Maarif”, 1979, s.143. 
* Nüfuz dairəsi dedikdə Ömər bin Məzid, Namusi və Əhməd Dainin, Anadoluda, Qansuh Ğuri və Seyfi Sarayinin 

Misirdə Həsənoğlu qəzəllərinə yazdıqları nəzirəlləri nəzərdə tutmuşdur. 
19. Ömər bin Məzid: Məcmuətün-nəzair, Mətn-Dizin-Tıpkıbasım: Professor doktor Mustafa Canpolad, Ankara, 

Türk Dil Kurumu Yayınları, 1995, səh.151 və 292. 
20. Təqiəddin Məhəmməd Övhədi Hüseyni Dəqaqi: Ərəfatül-aşiqin və ərəsatül-arifin (h.1024-cü, m.1615-ci ildə 

tamamlanmışdır): Cild II. Təshih: Zəbiullah Sahibkar və Amənə Fəxr Əhmədi, Tehran, Mirase məktub, 1389, s.726-
727. 

21. Lüğətnameyi-Dehxuda “Rind” və “Laübali” maddələri. 
22. Aşiq Çələbi: Məşair üş-şüəra təzkirəsi, London, 1971, vərəq 126a. 
23. Dr. Nazmi Özalp: Türk musikisi tarihi, I cilt. İstanbul, M.E.B. 2000, s.354-355. 
  

 Мухаммедали Гусейни 
 

О ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ ИЗЗАДДИНА ГАСАНОГЛУ 
 

Резюме 
 
Стихи азербайджанского поэта XIII-XIV вв.были широко известны в Азербайджане, Анадолу и Египте. Но 

сборник его стихов-диван не дошел до наших дней. Из его литературного наследия известны нам всего 4 сти-
хотворения. Три из них написаны на азербайджанском, один – на персидском языке. Источники свидетель-
ствуют о том, что рукописи дивана И.Гасаноглу, были распространены во времена Сефевидского государства. 
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Есть надежда, что когда- то исследователям удасться обнаружить рукопись его дивана в одном из библиотек 
мира. 

  
Muhammadali Husseyni 

 
ABOUT LITERARY HERITAGE IZADDIN HASSANOGLU 

 
Summary 

 
Poems of the Azerbaijani poet İzzəddin Hassanoglu who lived in the 13-14th centuries were widely known in 

Azerbaijan, Anatolia and Egypt. But we haven't attain his collection of poems-divan up to now. Among his literary 
heritage we only know his four poems. Three of them were written in Azerbaijani language and one was in Persian. The 
sources prove that, I.Hassanoglu's manuscripts were popular and spread during Safavid state. We hope that, whenever 
researchers will be able to get the manuscript of his divan from one of the libraries of the world.  
 

 
 

Samirə Əliyeva 
Elmi işçi, AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu 

 
 

ŞƏRƏF XANIM “DİVAN”INDA  
BƏDİİ FORMALAR 

 
 

raşdırma və tədqiq nəticəsində Şərəf xanımın “Divan”ında klassik ədəbiyyatın 12 müxtəlif nəzm formasında 
yazılmış mənzuməyə rast gəldik. Bildiyimiz kimi, bədii forma dedikdə, əsərin ehtiva etdiyi mövzuya görə 
bölgüsü nəzərdə tutulur. 

1. Tövhid: Allah-Təalanın birliyini, ucalığını anladan mənzumələr tövhid olaraq bilinir. Bu tip əsərlər klassik 
ədəbiyyatda ənənəvi olaraq qəsidə və qəzəl şəklində yazılmışdır. Şərəf xanım “Divan”ında 3 tövhid mənzuməsi yer 
almışdır ki, bunlardan biri “Qubari-qəlbi silər lailahəilləllah/Qomaz könüldə kədər lailahəilləllah” beyti ilə başlayan 15 
beytlik bir qəsidədir. Digər ikisi isə hərəsi beş beytdən ibarət olan “Hər ümurunda kim etsə sənədi bismillah/Hər dü 
aləmdə olur müstənədi bismillah”, “Bir şəhi bizəvaldır Allah/Binəzirü bimisaldır Allah” mətlələri ilə başlayan 
qəzəllərdir. Tövhid formasında yazılmış hər üç əsərdə şairə Allah-Təalanın əzəmətini, Yer üzündə baş verən hər bir 
işdən xəbərdar olmasını, ona tapınanların arzularına çatacağını bildirir.  

2. Münacat: Şərəf xanımın “Divan”ında Allaha yalvaran, ondan kömək istəyən şeirləri hesab edilən münacatlarının 
sayı isə 17 ədəddir. Bunların biri mürəbbe, üçü müxəmməs, ikisi müsəddəs, yeddisi qəzəl, ikisi qitə janrında yazılmış, 
ikisi də nəzm şəkli bəlli edilməyən yeddibeytli və altı beytdən ibarət mənzumələrdir. Şairənin əruzun həzəc bəhrinin 
“MəfA`İlün məfA`İlün” ölçüsüylə, 10 beytdən ibarət olan 5 bəndlik mürəbbesi çox ritmik və diləyatımlı tərzdə 
yazılmışdır: 

Zəbuni-nəfsi-məyyalım, 
Aman, ya Rəb, aman, ya Rəb. 
Bilirsən cümlə əhvalım, 
Aman, ya Rəb, aman, ya Rəb.(4, I, 4) 

 
Bu münacatın qafiyə quruluşu aAaA, bbbA, cccA, dddA, eeeA şəklindədir. 
3. Nət: Bildiyimiz kimi, nət tövhid və münacat kimi dini-idealist məzmunda olub Həzrət Məhəmməd (s), onun xəli-

fələrini və İmam Əlini (ə) tərif etmək üçün yazılmış klassik şeir formasıdır. Şərəf xanım “Divan”ında nət məzmununda 
yazılmış 21 mənzumə yer almışdır ki, bunlardan üçü qəsidə, ikisi mürəbbe, biri müxəmməs, biri təxmis, on biri qəzəl, 
biri məsnəvi, biri rübai və biri də qitə janrının tələblərinə uyğun qələmə alınmışdır. Sözü gedən bu mənzumələrin yalnız 
biri – 8 beytlik həzəc bəhrinin “məfA`İlün məfA`İlün məfA`İlün məfA`İlün” qəlibiylə yazılmış “Tö`dadi- İmami-İsna-
əşər” başlıqlı qəzəl İmam Əliyə (ə) həsr edilimiş, digər 20 mənzumə isə Məhəmməd Peyğəmbərin (s) tərifini özündə 
ehtiva edir. Peyğəmbərimizin tərifinə həsr edilmiş qəsidələri olduqca maraqlıdır: 

 

A
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Bən günəhkarə, ya Rəsulullah, 
Səndədir çarə, ya Rəsulullah. 

 
Mərhəmət dəmləridir, eylə nəzər, 
Çeşmi-xunbarə, ya Rəsulullah. (4, I, 11) 

 
4. Mədhiyyə: Dörd xəlifəni, din böyüklərini, padşahları və dövlət böyüklərini tərif üçün yazılan mənzumələr məd-

hiyyə adlanır. Klassik şərq ədəbiyatında əsasən qəsidə janrında yazılırdı. Şərəf xanımın “Divan”ında da 18 mədhiyyə 
yer alıb. Bu mənzumələrdən 18 beytli qəsidə Mövlanaya, 18 beytdən ibarət bir qəsidə mövləvilərə, yenə də 18 beytli bir 
qəsidə Yazıçızadə Məhəmmədə, 18 beytli bir qəsidə Yazıçızadə Əhməd Bicana, 12 beytlik qəsidə dərvişlərə, 18 beytlik 
bir əsər əskəri-İslama, 31 beytlik mənzumə Validə Sultana, 40 beytlik qəsidə Əli Paşaya, 12 bənd (24 beyt) olan bir mü-
rəbbe Həzrət Əliyə (ə), 5 bənd (13 beyt) həcmində olan təxmis janrında yazılmış şeir Mövləvilərə, 9 bənd (27 beyt) olan 
müsəddəs yenə də Mövlanaya, beşbeytlik qəzəl janrında yazılan bir əsər Mövlanaya həsr edilmişdir. Bundan başqa, 26 
beytlik və 30 beytlik olan məsnəviləri Sultan Əbdülməcidə, qiteyi-kəbirələrindən 7 beytlik biri dövrünün sayılan insanı 
hesab edilən Şeyx Yusif əfəndiyə, 12 beytlik birisi yenə də zamanının böyük din adamı Şeyx Mühyiddin əfəndiyə və 
beş beytdən ibarət digər əsəri onun oğlu Fəhim əfəndiyə həsr edilmişdir. Ümumilikdə, şairənin mədhiyyələrinin beyt 
sayının 340 olduğunu demək mümkündür. 

5. Mərsiyələri: İnsanlığın ilk zamanından bəri ölüm düşüncəsi onu daim izlər. Sevilən birinin, yaxınının ölümünü 
qəbul etmək asan deyildir. İtirilən bir insanın ardından onu anmaq ehtiyacı təbii bir hal kimi meydana gəlir. Sevilən 
birini itirməkdən doğan acı, çox zaman dayanılmaz bir hal alır və ölümü qəbul etmək, bu acıya dayanmaq qədər çətin 
olur. Sevinci paylaşdıqca çoxaldığı kimi, kədəri də böldükdə azalır. Ölüm qarşısında özünü aciz hiss edən insan bu acını 
aradan qaldırmaq üçün “Eşq ağladır, dərd söylədir” misalının ifadəsiylə təsəlli tapmaq yoluna girir. İlk zamanlarda əski 
türklər mərsiyə məqamında “sagu” təbirindən istifadə etmişlər. “Sagu sağmaq” “mərsiyə söyləmək” deməkdir (3, 228). 

Ərəbcə “rəsa” kökündən gələn mərsiyə, ölənin ardından onu yaxşılıqlarıyla yad etmək mənasında işlədilir. Divan 
ədəbiyyatında mərsiyə ölən birinin arxasından duyulan üzüntünü, onun yaxşı tərəflərini dilə gətirən lirik şeirlərdir. Sözü 
gedən ədəbi forma və xalq ədəbiyyatından gələn ağıtlarla oxşar uyğunluqları vardır. Mərsiyələr qəsidə, qəzəl, müsəddəs, 
müxəmməs, qitə, tərkibbənd, tərcibənd kimi nəzm şəkilləriylə yazılsa da, bunların arasında ən çox müraciət olunan janr 
forması tərkibbəndlərdir. 

Şərəf xanımdan bəhs edən təzkirə əsərlərinin demək olar hamısı onun daha çox mərsiyələrlə tanındığını, bu formada 
çox gözəl əsərlərinin olduğunu xəbər verirlər. Hətta Mustafa İsənin “Dilə duran ölüm” adlı əsərindən belə bir məlumat 
alırıq ki, Şərəf xanım padşahlar üçün mərsiyə yazan tək qadın şairəsidir (2,67). O, II Mahmudun – Sultan Mahmudun 
ölümünə mərsiyə həsr etmişdir. Onun “Divan”ının nüsxələrində forma etibarilə mərsiyə hesab edilən klassik şeir növün-
dən 20 əsərə rast gəlmək mümkündür. Bunlardan yalnız dördü digər insanların ölümünə həsr edilmişdir, hər biri otuz 
beytlik üç tərkibbəndləri Sultan Mahmudun, şairənin qardaşının və Bədri bəy adlı birisinin həramisinin ölümünə ithaf 
edilmişdir. 48 beytlik olan tərcibəndi isə Cəmaləddin adlı şəxsin qızının ölümünə həsr edilmişdir. 16-sı isə sırf İmam 
Hüseynin (ə) şəhid edilməsinə həsr edilmiş Kərbəla mərsiyələridir. Bu əsərlərdə onun Ali Əbaya (ə), Həzrət Əliyə (ə) 
və onun övladlarına olan hədsiz sevgisinin, onu çox təsirləndirən Kərbəla faciəsinin təcəssümünü görürük. Bütün 
Kərbəla mərsiyələrində bu hadisənin onun ruhunda açdığı dərin yaraların və çəkdiyi iztirabların şahidi oluruq. Həzrət 
Peyğəmbərə (s) sonsuz dərəcədə bağlılığı, eyni zamanda Ali-Əba (ə) düşmənlərinə qarşı olan nifrətini də daha çox 
təsiredici ifadələrlə ortaya qoymasının şahidi oluruq: 

 
Bən övladi-Rəsuləm, ta beməhşər edərəm əlbət, 
Yəzidə, əhlinə, ənsabına, ətba ìnə lə`nət. 

 
Muhibbi-bəndeyi-Ali-Əbayəm iki aləmdə, 
Şərəf, ədasına xəsmi-qəviyim eyləməm hürmət. (4, I, 98) 

 
Şərəf xanım hər il məhərrəm ayında bir mərsiyə yazmaq istəyini, bu yükün onun boynuna düşən bir vəzifə olduğunu 

bildirir: 
1. Mühibbi-Alü övladi-Rəsuli-müctəbayəm bən, 
Bana hər sal bir mərsiyyə inşadı şiar olsun (4, I, 40) 
2. Yılda bir mərsiyə xuni-cigərimlə yazaram, 
Əl-əman, ruzi-cəza hüccəti-ğüfran olsun. (4, I, 36). 
3. Mövci-tufani-təəssüflə edüb cuşü xüruş, 
Yazarım hər sənə bir mərsiyə giryan-giryan (4, I, 24) 

 
“Divan”ındakı mərsiyələrə nəzər saldıqda onun əhdinə vəfadar olduğunu, yazmış olduğu əsərlərdə həqiqətən bu söy-

lədiklərinin inikasını görürük. “Divan”dakı Kərbəla müsibətinə həsr edilmiş mərsiyələrin cəmi beyt sayı 689-dur. Bütün 
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“Divan”ın 4803 beyt olduğunu nəzərə alsaq, bu hissənin onun yeddidə birini təşkil etdiyini söyləmək olar. Belə olduqda 
Şərəf xanıma “bir mərsiyə şairidir” demək heç də yalnış olmaz. Sənətkar mərsiyələrinin könüldən gələn duyğuların və 
çəkdiyi iztirabların bir ifadəsi olduğunu, mərsiyə yazmaqda məqsədinin “ərzi-hünər” olmadığını bildirir, bu vəsiləylə 
bəlkə axirət dünyasında Peyğəmbərin (s) şəfaətinə qovuşacağına inanır. Ali-Əbanın (ə), xüsusilə Həzrət Əli (ə) və Həz-
rət Fatimənin (ə) lütf və inayətinin qazana biləcəyini bildirməklə, onun mərsiyələrini oxuyanlardan şairəni bir fatihə ilə 
yad etmələrini istəməkdədir: 

 

 Fərda bu mərsiyəmlə hüzura gəlüb əgər, 
 Dersəm mədəd Hüseyn aman əl-aman Həsən. 

 

 Allah içün şəfiyü müini-Şərəf olun,  
 Ey nuri-çeşmi-Fatimavü Murtaza da sən. 
 

 Cəddinizə diyün olayım bən də bərmurad, 
 Bu mücrim ümmətini şəfaətlə edə şad. (4, I, 53) 
 

 Kim mərsiyəm oxursa bəni şad eyləsin, 
 Bir fatihayla sahibini yad eyləsin. (3, 305) 

 
 Şərəf xanım mərsiyələrində həddən ziyadə incəruhlu insan kimi çıxış edir. Sənətkar məhərrəm ayı gələndə gözyaşı 

tökməkdə, ağzından atəşlər saçılmaqda , işi “ahu zar” olmaqda, ələm tufanı başdan aşmaqda, qəminin “cuşü xüruş” 
etməkdə, xarab olmaqda, səbr edə bilməyib Fərat və Nil kimi coşmaqda, fələyə sitəmlər etməkdə, qısacası bütün varlığı 
ilə matəm tutmaqdadır: 

 Ahım odıyla yenə cigər dağlaram könül, 
 Səbr edəməm Firat kimi çağlaram könül.(4, I, 29) 

  
6. Bahariyyə: Şərəf xanımın “Divan”ında həm də klassik qəsidə anlayışına və qaydalarına uyğun yazılmış, həm də 

eyni zamanda mədhiyyə üslubunu daşıyan iki bahariyyəyə rast gəlirik. Bunlardan biri müctəss bəhrinin “MəfA`ilün 
fə`ilAtün MəfA`ilün Fə`ilün” qəlibiylə Validə Sultanın mədhində yazılmış 31 beytlik bir mənzumədir. Qəsidədə 1-20-ci 
beytlər nəsib, 21-25-ci beytlər təğəzzül, 25-ci beyt girizgah, 26-29-cu beytlər mədhiyyə, 30 və 31-ci beytlər isə dua 
xarakteri daşıyır. Klassik qəsidələrdə əgər təğəzzül, yəni qəsidənin daxilində qəzəl yerləşibsə, şairin adı həm qəzəlin so-
nunda, həm də qəsidənin son beytlərində keçir. Lakin bu qəsidədə şairə yalnız təğəzzül bölməsində 25-ci beytdəki məx-
ləsi ilə kifayətlənmişdir, yəni əsərdə “tac beyt” yoxdur. Bu qəsidə bahariyyə formasında yazıldığı üçün bir cox çicək 
ünsürünün adını özündə ehtiva edir: qönçə, sünbül, şəbbu, civan pərçimi (boymadərən), zülfi-ərus (gəlin teli), həzəran, 
hüsni-Yusif, buz çiçəyi, qartopu, yasəmən, qərənfil, lalə, gül, bənövşə, nərgiz və s. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
əvvəlki dövr klassik qəsidələrində işlədilməyən “buz cicəyi”, “qartopu” kimi çiçəklər də bu əsərdə sayılmaqdadır.  

Həzəc bəhrinin “MəfA`İlün məfA`İlün məfA`İlün məfA`İlün” ölçüsündə yazılmış Əli Əmin Paşaya həsr edilmiş 
“oldı” rədifiylə yazılmış 40 beytlik bahariyyə də olduqca maraqlıdır. Bu mənzumə də klassik qəsidə qaydalarına uyğun 
bir şəkildə qələmə alınmışdır. 1-17-ci beytlər nəsib, 18-21-ci beytlər təğəzzül, 22 və 23-cü beytlər girizgah, 24-36-cı 
beytlər mədhiyyə, 37-ci beyt fəxriyyə, 38-ci beyt tac beyt, 38-40-cı beytlər dua xarakteri daşıyır. Şairənin adı həm tə-
ğəzzülün sonunda, həm də tac beytdə verilmişdir. Bu qəsidə də bahariyyə olduğundan bir çox çiçək və gül adları əsərdə 
öz əksini tapmışdır: “qönçə”, “gül”, “sünbül”, “çadır çiçəyi”, “fulya”, “ərğəvan”, “nərgiz”, “zülfi-ərus”, “civan pərçimi”, 
“bənövşə”, “lalə”, “şəbbu”, “ay çiçəyi”, “gecə səfası”, “fülbəhri”, “zərrin-qədəh”, “çərxi-fələk”, “leylak”, “şəqayiq”, 
“zanbaq”, “xaşxaş çiçəyi”, “qərənfil”, “yasəmən”, “ətirşah”, “qartopu”. Bu əsərdə bəlkə də Şərəf xanımın qadın olma-
sından irəli gəlir ki, sələflərindən fərqli olaraq özündən əvvəlki bahariyyələrdə çox rastlanmayan “fulya”, “ayçiçəyi”, 
“fulbəhri”, “leylak”, “xaşxaş çiçəyi”, “hər dəm tazə”, “ətirşah”, “qartopu” kimi çicəklər də özünəməxsusluğu ilə 
xatırlanmışdır.  

7. Qüdumiyyə: Uzaq yoldan gələn böyük şəxsə – Əli Paşaya ərməğan olaraq həsr edilən ənənəvi qaydada qəsidə 
şəklində yazılan mənzumələrdən Şərəf xanım “Divan”ında 40 beytlik bir qüdumiyyəyə rast gəlirik. Bu şeirdə lövhə və 
mənzərələrin insanın təbiətinə və xarakterinə münasib təsviri, bədii situasiyaların aydınlıq və tipikliyi, bunların hissə və 
əqlə təsiri aydın təzahürünü tapır. Klassik qəsidə qaydalarına heç də tabe olmayan bu əsərdə tac beyt – yəni şairin 
məxləsinin verildiyi 35-ci beytdir. Əruzun qısa qəliblərindən olan həzəc bəhrinin “Məf`Ulü MəfA`İlün Fə`Ulün” 
qəlibində yazılmış “-i” hərfinin bəzən rədif, bəzən də qafiyə funksiyasını daşıdığı 40 beytlik qəsidə ( 4, I, 105) olduqca 
böyük maraq doğurur. Əslində bu əsər tipik qəsidə janrında yazılmağına baxmayaraq ب nüsxəsində  

“ قدومیھ برای عالی پاشا تارخی  ” başlığı altında verilmişdir. 
 Bu qəsidə Əli Paşanın xarici bir ölkədəki səfir vəzifəsini bitirib öz ölkəsinə dönüşü və təşrifini təbrik etmək 

məqsədilə yazılmış bir “qüdumiyyə” xarakteri daşıyır. Bu qəsidənin əvvəl qismində fələkdən şikayət, daha sonra 
mədhiyyə və təşriflə dönüşü müjdələmə, əsərin sonunda isə dua hissələri yer almışdır. Bu mənzumədə klassik qəsidə 
ənənələrindən kənara çıxaraq şairənin öz təxəllüsü keçən tac beyt 35-ci beyt hesab edilir. ب nüsxəsində “Qüdumiyyə 
bərayi-Əli Paşa” başlığı altında verilən həmin əsərdən bir parçanı diqqətinizə çatdırırıq: 

Məf`Ulü məfa ìlün fə`Ulün  
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...Görmüş degil idi mülki-Əfrənc, 
Zatın kibi bir səfiri-ali. 
 

Vəsfində nə dənlü etsəm ifrat, 
Təsdiq edər İngilis kralı. 

 

Zatın ilə fəxr edərsə, çoxmı, 
Dünyada olan bütün əhali. 
 

Hökm eylə sipehrə qeyri bitsin, 
Biçarə Şərəflə ixtilali... (4, I, 102).  

 
8. Niyaz, istimdad və dua: Bu mövzuda “Divan”da 11 mənzumə yer almışdır. 12 beytlik “İstimdad əz-həzrəti-

Mövlana” başlıqlı qəsidədə Mövlanadan istimdad diləyən şair düşdüyü çətin vəziyyətdən, fələyin möhnətindən xilas 
üçün Həzrəti-Mövlananın müqəddəs ruhundan kömək istəyir:  

 
Məhzun diləm şad et, ya həzrəti-Mövlana, 
Viranəyəm, abad et, ya həzrəti-Mövlana. 
Dönməz fələk əhd etmiş əhli-dili-möhnətdən,  
Al ahımızı, dad et, ya həzrəti-Mövlana. (4, I, 59) 

 
Şairə həmçinin“İstimdad əz-həzrəti-Əbdül-Qadir” başlıqlı 7 bəndlik və “Ey şəhənşahi-vəlayət bigüman/Cəddi-

pakındır Rəsuli-Müstəan” misraları ilə başlayan 8 bəndlik müsəddəslərində Şeyx Əbdülqadir Gilaninin böyüklüyünü və 
müsəlmanlara dayaq olduğunu bildirməklə ondan istimdad və dua istəməkdədir. 

 
Oldı Əbdül-Qədiri-Gilani namü şöhrətin, 
Həp bilür bayü gəda ərzü səma mahiyyətin. 
Daima pərvaz edərkən şahbazi-himmətin, 
Salikə cayi-əmandır asitani-dövlətin, 
Cümlənin indində məqbulü müsəlləmsən, mədəd, 
Qütbi-aləm, qövsi-ə`zəm, zati-əkrəmsən, mədəd. (4, I, 60) 

 
Şərəf xanım 7 bəndlik (14 beyt) mürəbbedə Şeyx Nurəddindən, 5 bənd (13 beyt) Veysül Qərənidən, 6 bəndlik (18 

beyt) müsəddəsdə Seyyid Rüfaidən, yenə də 7 bəndlik (21 beyt) müsəddəsdə Çəharyari-güzindən (4 xəlifədən) kömək 
diləmişdir. Bunlardan başqa Şərəf xanımım istimdad, niyaz səciyyəli qiteyi-kəbirələri və qitələri də “Divan”da müəyyən 
yer tutur. 5 beytlik qiteyi-kəbirədə Sultan Əbdülməciddən, 12 beytlik qiteyi-kəbirədə Beşiktaş Mövləvi dərgahı şeyxi 
Şeyx Qədri əfəndidən, 2 beytlik qitədə isə yenə də Əbdülqadir Gilaninin müqəddəs ruhundan mədəd diləyib, onların 
mənəviyyatlarını uca tutmuşdur. 

9. Təşəkkürnamə: Şərəf xanım “Divan”ında klassik şeir ənənəsinə uyğun olaraq təşəkkürnamələr də mövcuddur. 
Bunlar əsasən Əli Paşaya və Validə Sultana, ona 200 quruş “mahiyyə” (aylıq maaş) bağlanması səbəbilə yazılan təşək-
kür şeirləridir. Bu mövzuda yazılan: “Ey asəfi-ali-təbar vey bəhri-cudi-bikənar/Allah bilür bu xaksar lütfünlə oldı şərm-
sar” – mətləli qəzəlində şairə ona aylıq maaş kəsilməsinə görə öz təşəkkürünü dilə gətirir, buna görə Tanrıya və vəzirə 
minnətdarlığını bildirir. Sənətkarın təşəkkür mövzusunda yazdığı qiteyi-kəbirələri və qitələri də “Divan”da özünə 
müəyyən qədər yer almışdır:  

Şahənşəhlə cəhan turdukca tursun məhdi-ulyası, 
Bana kəndin də, təltifin də, lisanın da göstərdi. (4, I, 97) 

 

10. Təbriknamə – Şərəf xanım “Divan”ında klassik divan ənənəsinə və tələblərinə uyğun iki ədəd təbriknamə 
nümunəsi də vardır ki, bunlardan beşbeytli bir qiteyi-kəbirə Zivər əfəndi adlı bir şəxsin məqama (vəzifəyə) gəlməsinə 
həsr edilmiş, 5 bəndlik (10 beyt) bir şərqi isə, adı göstərilməsə də çox böyük bir ehtimalla Əli Paşanın üçüncü dəfə 
sədrəzəm olması səbəbiylə yazılmışdır: 

 

Sədri-ə`zəm etdi üç dəf`ə cənabi-kibriya, 
Himməti-üçlər müinü yavərin olsa rəva. 
Deyərlər sübhü məsa, pirü cəvan, bayü gəda,  
Ömrü iqbalü kəmalü dövlətin olsun məzid. (3, 469) 

 

11. Mənzum məktub: Şərəf “Divan”ının nüsxələri üzərində tədqiqat apararkən iki mənzum məktuba rast gəldik: 
hər iki şeir məsnəvi qafiyəsi ilə yazılmışdır. 16 və 13 beytdən ibarət mənzum məktubların hər ikisinin məzmunundan 
aydın olur ki, bu əsərlər, şairənin, adı göstərilməyən, fəqət xəstə olduğunu eşitdiyi dostuna yazdığı nəzmlərdir. Bu 
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mənzum məktublarda Şərəf xanım dostuna “keçmiş olsun” diləklərini bildirilməkdə, həmin şəxsin səhhəti üçün dualar 
və cavab gözlədiyini bəyan etməkdədir.  

12. Ninni (laylay): Şərəf xanım “Divan”ının nüsxələri üzərində tədqiqat apararkən daha bir orijinallığa da rast 
gəlirik – “Divan”da üç ninni (laylay) yer almışdır. Xalq ədəbiyyatından süzülüb gələn bu formada yazılmış şeirlər heca 
deyil, əruzda yazılması faktı ilə özünəməxsusluq və yenilik təsiri bağışlayır. Bu əsərlər adlarına təzkirələrdə rast 
gəldiyimiz və əslində sənətkarın özü kimi şair təbiətli olan yaxın qohumlarına, onların körpə çağlarında yazmış olduğu 
laylalardır. Sözü gedən əsərlərdən 20 bəndlik (40 beyt, 80 misra) bir mürəbbe bacısının oğlu Mir Nəbil bəyə, 12 bəndlik 
(24 beyt, 48 misra) digəri yenə də bacısının oğlu Mir Bəsim bəyə və üçüncü mürəbbe isə 12 bəndlik (24 beyt, 48 misra) 
yenə də onların bacısı təxmin etdiyimiz Nəqiyyə xanıma laylay olaraq söylənilən əruz ölçüsündə yazılmış maraqlı 
nəzmlərdir: 

1. Hasili ömrüm Nəbil,  2.Ninni ilə əgləyim,  3. Qəsdimi etdim bəyan, 
Dünyadə ol biədil,   Bən də səfa eyləyim,  Dinlə Bəsimim, aman, 
Hər hünərü elmi bil  Kəndini bil söyləyim,  Şairi-şirinzəban, 
Kim,olasan nüqtədan.  Sonra Nəqiyyəm sana.  Olmağa et ehtimam.  
 (1,225)  (4,I,115)    (1,227) 

 
Tədqiqat nəticəsində bu əsərlərin “Divan”da 88 beyt həcmində yer aldığını aşkar edirik.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ШЕРЕФ ХАНУМ 
 

Резюме 
 
В статье говорится о художественных формах, отраженных в «Диван»е Шереф ханум. 
Как известно, говоря о художественных формах, подразумевается раздел произведения в зависимости от 

охватываемой темы. Даётся подробная информация о таких классических художественных формах, как мовхид, 
мунаджат, нат, медхийе, колыбельные, а также приводятся образцы из стихотворенией.  

  
Samira Aliyeva 

 
POETIC FORMS IN SHARAF KHANUM’S LITERARY LEGACY 

 
Summary 

 
The article is about the poetic forms which were used in Sharaf khanum’s “Divan” (a collection of poems). 
As we know poetic form can be understood as the division of poetic work related to its theme. In this article you can 

get detailed information about classical poetic forms such as tawhid (the concept of monotheism in Islam), munacat (the 
poem dedicated to praising God), naat (the poem dedicated to praising Prophet Mohammed), methiyya (the poem 
written to praise somebody or something), ninn and etc. 
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Əli Məmmədbağıroğlu 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,  

AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu 
 
 

İBRAHİM HƏQQİNİN “QİYAFƏTNAMƏ”  
ƏSƏRİNİN ƏLYAZMA NÜSXƏSİ 

 
 

 əsrin təsəvvüfçü şairlərindən olan İbrahim Həqqi (1703-1780) Ərzurumda dünyaya göz açmış, 
orada təhsil aldıqdan sonra Sirt civarındakı Tillo qəsəbəsinə getmiş və Şeyx İsmayıl Fəqirullahın 

müridi olmuşdur. O, İsmayıl Fəqirullahın ölümündən sonra bu qəsəbədə qalaraq bir müddət şeyxlik etmişdir. Geniş 
bədii yaradıcılığa malik İ.Həqqi klassik janrda çoxlu sayda əsərlər yazmış və bu əsərlər şairin həm sağlığında, həm də 
vəfatından sonra təkrar-təkrar katiblər tərəfindən köçürülərək, sevilə-sevilə oxunmuş, kitabları hələ əlyazma şəklində 
XVIII əsrdən başlayaraq geniş şəkildə yayılmışdır. İ.Həqqiyə aid nəfis şəkildə köçürülmüş əlyazma kitablarından biri 
də AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. Şairin bu əlyazma kitabına köçürülmüş və daha 
çox maraq doğuran əsərlərindən biri “Qiyafətnamə” mənzuməsidir (1, 120a-125a).  

 “Qiyafətnamə” həm janrına, həm də məzmununa görə daha çox diqqəti cəlb etdiyindən onun haqqında daha ətraflı 
söz açmağı məqsədəuyğun bilirik. Öncə bu janrda yaranan əsərlərlə bağlı bildirək ki, qiyafətnamə orta yüzilliklərdə şa-
irlərin arabir müraciət etdiyi ədəbi janrlardan biri olmuşdur. Ta qədimdən insanın qiyafəsinin, yəni zahiri gorunüşünün 
batini ilə əlaqəli olması, iç xarakter xüsusiyyətlərinin xarici cizgilərilə üst-üstə düşüb bir-birini tamamlamasında şairlər, 
saray əyanları və bəzi peşə adamları qanunauyğunluqlar axtarmağa çalışmışlar. İnsanın boyunun qısalığı, hündürlüyü, 
saçının codluğu, zərifliyi, başının böyüklüyü, kiçikliyi, üzü, əli, ayağı, dərisi, qaşının nazikliyi, qalınlığı, qövsiliyi, çat-
maqaş olması və s. haqqında fikirlər söylənmişdir ki, bu da orta əsrlərdə qiyafət elminin (elmi-qiyafətin) yaranmasına 
səbəb olmuşdur. Bu elmə əsasən insanın xarakterik xüsusiyyətləri ortaya çıxarılır və onun daxili ilə zahirinin uyarlığı, 
yaxınlığı arasında oxşarlığın olması haqqında fikirlərin məntiqi cəhətdən uyğunlaşdırılmasına cəhdlər edilir. “Türk Di-
yanet Vakfı İslam Ansiklopedisi”ndə (2, 508-509) bu barədə yazılır ki, qiyafət elmindən qədim Misir, Yunanıstan, İran, 
Roma və Hindistanda müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunmuşdur. Hippokrat (e.ə.V əsr) bəzi xəstəlikləri bu elmdən ya-
rarlanmaqla müalicə etmişdir. Daha sonra Əflatun, Qalen, Aristotel və b. qiyafətə aid araşdırma aparmışlar. Sasani 
hökmdarı Nuşirəvan da bu mövzuda bir firasət kitabını yazdırmışdır. İslamiyyətin meydana gəlişindən sonra isə Şərqdə 
qiyafət elminə maraq daha da artmış, İmam Şafi, əl-Kindi, Kaşani və digərləri bu mövzuya müraciət etmişlər. Orta 
əsrlərdə türklər də elmi-qiyafətdən istifadə etməklə, bəzən geniş surətdə faydalanmış və bu elmə müraciət etməklə tibb, 
siyasət, hüquq, dövlət idarəçiliyi və s. sahələrdə lazımi məlumatları əldə edə bilmişlər. Kölə, qul alqı-satqısı zamanı, sa-
rayda bəzən kimisə işə qəbul edərkən işə götürülənin zahiri görüntülərinə diqqət yetirilməklə həmin adamın xarakterik 
xüsusiyyətləri müəyyən ediləndən sonra müvafiq qərarlar verilərmiş. Elmi-qiyafətə görə bir adamın ilk dəfə gördüyü 
şəxs hansı qiyafətdə gürünürsə, həmin görünüşə görə də onun haqqında müəyyən fikirlər irəli sürülərdi. Məsələn, gözü 
kiçik olan cəsarətsiz, gözü iri tənbəl, hündürboylu olan sadə qəlbli, ortaboylu xoşxasiyyət, ayağı böyük olan zəhmətkeş, 
ayağı uzun olan həyalı, barmağı uzun hünər sahibi, saçı sarı olan lovğa, saçı qara səbirli, təmkinli, qaşı qövsi və əli kiçik 
olan gözəl, kosa və qaşının ucu nazik olanlar hiyləgər, dəyirmisaqqal olan ağıllı, burnunun ucu ağıza yaxın olanlar isə 
qorxulu adam hesab olunmuşlar. 

Qeyd etdiyimiz kimi, qiyafətnamə orta əsrlərdə şairlərin arabir müraciət etdiyi ədəbi janrlarından biri olmuşdur. 
Mənbələrin verdiyi bilgiyə görə ilk qiyafətnamələrdən biri Bədri Dilşadın II Murada yazdığı “Muradnamə” adlı məsnə-
visinin qırxıncı babında kölə və cariyə satın alarkən diqqət edilməsi lazım olan xüsusiyyətlərin göstərildiyi beytlərdir. 
Bu adda ilkin olaraq ayrıca əsər yazanlardan biri, XV əsr şairi Həmdullah Həmdi (1448-1509) olmuşdur. Onun “Qiya-
fətnamə” əsəri “Yusif və Züleyxa”, “Leyli və Məcnun”, “Mövlud”, “Töhfətül-üşşaq” məsnəviləri ilə yanaşı “Xəm-
sə”sinə daxildir. Daha sonralar bu janrda bir çox şairlər “Qiyafətnamə” və yaxud buna bənzər, yaxın məzmunda əsərlər 
yazmışlar. Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin “Qiyafətül-firasə”si də bu mövzuya həsr olunmuşdur. 
Həmçinin xalq yaradıcılığında da bu mövzuda kifayət qədər əsərlər yaranmışdır. Folklor ədəbiyyatının paremioloji 
sahəsinə aid olan atalar sözlərinin və digər ifadələrin qiyafətlə bağlılığı bunu bir daha təsdiq edir. Çağdaş dövrümüzə 
gəlib çatmış yazılı folklor mənbələrindən Abbasqulu Marağayinin XVIII əsrin sonlarında köçürdüyü “Əmsali-türkanə” 
(3; 4), həmçinin xalq ədəbiyyatının toplayıcısı Mirzə Əlinağı Marağayinin XIX yüzilliyin əvvəllərində Güney Azərbay-
canın ayrı-ayrı əyalətlərində xalq dilindən qələmə aldığı “Əmsal və nəsayehi-türki”nin (5) əlyazmasında qiyafətə aid 
atalar sözlərinə də rast gəlirik: 

Ağzı əyrini dalından tanımaq olar; 
Uzun adamın əqli topuğunda olu; 
Uzun burunu kəsmək olmaz; 
Uzun adamın əqli olsa, quli-biyabanı peyğəmbər olu; 

 XVIII



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

36 
 

Böyük baş qovğalı olu; 
Çox danışanın ağzı böyük olu; 
Qaşın düzlügü kəcligdəndir; 
Kəsik başdan səs çıxmaz; 
Övrəti kiçik, atı yorğaynan yoldaş olma (5). 

 
Qiyafətə aid müasir dövrdə xalq arasında gəzib-dolaşan atalar sözləri və digər ifadələr də az deyildir: 

 
Ağıl başın böyüklüyündə deyil; 
Başı böyükdür, beyni yox; 
Başın böyüklüyü dövlətdir, ayağın böyüklüyü möhnət; 
Boyu böyük olanın qiyməti böyük olmaz; 
Böyük gözün nuru olmaz; 
Əlhəzər kürəndən; 
Kürən adam xatakar olar; 
Kürən adamla, kürən ata yaxın düşmə; 
Kürən adamdan ziyan gələr; 
Alma kürən, satma kürən, yüz kürəndən bir kürən, ona da etibar yoxdur; 
Gödək adam gündə üç dəfə padşahlıq iddiasında olar; 
Göz qulaqdan irəlidir; 
Ağzı əyrini boynunun ardından tanımaq olar (6). 

 
“Qiyafətnamə” əsərlərindən daha çox yayılan və sevilənlərindən biri yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, İbrahim 

Həqqinin qələminə məxsusdur (1, 120a-125a). Şair “Qiyafətnamə”sində insanın hər hansı bir əzasının böyük, kiçik, orta, 
mütənasib, qeyri mütənasib olması və bu keyfiyyətlərlə bağlı həmin şəxsə aid müsbət və mənfi xüsusiyyətləri bildirən 
fikirlər söyləyir. “Qiyafətnamə” müəllifinə görə boyu uzun olan sadə qəlbli, ortaboylu isə xoşxasiyyət olur:  

 
Kim ki boyudur təvil, 
Sadədil olur cəmil. 
Kim ki vəsətboyludur, 
Aqilü xoş xoyludur (1, 120a). 

 
Saçı sarı olan lovğa, qəzəbli, qumral olan misilsiz gözəl, saçı çox olan qadının isə fəhmi az olur. Kimin ki saçı 

qaradır, o, səbirli olur, həmişə onu arayıb axtar:  
 

Kim ki saçı sarıdır, 
Kibrü qəzəb karidir. 
Qumral isə saç gözəl, 
Sahibidir bibədəl. 
Saçı çok olsa zənin, 
Fəhmi az olur anın. 
Kim ki saçıdır qara, 
Səbri var anı ara (1, 120a). 

 
Şair mənzumədə insanın digər əzaları ilə də bağlı olaraq, onun xarakterik xüsusiyyətlərini göstərməyə çalışmışdır.  
Başı böyük olan ağıllı olur. Başı kiçik, ağlı az olana heç vaxt sirr verməmək məsləhət görülür. Şairə görə qaşı hilali 

olan həmişə gözəl olur, qaşının ucu incə olanın işi-gücü fitnəkarlıqdır. Gözün böyük, kiçik, qıyıq, göz qarasının çox və 
yaxud az olması ilə əlaqəli bir sıra fikirlər söyləməklə bərabər, gözü göy, daha parıltılı, xüsusən “nöqtəli göz” haqqında, 
yəni gözünün qarası kiçik olanlara aid, bu cür gözlərin dəyməsi ilə bağlı maraqlı bir fikir söylənilir və həmin adam-
lardan uzaq olmaq tövsiyə edilir: 

Qaşı müqəvvəs olan, 
Dilbər olur hər zaman. 
Nöqtəli göz ok olur, 
Dəgməsi pək çok olur (124a). 

 
İnsanın boynu haqqında isə deyilir ki, qısa olarsa hiyləgər, orta olarsa daha müstəqil olur. Ümumiyyətlə, şairə görə 

hər əzası normal olan insan, şübhəsiz, hərtərəfli gözəl olur. Ayaq haqqında isə deyilir ki, ayağı enli olmaq daim zəhmətə 
qatlanmaqdan, ayağı uzun olmaq isə həyalı olmaqdan xəbər verir. 
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“Qiyafətnamə”nin sonunda müəllif insanın qiyafəcə necə görünməsi, zahirində nəyin hansı mizanda, rəngdə, 
formada olması ilə bağlı münasibətini bildirir: 

Dört yeri lazım siyah, 
Saç, qaşü kiprik, güzah. 
Dört yeri lazım qızıl, 
Xəddü ləbü lissə, dil.  
Dördi küçik olmalı, 
Ənf, ağız, ayağ, əli (124b). 

 
Axırda belə qənaətə gəlir ki, yaxşı əlamətlərin hamısı əgər bir kəsdə olarsa, xüsusilə bu, qadınlara aid edilərsə, o 

zaman həmin qadın gözəl, xoşxasiyyət hesab olunar: 
 
Böylə qiyafətli tən, 
Olsa gözəldir o zən. 
Böylə ki zən xub olur, 
Xülqi də məhbub olur (124b). 

 
Orta əsrlər ədəbiyyatında şairlərin istifadə etdiyi qiyafətnamə şeir növü hansı məqsəd, məram, istək və arzu ilə 

qələmə alınmasından asılı olmayaraq, bir ədəbi nümunə kimi bu gün də böyük maraq doğurur. Bu səpkidə yazılmış 
şeirləri İbrahim Həqqi yaradıcılığında olduğu kimi, Azərbaycan klassik və xalq ədəbiyyatında axtarıb tapmaq, müqayi-
səli şəkildə araşdırıb, öyrənmək də əhəmiyyətli olardı. Dilinin rəvanlığı, axıcılığı, üslubu cəhətdən, xalq yaradıcılığına 
daha yaxın olan və azərbaycanlı şairlərin şeirlərindən poetik xüsusiyyətlərilə heç də seçilməyən İbrahim Həqqi yaradıcı-
lığına aid belə bir maraqlı məzmuna malik əsərin bugünkü oxucunun da diqqətinə çatdırılması lazımdır.  

Xatırladaq ki, İ.Həqqinin “Qiyafətnamə” mənzuməsində insanın zahiri ilə iç dünyası arasındakı qarşılaşmada irəli 
sürülən fikirləri müəllifin subyektiv düşüncəsinin qənaəti kimi də qəbul etmək olar. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, söy-
lənən hər bir fikir uzun illərin, əsrlərin sınağından çıxmış və heç də təsadüfi yaranmamışdır. Elə bu gün də xalq arasında 
hər hansı bir adamın zahiri görünüşü ilə bağlı söhbət əsnasında, yerinə düşən məqamda qiyafətə aid fikirlər söylənmək-
dədir. 

 Sonda qeyd etmək istəyirik ki, İbrahim Həqqiyə məxsus, AMEA Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan, katib Ab-
dullah ibn Yusif ibn Ömər ibn Mustafa əl-Ərzurumi tərəfindən hicri 1192/miladi 1778-ci il rəcəb ayının 10-da, şairin 
vəfatından 6 il sonra nəfis tərtibatlı əlyazma kitabına köçürülmüş 9 qəsidə (3b-15b), 365 qəzəl (15b-89b), 7 müsəddəs, 5 
müxəmməs, 4 qitə, 83 rübai (90a-102b), 4 münacat (109a-110a, 113a-113b), dərvişanə məktub (110a-112b), pəndnamə 
(115a-116a), şükrnamə (116a-117a), ixtilacnamə (125a-126b) əsərləri ilə birlikdə, yüksək bədii tərtibatlı nadir bir əlyazma 
kitabında yer alan 152 beytdən ibarət “Qiyafətnamə”nin (1, 120a-125a) ədəbi janr kimi tədqiq edilib araşdırılması 
olduqca əhəmiyyətli bir işdir. 
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Али Мамедбагироглы 
 

ИБРАХИМ ХАККИ И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЕ «КИЙАФЕТНАМЕ» 
 

Резюме 
 
Ибрахим Хакки – суфийский поэт ХVIII века. Он обладал богатым творчеством, его произведия еще при 

жизни были переписаны и размножены переписчиками. Одно из изящно оформленных рукописей И.Хакки хра-
нится в Институте Рукописей имени М.Физули НАНА. Одним из произведений, вошедших в состав данной 
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рукописи, является поэма «Кияфетнаме». Средневековые поэты, писавшие кийафетнаме, исходя из внешнего 
облика человека, пытались раскрыть его характерные особенности. Тем самым, искали закономерности между 
внутренним и внешним обликом человека. Произведение «Кийафетнаме» И.Хакки из 152 бейтов написано 
именно на эту тему. 

 
Ali Mammadbagiroglu 

IBRAHIM HAGGI AND HIS WORK “GIYAFATNAME” 
 

Summary 
 
Ibrahim Haggi is the XVIII century tasavvuf poet. He had rich creation and his works were scribed and spread by 

scribers in his lifetime. One of gracefully scripted manuscripts of I.Haggi is being kept at the Institute of Manuscripts 
named after M.Fuzuli under NASA. One of the works included into this manuscript, is the poet “Giyafatname”. 
Medieval poets, writing giyafatnames, starting from human outward appearance tried to reveal his characteristic 
features, they searched for regularities between inside and outside look of a human. I.Haggi's “Giyafatname” work from 
152 beyts is written on this theme. 

 
 

İradə Qaibova 
AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu 

 
QILINC VƏ QƏLƏM SAHİBİ HƏSƏN XAN ŞAMLUNUN  

BİR XƏTTAT KİMİ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA 
 
 

ökü XIII yüzilliyin sonunda Azərbaycanın qədim şəhərlərindən olan Ərdəbildə Şeyx Səfiəddin İshaq əl-
Musəvi əl-Ərdəbili (1252-1334; rəvayətə görə, o, yeddinci şiə imamı Həzrət Musa Kazımın nəslindən 
törəmədir, daha dəqiq desək, Həzrət Məhəmməd peyğəmbərin (Allahın salavat və salamı olsun ona!) qızı 

Fatimə ilə Həzrət İmam Əlinin (salam olsun ona) iyirmi altıncı nəslinə mənsubiyyəti olmuş (1, 409) və müqəddəs şəxs 
sayılmışdır) tərəfindən yaradılmış sufi-dərviş təriqətindən (“Səfəviyyə” ordeni) su içmiş və banisinin adını daşıyan 
şeyxlər sülaləsinin – səfəvilərin Azərbaycanın taleyində - tarixində mühüm və həlledici xidməti olmuşdur. Səfəvilərin 
hakimiyyəti – istər təkcə Ərdəbil mahalının hüdudları daxilindəki (XIII əsrin sonu – 1501-ci il) dövr, istərsə də ümu-
miyyətlə Azərbaycanı və genişlənərək bir imperiya şəklində daha böyük əraziləri əhatə edən dövr (1501-1736) – yalnız 
şiəliyin təbliği və yayılması, Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlət çərçivəsində birləşdirmək, mərkəzləşmiş Azərbaycan 
dövləti yaratmaq uğrunda mübarizə ilə səciyyələnmir. Səfəviləri səciyyələndirən ən ümdə xüsusiyyətlər içərisində ana 
dilimizə - Azərbaycan türkcəsinə, elmə, ədəbiyyata, mədəniyyətə münasibət də vardır. Səfəvilərin ikiyüzillik hakimiy-
yəti zamanı müxtəlif mərhələlərdə siyasi-iqtisadi vəziyyətdən, xüsusilə, Səfəvi-Osmanlı müharibələrindən doğan çətin-
liklərə rəğmən elmə, maddi və mənəvi mədəniyyətə münasibət dəyişmədi. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tarixini vərəq-
lədikcə Azərbaycan xalqının müəyyən siyasi-iqtisadi çətinliklərə sinə gərib təkcə təsərrüfat həyatını bərpa etmək əz-
minin deyil, həm də yaradıcılıq əzminin, milli maddi-mənəvi irsimizin misilsiz nümunələrinin ərsəyə gətirilməsinin şa-
hidi oluruq. Xatırlatmaq istərdik ki, paytaxt Təbriz olmaqla Azərbaycan Səfəvi dövlətinin əsasını (1501-ci il) qoymuş 
və “Xətai” təxəllüsü ilə Azərbaycan ədəbiyyatına ana dilimizdə öz töhfəsini vermiş I Şah İsmayıl (1501-1524) kimi, di-
gər səfəvi şahları, hakim dairələrin, səfəvi əyanlarının əksəriyyəti elm və mədəniyyət hamisi olmuşdur. Belə ictimai-
siyasi xadimlərdən biri də şamlular tayfasının nümayəndəsi Həsən xan ibn Hüseyn xan Şamlu olmuşdur. 

 XI-XIV əsrlərdə səlcuqlar və monqolların tərkibində Orta Asiyadan Kiçik Asiyaya köçmüş türkdilli tayfanın bir 
hissəsi Suriyanın Şam şəhərində məskunlaşaraq şamlı (şamlu), bir hissəsi isə Anadoluda (Rum) məskunlaşaraq rumlu 
adlanmışdır. 1402-ci ildə Teymur (Əmir Teymur – Topal Teymur; 1336-1405) Osmanlı Sultan I Bəyazidi məğlub etdik-
dən sonra həmin tayfaların bir hissəsini geriyə köçürmüşdür. O, Ərdəbildə Şeyx Səfi türbəsini ziyarətə gəldikdə səfəvi 
şeyxi Xacə Əlinin xahişi ilə şamluları və rumluları səfəvi şeyxlərinin tabeçiliyinə vermişdir (2, 462). Azərbaycan xal-
qının etnogenezində iştirak etmiş şamlular Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranmasında və möhkəmlənməsində mühüm 
xidmət göstərmişlər. Şamluların bir çox nümayəndəsi Səfəvi dövlətinin hakim dairələrində çalışmışdır. Xatırlatmaq 
istərdik ki, ilk dəfə I Şah İsmayılın atası Şeyx Heydərin (1460-1488) təşəbbüsü və göstərişi ilə xüsusi imtiyaz əlaməti 
olaraq türkmən başlıqlarının əvəzinə başlarına on iki imamın şərəfinə on iki zolaqlı qırmızı çalma qoymuş və beləliklə, 
“qızılbaş” adlanmış ilk səfəvi nümayəndələrindən biri də şamlu tayfasının əyanları olmuşdur (1, 410). Qeyd edək ki, I 
Şah İsmayılın ordusu ilk mərhələdə yeddi tayfanın – ustaclı, şamlu, rumlu, təkəli, zülqədər, əfşar və qacar tayfalarının 
nümayəndələrindən təşkil olunmuş və orduda hamı başına on iki zolaqlı qırmızı çalma qoymuşdur (3, 124).  

 K 
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 Həsən xan Şamlunun həyatı və fəaliyyəti haqqında məlumat olduqca azdır və müraciət etdiyimiz mənbələrin əksə-
riyyətində ümumiyyətlə onun haqqında məlumat verilməmişdir. Həsən xan Şamlu barəsində nisbətən dolğun məlumat 
XIX əsr İran müəllifi – Qacarlar sülaləsindən olan Ağa Məhəmməd şah (1742-1797), Fətəli şah (1797-1834) və Nəsrəd-
din şah (1848-1896) dövründə yaşamış, 110 il ömür sürmüş İran səyyahı, alimi və xəttatı Mirzə Sənglax (h.q. 1184-
1294 / 1770-1880) və XX əsr görkəmli İran alimi Mehdi Bəyani (1908-1969) tərəfindən təqdim olunmuşdur. 

 Mənbələrdən əldə edilən məlumata əsasən, Həsən xan Şamlu Səfəvi hökmdarlarından II Şah Abbasın (1642-1666) 
və Şah Süleymanın (1666-1694) dövründə yaşamışdır. Ata-babası Səfəvilərin hakim dairələrində çalışmışdır. Mehdi 
Bəyani özünün “Əhval və asari-xoşnevisan” (“Xəttatların həyatı və əsərləri”) əsərində bildirmişdir ki, Həsən xan Şamlu 
Səfəvi hökmdarı II Şah Abbasın hakimiyyəti zamanı öz atası Hüseyn xanın yerinə Xorasanın əmirül-ümərası (“əmirlər 
əmiri” – qoşunun baş komandanı) və bəylərbəyi (müvafiq yerdə - bəylərbəylikdə ali hakimiyyət bəylərbəyinə mənsub 
olmuşdur) təyin edilmiş və Şah Süleymanın dövründə də Xorasanın əmirül-ümərası və Herat hakimi olmuşdur (4, 142). 
Mənbələrdən məlum olduğu kimi, Həsən xanın atası Hüseyn xan Şamlu I Şah Təhmasibin tam səlahiyyətli müavini – 
vəkili və əmirül-üməra (qoşunun baş komandanı) olmuşdur. Azərbaycan tarixində Hüseyn xanın bacarıqlı və mötəbər 
bir şəxs kimi Səfəvi sarayında xüsusi ehtirama malik olmasına dair məlumatlar vardır. XVI əsr İran müəllifi Qazi 
Əhməd Qumi ibn Mir Münşinin (1546-1606) “Xəttatlar və rəssamlar haqqında risalə”sində (“Трактат о каллиграфах и 
художниках”) yazdıqlarından məlum olur ki, Hüseyn xan ibn Əbdi bəy Şamlu öz qardaşı Durmuş xanın ölümündən 
sonra 1525 / 26-cı ildə I Şah Təhmasib tərəfindən Heratın hakimi təyin edilmişdir. Qazi Əhməd həmçinin bildirir ki, 
Hüseyn xan Şamlunun I Şah Təhmasib ilə qohumluq əlaqəsi olmuşdur (5, 136) və şah tərəfindən Herat tiyul (orta əsrlər-
də Şərqdə mövcud olmuş, xüsusilə XV-XIX əsrlərdə geniş yayılmış şərti torpaq sahibliyi) şəklində ona həvalə 
edilmişdir. Mirzə Sənglaxın yazdıqlarına əsasən, Həsən xan Şamlunun övladları – Əliqulu xan, Abbasqulu xan və Mur-
tuzaqulu xan olduqca savadlı və istedadlı şəxslər olmuşlar və Həsən xan ağır bir xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyiş-
dikdən sonra Heratda hakimiyyət və Xorasan bəylərbəyliyi Abbasqulu xana həvalə edilmişdir (6, 233). Həsən xanın və-
fatı tarixinə dair məlumatlar ziddiyyətlidir. Belə ki, məsələn, XX əsr görkəmli İran alimi Məhəmməd Moinin Fars di-
linin izahlı lüğətinin V cildində verdiyi məlumata əsasən, Həsən xan Şamlu hicri-qəməri təqvim ilə 1052-ci ildə (miladi 
təqvim ilə 1642-ci il) vəfat etmişdir (7, 460). Bu tarixin isə II Şah Abbasın və Süleyman şahın hakimiyyəti dövrü ilə heç 
bir yaxınlığı yoxdur. Qeyd edək ki, M. Moin Həsən xan Şamlunu ilk növbədə bir xəttat kimi təqdim etmiş və nəstəliq 
xəttini çox gözəl yazaraq şöhrət qazandığını bildirmişdir. Sepehr onun hicri-qəməri təqvim ilə 1024-cü ildə (1615) vəfat 
etdiyini bildirmişdir ki, nəzərimizcə, düzgün deyildir və Mehdi Bəyani də onun yazılarındakı tarixləri xatırladaraq bu 
qənaətdə olduğunu qeyd etmişdir. Həmin tarixlər göstərir ki, Həsən xan Şamlu ən azı Səfəvi hökmdarı Şah Süleyman 
hakimiyyətə gələn zaman həyatda olmuşdur (4, 143). Bunu Mirzə Sənglaxın yazdıqları da təsdiqləyir. Mehdi Bəyani 
bildirmişdir ki, “Nətayicül-əfkar” əsərinin müəllifi onun hicri-qəməri təqvim ilə 1100-cü ildə (1689) Heratda vəfat et-
diyini və müqəddəs Məşhəd şəhərində dəfn edildiyini göstərmişdir (4, 143).  

 Həsən xan Şamlu öz dövrünün bacarıqlı ictimai-siyasi xadimlərindən olmuş, abadlıq işlərinə, sənətkarlığa xüsusi 
diqqət yetirmişdir. Mirzə Sənglax özünün ikicildlik “Təzkirətül-xəttatin” (“Xəttatlar haqqında təzkirə”, yaxud “İmtəha-
nül-füzəla”, yəni “Alimlərin imtahanı”) əsərinin II cildində Həsən xan Şamlunu əmirlərin fəxri adlandıraraq bildirmişdir 
ki, onun Herat şəhərində tikdirdiyi imarətlərin və saldığı bağların tayı-bərabəri yoxdur və başqa şəhərlərdə onların bən-
zərinə rast gəlmək mümkün deyildir (6, 230). Həsən xan Şamlu elmə, mədəniyyətə xüsusi əhəmiyyət vermiş, ədəbiy-
yata böyük maraq göstərmişdir. Onun məclisi heç zaman kamal sahiblərindən xali olmamış və boş vaxtını alimlərlə, 
sənətkarlarla ünsiyyətdə keçirmişdir. Şeirə xüsusi dəyər vermiş, müasiri olmuş şairlərdən Məlik Məşriqi, Mirzə Fəsihi, 
Mirzə Uci, Dərviş Maqsud Tirgər ilə yaxın münasibətləri olmuşdur. O özü də şeir yazmışdır. Mehdi Bəyani bu haqda 
məlumat verərək bildirmişdir ki, Nəsrabadi onun üç min beytdən ibarət Divanını görmüşdür (4, 142-143). Mirzə 
Sənglax da Həsən xanın şairlik istedadını yüksək dəyərləndirmiş və min beytdən ibarət Divanının olduğunu qeyd 
etmişdir (6, 230). Mehdi Bəyaninin bildirdiyinə görə, Həsən xan öz rübailərindən birini daş kitabə üzərinə həkk edərək 
Məşhəd şəhərində yerləşdirmişdir: həmin rübai gözəl nəstəliq xətti ilə yazılmışdır (4, 143). Xatırladaq ki, M. Sənglax 
Həsən xanın daşyonma sahəsində də olduqca məharətli olduğunu və ustad həkkak kimi tanındığını qeyd etmişdir (6, 
230). Lakin daha böyük uğuru xəttatlıq sahəsində əldə etmişdir. 

 Böyük və möhtərəm şamlu əmirlərindən olan Həsən xan Şamlu təkcə bacarıqlı ictimai-siyasi xadim və istedadlı şair 
– Mehdi Bəyaninin qeyd etdiyi kimi, qılınc və qələm sahibi (4, 143) deyil, həm də məharətli bir xəttat kimi iz qoymuş-
dur. O, nəstəliq xəttini çox gözəl mənimsəmiş və böyük Azərbaycan xəttatı Mir İmad Qəzvinin üslubunda yazmışdır. 
Lakin ustadının kim olması haqqında məlumat yoxdur (4, 143). Mirzə Sənglaxın nəzərincə, “onun qələminin buludun-
dan axan damcılar Səlsəbil suyu kimi xəttatlıq gülşənini behişt tək yamyaşıl etdi”...və o, “Xorasan ölkəsinin nəsxtəliq 
yazanlarının ən böyüyü, qələmin sürəti və itiliyi baxımından bəlkə də külli-cahanda seçilmişlərin görkəmlisi oldu” (6, 
230). Həsən xan Şamlu əsas etibarı ilə qitələr və mürəqqelər yaratmışdır. Mürəqqe yazması barəsində məlumatı Mirzə 
Sənglax vermiş və bildirmişdir ki, Məşhədi-müqəddəsdə Qəndəhar əhli olan olduqca savadlı və bilikli bir şəxsin əlində 
Şah Süleyman səfəvinin sifarişi ilə Həsən xan Şamlu tərəfindən hazırlanmış mürəqqeni görmüşdür. Mirzə Sənglaxın 
bildirdiyinə görə, mürəqqe Həsən xan Şamlu tərəfindən olduqca gözəl xətlə yazılmış qitələrdən tərtib olunmuşdu. Mirzə 
Sənglax Həsən xan Şamlu tərəfindən yazılmış qitələr haqqında məlumat vermişdir: Şah Abbas (yəqin ki, II Şah Abbas) 
üçün xanbalıq kağızının üzərində qızıl suyu ilə yazılmış fəxriyyə; II Şah Abbasın baş vəziri üçün xınayı kağız üzərində 
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yazılmış şeir parçaları; Şah Süleymanın xahişi ilə dövlətabadi kağızının üzərində qızıl suyu ilə yazılmış mətn və şeir 
parçası; Şah Süleymanın baş vəzirini təbrik etmək məqsədilə gümüşü rəngli səmərqəndi kağızı üzərində gözoxşayan 
qırmızı rənglə yazılmış bir mətn və iki haşiyə; Hindistan hökmdarı üçün tirmə kağız üzərində qızıl suyu ilə yazılmış 
beytlər; Hindistan hökmdarının baş vəziri üçün xanbalıq kağızı üzərində yazılmış şeirlər; öz dostlarından biri üçün 
xətayi (Çin) kağızı üzərində yazılmış fəxriyyə; öz əziz övladı zati-ali Murtuzaqulu xana müraciətlə səmərqəndi kağızı 
üzərində yazılmış şeirlər və s. (6, 234-242). Mehdi Bəyani də Həsən xan Şamlu tərəfindən gözəl xətlə yazılmış qitələr 
haqqında məlumat vermişdir ki, aşağıdakı kimidir: Tehranda Səltənət Kitabxanasında saxlanan və Mir Əbdüssəməd 
üçün yazılmış qitə; Mehdi Bəyaninin məcmuəsində qorunub saxlanan iki qitə; Məşhəddə Astani-Rezəvi Kitabxanasında 
qorunub saxlanan və 1037-ci ildə (1628) yazılmış qitə; Məşhəddə Astani-Rezəvi Kitabxanasında qorunub saxlanan və 
1045-ci ildə (1635) yazılmış başqa bir qitə; Parisdə Milli Kitabxanada qorunub saxlanan bir qitə; İngiltərədə Bodlian 
kitabxanasında qorunub saxlanan mürəqqenin içində bir qitə (4, 143-144). Bu qitələrin hər birində Həsən xan Şamlunun 
imzası vardır – adı və soyadı aydın yazılmışdır. Xatırlatmaq istərdik ki, qitə və mürəqqe böyük Azərbaycan xəttatı Mir 
Əli Təbrizi (XIV-XV) tərəfindən icad edilmiş nəstəliq xəttinin tətbiqindən sonra yaranmış və əsasən dünyəvi mövzuları 
əhatə etmişdir. Qitə karton lövhə üzərinə 9X15, yaxud 20X30 ölçüdə kağız yapışdırılması və sonra həmin kağız 
üzərində gözəl xətlə - mərkəzdə iri, haşiyədə isə xırda xətlə şeir parçası (əsas etibarı ilə, dörd misradan ibarət) yazılması 
yolu ilə hazırlanır, kağız gözəl naxışlarla çərçivələnir və mərkəzi hissəsi müəyyən rənglərlə rənglənirdi. Mürəqqe isə 
ayrı-ayrı qitələrdən ibarət albom şəklində hazırlanırdı və bir çox hallarda müəllif tərəfindən müəyyən şair, ədib, xəttat 
və s. haqqında məlumatlar və müvafiq miniatürlər də yerləşdirilirdi (8, 78-79). Qeyd edək ki, ədəbiyyata, tarixə, mədə-
niyyətə, müvafiq dövrün özəlliklərinə, o cümlədən elmə, sənətə, ədəbiyyata, mədəniyyətə münasibətə, ümumi elmi-mə-
dəni səviyyəyə, həmçinin müəyyən şəxslərin həyat və fəaliyyətinə dair bilgilərin əldə edilməsi, ümumi təsəvvürün 
yaranması baxımından bu janrların olduqca böyük əhəmiyyəti vardır. Həsən xan Şamlunun şəxsiyyəti və fəaliyyəti 
haqqındakı məlumatlara əsaslanaraq Şərq aləmində ərəb əlifbası əsasında yeni və gözəl bir xətt növünün – şikəstə 
xəttinin onun övladı Murtuzaqulu xan Şamlu tərəfindən icad edilməsinin heç də təsadüfi olmadığını deyə bilərik. 
Xatırladaq ki, XIV əsrin ikinci yarısında böyük Azərbaycan xəttatı Mir Əli Təbrizi tərəfindən nəsx və təliq xətt növləri 
əsasında icad edilmiş gözəl nəstəliq xətti Şərqdə, xüsusilə qeyri-ərəb ölkələrində geniş yayılaraq yazının sürəti 
baxımından tələbatı müəyyən qədər ödədisə də, sonrakı mərhələlərdə sürət məsələsi yenə də bütün qabarıqlığı ilə önə 
çıxmağa başladı və qələmin demək olar ki, kağızdan ayrılmadığı bir vəziyyətdə yazılan ecazkar və mürəkkəb şikəstə 
(sınıq, sınmış) xətti ilk dövrlərdə adi yazılarda, ümumi dəftərxana işlərində, məktublarda, xəbər və məlumatların 
yayılmasında geniş tətbiq olunmuşdur. Lakin getdikcə onun tətbiqi baxımından vəziyyət dəyişmişdir və daha çox qitə 
və mürəqqelərin yaradılmasında, nəfis əlyazma kitablarının tərtibatında tətbiq edilmişdir. Mənbələrdən əldə edilən 
məlumatlara əsasən bildirək ki, olduqca savadlı və istedadlı bir şəxs olan Murtuzaqulu xan Şamlu da öz atası kimi, 
Heratda hökmranlıq etdiyi dövrdə maarifpərvərlik və sənətsevərlik bayrağını həmişə uca tutmuşdur. Əfsus ki, Mirzə 
Sənglax öz əsərində onun adını çəksə də, fəaliyyəti və xidməti barəsində söz açmamışdır.  
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Гаибова Ирада 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАСАН ХАН ШАМЛУ, ОБЛАДАТЕЛЯ МЕЧИ И ПЕРО, КАК КАЛЛИГРАФ 
 

Резюме 
 

 Данная статья знакомит с жизнью и творческой деятельностью сефевидского правителя Герата Хасан хан 
Шамлу. Он не только писал прекрасные стихи, но и как один из даренных и очень грамотных людей своего 
времени, имеет заслугу в создании рукописных памятников в средние века. Его сын – Муртузакули хан Шамлу 
является создателем почерка шикасте.  
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THE INSTITUTE OF MANUSCRIPTS OF NASA 
 

Summary 
 
 This article acquaints with the life and activities of Hasan khan Shamlu, safavian's ruler of Herat. He wrote not only 

good poems, but also, as one of talented and very literate mans of his time, he had a merit in creation of manuscripts in 
Middle Ages. His son – Murtuzaquli khan Shamlu is a creator of the handwriting style shikasta.  
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MƏTN TƏHLİLİNƏ DAİR  

ÜMUMİ ANLAYIŞ 
 

eçmiş irsin təhlilində tədqiqatçının əsas obyekti bu və ya digər mövzuya aid mətndir. Mətnin qavrama və 
dərki bir sıra amillərlə bağlıdır; bura tarixi dövr, həmin dövrə xas baxışlar, sosial-mədəni nühitin təsiri, 
psixologiya, əxlaq və s. daxildir. 

Mətnin açıqlaması eyni zamanda tədqiqatçının məlumat və nəzəri bilik səviyyəsindən asılıdır. Bundan başqa mətnin 
mətnin nəzmun və üslubu da nəzərə alınmalıdır. Deyilənlərlə yanaşı, klassik mətnlərin səciyyəvi cəhətlərini də unutmaq 
olmaz. Ona görə tədqiqatçı həmin mətnlərə bugünkü meyarlarla yanaşa bilməz. Klassik mətnlərin təhlilini çətinləşdirən 
amillərdən biri də məhz bununla bağlıdır.  

Son illərdə filologiya sahəsində gedən ümumi meylləri nəzərdən keçirdikdə mətnşünaslıq elmi müstəqil və olduqca 
geniş bir elm sahəsi kimi diqqəti cəlb edir. Müasir anlamda mətnşünaslıq ədəbiyyat tarixinin ayrılmaz hissəsidir; 
ədəbiyyat tarixi mərhələli şəkildə inkişaf tarixini öyrəndiyi halda, mətnşünaslıq həmin tarixi mərhələlərdə yaranmış 
müxtəlif abidələri təşkil edən mətnlərin tarixi inkişafını tədqiq edir və bu anlamda mətn “əsas hərəkət elementi” (1, 148) 
olaraq bütövlükdə ədəbiyyat tarixinin tədqiqini tənzimləməklə ədəbi məktəblər, istiqamət, cərəyanlar, üslub – ümumi-
likdə dinamik yaradıcılıq prosesinin öyrənilməsinə geniş imkanlar açır. Tədqiqatlar nəticəsində bəlli olur ki, mətn tarixi 
bilavasitə bəşəriyyətin mədəniyyət tarixi kimi anlaşılan və elmi izahlara əsaslanaraq bir çox sahəni ehtiva edən 
kompleks araşdırma ilə təsbitlənən mürəkkəb bir işdir.  

Tarixən istər Şərq aləmində, istərsə də Qərbdə “filoloji üsullar sistemi” (1,30-31) kimi qəbul edilən bu elm sahəasi 
barədə görkəmli yunan alimi A.Den yazır: “Filologiya elminin inkişafı məhz mətnlərin nəşr problemi ilə əlaqədar-
dır”(2,28). Bir çox xarici ölkələrdə mətnşünaslıq elminin öyrənilməsi probleminin bir çox səbəbləri vardır ki, bublardan 
biri, bəlkə də birincisi praktik olaraq nəşr işinə daha çox üstünlük verilməsindədir. Müasir dövrdə mətnlərin tədqiqi və 
nəşri mühüm əhəmiyyət kəsb edir; çünki bu əsərlər Şərq xalqlarının tarixinin ayrı-ayrı mərhələlərini orijinal mətnlər 
əsasında mükəmməl öyrənmək baxımından mötəbər qaynaq sayılır(3,8). Eyni zamanda, mətnşünaslıq istər nəzəri, istər 
təcrübi baxımdan ədəbiyyatşünaslıq və mənbəşünaslıq tarixi üçün baza rolunu oynayır. Bu sahədə əldə olunan 
nailiyyətlər olsa da, çatışmazlıqlar da mövcuddur. (2,9).  

Bir çox Qərb alimlərinin mülahizələrinə görə mətnşünaslıq elm deyil, “qaydasız oyun” prinsiplərinə əsaslanan bir 
sənət olaraq elmi nəzəriyyə, tənqidi mətn ilə deyil, “sağlam düşüncə” çərçivəsində məhdudlaşmaqla öz sələflərinin 
təcrübəsini və ənənvilik prinsiplərini dəyişdirməlidir (2, 9).  

Qeyd edək ki, bədii mətninin xüsusi kontekstual strukturunda məzmun və forma elementləri aparıcı yer tutur. Forma 
və məzmunun əlaqəsi mətnin funksiyası ilə birbaşa bağlıdır. Mətnin funksional təyinatı bunların mətndaxili mövqeyini 
müəyyən etməyə imkan yaradır. Mətnin üslubi funksionallığından asılı olaraq, forma-məzmun komponentlərindən bir-
birini əvəz edir. Bu baxımdan, bədii üslub materialında forma funksionallığı rəsmi üslub materialında olduğundan 
güclüdür. Bununla bərabər, məzmun bütün mətn tiplərində birmənalı rol oynayır və öz növbəsində xüsusi informativ 
mahiyyəti ilə səciyyələnir.  

İnformasiyanın quruluşu mətnin bədii təyinatı ilə, yaxud əksinə, mətnin bədii təyinatı informativ quruluşla bağlıdır; 
informasiyanın növü mətnin funksional imkanlarını və mətnin forması informasiyanın növünü müəyyən edə bilir.  

Bədii mətnin təşkilində informasiya nə qədər zəruri sayılırsa, onun ifadə forması bir o qədər əhəmiyyətli hesab 
edilir. Bu ifadə formalarına bütün sintaktik vahidləri aid etmək mümkündür. Onların hər biri bədii mətnə quruluş ünsürü 
kimi xidmət göstərsə də, başqa xüsusiyyətlərinə görə biri digərindən fərqlənir. Bu mənada, bədii mətnə kommunikativ 
sistem kateqoriyası kimi yanaşma, ənənəvi estetika və ədəbiyyat nəzəriyyəsindən bir qədər kənar sualların həllini 
çözməyə imkan verir. Kommunikativ sistemin “nitq” və “dil” olmaqla iki müxtəlif aspektdən öyrənilməsi F.de Sossürə 
aiddir (4,8) 
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İnformasiya nəzəriyyəsinə görə obyektin təşkili səviyyəsi baxımından elementar, bioloji və semantik informasiya 
növləri ayırd olunur. Semantik informasiya öz əksini bilavasitə dildə tapır, həm də kodlaşdırılmış formada təzahür edə 
bilir. Şifahi və yazılı formalar insanın ətraf aləmlə münasibətinin düşünülmüş nəticəsi kimi qiymətləndirilir (5,72) 

Mətnin kommunikativ intensivliyini müəyyənləşdirən komponenltərdən biri də məntiqi normadır. Burada şərti ola-
raq, məntiqi norma ilə yanaşı, ümumi mətnin nəşrə hazırlanma məqsədi və oxucu auditoriyası əsas götürülür. Bir çox 
hallarda, mətnin informasiya məzmunu çoxmənalılıq ifadə edir. Bir tezisin bir neçə variantda fikir aşılaması mətnin 
elmi-məntiqi təyinatınına uyğun ekvivalenti ilə əvəzlənməsidir. Məntiqi norma arealı nə qədər geniş olsa, mətn üzərində 
təhlil aparmaqla, onu təkmilləşdirməklə mümkün nailiyyəti əldə etmək imkanı da bir o qədər artar. 

Məntiqi normanın pozulması, məntiq nəzəriyyəsinə əsaslandırılaraq xarakterizə edilsə də, müasir dövrdə onun 
anlaşılması, statusu, yetərli şəkildə aydınlaşdırmadan uzaqdır. Bəzi hallarda bu, müəyyən dərəcədə matematezasiya 
xüsusiyyətlərinin mərhələli inkişafı ilə izah edilir. B.V.Biryukovun fikrinə görə, “riyazi məntiq məqsədli yayındırma 
ilə, dolayı yolla dərketmədən uzaqdır” (5,72.). Riyazi məntiq təfəkkürdə ideallaşdırılmış ciddi sxem ilə anlaşıldığı 
halda, mətn üzərində sintaksis və semantik prinsiplərin pozulması kimi anlaşılır və məntiqi səhv formal hal kimi qəbul 
olunur. (6,54) Bir çox hallarda təsadüf edilən bu cür məntiqi səhvlər “səhv fikir” anlayışı kimi işlədilir.  

Bədii mətn formaca, bir qayda olaraq, nəsr, yaxud şeir şəklində olur. İstər nəsr şəklində, istərsə də şeir şəklində olan 
mətnlərin informativ strukturunda əsas informasiya nüvə rolunu oynayır. Qalan informasiyalar isə yardımçı xarakter 
daşıyır. Əsas və yardımçı informasiyalardan birinin digərinə olan nisbəti şeir və nəsr mətnlərdə bərabər səviyyədə deyil. 
Bu informasiyalardan hər biri hər iki mətn formasının struktur informativ komponentinə daxil olur. Bu baxımdan 
yardımçı informasiyalar nəsr mətnlərdə nisbətən az, şeir mətnlərdə isə çoxluq təşkil edir və bu nisbi üstünlük şeir 
mətnlərindəki bədiiliyi artırır.  

Qədim türk (runik) yazılı abidələri ilə müqayisədə orta əsrlər türk ədəbi dilində bədii təfəkkür məhsullarını ifadə 
edən nitq vahidlərinin həcmi böyüyür və genişlənir. Onu da qeyd edək ki, yazılı ədəbiyyat nümunələrinin çoxluğu ilk 
növbədə müəllif sayı ilə əlaqələndirilir. Bu say çoxluğu müəlliflərin hər hansı bir mətləbə eyni münasibətdə olma-
dıqlarından irəli gəlir. Orta əsr ədəbiyyatında müxtəlif aspektlərdən özünü göstərən bu xüsusiyyət kəskin şərtlər 
əsasında mümkün olsa da, poeziyada rast gəlinən plaqiatçılıq və təqlid “başqasının nailiyyətini özününküləşdirmə” 
(7,95) ilə nəticələnirdi. Burada yenilik yaratmaq çox önəmlidir. Bir çox müəllif öz novatoirluğu ilə öyünürdü: Çoğrafi-
yaşünas əl-Müqəddəsi (/995) öz xələflərinin dediyini təkraralamamaq üçün uzunmüddətli səyahətlər etmiş, yazdığı 
kitaba “yalnız yeni və yoxlanılmış material”lar (7,96) daxil etmişdir. Həmin dövrdə yaşamış İbn Xalikan islam dünya-
sının məşhurları barədə yazdığı əsərində yazır: “Kitabı oxuyan heç bir alim gördüyü boşluğa görə məni qınamağa 
tələsməsin. Mən təsəvvürümdə canlandırdığım həqiqətə can atırdım, amma Allah öz Kitabından başqa kitabın qeyd-
şərtsiz həqiqət olmasını istəmədi” (7,96). Ədəbiyyat tədqiqində özünüdərki əks etdirən bu cür müəllif deyimləri çoxdur. 
Başqa bir mənbədə 15-ci əsrdə mətnlərin tədqiqi ilə bağlı yapon alimlərinin peşəkarlıq xüsusiyyətləri barədə yazılır: 
“Yazı mədəniyyətinin nəzəri baxımdan öyrənilməsi sahəsində səy göstərən mətnşünas alimlərin işi bəzən nəticə 
etibarilə sonrakı tədqiqatlara əks təsir edirdi; növbəti mətnşünaslar nəslinin daha obyektiv konsepsiya yaratmasını 
əngəlləsə də, tədqiqat dinamikasına maneçilik törətməsi fakt olaraq qalırdı” (8,257).  

Tarixən mətnin səviyyəsi əsas iki termin ilə izah olunurdu: 
1. Rufubon - daha geniş yayılmış və yeni nüsxələrin əldə edilməsi üçün protoqraf kimi istifadə olunan tarixi bir 

məfhum. 
2. İhon - ikincidərəcəli, şərh üçün istifadə olunan köməkçi mətnlərə verilən ad.  
Mətnşünasın əsas tədqiqat işi rufubon əsasında görülsə də, şərh üçün ihondan istifadə etməsi bir növ formal xarakter 

daşıyırdı. 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq yapon mətnşünaslıq nəzəriyyəsinin təkmilləşməsində antik yazılı 
abidələrinin təsiri qaçılmaz idi. Onu da qeyd dək ki, həmin dövr mətnşünaslıq sahəsində aparılan tədqiqatlar filoloji 
metodlar əsasında araşdırmaya cəlb olunmaqda idi. (8,258)  

Filoloji metodlar əsasında araşdırma hər hansı bir müəllif tərəfindən yazılan mətnin qrafik işarələr sisteminə uyğun 
düzgün ifadəsi, mətnin inşası ilə aparılsa da, nəticə etibarilə tədqiqatçının əməyi yaradıcı xarakter daşımayan, lakin ona 
“müəlliflik hüququ” verən səlahiyyətli bir iş kimi dəyərləndirilir, bəzən də ona mətnin müəllifindən də artıq şöhrət qa-
zandırırdı. Məsələn, Əbu Tammam və əl-Buxturi IX əsr ərəb şairi kimi deyil, daha çox qədim ərəb poeziya toplusunun 
müəllifləri kimi tanınırdılar (7,73).  

Məlum olduğu kimi, müsəlman xalqlarının yazılı abidələri üç dildə yazılmışdır: ərəb, fars və türk. Hər üç xalqın 
islamdan sonrakı yazılı irsi ərəb qrafikası əsasında yazılıb saxlanılmışdır və təbiidir ki, bunlardan hər birinin qrafik 
forması dil xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müəyyən dəyişikliyə uğramaqla yanaşı, özünəməxsus təkamül yolu keçmiş-
dir. Məsələn, ərəb qrafikalı türk əlyazma kitabı XI əsrdən yaranmağa başlamış və geniş bir coğrafi məkanda ya-yıl-
mışdır. Burada başqa bir maraqlı cəhət diqqəti cəlb edir; islam dünyasında aparıcı dil ərəb dili olduğundan əksər elmi, 
fəlsəfi və dini əsərlər bu dildə yazılmışdır. Hətta qeyri ərəblər öz əsərlərini bu dildə yazmışlar. Bu baxımdan, iranlıların 
və türkdilli xalqların, o cümlədən Azərbaycan türklərinin islam elm və mədəniyyətinə göstərdiyi xidmət diqqətəlayiqdir. 
Mənbələrdən aldığımız məlumata görə, mətnşünaslıq üzrə “ilkin olaraq nəzərə çarpacaq fərq poeziya nümunələrinin, 
dini ədəbiyyatın şərh xarakterli və tarixi əsərlərə nisbətən üstünlük təşkil etməsindədir” (9,411).  
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Aparılan müşahidələr göstərir ki, türk bədii mətni funksional-məzmun və forma ünsürlərini özündə birləşdirən 
xüsusi kontekstual düzən ilə səciyyələnir. Bu baxımdan şeir və nəsr nümunələri arasında fərqlənmələr qaçılmazdır. 
Məşhur şərqşünas R.Bartın fikriilə desək: “Klassik şərq şeiri tapıntı deyil, ifadə sənətidir”(10,86). Məlum olduğu kimi, 
bədii mətnin formaca təşkilinə xidmət edən ünsürlər (ritm yaradan vasitələr: qafiyələnmə, leksik, sintaktik təkrarlardan 
istifadə) nəsr və şer mətnlərdə fərqlidir. Alliterasiya qədim dövrdə olduğu kimi, orta əsrlərdə də türk bədii mətninin (və 
onun şer qolunun) təşkilinə xidmət edən formal vasitə rolunu oynayır. O, şeir və nəsr mətnlərində komponentlərin daxili 
əlaqələnməsini təmin etməklə, mətn vahidlərinin bədii emosionallığını da artırır. Qeyd edək ki, şeir mətnində kon-
tekstual əhatə, bədiilik potensiyalınəsr mətnindən güclüdür. Bu barədə U.Holmsun qədim Fransa poeziyasının tədqiqi 
ilə bağlı söylədiyi fikir diqqət çəkir: “Niyə görə hər bir katib (əsərin üzünü köçürən) qayğısız nadan, hər bir müəllif isə 
səhvsiz bilici olmalıdır?”(2,20).  

Son dövrlərdə mətnşünaslıq sahəsində aydın və asanlıqla təyin edilən “müəllif sərbəstliyi” (2,752) formal xarakter 
daşısa da, məfhum olaraq mətnlərin estetik dəyərləndirilməsinə xidmət edir. Mətnin estetik yöndən dəyərləndirilməsi, 
bu və ya digər oxu prosesində gerçəkləşir və burada müxtəlifliklər arasında olan bədii eyniliyin (yaxınlığın) üzə çıxarıl-
ması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Müxtəliflik içində bədii eynilik prinsipi oxuma prosesində əsərin hissə və ünsürləri 
arasında estetik əlaqənın azlıq və çoxluğundan asılı olaraq tənzimlənir. Əsəri estetik yöndən dəyərləndirilmə estetk 
sistemin dayanıqlığına əsaslanır və bununla da ifrat modernləşdirmədən çəkindirir. 
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Кёнуль Мирзаева 
ОБЩИЕ ПОНЯТИЕ АНАЛИЗА ТЕКСТА 

 
Резюме 

 
В статье анализируется современный подход к изучению текста и его эстетической оценке. При этом, анализ 

текста литературных произведений может быть проведен в различных аспектах. Здесь также освещено понятие 
«воля автора» как эстетический критерий для оценке литературного памятника. Данный подход дает широкие 
возможности текстологии для изучения литературных школ, направлений, идейных движений, а также динами-
ки творческого процесса.  

Сделан вывод о том, история текста произведения есть изучение истории формирования его композиции и 
идейно-эстетического содержания. 

 
Konul Mirzayeva 

 
GENERAL DEFINITION OF TEXT ANALYSIS 

 
Summary 

 
The article deals with modern learning and aesthetic valne of texts. In the sametime it touches the investigation of 

texts from different aspects and “author freedom” definition that helps to study many literary schools, ideological 
movements, also dynamics of creative process. As a result, it is obvious that the text froms idea-aesthetic contents of the 
written monument. 
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MÜSİBƏTNAMƏLƏRİ 
 
 

 əsrdə yaşamış gökəmli Azərbaycan şairi Molla Vəli Vidadinin ədəbi irsi bütövlükdə günümüzə 
çatmamışdır. Onun əsərlərinin müəllif tərəfindən köçürülmüş nüsxəsi-avtoqrafı yoxdur. Tədqiqatçı 

Töhfə Dünyamalıyeva AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutundakı müxtəlif cüng və məcmuələrdə 
saxlanan, şairin əsərlərinin əlyazmaları, çap kitablarında toplanmış şeirləri barədə məlumat vermişdir (3, s.11-38). XIX 
əsrin ikinci yarısına aid əlyazmalarda Vidadi şeirlərinə daha çox rast gəlindiyini söyləyən T.Dünyamalıyeva (3, s.19) 
onun əldə olan bu əsərləri barədə belə yazır: “Hələlik şairin çap olunan əsərləri içində 14 qoşma, 25 qəzəl, 2 müsəddəs, 
2 təcnis, 2 gəraylı, 3 müşairə (2-si Vaqiflə, biri Müştaqla), 3 müsibətnamə və 1 müstəzad vardır” (3, s. 61). Şairin 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata 
keçirilməsi haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə 2004-cü ildə “Öndər” nəşriyyatında nəşr olunmuş əsər-
lərinə 17 qoşma, 2 gəraylı, 4 bayatı, 25 qəzəl, 1 müstəzad, müxəmməs formasında yazılmış 2 mənzumə, 1 müsəddəs, 1 
müşairə və 2 maddeyi-tarix daxildir (8). 

Vidadinin müxəmməsləri məzmunca müsibətnamədir. Şairin 3 müsibətnaməsi vardır. Bunlardan biri oğlu Əyyub 
ağanın vaxtsız ölümü münasibətilə yazdığı “Nə müşkül” rədifli qəzəldir. Hüseyn Əfəndi Qayıbov “Azərbaycanda məş-
hur olan şüəranın əş`arına məcmuədir” adlı cüngünə daxil etdiyi bu şeirin başlığında aşağıdakı sözləri yazmışdır: “Vida-
dinin böyük oğlu Məhəmməd ağa qarındaşı Əyyub ağa növcəvanı mənzilə tüfənglə göndərəndə, Əyyub ağa da tüfəngin 
ağzından tutanda qəflətən tüfəng açılıb, Əyyub ağanın cigərindən güllə keçib məhrum olmağı vəqtində inşa edir” (6, 
s.13). Vidadinin nəticəsi olan H.Qayıbovun qeydindən göründüyü kimi, şeiri Vidadi ailəsində baş verən faciəyə həsr 
etmişdir. 

Şairin digər iki müsibətnaməsi müxəmməs formasında yazılıbdır. Qeyd etmək istərdik ki, klassik ədəbiyyatda 
müsibətnamə mövzulu əsərlər qədim zamanlardan, orta əsrlərdən yayılmışdır. Bu cür əsərlərin mövzusu barədə 
T.Dünyamalıyeva yazır: “Müsibətnamələri şair ailə üzvlərindən birinin, yaxud yaxın adamlarının, dostlarının başına 
gələn faciədən təsirlənərək ürək yanğısı ilə yazır. Bununla yanaşı imamların və onların yaxın adamlarının başına gələn 
faciələr haqqında mərsiyələr, müsibətnamələr və fəlakət nəğmələri qoşulmuş, Əlinin özü və oğlu Hüseynin faciəli 
şəkildə ölümü münasibətilə mərsiyələr yazılmışdır. Bu cür nəğmələr xalq içində müqəddəsləşərək dini mərasimlərdə ifa 
olunurdu” (3,s.85).  

Molla Vəli Vidadinin ikinci müsibətnaməsi gürcü knyazı II İraklinin oğlu Levanın ölümü münasibətilə (1780-1782-
ci illər arasında baş vermşdir) yazılmış “Bu gün” rədifli müxəmməsdir. Mənbələr Levanı Moskvadakı akademiyada 
təhsil almış, latın, rus, yunan dillərini öyrənmiş, savadlı, ağıllı, gözəl zahiri görünüşə malik bir gənc kimi təsvir edirlər 
(Bax: 3, s.88). Hüseyn Əfəndi Qayıbov cüngündə bu şeirin sərlövhəsində yazmışdır: “Vali İrakli xanın oğlu Levan 
xanın müsibətnaməsi və mərsiyəsi babındadır” (6, s.7). “Ah” sözü ilə başlanan 9 bəndlik bu şeirdə şair faciənin 
səbəbkarının çərxi-fələk, dövran olduğunu, bundan əvvəl öldürülmüş Vaxtanq adlı zadəganın matəminin təzələndiyini 
deyir, bu hadisənin bütün Gürcüstanın, bölgənin xristian və müsəlmanlarını təsirləndiyini bildirir:  

 
Qopdu bir şivən, sanasan şərxi-dövran ağladı, 
Dözməyib bu möhnətə canı olan qan ağladı, 
Xaçpərəstlər hər nə var, cümlə müsəlman ağladı, 
Necə dil tutsun deyim bir hal ilə xan ağladı, 
Atəşi-əfğanə yandı külli-Gürcüstan bu gün (8, s.70). 

 
Şeirin ayrı-ayrı misraları baş vermiş faciənin böyüklüyünü, təkcə bir ailə deyil, bütün gürcü cəmiyyəti tərəfindən 

dərin hüznlə qarşılandığını vurğulamaqdadır: “ Eylə sanır xəlqi-aləm qopdu bir tufan bu gün”, “Daş ola ağlar, necə tab 
eyləsin insan bu gün”, “Yas tutub qarə geyinsin başətən ellər tamam”, “Didələrdən dəmbədəm tökmək gərək sellər 
tamam”, “Oldu anınçün pərişan hər tərəf, hər yan bu gün”, “Sərbəsər yanmaq gərək dünya, bəli, Levan üçün” və s. 
Şeirdə gürcü sarayının nümayəndələrinin adının sadalndığına görə, güman etmək olar ki, Molla Vəlinin ora ilə müəyyən 
əlaqələri var imiş. Şairin bir müddət İrakli sarayında yaşadığı barədə ehtimallar sübut edilməmişdir. Hər halda, bu 
müsibətnamə göstərir ki, Vidadi gürcü knyazının sarayında baş verənlərdən xəbərdar olmuşdur. 

 XVIII 
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“Bu gün” rədifli müxəmməs tarixi mənzumədir, müəllif real həyatda, yaşadığı dövrdə baş vermiş konkret bir ha-
disəni, həmin hadisənin ətrafdakılara, onun özünə etdiyi təsiri əks etdirmişdir. Konkret, real bir tarixi hadisənin şairdə 
oyatdığı təəssüratların ifadəsi mənzuməyə lirik ovqat gətirir. Tarixi hadisəyə həsr edilmiş bu əsərdə lirik-emosional ruh 
hakimdir.  

Ehtimal etmək olar ki, “Bu gün” müxəmməsinin müəllifi Vidadi, Şəkili Nəbinin 1753-1756-cı illər arasında yazdığı 
eyni rədifli müxəmməsindən xəbərdar imiş.Şəkili Nəbinin müxəmməsində Hacı Çələbi xanın (1744-1756) qəhrəman bir 
sərkərdə, ictimai-siyasi xadim kimi uğurlu fəaliyyəti təsvir edilir.  

Hər halda, əminliklə deyə bilərik ki, XVIII əsrdə yaşamış şairlər bir-birinin əsərindən xəbərdar olmuşlar. Dövrün 
ədəbi məhsulu olan bir sıra əsərlər, o cümlədən, Vidadinin dostu Şəki xanı Hüseyn xan Müştaqın faciəli ölümünə həsr 
etdiyi 28 bəndlik müsibətnaməsi ədəbi ictimaiyyətdə əks-səda doğurmuşdur. Ümumiyyətlə, bu mənzumə Vidadinin ən 
məşhur əsərlərindəndir. Əsərin mətnini bütövlüklə “Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabına daxil edən Firidun bəy Köçərli 
yazır: “Vidadinin əsərlərindən məşhuru Şəki və Şirvan hakimi Hüseyn xan “Müştaq” təxəllüsün sərgüzəşti və onun öz 
əmisi Əbdülqadirin hiyləkarlığı və ədavəti ilə məqtul olduğu babında yazdığı müxəmməsdir....” (5, s.196). Vidadinin 
şeirləri içərisində haqqında danışdığımız əsərini cüngündə birinci yerləşdirən Hüseyn Əfəndi Qayıbov sərlövhədə 
yazmışdır: “Şəki və Şirvan hakimi Hüseyn xan “Müştaq” təxəllüsün sərgüzəşti və onun öz əmisi Hacı Əbdülqadirin 
hiyləkarlığı və mənsəbü hökumət iddiasından nişat və zühur edən ədavətiylə məqtul olmağı babındadır” (6, s.3). 
Göründüyü kimi, Firidun bəy mənzuməyə ad verərkən H. Qayıbovun cüngündəki başlıqda yazılanlardan istifadə 
etmişdir. Hüseyn Əfəndi şairin iki müxəmməs formalı müsibətnaməsini ümumi bir “Müxəmməsati-Vidadi” başlığı 
altında vermişdir. 

Məlum olduğu kimi, XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatında müxəmməs janrında yazılan əsərlərin mövzu dairəsi xeyli 
genişlənmişdi: Bu janrda məhəbbət lirkasına dair şeirlərlə bərabər, tarixi mənzumələr, məişət mövzulu əsərlər də 
meydana çıxırdı. Vidadinin müxəmməs janrında yazdığı müsibətnamələr real tarixi hadisələri əks etdirdiyinə görə onlar 
ədəbiyyatımızda realizmə doğru meylin artmasının təzahürü kimi nəzərdən keçirilməlidir. Xüsusilə Hüseyn xan 
Müştaqın ölümünə həsr edilmiş mənzumə müəlliifin baş vermiş faciəyə qiymət verməsi, onun səbəbləri barədə fikrini 
bildirməsi, həyat lövhələri yaratması baxımından böyük maraq kəsb edir. Vidadinin müsibətnaməsi ictimai-siyasi fiki 
mövzuda yazılmışdır. Bu baxımından yanaşdıqda şairin klassik janrı olan müxəmməsin ictimai-siyasi ifadə imkanının 
genişləndirilməsi sahəsindəki fəaliyyəti diqqəti cəlb edir. Professor Nizami Cəfərov yazır: “Füzulidən fərqli olaraq 
M.V.Vidadi klassik janrlardan tədricən, lakin ardıcıl şəkildə real ictimai-siaysi hadisələrin poetik təqdimi üçün istifadə 
edir; xüsusilə müxəmməsləri barədə bunu demək lazımdır.... M.V.Vidadi klassik janrların poetik strukturunda ictiami-
siyasi məzmunun ifadə potensialını tapır, eksperimentlər aparır...” (1, s.77). Əsərin tarixdə baş vermiş real hadisələrin 
təsvirindən ibarət olduğunu qeyd edən A.Dadaşzadə yazır: “....Vidadinin əsəri də tamamilə real hadisələrə və insanlara 
həsr edilmişdir. Xanıqlar dövrünün adi çəkişmələri atanın oğula, qardaşın qardaşa, qohumun qohuma münasibətlərinin 
yalnız mənsəb və vəzifə ilə ölçüldüyü Vidadi mənzuməsində təsirli verilmişdir (2, s.161). 

Vidadi mənzuməsində əsas diqqəti ölümünə dərindən kədərləndiyi Hüseyn xan Müştaqın ideal bir hakim, xan, 
qorxmaz, rəşadətli döyüşçü, sərkərdə, bir çox müsbət keyfiyyətlərə məxsus gözəl insan kimi obrazının yaradılmasına, 
onun vicdansız, çirkin məqsədlərlə birləşmiş şəsxlər tərəfindən namərdcəsinə qətlə yetirilməsinin təsvirinə yönəltmişdir. 
Məlumdur ki, özü də şair olan Müştaq Vidadi və Vaqiflə yaxın münasibətlərdə olmuş, onlarla əlaqə saxlamışdır. Molla 
Vəli Hüseyn xanın mənfi cəhətlərdən xali, ideal obrazını yaradır ki, bu, onun qətlinin vicdanlı insanlara acı təsirini 
artırır, düşmənlərin bu hərəkətinin rəzilliyini bir daha vurğulamış olur: 

 
Noldu gör ol sərvəri-dövran, əmiri möhtərəm, 
Mənbəi-cudü səxavət, mədəni-lütfü kərəm, 
Mərdi-meydan, əhli-ürfan, sahibi-tiğü qələm, 
Ərseyi-rəf`ətdə guya kim, tikilmiş bir ələm, 
Hakimi-Şirvan-Şəki, yəni Hüseyn xanə bax. 
 
Şirdil bir mərd idi çox, şövkətü şə`ni əzim, 
Səfşikən, ə`dafikən, şəmşirzən, bixovfü bim, 
Sərvəri-sahib həşəm, ətbai çox, mülki qədim, 
Xoşnüma, xəndan liqa, şirin süxən, təbi həlim, 
Neylədi, gəl gör, müqəddər hikməti-yəzdanə bax (8, s.75). 

 
Belə bir insanı, Hüseyn xanı kinli, intiqam hissi ilə alovlanan, mənsəbpərəst əmisi Hacı Əbdülqadir və əlaltıları 

tərəfindən düşmənçiliklə qətlə yetirirlər. Şair mənzuməsində bir tarixçi kimi bu qəsddə iştirak edən, Əbdülqadirlə dilbir 
olan xanları, onların xain əməllərini bir-bir sadalayır. Qarabağ hakimi İbrahim xanın, Quba hakimi Fətəli xanın, Şirvanlı 
Ağası xanın, Dağıstan xanlarının, Gürcüstan knyazının bu xəyanətdəki rolu ətraflı təsvir edilir, bununla da faciənin 
geniş miqyası, ölkə əhəmiyyətli bir fəlakət olması oxucuya çatdırılır: 
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Çəkdi Ümməxanü Əhməd xan, Cöngətay çəri, 
Hər biri Dağıstan içrə külli-ləşkər sərvəri, 
Biləsincə neçə başçı, cümləsi meydan əri, 
Bir tərəfdən göndərib topxanə verdi ləşkəri, 
Arxa durdu onlara, valiyi-Gürcüstanə, bax (8, s.77). 

 
Müəllif bu faciədən xalqın böyük, zərər gördüyünü, çoxlu insanın ölümü ilə nəticələnən döyüşdən sonra bölgədə 

yaranmış qəhətlikdən əhalinin əziyyət çəkdiyini xüsusilə qeyd edir: 
 
Hər tərəfdən qoydular can almağa meydanə baş, 
Keçdi müddət, düşdü xalqa eylə bir qəhti-məaş, 
Olmayıb bir böylə zillət mütləqa aləmdə faş... (8, s.77). 

 
Bütövlükdə həyati hadisələrin təsirindən ibarət olan bu epik əsərdə Vidadinin böyük emosionallıqla hiss və 

həyəcanlarını ifadə etməsi, ahü naləsi, faciədən kədərlənib fəğan qaldırması çox mühüm yer tutur. Müəllif çərxi-fələyə 
üz tutaraq “neylədin, ey çərxi-dun” deyir baş verənlərdə onu günahlandırır. Onun səmimiyyəti, dediklərini ürəkdən 
deməsi, oxucuda heç bir şübhə doğurmur. Mənzumənin dilində ərəb və fars sözlərinin çoxluğu diqqəti cəlb edir. Buna 
baxmayaraq, fikrimizcə, əsər müəllifin müasirləri üçün tamamilə anlaşıqlı olmuş, zamanında geniş yayılmışdır. 
A.Dadaşzadə yazır:”Əsərin bədii keyfiyyətlərinə gəlincə, dilinin rəvanlığını, təsvir və obrazların aydınlığını, 
konkretliyini qeyd etmək lazımdır” (2, s. 163). 

Baş vermiş faciənin ölkə səviyyəsində olduğunu vurğulayan şair müəyyən ümumiləşdirmələr edir, əsərdə qoyulan 
problem bütövlükdə XVIII əsr Azərbaycan ictimai-siyasi mühitinin ittihamı kimi səslənir. 

Əsərin sonunda müəllif “namurad eylər cahan hər kim ki, istər bir murad” deyərək bütün günahları bivəfa dünyada 
gördüyünü, heç nəyə etibarının olmadığını, həyatda hər bir şeyin sonunun puç olduğunu dərin bir təəssüf və bədbinliklə 
bildirir. Sonda şair Hüseyn xan Müştaqın faciəsini “Dövran işi” adlandıraraq dərin kədərlə sözünü yekunlaşdırır: 

 
Belədir dövran işi, hər gündə bir al eyləmiş, 
Aqili nadan ilə pəjmürdə əhval eyləmiş, 
Üz verib namərdə, hər dəm mərdi pamal eyləmiş, 
Ey Vidadi, gəl ki, bu heyrət məni lal eyləmiş, 
Gör nələr qıldı fələk Müştaq tək insanə, bax (8, s.80). 

 
Mənzumənin ibrətamiz, nəsihətamiz səpkidə yazıldığını xüsusilə qeyd etmək istərdik. Şair xainləri, zalımları bu 

yoldan çəkindirmək üçün onları qiyamət günü ilə qorxudur, məzlumların ah-naləsinə qulaq verməyə, Tanrıdan 
utanmağa dəvət edir: 

 
Gəl yetər, ey zülmə rağib, səngdil, səxtciyər, 
Munca xunriz olma, eylə zülmi-nahəqdən həzər, 
Yadına gəlməz məgər ruzi-cəza, ey bixəbər, 
Noldu, haqdan bir zaman şərm eylə, çıx şamü səhər, 
Guş edib məzlumlərdən ol gələn əfğanə bax (8, s.79). 
 

Müəllifin əvvəldə “rəvayət”, “şərhi-məlamət”, “hekayət”, “müxtəsər dəstan” adlandırdığı mənzumənin hər bir bən-
dinin sonunda “Bax” rədif sözünün işlənməsi əsərin didaktik-nəsihətamiz ruhundan xəbər verir. Bu mənzumədən sonra 
Molla Pənah Vaqif Vidadiyə müraciətən eyni rədifli dərin ictimai, ibrətamiz məzmuna malik “Bax” rədifli qəzəlini 
yazmışdır. Qəzəlin Vidadiyə ünvanlanmasının səbəbi aydındır. Vaqif şeirinin rədifi də, məzmunu da Molla Vəli 
mənzuməsinə uyğun gəlir. Fərq ondan ibarətdir ki, Vaiqf zalımın gözlənilmədən məhf edilməsindən, xeyrin müvəqqəti 
olsa da qələbə çalmasından danışır. 1797-ci ildə Şuşanı işğal etmiş Ağa Məhəmməd şah Qacar Molla Pənahı zindana 
saldırır, səhər onu edam etdirəcəyini elan edir. Lakin elə həmin gecə Ağa Məhəmməd şah öz gözətçiləri Səfərəli bəy və 
Abbas bəy tərəfindən qətlə yetirilir, Vaqif azadlığa çıxır. Beləliklə, 1780-ci ildə yazılmış kədərli, hüznlü “Müsibət-
namə” müəllifinə müraciətən Vaqif tərəfindən 1797-ci ildə həyatın, taleyin qəribə işlərindən danışan nikbin ruhlu qəzəl 
yazılıb göndərilir. Maraqlıdır ki, ədəbiyyat tariximizin daha əvvəlki dövrlərində də “Bax” rədifli şeirlər yazılmışdır. 
Filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovun aşkar etdiyi XV-XVI əsrlər Azərbaycan şairi Süruri divanında 
Vaqifinki ilə eyni rədifli, eyni vəznli qəzəl vardır: 

 
Ey könül, gəl dideyi-təhqiq ilə əşyayə bax, 
Kəsrəti-surətdə vəhdət göstərən mənayə bax (4). 
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Ehtimal ki, Vidadinin Süruri şeirindən xəbəri olmamışdır. Lakin Vaqifin Vidadidən təsirləndiyini, bir sıra XIX əsr 
şairlərinin isə Vidadi və Vaqifdən (daha çox Vaqifdən) təsirlənərək “Bax” rədifli şeirlər yazdığını, fikrimizcə sübut 
etməyə ehtiyac yoxdur. XIX əsrdə yaşamış görkəmli Azərbaycan şairi Mir Möhsün Nəvvab Şeyx Übeydullahın 
qaldırdığı üsyana və Britaniya müstəmləkəçilərinə qarşı silahlı mübarizəyə qalxmış Mehdi Məhəmməd Əhməd 
Sudaniyə həsr etdiyi iri həcmli, mürəbbe formalı mənzumələrinin hər bəndinin sonunda “Bax” rədifindən istifadə 
etmişdir. Mənzumələrin hər ikisini mənzum siyasi oçerk adlandırmaq olar. Yaxın Şərqdə cərəyan edən siyasi 
hadisələrin təsvirindən ibarət olan bu əsərlərdə ibrətamiz ruhun hökm sürdüyünü görürük. Bu mənzumələri oxuduqca 
onların müəllifinin Vidadi və Vaqifin nəzərdən keçirdiyimiz əsərlərindən təsirləndiyi aydın olur: 

 
Ey əziza, diqət ilə gərdişi-dövrana bax, 
Sabitü səyyarədən hadis olan dastana bax, 
Bir nəzər qıl Qirvanə, Bərbərə, Sudanə bax, 
Gör xüruc etmiş necə ol Mehdiyi-dövranə bax! (7,s.349). 

 
M.V.Vidadi ədəbiyyat tariximizə, şifahi xalq ədəbiyyatı formalarına, həyatın realist əksinə meyl edən, incə, kövrək 

hissslərin tərənnümçüsü, dərin ictimai-fəlsəfi düşncələrə dalan görkəmli sənətkar kimi daxil olmuşdur. Onun 
müxəmməs janrında yazdığı müsibətnamələrində, xüsusilə də Hüseyn xan Müştaqın ölümünə həsr etdiyi mənzuməsində 
həyat gerçəkliyinin realist inikası daha qüvvətlidir. Müəllif burada müxəmməsin ifadə imkanlarını xeyli 
genişləndirmişdir. 
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Наиля Мустафаева 
 

О МУСИБАТНАМЕ МОЛЛА ВЕЛИ ВИДАДИ 
 

Резюме 
 
Выдаюшийся азербайджанский поэт XVIII века Молла Вели Видади в жанре мухаммаса написал два боль-

ших стихотверения. В этих стихах поэт наиболее реалистично отобразил реальную действительность своего 
времени, критокавал несправедливость, междуусобную войну между тогдашними азербайджанскими ханами. 
Видади расщирил в этих стихах выразительные возможности жанра мухаммас. Его стихи в этом жанре 
воздействовали на произведения азербайджанских поэтов, как современников, как и последующих поколений.  

 
Naila Mustafayeva 

MOLLA VALI VIDADI'S MUSIBATNAME 
 

Summary 
 
Molla Vali Vidadi, eminent Azerbaijani poet of the 18th century wrote two large poems in the genre of mukham-

mas. In these poems the poet obviously reflected the reality of the period he lived. He critisized the unjustice and in-
ternal wars among former khans. Vidadi enlarged the expressive opportunities of the mukhammas genre in these poems. 
His poems in this genre influenced on the contemporary and subsequent Azerbaijani poets' works. 
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Nailə Səmədova  
AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu 

 
MƏMMƏDƏLİ SİDQİ ARXİVİNDƏ 

EPİSTOLYAR NÜMUNƏLƏR 
 

anınmış şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətinin, yaradıcılıq əlaqələrinin öyrənilməsində, dövrün ictimai-siyasi, 
iqtisadi durumunun canlandırılmasında epistolyar nümunələrin əhəmiyyəti əvəzsizdir. Bu nümunələr xatirə 
ədəbiyyatına aid olan gündəliklər kimi asanlıqla memuar hekayəsi şəklini ala bilər. Şəxsi yazışmalarda 

ikitərəfli münasibərlər bu günlə əlaqələndirilir. Bu, çoxlu sayda maraqlarla və gündəlik həyatda baş verən hadisələrin 
reallaşması ilə zəngindir. Çünki məktub müəllifi ünvan sahibini mövzusu hər iki yazışan üçün aktual olan çağdaş varlı-
ğın olayları ilə xəbərdar edir. Məktubların onları yazanların şəxsi keyfiyyətlərinin işıqlandırılmasında müstəsna əhəmiy-
yəti vardır. Bu cəhətdən məktublar, qeyd edildiyi kimi, gündəliklərə daha yaxındır. Çünki burada uzaq keçmişin olayları 
deyil, çağdaş zamanın, bu günün hadisələri izlənilir. 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq simalarından olan Məmmədəli Sidqinin Məhəmməd Füzuli adına Əlyaz-
malar İnstitutunda saxlanılan şəxsi arxivinin əsas hissəsini epistolyar nümunələr təşkil edir. Burada M.Sidqinin iki nəfə-
rə yazdığı məktubunun surətləri və 80-dən artıq adamın 341 məktubu saxlanılır. Sidqinin yazdığı məktublar rus dilində-
dir. Məktubların biri Nataya, digəri Sofya Mironovnaya ünvanlanmışdır. Məmmədtağı Muxtarzadədən (11 məktub), 
Dəbir Sultandan, Əli bin Abbasəli Ordubadidən, Seyid Molla Xətərdən, İsmayılovdan M.Ə.Sidqiyə ünvanlanan 15 
məktub fars dilində, 38 məktub və 2 teleqram isə rus dilindədir. Qalan məktublar Azərbaycan dilində, 17-si kiril əlifbası 
ilə olmaqla, ərəb əlifbası ilə yazılmışdır 

Şəxsi fondda “Aciz” təxəllüslü Cabbar Əsgərzadənin məktubları üstünlük təşkil edir. Arxivdə onun Məmmədəli 
Sidqiyə ünvanladığı 40 məktubu saxlanılır. Bu nümunələrin hər sətrində Sidqiyə hörmət, qardaş məhəbbəti duyulur. O, 
Sidqinin məktublarından şad və sevincli olduğunu bildirir və demək olar ki, hər bir məktubunu “tatlı xəyal və 
söhbətinizə məsul Cabbarınız Əsgərzadə” sözləri ilə tamamlayır. 

Cabbar Əsgərzadənin məktublarının əksəriyyətində harada yazıldığı qeyd edilməsə də, məzmunlarına əsasən İrəvan-
dan ünvanlandığı məlum olur. O, burada əvvəllər atasının şirni, sonra isə özünün südçü dükanında işləyirdi. Bir müddət 
sonra o, “Lok-lok” satirik jurnalını nəşr etdirməyə başlayır. 18 fevral 1914-cü il tarixli məktubunda “Lok-lok” 
məcmuəsinin nəşrə başladığını və bu xüsüsda M.Ə.Sidqinin köməyinə ehtiyacı olduğunu bildirir. Məcmuə “Molla 
Nəsrəddin” jurnalının təsiri ilə nəşr olunmuşdu. C.Əsgərzadə Sidqiyə yazdığı məktubunda bunu bir daha vurğulayaraq 
bildirir ki, “ məsləkimiz, gərək məlumunuz olsun, “Molla Nəsrəddin”dir” (3). O, 11 noyabr 1911-ci tarixli məktubunda 
“dəbiri-möhtərəm Mirzə Cəlil əfəndilərinin əllərini öpüb salam edirəm” (2) yazmaqla böyük ədibə olan hörmət və 
məhəbbətini izhar edir. 

C.Əsgərzadə məktublarında “Kəlniyyət”, “İqbal”, “Dirilik” və digər qəzet, məcmuələrin durumu, məsləki, dövrün 
ziyalıları Salman Mümtaz, Əliqulu Qəmküsar, Seyid Hüseyn, Zülfüqar Hacıbəyov, Hüseyn Minasazov, Mirzağa Əliyev 
və başqaları haqqında fikirlərini M.Ə.Sidqi ilə paylaşır. Nəşr etdirdiyi “Qızıllı yarpaq” kitabının satılmasında ona 
kömək etməsini, eyni zamanda, kitab haqqında rəyini bildirməsini xahiş edir. 17 sentyabr 1912-ci il tarixli mək-
tubundan bəlli olur ki, C.Əsgərzadə milli iğtişaşda biri rus, digəri erməni olmaqla kazak və qaradovoy öldürmüş və 
buna görə həbs edilmişdir (3). Bu məsələyə 1913-cü ilin payızında yazdığı məktubunda da toxunur (4). 

C. Əsgərzadənin məktublarında İrəvanın mədəni həyatı, orada səhnəyə qoyulan tamaşalar (“Gavəyi-ahəngər”, 
“Döymə qapımı, döyərlər qapını” və s.) haqqında məlumatlar vardır. 

 Ərəb, fars tərkibli sözlərdən azad sadə danışıq dilinə üstünlük verən C.Əsgərzadə bəzi ziyalıların, özü də daxil 
olmaqla, yazılarında yabançı ifadələrin olduğunu təəssüf hissi ilə qeyd edir. 1913-cü il dekabr ayının 4-də yazdığı 
məktubunda fikirlərini 24 misralıq şeirlə bildirir. Bu mülahizələri Sidqiyə yazdığı digər məktubunda (2) daha müfəssəl 
şərh edir. 

Məmmədəli Sidqi Naxçıvanda müəllim kimi fəaliyyət göstərən, Sürbi kimi tanınan Cəlil Mirzəyevlə yaxın dost idi. 
“Molla Nəsrəddin” jurnalında C.Mirzəyevin Naxçıvana aid satirik məqalələri dərc olunurdu. Arxivdə onun 
M.Ə.Sidqiyə ünvanladığı 6 məktubu saxlanılır. Bu məktublarda C.Mirzəyev Naxçıvanda deyil, Bakıya yaxın ərazilərdə 
işləmək istədiyini bildirir və Sidqidən bu xüsusda “Nəşri-maarif” cəmiyyəti ilə, məxsusən, S.M.Qənizadə ilə danış-
masını xahiş edir. Ədəbiyyatşünas Əziz Mirəhmədov Sidqinin Şürbi ilə yazışmaları haqqında yazır: C.Mirzəyev “... 
1910-1911-ci illərdə “Molla Nəsrəddin”nin müvəqqəti redaktoru Məmmədəli Sidqi ilə məktublaşmış və jurnal 
redaksiyasına müxtəlif məqalələr göndərmişdir. Məktublarından birində Məmmədəli Sidqi Mirzə Cəlil Şürbiyə yazırdı: 
“Əzizim Mirzə! Dünən sizin kağızınızı aldım, nə qədər şad olduğumu Allah bilir. Elbəylinin müəllimliyi barəsində 
gələn nömrədə gözlə. Damağın olsa, bir məqalə yaz “Molla Nəsrəddin”ə!” (12, 233).Cəlil Məmmədquluzadə haqqında, 
“Molla Nəsrəddin” jurnalının tarixi haqqında məlumat almaq məqsədilə araşdırıcılar, ədəbiyyatşünaslar M.Ə.Sidqiyə 

T 



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

49 
 

məktublar ünvanlayır, onun köməyinə ehtiyac olduğunu bildirirlər. Əziz Mirəhmədov 31 yanvar 1951-ci il tarixli 
məktubunda M.Ə.Sidqinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək yazmışdır: “Bu gün bilxassə “Molla Nəsrəddin”dən, 
XIX – XX əsr Azərbaycan mətbuatı və Naxçıvan ədəbi mühitindən söhbət düşəndə Mirzə Cəlildən sonra Məhəmməd 
Tağı Sidqinin, Eynəli Sultanovun və Sizin adınız, fəaliyyətiniz təsəvvürə gəlir” (13). 

Görkəmli ədəbiyyatşünas alim Əziz Şərif də məktublarında Sidqidən müasirləri haqqında məlumat verməsini xahiş 
edir. Arxivdə Ə.Şərifin M.Ə.Sidqiyə ünvanladığı 13 məktubu saxlanılır. Qeyd etmək lazımdır ki, Ə.Şərifin bir 
ədəbiyyatşünas kimi yetişməyində, Azərbaycan ədəbiyyatının M.T.Sidqi, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir kimi gör-
kəmli nümayəndələrindən bəhs edən araşdırmalarında M.Ə.Sidqinin verdiyi məlumatların da böyük önəmi olmuşdur. 
17 avqust 1952-ci ildə yazdığı məktubunda Ə.Şərif bunları dəyərləndirir: “Sidqi (Məhəmməd Tağı Sidqi nəzərdə tutulur 
– N.S.) haqqında verdiyin məlumat olduqca qiymətlidir. Bütün yazdıqlarından istifadə edəcəyəm. Bundan başqa yenə 
nə məlumat göndərsən, hamısı lazım olacaq” (6). 

 Ə.Şərifi, eyni zamanda, M.Ə.Sidqinin “Molla Nəsrəddin” idarəsində işləmək tarixi də maraqlandırır və o, Sidqidən 
öz həyatı haqqında məlumat verməsini xahiş edir. Çünki “Molla Nəsrəddin” jurnalında M.Ə.Sidqinin fəaliyyəti 
həqiqətən dəyərləndirilməlidir. Bu barədə Ə.Şərif yazır: “Molla Nəsrəddin” jurnalında sənin rolunu qətiyyən unutmaq 
olmaz. Mən öz əsərimdə bunların hamısını işıqlandırmalıyam. Qoy həqiqət parlasın. Mən heç kəsi həddindən artıq 
tərifləmək və heç kəsi insafsızcasına unutmaq fikrində deyiləm. Mənim məqsədim Mirzə Cəlilin bütün həyatını olduğu 
kimi göstərmək, jurnalın nə kimi şəraitdə təşkil edilib dünyanı sarsıtmasını aydınlaşdırmaq, hər kəsin bu jurnalda olan 
yerini müəyyən etmək, bir söz ədəbiyyat və ictimai fikir tariximizdə bu günə kimi qaranlıq qalan bu dövrü işıqlandır-
maqdır. Bu böyük işdə kim mənə kömək etsə, mənə yox, xalqa, tarixə, cəmiyyətimizə xidmət etmiş olar. Mənim bor-
cum bütün bu adamların adını çəkmək və onlara əsərdə öz təşəkkürümü izhar etmək olacaqdır” (6). 

Bütün şüurlu həyatı boyu Naxçıvanın keçmişini, onun parlaq simalarının həyat və fəaliyyətini araşdıran Ə.Şərif 
tərtib etdiyi gündəliklərlə, arxiv materialları ilə yanaşı canlı tarixə, M.Ə.Sidqinin, Həmidə xanımın və digərlərinin hafi-
zəsinə əsaslanaraq qiymətli əsərlər ortaya qoymuşdur. O, 1 sentyabr 1952-ci il tarixli məktubunda qeyd edir ki, “hər 
necə olsa, gərək iki ilin ərzində əsərimi qurtarıb meydana çıxardam. Bu da yalnız sənin kimi bilikli və məlumatlı 
dostların köməyi ilə mümkündür. Səndən başqa mənim ümidim Əbdüləzimə, anama, Ağa Məhəmməd Ərbaba, Həmidə 
xanıma, Münəvvərə və sairlərinədir” (6). Epistolyar nümunələr “tarixi fakt və sənəd olaraq çox qiymətlidir, məktub 
müəllifinin ümumi dünyagörüşü, həyatı və yaradıcılığı, ədəbi-tənqidi və nəzəri-estetik görüşləri haqqında əvəzsiz 
mənbələrdir” (15, 366). Həyat və fəaliyyətinin öyrənilməsi baxımından İsmayıl Həqqinin məktubları da xeyli maraq 
doğurur. “Molla Nəsrəddin” jurnalının baş mürəttibi İsmayıl Həqqi cəfakeş və zəhmətkeş bir insan idi. M.Ə.Sidqiyə 
ünvanladığı məktublarının birində o yazır: “Bəradər, əhvalatım aşağıdakı qərar üzrədir: bir saat rahatlığım yoxdur. 
Səhər gəlirəm mətbəəyə, bir az işləyəndən sonra qaçıram yuxarı mətbəəyə. Günorta nahara getmək mümkün olmur. 
Saat beşə kimi çalışıb, yenə qayıdıram aşağı mətbəəyə. Nahar edib qaçıram bazara, ordan da gəlib saat ona kimi 
çalışırıq. İşimiz yaxşı deyil, pis də demək yalan olar. Ancaq bir tövr yola gedirik” (8).  

İsmayıl Həqqini “Molla Nəsrəddin” jurnalının fədakar əməkdaşı, özünün unudulmaz dostu adlandıran Ə.Şərif 
xatirələrində onun fəaliyyəti haqqında daha müfəssəl məlumat verir: “...1914/15-ci il qış mövsümündə yazdığım 
gündəliyimdə Tiflis artistlərindən tez-tez adı çəkilən yalnız İsmayıl Həqqidir ki, bizim aramızda olduqca səmimi və 
möhkəm bir dostluq var idi. Bu ilin ərzində onun mətbəəsi yaxşı işləmiş və ona az-çox qazanc gətirmişdi. Bu qazancla 
və çatmayan məbləği borc almaqla İsmayıl Həqqi Şeytanbazarda olan balaca bir kitab mağazasını da almağa müvəffəq 
olmuşdu. İndi o artıq həm mətbəədə işləyir, həm də dükanda kitab satırdı, kiçik qardaşı Qasım da ona kömək edirdi” 
(5,206).  

İ.Həqqinin M.Ə.Sidqiyə ünvanladığı, arxivdə saxlanılan 12 məktubu səmimiliyi ilə diqqət çəkir. Məktublarını 
“gözümün işığı, ürəyimin özəyi” sözləri ilə başlayan Həqqi Sidqini özünə dost, qardaş bilir. Bu epistolyar nümunələrdə 
“Molla Nəsrəddin” məcmuəsi, C.Məmmədquluzadə, Ə.Qəmküsar, H.Cavid, H.Ərəblinski, M.Əliyev haqqında maraqlı 
məlumatlar vardır. Məktub müəllifi xanəndə Seyid Şuşinskini belə xarakterizə edir: “Seyid başqa xanəndələrə nisbət 
ziyalı və açıqfikirli bir cavan olduğundan həmişə milli işlərdə və milli məclislərdə iştirak edib. Bir qəpik də pul 
təmənnasında olmuyub. Həmişə də cani-dildən oxuyur, çalışır” (7). 

Ədəbiyyatşünas Ə.Mirəhmədov özünün “Azərbaycan jurnalistləri və naşirləri” ensiklopediyasında İ.Həqqinin “Mol-
la Nəsrəddin”dəki fəaliyyəti haqqında yazır: “Mirzə Cəlil və Məmmədəli Sidqinin məktublarından aydın olur ki, Sabirin 
xəstələndiyi və vəfat etdiyi, “Molla Nəsrəddin”in maddi vəziyyətinin getdikcə ağırlaşdığı 1910-1911-ci illərdə İsmayıl 
Həqqi fədakar və sadiq mollanəsrəddinçilərdən biri imiş. Cavan ədəbiyyat və mətbuat həvəskarı “Molla Nəsrəddin”in 
öz işini davam etdirməsi üçün əlindən gələni əsirgəməmişdir; mürəttiblikdən əlavə, o, jurnalın nəşrində Mirzə Cəlilə 
böyük əməli yardım göstərmişdir... Doğrudan da Mirzə Cəlil xəstəliyinə və başqa ciddi səbəblərə görə Kəhrizli 
kəndində qalmalı olanda İsmayıl Həqqi jurnalın müvəqqəti redaktoru Məmmədəli Sidqinin sağ əli idi” (12, 119). 

Tanınmış mollanəsrəddinçi, publisist, ictimai xadim Ömər Faiq Nemanzadə isə xatirələrində 1905-ci il hadisələri 
zamanı qonşu millətlər arasında barışıq məqsədilə aparılan təbliğat işində bir çox yoldaşlarla yanaşı onun, eləcə də 
M.Ə.Sidqinin yaxın dostu İsmayıl Həqqinin və Əşrəf Yüzbaşovun adını özəlliklə qeyd edir: “Özümü güc-bəla ilə 
İsmayıl Həqqi Həsənzadənin evinə yetirdim və oraya yaxın olub sosialist adlanan Əşrəf Yüzbaşovla dərzi Vəlini və 
mürəttibimiz Məmmədhüseynlə müəllim Baxşəli bəyi çağırtdırdım. Aranı barışdırmaq xüsusunda onlarla uzun-uzadı 
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müzakirədə olduq... Səhər qaranlığında İsmayıl Həqqi və başqa yoldaşlarla birlikdə Botaniçeski sad tərəfindən erməni 
məhəlləsinə, oradan da sosial-demokratların mərkəzi idarələrinə getdik, əhvalatı anlatdıq” (14, 101). 

Nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, adı yuxarıda qeyd edilən Əşrəf Yüzbaşovun da M.Ə.Sidqi arxivində məktubları var-
dır. Onun Sidqiyə ünvanladığı 5 məktubunun hər biri çox səmimi, qarşı tərəfə böyük hörmət və məhəbbətlə yazılmışdır. 
Onu da qeyd edək ki, İsmayıl Həqqi və Əşrəf Yüzbaşov, eləcə də, Mir Seyfəddin Kirmanşahlı, Mirzəli Abbasov, Mirzə-
xan Quliyev keçən əsrin əvvəllərində səhnəyə qoyulan “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük”, “Hacı Qara”, “Müsyo Jor-
dan və dərviş Məstəli şah”, “Pəhləvanani-zəmanə”, “Bəxtsiz cavan”, “Zorən təbib” və s. bu kimi tamaşaların əsas isti-
rakçıları idilər. Ə.Haqverdiyevin kiçik əsərlərindən olan “Hacı Mehdi” komediyasının tamaşasında Ə.Yüzbaşov və 
İ.Həqqinin rolunu Ə.Şərif xatirələrində belə şərh edir: “Qoca müsəlman Don Juanının rolunu Əşrəf Yüzbaşov ifa edirdi. 
Birinci pərdəni o, süst və zəif keçirdisə də, son iki pərdədə belə rolların öhdəsindən asanlıqla gələ bildiyini tamaşaçılara 
sübut etdi. Hacının ikinci dəfə evlənməyinə bais olan mollanın rolunu İsmayıl Həqqi oynadı. Belə rolları Həqqi çox əla 
oynayır” (5, 214). 

Məktublarının birində Ə.Yüzbaşov M.Ə.Sidqiyə yazır: “Sən gərək bunu biləsən ki, mən və sən, bir də Hüseyn 
(Minasazov – N.S.) biz üçümüz gərək həmişə bir yerdə olaq” (17). Onu da qeyd edək ki, M.Ə.Sidqi məktub yazmaqda 
bir o qədər də həvəsli deyildi. Hüseyn Minasazov məktublarının birində bu cəhəti xüsusilə vurğulayır: “Amma öz ara-
mızdı, mənə kələk gəlirsən. Elə hər kağızda yazırsan ki, bu az oldu, sonrakı kağızda yazaram. Sonrakı kağızın gələndə 
görürəm ki, əvvəlkindən də azdı. Belə işlər etmə, əfəndim, yaxşı deyil. Yarım saat şagirdlərin dəftərlərin qoy kənara, 
poçt kağızını qoy qabağına, qələmi al əlinə, bir uzun, lap uzun ... məktub yaz” (11). 

M.Ə.Sidqinin şəxsi fondunda Hüseyn Minasazovun ona ünvanladığı 8 məktubu saxlanılır. Dövrünün sayılıb – seçi-
lən şəxsiyyətlərindən olan H.Minasazov yazışı, jurnalist, naşir, tənqidçi, mütərcim kimi fəaliyyət göstərirdi, C.Məm-
mədquluzadə, M.Ə.Sabir, Ə.Qəmküsar və başqa mollanəsrəddinçi yazıçıların, şairlərin həyat və yaradıcılığı haqqında 
əsərlər yazıb nəşr etdirirdi. O, “ana dili uğrunda o zaman gedən mübarizənin ön cərgəsində duranlardan idi. O, bu prob-
lemlə əlaqədar mətbuat səhifələrində indi də əhəmiyyətini itirməyən bir sıra məzmunlu məqalələrlə çıxış etmişdir. Bu 
məqalələrin əsas mövzusu ana dilini ərəb, fars... dillərinin təsirindən qorumaq, mətbuatımızın dilini səlisləşdirmək, ədə-
bi dilimizi zənginləşdirmək, Azərbaycan məktəbləri üçün ana dilində savadlı müəllimlər hazırlamaq, məktəbləri ana 
dilindən savadsız müəllim mollalarından təmizləmək, çar hökumətinin qeyri-rus xalqlarının dilinə olan təhqiramiz 
hərəkətlərini pisləmək və s. dövrün ən aktual məsələləri olmuşdur” (16, 241). 

 H.Minasazov məktublarında yazdığı əsərlər haqqında ara-sıra məlumat versə də, əsasən, özünün və yaxınlarının 
şəxsi işlərini işıqlandırılmışdır. Bunlar görkəmli bir şəxsiyyətin həyatının ayrı-ayrı məqamlarına aydınlıq gətirməkdə 
xeyli önəmlidir. 

Ümumiyyətlə, “görkəmli adamların bütün məktubları öz xarakterindən asılı olmayaraq, həmişə qiymətini saxlayır və 
saxlayacaq. Çünki bunlar ədəbiyyatı, incəsənəti, həyatı, gözəlliyi yaradan adamların arzu və fikirləridir. Bu məktubların 
arxasında canlı adamlar dayanır, onların ürəyi döyünür, dövrün ictimai-siyasi, ədəbi-tarixi hadisələrindən, insani mü-
nasibətlərdən böyük inam və arzu ilə, məhəbbət və ehtirasla söhbət gedir. Bu mənada məktublar da bədii əsər qədər 
bədii təfəkkürün məhsuludur ” (10, 70).  

M.Ə.Sidqi arxivindəki məktublar arasında 1913-1914-cü illərdə Bakıda nəşr olunan “Şəlalə” jurnalının naşiri İsa 
bəy Aşurbəyovun da məktubları vardır. Qeyd edilməlidir ki, teatr sənəti və xeyriyyəçilik sahəsində çalışan İsa bəy 
1909-cu ildə “Nicat” xeyriyyə cəmiyyətinin teatr bölməsinin sədri seçilmişdi. İsa bəy 12 iyun 1916-cı il və 25 may 
1917-ci il tarixli məktublarında Sidqiyə səhhəti barədə məlumat verir, özünü çox zəif hiss etdiyini bildirir və belə bir 
vəziyyətdə Sidqinin onun yanında olmasını arzulayır. 1917-ci ildə Tiflisdən yazdığı məktubunda şəhərin ürəkaçan tə-
biətini, özünün isə xəstə halını təsvir edir: “Tiflis: hava gözəl, yağmur yağmır, günəş çıxır. Sonra nəsim əsiyor, hamısı 
seyr və səfadə. Amma bən isə? Pəjmürdə, naxoş tutulmuş ürək ilə nömrənin bir küncündə pərişan bir halətdə yalnız 
uzanmış...” (1). Epistolyar nümunələr üzərində aparılan müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, sadə xalq nümayəndələ-
rinin məktubları ilə sənətkar qələminin məhsulu olan məktublar tam fərqlidir. Ə.Şərif, Ə.Mirəhmədov kimi tədqiqat-
çıların məktubları digər məktublardan öz elmiliyinə, məzmun və mündəricəsinə görə seçilir. Əksər məktublar dil və üs-
lub baxımından qüsurludur. Rüstəm Rüstəmov tərəfindən M.Ə.Sidqiyə yazılmış, sax. vah. 90-da mühafizə edilən mək-
tubu buna misal göstərə bilərik.Arxivdə Naxçıvan rus-müsəlman məktəbinin müəllimi Həbib Yusifovun 10 məktubu 
vardır. O, bu məktublarda Sidqidən Bakı məktəblərində işə düzəlmək üçün kömək etməsini xahiş edir. Əliqulu Qəm-
küsar isə 1910-cu il fevral ayının 6-da Culfadan yazdığı məktubunda teatr truppası təşkil etmək istədiyini bildirir və 
Sidqidən tamaşaya qoymaq üçün pyeslər göndərməsini təvəqqe edir. Hidayət Əminbəyli məktublarında Həştərxanda, 
Xəlil Hüseynov məktublarında Vladiqafqazda səhnəyə qoyulan teatr tamaşaları, Qulam Məmmədli Aşqabadda müşahi-
də etdiyi olaylar, Mirhəsən Vəzirov Salman Mümtazla aralarında olan mübahisə, Mirzə Məhəmməd Mərcanov Aşqabad 
məktəblərinin durumu haqqında Sidqini məlumatlandırırlar. Ümumiyyətlə, arxivdə olan məktublarda dövrün iqtisadi, 
ictimai-siyasi mənzərəsi bu və ya digər dərəcədə məktub müəllifinin dünyagörüşünə, həyata, insanlara baxış bucağına 
görə əks olunmuşdur. 

Məktubların bəziləri M.Ə.Sidqinin daxili aləmini, mənəvi keyfiyyətlərini aydınlaşdırmaq baxımından əhəmiy-
yətlidir. Məmməd Əkbər 29 noyabr 1941-ci ildə İranın Rəşt şəhərindən ünvanladığı məktubunda yazır: “Mirzə, sizdən 
uzaq olub, sizin həyatda çox nadir insanlara xas olan nəcabətinizi və təvazökar sifətlərinizi xatırladıqca insan yaxşı dost 
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və yoldaşdan ayrılmağın bir ürək əzabı olduğunu daima hiss edir. Buna görə də gərək sevincli və gərəksə kədərli 
dəqiqələrimdə siz daima gözlərim qarşısında dayanırsınız. Sizin səlamət olmağınızı ürəkdən istəyirəm və sizinlə 
görüşməyi yeganə bəxtiyarlıq hesab edirəm” (9). 

 Məmmədəli Sidqinin qardaşları Məmmədhəsənin, Məmmədsadığın, Paşanın, bacısı Dostuxanımın arxivdə saxlanı-
lan məktubları da maraq doğurur. Burada ailə-məişət məsələlərindən əlavə dövrün bəzi səciyyəvi cəhətləri də verilmiş-
dir. Bu cəhətdən Məmmədsadığın məktubları özəlliklə qeyd edilməlidir. I Dünya müharibəsi zamanı Məmmədsadıq Sa-
rıqamışda idi. Məhz Sarıqamışda baş verən olaylar, döyüşlər haqqında məqalələr yazıb Bakıda nəşr olunan qəzetlərə, 
əsasən, “Açıq söz” qəzetinə göndərirdi. Məmmədhəsənin və Məmmədsadığın üzərində Sidqinin çox zəhmətlər çəkdi-
yini yaxın qohumu İbrahim Cəlilzadə 24 mart 1915-ci il tarixli məktubunda bildirərək nəzərə çatdırır. Onu da qeyd edək 
ki, İbrahim Cəlilzadə Ordubadda “İqbal”, “İqdam”, “Sədayi-həqq” qəzetlərinin, “Tuti” jurnalının camaat arasında yayıl-
masında müəyyən dərəcədə iş görürdü. Qəzet və jurnalların abunəçilərinin olmaması və ya az satılması əhalinin maddi 
durumu ilə əlaqədar idi. Çox vaxt bir jurnal və ya bir qəzet şəhərdə evbəev dolanırdı. Bununla belə, İ.Cəlilzadə abunəçi-
lərin sayını artırmağa səy edir, abunə pullarını toplayaraq müvafiq qəzet və jurnalların idarəsinə göndərir, insanların sa-
vadlanması, maariflənməsi yolunda işlər görürdü. İ.Cəlilzadə, eyni zamanda, Ordubadda baş verən, Ordubadla əlaqədar 
xəbərləri qəzetlərə, əsasən, “İqdam” qəzetinə göndərirdi. 

Məmmədəli Sidqi arxivində saxlanılan məktublar üzərində aparılan araşdırmalar onların XX əsrin əvvəllərində 
Azərbaycanın tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, mətbuatı haqqında məlumatlar əldə edilməsində önəmini bir daha 
təsdiqləyir. Hətta şəxsi münasibətlərin qələmə alındığı məktublar da tanınmış insanların həyat və fəaliyyətlərində və ya 
dövrün siyasi, iqtisadi həyatında olan bir-iki ştrixlərin, xırdalıqların verilməsi, ədəbiyyat, mədəniyyət və mətbuat 
tariximizin ayrı-ayrı məqamlarının, mühitin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin canlandırılması baxımından qiymətləndirilməli-
dir. Epistolyar nümunələr dövrün kaloritinin, görkəmli şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığının işıqlandırılmasında, bir 
çox mətləblərin aşkarlanmasında səhih və dəyərli qaynaqlardır.  
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Наиля Самедова 

 
ЭПИСТОЛЯРНЫЕ ОБРАЗЦЫ В АРХИВЕ МАМЕДАЛИ СИДГИ 

 
Резюме 

 
Писатель и журналист Мамедали Сидги один из известных личностей ХХ века. Его личный архив хранится 

в Институте Рукописей им. М.Физули. Основную часть документов архива составляют письма. Эти образцы 
эпистолярного наследия, адресованные известными деятелями современности М.Сидги, создают ясное пред-
ставление о личных качествах и мировоззрении как самого М.Сидги, так и авторов этих писем. Эти документы 
так же могут считаться ценными источниками в изучении общественно-политического и экономического 
положения данного периода. 
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Naila Samadova 
EPISTOLARY SAMPLES IN MAMMADALI SIDGI’S ARCHIVES 

 
Summary 

 
A writer and journalist Mammadali Sidgi was one of the brilliant personalities of the 20th century. His personal 

archives are preserved in the Institute of Manuscripts named after M.Fizuli. The documents preserved in the archives 
mainly include letters. The letters sent by the eminent personalities of that period to Mammadali Sidgi allow to see both 
Sidgi’s and authors’ personal convictions and world outlook. These documents are also important sources in the 
reflection of social-political and economic situations of that certain period.  

 
 

Əzizə Ələkbərova  
Kiçik elmi işçi, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

 
 

NƏCƏF BƏY VƏZİROV İRSİ 
 

Vəzirov bəlkə eyləyə imdad, 
Qıla bu qövmü elm üçün irşad 

Seyid Əzim Şirvani 
 

zərbaycan ədəbiyyatı tarixində faciə janrının banisi və Azərbaycan teatrının yaradıcılarından biri olan Nəcəf 
bəy Fətəli bəy oğlu Vəzirov 1854-cü ilin baharında Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Yazıçının atası Fətəli 
bəy Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan Cavanşirin müşavir-məsləhətçisi olmuş Mirzə Əliməhəmməd ağanın 

ikinci övladı Mirzə Xanməhəmməd ağanın oğludur. Anası Mina xanım məşhur Mehmandarovlar nəslindən olan Həsən 
bəy Mehmandarovun qızıdır. Lakin Fətəli bəy Qarabağın Zümürxaç kəndinin kasıb bəylərindən olmuşdur. Kasıb ailədə 
doğulmasına və digər çətinliklərə baxmayaraq Nəcəf bəy Bakıda “Realnaya gimnaziya”da oxuyur və burada onun ziyalı 
kimi formalaşmasında böyük xidməti olmuş Həsən bəy Zərdabi ilə tanış olur. 1874-cü ildə Bakı real gimnaziyasını gü-
müş medalla bitirmişdi. Həmin ildə Moskvaya getmiş və Petrovskaya-Razumovskaya Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 
meşəçilik şöbəsinə daxil olmuşdu. Akademiyadakı ali təhsil Nəcəf bəy Vəzirovu rus ədəbiyyatına və rus rus ictimai fik-
rinə daha möhkəm bağlayır. Gənc ədib akademiyada bitkilərin fiziologiyasından dərs deyən məşhur rus təbiətşünası, 
darvinist-materialist, məşhur inqilabçı alim K.A.Timiryazevin mühazirələrini dinləyir, Rusiyanın görkəmli ədibi 
V.Q.Korelenko ilə yaxından tanış olur. Azərbaycan yazıçısı ilə rus yazıçısı arasında dostluq yaranır. 1978-ci ildə akade-
miyanı bitirmişdi. 

Gəncə quberniyasının Tərtər nahiyəsinə meşəbəyi təyin edilir. İşlədiyi müddətdə Azərbaycan meşələri haqqında ilk 
elmi əsər olan “Palıd”ı yazır, bu əsər tam şəkildə ilk dəfə Mehri Məmmədova tərəfindən hazırlanmış və 2013-cü ildə 
nəşr olunmuşdur. 

Nəcəf bəy Vəzirov tələbəlik illərindən yaşadığı mühitdəki ədalətsizliklərə, mövcud quruluşa qarşı mütəşəkkil müba-
rizə aparmağa başlamışdı. 1878-ci ildə Həsən bəy Zərdabi və Nəcəf bəy Vəzirovun təşəbbüsü ilə “İmdadiyyə” adlı gizli 
dərnək yaradılır. Çar ordusunun podpolkovniki Əbülfət ağa Şahtaxtinski 1878-ci il 3 mart tarixli məktubunda 
N.Vəzirova yazırdı: “Mən “İmdadiyyə”nin nizamnaməsini aldım... Bizim məqsədimiz zülmü kökündən kəsmək üçün 
çoxlu mübariz əllər hazırlamaqdır. Biz ziyalı qüvvəsiyik, silahımız birlikdir. Biz cəhalət, nadanlıq, avamlıq əleyhinə 
mübarizə aparmalıyıq. Biz Şərq dünyası ilə Qərb dünyasını bir-birindən ayıran pərdəni qoparmaq istəyirik”(1, s.11). 

 Yaratdığı təşkilat vasitəsilə Moskvada və Peterburqda təhsil alan qafqazlı tələbələri bir yerə toplaya bilmiş Nəcəf 
bəy Vəzirov yaradıcılığa həmin illərdən başlamışdı. Mövzuların rəngarəngliyi, bütün sahələrdəki çatışmazlıqları ifşası 
yaradıcılığının əsas keyfiyyəti olmuşdur. Ədib ilk qələm təcrübələrini “Tatari” (Kunt), “N.V...”, “Nəcəf”, “Nəcəf 
Vəzirzadə”, “Harayçı qardaş” imzaları ilə “Əkinçi” qəzetində çap etdirirdi. 

“Əkinçi” qəzetinin 6 noyabr 1876-cı il tarixli 21-ci nömrəsində ədib yazır: “İnsan bir şeyə adət edəndə onun ya-
manlığını bilməz... Habelə bizim məktəbxanalarımızdan yaman məktəbxana dünyada tapılmaz, amma elə adət eləmişik 
ki, guya ondan əla məktəbxana dünyada olmaz... Məktəbdə mollanın fələqqəsi və çubuğu, ustadın və qeyri şagirdlərin 
qapazı, evdə ata və ananın yumruq, şilləsi və onların hamısının bəd əməli biçarə uşağı bir zamanda oğru, yalançı və hər 
bədbihesablıqdan xəbərdar edir... Amma xalq onlardan avam olduğuna onların işi işdir.” 

və yaxud yazıçının “İkinci nalə” felyetonunda oxuyuruq: 
“Bəs indi biz azərbaycanlılar öz vətənimizin haqqında necə rəftar edirik? Biz bədbəxtlər ancaq vətənimizi tarmar 

edən quzğunluq yaratmışıq!.. Vətənin pərişan halı, işlərimizin hərc-mərc olması, daxili-xarici düşmənlərin varlığı məni, 
mən qoca Dərvişi o qədər yandırmır, o qədər dərdə salmır, nə qədər ki, hal-hazırda içimizdə olan quzğunluq!...” 

A
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1877-ci ildə “Əkinçi” qəzeti bağlandıqdan sonra Nəcəf bəy Vəzirovun Tiflisdə Azərbaycan dilində nəşr olunan 
“Ziyayi-Qafqaziyyə” qəzetində 1882-ci ildə “N.of.” imzasıyla yazısı, 1884-cü il 2-ci nömrəsində isə “N.V.” imzası ilə 
“Lətaif” başlığı altında felyetonu və “Paho?” hekayəsi dərc olunmuşdur. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 13 yanvar 
1962-ci il, tarixli nömrəsində Ziyyəddin Göyüşov “N.B.Vəzirovun rus dilindəki məqalələri” adlı yazısında ədibin rus 
dilində, “Uzunburun dərviş” imzası ilə 26 yanvar 1890-cı il “Kaspi” qəzetinin 20-ci sayında “Bəylərin həyatından 
oçerklər”, 14 fevral 1890-cı il, 33-cü sayında “Bakıda vəkillik” və “Lehinə və əleyhinə” adlı məqalələrinin nəşr olun-
duğunu qeyd etmişdir. 

N.Vəzirov cəmiyyətdəki savadsızlıq, köhnə adətlərin yaşaması nəticəsində meydana çıxan ictimai ziddiyyətlərə, 
ailələrdə böyüyən uşaqların tərbiyəsindəki problemlərə biganə qalmamış, xalqın başına müsibət açanları “quzğunlar” 
adlandıraraq onları məqalə və felyetonlarında tənqid və ifşa davam etmişdir. “Dərviş” imzasıyla “Həyat”, “İrşad”, 
“Yeni İrşad”, “Tazə həyat”, “Tərəqqi”, “Sədayi-həqq”, “Açıq söz”, “Kaspi” qəzetlərində, “Mirat”,“El həyatı” məcmuə-
lərində öz yazılarını dərc etdirmişdir. 

Yazıçı xalqın cahillik, zülm içərisində olan yaşayışını, “içimizdə olan quzğunların”, özbaşınlıqları bədii əsərlərində 
də qabarıq əks etdirmişdir. Vəzirovun ilk dram əsəri 1873-cü ildə yazdığı üç pərdədən ibarət “Əti sənin, sümüyü 
mənim” komediyasıdır. Ümumiyyətlə, Moskva mühiti yazıçının dramaturq kimi formalaşmasında mühim təsir göstərir. 
Nəcəf bəy teatra mütəmadi gedir və Moskva səhnələrində tamaşaya qoyulan rus dramaturqlarının yaradıcılıqları ilə 
maraqlanmışdır. O, hətta tələbəlik illərində yazdığı “Qaragünlü”, “Gəmi lövbərsiz olmaz” və “Əti sənin, sümüyü 
mənim” məzhəkələrini təshih üçün Həsən bəy Zərdabiyə vermiş, Zərdabi əsərləri itirdiyi üçün Nəcəf bəyə qay-
tarmamışdır. 

Vətənə kamil yazıçı kimi qayıdan Vəzirov bu məktəbin, xüsusi ilə rus ədəbiyyatının böyük dramaturqlarından 
sayılan A.N.Ostrovskinin yaradıcılıq xüsusiyyətlərini yaradıcılığında meyar tutaraq Azərbaycan ədəbiyyatında öz dövrü 
üçün qiymətli əsərlər yaratmışdır. 

Real həyat hadisələri, məişət səhnələrinin təfsilatı, mülkədarlığın hərisliyi, sinfi cəmiyyətdə özbaşınalıq və onun 
nəticəsində yaranan ədalətsizlik, harınlıq əsərlərinin əsas mövzusudur. Bütün bunların səbəbini isə dramaturq elmsizlik-
də, təhsilin inkişaf etməməsində və dinin hökmran mövqey tutmasında görürdü: 

 
Allanma dünyanın mülkü malına, 
Nə qədər çox olsa, çoxdur cəfası, 
İnsanın ziynəti elmdir, ədəb, 
Nə xirqəsi xəzdən, tirmə libası (4, s.113). 
 

Yazıçı cəmiyyətimizdəki nöqsanlar və onlardan çıxış yolu olaraq elmə çağrışın əks olunduğu “Ev tərbiyəsinin bir 
şəkili”, “Daldan atılan daş topuğa dəyər”, “Sonrakı peşmançılıq fayda verməz”, “Adı var, özü yox”, “Yağışdan çıxdıq, 
yağmura düşdük”, “Pəhləvanani-zəmanə”, “Vay şələküm, məəlləküm”, “Nə əkərsən, onu biçərsən”, “Keçmişdə 
qaçaqlar”, “Təzə əsrin ibtidası”, “Pul düşkünü Hacı Fərəc” kimi dramlar yazmışdır. Vəzirovun arxivində olan bu 
əsərlərin bəzi əlyazmalarının iki və daha çox nüsxəsi mövcuddur. N.Vəzirovun şəxsi fondunda onun “Pul düşkünü Hacı 
Fərəc” pyesi-“Hacı Cırıx lənətüllah”, “Hacı Fərəc lənətüllah”; “Keçmişdə qaçaqlar” pyesi-“Keçmişdə”, “Kərəmlər. 
Otuz il bundan əqdəm”, “Qaçaqlar”, “Qaçaqlar. Otuz il bundan əqdəm”, “Otuz il bundan əqdəm. Qaçaqlar”; “Təzə əsrin 
ibtidası” pyesi-“Qəziyyə. Təzə əsr”, “Qəziyyə. Təzə əsrin ibtidası”, “Təzə əsr” adları ilə şəxsi fondunda qorunub-
saxlanmaqdır. 

1895-cü ildə N.Vəzirov Bakıya gəlir və vəkillik imtahanı verib məhkəmələrdə işləyir. 1903-cü ildə Bakı Dumasına 
katib seçilir. 1903-cü ildə isə Maarif şöbəsinə rəis müavini vəzifəsinə təyin edilir.  

N.Vəzirov 1900-cü ildə “Pəhlivanani-zəmanə” komediyasını yazmışdır və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində neft 
mövzusunda yazılmış ilk əsərdir. Vəzirov məhkəmədə işlədiyi zaman bu sahədə gördüyü özbaşınıqlıları, neft yerləri 
uğurunda gedən ədalətsiz çəkişmələri, neftdən harınlamış insanların qurbanı olan yoxsulların acınacaqlı vəziyyətini və 
ancaq maddi zənginliyi üstün tutub ailə mənəviyyatına laqeyd olan fərdləri xarakteriskasını əks etdirmişdi. 

Ədib “Müsibəti-Fəxrəddin” pyesi ilə Azərbaycan dramaturgiya tarixində faciə janrının əsasını qoymuşdur. Əsər 21 
dekabr 1907-ci ildə İmdad Nağıbəyov tərəfindən tatar dilinə tərcümə edilib çapdan çıxarılmışdır. 

 Dramaturqun sağlığında kitabları çap olunmuşdur. 1893-cü ildə “Daldan atılan daş topuğa dəyər” komediyası Mir 
Abbas bəy Vəzirzadə tərəfindən tərtib edilib və Şuşada “Erməni Ruhani” mətbəəsində çapdan çıxmışdır. 1893-cü ildə 
“Sonrakı peşmançılıq fayda verməz” komediyası həmin mətbəədə çapdan çıxmışdır. 

 25 oktyabr 1900-cü ildə Tiflisdə senzura tərəfindən Nəcəf bəy Vəzirovun “Təsnifat” (pyeslər məcmuəsi) əsərinin 
çapına icazə vermişdir. Kitab Bakıda çap edilmişdir. İkinci kitabı isə 1901-ci ildə “Nəcəf bəy Vəzirov” adı ilə çap 
olunmuşdur. 

1914-cü ildə Moskvada nəşr edilən “Şərq məcmuəsi”nin bir nömrəsində sənətkarın “Ev tərbiyəsinin bir şəkili” adlı 
komediyası çap edilir. Həmin komediya haqqında resenziya yazan müəllif N.Vəzirovu “müsəlman Ostrovskisi” 
adlandırmışdır (3, s.3). 
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Ədibin cəmiyyətin problemlərini əks etdirdiyi əsərlər Azərbaycanla yanaşı Gürcüstan, Ermənistan, İran, Orta Asiya 
və başqa yerlərdə, çox zaman da xeyriyyə məqsədilə oynanılırdı. “Azərbaycan gəncləri” qəzetinin 18 fevral 1969-cu il 
tarixli nömrəsindəki “Azəri yazıçılarının həyatından dəqiqələr” başlıqlı məqalədə bu barədə belə yazılmışdır: 

“Nəcəf bəy ömrü boyu öz ədəbi-bədii əsərlərinə bir qəpik də qonorar almamış, daim onu xeyriyyə cəmiyyətlərinə 
bağışlamışdır. 1913-cü ildə “Kaspi” qəzeti müxbiri ondan sual etdikdə ki, siz nə üçün ədəbi muzddan imtina edirsiniz, 
Vəzirov belə cavab vermişdir: 

“Bu mənim prinsipimdir. Mən hələ vicdanımı itirməmişəm ki, xalqımın maariflənməsinə kömək edən yazılarımdan 
qazanc götürəm”. 

Nəcəf bəy Vəzirov Azərbaycan teatrının yaradılması və teatrın inkişafı naminə əsərlər yazmaqla bərabər ehtiyac 
olduğu zaman səhnədə aktyor kimi də çıxış etmişdir. Ədib Azərbaycan teatrşünaslığının ilk nümunəsi–“Azərbaycan 
teatrının müxtəsər tarixcəsi” kitabının müəlliflərindən biridir. Qocaman ədib Nəcəf bəy Vəzirov 1923-cü ildə təşkil 
olunmuş milli teatrımızın 50 illik yubileydə var qüvvəsi ilə iştirak etmiş və çıxışıyla hamını həyəcanlandırmışdır: 
“...Azərbaycan teatrının əvvəli mənə düzənlikdə əkilmiş tənha ağacı xatırladır. Bu ağacı basdırmış adam pirani vaxtında 
buraya qayıdır və qarşısında bərli-bəzəkli və güllü-çiçəkli bir bağ görür...” (2, s.3). 

 Yazıçı J.B.Molyerin “Xəsis” pyesini “Ağa Kərim xan Ərdəbili”, fransız məzhəkəsi “Vəkil Patelen” əsərini 
“Dələduz” adı ilə iqtibas etmişdir. 

Vəzirovun arxivində 12-ci saxlama vahidi altında mühafizə edilən əlyazmasında onun “İsmidü nə eyləyə dinsizlərə 
dünyalar tufan” misrası ilə başlayan və “Həyat” qəzetində çap edilən “Nəsri müqəffa” adlı şeirləri əlimizə çatmışdır. 

Ədib 1910-cu ildə rus yazıçısı Aleksey Nikoloyeviç Tolstoyun “Yavuz İvan” (“İvan Qroznunun ölümü”) faciəsini 
tərcümə etmişdir. 

Yazıçı övladlarının təhsil alması üçün şərait yaratmışdır. Oğlu Şamil bəy anadan olub. Bakı real məktəbini bitirib, 
Berlin Kənd Təssərüfatı İnstitutuna daxil olub. Yevlaxda torpağın mexaniki becərilməsinin bazasını yaradıb. 

Nəcəf bəyin qızı Sara xanım Bakıda “Müqəddəs Nina” məktəbin oxumuş və 1907-ci ildə məktəbi bitirib birinci rus-
müsəlman qız məktəbində hesab fənnindən dərs vermişdir. 1910-cu ildə açılan ikinci rus-tatar qız məktəbinə müdir 
təyin olunmuşdu. Bakının general-polkovniki Rəşid bəy Axundova ərə getmiş və üç qızı olmuşdur. 

Nəcəf bəyin qızı Sürəyya xanım anadan olmuşdu. Sürəyya xanım da “Müqəddəs Nina” qız məktəbində təhsil almış 
və ömrünün axırına kimi (1920) şəhər rus-tatar qız məktəbində işləmişdir.  

Dramaturq 9 may 1926-cı il tarixində Şamaxı qəzasının Çuxuryurd kəndində təcrübə zamanı ürək tutmasından vəfat 
etmişdir. Onun ölümü Azərbaycan ziyalılarını, ədəbi ictimaiyyətin dərin təəssüfünə səbəb olmuşdur. Abdulla Şaiq bu 
münasibətlə belə yazmışdır: “1926-cı ildə görkəmli dramaturqun ölüm xəbərini eşidəndə çox bərk mütəssir oldum, öz-
özümə: “istedadlı bir yazıçını, nəcib bir insanı da itirdik” deyə təəssüf etdim. Lakin Nəcəf bəyin qoyub getdiyi zəngin 
ədəbi irs, onun geniş və faydalı ictimai fəaliyyəti Azərbaycan xalqının xatirəsində heç bir zaman silinməyəcəkdir.” 

Nəcəf bəy Vəzirov haqqında ilk biblioqrafiya Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi M.F.Axundov adına Azər-
baycan Respublikası Kitabxanası tərəfindən 1970-ci ildə 23 səhifədən ibarət “N.B.Vəzirov (1854-1926)” kitabı nəşr 
olunmuşdur. 51 səhifə həcmindəki yeni biblioqrafiya kitabında isə Nəcəf bəy Vəzirovun anadan olduğu tarixdən 2013-
cü ilin sentyabr ayına qədər olan dövrü əhatə edir. 

“Nəcəf bəy Vəzirov” adlı elmi-köməkçi göstəricidə ədibin müxtəlif mətbuat orqanlarında özünün nəşr etdirdiyi 
felyetonları, məqalələri, sağlığında nəşr olunmuş kitabları, ədibin üzv olduğu cəmiyyətlər, müxtəlif dövrlərdə çap 
edilmiş dramaturqun əsərlərindən ibarət olan kitablar, ayrı-ayrı dərsliklərdə nəşr olunmuş əsərləri, elm xadimləri 
tərəfindən dramaturq haqqında dövrü mətbuatda çap olunmuş materiallar, ümumiyyətlə Nəcəf bəy Vəzirovun həyat və 
yaradıcılığını əks etdirən əksər sənədlər barədə məlumat verilmişdir. 

Nəcəf bəy Vəzirovun Azərbaycan ədəbiyyatı, teatrı və digər ictimai-sosial sahələrdə fəalliyyətini əks etdirən 
materiallar yeni nəşr biblioqrafiyada xronoloji ardıcıllıqla verilmişdir. 

N.Vəzirovun arxivində bir neçə natamam qalmış pyesin əlyazmalarına rast gəlirik ki, bunlar onun sovet dövründə 
qələmini yerə qoymayıb yaradıcılıq sahəsində çalışdığını göstərməkdir. 

Azərbaycan ədəbiyyat tarixində Mirzə Fətəli Axundovdan sonra dramaturgiyamızın ən fəal, ilhamlı yaradıcısı olaraq 
ədəbiyyatımızın inkişafında müstəsna rol oynamışdır. 

 
ƏDƏBİYYAT: 
 
1. Çar ordusunun polkovniki Əbülfət ağa Şahtaxtinski / “Azadlıq” qəzeti, 29 sentyabr 2012. 
2. Ədilə Əliyeva. N.Vəzirov və teatr. Nəcəf bəy Vəzirovun anadan olmasının 125 illiyi/ “Ədəbiyyat və incəsənət” 

qəzeti-1979.-№21, 25 may. 
3.Məsud Vəliyev. Görkəmli dramaturq (N.B.Vəzirovun ölümünün 25 illiyi münasibətilə) / “Ədəbiyyat” qəzeti 

1951.-№19, 6 iyul. 
4. Nəcəf bəy Vəzirov əsərləri (Mətnin tərtibi və izah D. Məmmədova). “Elm” nəşriyyatı, Bakı-1977. 
 

 



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

55 
 

Азиза Алекберова  
 

НАСЛЕДИЕ НАДЖАФ БЕК ВЕЗИРОВА 
 

Резюме 
 
В 1970 году была опубликована первая библиография о жизни и творчестве Везирова «Н.Б.Везиров (1854-

1926). Данная книга в хронологической последовательности отражает деятельность писателя в Азербайджан-
ской литературе, театра, а также в сфере общественно-социальных секторов. 

 

 
Aziza Alekberova 

 
NAJAF BEY VEZIROV'S HERİTAGE 

 
Summary 

 
The first bibliography about N.B.Vazirov consisting of 23 pages was published in 1970. This book is the second one 

that dealing with his activity according to the chronological sequence in Azerbaijan literature theatre and the social 
fields. 

 
İsmixan Osmanlı 

AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu 
 

SEYYİD LOĞMAN VƏ “OĞUZNAMƏ”Sİ 
 

ürk xalqlarının bədii təfəkkür tarixində müstəsna əhəmiyyəti olan əbədi abidələrdən biri də oğuznamələrdir. 
Türk dünyasına, mənəvi dəyərlərimizə başucalığı gətirən, fəxr etdiyimiz mədəni və tarixi irsimizin 
özünəməxsusluğu ilə seçilən ən qədim nümunələrindən biri olan bu əbədi abidələrin bir çoxu bu günümüzə 

qədər gəlib çıxmışdır. Onların əksəriyyətinin müəllifləri məlumdur və ayrı-ayrı türk xalqlarının elm adamları tərəfindən 
yazılaraq bizə miras qalmışdır. Əslən Azərbaycan türkü olan tarixçilər və ədəbiyyatçılar tərəfindən də qədimdə bir neçə 
oğuznamə nümunəsi yazılmışdır. Həmin oğuznamələr içərisində müəllifi Azərbaycan türkü olan oğuznamələrdən biri 
də görkəmli dövlət xadimi, tarixçi və şair kimi tanınmış Seyyid Loğman bin Seyyid Hüseyin əl-Aşuri əl-Hüseyninin 
(977/1569 – 1004/1595), Seyyid Loğman “Oğuznamə”si kimi tanınan “İcmali əhvali-ali-Səlcuq bər-mucibi-nəqli 
oğuznameyi-Seyyid Loğman” adlı əsərdir [1,91-103; 2, 367-381]. Müəllif əsərini oğuznamə adlandırsa da əslində bu 
əsər səlcuqların tarixi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 Seyyid Loğman bin Seyyid Hüseyin əl-Aşuri əl-Hüseyni özünün dediyinə görə, 977/1569-cu ildə Azərbaycanın 
Urmiya şəhərində anadan olmuşdur. Gənc yaşlarında ailəsi ilə birlikdə Türkiyəyə köçmüşdür. Onun yüksək biliyə sahib 
olması və ədəbiyyatı gözəl bilməsi tezliklə osmanlı saray adamlarının diqqətini çəkmişdir. İstanbula gələn Seyyid 
Loğman saraya qulluğa dəvət olunaraq, iyirmi altı-iyirmi yeddi il rəsmən osmanlı sarayında xidmət etmişdir. Osmanlı 
sarayında xidmət edərkən qüdrətli bir şair olduğunu da göstərə bilmişdir. Bilik və bacarığı ilə seçilən, yüksək səviyyədə 
ədəbiyyat bilicisi olan Seyyid Loğman sarayda şahnaməçi vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. 

XV-XVI yüzillərdə fars dili və ədəbiyyatının osmanlı sarayında böyük nüfuz tapması saray şair və tarixçiləri tərə-
findən Firdovsinin “Şahnamə” əsəri tərzində osmanlı imperatorlarının tərənnümünə həsr edilmiş əsərlərin yaranmasına 
səbəb olmuşdur. Osmanlı dönəmində əsası II Bəyazid zamanında Kamalın əsəri ilə qoyulmuş bu şahnaməçilik ənənəsi 
IV Muradın zamanına qədər (1623-1640) davam etdirilmişdir [3, 180]. Hətta osmanlı sarayında şahnaməçı vəzifəsi belə 
təsis edilmişdi. Seyyid Loğmanın sarayda şair kimi fəaliyyət göstərdiyi vaxt saray şahnaməçisi əslən Azərbaycanın 
Şirvan bölgəsindən olan Əflatun Şirvani idi. O, Şah İsmayılın oğlu şahzadə Alxas Mirzənin ( öl. 987/1579) saray 
şairliyini etməklə bərabər, həmçinin onun katbliyini yerinə yetirmiş və kitabxanasına rəhbərlik etmişdir. Şahzadə 
qaçaraq İstanbula gələrkən (954/1547) Əflatun Şirvani də onunla bərabər İstanbula gəlmişdir. Bir çox saray 
intriqalarının iştirakçısı olan Əflatun Şirvani o zaman saray şahnaməçisi Fətullah Arifin yerini tutmaq istəmiş və buna 
görə az qala edam da ediləcəkmiş. Lakin F.Arifin ölümündən sonra (969/1562) o, bu istəyinə nail olmuşdur [3, 98].     
Ə.Şirvani 16.06.1569-cu ildə1 vəfat etdikdən sonra, 1569-cu ilin dekabr ayında onun yerinə Seyyid Loğman şahnaməçi 
təyin edilmişdir. 1596-cı ildə bu vəzifəsindən azad edilən Seyyid Loğman sarayada dəftərdar vəzifəsinə təyin 
edilmişdir. Onun 1601-ci ilə1 qədər yaşadığı məlumdur [3, 181]. 

                                                             
1Franz Babingerin göstərdiyi tarix – 1569-cu ilin mart ayı – düzgün deyil və onun özünün Ə.Şirvaninin 16.06.1569-cu ildə ölüm tarixi ilə inkar edilir. 
Bax: Franz Babinger. Göstərilən əsəri, s.98. 
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İri həcmli əsər yazmaqda şair kimi qələmini sınayan Seyyid Loğman seirin bir çox növlərindən istifadə etməklə kos-
moqrafiya elminə aid bir əsər yazmışdir. Osmanlı xanədanının tarixinə həsr etdiyi “Mücmil ül-tümar” adlı əsərini bir ilə 
yazaraq, 1584-cü ilə qədər tamamlamışdir. Giriş (müqəddimə), on iki ayrım (fəsl) və bir sonsözdən (xatimə) ibarət olan 
bu əsərdə Adəmdən başlayıb, Misir (türk) hökmdarlarının, Karamanoğullarının və osmanoğullarının tarix səhnəsinə çıx-
dıqları və ilk doqquz osmanlı imperatoru haqqında xronoloji ardıcıllıqla məlumat verilir.  

Əsərin özəlliklərindən biri budur ki, osmanlı imperatorlarından Qanuni Süleyman, II Səlim və III Muradın 
hakimiyyətini əhatə edən hadisələr arxiv sənədləri əsasında qələmə alınmışdır. 1583-cü ilin sonuna qədər hadisələrdən 
bəhs edilən bu əsərdə həmçinin yunan mənbələrinə əsasən İstanbulun əvsanəvi tarixinə dair də məlumatlar vardır. 

 O, osmanlı xanədanları haqqında olan “Qiyafət ül-insaniyyə fi şəmail əl-Osmaniyyə” adlı əsərini 1588-ci ildə ta-
mamlamışdır. Əsərdə adından da göründüyü kimi əsasən osmanlı hökmdarlarının zahiri görünüşü, şəkilləri və xasiy-
yətləri haqqında məlumat verilir. Önsöz (müqəddimə), on iki bölüm (fəsl) və sonsözdən (xatimə) ibarət olan və həmçi-
nin “Şəmaili-Osmaniyyə” adlanan bu əsərdə III Murada qədər osmanlı hökmdarlarının dövründəki hadisələrdən qısaca 
söhbət açılır və bu hökmdarların zahiri görünüşü, şəkilləri, xasiyyətləri və şairliklərindən bəhs edilir. Dövrünün ta-
nınmış tarixşilərindən olan Seyyid Loğman şahnaməçilik ənənəsini davam etdirərək bu tərzdə yazılmış bir neçə əsərin 
də müəllifidir [4, 32]. O, 30.01.1590-cı ildə bitirdiyi “Şahnameyi-ali-Osman” adlı mənzuməsində osmanlı xanədəninin 
1588-ci ildən sonrakı tarixini xronoloji olaraq qələmə almışdır. Seyyid Loğman iki əsərinin hər birini bir osmanlı 
imperatoruna həsr etmişdir.  

Onlardan biri 11-ci osmanlı padişahı II Səlimin (d. 28.05.1524 – ö. 15.12.1574) dövrünu (7.09.1566 – 15.12.1574) 
ehtiva edən “Səlimnamə” və ikincisi 12-ci osmanlı padişahı III Muradın (d. 4.07.1546 – ö. 16.01.1595) hakimiyyətinə 
(15.12.1574 – 16.01.1595) həsr edilmiş, “Şahinşahnamə” əsərləridir. Sonuncu əsərini 985-ci ilin ramazanında Sultana 
təqdim edərkən, Sultan ona “Hünərnamə” adlı əsər yazmağı əmr etmişdir. Həcmcə böyük olan bu əsəri Seyyid 
Loğmanın tamamladığı məlum olsa da, günümüzə əsərin yalnız 10-cu osmanlı padşahı Qanunu Sultan Süleymana (d. 
27.04.1494, Trabzon – ö. 6.09.566) həsr edilmiş ikinci cildi gəlib çıxmışdır. III Muradın kitabxanasından tapılan 
həcmcə 300 (29x34 sm) vərəq olan bu nüsxə on ayrım (fəsl), bir əlavə (tezyil) və sonsözdən (xatimədən) ibarətdir. Əsər 
Ustad Osmanın 65 miniatürü ilə süslənmişdir [3, 182-183 ]. İndiyə qədər heç birinin nəşr edilmədiyi bu əsərlərin 
əlyazmaları dünyanın bir çox muzey və kitabxanalarında saxlanılır [3, 183-184]. 

Yuxarda adı çəkilən həmin əsərlərindən başqa Seyyid Loğmanın 1009/1600-1601-ci ildə yazdıgı və elm aləmində 
“Loğman oğuznaməsi” adlanan “İcmali-əhvali-ali-səlcuq bər mövcibi-nəqli-oğuznamei-Seyyid Loğman” adlı bir əsəri 
də vardır. Həcmcə o qədər də böyük olmayan bu əsər giriş və üç bölmədən ibarətdir. Bölmələrin başlıqları farsca, böl-
mələrin özü isə türkçədir. Türkcə yazılmasına baxmayaraq əsərin dili cox ağırdır. Əsasən osmanlı türkcəsində yazılmış 
olan əsər, kifayət qədər ərəb və fars terminləri və “Quran” ayələrindən iqtibaslarla zəngindir. Əsərin bəsmələ ilə başla-
yan giriş hissəsində oğuznamələrin islami nüsxələrində olduğu kimi, Allaha duadan sonra Adəm, Nuh, Yafəs və Oğuz 
xan şəklində bir şəcərə verilmiş və səlcuqluların Oğuz xanın nəslindən olduğu göstərilmişdir. Sonra səlcuq türklərinin 
tarix səhnəsinə çıxmalarından başlayaraq osmanlı imparatorluğunun quruluşuna qədər olan dövr təsvir edilmişdir. Os-
manı imperatoru II Sultan Muradın (1421–1451-ci illər) hakimiyyəti dövründə axırıncının tapşırığı ilə İbni-Bibi ləqəbi 
ilə məşhur olan Hüseyn bin Məhəmməd bin Əli əl-Cəfəri ər-Rudəki əl-müştəhir bi-İbnil Bibi il Bibi əl-Münəccimənin 
“Əl-Əvamir ül-Alaiyyə fi’l-ümur əl-Alaiyyə” (Səlçuqnamə) adlı əsərini türk dilinə çevirmiş tarixçi Yazıçıoğlu Əlinin 
1280/81-ci illərdən sonrakı hadisələri də əlavə etməklə 1436-cı ildə yazdığı “Tarixi-ali-Səlcuq” və ya qısaca olaraq 
“Səlcuqnamə” adlı əsərini əsas götürmüşdür. Məqsədi şahnaməçilik dəbində bir osmanlı tarixi yazmaq olan müəllifin 
bu əsərini tədqiqatçılar əsasən Yazıçıoğlu Əlinin “Səlcuqnamə”sinin qısa xülasiəsi hesab etsələr də, araşdırmalar 
göstərir ki, müəllif özündən əvvəlki digər sələflərindən də bəhrələnmiş və əsərindəki bəzi orijinal məlumatlara görə, 
xələflərinə örnək olacaq səviyyəli bir oğuznamə – əslində Səlcuqoğulları haqqında bir əsər yazmağa nail olmuşdur. 
Əsərin yeganə əlyazma nüsxəsi Lütfi Paşanın osmanlı dövlətinin qurulmasından 1553-cü ilə qədər hadisələri özündə 
ehtiva edən “Təvarixi-ali-Osman” əsərinin sonuna əlavə olunmuşdur və hazırda Avstriyada, Vyana Milli kitabxanasında 
(nr. 1001, f. 109v-117v) saxlanılır [5, 225; 6, 164-167; 7, 92]. Onun dünya xalqlarına çatdırılması finlandiyalı alim Dr. 
Jacob Johan Vilhelm Lagusın (1821–1909) xüsusi xidməti sayəsində mümkün olmuşdur. Dr.V.Lagus professor elmi adı 
almaq üçün əsəri dissertasiya mövzusu kimi “Seid Locmani ex libro Turcico qui Oghuzname inscribitur excerpta 
primus edidit, latine vertit, explicavit atque permittente Amplissimo Imperialis Universitatis Alexandrae fenniae histo-
rico-philologico collegio” adı ilə tədqiq emişdir [8]. Sonra isə ərəb qrafikası ilə olan əlyazma mətni, latınca tərcümə və 
şərhlərlə birlikdə olan həmin tədqiqatını “Seid Locmani ex libro Turcico qui Oghuzname inscribitur excerpta” adı ilə 
1854-cü ildə Helsinkidə nəşr etdirmişdir [8]. V.Lagusun bu nəşrini Avropa tədqiqatçıları öz tədqiqatlarında geniş 
istifadə etsələr də türk dünyasında son illərə qədər bu əsər haqqında məlumat çox az olmuşdur. V. Lagusun misilsiz xid-
məti qiymətləndirilməklə bərabər, əslində onun bu nəşrinin türk dünyasında elmi dövriyyəyə daxil edilməsi türkiyəli 

                                                                                                                                                                                                          
1 Prof.Dr. Harun Güngorun Seyid Loğmanın ölüm tarxini kimi 1004/1595-ci ili göstərməsi yanlışdır. Bax: Harun Güngor. Seyyid Lokman ve Oğuz-
namesi / Türk Bodun Bilimi Araştırmaları, Kayseri, 1988, s. 365; Yazıcızade Ali. Tevarîh-i Al-i Selçuk (Selçuklu Tarihi) əsərinə Abdullah Bakirin 
hazırladığı şərh, s. LXXII ). 
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alim Dr.Pr.Harun Güngorun xidmətidir. V. Lagus tərəfindən nəşr edilən mətni Prof.Dr. H.Güngor transliterasiyası ilə 
birlikdə Türkiyədə iki dəfə nəşr etdirmişdir [1, 91-103; 2, 367-381].  

 Professor H.Güngorun əlində əsərin əlyazma nüsxəsi olmadığından o, V. Lagusun ciddi xətalara yol verdiyi transli-
terasiyadan istifadə etməli olmuşdur. Təbii olaraq, onun V. Lagusun nəşrindən istifadə edərək əsəri transliterasiya etdiyi 
zaman buraxılan xətaları düzəltmək imkanı olmamışdı.  

Prof. Dr. H.Güngorla yazışmamız zamanı o, çox lütfkarlıqla əsərin yeganə əlyazma nüsxəsinin Vyana Milli 
kitabxanasında saxlanıldığını bildirdi. 

 Əsərin daha dəqiq transliterasiyasını, həmçinin Azərbaycan dilinə tərcüməsini həyata keçirmək üçün əlyazma mət-
ninin fotosurətini əldə etmək üçün Vyana Milli kitabxanasının müdiriyyətinə müraciət etdim. Müəyyən rəsmi qaydaları 
yerinə yetirdikdən sonra əlyazmanın fotosurətini əldə etdim. 

Əlyazma mətni nəstəliq xətti ilə çox səliqəli yazılmışdır, oxunaqlıdır. Hazırda əlyazmanın fil.ü.e.d Paşa Kərimov 
tərəfindən yeni transliterasiyası başa çatdırılmışdır. Bu sətirlərin müəllifi tərəfindən isə Azərbaycan dilinə 
uyğunlaşdırılaraq, faksimile, transliterasiya, şərh və izahlarla birlikdə nəşrə hazırlanmışdır. 

 Sonda əsərin əlyazmasının əldə edilməsində köməyinə və xeyirxah məsləhətlərinə görə, hörmətli Prof.Dr. H. 
Güngor bəyə və Vyana Milli kitabxanasının müdiriyyətinə təşəkkür etməyi özümə borc bilirəm. 
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Исмихан Османлы  

 
СЕЙЙИД ЛОКМАН И ЕГО «ОГУЗ-НАМЕ» 

 
Резюме 

 
Отражающие социально-политические, историческо-мифологические, религиозно-философские взгляды, 

эпико-литературные мышление огузов “Огуз-наме”, является одной из литературной памятников исключитель-
ной важности. Проживающие в разных географиях турки написали несколько огуз-наме, рукописей многих из 
них доходивших и до наших дней. 

 Известные в науке, как “Огуз-наме” Сеййида Локмана этот памятник считается как одной из важных источ-
ников по истории тюрков, и отличается своими своеобразности. 

 
Ismikhan Osmanlı 

 
SEYYID LOKMAN AND HIS “OGHUZNAME”S 

 
Summary 

 
Reflecting the socio-political, historical and mythological, religious and philosophical views, epic-fictional thinking 

oghuzs “Oghuzname”, is one of the literary monuments of exceptional importance. Living in different geographies 
Turks written several oghuzname, manuscripts, many of them reaches to the present day. 

Known in the art as “Oghuzname” Seyyid Lokman this monument is considered as one of the important sources for 
the history of the Turks, and has its own peculiarity. 
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Tünzalə Seyfullayeva  
 AMEA M. Füzuli ad.Əlyazmalar İnstitutu 

 
  

YƏHYA BƏY DUKAQİNİNİN “GƏNCİNEYİ-RAZ” 
ƏSƏRİNİN ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ 

 
  

 əsr türk ədəbiyyatının tanınmış şairi Yəhya bəy Dukaqininin “Xəmsə”sinin ikinci məsnəvisi-
ni təşkil edən “Gəncineyi-raz” əsəri 1540-cı ildə yazılmışdır. Nizami Gəncəvinin “Məxzənül-
əsrar”, Əbdürrəhman Caminin “Töhfətül-əhrar”, Əlişir Nəvainin “Heyrətül-əbrar” məsnəvi-

ləri kimi “Gəncineyi-raz” əsəri də müxtəlif mövzuları əhatə edən məqalələrdən ibarətdir. Əsər yoxsulluq, səbr, əxlaq, 
eşq, həqiqəti araşdırmaq yolları, gizli zikr, şeytan, təvazökarlıq, elm, tənbəllik, qənaət, səbr, ədəb və həya, qəlb qırmaq, 
rüşvət, rafizilik, din, cənnət, cəhənnəm və s. bənzər mözulardan bəhs edən 40 məqalədən ibarətdir. Hər məqalənin 
sonunda mövzu ilə əlaqədar bir hekayə verilmişdir. Bir hissəsi şairin yaşadığı dövrdə baş verən hadisələrdən bəhs edən 
bu hekayələrin əksəriyyəti dini mövzuları ehtiva edir. Bu məsnəvi Yəhya bəyin “Xəmsə”si içərisində yazılma tarixi 
olan yeganə əsərdir. Belə ki, məsnəvinin sonunda verilmiş “خاموش” (xamuş) kəlməsindəki hərfləri əbcəd hesabı ilə 
toplasaq ortaya 947 rəqəmi çıxır və bu da miladi tarixlə 1540-cı ilə müvafiqdir. Bu da bizə deməyə əsas verir ki, müəllif 
öz əsərini məhz bu ildə tamamlamışdır (10,107a).  

“Gəncineyi-raz” əsəri çox sadə və xalq dilinə yaxın olan bir dildə qələmə alınmışdır. Yəhya bəyin bu əsərdə istifadə 
etdiyi dil, dövrün şeir anlayışındakı mükəmməlliyə çatan nitq tərzinə uyğundur. Belə ki, burada əski Anadolu türkçəsi-
nin artıq mükəmməlləşmiş qrammatik səs quruluşu və leksik xüsusiyyətləri dolğun şəkildə nəzərə çarpmaqdadır. Döv-
rünün Füzulidən sonra ən qüdrətli məsnəvi şairlərindən sayılan Yəhya bəy öz əsərlərində zərbi-məsəl, atalar sözlərindən 
çox ustalıqla istifadə etmiş, məsnəvilərində, əsasən də “Gəncineyi-raz” məsnəvisində yüksək mədəniyyət, kültür, təsəv-
vüf, hikmət və təfəkkür yüklü cümlələrini əsasən sadə, xalq dilinə yaxın Anadolu türkçəsində qurmuşdur .  

Yəhya bəy cəmiyyətdə mövcud olan problemləri öz əsərində işıqlandırarkən mövzu baxımından xalqa yaxın olan 
motivlərdən istifadə etməyə üstünlük vermişdir. Ümumiyyətlə, “Gəncineyi-raz” əsəri də daxil olmaqla Yəhya bəyin 
bütün yaradıcılığında xalq motivlərinə, mövcud məişət, cəmiyyət problemlərinə geniş yer verilmiş, bu problemlərin 
ortaya çıxmasına səbəb olan ünsürlər ironik bir dillə tənqid edilmişdir. Məhz buna görədir ki, şairin qələmə aldığı bu 
səpkidə olan əsərlər xalq, cəmiyyət tərəfindən hər zaman sevilmiş, yayılmış dönə-dönə oxunmuşdur. Təsadüfi deyil ki, 
şairin əsrlər öncə öz əsərlərində toxunmuş olduğu mövzular günümüzdə belə öz aktuallığını saxlamaqdadır. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bu əsər ehtiva etmiş olduğu mövzulardan dolayı xalq arasında daha çox rəğbət 
görmüş, sevilmiş və buna görə əsərin nüsxələri çox geniş arealda yayılmışdır. Gənc tədqiqatçı Azərçiçək Ramazanova-
nın “ “Gəncineyi-raz” əsərinin mövcud nüsxələri və haqqında qısa bilgi” adlı məqaləsində ilk dəfə olaraq, “Gəncineyi-
raz” əsərinin Şərq əlyazma kataloqlarında yer alan nüsxələrinin qısa elmi-paleoqrafik təsviri göstərilmişdir (7). Apardı-
ğımız araşdırmalar zamanı əsərin dünyanın müxtəlif əlayazma xəzinələrində, kitabxanalarında qorunan 48-dən çox əl-
yazma nüsxəsini aşkarladıq. Bu nüsxələrdən bir çoxu müasir texnologiyanın və şəxsi münasibətlərimizin bizə yaratmış 
olduğu imkanlar nəticəsində dünyanın müxtəlif kitabxanalarında aşkarlanmış və burada onlar haqqında məlumat 
verilmişdir. XVI-XVIII əsrlərdə üzü köçürülmüş bu əlyazmaların xronoloji ardıcıllığı aşağıdakı kimidir və dünyanın 
müxtəlif kitabxanalarında, muzeylərində saxlanılan həmin nüsxələrin paleoqrafik təsvirini aşağıdakı kimi göstərməyə 
çalışmışıq.  

1.Çorum Həsən Paşa kitabxanası. Şifri: 19 Hk 830. Köçürülmə tarixi 1540-cı ildir. Ölçüsü 20x13 sm, həcmi 97 
vərəqdir. Hər səhifədə 15 sətir olmaqla təliq xətti ilə monoqram filiqranlı Avropa kağızına yazılmışdır. Başlıqlar qırmızı 
mətn qara mürəkkəblə verilmişdir. Naxışlı meşin cildi var. Başlanğıc və son verilməmişdir (15).  

2. Konya Bölgə Yazma Əsərlər kitabxanası, Qaziantep kolleksiyası. Şifri: 27 Hk 362. Köçürülmə tarixi 1560-cə 
ildir. Ölçüləri 20x11,5 sm, həcmi 76 vərəqdir. Hər səhifədə 21 sətir olmaqla altı ulduzlu fliqranlı Avropa kağızına 
yazılmışdır. Başlıqlar qırmızı mətn qara mürəkkəblə verilmişdir. Qəhvəyi meşin cildi vardır. Bəzi vərəqləri 
korlanmışdır (15).  

3.Adana Xalq kitabxanası. Şifri: 2518. Köçürülmə tarixi 1565-ci ildir. Katibi məlum deyil. Ölçüsü 17x11 sm, 
həcmi 206 vərəqdir. Hər səhifədə 15 sətir olmaqla nəsx xətti ilə qələmə alınıb. Əlyazma abidəsinin cildinin arxası qəhvə 
rəngli meşin, üstü kağızla örtülmüşdür. Başlıqlar qırmızı mürəkkəblə verilmişdir. Əlyazma nüsxəsinin son 3 vərəqinin 
haşiyələrində rübai və bəzi beytlərin olduğu qeyd olunmuşdur (9, III ,703). 

4. Bayazit kitabxanası, Amasya. Şifri: 05 Ba 1013. Köçürülmə tarixi 1571-ci ildir. Katibi Dərviş Hüseyn bin 
Bolidir. Ölçüləri 18,5x10,3 sm, həcmi 75 vərəqdir. Hər səhifədə 25 sətir olmaqla nəsx xəttilə qartal filiqranlı kağıza 
köçürülmüşdür. Başlıqlar qırmızı mürəkkəblə verilmişdir. Qəhvəyi dəri cildi var (15). 

5. Manisa Xalq kitabxanası, Amasya. Şifri: 45 Hk 2709. Köçürülmə tarixi 1572-ci ildir. Katibi məlum deyil. 
Ölçüləri 20x14 sm, həcmi 97 vərəqdir. Hər səhifədə 16 sətr olmaqla təliq xətti ilə xaç fliqranlı Avropa kağızına 

 XVI 
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yazılmışdır. Qırmızı meşin cildə tutulmuşdur. Başlanğıc və son göstərilməmişdir (15).  
6. Britaniya muzeyi kitabxanası (London). Şifri: Or-37. Köçürülmə tarixi təxminən XVI əsrdir. Ölçüsü 

6,5x3,7sm, xətti nəstəliq, qoşa sütunlu və hər sütunda sətir sayı 15-dəkdir. Başlıqlar qırmızı mürəkkəblə verilmişdir 
(11,182). 

7. Mövlana muzeyi kitabxanası (Konya). Şifri: 2321. Köçürülmə tarixi XVI əsr, katibi Hacı Bayram bin Əli 
Əfəndidir. Ölçüsü 19,2x13,5 sm, həcmi 94 vərəqdir. Sətir sayı bəzi səhifələrdə 19, bəzilərində 15-ə qədərdir. Təliq xətti 
ilə qələmə alınıb. Başlıqlar qızılı mürəkkəblə yazılmışdır. Əlyazma kitabının birinci səhifəsinin üst tərəfi kəsilmişdir. 
Hər halda burada vəqfiyyə qeydi və ya möhürü olduğu ehtimal olunur. Cildi adi meşindəndir (2, II , 313). 

8. Britaniya Muzeyi kitabxanası (London). Şifri: Or.1154. Köçürülmə tarixi 1572-ci ildir. Ölçüsü 8,2x5 sm, 
həcmi 136 vərəqdir. Bu əlyazma kitabında İshaq Çələbinin “Divan”ı (1-57) və Yəhya bəyin “Gəncineyi-raz” əsəri yer 
almışdır. “Gəncineyi-raz” əsəri əlyazma kitabının 59a-136b səhifələrini əhatə edir (11,177). 

Başlanır:   
Canu dildən diyəlüm bismillah, 
Açalum söz ilə söz gəncinə rah. 

Bitir: 
Gökdən avazı-büləndilə siruş, 
Dedi tarixini anun xamuş. 

 
9. Ankara Milli kitabxanası. Şifri: 06 Hk 925. Köçürülmə tarixi 1574-cü ildir. Ölçüsü 17x10,5 sm, həcmi 111 

vərəqdir. Hər səhifədə 13 sətir olmaqla təliq xətti ilə köçürülmüşdür. Şəmsəli qəhvəyi meşin cildi var (15). 
10. Bayazit Xalq kitabxanası, Amasya. Şifri: 05 Ba 1044. Köçürülmə tarixi 1576-cı ildir. Katibi Fərəhşadi Osman 

Bəy, köçürülmə yeri Fərəhşaddır. Ölçüləri 19,7x 17,5 sm, həcmi 79 vərəqdir. Hər səhifədə 17 sətir olmaqla tac filiqranlı 
Avropa kağızına yazılmışdır. Başlıqlar qırmızı mürəkkəblə verilmişdir. Qəhvəyi meşin cildi vardır. 79a vərəqində 
qurban duası vardır (15). 

11. Britaniya muzeyi kitabxanası (London). Şifri: Or-1147. Köçürülmə tarixi 1580-ci ildir. Həcmi 174 (86b-118a) 
vərəqdir. Nəsx xətti ilə köçürülmüşdür (11,181). 

12. Tunis Milli kitabxanası (Tunis). Şifri: Nz.989. Köçürülmə tarixi 1581-ci ildir. Ölçüsü 17,5x9,5 sm, həcmi 
87/88 vərəqdir. Əlyazma əsəri Avropa istehsalı olan kağıza nazik nəsx xəttilə, qara mürəkkəblə yazılmışdır. Qoşa 
sütunlu və hər sütunda sətirlərin sayı 17-ə qədərdir. Katibi Şərəfzadə soyadı ilə tanınan Mustafa Zeynalabdindir. 
Əlyazma nüsxəsinin başlanğıc və sonu kataloqda göstərilməmişdir (8).  

13. Milli kitabxana Ankara, Eskişehir kitabxanası kolleksiyası. Şifri: 26Hk 602. 1590-cı ildə Çemişkezek 
adlanan yerdə köçürülmüşdür. Katibi Dərviş Heydər, həcmi 82 vərəqdir. Nəsx xətti ilə qələmə alınmışdır. Dəri cildi 
vardır. Başlanğıc və son göstərilməmişdir (15).  

14. Macar Elmlər Akademiyası kitabxanası türkcə əlyazmaları (Budapeşt). Şifri: TÖRÖK.O.246, ölçüsü 
18,1x12,7 sm, həcmi 106 vərəqdir. Qoşa sütunlu və hər sütunda sətir sayı 17-dir. Əlyazma əsəri filiqranlı kağıza qara 
mürəkkəblə, nəsx xəttilə yazılmışdır. Katibi Həsən bin Bali əl-Bosnəvi, köçürülmə tarixi 1591-ci il olaraq 
göstərilmişdir. (6, 96-97). 

 Başlanır:   
Canu dildən diyəlüm bismillah, 
Açalum söz ilə söz gəncinə rah. 

 Bitir: 
 بو مقالت سعادت انجام
 اولدى نقصانیلھ بر آیده تمام
 كوكدن آواز بلندایلھ سروش
 ددى تاریخنى آنك خاموش
 
Bu məqaləti-səadəti-əncam, 
Oldu nöqsanilə bir ayda təmam. 
Gökdən avazi-büləndilə siruş, 
Dedi tarixini anun xamuş. 

 
15. Britaniya muzeyi kitabxanası (London). Şifri: Add-5979, ölçüsü 7,6x4,5sm, sətir sayı 19, xətti nəstəliq, həcmi 

83 vərəqdir. Başlıqlar tünd qırmızı mürəkkəblə verilmişdir. Köçürülmə tarixi 1594-cü ildir (11). 
16. Tunis Milli kitabxanası (Tunis). Şifri: Nr: 9596, həcmi 85 vərəq, sətir sayı 19, xətti təliq, yazılma tarixi 1596-

cı ildir (8).  
17. Topqapı Sarayı kitabxanası (İstanbul). Şifri: H-302, köçürülmə tarixi 1599 (1600), ölçüsü 18,5x11sm, xətti 

təliq, həcmi 93 vərəqdir. Sətir sayı 17-dir. Mahmud bin Fərhad tərəfindən Voltçerin qəsəbəsində köçürülmüşdür. 
Başlıqlar və haşiyə xətləri qırmızı mürəkkəblə verilmişdir. Cildi qara rəngli dəridir (5, II ,125).  
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18. Marburq dövlət kitabxanası (Almaniya). Şifri: MSOÇ.Ost 1950, ölçüsü 19,5x13sm (14,5x8sm), sətir sayı 15, 
xətti təliq, köçürülmə tarixi 1628. Katibi məlum deyil. Həcmi 108 vərəqdir (13, 142-143). 

 
Başlanır: 
 

  جان و دلدن دیھ لم بسم هللا
آجھ لوم سوز ایلھ سوز كنجینھ راه    

     
Canu dildən diyəlüm bismillah 

    Açalum söz ilə söz gəncinə rah. 
Bitir:  

 بو مقالت سعادت انجام
 اولدى نقصانیلھ بر آیده تمام
 كوكدن آواز بلندایلھ سروش
 ددى تاریخنى آنك خاموش

     
Bu məqaləti-səadəti-əncam, 

    Oldu nöqsanilə bir ayda təmam. 
    Gökdən avazi-büləndilə siruş, 
    Dedi tarixini anun xamuş. 

 
19.Vatikan Apostol kitabxanası əlyazması. Şifri: Vat Turco 274, ölçüsü 18x11,5sm, həcmi 167 vərəq, sətir sayı 

15, xətti nəstəliq, köçürülmə tarixi XVII əsrdir (14, 236). 
20. Kütahya Vahipaşa kitabxanası. Şifri: 15 hk 235. Köçürülmə tarixi 1642-ci ildir. Katibi Osmandır. Ölçüsü 

16x7 sm, həcmi 61 vərəqdir. Hər səhifədə 21 sətir olmaqla təliq xətti ilə xaç filiqranlı kağıza yazılmışdır. Söz başlıqları 
qırmızı, mətn isə qara mürəkkəblə verilmişdir. Vərəqlərinin kənarlarında təshih və açıqlamalar var. Əvvəli naqisdir. 
Qara meşin cildə tutulmuşdur. “Mövləvixanə” yə məxsus kitablardan olduğu qeyd edilmişdir (15).  

21. Vakıflar Genel Müdürlüyü Ankara Bölgə Müdürlük kitabxanası. Şifri: 67 Saf 534. Köçürülmə tarixi 1643, 
katibi məlum deyil. Ölçüləri 19x13 sm, həcmi 100+2 vərəqdir. Hər səhifədə 15 sətir olmaqla nəsx xəttilə monoqram 
filiqranlı Avropa kağızına yazılmışdır. Əvvəldən iki vərəqi naqisdir. Başlıqlar və cədvəllər qırmızı, mətn isə qara 
mürəkkəblə verilmişdir. Qara sadə meşin cildi vardır (15).  

22. Ankara Adnan Ötükən kitabxanası. Şifri: 06 Hk 2659. Köçürülmə tarixi 1643-cü ildir. Ölçüləri 20,5x13,3 sm, 
həcmi 105 vərəqdir. Hər səhiifədə 15 sətir olmaqla hərəkəli nəsx xətti ilə monoqram filiqranlı kağıza yazılmışdır. 
Başlıqları qırmızı mürəkkəblə verilmişdir. Korlanmış qara meşin cildi var. Yəhya İsməti əş-Şazilinin h. 1228 tarixli 
mülkiyyət qeydi vardır (15). 

24. Afyon Gedik Ahmet Paşa Xalq kitabxanası. Şifri: 03 Gedik 18250. Köçürülmə tarixi 1648. Əlyazma ilə bağlı 
digər məlumatları əldə etmək mümkün olmadı (15).  

23. Britaniya muzeyi kitabxanası (London). Şifri: Or.1162, 7,5x3,2 sm, həcmi 108 vərəq, sətir sayı 15, xətti 
nəsxdir. Köçürülmə tarixi XVIII əsrdir (11, 182).  

24. Topqapı sarayı kitabxanası (İstanbul). Şifri: MR-772, ölçüsü 19,5x13sm, həcmi 96 vərəq, xətti nəsxdir, sətir 
sayı 15, hər sətrin uzunluğu 72 mm-dir. Sərlövhə və haşiyə xətləri qızılı mürəkkəblədir. Əlyazma əsəri sarımtıl rəngli 
ahərli kağıza 1803-cü ildə Mustafa Zihni tərəfindən köçürülmüşdür. Cildi tünd qırmızı rəngli dəridir (5, II ,124).  

25.Topqapı sarayı kitabxanası (İstanbul). Şifri: Y-103, ölçüsü 22x14,5 sm, həcmi 98 vərəqdir. Köçürülmə tarixi 
1839, katibi Molla Sadıq, xətti nəsx, sətir sayı 19-dur. Kağızı qalın ahərli, cildi qəhvə rəngli dəridir. Bu kitabın 84b-də 
Şahidi İbrahim Dədənin “Gülşəni-vəhdət” adlı sufizmə dair məsnəvisi də vardır. Başlanğıc və son əvvəlki nüsxələrlə 
eynidir (5, II ,124-125).  

2 6. Bəyazit Xalq kitabxanası, Amasya. Şifri: 05 Ba 1692/8. Köçürülmə tarixi 1853-cü ildir. Katibi Əli bin 
Əbdürrəhmandır. Ölçüsü 21,5x17 sm, həcmi 75 vərəqdir. Hər səhifədə 11 sətir olmaqla qırma təliq xətti ilə abadi 
kağızına yazılmışdır. Sarı meşin cildi vardır (15). 

27. Mövlana muzeyi kitabxanası (Konya). Şifri: 4802, ölçüsü 35,8x20 (23x16,3) sm-dir. Həcmi 109 vərəq, xətti 
nəsxdir. Hər səhifədə dörd sütun və hər sətirdə iki beyt vardır. Sətir sayı 25-dir. Misra araları və səhifə kənarları qızılı 
rənglə verilmişdir. Köçürülmə tarixi və katibi məlum deyil. “Gəncineyi-raz” məsnəvisi bu əlyazma məcmuəsinin 36b-
68a səhifələrini əhatə edir (3, II , 237). 

28. Mövlana Muzeyi kitabxanası (Konya). Şifri: 5070, ölçüsü 20,5x14 (15,3x7,5) sm-dir. Həcmi 90 vərəq, xətti 
təliqdir. Hər səhifədə 18 sətir var. Köçürülmə tarixi verilməmişdir. Katibi Hüseyn bin Xosrovdur (3, II c., 295-296). 

29. Macar Elmlər Akademiyası kitabxanası (Budapeşt). Şifri: TÖRÖK, O.210, ölçüsü 21x15 (16x12,5)sm-dir. 
Qoşa sütunlu və hər sütunda sətir sayı 17-dəkdir. Xətti təliq, mətn qara mürəkkəblə, başlıqlar qırmızı mürəkkəblə 
verilmişdir. Səhifələnmədə Şərq paqinasiya üsuluna əməl olunmuşdur. (Yəni sonrakı səhifənin ilk sözü əvvəlki 
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səhifənin axırında verilmişdir) Köçürülmə tarixi məlum deyil (6, 95-96). 
 

Başlanır: 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 بو اسم اعظم و طلسم بھم اوالن بسم هللا
 جان و دلدن دیھ لم بسم هللا
 
Bismillah əl rəhman əl rəhim, 
Bu ismi-əzəmü tilsim bihəm olan bismillah. 
Canu dildən deyəlim bismillah. 
Əsərin sonu kataloqda verilməmişdir. 

 
30.Topqapı sarayı kitabxanası (İstanbul). Şifri: H-1094, ölçüsü 17x9,5 sm, xətti təliqdir, sətir sayı 15, hər sətrin 

uzunluğu 16 sm-dir. Kağızı ahərlidir. Haşiyə xətləri qırmızı mürəkkəblə verilmişdir. Kitabın sonunda bir neçə vərəq 
əskikdir. Köçürülmə tarixi və katibi məlum deyil (5,II,124). 

31.Topqapı sarayı kitabxanası (İstanbul). Şifri: A-3952, ölçüsü 19,5x12 sm, həcmi 189 vərəq, xətti təliq, sətir 
sayı 17-dir. Katibi İbrahim Karatovidir. Köçürülmə tarixi məlum deyil. Haşiyə xətləri qırmızı mürəkkəblə verilmiş, 
cildi qəhvə rəngli dəridir (5, II , 125). 

32. Leyden Universiteti kitabxanası (Leyden). Şifrə: Cod.Or.12.384, ölçüsü 19,8x12,5sm (12x54sm)dir. Xətti 
təliqdir, 94a-94b, 97a-100b və 103a-107b səhifələrində nəsx və süls xətt növlərindən də istifadə olunmuşdur. Həcmi 
108+1 vərəqdir. Başlıqlar qırmızı mürəkkəblə verilmişdir (12, III c., 156-157).  

Başlanır: 
 جان و دلدن دیلم بسم اهللا

لوم سوز ایلھ سوز كنجینھ راهچھ آ  
      Canu dildən diyəlim bismillah, 
     Açalım söz ilə söz gəncinə rah. 
Bitir:  

 كوكدن آواز بلندایلھ سروش
 ددى تاریخنى آنك خاموش

Gökdən avazi-bühəndilə siruş 
     Dedi tarixini anun xamuş. 
 
33. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Şifri: B-286/5182. Köçürülmə tarixi məlum deyil. 

Katibi İbrahim bin Xəlildir. Ölçüsü 13x21sm, həcmi 107 vərəqdir. Hər səhifədə 15 sətir olmaqla süls xəttilə qələmə 
alınmışdır. Əlyazmanın kağızı noxudu rəngli qalın ahərlənmiş Şərq istehsallıdır. Əsas mətn qara, başlıq və 
yarımbaşlıqlar narıncı mürəkkəblə yazılmışdır. Əlyazma kitabı tünd qəhvəyi dəri cildə tutulmuşdur (10). 

Başlanır:   
Canu dildən diyəlüm bismillah, 
Açalum söz ilə söz gəncinə rah. 

Bitir: 
Gökdən avazı-büləndilə siruş, 
Dedi tarixini anun xamuş. 

 
34. Kayseri Raşid Efendi kitabxanası (Kayseri). Şifrəsi: Raşid Ef. 1124/2, ölçüsü 15x8,6sm-dir, həcmi 87 

vərəqdir (4,77). 
35. Ərzurum Xalq kitabxanası. Şifri: 37 Hk 4062/2. Köçürülmə tarixi məlum deyil. Həcmi 82 vərəqdir. Hər 

səhifədə 17 sətir olmaqla təliq xətti ilə ox filiqranlı kağıza köçürülüb. Qara meşin cildi var (15). 
36. Manisa Xalq kitabxanası. Şifri: 45 Hk 5152/2. Köçürülmə tarixi məlum deyil. Ölçüləri 21,5x13 sm, həcmi 92 

vərəqdir. Hər səhifədə 17 sətir olmaqla nəsx xətti ilə abadi kağıza köçürülüb. Cildi üzərinə əbru çəkilmiş kağızdır (15). 
37. Çorum Hasan Paşa Xalq kitabxanası. Şifri: 19 Hk 2220/3. Köçürülmə tarixi məlum deyil. Ölçüləri 19x13,3 

sm, həcmi 35b-50 vərəqdir. Hər səhifədə 17 sətir olmaqla hərəkəli nəsx xətti ilə səkkiz ulduzlu kağıza köçürülüb. Cildi 
korlanmışdır (15). 

38. Burdur Xalq kitabxanası. Şifri: 25 Hk 23957. Köçürülmə tarixi məlum deyil. Ölçüləri 17,5x13 sm, həcmi 83 
vərəqdir. Hər səhifədə 13 sətir olmaqla təliq xətti köçürülüb. Boz rəngli meşin cildi var (15). 

39. Antalya Tekelioğlu Xalq kitabxanası. Şifri: 07 Tekeli 748. Köçürülmə tarixi məlum deyil. Ölçüləri 20x13,8 
sm, həcmi 96 vərəqdir. Hər səhifədə 17 sətir olmaqla nəsx xətti ilə üç aypara fliqranlı kağıza köçürülüb. Qəhvəyi cildi 



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

62 
 

vardır (15). 
40. Antalya Tekelioğlu Xalq kitabxanası. Şifri: 07 Tekeli 907/2. Köçürülmə tarixi məlum deyil. Ölçüləri 21x145 

sm, həcmi 114 vərəqdir. Müxtəlif sətir sayı olmaqla nəstəliq xətti ilə köçürülüb. Qara meşin cildi vardır. Hacı 
Osmanzadə Məhməd Ağa vəqfinə aiddir (15). 

41. Burdur Xalq kitabxanası. Şifri: 15 Hk 554/1. Köçürülmə tarixi məlum deyil. Ölçüləri 20x12 sm, həcmi 1b-82b 
vərəqdir. Hər səhifədə 19 sətir olmaqla nəsx xətti ilə dairə içində qartal filiqranlı kağıza köçürülüb. Qəhvəyi meşin cildi 
vardır (15). 

42. Manisa Xalq kitabxanası. Şifri: 45 Hk 2706. Köçürülmə tarixi məlum deyil. Ölçüləri 15,5x9,5 sm, həcmi 71 
vərəqdir. Hər səhifədə 17 sətir olmaqla təliq xətti ilə əl filiqranlı kağıza köçürülüb. Kağız üzlü cildi var (15). 

43. Manisa Xalq Kitabxanası. Şifri: 45 Hk 2708. Köçürülmə tarixi məlum deyil. Ölçüləri 20x13 sm, həcmi 108 
vərəqdir. Hər səhifədə 15 sətir olmaqla nəsx xətti ilə monoqram filiqranlı kağıza köçürülüb. Qara meşin cildi var. 
Mustafa Xülusiyə aid köçürülmə qeydi və möhürü var (15).  

44. Manisa Xalq kitabxanası. Şifri: 45 Hk 2710. Köçürülmə tarixi məlum deyil. Katibi Ömər bin Nurullahdır. 
Ölçüləri 21x12,6 sm, həcmi 107+11 vərəqdir. Hər səhifədə 15 sətir olmaqla təliq xətti ilə köçürülüb. Tünd qırmızı 
rəngli cildi var (15). 

45. Diyarbəkir Xalq kitabxanası. Şifri: 45 Hk 427/1. Köçürülmə tarixi məlum deyil. Ölçüləri 9,5x12 sm, həcmi 
II+1b+85a vərəqdir. Hər səhifədə 19 sətir olmaqla təliq xətti ilə aypara fliqranlı kağıza köçürülüb.Qəhvəyi meşin cildi 
var. Əlyazmanın 1b səhifəsində bir dərman resepti, 11a səhifəsində ərəbcə və türkcə şeirlər, 85a səhifəsində isə Nabi 
Əfəndinin “Nəsihətnamə”si yer alır. 1a səhifəsində Süleyman adlı bir şəxsin mülkiyyət qeydi vardır (15).  

46. Afyon Gedik Ahmet Paşa Xalq kitabxanası. Şifri: 03 Gedik 18250. Nüsxə ilə bağlı daha dolğun məlumat əldə 
edə bilmədik (15). 

47. Kastamonu Xalq kitabxanası. Şifri: 25 Hk 23957. Köçürülmə tarixi məlum deyil. Ölçüləri 19x13 sm, həcmi 82 
vərəqdir. Hər səhifədə 19 sətr olmaqla nəsx xətti ilə üç aypara fliqranlı kağıza köçürülüb. Qəhvəyi cildi vardır (15). 

48. İsparta Xalq kitabxanası. Şifri: 32 Hk 2016/1. Köçürülmə tarixi məlum deyil. Ölçüləri 19,5x14 sm, həcmi 71 
vərəqdir. Hər səhifədə 17 sətr olmaqla nəsx xətti ilə köçürülüb. Qara meşin cildi vardır (15). 

Beləliklə, biz burada “Gəncineyi-raz” əsərinin dünyanın müxtəlif əlyazma xəzinələrində qorunan nüsxələri ilə bağlı 
məlumat verərkən hər bir nüsxənin paleoqrafik xüsusiyyətlərini istinad etdiyimiz mənbələrə əsasən müfəssəl bir şəkildə 
verməyə çalışdıq.Ümidvarıq ki, araşdırmalarımız əsərin dünyada mövcud olan yeni nüsxələrinin üzə çıxarılmasına və 
bu sahədə tədqiqatların daha da geniş aparılmasında faydalı olacaqdır. 
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Тунзале Сейфуллаева  

 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ "ГЯНДЖИНЕИ-РАЗ" ЯХЬЯ БЕКА  

ДУКАГИНИ И ЕГО РУКОПИСНЫЕ СПИСКИ. 
 

Резюме 
 
В статье даются сведения о месневи "Гянджинеи-раз" Яхья бека Дукагини, известного в тюркской литера-

туре XVI века как автор "Хемсе". А также были представлены краткие научно-палеографические описания 
списков произведения, сохранившихся в различных музеях рукописей и библиотеках мира. 

 

 

 Tunzale Seyfullayeva 

THE COPIES OF THE MANUSCRIPTS OF YAHYA BEY  
DUKAQINI'S WORK "GANJINEYI-RAZ" 

 
Summary 

 
In the article has been given information about Yahya bey Dukaqini's masnavi. Yahya bey Dukaqini was known as 

an author of "Khemse" in the Turkish literature of the 16th century. Here is also shown a brief paleographic description 
of the copies of this work preserved in the different museums of the manuscripts and libraries of the world.  
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БАКИНСКОЕ ИЗДАНИЕ 1927 ГОДА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 

ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСОВ “ГОРОГЛЫ” 
 
 
У народов Средней Азии, в частности узбекского и туркменского, записывание отдельных образцов 

дастанов “Гороглы” приходится на середину XIX века. Рукопись, записанная в 1853 году арабской графикой на 
основе письма настаълик и хранящаяся в настоящее время под инвентаризационным номером 321 в коллекции 
К.П.Кауфмана фонда Рукописей Петербургского отделения института Востоковедения АН России, а также еще 
одна рукопись, найденная в 1936 году Ҳоди Зарифовым (5), в полной мере подтверждают нашу мысль. Также 
следует отметить текст одного из отрывков дастана «Гороглы», приведенного в дневнике экспедиции 
“Искандаркуль”, организованной в 1870 году генерал-майором А.К.Абрамовым, и записанного на узбекском 
языке переводчиком Абдураҳмоном Мустажировым (6).  

К 40-м годам XIX века началось издание дастанов азербайджанского “Короглы” литографическим спосо-
бом. В частности, Ш.Шопен в 1840 году в издаваемом в Петербурге журнале “Маяк современного просвещения 
и образования” издал изложение тринадцати дастанов “Короглы”. В 1842 году дипломат А.Ходзько азербай-
джанскую версию указанного дастана издал на английском языке в Лондоне в качестве отдельной книги. Имен-
но это книга в переводе С.С.Пенна была издана на русском языке в Тбилиси. В отдельных источниках содер-
жатся сведения о том, что эпос был издан на французском языке. В 1872 году в 4 томе знаменитого десятитом-
ного сочинения В.В.Радлова “Образцы устной литературы тюркских народов” была издана версия тобальских 
татар, в 1889 году в 8 томе – тюркская версия. В 1880 году была издана узбекская версия, в те же годы 
литографическим способом была издана тюркская версия.  

К середине XIX века начинают появляться рукописные экземпляры узбекского эпоса “Гороглы”, а к концу 
данного века – литографические экземпляры данного эпоса, что объясняется достижением в тот период 
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высочайшей степени духовного потенциала в Средней Азии и увеличением в народной среде числа 
образованных людей.  

У нас имеются в наличии литографические экземпляры азербайджанской версии, изданной в 1927 году в 
Баку, и изданной в 1886 году (1304 год хиджры) в Стамбуле турецкой версии дастанов “Гороглы”. 

В книге, изданной в 1927 году в Баку в издательстве Научного общества Азербайджана на основе арабской 
графики, приводятся сначала сведения о “Гороглы” Азербайджана. В частности, отмечается наличие множества 
преданий об этом, приводится перечень топонимов, связанных с Гороглы. К примеру, указываются такие 
наименования, как “Элдар уруги” из вилоята Гянджа, “Коровул тепа” близ станции Заган, “Крепость Короглы”, 
расположенная между старым и новым городом, “Скала Короглы” на территории Жой қори ишан, река “Кўр 
наҳри”. Отцу героя выкололи глаза, потому герой и получил имя Короглы. Однако, как указывается в книге, 
отдельные люди, чтобы добиться почетного имени Короглы, ослепляли своих здоровых отцов. Однако народ их 
называл “Сын слепого человека”. На любом торжестве, связанном с обрезанием или бракосочетанием, народ 
любил слушать песни из “Гороглы”.  

В издании говорится о наличии у Короглы четырех коней (Қирот, Дурот, Ақча гузи, Араб), о приобретении 
Авазханом статуса сына. Дано краткое содержание дастанов, повествующих об облюбовании Короглы 
Чамлибеля в качестве резиденции, приведении им Нигор ханым, принятии сына Дамирчи Хасана в ряды своих 
джигитов, и т.п. Дастан “Жнул ошиқ” весьма близок к дастану “Базиргон” узбекского “Гороглы”. В нем 
приведено стихотворение, выспрашивающее милостыню. История данного героя родом из Индии продолжается 
и в последующем дастане, который является самостоятельным и носит название “Жнул ошиқ и Телли хоним”.  

Далее следуют “Предания Короглы”. Здесь встречаются следующие строки: “По словам отдельных ашугов 
(в Азербайджане так определяются бахши), “Короглы” – это беседа на сорок ночей. По сведениям ашуга 
Гусейна, дастаны “Гороглы” состоят из пяти произведений: 1) Тогатский поход. 2) Багдадский поход. 3) 
Арзрумский поход. 4) Араб Рейхан. 5) Булибек. В книге говорится о том, что издаются приобретенные сперва 
первый и второй дастаны, а остальные будут изданы, как только окажутся в руках издателей.  

В книге изданы дастаны “Тогатский поход Гороглы” и “Багдадский поход Гороглы. Данные дастаны в 
издании азербайджанского “Короглы” 1959 года на азербайджанском языке и в московском издании на русском 
языке 2008 года приведены под названиями “Похищение Хамзой Гирата” и “Дурнə Тели” (“Турна пери”). В 
нашем литографическом издании приводится их полный текст, содержание которого таково: 

1. Дастан “Похищение Гирата в Тогате и Тогатский поход Гороглы”. В указанном дастане, имеющем 
отношение к азербайджанской версии, приводится сюжет, повествующий о похищении Гирата Хамзой (второе 
имя Хамзы - “Кал ўғлон”) по велению правителя Тогата. Отличие данного варианта от остальных в том, что в 
книге имя правителя Тогата Махмудшах. В бакинском издании 1959 года и московском издании 2008 года имя 
правителя Хасан. Хотя содержание всех трех изданий связано с похищением Гирата, издание 1927 года имеет 
ценность в качестве отдельного издания. Прежде всего, имеются различия в именах отдельных персонажей. 
Помимо этого, оно отличается своеобразным языком. Издание 1927 года, в отличие от последующих изданий, 
дано на общетюркском языке. Его могут прочитать и осмыслить и представители других тюркских народов. А 
при подготовке последующих изданий соблюдались нормы азербайджанского литературного языка. Второе имя 
Короглы приведено в форме Гəбр оглы. Встречаются такие неологизмы того времени, как Дуруввант (бинокль) 
и др.  

Литографическое издание 1927 года весьма совершенно с художественной точки зрения. Примером могут 
служить следующие полустишия: 

Əнглар дејим Қирати қијматини, 
Сəксəн мин сиркəрда мала-да вермə (20. С. 57). 
 
Əјлан дејим Гыратын гијмəтини, 
Сəксəн мин сəркəрдə, мала-да вермə (21. С. 182). 

 
Слово сиркерда (сурини ижара ила ўтуран) из первого стихотворения заменено словом саркарда 

(полководец). Ибо здесь идет речь о ценности Гирата. Или: 
 

Утан, қўч Кўрўгли Утан, 
Ниар ўлар тəрки ватан, 
Гəдадан беклика етйəн, 
Элин қадрини нə билир (20. С. 65). 
 
 
Утан, гоч Короғлу утан, 
Дағларин дамəнин тутан, 
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Сəнин кими баша чатан, 
Елин гəдрини нə билир (21. С. 188). 

 
В издании можно встретить такие весьма совершенные строки, как “Кўрўғли кими мард ўғли” (с. 70), 

“Кўрўғлининг оти дали гаракдур” (с. 71), “Мурод бекли дийрлар биза” (с. 74), “Бизим эллар ериндами” (с. 80), 
“Рост ўлди манга дўрт гиди” (с. 84). В целом, в обоих вариантах события завершаются положительным 
образом. 

Значение данных изданий заключается в том, что при подготовке совершенного сводного издания дастанов 
“Гороглы” необходимо обратить серьезное внимание на оба варианта. 

2. Дастан “Багдадский поход Гороглы”. Данный дастан в бакинском издании 1959 года и московском 
издании 2008 года называется “Дурна тели”. В дастане герои в целях журавлиной охоты направляются в 
Багдад. Джигиты Короглы ищут журавлей в финиковых садах Багдада. Весть об этом доходит до правителя 
Багдада падишаха Аслана. По его приказу Айваз, Дамирчи оглы Хасан и Болли Ахмед были заключены в 
темницу, а их кони выставлены на продажу на базар. Один из купцов Короглы, услышав об этом, выкупил 
Гирата у посредника за 15 манатов, оповестив об этом самого Короглы. Тот является в Багдад, где ему 
повстречался один ходжа. Этот человек разъясняет Короглы сложившуюся ситуацию. Здесь приведен сюжет, в 
котором повествуется о том, что в процессе казни трех джигитов участвует целый ряд правителей (в частности, 
Лака шах и другие. Лака означает «любимый»). Данный вариант также достаточно совершенен с 
художественной точки зрения. Например: 

 
Қизил олма дəстиндəдир, 
Ширин жоннинг қастиндəдир, 
Араб от ə инг устиндадир,  
Бу гəлəн, Айваз, бу гəлəн (20. С. 85). 

Или: 
Дəмирчи ўғлини диндир,  
Сучисин бўйнина миндир, 
Бир-икки ғўччағи (н) ўлдир, 
Пошом, қисма Əйвəзхана (20. С. 92). 
 

Данный дастан также приведен на понятном для всех тюркских народов общетюркском языке на основе 
арабской графики. В связи с тем, что язык произведений представителей классической литературы тюркских 
народов был общетюркским, каждый без всяких затруднений мог ознакомиться с ними, беспрепятственно 
понять их суть. Следовательно, диваны Алишера Навои и Физули, написанные на общетюркском языке, 
понятны и доступны для всех тюркских народов и являются общим достоянием.  

В концовке дастана Хизр оглы Мустафабек на своем коне Ола поча выезжает на бой с Короглы и братается с 
ним. На этом дастан завершается. А после этих дастанов приводятся отрывки из азербайджанского “Короглы”.  

В приложении издания приводятся биографические сведения об ашуге Гусейне Бозалганлы, от которого 
были записаны данные дастаны, отмечается, что он является руководителем объединения ашугов Азербайджа-
на и ему 45 лет. В этой связи, говорится о репертуаре ашуга Гусейна. С ним желает завести знакомство другой 
бахши-ашуг. Он обращается к ашугу Гусейну на русском языке. Хотя познания ашуга Гусейна в области 
русского языка были не на должном уровне, он понимает мысли этого ашуга. Данную ситуацию Ашуг Гусейн в 
сатирической манере изображает следующим образом: 

 
Усталиқда чўхдир байим, 
Ошиқлиқда йўқдир тайим, 
Я руски я незнаним, 
Неть надур, есть надур. (20. С. 112) 

 
Помимо этого, здесь приведены такие сатиры и песни, как “Алверчилар”, “Қасди надур”, “Вар эмиш)”, 

“Геридур”, которые свидетельствуют об ярком таланте ашуга Гусейна и о его высочайшей духовности.  
В приложении московского издания 2008 года дается краткая научная характеристика всех рукописей 

дастанов «Короглы» из Научного архива института Литературы имени Низами АН Республики Азербайджан. В 
частности, хранящаяся под инвентаризационным номером 722 рукопись, включающая в себя 32 страницы, 
представляет собой дастан “Тогатский поход Гороглы”, и о ней приводятся следующие сведения: “Паспортных 
показателей нет. Отпечатан текст на машинке латинским шрифтом, 32 страницы. В этом варианте события 
развиваются так же, как и в других вариантах с незначительными расхождениями” (9.463).  
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Кроме этого, о четырех рукописях дастана «Багдадский поход Гороглы», хранящихся в указанном фонде 
под инвентаризационным номером 721, даются следующие сведения: 

1) 1 рукопись. Рукопись в латинской графике, 29 страниц. Сказитель – Ашыг Гусейн Бозалганлы; запись 
Алигейдара Таирова. Товузский район. 26 октября 1937 года. Машинопись этой же рукописи в латинской 
графике, 23 страницы (9.467).  

2)  2 рукопись. Пятнадцать листов школьной тетради, исписанных синими чернилами латинской 
графикой. Паспортных данных нет. В конце рукописи написано: “Гусейнов Ахмед”. Текст не озаглавлен 
(9.469).  

3) 3 рукопись. Машинопись в латинской графике, 72 страницы. Первые страницы утрачены. Возможно 
поэтому паспортные данные отсутствуют (9.470).  

4) 4 рукопись. Сказитель – Ашыг Абдулла. Других паспортных сведений нет. Отпечатано на машинке 
латинском шрифтом, 8 страниц. Текст неполный. В рукописи последние страницы утрачены. В этом варианте 
наряду с Ченлибельскими женщинами Нигяр, Телли, Махбуб упоминается еще имя Нафисе ханум, а во всех 
других вариантах - Пари ханум (9.473). 

Хотя первая рукопись была записана от ашуга Гусейна, она считается отдельным вариантом. Это 
объясняется тем, что она была записана Алигейдером Таировым в 1937 году. Находящееся у нас бакинское 
издание в арабской графике издано в 1927 году. Естественно, они представляют собой разные варианты. Ибо у 
бахши за прошедшее десятилетие мог наблюдаться творческий спад в художественном развитии, объясняемый 
идеологическими установками. 

Таким образом, всесторонний научный подход при исследовании всех версий дастанов “Короглы” на основе 
первичных подлинных источников, то есть древнейших рукописных экземпляров, несомненно, будет способ-
ствовать научным открытиям большой значимости не только для фольклористики Азербайджана, но и для всех 
исследователей эпоса “Гороглы” в мире. 
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Sənət Sarıyev 
 

AZƏRBAYCAN QƏHRƏMANLIQ DASTANI “KOROĞLU”NUN 1927-Cİ İL BAKI NƏŞRİ 
 

Xülasə 
 
Hər bir xalqın mənəvi inkişafında etno-mədəni əlaqələr mühüm rol oynayır. Bu məsələ Özbək və Azərbaycan 

xalqlarının şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsi olan "Koroğlu" dastanının əlyazma, litoqrafiya və şifahi nüsxələrinin təhlili 
əsasında işıqlandırılır. 

 
Sanat Sariyev 

  
1927 -BAKU EDITION OF THE AZERBAIJANI HEROIC EPOS "KOROGLU" 

 
Summary 

 
The main role in the development of spirituality of every nation plays etnocultural contacts. The matter is brightened 

on the basis of manuscripts, litographies and oral versions of the epos “Gorogly”, which is considered as an oral art ot 
Uzbek and Azerbaidjan peoples. 
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«КНИГА МОЕГО ДЕДА КОРКУДА» И ХОРЕЗМСКИЙ ЭПОС 
 
 

нига моего деда Коркуда» представляет собой бесценный образец истории тюркских огузских 
племён. Видные узбекские фольклористы Т. Мирзаев и Б.Саримсаков отмечают следующее: 
«Тюркские племена, пришедшие с предгорий Алтая и Восточного Туркестана, принесли с собой 

свой эпос. Если судить с типологической точки зрения, данный эпос очень близок к произведениям типа «Алып 
– манаш», сохранившегося среди айратов. Его отдельные версии и варианты, сюжетные мотивы, вступая во 
взаимодействие с национальными эпическими традициями огузов, преодолели ступень самостоятельного 
развития и послужили своеобразной основой для появления героических песен, составляющих цикл Салор-
Казан. А в XI веке в период правления сельджукидов данный цикл перекочевал в Малую Азию и Кавказ и, 
подвергшись сильной феодализации, сохранился в структуре «Книги моего деда Коркуда»1.  

 «В данном произведении, созданном в течение IX-XIV веков, получившем определенную систематизацию в 
XV веке и состоящем из двенадцати сказаний, нашли свое отражение исторические события из жизни тюркских 
народов, в основном, доисламского периода, этнические процессы»2. 

Действительно, «являющаяся памятником письменности огузского эпоса «Книга моего деда Коркуда» по 
разнообразию исторических мотивов, их древности резко отличается от тюркско-кипчакского эпоса»3. 

Подтверждением основательности данных суждений может послужить сопоставление мотивов, встре-
чающихся в древних памятниках письменности, с мотивами и сюжетами хорезмских дастанов. 

В Хорезме распространены дастаны, составляющие цикл «Ашик» (любовные дастаны), которые были созда-
ны раньше, чем дастаны цикла “Гор-оглы”. В них большое место занимают народная фантазия и вымысел. Эк-
спозиция «ашикских» дастанов обычно развивается по традиционной схеме, действие начинается со сновиде-
ний. Главный герой видит во сне чужеземную красавицу, и духи тотчас обручают их. После этого начинаются 
основные приключения главного героя. Азербайджанский ученый М. Тахмасиб связывает проблему сновиде-
ний с исламской религией4, а профессор М. Саидов утверждает, что это явление зародилось задолго до появ-
ления здесь исламской религии5. Мы считаем, что мнение М. Саидова более соответствует действительности.  

Вторая схема этого цикла – встреча главного героя с красавицей во время охоты. Эта встреча становится 
прелюдией к последующим событиям. В дастанах «Асил и Карам», «Ашик Албанд» события разворачиваются 
именно таким образом. Эта схема была известна ещё в глубокой древности, о ней упоминается в «Книге моего 
деда Коркуда». Бамси Бейрек отправляется на охоту и встречает стадо оленей. Он начинает преследовать 
одного из них и, устав, решает отдохнуть в палатке. Здесь он и встречает девушку своей мечты6. 

В цикле «ашикских» дастанов утрачены мотивы испытаний жениха в стрельбе из лука, борьбе и скачках. “В 
романических дастанах сюжет брачной поездки, героического сватовства полностью теряет свою реальную 
бытовую основу, связанную с пережитками старинных брачных и семейных отношений7”, - справедливо 
отмечают В.М. Жирмунский и Х.Т. Зарифов.  

Отсутствие таких мотивов, присущих героическим дастанам, сказывается на общем содержании произведе-
ний вышеуказанного цикла. Здесь не встретишь боевого коня, верного спутника главного героя. Главный герой, 
в основном, бродит пешком по тернистой дороге любви. В самые тяжелые минуты к нему на помощь приходит 

                                                             
1 Мирзаев Т., Саримсаков Б. Эпические жанры узбекского фольклора.- Ташкент, Фан, 1981. С. 43.  
2 Назаров Б. «Книга моего деда Коркута». // Ёщлик,-Т.: 1988, №5. С.39. 
3 Мелетинский Е.М.Введение в историческую поэтику эпоса и романа, -М.: Наука, 1986, С. 105.  
4 Тахмасиб М.Г. Азербайджанские народные дастаны. АДД. –Баку, 1965.  
5 Саидов М.С. Художественные особенности узбекского народного эпоса. –Т.: Фан, 1969. С..41.  
6 Книга моего деда Коркута. –М.-Л., 1962.-С.34. 
7 Жирмунский В.М. , Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. –М., 1947.-С. 332.  
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Хызыр или другие волшебные силы, и он благополучно добивается исполнения своих желаний. На первый 
взгляд, в помощи таких «мудрых покровителей» проглядывает религиозное начало. Но на самом деле «Образ 
Хызыра восходит к доисламскому периоду, и его широко использовали в устном художественном творчестве 
среднеазиатские народы»8.  

«Ашик Гариб и Шахсенем» один из самых известных старинных дастанов азербайджанского, узбекского, 
туркменского, каракалпакского и других тюрко- язычных народов. Сюжет, легший в основу дастана, известен с 
незапамятных времен у разных народов. Даже прославленная «Одиссея» Гомера построена на этом сюжете. Как 
отмечает В.М.Жирмунский, «сюжет мужа на свадьбе своей жены известен в нескольких десятках самостоя-
тельных версий -французских, немецких, английских, итальянских, испанских, скандинавских, русских и 
славянских, венгерских, румынских, новогреческих»9. Приход мужа на свадьбу своей жены освещается и в 
«Книге моего деда Коркуда». Этот мотив, по мнению В.М. Жирмунского и Х.Т. Зарифова, напоминает эпизод 
из эпоса «Алпомыш»10. Этот же мотив лег в основу сюжета дастана «Ашик Гариб и Шахсенем». Сравнение 
приключений Бамси-Бейрека и Бонучечек с похождениями Гариба и Шахсенем помогает полностью убедиться 
в этом11.  

Бону обручена с Бамси-Бейраком с детских лет. А родители Гариба и Шахсенем договариваются об их 
свадьбе ещё до их рождения. Бейрек 16 лет находится в разлуке с любимой, 7 лет тоскует по своей возлюб-
ленной Гариб. Бейрек после долгих лет странствований возвращается домой. Ослепшие, отец и сестра не узна-
ют его. Он сразу же направляется на свадебный пир Бону, принимает участие в различных состязаниях. Такие 
же эпизоды встречаются и в приключениях Гариба. Яртачук Яланчи объявляет о смерти Бейрека и предъявляет 
его окровавленную рубашку Бону. Этот эпизод встречается только в азербайджанской версии дастана.  

Сопоставление двух сюжетов показывает, что в изображении из «Бамси Бейрека», в эпизодах из него сильно 
ощущается архаический дух, а в сюжете, сохранившимся в структуре классического эпоса на первый план 
выдвигаются героические мотивы. По этой причине дастан «Алпамыш», в полной мере сохранивший в себе 
героические свойства, и мотивы из «Бамси Бейрека» практически дополняют друг друга. 

В связи с тем, что дастан «Ашик Гариб и Шахсанем» представляет собой образец романического эпоса, 
отдельные моменты были опущены, а другие претерпели эволюцию. 

В «Бамси Бейреке» эпический герой для определения своей судьбы ищет способы самостоятельного 
преодоления эпических препятствий и добивается этого. 

В дастане «Ашик Гариб и Шахсанем» эпический герой при столкновении с эпическими препятствиями опи-
рается на помощь покровителей. 

В «Бамси Бейреке» преобладает изображение, характерное для родо-племенных отношений. Его канву 
составляют такие события, как созывание на пир огузских беков, подготовка снаряжения, закалывание таких 
животных, как лошадь, верблюд, бык, овца, стремление к совместному разрешению любых проблем, призыв к 
стойкости, вызволение отцом сына из плена и наоборот.  

В дастане «Ашик Гариб и Шахсанем» основное место занимает изображение периода довольно развитой 
государственности. Здесь участвуют представители таких, свойственных для феодализма, социальных слоев, 
как падишах, везирь, воины, невольники, рабыни, слуги. 

Разумеется, XV век, в котором была переписана «Книга моего деда Коркуда», был временем наивысшего 
развития феодализма. Однако, главное в том, что вошедшее в её состав предание «Бамси Бейрек» сохранило 
свой сюжет в качестве подлинного образца древнейшего архаического эпоса. 

В данном древнем сюжете очень много моментов, в которых не ощущается воздействия исламской религии. 
Здесь отсутствуют образы покровителей наподобие Али.  

То же самое можно сказать и о сходстве мотивов.  
События, касающиеся деятельности Салжан хатун из шестого раздела памятника письменности «Повество-

вание Кан Турали сына Кангли Коджи», привлекают к себе внимание тем, что здесь отражен древнейший 
жизненный уклад огузских тюрков. 

Мотив выбора жениха на основе физической борьбы из первой части данного образца явился основой для 
дастана «Хирмандали», а события из второй ее части проявляют сходность с дастаном «Саёд и Хамро». 

Как рассказывается в первой части, «В век огузов жил один разумный муж по имени Канлы-Коджа; у него 
был взрослый молодец-сын, по имени Кан-Турали». Когда отец ему предлагает жениться, Кан-Турали о буду-
щей невесте говорит: «Отец, пока я еще не встал со своего места, пусть она встаёт; пока я еще не отправился к 
народу кровожадных гяуров, пусть она, уже отправившись туда, принесет мне их головы». 

Канлы-Коджа с радостью, с весельем поднялся и встал, взял с собой белобородых старцев, вошел в (землю) 
внутренних огузов, не мог найти девицу; обратился (в другую сторону), вошел в (землю) внешних огузов, не 
                                                             
8 Саидов М. Указ. Соч. –С. 114.  
9 Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. –Л., 1974.-С. 306. 
10 Жирмунский В.М. Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. –С. 72. 
11 Книга моего деда Коркута. –С. 32-49. 
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мог найти (девицу); обратился (в другую сторону), пришел в Трапезунт. У трапезунтского тагавора была слав-
ная красавица-дочь; она натягивала двойной лук, (направляя стрелу) вправо и влево; пущенная ею стрела на 
землю не падала. Платой за ту девицу, за ее кафтан были три зверя; (тагавор) дал обещание: «Кто тех трех 
зверей были: свирепый лев, черный бык, черный верблюд; из них каждый был (как бы) драконом. Те тридцать 
два (юноши), чьи головы висели на башнях, ни свирепого льва, ни черного верблюда не видали в лицо, они по-
гибли уже на рогах быка. Канлы-Коджа увидел эти головы и этих зверей; вошь, бывшая на его голове, скати-
лась к его ногам; он говорит: «Я пойду, расскажу моему сыну всю правду; если у него есть доблесть, пусть при-
дет и возьмет (девицу); если нет, пусть довольствуется девицей, (какую найдет) у себя дома»12. 

Подобный мотив, представляющий собой один из образцов письменного эпоса, наглядно проявляется в 
одной из версий широко распространенного в Хорезме эпоса «Гороглы» - «Хирмандали». Зачин данного 
дастана во многом напоминает мотив из памятника письменности. «Хирмандали исполнилось двадцать лет. 
Она была и бахши, и палван. И во многие места отправила извещение о том, что переигравший ее в пении и 
борьбе, будет ей мужем, а проигравший – лишится головы. После этого, прибывшие из Хорезма бахши, 
палваны уступали ей и в пении, и в борьбе. Таким образом, сложили свои головы триста шестьдесят бахши, 
палванов» 13. 

Что касается проявления отдельных деталей из мотивов памятника письменности и дастанов, то здесь 
нашли свое выражение новые воззрения, вытекающие по ходу общественного прогресса. Однако основную 
суть данного мотива составляет направленность на физическую силу условия, выдвинутого девушкой. На 
самом деле следы данного мотива очень древние. 

Как отмечает С.П.Толстов, обычай состязания с женихом с последующим выходом замуж за него в случае 
проигрыша, имеет отношение к обычаям и традициям сакских племен, проживавших в Хорезме.14 

Этот мотив часто встречается в эпосе тюркских народов. В частности, в эпосе «Манас» эпический герой 
также женится на дочери калмыкского хана Каипа Карабурк, предварительно победив ее в борьбе.15 

Согласно условию между Кан Турали и девушкой Салжан хатун из «Книги моего деда Коркуда», молодой 
человек должен побороть льва, быка и верблюда. В данном случае девушка и парень не состязаются друг с 
другом, а только имеет место физическое испытание молодого человека. Однако смелость, боевые качества 
девушки находят свое выражение в бою на пути возвращения в родные края жениха Кан Турали. После того 
как молодыми была преодолена большая часть пути, в голову отца Салжан хатун Такура приходит мысль о том, 
что он так просто отдал свою дочь человеку, поборовшему трёх животных. Вместе с большим войском он 
отправляется вслед за ними. Когда войско приблизилось к молодым людям, Кан Турали крепко спал. Однако, 
хорошо зная уловки своего отца, Салжан хатун почувствовала неладное и стала готовиться к опасности. 
«Поймав коня Кан Турали, оседлала его, сама тоже переоделась, взяла в руки копьё, поднялась на высокое 
место». 

Девушка вступает в жестокий бой с войском своего отца, Кан Турали получает тяжелое ранение. В это 
время в поисках сына прибывает Кангли Ходжа со своими воинами, враги были повержены, и все вместе 
возвращаются на родину. 

В это время Кан Турали начинает испытывать чувство стыда перед девушкой, в одиночку одолевшей целое 
войско. Его посещает мысль о том, что она позднее может попрекать молодого человека данным обстоятельст-
вом, и тогда он решает убить девушку. А Салжан хатун говорит ему следующее: «Давай, сын негодного, будем 
состязаться, стрелой ли, мечом ли. Она ударила ногой коня, поднялась на высокое место, из своего колчана она 
высыпала на землю девяносто стрел, с двух стрел сняла железный наконечник, одну спрятала, другую взяла в 
руку, пустить стрелу с железным наконечником она не смогла. Она говорит: «Джигит, выпусти свою стрелу», 
Кан Турали говорит: «Таково право девиц: сначала ты выстрели. Девица одной стрелой поразила Кан Турали 
так, что вошь, бывшая на его голове, упала к его ногам. Он подошел, обнял Сельджан – хатун; они сошлись, 
поцеловались»16. 

Из отрывка очевидно, что девушка в физическом отношении нисколько не уступает молодому человеку. 
Чувствуется, что она прошла хорошую выучку в аспекте меткой стрельбы, борьбы и верховой езды, а также в 
совершенстве владеет навыками военной тактики. 

Если обратиться к проявлению воинственности и боевого духа в образе Хирмандали, то она также вступает 
в единоборство с Гороглы и, поборов его, приставляет нож к его горлу. Она хочет убить его наряду с 360 
джигитами. Однако Гороглы побеждает Хирмандали во втором состязании – в песнопении. А в отдельных 
вариантах дастана второе условие осуществляет Ашик Айдын. 

                                                             
12 Книга моего деда Коркута. –М., Л.: Наука, 1962, С.63-64. 
13 Гороглы, Ургенч, «Хорезм», 2004. С.273. 
14 Толстов С.П. Древний Хорезм, М.: Изд. МГУ, 1948, С.323. 
15 Жирмунский В.М.Тюркский героический эпос. М.: Наука, 1973, С.38. 
16 Книга моего деда Коркуда.-М., Л.: Наука, 1962, С72. 
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Мотив женитьбы посредством физического испытания, встречающийся в «Книге моего деда Коркуда» и в 
эпосе «Гороглы», несмотря на незначительные расхождения, выражает основную идею, связывающую два 
мотива в единое целое. 

Этот мотив с небольшими изменениями повторяется и в другом дастане. Кан Турали, выполнив все постав-
ленные условия, добивается Салжан хатун и увозит ее к себе на родину. Как мы выше говорили, вдруг неожи-
данно их догоняет выехавший вслед за ними отец девушки, желающий возвратить свою дочь, и в результате 
между ними завязалась борьба. Данный эпизод бросается в глаза и в дастане «Саёд и Хамро». 

В дастане главный герой Хамро, отправившийся вместе с Саёдхон к себе домой, попадает в руки кровожад-
ных разбойников. В данной ситуации Хамро теряется, однако Саёдхон, прибегнув к хитрости, опьянила разбой-
ников и убила их17. 

А в финале дастана смелость Саёдхон проявляется еще больше. 
С целью возвратить Саёдхон, по их следам с четырехтысячным войском падишаха отправляется в путь ее 

отец Маматхан. Испугавшись, Хамро старается спастись бегством, но Саёдхон призывает его к борьбе. 
В диалоге двух влюбленных ярко раскрываются их характеры: 
Хамро: Нас преследует войско, 
Как считаешь, не лучше ли бежать. (Построчный перевод) 
Саёдхон: Если это предопределено судьбой,  
Лучше примем бой.18  (Построчный перевод) 
Салжан хатун из «Книги моего деда Коркуда» также выступает против войска отца, переодевшись в 

мужскую одежду, она вступает в бой и одерживает победу. 
Данный эпизод имеет место и в дастане «Саёд и Хамро». В образе Саёдхон нашли свое выражение такие 

качества, присущие образу Салжан хатун, как смелость, находчивость, боевитость. Подобного рода действия, 
характерные для женщин, являются средством, свойственным лишь архаическому эпосу. 

В.М.Жирмунский связывает образы данной категории с амазонками из древнейшей греческой мифологии и 
относит их основу к периоду матриархата19. 

Образы данной категории из «Книги моего деда Коркуда» своими истоками имеют отношение к обрядам, 
обычаям, связанным с браком наших древнейших предков. 

Характерно то обстоятельство, что Кан Турали из «Книги моего деда Коркуда» и Хамро из дастана «Саёд и 
Хамро» значительно уступают в вопросе боевитости соответственно Салжан Хатун и Саёдхон. 

Качества, характеризующие образ Салжан хатун, помимо образов Хирмандали, Саёдхон, ярко проявляются 
и в облике Айсултан, Гулоим из эпоса «Гороглы». 

Мотивы, связанные с боевой деятельностью этих женщин, нашли свое отражение первоначально в «Книге 
моего деда Коркуда», а затем, подвергшись определенной эволюции и обработке во множестве дастанов, стали 
основой для появления различных образов, с течением времени совершенствовались, приобретая многова-
риантность. 

 
 

Mənzurə Pirnazarova,  
Venera Ataxanova 

 
“KİTABİ-DƏDƏM QORQUD” VƏ XARƏZM EPOSU 

 
 

Xülasə 
 
 
Məqalədə “Kitabi-Dədəm Qorqud” və Xarəzm eposunun ayrı-ayrı subyektləri və motivlərin müqayisəli şəkildə 

təhlil edilmişdir. Müəllif dastanın ayrı-ayrı ismarıcları ilə Xarəzm eposunun strukturu arasındakı əlaqəni əsaslandırmağa 
çalışmışdır. Müqayisəli şəkildə “Aşıq Qərib və Şahsənəm”in süjeti ilə “Kitabi-Dədəm Qorqud” “Bamsı Beyrək” boyu 
təhlil edilmişdir. Selcan xatunla Xırmandalı obrazı arasındakı oxşar və fərqli xüsusiyyətlər tədqiq olunmuşdur. 

 
  

                                                             
17 Ашикнома, I-книга, Ургенч, «Хорезм», 2006. С. 75.  
18 Там же, с. 63. 
19 Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение,-Л.: Наука, 1979, С.224. 
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THE BOOK OF DEDE KORKUT AND KHWAREZM EPOS 

 
Summary 

 
The separate plots and motives from “The Book of my Grandfather Korkuda” and the Khorezm epos are studied in 

the article in the comparative plan. 
The author of the article makes an attempt to prove communication of many legends from the structure of an ancient 

monument with epic poems of Khorezm. A subject basis “Beloved Garib and Shakhsanam” with “Bamsi Bayrek” from 
the epos “Book of my Grandfather Korkuda” is studied in comparative aspect. 

The general and distinctive lines, observed between the images Saljan Khatun from the ancient epos and 
Khirmandali from with the same name epic poem are comprehensively investigated. 
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slam düşüncəsində sufizmin bir təlim kimi yeri olduqca böyükdür. Belə ki, islam dünyagörüşündə təsəvvüf kimi 
də tanınan bu təlim, uzun bir müddət ərzində islam aləmində elmin, dünyagörüşü məsələlərinin dini-mənəvi və 
fəlsəfi istiqamətlərdə ikişaf etdirilməsində və böyük bir elmi-əxlaqi dəyərlər sisteminin formalaşdırılmasında 

üstün bir mövqeyə malik olmuşdur. Çox zaman hökmdarlar, sultanlar, valilər belə sufilərə yardım göstərmiş, onların 
təlimlərinin yayılmasında maraqlı olmuşlar. Orta əsr müsəlman şəhərlərinin əksəriyyətində sufi-dərvişlər üçün 
karvansaralar da inşa etdirilirdi. Buna misal kimi Anadolu Səlcuqlarının Orta Asiya və İrandan monqolların basqınları 
nəticəsində köç edib Kiçik Asiyaya gələn bir çox sufi şeyxlərinə qəyyumluq etmələrini misal göstərmək olar. Belə sufi 
şeyxlərinin arasında Bəhaəddin Vələd (1148-1231), Mövlanə Cəlalləddin Rumi (1207-1273), Hacı Bəktaş Vəli (1209-
1271) və digərləri də olmuşdur. Bunun əsas səbəblərindən biri sufilərin asketik (dünya nemətlərindən imtina) həyat tərzi 
keçirmələrindən, maddi nemətlərdən uzaq olmalarından və öz mürşidlərinə, şeyxlərinə itaətkar təbiətlərindən irəli 
gəlirdisə, digər tərəfdən də sufilərə verilən bu qiymət onların həmin dövrdə çox vacib olan dini, mənəvi, əxlaqi 
dəyərləri xalq arasında təbliğ etmələri olmuşdur. Bu anlamda sufi şeyxlərinin əsərlərinin qorunub saxlanması və 
dəfələrlə əlyazmalarının təzələnməsi faktı da məlumdur. Misal üçün Osmanlı sultanı Sultan I Səlimin Dəməşqi fəth 
etdikdən sonra İbn Ərəbinin qəbri üzərində böyük ibadətgah və məbəd ucaltması, eyni zamanda onun külliyatının 
toplanması, əlyazmalarının qorunub saxlanması haqqında fərman verməsi də tarixin yaddaşındadır. 

Düzdür, sufilik təliminin əsas qaynağı və mənbəyi Quran və hədislər hesab olunur. Eyni zamanda sufilik islamdan 
əvvəlki dini, mistik, fəlsəfi təlimlərlə də bağlı olub xeyli dərəcədə bu təlimlərin islamlaşmış formalarından (məsələn 
Yeni Platonçuluq ideyalarının mötəzilə və əşərilərə təsiri), bu və ya digər formada ekspansiv (yayılma) xarakterdə 
bəhrələnmişdir. Amma digər tərəfdən də təsəvvüflə bağlı olan dünyagörüşü çox vaxt mürşidin, şeyxin şəxsi 
düçüncəsinə, onun fərdi mənəvi yaşantılarına əsaslanmışdır. Məhz bu məqam sufizmi bəzən din və ilahiyyat 
xadimlərinin gözündə küfrə çevirmişdir. Digər tərəfdən də onlar təqiblərə, islam ilahiyyatçılarının təzyiqlərinə məruz 
qalmışdırlar. Eyni zamanda dinin hökmran olduğu bir vaxtda və din xadimlərinin orta əsrlərdə böyük nüfuz sahibləri 
olmaqla dövlət işlərinə və hətta hökmdarlara belə təsir edəcək bir gücə malik olmaları da tarixi həqiqətdir. Buna görədir 
ki, bəzi sufi mistiklərin əsərləri məhv edilmiş, onların fikirlərinin təbliğinə qadağalar qoyulmuş, hətta bəziləri edam da 
edilmişdir. Məsələn, dar ağacına çəkilən Həllac Mənsur (858-922), dərisi soyularaq öldürülən Azərbaycanın böyük sufi 
şairi Nəsimi (1369-1417) bu acı aqibətdən qaça bilməmişdirlər.  

Fərdi yaşantılar əsasında, ilham və vəyhə söykənən düşüncə formasında təlimlərini izah edən sufi şeyxləri öz 
fikirlərini çox vaxt simvollarla, işarət etməklə, bir başa yox, mənaaltı formada metaforik bir dildə yazmağa çalışmışlar. 
Bu da sufi mütəfəkkirlərin mətnlərinin dilini olduqca qəliz, xüsusi şərh və izahlarsız dərk etməyi olduqca çətin etmişdir. 
Bu əsərlərin belə formada ifadə olunmasında əsas məqsədin qeyd etdiyimiz kimi, sufilərin təqiblərdən qaçmaq və 
düşüncələrini hamının dərk edə biməyəcəyi mistik formada ifadə etmək cəhdi olmuşdur. Bu da öz növbəsində sufi 
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yazarların əsərlərinin dilini olduqca mürəkkəb və qəliz etmişdir. Bu mənada belə əsərlərin oxunması və dərk 
olunmasında dəqiq mətni tərcümə, şərhlərin və əsaslı izahların rolu vacibdir. 

Sufizim təlimin ən böyük nümayəndələrindən olan İbn Ərəbinin (1165-1240) mətnlərinin tərcümə və nəşri bu 
cəhətdən böyük bir tarixi dövrü əhatə edən və hal- hazırda da davam etməkdə olan bir prosesdir. 

İbn Ərəbinin əsas əsərləri “Fusus əl-Hikəm” və ən böyük həcimli yazılı əsəri (magnum opus) sayıla biləcək “Fütuhat 
əl-Məkkiyyə”dir (“Məkkə kəşfləri”). Sufizmin “açar”ı hesab olunan “Fusus əl-Hikəm” (“Müdrikliyin möhürü”) əsərinə 
çoxsaylı şərhlər yazılmaqla bərabər, bu əsər şərqin müsəlman aləmində böyük bir təlim kimi vəhdəti-vücud adı almış 
dini-mistik və fəlsəfi təlimin formalaşmasına da səbəb olmuşdur. Düzdür, Böyük Şeyx özü bu termindən heç vaxt 
istifadə etməmişdir. Amma onun təliminin əsas qayəsi məhz elə vəhdət problemidir. İbn Ərəbi əsas konsepsiyası olan 
varlığın vəhdəti adlı təlimini digər əsərləri ilə müqayisədə, “Fusus əl-Hikəm” də daha qabarıq bir şəkildə ifadə 
edilmişdir. Müxtəlif peyğəmbərlərin dilindən müxtəlif hikmətləri qələmə alan İbn Ərəbi hər şeyi vəhdət və varlığın 
vahidliyi üzərindən həll etmişdir. Qısa olaraq bu təlimə: “Həqiqət birdir, o da Haqqdır. Hər şey onun təcəllisi və 
təzahürüdür” kimi tərif verə bilərik. 

Qeyd etdiyimiz kimi “Fusus əl-Hikəm”ə müxtəlif dillərdə çoxsaylı şərhlər yazılmışdır. Bu əsərin şərhçilərindən 
Sədrəddin Konyəvi (1210 -1274), Fəxrəddin İraqi (1213-1289), Əl Cəndi (1291), Davud Kayseri (1258-1350), 
Abdulrrezzak Kaşani (1329), Mahmud Şəbüstəri (1288-1340), Əbdülkərim Əl Cili (1366-1424), Əbdülrəhman Cami 
(1414-1492), Abdullah Bosnəvi (1584-1644), Əbdulqani Nabulusi (1641-1731), Əhməd Əvni Konuk (1868-1938) və 
digərlərinin adlarını çəkmək olar. Bu proses bu gün də davam edir. “Fusus əl-Hikəm”in ən sonuncu şərhlərindən birinin 
İstanbul Universitetinin İlahiyyat Fakultəsinin fəlsəfə doktoru Əkrəm Dəmirli (1969) tərəfindən 2006-cı ildə yazıldığını 
nəzərə alsaq, bu prosesin davamlı və uzun bir dövrü əhatə etdiyini müşahidə etmiş olarıq. Dəmirli həm də İbn Ərəbinin 
bu əsərinin ən əsaslı şərhlərindən biri olan Əbül Əla Əffifinin (1897-1966) şərhinin də türk dilinə tərcüməçisidir 
(“Fusüsu'l Hikem Okumaları İçin Anahtar”). 

Avropada islam filosofları və alimlərinin bir qismi çox-çox əvvəllərdən tanınsalar da, İbn Ərəbinin öyrənilməsi 
tarixi İbn Sina (980-1037), İbn Rüşt (1126-1198) və digərləri ilə müqayisədə elə də qədim deyildir. Məsələn, orta 
əsrlərdə Avropada Aristotelin (e.ə.384-322) ən mükəmməl şərhçisi olan və “komentator” kimi tanınan İbn Rüştün, 
latınlaşdırılmış adı ilə adlandırılan fəlsəfi təlim kimi averroizmi (orta əsrlərdə qərb dünyasında İbn Rüşt Averroes kimi 
tanınırdı) göstərə bilərik. Tarixi yaranma baxımından bu təlim XIII əsrə aiddir. 

İbn Ərəbinin çoxsaylı əsərlərinin mətnlərinin Avropada tanınması tarixi 1845-ci ildən görkəmli alman şərqşünası, 
ərəb mətnlərinin tərcüməçisi və Quranın almanca naşirlərindən biri olan Qustav Leberext Flügelin (1802-1870) 
“Definitiones theosophi Muhjied-din Mohammed b. Ali vulgo İbn Arabi dicti” adlı kiçik həcimli əsərinin nəşri ilə 
başlamışdır [9, 3]. Daha sonrakı dövrlərdə İbn Ərəbinin mətnlərinin tərcüməçisi və mahir bilicisi olan ispan şərqşünası 
Migel Assin Palasiosu (1871-1944) qeyd edə bilərik. Bu mənada onun 1919-cu ildə yazdığı “La Escatologia musulmana 
en la “Divina Comedia” adli əsərini misal göstərmək olar (ingilis dilində tərcüməsi: “Islam and the Divine Comedy”). 
Şərq və Qərb mütəfəkkirləri arasında çoxsaylı müqayisələr və tədqiqatlar aparmış Palasios İslamda olan xristianlıq 
motivləri, eyni zamanda da əksinə xristianlığın bir çox hallarda islama müraciət etməsi məsələlərini araşdırmışdır. O, 
Dante Aligyerinin (1265-1321) “İlahi komediya”sındakı gecə gəzintisini Quranın “İsra” surəsinə və peyğəmbərin 
miracına bənzətmişdir (17, 20). Bundan əlavə müəllifin buna bənzər digər bir əsəri olan “El Islam cristianizado Estudio 
del sufismo a través de las obras de Abenárabi de Murcia”nı (1931)da göstərmək olar. Müəllif burada İbn Ərəbinin 
“Fütuhat əl-Məkkiyyə” əsərindəki bəzi bölmlərinin tərcüməsini də vermiş və bu əsərdən çoxlu iqtibaslar gətirmişdir. 
İngilis dilində İbn Ərəbinin öyrənilmə tarixi 1911-ci ildən başlayır. Tanınmış ingilis şərqşünası Reynold Nikolson 
(1868-1945) İbn Ərəbinin “Arzuların Tərcümanı” adlı poetik üslubda yazılmış əsərini ingilis dilinə çevirmişdir (“The 
Tarjuman Al-Ashwaq: A Collection of Mystical Odes”). İbn Ərəbinin uzun illər yaşadığı və təliminin çox yayıldığı 
Məqrib kimi tanınan Şimali Afrika Fransanın müstəmləkəsinə çevrildikdən sonrakı dövrlərdə, fransız dilli 
şərqşünasların İbn Ərəbiyə olan marağı artmış və təsəvvüf, sufi təlimlərinin çoxsaylı fransız araşdırıcıları meydana 
gəlmişdir. Bunlardan Lui Massiqnon (1883-1962), Anry Korbin (1903-1978), Mişel Valsan (1911-1974) və digərlərini 
göstərmək olar. Massiqnon İbn Ərəbinin əsərlərində çoxlu istinadlar olunan və ehtiramla xatırlanan digər bir görkəmli 
sufi mistiki olan Həllac Mənsurun da əsərlərinin tərcüməçisi kimi tanınır. Korbin İbn Ərəbinin irsini tədqiq edən 
“Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi” adlı əsərində Böyük Şeyxin mətnlərinin tədqiq olunmasının fərqli bir 
modelini təklif etmiş, onun əsərlərini Qərb fəlsəfi təlimləri ilə izahının yetərli olmadığını vurğulamışdır. Monizm, 
panteizm kimi təlimlərin, fəlsəfi dünyagörüşlərinin qəlibinə salındıqda, İbn Ərəbinin mətnlərin orijinallığının 
dağıdılmış, məhv edilmiş olduğunu doğru olaraq qeyd etmişdir [10, 18]. Bu məsələdə Korbinlə razılaşmamaq olmur, 
çünki bu mətnlər bir Şərq insanının qələminin məhsuludur və Şərqin, islamın ruhu onun hər bir cümləsində duyulur. Bu 
özünəməxsusluq sufizmi müstəqil bir təlim kimi dərk etməyə kömək edir. Bu mənada İranlı alim və islam fəlsəfəsinin 
tədqiqatçılarından olan Seyid Hüseyin Nəsrin (1933) fikirləri çox maraqlıdır. O da vəhdəti-vücudu panteizm (Allahın 
təbiyyət ilə eyniləşdirilməsi) və ya substansional monism (maddi və mənəvinin varlıqda vahidliyi) kimi 
dəyərləndirmənin əleyhinə çıxır [21, 117-118]. Yeri gəlmişlən qeyd etmək yerinə düşərdi ki, S.H.Nəsr 2009-cu ilin 
oktyabr ayının 9-da XX əsrin tanınmış şərqşünas alimi Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunan “Şərq və 
Qərb: ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni əlaqələr” mövzusunda Bakıda təşkil olunan Beynəlxalq İbn Ərəbi 
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Simpoziumunun iştirakçısı olmuşdur. Sufizmə özünəməxsus bir təlim kimi baxmaq ənənəsi, eləcə də uzun illər davam 
edən mübahisələrin mövzusu olan vəhdəti-vücudun panteizm ilə eyniləşdirilməsi məsələsinə də aydınlıq gətirmişdir. 
Rusiya Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə institutunun professoru A.Smirnova (1958) görə isə panteizm və vəhdəti-vücudu 
dərk etmək, ayırmaq ücün substansional vəhdət [19, 35] ilə prossesual vəhdəti [19, 39] bir birindən ayırmaq lazımdır ki, 
birinci panteizmə, ikinci isə vəhdəti-vücuda aid vəhdətdir. Başqa sözlə, panteizmdə İlahi ilə aləmin vəhdəti 
substansional olaraq eyniyyət təşkil etsə də, vəhdəti-vücuda substansional vəhdətdən soz gedə bilməz. Bu vəhdət 
dəyişən, daima baş verən, arası kəsilməz Allahın Aləmdə təzahürü və təcəllisi prosesidir [19, 392-393]. Fikrimizcə, bu 
mübahisəli məsələnin həllinin ən dəqiq ifadəsini məhz bu izah təşkil edir. Bunun əksinə olaraq bir çox müəlliflər belə 
hesab edirlər ki, bu iki anlayış mənaca eyniyyət təşkil edir. Məsələn, Rusiyada fəaliyyət göstərən əslən suriyalı olan 
islamşünas alim Tofiq Kamal İbrahim (1947) vücudizmi elə panteizm kimi təqdim edir [20, 82- 83].  

İbn Ərəbinin mətnlərinin tədqiqatçılarından isveçrəli şərqşünas Titus Burkhardtı (1908-1984) da qeyd etmək olar. O, 
İbn Ərəbinin astronomk elmlərlə bağlı mətnlərini tədqiq etmişdir. İbn Ərəbinin heliosentrik və kosmoloji-astroloji 
baxışlarını, günəş sistemi, planetlərin təsvirini əks etdirən mətnlərini toplayıb dərc etməklə yanaşı, həm də onun 
əlyazma şəklində qalmış günəş sistemi və bürcləri əks etdirən fəza xəritəsini və digər əlyazmalarını da bu kitaba 
salmışdır [3, 13]. 

İbn Ərəbinin öyrənilməsində müstəsna xidmətləri olan polyak alimlərindən Romauld Landau (1899-1974) və Mişel 
Şodkieviçı (Michel Chodkiewicz) (1929) xüsusi qeyd edə bilərik. (M. Şodkieviç Polşada doğulsa da, əsaən Fransada 
yaşamış və əsərlərini də fransız dilində yazmışdır). Landau İbn Ərəbini filosof kimi qəbul etmir. Onun fikrincə İbn 
Ərəbi bir mistikdir [16, 22]. O, həm də Ərəbinin yaradıcılığına Şərqin zərdüştlük və manilik təlimlərinin təsirinin böyük 
olduğunu vurğulayır [16, 23]. Digər polyak əsilli fransız şərqşünası M.Şodkieviçə gəldikdə isə demək lazımdır ki, hələ 
gənc yaşlarında islamı qəbul etmiş ( 17 yaşında) və ömrünün böyük qismini İbn Ərəbinin əsərlərinin öyrənməsinə sərf 
etmiş bir alim olmaqla bərabər, həm də İbn Ərəbinin Avropada dərc olunan əksər əsərlərinin tərcüməcisi və redaktoru 
da olmuşdur. Alimin qızı Klaudiya Addasda hal-hazırda atasının yolunu davam etdirir. Bu günkü dövrdə İbn Ərəbinin 
mətnlərini yenidən araşdırıb öyrənən alimlərdən biri də məhz elə Addasdır. Onun “Quest for the Red Sulphur: The Life 
of Ibn Arabi” adlı əsərində tarixi hadisələr gedişində müsəlman aləmi, İbn Ərəbi onun Şərq ölkələrinə səyahətləri 
xronoloji olaraq araşdırılmışdır. Bir termin kimi vəhdəti-vücudun necə yaranması məsələlərinə geniş yer verilmişdir. 
Vəhdəti-vücud termininin etimologiyasını araşdırmış müəllif, bu termindəki vücud sözünün ərəb dilindəki “tapmaq” 
sözündən əmələ gəlməsi fikrini irəli sürmüşdür [2, 208].  

Söz müasir dövrün İbn Ərəbi irsini tədqiq edən alimlərdən düşmüşkən Villiam Çittikin (1943) xidmətlərini xüsisi 
qeyd etmək lazımdır. O, İbn Ərəbi və Mövlanə Cəlalləddin Ruminin (1207-1273) mətnlərinin tərcüməçisi və şərhçisi 
kimi tanınmış amerikan alimdir. Uzun illər Avropada, o cümlədən də İranın Tehran universitetində elmi fəaliyyətlə 
məşğul olmuşdur. İbn Ərəbinin dini-fəlsəfi sistemi və vəhdəti-vücud təlimi ilə bağlı dörd böyük əsərin müəllifi olan 
Çittik bu sahədə ekspert alimlərdən biri olaraq fəaliyyət göstərməkdədir. “The Self-Disclosure of God” adlı əsəri 
“Fütuhat əl-Məkkiyyə” nin müxtəlif bölmlərinin tərcümə və izahından ibarətdir. “Ibn 'Arabi: Heir to the Prophets” adlı 
digər bir əsərində Allahın sufilərə, xüsusən də vəhdəti-vücudçulara görə izahı, onun bir yaradıcı kimi transendentlik 
(aləmdən kənar qüvvə) və immanentlik (aləmin daxili qüvvəsi) məsələlərinin izahını vermişdir [6, 19]. 

Hal-hazırda İbn Ərəbinin külliyatının toplanması və nəşri ilə məşğul olan “Beshara” adlı nəşriyyat da mövcuddur. 
Bu nəşriyyat və eyni adlı məktəbin əsası 1975-ci ilsə Şotlandiyada əslən türk olan Bülənt Rauf (1911-1987) tərəfindən 
qoyulmuşdur. Raufun təşəbbüsü ilə eləcə də 70-ci illərin sonlarında Böyük Britaniyada, Oksfordda İbn Ərəbi cəmiyyəti 
təsis edilmişdir [22, 11]. Hal-hazırda bu cəmiyyətin fəaliyyətini əks etdirən, dünyanın demək olar ki, bütün İbn Ərəbi 
irsini tədqiq edənlərini bir yerə toplayan böyük bir mənbə kimi, http://www.ibnarabisociety.org saytı da mövcuddur. 
Burada dünyanın bir çox dillərində İbn Ərəbinin əsərlərinin təhlili, müxtəlif məqalələr, onun haqqında yazılan kitablar 
və s. yerləşdirilmişdir. 

İbn Ərəbinin əsərlərinin tədqiqi və müxtəlif Avropa dillərinə tərcüməsi prosesi 2000- ci ildən başlayaraq daha da 
artmaqdadır. Belə ki, Böyük Britaniyanın məşhur Oksford şəhərində fəaliyyət göstərən “Anqa Publishing” adlı 
nəşriyyat əsasən Böyük Şeyxin çoxsaylı əsərlərinin tərcümə və nəşri ilə məşğuldur. Bu nəştiyyatın təşəbbüsü ilə müxtəli 
ölkələrdən olan tədqiqatçılar birlikdə İ. Ərəbinin əsərlərinin tərcümələrini gerçəkləşdirirlər. Məsələn, 2000-ci ildə Pablo 
Beneito və 2009-cu ildə Bakıda təşkil olunan “Beynəlxalq İbn Ərəbi Simpoziumunun” daha bir iştirakçısı olmuş Ştefen 
Hirtenştenin (Stephen Hirtenstein) birgə səyi ilə İbn Ərəbinin “Günlük dualar və onların şərhi” adlı əsəri (“Şərhi-Əvradı 
Usbuiyyə”) ingilis dilinə tərcümə olunmuşdur. Əsərdə həftənin günlərinin bölgüsü, duaların bu günlər üzrə oxunması 
məsələləri şərh olunmuşdur. Müəlliflər tərəfindən tərcümənin şərhində həftənin yeddi gündən ibarət olması ilə Aləmin 
də tam olaraq yeddi günə yaradılması arasındakı simvolik əlaqəyə toxunulmuşdur. Həm İncil, həm də Quranda Allahın 
yaradıcı fəaliyyətinin altı günə tamamlanması və yeddinci gün İlahinin istirahətə çəkilməsini İbn Ərəbinin dualardakı 
simvolik yaradılış məsələsinə işarə etdiyi qeyd edilmişdir [11, 9]. 2001-ci ildə sözü gedən nəşriyyatda Pablo Beneito və 
Bakı “Beynəlxalq İbn Ərəbi Simpoziumunun” daha bir iştirakçısı Sesilia Tvinçin (Cecilia Twinch) birgə səyi ilə İbn 
Ərəbinin “Müqəddəs sirrlər” (“Məşahid-ül Əsrar”) əsəri tərcümə olunmuşdur. Əsərdə Böyük Şeyxin on dörd səhnə üzrə 
dini, əxlaqi, fəlsəfi və təsəvvüflə bağlı məsələlərin tərcüməsi ilə yanaşı, şərhi və izahı verilmişdir. Daha sonra, 2004-cü 
ildə Ştefen Hirtenşten və Martin Notkatın səyi ilə “Nurların mənbəyi” (“Mişkətül Ənvar”) adlı əsəri göstərə bilərik.  
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2006-cı ildə Angela Jaffray tərəfindən tərcümə olunan “İnsanlıq ağacı və dörd ruhani quş” (“İttihadül Kəvni”) adlı 
əsər də olduqca maraqlıdır. Əsər həm tərcümə, həm də şərhdən ibarətdir. A. Jaffray əsərin şərh hissəsində Böyük 
Şeyxin tez-tez müraciət etdiyi külli ruhun bir parçası olan insan ruhunun qavrama və dərk etmə imkanlarını maraqlı bir 
analogiya əsasında izah etyini göstərir. İbn Ərəbinin inasan ruhuna verdiyi anlam işıq və qaranlıq kimi əkslərə əsasən 
vəhdəti-vücud konsepsiyası əsasında izah olunur. Şeyxin epistemoloji baxışlarına görə, işığın “üzü” arifin zəkasına və 
ağlına yönələrsə həqiqət ona nəsib olar. Bu Ayın Günəşin işığını alaraq işıqlanmasna bənzərdir. İşığın o biri “üzü” 
qaranlıq ilə maddi aləmə yönəlmiş tərəfdir [14, 86]. Yəni həqiqət ancaq Allahdır, Aləm isə onun kölgəsi və surətidir. 
Ariflərin amalı bu Nuru dərk etməkdir. Çünki hər şey bu Nurun təcəllisi və təzahürüdür. Ondan başqa heç bir varlıq 
yoxdur.  

2006-cı ildə tərcümə olunan daha bir əsər İbn Ərəbinin “Həftəlik dualar” (“Dövri Əla və Salati-ibni Bəşis”) adlı 
əsərdir. Əsərin tərcüməçisi Suha Taci-Fərouhidir. Əsərin giriş hissəsində S.Taci-Fərouhi tarixi baxımdan İbn Ərəbidən 
sonrakı dövrlərdə vəhdəti-vücud konsepsiyasının inkişaf tarixinin də xülasəsini vermişdir. Vəhdəti-vücud təliminin 
inkişafında İbrahim əl Kuraninin (ö 1689) və Əbdülqani əl Nabulusinin (ö 1731) xüsusi rolu olduğunu vurğulamışdır. İ. 
Kurani vəhdəti-vücud təlimini Quran və şəriətlə qarşılıqlı şəkildə öyrənilməsinin tərəfdarı idi. O, ortodoksal islamla 
vəhdəti-vücudu barışdırmağa çalışırdı [15, 35]. Ə.Nabulusi də Böyük Şeyxin metaizik baxışlarını inkişaf etdirib 
təqiblərdən qorumağa çalışırdı [15, 36]. 

Sonda qeyd etmək istərdik ki, islam dünyasında ən böyük sufi mütəfəkkirlərdən biri olan İbn Ərəbi təkcə Avropada 
deyil, bütün dünyada tədqiq olunur. Bu mənada Amerika, Uzaq Şərq, Avstraliyada da Böyük Şeyxin yaradıcılığına 
maraq göstərən çoxlu sayda tədqiqat mərkəzləri və tədqiqatçılar vardır. 
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Резюме 
 
В данном статье обсуждается вопросы научного исследования и публикация текстов большого суфийского 

мистика Ибн Араби в Европе. А также в статье объясняется исследование и изучение Великого Шейха, который 
продолжается и в наши дни. Обсуждается актуальность его теории и влияние на западный мир.  
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RESEARCH AND PUBLICATION IBN ARABI’S TEXTS IN EUROPE 

 
Summary 

 
In this paper was discussed the issues of scientific research and publication of the texts according to the great Sufi 

mystic Ibn Arabi in Europe. And also in this article was explained the research and study of the Great Sheikh, which 
continues in our days. Was discussed his influence and the relevance his theory in the western world. 
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YAQUT ƏL-HƏMƏVİNİN “MUCƏM ƏL-UDƏBA” 

ƏSƏRİNDƏ AZƏRBAYCANLI ƏDİB VƏ ŞAİRLƏRİN YERİ 
 

zərbaycanın orta əsrlər dövrünün tarixi keşməkeşlərlə dolu olması, həmin dövrdə alim və ədiblərimizin baş-
qa dillərdə, əsasən ərəb və fars dillərində yazması bir çox mütəfəkkirlərimiz və yazı adamlarımızın kölgədə 
qalması ilə nəticələnmişdir. Onlardan bəzilərinin varlığı xalqımız üçün məchul qalmışdır. Nümunə olaraq 

ərəb dilində yazıb-yaratmış bir çox azərbaycanlı alimlər, ədiblər, şairlər, mühəddislər, fəqihlər və s. vətənpərvər alimlə-
rimizin səyi nəticəsində tanıdılmış, neçə-neçə istedadlı, bilikləri sayəsində ərəblərin içərisində məşhurlaşa bilmiş 
nümayəndələrimiz üzə çıxarılmışdır. Azərbaycanlı alimlərin araşdırılmasında klassik ərəb mənbələri, təzkirələr, tabaqat 
əsərləri, o cümlədən tarix və coğrafiya sahəsində yazılmış klassik işlər xüsusi rol oynayır. Yaqut əl-Həməvinin " ارشاد
"االریب الى معرفة االدیب  “İrşad əl-Ərib ilə mərifət əl-ədib” və ya "معجم االدباء"  “Mucəm əl-udəba” əsəri bu səhədə qiymətli 

mənbələrdən biridir. 
Yaqut əl-Həməvi (574-626) əsərə yazdığı müqəddimədə bildirir ki, əsərin adını "ارشاد االریب الى معرفة االدیب"  İrşad əl-

ərib ilə mərifəti-l-ədib (Ağıllı adamların ədiblərlə tanışlığı) qoymuşdur,lakin digər yerlərdə müxtəlif adlarla ifadə 
etmişdir: "معجم االدباء"  Mucəm əl-udəba (Ədiblər salnaməsi), "اخبار االدباء"   Əxbər əl-udəba (Ədiblər haqqında xəbərlər), 

"كتاب االدباء"  Kitab əl-udəba (Ədiblər kitabı), "اخبار النحویین" Əxbar-ən-nəhviyyin (Nəhv alimləri haqqında xəbərlər) (4, 
2920). İbn Xəlliqanın “Kəşf əz-zunun” əsərində "ارشاد االلباء الى معرفة االدباء"  “İrşad əl-Əlibbə ilə mərifəti-l-udəba” 
şəklində qeyd olunub. (7, 16) 

Yaqut əl-Həməvi “Mucəm əl-udəba” əsərinin müqəddiməsində yazır “Bu kitabda nəhv alimləri,dilçilər,nəsəb alim-
ləri, məşhur qarelər...görkəmli tarixçilər...məşhur yazıçılar...traktat müəllifləri...xəttatları...ədəbiyyata dair bir əsər ya-
zanları...və ya müxtəsər şəkildə hər hansı bir əsəri cəm edənləro...doğum və ölüm vaxtları və əsərlərinin yazılma tarixi 
haqda xəbərləri...və onların doğruluğu...onlar haqqında xəbərləri...və onlara aid edilən xəbərləri cəm etdim” (2,8). 
Habelə müqəddimədə bildirir ki,şairlər bu kitaba daxil edilməyəcəkdir, çünki onlara ayrıca kitab həsr olunub. Yaqut əl-
Həməvinin bu müqəssiməsi özünəqədərki təzkirə və tabaqat əsərlərinə yazılmış müqəddimələr arasında ən uzunu hesab 
edilir. 

A
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Yaqut əl-Həməvi qeyd edilən əsərin tərtib edilməsində xeyli sayda mənbələrdən istifadə etmiş və bəlkə də ərəb 
dünyasında ilk dəfə mənbənin adını yerindəcə göstərir (misal olaraq İbn Əsakir “Dəməşq tarixi” əsərində qeyd etmişdir 
ki) (7, 20).  

Əsər ilk dəfə 1907-ci ildə şərqşünas Devid Samuel Marqolius tərəfindən nəşr etdirilmişdir, birinci cild çapdan 
çıxmışdır. Ümumiyyətlə 1907-1927-ci illər arasında əsərin yeddi cildi çap edilmişdir. Marqolius bu nəşrdə əsərin 
Köprülü (İstanbul) kitabxanasında tapılmış əlyazmasına əsaslanmışdır. Qeyd edilməlidir ki, bu əlyazma “Mucəm-əl-
Udəba” əsərinin bugünədək tapılmış yeganə əlyazma nüsxəsidir, bu fakt öz-özlüyündə əsər ətrafında müəyyən 
mübahisələr yaratmışdır. Beləki bəzilərinin fikrincə bu əlyazma əsərin orijinalı deyil, sadəcə bir hissəsidir, çünki vaxt 
keçdikcə bu əsərin tərkibinə daxil olmayan bir çox tərcümeyi-hal tapılıb üzə çıxarılmışdır. Misal olaraq Mustafa Cavad 
Yaqut-əl-Həməvinin başqa əsərləri və onun “Mucəm əl-Udəba” əsəri haqqında məlumat verən digər antologiya 
müəlliflərinə əsaslanaraq, Marqoliusun nəşrinə daxil olmayan əlavə 46 ədibin sirəsini aşkara çıxarmışdır (mənbəyə 
umumen ssilka). Bu mənbələrdən Qıfti “Ənbəh ər-ruvvat” əsəri, Suyuti “Buğyət əl-vaat” əsəri, İbn Xəllikan “Kəşf əz-
Zünun” əsəri və s. nümunə göstərmək olar. Sadalanan faktlar sübut edir ki, kitabın ilk nəşri tam olmamışdır. Mustafa 
Cavad, əsərində Marqolius nəşrini təhlil edərkən iddia edir ki, əsərin çapdan çıxmış dördüncü və yeddinci cildi əslində 
Yaqut əl-Həməvinin digər itmiş əsəri “Mucəm əş-Şüəra”dan əxz olunmuşdur (6,14). Bu iddianın səbəbi Yaqut əl-
Həməvinin “Mucəm əl-Udəba” ya yazdığı müqəddimədən şairlərə ayrıca kitab həsr edildiyi üçün bu kitabda şairlərin 
sirəsinə yer ayrılmayacaq deməsidir.  

Bundan əlavə əsər 1936-37-ci illərdə Əhməd Fərid Rifai tərəfindən hazırlanb düzəlişlər edilərək 20 cilddə yenidən 
çapdan çıxarılmışdır. 

Bizim tədqiqatda 1993-cü ildə Beyrutda çapdan çıxan və İhsan Abbas tərəfindən hazırlanmış nüsxədən istifadə 
ediləcək. İhsan Abbas öz növbəsində “İrşad əl-Ərib”əsərinin müxtəsər şəklini əldə etmişdir. O bu haqda əsərə yazdığı 
müqəddimədə geniş söz açmışdır. Mucəmin müxtəsəri Ət-Tikriti tərəfindən toplanmış, "دباءبغیة االلباء من معجم اال"  adlanır, 
əsər 238 səhifədən ibarətdir, lakin buna baxmayaraq bu nüsxənin ehtiva etdiyi bəzi tərcümeyi-hallar əsərin Marqolius 
tərəfindən nəşr edilmiş nüxəsində təsadüf olunmur və bu məlumatlar müxtəsər nüsxənin qiymətini birə-min artırır. Əsər 
altı cilddən ibarətdir, altı əsrlik vaxt arealını və min yetmiş tərcümeyi-halı əhatə edir. Burada haqqında bəhs edilən 
şəxsin müəllimləri, tələbələri, təhsil aldığıı müddət, səyahətləri, üsul və məzhəbi, onlardan istifadə yerləri və s. 
mövzulara toxunulur. 

Sirələr əlifba sırasına əsasən düzülmüşdür, müəllifin müqəddiməsi və iki fəsillə başlayır. Birinci fəsil ədəbiyyat 
elminin fəzilətləri, ikinci fəsil hədis elminin hikmətlərindən bəhs edir. Altıncı fəsil sonda İhsan Abbasın Yaqut əl-
Həməvi haqqında qısa tədqiqatıyla bitir. Bu tədqiqat aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: Yaqutun tərcümeyi-halı, onun 
şəxsiyyəti və əxlaqı, yaradıcılığı, müəllimləri, əsərlərində tutduğu yol və üsullar, əsərləri, Yaqut tənqidçi kimi, şeirləri, 
digər mənbələrdə Yaqut-əl-Həməvinin tərcümeyi halı kimi bölmələrdən ibarətdir. İhsan Abbas əsərin təxminən 619-cu 
(1222) ildən sonra yazıldığını ehtimal edir (5,2923).  

Yaqut əl-Həməvi “İrşad əl-Ərib” əsərində təxminən 250 mənbəyə müraciət etmişdir, onıardan ən çox istifadə 
olunanlar: İbn ən-Nədimin “Fehrist”, Əs-Səalibinin “Yətimətu-d-dəhr” (Zəmanəsinin incisi), Əl-Bağdadinin “Tarix əl-
Bağdad” (Bağdad tarixi), Əl-Əsakirin “Tarixu Dəməşq” (Dəməşq tarixi), Hakimin “Tarix əl-Nişapur” (Nişapur tarixi), 
Mərzubaninin “Mucəm əş-Şüəra” (Şairlər salnaməsi), Əbu Tayyibin “Məratib ən-nəhviyyin” (Nəhv alimlərinin 
mərtəbələri) və s.  

Əsər haqqında ümumi məlumat verdikdən sonra tədqiqatın əsas məqsədinə keçid alaraq adı çəkilən əsərdə hansı 
azərbaycanlı nümayəndələrin üzərinə işıq salındığına nəzər salmaq istərdik. “Mucəm əl-Udəba” əsərində orta əsrlərdə 
yazıb-yaratmış həmyerlilərimizin sayı çox olmasa da məlumatların geniş və maraqlı olması mənbənin tədqiqat 
baxımından dəyərini artırır. Ərəb dilində yazmış azərbaycanlıları tədqiq edən alimlərimizdən Malik Mahmudov, 
İmamverdi Həmidov, Seymur Nəsirov haqqnda bəhs etdiyimiz mənbədən istifadə etmiş ona istinadlar etmişlər. Malik 
Mahmudov “Ərəbcə yazmış azərbaycanlı şair və ədiblər” kitabında “Mucəm əl-Udəba” əsərinə yüksək qiymət 
vermişdir (1,16). Azərbaycanlı nümayəndələrin araşdırılmasına əsərin 3-cü, 5-ci və 6-cı cildlərinə müraciət olunmuşdur. 
Orada verilən məlumatları tərcümə edərəkvə biraz müxtəsər şəkildə təqdim olunacaq Qeyd etdiyimiz kimi Mucəm ərəb 
əlifba sırasına əsasən tərtib olunnmuşdur, biz də öz növbəmizdə tərtibatda mənbədəki ardıcıllığa riayət edəcəyik. 

Əl-Həsən bin Ömər ibn əl-Maraği- Marağa bölgəsinin tanınmış şəxslərindən biri olmuşdur. Zərif ədəbi zövqü, 
hikməti, faydalı əsərləri və lətif şeirləri vardır. Əsərlərindən: “Kitab fi rasail min inşəihi”, “Kitab əd-dibaçə fi-n-nəhv” 
(3,972). 

Ömər bin Osman ibn əl-Hüseyn İbn Şüeyb əl-Cənzi- Gəncə bölgəsindən çıxmışdır. Əbdü-l-Kərim əs-Səmani onu 
dilin imamlarından adlandırmış, şer və nəhv sahəsində böyük bacarığa sahib olduğunu bildirmişdir. Bağdada gələrək 
buradakı dil alimlərindən dərs almışdır. Ədəb elmini isə əsasən Əbu Müzəffər Əl-Əbiyurdidən öyrənmişdir. Bundan 
əlavə Bağdad, Bəsrə və Xuzistandan fəzilətli şeyxlərin adlarını çəkmişdir. Mükəmməl təhsil alaraq zəmanısinin 
şeyxlərindən birinə çevrilmişdir. Öz dövrünün incisi idi, şerlər qələmə almış, əsərlər cəm etmiş, misli olmayan təfsirlər 
yazmışdır. 550-ci ildə (1155) Mərvdə vəfat etmişdir. 

Əbu-l-Həsən İbn Əbi-l-Qasim əl-Beyxaqi “Kitab əl-Vişax” əsərində ounun haqqında yazır: “O, nəhv və ədəb 
elmində misilsiz idi, bununla yanaşı möminliyi və xeyirxahlığı ilə seçilirdi. Bununla belə zəmanə inadkar və yaşayış 
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üçün çətin idi”. O, Nişapur hökmdarının övladlarına ədəb dərsi demişdir. Sonra 545-ci (1145) ildə oradan köçmüşdür. 
İmam Məhəmməd Həməviyə mədhiyyə həsr etmişdir (4,2094). 

Yəhya bin Həbəş Şihab əd-Din əs-Sührəverdi şafii fəqihi, ədib, şair, öz sahəsinin mütəxəssisi və hikmətli şəxslərdən 
olmuşdur. Düşmənləri onunla mübahisəyə cəhd etdiyi zaman onları öz biliyi ilə susdurardı.  

Marağada fəqih, üsul alimi və mütəkəllim Şeyx İmam Məcid əd-Din əl-Cilidən bir müddət dərs almışdır. Mardində 
Şeyx əl-Mardinin şagirdi olmuşdur və onu çox tərifləmişdir. Daha sonra Əbu-l-Fəttah (Sührəverdi) 579 –cu (h) (1183) 
ildə Zahir Qazı ibn Əyyubun vaxtında Hələbə gəlir. Burada Həlləviyyə mədrəsəsində Şeyx İftixar əd-Dinin dərslərində 
oturur və onun tələbələrindən olan fəqihlərlə mextəlif mövzularda müzakirələr aparır. Onların içindən heç kim Əbu-l-
Fəttaha bilik cəhətdən üstün gələ bilmirdi, odur ki, fəziləti müəllimi İftixar əd-Dinə də çatdı, beləcə get-gedə daha çox 
şöhrət qazanırdı. Eyni zamanda fəqihlərin ona olan nifrəti get-gedə artırdı. Hakim Zahir onun üçün məclis təşkil etdi və 
bu məclisdə məşhur fəqihləri, mütəkəllimləri topladı, rəqibləri də məclisdə iştirak edirdilər. Növbəti dəfə Əs-Sührəverdi 
biliyi, dərin arqumentləri, tutarlı cavabları ilə hər kəsi sudurdu. Hökmdar onun biliyinə bələd oldu bu hadisə onları 
yaxınlaşdırdı. Beləcə düşmənlərinin ona qarşı qəzəbi daha da artdı və onu kafir,zındıq adlandırmağa başladılar. Bu 
zaman Sultan Səlahəddinə Sührəverdinin onun oğlu Zahirlə olan münasibətlərinin davam etdirələcəyi təqdirdə Zahirin 
əqidəsinin pozulacağından ehtiyat etməsini və ümumiyyətlə onun Hələb camaatının əqidəsinə pis təsir edəcəyini 
bildirən məktub yazdılar. Sultan Səlahəddin oğluna təkid və əmrlə Sührəverdini öldürməyi tapşırdı. Fəqihlər onun 
ölümü haqqında fətva verdilər. Bu xəbər Şihab əd-Dinə çatdıqda Zahirdən onu yeməksiz və susuz bir yerdə həbs 
etməsini və bu vasitəylə öldürülməsini istədi. Qazı buna razılıq versə də deyilənlərə görə həbsdə ikən onun 
boğdurulması əmrini vermişdi, beləliklə 587-ci ildə (1191) vəfat etdi.  

Əsərlərindən: “Təlvihat fi-l-hikmə”, “Əl-ğurbət əl qaribə fi-l-hikmə”, “Hikmət əl-İşraq”, “Əl-muqavamat”, “Əl-
ləmhə”, “Əl-Məaric”, “Əlvah əl-imədiyyə”, ”Həyəkil ən-nur”, “Ət-tənqihat fi usuli fiqh” 

Yaqut əl-Həməvi şeirlərindən ən məşhur qəsidəsi “Haiyyə”sini təqdim edib. Ən məşhur kəlamı: Məlumdur ki, 
əməllərinə, sözlərinə, fikirlərinə görə qiymətləndirələcəksən, bütün hərəkət, danışıq və fikri fəaliyyətin sənə günahkar 
mənzərə yaradacaq. Əgər ağıllı hərəkət etsən bu mələk üçün maddəyə çevrilir ki, o sənə dünyada zövq verəcək və 
axirətini nurlandıracaq, amma qəzəb və ya şəhvətlə hərəkət etsən bu əməl sənə həyatda əziyyət verib, ölümdən sonra isə 
nura qovuşmanı əngəlləyən bir şeytan maddəsinə çevriləcək. (5, 2806-2809) 

Musa ibn Bəşşar əbu Məhəmməd maula Teyyim ibn Mərra- deyilənə görə Qureyşin Bəni Səhm qəbiləsinin mövlası 
olmuşdur. Ləqəbi Şəhəvatdır, belə ləqəb qazanmasının səbəbi “acgöz” olmağında idi. Əgər xoşuna gələn paltar və ya 
başqa bir əşya rastına çıxsaydı özünü ağlamağa vurardı, ondan nə baş verdiyini soruşduqlarında “ondan meylim çəkdi” 
deyə cavab verərdi bu səbəbdən şəhəvat “hər şeyə meyl salan” ləqəbinə çevrildi. Həmçinin onun ölkəsinə qənd, şəkər 
apardığı söylənir, həmyerlisi olan qadın demişdir: Musa bizə şirniyyat gətirməyə davam etdikcə bu ləqəb onun üstündə 
qalacaq.  

İstedadlı şair olmuşdur, Əməvilər dövründə yazmış, zəmanəsinin xəlifə və əmirlərini mədh edərək onlardan bəxşiş 
almışdır. Ən məşhur şeiri Səid əl-Osmaniyə həsr etdiyi mədhiyyəsidir (5,2732). 

Məhəmməd bin Əli Əbu Bəkr əl-Maraği ən-Nəhvi- Əbu İshaq İbrahim əz-Zəccacdan öyrənmişdir. Uzun müddət 
Mosulda yaşamış ədib və alim olmuşdur. Onun nəhvə aid müxtəsər kitabı və “Kitabda (Sibəveyhinin kitabı) 
şəvahidlərin şərhi” əsəri var (5,2580). 

Nasir ibn Əhməd ibn Bəkr Əbu-l-Qasim əl-Xuveyyi (Xoylu)- 466-cı il (1073)Məhərrəm ayında doğulmuşdur. Əbu 
Tahir əş-Şirazidən nəhv, Əbu İshaq Şirazidən fiqh öyrənmişdir. Əbu-l-Qasim Əli ibn Əhməd ibn əl-Bəsəri İbn ən-Nəqur 
əl-Asimi və Əbu Zey Nizam əl-Mülkdən dərs almışdır. Azərbaycanda tanınmış şeyxlərdən olmuşdur, bir müddət qazılıq 
etmişdir. Kənar yerlərdən insanlar onun yanına gəlirdilər. İbn Cinninin “Lamiyyə”sinə şərh yazmışdır. 507-ci ildə 
(1113) vəfat etmişdir (5,2740).  

Yəhya ibn Əli ibn Məhəmməd ibn Həsən ibn Məhəmməd ibn Musa ibn Bistam əş-Şeybani əbu Zəkəriyyə ibn əl-
Xətib ət-Təbrizi - o əslində xətib olmamışdır. Dil, nəhv və ədəb elminin imamlarından olmuşdur. Əbu-l-Əli əl-
Məərrinin yanına gedərək ondan elm əxz etmişdir, həmçinin Ubeydullah ibn Əli ər-Raqqi, İbn Dəhhan, İbn Burhan, Əl-
Mufaddal əl-Qəsəbani, Əbd əl-Qahir əl-Curcani və digər şeyxlırdın dərs almışdır. Hədis elmini Əbu Tayyib ət-Təbəri, 
Əbü-l-Qasim ət-Tənuxi və Xətib Bağdadidən dinləmişdir. Sur şəhərində Ər-Razi, Əbü-l-Qasim Abdullah bin Əli dən 
fiqh öyrənmişdir. Tələbələrindən Əhməd əl-Cəvaliqi, Məhəmməd Səhl Əl-Ənsari, Əbü-l-Fədl ibn Nasir və digərlərinin 
adlarını çəkə bilərik. Gəncliyində Misirə gəlmiş və o dövr üçün tanınmış dilçi olan İbn Babaşaz ondan dil elm 
öyrənmişdir. Daha sonra Bağdada qayıtmış və vəfatınadək orada yaşamışdır. 

Məərrinin yanına getmə səbəbi kimi aşağıdakı göstərilir: Əbu Mənsur əl-Əzhərinin “Kitab ət-təhzib fi-luğa” əsərini 
əldə edir və onu hərtərəfli təhlil etmək üçün müəllim axtarır. Ona Əl-Məərrini məsləhət görürlər. Kitablarını belinə 
yükləyim Məərrət-ən-Nümana yollanır. Minik tutmaq üçün pulu olmadığından piyada hərəkət edir və o qədər tərləyir 
ki, belindəki kitablar islanır.  

Əs-Səmani “Zeyl” əsərində Xətib Təbrizinin dindən çıxdığını, şərab və içki içdiyini, ipək və qızıl geyindiyini 
bildirmişdir. Yuxarıda Şihab-əd-Din Sührəverdinin tərcümeyi-halına nəzər saldığımızda onun da zındıqlıqda 
günahlandırıldığını və hətta ölümünə hökm verildiyini görürük. Zənnimizcə bu deyimlər iftira xarakteri daşıyır və bu 
fikirlərin formalaşmasında paxıllıq amili əsas rol oynayır. Çünki bu məlumatın ardınca Xətib Təbrizinin “Nizamiyyə” 
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mədrəsəsindəki müəllimlik fəaliyyəti və kitabxana müdiri vəzifəsində çalışması haqqında məlumatlar göstərilir. 
Digərlərinə mənfi örnək ola biləcək bu qədər xüsusiyyətə sahib birini elm və maarrif sahəsində fəaliyyət göstərməsinə 
fikrimizcə yol verilməzdi. 

Xətib Təbrizi 421-ci ildə (1030) anadan olmuş, 502-ci ildə (1108) vəfat etmişdir. 
Yaqut Həməvi Xətib Təbrizinin aşağıdakı əsərlərini təqdim etmişdir: “On qəsidənin şərhi”, Əl-Kafi fi-l-arud va-l-

qavafi”, “Həmasənin şərhi” (3 variantda), “Mütənəbbi divanının şərhi”, ”Dureydin məqsurəsinin şərhi”, “Şərh siqt-əz-
Zənd”,”Təhzib islah fi-l-məntiq”, “Muqəddəmə fi-n-nəhv”, “Kitab maqatil əl-fursən”. 

Təqdim etdiyimiz şəxsiyyətlərin çox hissəsinin şer nümunələri də “Mucəm əl-Udəba”da təqdim edilmişdir. Sadəcə 
bu tədqiqatın həcmi yol vermıdiyindən həmin şer nümunələrinin tərcüməsini göstərə bilmirik. Ümumən bu əsər 
Azərbaycanın orta əsrlər dövrü ədəbiyyatının bir qolu olan ərəbdilli ədəbiyyat haqqında mənzərənin bütövləşməsində 
aparıcı rol oynayır. Əsərin dilinin aydın və anlaşıqlı olması,verilən məlumatların məntiqəuyğunluğu tədqiqat prosesini 
asanlaşdırır. Bu əsərin daha ətraflı tədqiqata cəlb edilməsi məqsədəuyğundur bu zaman daha faydalı və geniş 
məlumatların əldə ediləcəyini zənn edirik. 
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ОПИСАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ В 
ПРОИЗВЕДЕНИИ ЙЯАКУТ АЛЬ-ХАМАВИ «МУДЖАМ АЛЬ- УДАБА» 

 
Резюме 

 
Йакут аль-Хамави известный Сирийский биограф, географ, автор нескольких энциклопедических сочине-

ний. В данной работе предлагается общая информация о произведении Йяакут аль-Хамави «Муджам аль- уда-
ба», а также будут исследованы автобиографии азербайджанских поэтов и писателей, вошедших в указанное 
сочинение. В этой работе рассмотрены автобиографии шести писателей и поэтов. 

 
Leyla Mammadzadeh 

 
THE TEXT AND DEPICTION OF MEDIEVAL AZERBAIJANI SCHOLARS IN  
MU'JAM AL-UDABĀ OF YĀQŪT IBN-'ABDULLAH AL-RŪMĪ AL-HAMAWĪ 

 
Summary 

 
Yâqût al-Hamawî was a Syrian biographer and geographer known for his encyclopaedia writings of the Muslim 

world. This article gives an overview of one of the medieval classical sources – ‘Mu’jam al-udabā ‘. The source itself 
contains valuable facts on medieval scholars and poets with playing a special role in studying six Azerbaijani members 
within the source. There are some completely scholars which are not overlapped in previous sources of Arabic 
anthology. In addition, Mu’jam al-udabā or Irshād al-arīb ilā ma’rifat al-adīb provides fresh biography of six medieval 
Azerbaijani scholars. 
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Aygül Zülfüqarova-Musayeva 
Dissertant, AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu 

 
İZGÖER AHMET ZEKİNİN RAQİB PAŞA ƏLYAZMALARI  

ÜZƏRİNDƏ ARAŞDIRMALARI 
 
 

igər Şərq xalqları kimi türkdilli xalqların tarixində də əlyazma kitabları özünəməxsus mühüm yer tutur. İran 
-Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin tarixi, dini, ədəbi və s. baxımdan öyrənilməsində əlyazmalar əvəzsiz 
qaynaq kimi diqqəti çəkməkdədir. Orta çağlarla bağlı bütün istiqamətlərdə araşdırmaların aparılması prosesi 

əlyzmalara söykənməzsə, nəhayətdə obyektiv nəticələrin alınması imkansızdır. Ayrı-ayrı elm sahələri üzrə tədqiqat 
aparan əlyazmaçı alimlərin sayının isə o qədər də çox olmadığını təəssüflə etiraf etməliyik. 

Koca Raqib Paşa (1698-1763), kiçik yaşlarında ikən Şərq dillərini öyrənmiş və mükəmməl təhsil görmüş, alim, 
dövlət adamı, diplomat kimi tanınmışdır. Hətta 1757-1763-cü illərdə – 6 ildən artıq bir zaman ərzində Sədri-əzəm 
(Sultan Türkiyəsində: baş nazir, hökumət başçısı – A.Z.) belə olmuşdur. Kəskin zəkası və parlaq istedadı ilə qısa bir 
zamanda diqqət çəkmiş, fövqəladə dərəcədə irəliləmiş, böyük şöhrət qazanmışdır (3,122; 1; 2; 4; 6,394- 398 və s.). 
Onun zəngin irsinin əksəriyyəti əlyazma kitablarında hələ də tədqiqatçısını, naşirini gözləməkdədir. 

Danılmaz tarixi bir həqiqətdir ki, Türkiyə - Azərbaycan- İran diplomatik və dini münasibətlərində, xüsusilə XVIII 
əsrdə Koca Məhməd Raqib Paşa çox önəmli rol oynamışdır. Onun mühüm əhəmiyyətli yaradıcılıq örnəkləri bu reallığı 
əyani olaraq təsdiqləməkdədir. Bir sıra alimlərin diqqətini də məhz bu baxımdan vaxtaşırı cəlb etmiş və etməkdədir. 
Ahmet Zeki İzgöer, dövlət xadimi, diplomat və tarixçi alim kimi Raqib Paşa ilə maraqlanan, tədqiqat aparan, məhz 
onun özünün əlyazma irsinə söykənərək fikir yürüdən alimlərdən biridir.  

Ahmet Zeki İzgöer 1963-cü ildə İstanbulda doğulub, ilk və orta təhsilini də orada alıb. 1981-1985-ci illərdə İstanbul 
Universitetinin Ədəbiyyat fakültəsinin Yeni çağ tarixi bölümündə təhsilini davam etdirərək məzun olub. Daha sonra 
sözü gedən universitetin Sosial Bilimlər İnstitutu Yeni çağ tarixi bilim dalında yüksək lisans proqramına başlamış və 
“Raqib Mehmed Paşa. Təhqiq və Tovfiq (Təhlil və mətn)” adlı tez yazaraq tamamlamışdır. 1986-1987-ci illərdə - bir il 
Zonquldaq Ulus industri-məslək lisesində tarix müəllimi kimi çalışmışdır. 1987-ci ildə İstanbulda Dövlət Arxivləri 
Genel müdirliyinə bağlı Osmanlı Arxivi Dairə Başkanlığında çalışmağa başlamışdır. 1989-cu ildə Mərmərə Universiteti 
Sosial Bilimlər İnstitutunda doktorluq proqramına qeyd olunmuş, 1997-ci ildə ”Ahmed Cevdet Paşanın sosial və 
iqtisadi görüşləri” mövzusunda tez hazırlamışdır. İzgöer öz əsərləri, dərgi , ensiklodiya və sairədəki məqalələri ilə 
yanaşı, fransızca bildiyindən həm də bir sıra tərcümələrin müəllifi kimi tanınır. 

 A. İzgöer, öncə Raqib Paşanın “Təhqiq və Tovfiq” əsərinin əlyazma nüsxələri əsasında dissertasiya işi yazmışdır. 
Daha sonra isə“Təhqiq və Tovfiq” əsərini həmin tədqiqatla birlikdə  

2003-cü ildə İstanbulda nəşr etdirmişdir( 5). Kitabın həcmi 282 səhifədir və üç bölümdə aşağıdakı kimi 
tərtiblənmişdir:  

 
I.Əsəri tədqiq və nəşr etdirən alim haqqında bilgi.  
 Mündəricat. 
 Yayın evinin təqdimatı. 
 Ön söz. 
 Biblioqrafiya. 
 Qısaltmalar. 
  “ Təhqiq və Tovfiq” əsərinin müəllifinin həyatı və əsərləri.  
 “ Təhqiq və Tovfiq” haqqında bilgilər.  
 
II. “Təhqiq və Tovfiq” (Mətn – transfoneliterasiya) s. 1-161. 
 Əlavələr: 6 sayda. 
 İndeks (Adlar göstəricisi). 
 
III. Tıpkı basım (foto-faksimile) s.185- 282. 
 A. İzgöer, kitabında qanunauyğun olaraq əsas diqqətini Koca Raqib Paşanın “Təhqiq və Tovfiq” əsərinə yönəltmiş, 

onun yazılma səbəblərini, yazılma tarixini, mövzusunu, strukturunu, məzmununu, qaynaq kimi dəyərini açıqlamışdır. 
Abidənin özünə və araşdırıcının qənaətlərinə görə yazılma səbəblərini belə şərh etmək mümkündür: İran hökmdarı 
Nadir şah ilə Osmanlı dövləti arasında meydana gələn sülh müzakirələrinin keçmiş dövrlərə nisbətən görünməmiş bir 
keyfiyyət qazanması səbəbilə Sultan I Mahmud, bu mövzuların müstəqil bir əsər halında yazılmasını istəmiş, bu işin 

D
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icrası Raqib əfəndiyə həvalə olunmuşdu. O, isə Osmanlı dövləti ilə İran arasındakı ixtilafların ortadan qaldırılmasının 
ancaq yetərli sayda kitab və risalə yazılması ilə mümkün olacağına inanırdı. 

 Məhz bu inancı da onu, adı ilə məzmununun bir-birini tamamladığı “Təhqiq və Tovfiq” (həqiqəti axtarıb meydana 
çıxarma və uyğunlaşdırma – A.Z.) əsərini yazmağa sövq etmişdir. Əsərin mətnindən və İzgöerin tədqiqatından görünür 
ki, Raqib Paşa bu əsərinin sünni və şiə məzhəbləri arasındakı anlaşılmazlıqların ortadan qaldırılmasına, hər iki İslam 
dövlətinn bir-birilə yaxınlaşmasına və hətta tək dövlət halında birləşməsinə vəsilə olmasını təmənna edərək yazmışdır 
(Mətn, 175b). 

“Təhqiq və Tovfiq” əsərinin əsas mövzusu Sultan I Mahmud dövründə Osmanlı İmperatorluğu ilə İran dövləti 
arasında h.1149 (m.1736)-cu il tarixində meydana gələn sülh görüşmələrini ehtiva etməkdədir. 

Abidənin mövcud əlyazmalarından bilgilər verən A.Zeki, nüsxələrin bəzilərinə xüsusi diqqət yetirərək, əsaslarında 
hazırladığı müqayisəli mətni və həmçinin tıpkıbasımı – fotofaksimilesini əlavələrlə kitaba daxil etmişdir. Kitabın üç 
bölmədə tərtiblənmiş biblioqrafiyası, alimin çoxlu sayda arxiv materialı, əlyazma kitabı və digər dəyərli qaynaqlardan 
faydalandığını təsdiqləməkdədir.  

Ahmet Zeki, özünün bu tədqiqatında məqsədinin nə olduğu, tədqiq etdiyi əsər, əldə etdiyi nəticələr haqqında belə 
yazır: “ Hazırladığımız bu çalışma, Osmanlı toplumunun yetişdirdiyi önəmli dövlət adamı, şair və tarixçi Koca Mehmed 
Raqib Paşa tərəfindən qələmə alınan “Təhqiq və Tovfiq” adlı əsərinin edision-kritikidir. Eser, h.1149 (m.1736) sənəsi 
Osmanlı - İran diplomatik münasibətləri üçün önəmli bir qaynaqdır” (İzgöer, IX). Raqib Raşanın özünün öncə Osmanlı 
dövlət adamları ilə keçirilən iki müzakirədə, daha sonra isə İran elçiləri ilə keçirilən müzakirələrdə iştirak etdiyini rəsmi 
sənədlərə söykənərək üzə çıxarmağa müvəffəq olmuş araşdırıcı, iki dövlət heyəti arasındakı müzakirələrin əsasında 
iranlıların irəli sürdükləri aşağıdakı təkliflərin dayandığını yazır: 

1. İran hacıları üçün bir miril-hac təyini. 
2. Cəfəri məzhəbinin beşinci məzhəb olaraq qəbulu və Kəbədə bu məzhəbə bir rükün (canü könüldən meyl – A.Z.) 

təsisi (əsasını qoyma, yaratma – A.Z.). 
3. Hər iki dövlət üçün İstanbul və İsfahanda bir şəhbəndər (konsul – A.Z.) təyin olunması. 
4. İki tərəf əsirlərinin sərbəst buraxılması. 
 Tarixi qaynaqlara söykənən Ahmet İzgöer, bunlardan ikincisi istisna olmaqla üçünün cüzi dəyişiklərlə qəbul 

edildiyini göstərir. 
“Təhqiq və Tovfiq”, bir muqəddimə, üç bab və bir xatimədən meydana gəlməkdədir. Müqəddimədə İranın o 

zamanki siyasi mənzərəsi, Nadir Şahın taxta keçişi və bu xüsusda Osmanlı Dövlətinə dəstək üçün müraciət olunması 
ilə, şiə-sünni ixtilafının aradan götürülməsi və siyasi vəziyyətin normallaşması üçün onun irəli sürdüyü təkliflər qısaca 
verilmişdir. 

Birinci bab, Nadir Şahın mövzu ilə bağlı təkliflərin qəbulu üçün padşaha, sədrəzəmə və şeyxülislama yazdığı farsça 
məktubların tərcümələrini əhatə etməkdədir. 

İkinci bab, iki dövlət arasında əqdinə qərar verilen müahidənin (əqdnamə, bağlaşma – A.Z.) müzakirəsi üçün 
Osmanlı dövlət ricalinin (adamlarının – A.Z.) İran elçiləri ilə görüşmələrdən və bu görüşmələrin detallarından bəhs 
etməkdədir. Xüsusilə məclislər, ziyafətlər, qarşılıqlı fikir mübadilələri ilə əlaqəli detalların birinci qaynaqdan alınması 
baxımından olduqca önəmlidir. 

Üçüncü babda isə iki dövlət arasında aparılmış bağlaşmalar və bu münasibətlə yazılmış məktublar vardır. Padşah 
tərifi ilə xatimə bölümü əsəri xitama yetirməkdədir. 

“Təhqiq və Tovfiq”in böyük bir qismi yazarının müşahidələrinə dayanmaqdadır. Ragıb Paşa, şəxsən şahid olduğu 
hadisələrlə birlikdə, özünün də iştirak etdiyi müzakirələr, məclislər və ziyafətlərə aid verdiyi orijinal bilgilərlə yanaşı , 
dövlət adamlarından eşitdiyi bəzı məlumatı da əsərinə əlavə etmişdir. Ayrıca yazarın , dövlətin rəsmi qeydlərindən , 
xüsusilə “Mühimə dəftərləri”ndən böyük həcmdə istifadə etməsi, əsərin ən mühüm üstünlüklərindəndir. Əsər, tərtib 
etibarilə mükəmməldir. Hadisələr ayrı-ayrı sərlövhələr altında izah edilmişdir. Üslub baxımından sadə bir dillə 
yazılmasına rəğmən zaman-zaman tərkib və səcdən faydalanmışdır. Bu baxımdan əsərin girişinə, məktubların tərcümə-
lərinə və ümumi mətnə diqqət etmək yetər.Mövzulara gerçəkçi şəkildə yiyələnilmiş, verilən bilgilərin artıq və ya əskik 
olmamasına diqqət yetirilmişdir. A.İzgöer, “Təhqiq və Tovfiq”də bəzi birinci dərəcədə önəmli mövzuların əsaslı 
açıqlanmamasına tənqidi yanaşmışdır. məsələ ilə bağlı məqamla qane olmadığını bildirir. Məsələn, iki dövlət elçiləri 
arasında gedən müzakirələrdə İran elçilərinin irəli sürdükləri təkliflərə Osmanlı heyəti tərəfindən şəri, ənənəyə uyğun, 
qanuni cavablar verildiyi zikr edilmiş, ancaq bu cavabların nələr olduğu xüsusunda təfərrüata girilməmişdir, xüsusilə 
Cəfəri məzhəbinin beşinci məzhəb olması mövzusunda. Sözü gedən məzhəbin rəddinə dair nə kimi şəri açıqlamalarda 
bulunulduğuna dair qənaətbəxş mahiyyətdə məlumat verilmədiyi anlaşılmaqdadır. 

“Təhqiq və Tovfiq” əsərinin sonralar yazılmış bir sıra tarix əsərlərinə, məsələn Vakanüvis Sübhinin “Tarix”inə 
qaynaq olduğunu da üzə çıxarmışdır. A. Zeki, Ösmanlı İmperatorluğu ilə İran dövləti arasında mübadilə edilən 
məktubları əhatə etməsi səbəblə diplomatiya tarixi baxımından böyük dəyər daşıyan, ehtiva etdiyi zaman bölümü üçün 
sahəsində tək əsər kimi “Təhqiq və Tovfiq”in sözü gedən hər iki dövlətin tarix və mədəniyyəti ilə bağlı araşdırma 
aparmaq istəyənlər üçün önəmli bir qaynaq sayır (İzgöer,LXX).  
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Koca Raqib Paşanın tarix, xüsusilə din tarixi baxımından Azərbaycan - Osmanlı münasibətlərinin bir çox məqam-
larına işıq çiləyən “Təhqiq və Tovfid” əsərinə Azərbaycanda son dövrlərdə diqqət yetirilməyə başlanıb (12,236-139). 
Bu orijinal abidənin elmi baxımdan obyektivcəsinə dəyərləndirilməsində Ahmet Zeki İzgöerin onunla bağlı 
araşdırmalarının nəzərə alınması mühümdür. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗГЕЕР АХМЕТА ЗЕКИ 
НАД РУКОПИСЯМИ РАГИБ ПАШИ 

 
Резюме 

 
Ахмет Зеки Изгеер - один из ученых, основывающихся в своих исследованиях о выдающемся государствен-

ном деятеле, дипломате, историке и поэте Коджа Мехмед Рагиб Паше, сыгравшем значительную роль в 
турецко-азербайджано-иранских дипломатических и религиозных отношениях XVIII века, на его рукописное 
наследие. 

А. Изгеерем была написана диссертационная работа касательно произведения Рагиб Паши "Тахгиг ве 
Товфиг" ("Исследования и достижения"), а также сделана трансфонелитерация памятника и в 2003 году была 
опубликована в Стамбуле.  

В статье научно изложены результаты исследований Ахмед Зеки Изгеера, касающихся рукописей Рагиб 
Паши, в частности, памятника «Тахгиг ве Товфиг»..  
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IZGEЕR AHMET ZEKI`S RESEARCHES ON MANUSCRIPTS 
OF RAQHIB PASHA 

 
Summary 

 
Ahmed Zaki Izgeer - one of the scientists based his research about the outstanding statesman, the diplomat, the 

historian and the poet Kodja Muhammad Raghib Pasha, played an important role in the Turkish-Azerbaijani-Iranian 
diplomatic and religious relations of the XVIII century, in his manuscript heritage. 

A. Izgeer was written dissertation work concerning the Raghib Pasha`s work "Tahqiq ve Tovfiq" ("Research 
and Achievements"), made transfoneliteration of monument and was published in Istanbul in 2003. 

In the article scientifically presents the results of Ahmed Zeki Izgeer`s researches concerning manuscripts of 
Raghib Pasha, especially, the work of «Tahqiq ve Tovfiq». 
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AZƏRBAYCANIN MÜSTƏQİLLİYİ 
DÖVRÜNDƏ TÜRKDİLLİ ƏLYAZMALARIN TƏDQİQİ 

 
 

lmin inkişafında mühüm rol oynayan, bəşəriyyətin qazandığı uğurlardan biri sayılan çap kitablarının mey-
dana çıxmasından öncə əlyazma kitabları mövcud olub. Şərq, o cümlədən Türk - Azərbaycan əlyazma kitab-
ları özünəməxsusluğu - spesifikliyi ilə seçilir. Min illik dövrü əhatə edən bu əlyazmalar ərəb-fars-türk dilləri-

nin çulğaşmasından yaranıb, ərəb qrafikası ilə yazılmışdır. Azərbaycan ərazisində əlyazma kitablarının daima sevildiyi-
ni, dəyərləndirildiyini, qorunduğunu möhtərəm qaynaqlardakı bir sıra faktlar təsdiqləməkdədir. Fəqət Sovetlər dönə-
mində, xüsusilə, 20-30-cu illərdə yaradılmış süni ideoloji durum qədim - nadir əlyazmaları da keçmişin, dinin qalığı ki-
mi repressiyaya düçar etmiş, tonqallarda yandırtmış, məhvinə rəvac vermişdir. Sonralar qədirbilən, qeyrətli insanların 
qoruya bildikləri əlyazmalar toplanmış, dövlət səviyyəsində qorunmasına, mütəxəssislər tərəfindən öyrənilməsinə başla-
nılmışdır və nəhayət ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarının qayğısı, şəxsən köməyi – himayədarlığı nəticə-
sində indiki Əlyazmalar İnstitutu yaradılmışdır. On minlərlə əlyazmanın qorunduğu bu xəzinədə türkdilli əlyazma 
nüsxələrinin sayının 4.324 olduğu araşdırmalar nəticəsində aşkarlanmışdır (8;14). Bunlar Azərbaycan, türk, özbək, ta-
tar, türkmən və b. türk dillərindədir. Azərbaycanın görkəmli simalarının, klassiklərinin əsərlərinin əlyazmaları mümkün 
olduqca araşdırılmışdır. Və ya qüdrətli özbək şairi Əlişir Nəvainin əlyazmaları ilə bağlı tədqiqat aparılmış, doktorluq 
dissertasiyası yazılmış, hətta kitablar belə nəşr olunmuşdur. Bu yaxınlarda daima Molla Pənah Vaqiflə müqayisə etdi-
ymiiz türkmən şairi Məxtumqulu Fəraqinin əsərləri Azərbaycan əlyazmaları əsasında nəşrə hazırlanmışdır. 

Azərbaycanın ikinci dəfə müstəqillik qazandığı son illərdə Əlyazmalar İnstitutunda türkdilli əlyazmaların 
öyrənilməsi yolunda mühüm addımlar atıldığı müşahidə olunur ki, bu da təbiidir. Başlanğıcda İnstitutdakı əlyazmalar 
bir küll halında yenidən nəzərdən keçirilmiş, sistemləşdirilmiş, türkdilli əlyazmalarla bağlı aşağıdakı istiqamətlərdə 
tədqiqatlar başlanmış və davam etdirilməkdədır: 

 
I. Türkdilli əlyazmaların elmi təsnifatı. 
Türkdilli əlyazmalar formaca müxtəlif olduqları kimi, məzmunca da rəngarəngdir. Onlar tarix, coğrafiya, fəlsəfə, 

poetika, fiqh, dilçilik, astrologiya-nücüm və b. elm sahələrini əhatə edir. Ümumilikdə təbii ki, islamla bağlı əlyazmalar 
çoxdur. Klassiklərin bədii irsi, poeziya örnəkləri həmçinin üstünlük təşkil etməkdədir.Türkdilli əlyazmaların olduqca 
mühüm və çətin bir proses olan elmi təsnifatı işi davam etdirilməkdədir (8; 15).  

 
II. Türkdilli əlyazmaların elmi-paleoqrafik təsviri və kataloqlaşdırılması. 
Türkdilli əlyazmaların məhz elm sahələri üzrə elmi-paleoqrafik baxımdan təsvirinə başlanmışdır. Əlyazmaların 

paleoqrafik baxımdan tədqiqi və filiqranlarının üzə çıxarılması istiqamətində xeyli iş görülmüşdür (1; 2). Abidələr təsvir 
olunur və kataloqlaşdırılır. Artıq iki cild hazırlanıb və nəşr olunub (6; 26; 27). Birinci cildə folklor abidələri, ikinci cildə 
poeziya örnəkləri daxildir. Hal-hazırda dini-fəlsəfi və ayrıca olaraq Azərbaycandakı Türkiyə ilə bağlı abidələrin təsviri 
istiqamətində iş gedir. Rəngarəng məzmunlu, fərqli strukturlu türkdilli məcmuələrin təsviri davam etdirilməkdədir. İlkin 
dəfə hazırlanan “Türkdilli əlyazmaların biblioqrafik kataloqu” üzərində iş başa çatdırılmaq üzrədir.  

 
III.Azərbaycanla bağlı dünyadakı əlyazmaların aşkarlanması, kataloqlaşdırılması. 
Qədim və orta əsrlərdən bəri Azərbaycanla bağlı əlyazmalar hədiyyə, qənimət kimi, elm-təhsil məqsədilə, ticarət 

yolu ilə və ya sadəcə bədii irsə maraq səbəbilə yaxın-uzaq məmləkətlərə aparılmışdır. Vətəndə bəlkə də, özümüzkü 
olduğuna görə adi sayılan əlyazmalarımıza indi dünyanın demək olar ki, bütün kitabxana, arxiv və əlyazma xəzinələrin-
də təsadüf edilir. Şəxsi kolleksiyalardakı nüsxələrdən bilgilər isə daha məhduddur. XVII əsrin əvvəllərindən başlayaraq 

E 



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

83 
 

Avropada Şərq əlyazmaları kataloqlarının nəşrinə başlanmış, sonralar bu ənənə genişlənmiş, Şərqdə də davam 
etdirilmişdir. Dünyaya yayılmış Azərbaycan əlyazmaları haqqında bilgiləri üzə çıxarmaq, sistemləşdirmək məqsədilə 
150-dən artıq Şərq əlyazma kataloqu araşdırılmış, nəticədə 750-yə yaxın həmvətənimizin 10.000-dən artıq əlyazma 
nüsxəsindən bilgi verən 1176 səhifəlik, üçcildlik «Xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu» 2012-
ci ildə işıq üzü görmüşdür (12). 

 
IV. Türkdilli əlyazmaların transfoneliterasiyası. 
Türkdilli əlyazmaların transfoneliterasiyasının daha elmi səviyyədə aparılmasına səy göstərilir. Abidələrin tədqiqinə 

başlamazdan öncə onların transfoneliterasiyası hazırlanır. Son illərdə bir sıra türkdilli əlyazma abidəsi transfonelitera-
siya edilmişdir: ”Kitabi - Battal Qazi”, Xəlili “Firqətnamə”si, Kamal Ummi Karamanlı, Əfsəhəddin Hidayət, Gülşəni 
Bərdəyi, Ruhi Bağdadi, Şərəf xanım ər-Rumi, Seyyid Həmzə Nigari “Divan”ları, Mahmud Baki, Əlaəddin Sabit 
“Külliyyat”ları və s. Əhdi Bağdadinin, istər Şərq, istərsə Avropa alimlərinin yekdilliklə “azəri ləhcəsində” qələmə 
alındığını etiraf etdikləri, 1563-cü ildə Bağdadda yazılmış,Azərbaycanda nüsxəsi olmayan, “Gülşəni-şüəra” təzkirəsinin 
nəşri məqsədilə vətəndə ilkin dəfə elmi-tənqidi mətninin (22) transfoneliterasiyasına başlanmışdır.  

 
V.Türkdilli abidələrin tədqiqi.  
Türkdilli abidələr aid olduqları elm sahəsinə uyğun tərzdə tədqiqata cəlb edilir. Yəni tarix, ilahiy- 
yat, dilçilik, poetika və s. Bu baxımdan «Dərbəndnamə»lər, «İxtiyarati-qəvaidi-külliyyə»nin leksikası»,”Rəbğüzinin 

«Qisəsül-ənviya» əsərinin dili», «XV-XVII əsrlər türk təzkirələrinin strukturu və spesifikası» və s. mövzularda aparıl-
mış elmi araşdırmaları göstərmək olar. Rami Təbrizinin «Ənisül-üşşaq» əsəri XIV əsrdə yazılmış poetikaya dair məşhur 
bir abidədir. Fars dilində yazıldığından günümüzədək araşdırılmamışdı. Tədqiq olunmasından ötrü tərcümə və nəşri 
vacib sayılmışdır (20). Türkdilli abidələrin tədqiqinin nəticələri elmi nəşrlərdə əksini tapır . 

 
VI.Türkdilli abidələrin elmi-tənqidi mətnlərinin hazırlanması. 
Türkdilli abidələrin elmi- tənqidi mətnlərinin hazırlanması vaxt aparan, məsuliyyətli, mürəkkəb, həm də vacib bir 

işdir. Son illərdə Seyid Yəhya Bakuvinin tələbəsi Dədə Ömər Rövşəni «Külliyyat»ının, Qövsi Təbrizi, Əmir Sahi 
Səbzəvari “Divan”larının, Süleyman Çələbi Bursalı «Vəsilətün-nicat»nın v.s. hazırlanmış elmi-tənqidi mətnləri nəşr 
olunmuşdur (14; 23).  

 
VII.Türkdilli abidələrin nəşrə hazırlanması və nəşri.  
Müstəqillik illərində türkdilli abidələrin nəşrə hazırlanması və nəşri işi yüksək səviyyəyə çatdırılmışdır. Əlavə edək 

ki, bu nəşrlərin əksəriyyəti elmi nəşrlərdir və mütəxəssislərin marağına, təqdirinə səbəb olmuşdur: “Təzkirətül-övliya”, 
“Qulam Məmmədli Təzkirəsi”, “Nigarnamə” (5; 21; 18) və s. Əlavə edək ki, neçə-neçə türkdilli abidənin də mətni artıq 
nəşrə verilməyə hazırdır.  

 
VIII.Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının orta çağlarda yaranmış nümunələrinin əlyazma qaynaqları 

əsasında öyrənilməsi 
Azərbaycan əlyazmaları da ədəbiyyatımız kimi, məkan məhdudiyyətinə sığmır. Onlar Yaxın və Orta Şərqdə geniş 

yayılmaqla yanaşı yalnız doğma dildə deyil, həm də ərəb-fars dillərindədir. Bağdad və Türkiyədə ədəbi bir proses kimi 
mövcud olmuş anadilli ədəbiyyat örnəklərinin üzə çıxarılması və əldə olunmasına göstərilən təşəbbüslər səmərəsiz 
qalmamışdır. Axırıncı bir neçə il ərzində Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının Türkiyədə yaranmış örnəkləri - Xəlili 
«Firqətnamə»si, Misirdə yaranmış Gülşəni Bərdəinin türk Divanı, Füzulidən sonra Bağdadda yaranmış türkdilli 
poeziyanın ən qüdrətli nümayəndəsi Ruhi Bağdadinin Divanının nüsxələri əldə edilmiş, araşdırılmış və hər üçünün 
müqayisəli mətnlərinin transfoneliterasiyası artıq işıq üzü görmüşdür (13; 9;11). 

 
IX.Xarici ölkələrdə saxlanan, Azərbaycanda olmayan türkdilli əlyazmaların surətlərinin (mikro film, 

kserosurət, sidi diskləri və s.) alınması 
Sovetlər dönəmində xarici ölkələrdən əlyazma surətlərinin alınması əksərən real nəticəsi olmayan çox çətin bir 

proses idi. Müstəqillik illərində rəsmi, elmi və s. əlaqələrin genişlənməsi, beynəlxalq arenada Azərbaycanın nüfuzunun 
artması bu sahədə də dəyərli nəticələrə səbəb olmuşdur. Əlyazmalar İnstitutunda olmayan abidələrin nüsxələrinin xarici 
məmləkətlərdən alınması və ya tekstoloji tədqiqatlar, tənqidi mətnlər hazırlanması məqsədilə digər nüsxələrin əldə 
edilməsi sevindirici haldır. Yuxarıda andığımız şəxsiyyətlərdən Xəlilinin 4, Gülşəninin 6, Ruhi Bağdadinin 7, Sədi Sani 
Qarabağinin 1 və s. əlyazma nüsxələrinin surətlərinin xarici məmləkətlərdən alınması tədqiqata cəlb olunması, nəşri 
təqdirə layiq hadisədir. 

 
X.Türkdilli əlyazmaların elmi təbliği 
Türkdilli əlyazmalarla bağlı aparılan tədqiqatların nəticələri haqqında araşdırıcıların radio-televiziyada, elmi, elmi-

kütləvi nəşrlərdə ardıcıl çıxışları, abidələrin nəşr olunub mütəxəssislərə, geniş oxucu kütləsinə çatdırılması bu yolda real 
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təbliğatdır ki, müstəqillik dövründə daha artıq rəvac tapmışdır.  
 
XI.Əlyazmaçı, paleoqraf, mətnşünas, tarixçi-linqvist və b. ixtisaslar üzrə mütəxəssislərin hazırlanması 
Əlyazmalar üzərində çalışmaq peşəsi universitet və ya orta ixtisas məktəblərində öyrədilmir. Bu peşəyə yiyələnmək 

illərlə vaxt, həvəs, arzu, bilik və istedad tələb edir. Əlyazmaşünaslıq, mətnşünaslıq, paleoqrafiya bir-biri ilə çulğaş-
dığından bunların hər birindən biliklərə yiyələnmək zəruridir. Daha təcrübəli alimlərimiz bu istiqamətdə elmi 
əsərlər,vəsaitlər nəşr etdirmişlər (1; 2; 16). Mütəxəssislərin hazırlanması daha təcrübəli əməkdaşların köməyi, nəzəri və 
təcrübi biliklərə yiyələnməklə mümkün olur. Son illərdə gənclərin əlyazmalarla bağlı təşəbbüskarlıqlarının artdığı 
müşahidə olunur. Bu, keçmişimizə ehtiramın, gələcəyə inamın nəticəsi, milli qürur, özünüdərk hissinin qələbəsidir.  

Son olaraq bir məqama toxunmaq istərdim. Sovetlər dönəmində Türkiyənin tarixinin, əsasən, erməni alimləri, 
ədəbiyyatının rus alimləri tərəfindən tədqiq edildiyi faktlarının təsdiqləndiyi bir reallıqdır. Çünki, türkün türkü tədqiqinə 
demək olar ki, imkan verilmirdi, bu yazılmamış qanun kimi idi. Azərbaycandakı müstəqillik dövründə tədqiqinə imkan 
yaranmış nadir Türkiyə abidələrinin bir neçəsindən qısaca söz açmaq yerinə düşər:  

1. «Kitabi- Battal Qazi» XI-XIII yüzilliklərdə yaranmış folklor abidəsidir. «Kitabi-Dədə Qorqud» dan sonra 
Anadoluda meydana çıxmış ilk oğuz-türk dini-qəhrəmanlıq eposudur. Professor Əbdüləzəl Dəmirçizadənin arxivi ilə 
İnstituta daxil olmuş, uzun illər islamla bağlı olduğundan diqqətdən kənarda saxlanmışdı. Abidənin şöbədə hazırlanmış 
mətni ilkin olaraq 2009-cu ildə nəşr olunub (7). 

2. Aşıq Paşa kimi tanınmış Əli ibn Müxlisin «Qəribnamə» adlı sufizm görüşlərini əks etdirən məsnəvi tərzində XIV 
əsrin əvvəllərində qələmə alınmış möhtəşəm əsərinin 1549-cu ildə köçürülmüş Azərbaycan nüsxəsi olduqca nadirdir. 
Abidədə türkçülüklə bağlı dəyərli fikirlər yer almışdır. Əlyazma üzərində araşdırma aparılmaqdadır.  

3. Orta çağlarda poetikaya dair türkdilli üç ana qaynaq vardır: Əlişir Nəvainin «Mizanül-övzan»ı, Babur Şahın 
«Əruz risaləsi» və Mustafa Sürurinin «Bəhrül-maarif»i. Əvvəlki iki əsər Orta Asiyada yaranıb, tədqiq və nəşr edilib. 
Üçüncü isə nə tədqiq, nə də nəşr olunmayıb, nəinki Azərbaycanda hətta vətəni Türkiyədə belə. XVI əsrdə yazılmış bu 
dəyərli abidənin böyük bir fəslinin Rami Təbrizinin «Ənisül-üşşağ»ı ilə əlaqəli olması diqqəti çəkməkdədir. Əlyazma 
üzərində tədqiqat başa çatdırılıb, abidə nəşrə hazırlanıb. 

4. Nizami Gəncəvi məktəbinin davamçısı, «Xəmsə» müəllifi, alban əsilli, türkdilli Yəhya bəy Dukaqinin 
əlyazmaları da son dövrdə araşdırılmağa başlanıb. İlkin olaraq Nizaminin «Sirlər xəzinəsi»nin təsirilə 1542-ci ildə 
yazdığı «Gəncineyi-raz»ı nəşrə hazırlanıb, müqayisəli şəkildə öyrənilib, haqqında dissertasiya işi yazılıb. 

 Bu kimi bir sıra türkdilli abidə üzərində ciddi elmi araşdırmalar aparılmaqdadır.  
Azərbaycanın ikinci dəfə müstəqillik qazandığı, Türkiyə ilə uzun məcburi ayrılıq illərindən sonra, türkdilli xalqların 

yenidən bu qədər yaxınlaşdığı indiki zamanda Əlyazmalar İnstitutundakı yüzlərlə nadir türkdilli, xüsusilə Türkiyə abi-
dələrinə ikinci həyat verilməsi, onların tədqiqi və nəşrinə geniş imkanlar yaradılması, hətta «Türk xalqları ədəbiyyatı» 
ixtisas indeksi ilə müdafiələrin təşkili müstəqilliyimizin gerçək uğurlarındandır.  
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Азада Мусаева 
 

ЭПОХА НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА-НОВАЯ 
НАУЧНАЯ СТАДИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ 

ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ РУКОПИСЕЙ 
 

Резюме 
 
За последние годы после приобретения независимости Азербайджана во второй раз в изучении тюрко-

язычных рукописей наблюдается значительный успех. 
В статье дается подробная информация о том, что за этот период тюркоязычные рукописи были снова 

пересмотрены, систематизированы, классифицированы, были даны научно-палеографические описания, катало-
гизация, трансфонелитерация, подготовка критических текстов, изучение, распространение, публикация, выя-
вление списков, связанных с Азербайджаном, в зарубежных странах, исследование, возникшей в средние века, 
переселенческой литературы на основе источников, получение копий произведений, не существующих на 
родине, а также о подготовке специалистов рукописцев, палеографов, текстологов, историков-лингвистов и 
работе, проделанной в других направлениях. 

 
Azada Musayeva 

 
THE ERA OF INDEPENDENCE OF AZERBAIJAN - A NEW 

SCIENTIFIC STAGE IN THE STUDY 
OF TURKIC MANUSCRIPTS 

 
Summary 

 
Over the last few years after independence of Azerbaijan for the second time in the study of Turkic manuscripts 

there is a significant success. 
The article provides detailed information about that during this period Turkic manuscripts were reviewed again, 

systematized, categorized, have been given the scientific-paleographic description, cataloging, transfoneliteration, 
preparation of critical texts, research, distribution, publication, revealing copies regarding Azerbaijan in foreign 
countries, research the resettlement literature has arisen in the Middle Ages on the basis of sources, obtaining copies of 
works that do not exist in the country, well as training of specialists in manuscripts, palaeographer, textologists, 
historians-linguists and the work carried out in other directions.  
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Tahirə Həsənzadə 
Tarix üzrə elmlər doktoru, professor, 

AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu 
 

 
GƏNCƏ XIX ƏSR QACAR DÖVRÜ 

SƏFƏRNAMƏLƏRİNDƏ 
 
 

zərbaycanın qədim şəhərlərindən olan Gəncə keşməkeşli, mürəkkəb tarix yaşamış, əhalisi yadellilərdə 
çarpışan bir məkan olmuşdur. Heç də təsadüfi deyil ki, yadellilərə qarşı ən davamlı müqavimət məhz Gəncə 
şəhərinin döyüşkən əhalisi tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bu məkan əsrlər boyu daim diqqət mərkəzində 

olmuşdur. Gəncənin füsunkar təbiəti və şəxsiyyətləri bu diyarı tanıtmış, ona şöhrət gətirmişdir. 
XIX əsrdə Qacar şahları sülaləsinin bir sıra görkəmli şəxsiyyətləri bu qədim diyarla maraqlanmış, öz səfərləri 

zamanı bu diyarda olmağa böyük həvəs göstərmişlər. Qacarlar nəslindən olan, Avropaya ilk pəncərə açmış şahzadə-
vəliəhd Abbas Mirzə Naibüssəltənədən sonra onun nəvəsi Nəsrəddin şah Qacar da İran tarixşünaslığında Avropa elmi 
metodunun banisi marağalı Məhəmmədhəsən xan Etimadussəltənənin və islahatçı Hüseyn xan Qəzvininin təşəbbüsü ilə 
Avropa ölkələrinə səfərlər etmişdir. Şahın 1873, 1878 və 1889-cu illər səfərlərində iştirak edən tarixçi alim Etimadüs-
səltənə Azərbaycanda, o cümlədən Gəncədə də olmuşdur. O, Qacarlar nəslindən olub, şəhid şah Ağa Məhəmməd şah 
Qacarın qardaşı Mustafaqulu xanın qız nəvəsidir. Məhəmmədhəsən xan Etimadüssəltənə Avropadan qayıdarkən bəzi 
işlərlə əlaqədar yolda ləngimiş, Nəsrəddin şahı Bakı limanından İrana yola saldıqdan sonra bir neçə gün şəhərdə qalmış, 
onun tarixi abidələrini ziyarət etmişdir. O, Tiflisdən Bakıya gələrkən, yolda Gəncə şəhərinin 6-7 km-liyində bir yer 
görmüş, o yerin ruslar tərəfindən çaparxana kimi istifadə edildiyini öyrəndikdə və həmin yerdə bir məzar gördükdə və 
oraya yaxınlaşıb məzarın Xacə Nizaməddinə, Nizami Gəncəviyə məxsus olduğunu bildikdə heyrətlənmişdir. O yazır: 
«İskəndər, Bəhram Gur, Xosrov və Qeys Amirinin ziyarətgahı olmalı bu yer tövlə və çaparxanadır. Bu büzürgvar 
Azərbaycan Atabəylərinin müasiri olmuşdur. Qızıl Arslanın Şeyxə böyük etiqadı var idi. Qızıl Arslan onun hücrəsinə 
gələrək görüşmüş və ona hörmət etmişdir» (1, 128). 

Qacar tarixçisi Gəncənin bir sıra tarixi abidələri, o cümlədən, I Şah Abbasın yadigarı olan Gəncə Camesi haqqında 
da məlumat vermişdir. O yazır: «Bu məscid I Şah Abbasın binalarından olub, h.q. 1015-ci (1606) ildə inşa edilmişdir. 
Onun tarixi Gəncənin fəthi tarixinə uyğundur. Bu məscidin memarı rəhmətlik Şeyx Bəhaidir və bu məscidin həyət və 
divarını elə ustalıqla, fəhmlə tikmişdir ki, günorta vaxtı divardan yerə kölgə həmişə bir qaydada düşdüyündən günün bü 
vaxtını dəqiq təyin etmək olur. Deyirlər ki, ruslar qol saatlarını qurmaq üçün günorta məscidə gələrək divarın kölgəsinə 
görə öz saatlarını qururlar və onun dəqiqliyinə inanırlar. Bir sözlə belə məsələdə şübhə olsa da, bu məscidi bina edən 
Şeyx Bəhai zəhmətlik olduğuna şübhə etmək olmaz, çünki rəhmətlik özü məscidin tikilməsi barədə daş üzərində qeyd 
etmişdir. Məscid və minbəri 1794-cü ildə şəhid şah Ağa Məhəmməd şah Qacarın hakimiyyəti zamanı Cavad xan 
Ziyadoğlu Qacar, Qarabağ və Gəncənin bəylərbəyisi və sahibi-ixtiyarı təmir etdirmişdir. Bu təmirin tarixi və təmir 
edənin adı məscidin taxtadan və bəzəkli olan minbərində qeyd olunmuşdur» (1, 109). 

Tarixçi Məhəmmədhəsən xan Etimadüssəltənənin Gəncə səfərindən 2 il sonra 1875-ci ildə bir sıra tarixi-coğrafi 
əsərlər müəllifi, ziyalı Qacar şahzadələrindən Fərhad Mirzə də Azərbaycanda, o cümlədən Gəncədə olmuşdur. 

Azərbaycan hakimi Abbas Mirzə Naibüssəltənə (1789-1833) geniş dünyagörüşlü, elmli, bilik sahibi olan şahzadə idi 
və onun qardaşı Mahmud Mirz əvə Abbas Mirzənin oğlanları Bəhmən Mirzə, Fərhad Mirzə də Qacar şahzadələri 
arasında seçilirdilər, onlardan bir sıra əsərlər yadigar qalmışdır. 

Fərhad Mirzə Qacar 1875-1876-cı illərdə Məkkeyi-Müəzzəməni ziyarət etmiş, «Səfərnamə»də qələmə almışdır. 
Onun səfəri artıq rus işğalı altında olan Azərbaycandan başlamışdır. Səfər zamanı Bakı, Gəncə, Şamaxı, Ağstafa və 
digər Azərbaycan şəhərləri ilə tanış olan şahzadə bu yerlərin hərtərəfli təsvirini vermiş, bu torpağın H.B.Zərdabi, 
M.F.Axundzadə kimi məşhur şəxsiyyətləri ilə görüşlərini qələmə almışdır. Fərhad Mirzənin Mahmud Şəbüstəriyə, 
Nizami Gəncəviyə və Xaqani Şirvaniyə isti münasibəti onu göstərir ki, şahzadə bu böyük şairlərin və filosofun 
yaradıcılığına yaxından bələd olmuşdur. 

Fərhad Mirzə Qacar səfəri zamanı Gəncədə olmuş, Nizami Gəncəvinin uyuduğu yerdə rus kazakları tərəfindən tövlə 
və çaparxanaya çevrilmiş məkanı görüb, riqqətə gəlmişdir. Dahi Nizaminin «İskəndərnamə»sinə müraciət edən şahzadə 
məzarın ot və saman anbarına çevrildiyinə təəssüf etmiş, şairin sanki bu halı qabaqcadan gördüyünü söyləmiş və 
poemadan bir parçanı «Səfərnamə»sinə daxil etmişdir (2, 53, 54). 

 
Be yad avəri, ey taze Kəvke dəri, 
Ke çün bər səre xake mən boqzəri. 
Giyah bini əz xakəm, əngixte, 
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Sərin sude balin füru rixte, 
Həme xake fərşe məra borde bad, 
Nə kərde ze mən, hiç həməhd yad. 
Nəhi dəst bər şuşeye xake mən, 
Be yad ari əz qouhəre pake mən. 
Feşani to bər mən sereşki ze dur, 
Feşanəm mən əz asiman bər to nur. 
Duai to bər hər çe arəd şetab 
Mən «Amin» könəm, ta şəvəd müstəcab. 
Dorudəm rəsani, rəsanəm dorud, 
Beyayi, beyayəm ze günbəd fürud. 
Məra zende pendar çun xiştən, 
Mən ayəm be can, gər to ayi be tən. 
 
Tərcüməsi: 
 
Təzə kəklik, yad et məni ürəkdən, 
Məzarım yanından ötüb keçərkən. 
Üstümdə görərsən göyərmiş otlar, 
Başdaşım uçulmuş, çökmüşdür məzar. 
Qəbrim şüşəsinə əl qoyan zaman, 
O pak gövhərimi heç olmasa an. 
Uzaqdan sən mənə gözyaşı töksən, 
Mən sənə parlaq nur saçaram göydən. 
Duadan bir dilək istəsən əgər, 
Mən «Amin» deyərəm, qəbula keçər. 
Salam ver, hörmətlə məndən salam al, 
Gəl qəbrim üstünə, edim istiqbal. 
Hər zaman diriyəm sənin kimi mən, 
Mən cana gələrəm, sən cana gəlsən. 

 
Fərhad Mirzənin «Səfərnamə» əsərinin Tehran nəşrinə ön söz yazmış İsmayıl Nəvvab Səfanın fikirlərindən: «Ruslar 

Gəncənin adını dəyişdirərək əvvəlcə Yelizavetpol, bolşevik inqilabından sonra isə Kirovabad qoydular, lakin böyük söz 
ustadı, məşhur Nizami həmişə Gəncəvidir, nə Yelizavetpoli, nə də Kirovabadı». 

Həyatı bir müddət müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə bağlı olmuş Bəhmən Mirzə Qacarın oğlu general Əmir 
Kazım Mirzə bir müddət Gəncədə yaşamış, burada xidmət etmişdir. Əmir Kazım Mirzə əmisi, «Gülşəni Mahmud», 
«Noqle-məclis» kimi təzkirələr müəllifi Mahmud Mirzə Qacarın «Təzkirətüs-Səlatin» əsərinin AMEA Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan əlyazma nüsxəsinin sonuncu vərəqində olan avtoqraf qeydində 
yazmışdır: 

«Hicri 1336-cı ildə (1917) Rusiyada baş verən inqilab və qalmaqallardan sonra hərc-mərclik əmələ gəldi. Gəncə və 
Badkubə vilayətlərindən ibarət olan Azərbaycan məmləkətində müstəqil, arzuolunan bir hökumət yarandı. Mən də 
xidmət əmri ilə Gəncəyə gəlib, İshaq adlı bir gəncəlinin evini özüm üçün mənzil etdim. Bir gün kitabətdən söhbət düşdü 
və ev sahibi bu kitabı göstərdi, oxumağa başladım. Böyük meyl və şövqlə bitirdim. Əmir Kazım ibn şahzadə Bəhmən 
Mirzə, 1918» (3, 210). 
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Таира Гасанзаде 
 

ПУТЕШЕСТВИЯ В ГЯНДЖУ В ПЕРИОД ГАДЖАРОВ (XIX ВЕК) 
 

Резюме 
 
В статье рассказывается о двух путешественниках, посетивших Гянджу в XIX веке – принце Фархад Мирзы 

и историка Мухаммадхасан хана, а также о впечатлениях принца-генерала Амира Казыма Мирзы, который в то 
время служил в городе Гяндже.  

Tahira Hasanzade 
 

GANJA IN THE XIX CENTURY GAJAR ROAD DIARY 
 

Summary 
 
The given article deals with reviews on Ganja, Nizami`s grave by Gajar generation representatives – Farhad Mirza 

Gajar and historian maraghayi Muhammadhasan khan Etimadussaltane. 
The thoughts of general Amir Kazim Mirza Gajar, being on military service in Ganja, are also interesting. 
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ORTA ƏSRLƏR AZƏRBAYCANINDA  
KİTAB İŞİ 

 
üsəlman Şərqinin digər ölkələrində olduğu kimi orta əsrlər Azərbaycanında da mədəniyyətin, elmin, 
klassik poeziyaya və incəsənətə dair marağın inkişafı ilə əlaqədar olaraq əlyazma kitabının 
incəsənəti meydana çıxır və intensiv şəkildə inkişaf edir. Əlyazma kitabının incəsənəti tədricən bədii 

yaradıcılığın aparıcı sahələrindən birinə çevrilir. Müsəlmanlar arasında yazı və kitab müqəddəs hesab olunur. Buna görə 
də, nəinki yazının gözəlliyinə və dəqiqliyinə, eləcə də, bütün kitabın bədii tərtibatına böyük diqqət ayrılmışdır. 

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

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

Kalliqraflar və əlyazma kitabının yaradılması ilə məşğul olan digər ustalar sexlərdə birləşərək, ziyalı təbəqənin 
nümayəndələri və sadə insanlar — kolleksionerlər və azarkeşlər üçün işləri fərdi qaydada yerinə yetirirdilər. 

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

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

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

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

Hətta əsərin mətni ilə tanış olmayan oxucu yalnız illüstrasiyaları nəzərdən keçirərək və onları müşayiət edən 
şer parçalarını oxuyaraq, onun bəzi epizodlarının və bütün kitabın məzmunu haqqında təsəvvürə malik olurlar. Bəzi 
interpolyasiyalar və sərgilər keçirən kalliqraf kimi rəssam da bəzən ədəbi mətndən uzaqlaşır və illüstrasiyaya öz 
münasibətini ifadə edərək bir sıra əlavə personajları və səhnələri kompozisiyaya daxil edir. 

Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, əgər ədəbi əsərin siyahısının mətni böyük sərgilərə və interpolyasiyalara 
malik deyildirsə, o zaman adətən, bu siyahının miniatürləri şərhinə görə mətnə daha yaxındırlar. 

XYI əsr əlyazmalarının rəssamlarının və kalliqrafının yüksək vəzifəli sifarişçinin tələblərinə cavab vermək 
cəhdi əsasən miniatürlərin süjetlərində təzahür edir. Xüsusilə də, Şah I Təhmasib üçün yerinə yetirilən “Xəmsə” 
əlyazmasının illüstrasiyaları şah sarayının ideya-estetik tələblərinin süjet seçiminə və şərhinə təsirini parlaq şəkildə 
xarakterizə edir. Şah sarayının təmtəraq və zövqü- səfa meyli süjetlərin seçimini şərtləndirir. Burada sarayda qəbul, 
ziyafət, yarışlar və ov səhnələri üstünlük təşkil edir. 

Kitab sənətinin ustaları və XIH-XVTI əsrlərdə Azərbaycanda, İranda yə Orta Asiyada yerinə yetirilən üzlük 
əlyazmaların bəzək elementlərinin öyrənilməsi təcrübəsi haqqında məlumatlardan göründüyü kimi dekorativ B, “Orta 
əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri” mövzusunda XIV 

elmi konfransın materialları tərtib olunaraq, XV əsrdən başlayaraq aranjemançı mütəxəssisə həvalə olunurdu 
və o, kalliqrafdan və rəssam-miniatürçüdən sonra əlyazma üzərində işi davam etdirmişdir. Əlyazmaların səhifələrini 
qızıl suyuna salan mütəxəssisin və ornamentçinin funksiyalarını uzlaşdıran rəssam- aranjemançının sənəti bədii 
yaradıcılığın zərif sahələrindən biridir. Yüksək ixtisaslı omamentçi-ustalar, bəzən isə miniatürçü-rəssamlar bununla 
məşğul olmuşdurlar. Bu sənət zəruri materialları hazırlamaqda ustadan böyük zövq, ciddi bədii vərdişlər və bacarıqlar 
tələb edir: yarpaq şəklində qızıl və gümüş, qızılı və gümüşü toz, maye qızıl və gümüş, lak, lyapis-mavi və digər 
materiallar. 

Əksər hallarda kitab səhifəsinin sətirləri zərif tonlar ilə boyanan «mərmər» və ya rəngli kağızlardan yerinə 
yetirilmişdir. Bu cür əlyazmalarda rəngli səhifələr kontrast prinsipinə əsasən əvəzlənir. Bu isə kitaba rəngli çalar verir. 
Bu halda mətnli hər bir vərəqin mərkəzi hissəsi ağ kağızdan hazırlanır. 

Rəngli fonu olan əlyazmalarda üzərində mətnin həkk olunduğu ağ yarpaqları böyük ustalıqla bu fona daxil 
edərək onları səliqə ilə yapışdırır və kənarları çərçivənin altında gizlədirdi. Sonuncu paralel xətli bir neçə müxtəlif 
rəngdən ibarət olub, onların bir qismi üzərində mətnin həkk olunduğu yarpağa çəkilir, qalan qismi isə rəngli fonda təsvir 
edilirdi. Beləliklə, bu cür üsulun tətbiqi ilə işləri icra edən şəxs hərtərəfli usta və yüksək ixtisaslı rəssam-dekorator idi. 

Titul vərəqlərinin və əlyazmanın səhifələrinin fonunu bəzəmək üçün o, kağızı müxtəlif rəngə boyayaraq rəngli 
materiallar hazırlayırdı. Tərtibatçı-rəssamlar bu. rənglərin hazırlanması, məktub və miniatür üçün kağızın hazırlanması, 
maye qızılın və gümüşün alınması, fonun rənglənməsi və bəzədilməsi kimi məşğələni ikincidərəcəli sənət hesab 
etmirdilər. Bütün bunlar peşəkar rəssamın vəzifələrinə daxil olaraq bu işdə çeviklik onun üstünlüyü hesab olunurdu. 

Uzun müddətə qoruyub saxlamaq üçün əlyazmanı dəri cildin içərisinə salaraq cildin üzərinə müvafiq bədii 
tərtibat verirdi və buna kifayət qədər zaman və vasitələr sərf olunurdu. Orta əsrlərdə bu cür orijinal sənət bədii 
yaradıcılığın sərbəst sahələrindən biri idi. Dini mühakimələrə əsasən XV əsrə kimi müsəlman ustaları - cildçiləri 
ümumiyyətlə cildi rəngli (qiymətli) metallar ilə bəzəmirdilər və bu, göstərilən sənətin qərb ustaları üçün xarakterikdir. 

Erkən orta əsrlərdə cildlər sadə tərtibatı ilə fərqlənirdi: həndəsi omament və hər hansı bir qızılı çalar olmadan 
tünd rəngli naxışların vurulması - dekorun yeganə elementləridir. Hələ XIV əsrlərdə məişətə daxil olmuş dəri üzərində 
incə kəsim xüsusilə də, forzasın - cildin qapağının daxildən tərtib olunması zamanı daha da təkmilləşir.  

Cildçilik sənəti XVI və XVII əsərlərdə Təbrizdə və Qəzvində, eləcə də, digər şəhərlərdə fəaliyyət göstərən 
saray emalatxanalarında bədii və texniki üsullarını daha da zənginləşdirir; cildlərin bəzədilməsi təsviri omament 
motivləri ilə daha da zənginləşərək rəngarəngliyi ilə fərqlənir. Əgər XVI əvvəlinə kimi onların hazırlanması üçün dəri 
istifadə olunurdusa, o zaman əsrin ortalarında laklı rəsmlər ilə bəzədilən karton cildlər dəbdə idi. Cənubi Azərbaycanın 
paytaxtı olan Təbrizdə, I İsmayılın və I Təhmasibin saray yanı emalatxanalarında yaradılan müxtəlif tipli cildlər 
dekorativ tərtibat üslubu ilə fərqlənir. Bu isə əlyazmaların təmtəraqlı bəzədilməsinə və miniatürlərin rəngarəngliyinə 
uyğun idi. 

XVI əsrdə Təbrizdə sonrakı inkişaf üçün münbit şərait tapan bədii cildləmə sənəti yeni zirvələrə nail olur. 
Yarpaqşəkilli və maye qızılın tətbiqi ilə relyefi tünd rəngli dəri cildlərdən savayı şəbəkəli kəsimə malik dekorativ 
qaydada işlənmiş dəri cildlər və müxtəlif rəngli dəri ilə naxışlanmış cildlər meydana çıxır. Bunun üçün dərinin ən yaxşı 
çeşidlərindən istifadə olunur: parlaq səthi ilə fərqlənən Həmədan tumacı və bəzən qızılı naxışlar ilə işlənən qırmızı, 
yaşıl, tünd qırmızı, qəhvəyi və qara rənglər ilə bəzədilən dərilər. 

XV-XVIII əsrlərin ustaları tərəfindən sonrakı nəsillərə verilən praktiki nəsihətlər və məsləhətlər, eləcə də, 
materialların hazırlanması reseptləri əyani olaraq onların yaradıcılığa qarşı həddən artıq yüksək tələbkarlığı haqqında 
şahidlik edir. 
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Beləliklə, XIII-XIX əsrin Azərbaycan kitab sənəti və miniatür naqqaşlığı müstəqil ənənələr yaratmışdır və bu 
ənənələr Yaxın Şərqin digər mədəni mərkəzlərində kitab sənətinin və miniatür naqqaşlığının sonrakı inkişafına yardım 
göstərmişdir. Azərbaycan kitab sənəti yeni istiqamət yaradaraq Yaxın Şərqdə orta əsrlərin cild üzərində əlyazmasının 
tərtibatı sənətinin ən yüksək inkişaf fazası olmuşdur. Bu istiqamət qonşu ölkələrdə - İranda, Orta Asiyada, osmanlı 
Türkiyəsində və monqol Hindistanında əlyazmanın tərtibatı sənətinin inkişafına müəyyən şəkildə təsir göstərmişdir. 

Keçmişdə hər bir rəssam tətbiq olunan materialların keyfiyyətini mükəmməl şəkildə öyrənərək onları 
hazırlamaq bacarığına malik olmuşdur. Kitab sənətinin ustalarının hər bir nəsli işin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına nail 
olaraq ayrı-ayrı proseslərin texnoloji xüsusiyyətlərini və xassələrini təkmilləşdirməyə can atırdılar. 

Köçürən şəxsin əməyini də qeyd etmək lazımdır: Şərqdə bu peşənin nümayəndələrinin sosial statusu Avropada 
və Rusiyadakı həmkarlarının vəziyyətindən fərqlənmişdir. Avropada olduğu kimi (XVI əsrə əsasən), (“Orta əsr 
əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri” mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 106) 
Rusiyada da (XVIII əsrə əsasən) əlyazma kitablarının buraxılması kilsələrin və monastırların nəzdində fəaliyyət 
göstərən xüsusi emalatxanalarda (skriptoriyalarda) cəmlənirdi. Köçürən şəxslərin əsas tərkibini monaxlar təşkil edirdi. 

Bu əlbəttə, muzdlu qaydada və ya bazarda işləyən “icmaçı” mirzələrin yoxluğuna işarə etməsə də, onların sayı 
monastır mirzələrinin sayından qat-qat az idi. 

Müsəlman şərqində bir qədər fərqli mənzərə müşahidə olunur. Daima saray və dövlət kitabxanalarında, kübar 
feodalların xüsusi kitabxanaların ştatında işləyən ustalar adətən, bir qayda olaraq, kübar əsərlər ilə əlaqədar olan 
rəhbərlərinin sifarişlərinin yerinə yetirilməsi ilə məşğul olmuşdur. Ümumilikdə, hər kəs tərəfindən istifadə olunan 
kitabxanalarda, bir sıra məscidlərdə və mədrəsələrdə ənənəvi sabit təcrübə mövcud olmuşdur və bu zaman bu kitabxa-
nalardan götürülən bu və ya digər əsərləri özü üçün köçürmək ilə bağlı icazə fərdi şəxslərə təqdim olunur. Bunlardan 
savayı, məlum olduğu kimi onları kitabxanalara bağışlayan şəxsi külliyyatların sahibləri bağışlama sənədlərində kağızın 
və ləvazimatların alınması üçün gəlirlərindən ayırdıqları məbləğləri xüsusi olaraq göstərirlər. Onlar kitab sahibləri 
tərəfindən bağışlanan hər hansı bir siyahıdan surəti çıxarmağı arzulayan hər kəsə pulsuz şəkildə verilməlidir. 

Daimi xidmət sahəsində çalışan, köçürmə ilə məşğul olan şəxsin kateqoriyası bu sənətlə məşğul olan böyük bir 
ordunun cüzi hissəsini təşkil edirdi. Lakin, ədalət naminə qeyd etmək lazımdır ki, onlar sifariş götürmək kimi qanuni 
normaların yerinə yetirilməsi hüququna və ya imkanına malikdirlər. Çox güman ki, kitab mirzəsinin vəziyyəti həddən 
artıq sərbəst idi və o, çox güman ki, nəinki dövlət nəzarətindən və dini nəzarətdən, eləcə də, onun məhsuluna dair 
istehlak tələbatından asılı idi. 

«Əlyazmaların yerinə yetirilməsinin geniş və münasib təcrübəsi bizə məlum olan mənbələrdə və rəsmi 
sənədlərdə əks olunmamışdır. Bu mənbələr (birincilər məhdud, ikincilər isə geniş) yerli hakimlərin, canişinlərin, iri fe-
odalların saraylarında fəaliyyət göstərən yüksək bədii siyahıların tərtib olunması ilə məşğul olan “xüsusi” emalatxanalar 
qeydə alınmışdır. Bu emalatxanalarda hazırlanan əlyazmalar ölkədə kitab məhsullarının miqyaslarını təyin etməmişdir. 
Çünki, onlar saraydan kənara çıxmamış, və onların taleyi əvvəlcədən məlum idi - rəhbərin və sahibin şəxsi kitabxana-
sının rəfində yer tutmaqdan ibarətdir. Bundan savayı, onlar az sayda istehsal olunaraq, həddən artıq bahalı olmuş və 
varlı mesenatlar ilə həvəskarların yalnız məhdud sayı üçün münasibdir» (1, c. 21). 

Deməli, əlyazmaların əsas həcmi bu cür emalatxanaların divarlarından kənarda yaradılırdı, sonluqlarda əksini 
tapan lakonik ifadələr isə «elə oradaca göstərilmişdir», və əlyazmaların köçürüldüyü ərazilərin coğrafiyasını vurğula-
maqla bizi bir daha buna inandırır. Bu, mütaliənin məcburi hesab olunduğu və cəmiyyətin istənilən zümrəsi tərəfindən 
kitabın asanlıqla əldə olunduğu Şərqdə savadın mövcud olmasına dair çoxsaylı sübutlardan biridir. 

Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyasının mərkəzi elmi kitabxanası əlyazma kitablarının unikal kolleksiyası-
nı ehtiyatla qoruyub saxlayaraq onların sayını daha da artırır. Bu kitabların əksəriyyəti nəinki postsovet məkanında, 
eləcə də beynəlxalq miqyasda da biblioqrafik və bədii dəyərə malikdir. 

Bu kolleksiyaların hər bir nüsxəsi - Şərqdə kitab işi mədəniyyətinin yüksək səviyyəsinin təsdiqidir. 
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КНИЖНОЕ ДЕЛО В СРЕДНЕВЕКОВОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 

Резюме 
 

Статья описывает особенности развития искусства создания рукописей в Азербайджане в XV-XVIII вв. 
Авторы кратким способом излагают все основные принципы и факты создания рукописей во время правления 
Сафавидов. 

Aybaniz Aliyeva-Kangarli 
 

BOOK PRODUCTION IN MEDIEVAL AZERBAIJAN 
 

Summary 
 
The article describes the features of the development of manuscript art in the Azerbaijan in the XV-XVIII centuries. 

Authors in brief and concise manner set out all the basic principles and realities of creating manuscripts during the reign 
of the Safavids. 
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ПИСМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ: ОСНОВНЫЕ 
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 
…Рукописные книги всегда составляли драгоценность во всяком периоде истории народного об-

разования; любовь к этой драгоценности заставила людей, в разные периоды, собирать книги, сбе-
регать их с самой утонченной осторожностью и находить в них предметы душевных наслаж-
дений, пищу для сердца и ума, врачевание для душевных болезней  

Мирза Казым-бек 
 

осток всегда считался колыбелей науки, культуры и цивилизации мира. Важным показателем в этом 
отношении являются письмо, письменность и книжная традиция. Познание исторического прошлого 
народов Востока неразрывно связано с письменным наследием, созданным в течение многих столе-

тий талантом десятков поколений.  
В последнее время интерес к памятникам письменности как совокупности результатов умственно-интел-

лектуальной, творческой и культурно-духовной деятельности человека значительно возрос. Они прежде всего 
представляли и представляют интерес в качестве первоисточников для изучения истории литературы, науки и 
культуры прошлого. Но рукописное наследие народов мусульманского Востока явилось также носителем 
эстетических ценностей и стало главным орудием, обеспечивающим преемственность духовной культуры, 
созданной отдельными поколениями.  

На основе изучения и критического освоения письменного наследия можно, во-первых, воссоздать наиболее 
полную картину исторического прошлого, во-вторых, дать правильную оценку интеллектуальному и духовно-
культурному уровню развития народов, и в третьих, определить удельный вес вклада, вносимого отдельными 
народами в сокровищницу мировой цивилизации  

Как отметил Н.И. Конрад, «Научное востоковедение родилось как филология, и притом филология в своем 
исконном, исторически сложившемся смысле: как наука о письменных памятниках. Так сложилось, ставшее 
классическим, существо филологической работы: собрание письменных памятников прошлого, установление 
их текста и истолкование его (1.с.7). Сначала письменные памятники привлекали внимание филологов, но к 
ним присоединились и историки. «Понять письменный памятник – значит прежде всего понять его письмо и 
язык, письмо и язык того времени, к которому относится памятник, или то письмо и тот язык, на котором тогда 
писали. Поэтому востоковед-филолог по необходимости должен не просто знать данный восточный язык и его 
письмо, но знать их исторически» – так писал акад. Н.И. Конрад (1.с.12). 

В дальнейшем, содержание классического востоковедения вышла за пределами филологии и оно стало до-
вольно широким, а в его тематической рубрике появились новые направления. Изучение письменных памятни-
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ков весьма сложная задача, требующая кропотливой работы, серьезного исследования и широкого спектра 
знаний. Дело в том, что востоковед, пытающийся познать письменный памятник, не может ограничиваться 
филологическим и историческим знаниями, но он обязан быть достаточно осведомленным об основных компо-
нентах материальной и духовной культуры и интеллектуальной жизни, о религиозно-идеологических доктри-
нах, внесших значительный вклад в эволюции духовных ценностей, а также об художественно-эстетических 
склонностях тех времен, когда были созданы эти памятники.  

По этому поводу будет уместным привести высказывания редколлегии в предисловии Сб. очерков, издан-
ного в Москве: «Рукописная книга является тем элементом жизни человеческого общества, в котором особенно 
очевиден характер самой культуры как совокупности результатов материальной и духовной деятельности 
человека. 

 Восточная рукописная книга стала проводником нескольких мировых религий, помогла утверждать канон 
много религиозно-этических систем, служила передаче различных идеологических доктрин древности и 
средневековья. Ее роль в культурной жизни народов Востока была столь велика, что именно рукописную книгу 
можно называть самым важным орудием, обеспечивающим преемственность культурных ценностей народов 
Востока. Ее изучение позволяет сегодня ученым-востоковедам воссоздать картину исторического прошлого 
народов Востока, показать их огромный вклад в сокровищницу мировой цивилизации» (2.с.9). 

Самая древняя традиция письма принадлежит Китаю, где впервые в мире в 105 г. н.э. была изобретена 
бумага (3.с.103). Заслуживает также внимания традиции иллюстрирование китайской рукописи, где сначала 
выделяются два элемента: «фронтиспис и изображение будд; но здесь и встречается третий элемент, т.е. «при 
расположении имен будд в два ряда на картушах над именами будд оттискиваются печати с изображениями 
будд» (3.с.114-115). Эти иллюстрации однообразны и скудны.  

Вслед за Китаем идет индийская рукописная традиция. Хотя история индийской рукописной книги 
относится к V в.н.э., но древнейшая из дошедших до нас индийских рукописей датируется I-IIвв.н.э (4.с.7).  

В данной статье речь идет о письменных памятников народов мусульманского Востока, куда и относимся 
мы. Эта сокровищница документальной памяти истории науки и культуры, по объему и содержанию, гораздо 
превышает все остальные школы рукописной традиции в мировой цивилизации. Следовательно, письменные 
памятники мусульманского Востока отличаются от рукописной традиции других восточных стран и по уровню 
своего художественно-эстетического достоинства, так как многие из них являются шедеврами изобрази-
тельного искусства. 

Истоки рукописной культуры мусульманского Востока восходят к арабской рукописной традиции, которые 
легли в основу персидских и тюркояычных письменных памятников. Арабо-мусульмансая рукописная культура 
в своем развитии создала богатейшую сокровищницу мирового масштаба. Все стороны арабской рукописной 
традиции тщательно исследованы в работе А.Б.Халидова (5). По данным, опубликованным в каталогах, общее 
количество арабских рукописей превышает миллиона экз. А если прибавит сюда пропавшие и еще не 
вошедшие в каталоги, или имеющиеся в частных коллекциях рукописи, то оно гораздо больше. О состояние 
персидских и тюркских рукописей можно получить достаточные сведения в специальных очерках О.Ф.Аки-
мушкина (6.с.330-406) и Л.В.Дмитриевой (7.с.407-450).  

В Азербайджане также проделана определенная работа в данной сфере, но здесь особо выделяется 
академичное исследование А.Казиева, посвященное художественному оформлению рукописной книги (8). А 
что касается вопросов, непосредственно связанных с историей развития рукописных традиций, они затронуты 
фрагментарно, кроме того, область кодикологии вообще оставалась вне поля зрения. Поэтому в очерке 
Л.В.Дмитриевой всего три страницы посвящено Азербайджану (7.с.433-437).  

Исходя из указанных соображений и сложившихся в научном востоковедении современных теоретических 
методологий для познания памятников письменности Востока, приходится наметить ряд важных задач в этом 
направлении.  

Институт Рукописей Национальной Академии наук Азербйждана является одним из центров, где сосре-
доточена богатая коллекция средневековых письменных памятников народов мусульманского Востока. Следует 
отметить, что язык еще не определяет принадлежности письменного наследия мусульманского Востока той или 
иной этнической культуре, так как в его создании принимали участие представители многих народов. Как 
правильно заметил известный востоковед Н.Ю.Крачковский: «Не следует, впадать в ту же ошибку, которая еще 
так недавно встречалась в работах историков, говорящих об арабской культуре, такой ведь культуры не 
существовало – была культура мусульманская» (9. с. 559). Кроме того в пределах распространения исламской 
цивилизации доминировал культурный плюрализм и синкретизм. По этому поводу А.Б.Халидов пишет: «В 
обширной зоне новой синкретической культуры, охватившей Юго-Западную Азию, Северную Африку и часть 
Южней Европы, сама Аравия стала лишь малой и не главной частью; в этносоциальном коллективе ее творцов 
и носителей арабы составили меньшинство, правда на первых порах очень активное и привилегированное. Зато 
арабский язык превратился в основное средство коммуникации и одно из важнейших средств самовыражения в 
том общество, которое эту культуру создало» (5.с.39).  
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В свете вышеизложенного, можно сказать, что Азербайджан как неотъемлемая часть мусульманского 
Востока внес значительный вклад в развитии его науки, литературы, искусства и культуры. В этом отношении 
не составляет исключения и рукописная традиция. Здесь уместно подчеркнуть тот факт, что и силе 
сложившихся духовных и культурно-исторических обстоятельств начиная с раннего средневековья вплоть до 
начала XX века азербайджанские авторы писали свои произведения не только на арабском, но и на персидском 
и родным языках.  

Первая попытка по составлению сводного каталога рукописей сочинений азербайджанских авторов на 
восточных языках сделана проф. А. Мусабейли, которая издала результаты своей кропотливой работы в трех 
томах, где собраны сведения о 10.000 списках рукописей произведений 685 авторов по каталогам книгохрани-
лищ мира (10). О вкладе азербайджанских ученых в научную сокровищницу средневекового Востока пред-
ставляет особый интерес фундаментальный пятитомник Агиги Бахшайиши, изданном в Иране.( 11).  

К сказанному добавим, что в создании многочисленных научных, философских и литературных произведе-
ний на различных восточных языках принимали участие представители всех народов, проживающих в данном 
регионе. В результате синтеза и интеграции разнородных культурных элементов, традиции различных культур 
слились в единое русло. Естественно, что наряду с поэтами, философами и учеными Азербайджана, его мастера 
рукописного дела также внесли свой весомый вклад в развитии этой сферы, но им принадлежит особая роль в 
процветании художественного оформления. Значит, что когда речь идет об азербайджанской рукописной книге, 
мы прежде всего имеем в виду книги, созданные азербайджанскими мастерами каллиграфами, орнаменталиста-
ми, миниатюристами, иллюминаторами, позолотчиками и переплетчиками. Иными словами, сюда можно вклю-
чить не только рукописные книги азербайджанских авторов, но и списки произведений других восточных авто-
ров, переписанных и оформленных азербайджанскими мастерами книжного дела. мы рассматриваем письмен-
ный памятник как явление духовной культуры и находим в нем элементы рукописной традиции.  

При определении и уточнении тех или иных традиций, связанных с созданием рукописной книги, основным 
критерием является кодокологическая характеристика письменного памятника: здесь учитываются все эле-
менты, выступающие в создании рукописной книги – художественная каллиграфия, почерковые стили, худо-
жественное оформление и орнаментация страниц, манера исполнения рукописной миниатюры, художественное 
оформление переплета, материалы, используемые для оформления рукописной книги, и весь комплекс про-
цедур изготовления художественной рукописи. Из-за неполной каталогизации рукописей книгохранилищ мира 
мы не располагаем последними данными о количестве рукописей, созданных азербайджанскими мастерами. 
Предварительное число их превышает десятки тысяч экземпляров.  

Письменные памятники, хранимые в нашей сокровищнице, в хронологическом отношении охватывают 
довольно большой исторический период IX-XIX вв. В собрании института насчитывается более 10 тысяч ру-
кописных книг по различным отраслям средневековых наук: здесь учебники и словари, грамматика, литерату-
роведение, поэзия и поэтика, философия, метафизика, этика и логика, логика и юриспруденция, минералогия, 
астрономия и математика, история и география, космография, медицина, биология, и фармакология, теория 
музыки, искусства, энциклопедии, антологии и справочники, оккультные науки и т.д. 

 На страницах рукописей заботливо сохранилось и дошло до наших дней все многообразие культуры этих 
народов: это – прекрасная поэзия и изящная словесность, математические формулы и ладовая система музыки, 
астрономические таблицы и рисунки небесных светил, медицинские рецепты и геометрические схемы, 
народные предания и сказочный мир, историческая хроника и путешествие по отдельным странам, религиозные 
предписания и этические нормы, мистические озарение и философские размышления. 

Нам хотелось бы сделать небольшой экскурс в нашу сокровищницу и познакомить читателей с некоторыми 
интересными образцами духовного наследия наших предков.  

Основу рукописного фонда Института составляют коллекции известных деятелей науки и культуры 
Азербайджана 19-20 вв. – А.А.Бакыханова, Бахман Мирзы Каджара, М.Ф.Ахундова, Г.Гаибова, Абдулгани 
Эфенди Нухави и т.д. Все эти коллекции сначала были сконцентрированы в отделе рукописей Институту 
литературы АН Азербайджанской Республики, на базе которого с 1950 г. Функционировало самостоятельное 
научно-исследовательское учреждение - рукописный фонд, который с 1986 г. Было преобразовано в Институт 
рукописей. Наряду с рукописными памятниками здесь хранятся архивные материалы видных ученых и 
литераторов XIX-XX вв. - М.Ф.Ахундова, А.А.Бакыханова, У.Гаджибекова, Н.Нариманова, С.С.Ахундова, 
М.С.Ордубади, С.Вургуна и др.  

Наш экскурс начнем с рукописных книг по медицине и фармакологии. Напомним, что древние жители 
Ближнего Востока накопили значительные знания о лекарственных средствах; здесь главную роль сыграли эм-
пирические наблюдения, сочетаемые с научными поисками.  

Следует отметить, что благодаря интенсивной переводческой деятельности в научном центре «Дом муд-
рости», созданном в Багдаде, большинство знаменитых трудов античных авторов – Аристотеля, Платона, Пор-
фирия, Эвклида, Архимеда, Птолемея и многих других было переведено на арабский язык (12.с.12-17). При-
мечателен тот факт, что некоторые произведения античных авторов сохранились лишь в арабских переводах. 



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

94 
 

Кроме того, античная научно-философская мысль после тесного переплетения с мусульманскими духовно-
культурными традициями в этносоциальной структуре новой зарождающейся культуры, претерпела серезную 
трансформацию; в целом, шел процесс взаимодействия и переосмысления разнородных культурно-истори-
ческих традиций.  

Медицинские труды античных. иранских и индийских авторов были известны мусульманским ученым по 
переводам, но они изучив эти источники, внесли весомый вклад в дальнейшее развитие данной науки, обогащая 
ее совскм новыми сведениями.  

 Перед нами второй том знаменитого «Канона врачебной науки» Ибн Сины, выдающегося ученого-
энциклопедиста Востока. Древнейшая рукопись данного труда, переписанная в 1143 году в Багдаде, хранится в 
нашем Институте. Эта уникальная рукопись имеет своеобразную судьбу. Она была переписана в Багдаде, а 
потом попала в Исфаган. Известный азербайджанский врач XIX века Мирза Мухаммед Гаибов, когда учился в 
Исфагане, приобрел эту книгу там и привез ее в Тебриз, и оттуда в Шушу – столицу Карабахского ханства. 
М.М.Гаибов был хакимбаши Натаван – известной азербайджанской поэтессы XIX века. Впоследствии книга 
осталась внуку М.М.Гаибова – Г.Гаибову, который был врачом и работал в городе Шуше до 80-х годов. В 
тридцатые годы, когда преследовались любые проявления старой, «нереволюционной» культуры – Г.Гаибов 
был вынужден прятать эту книгу и многие другие рукописные труды. Лишь после 50-х годов он передал их в 
наш Институт. Пожалуй, излишне говорить о значении данного труда, который стал настольным справочником 
европейских медиков в течение многих столетий. Когда готовился перевод данного труда на русский, список 
нашего Института, был использован как наиболее древний и достоверный экземпляр указанного сочинения.  

Среди медицинских трудов заслуживает внимания знаменитый хирургический трактат автора X-XI вв. 
Абул-Касима аз-Захрави под названием «Тридцатая статья». Список тридцатого трактата, переписанный в XII 
в. и иллюстрированный изображением многочисленных хирургических инструментов, является уникальным и 
входит в число бесценных шедевров нашего хранилища. Книга была переведена на русский язык и издана в 
Москве в 1985 г. акад. З.М.Буниятовым. 

В институте хранится более 400 рукописных сочинений по медицине. Объемистый труд рустама Джурджа-
ни – автора XVI века, под названием «Захираи Низамшахи» является единственным списком в мире, где опи-
сываются лечебные свойства простых и сложных лекарственных средств, способы их применения в различных 
заболеваниях. Один из редких экземпляров фармакологического сборника азербайджанского медика XIV века 
Ибн Кабира поступил в институт в 1985 г. В последнее время в изучении истории медицины на Востоке 
нашими сотрудниками сделана определенна работа, десятки памятников были переведены с персидского и 
арабского на азербайджанский. 

Когда речь идет о точных науках – астрономия и математика выдвигаются на первый план. В связи с этим 
достаточно отметить имена известного азербайджанского ученого-энциклопедиста Насраддина Туси и узбек-
ского ученого Улугбека. 

Рукописные списки известных трудов Н.Туси действительно составляют одну из ярких страниц нашей 
сокровищницы. Он является прямым продолжателем и систематизатором тех научных, логико-философских 
традиций, которые сложились в странах Ближнего Востока. Он прочно вошел в историю как великий мысли-
тель-энциклопедист, в источниках упоминается как « прославленный и чтимый Насир» или « ученый муж 
человечества» или же «Король исследователей». Его перу принадлежит сто произведений по математике, 
геометрии, астрономии, минерологи, логике, философии, этике, поэтике и т.д. , написанных на арабском и пер-
сидском языках. Систематическое изложение основ сферической тригонометрии связано с его именем. Им 
впервые создана на научной основе обсерватория в г. Мараге (Иран), оснащенная оригинальным оборудо-
ванием, где велась научно-исследовательская работа, расчеты и результаты, включенные в книгу «Илханидова 
Таблица», часто соответствуют современным данным. При обсерватории он создал огромную библиотеку, и 
как сообщают источники, в ней было собрано 400 тысяч книг.  

Среди сочинений Н.Туси следует отметить известную книгу по этике и социологии «Насирова этика», 
которая переведена на английский и азербайджанский языки. Ему принадлежит большая заслуга в разработке 
античной научной мысли. Известные философские и научные труды античных авторов, начиная с VIII века, 
интенсивно переводились на арабский язык. Но эти переводы не всегда выполнялись на высоком профес-
сиональном уровне, имели место неточности, ошибки, путаница, терминологические погрешности, неясность и 
т.д. с учетом указанных соображений, Туси приступил к проверке, научному редактированию, переработке и 
толкованию текстов многих переводных произведений античных авторов. Среди таких работ Туси можно 
отметить переводы книг Евклида («Начала», «Постулаты»), Архимеда («О шаре и цилиндре», «Леммы», «Дан-
ные»), Теодосия («Сферика», «Обитаемые места Земли», «Дни и ночи»), Птолемея («Альмагаст», Гиписилка 
(«О начале созвездия») и т.д. рукописи ряда обработок Н.Туси хранятся в Институте рукописей в единичных 
экземплярах (13.с.34-35). Кроме того, Н.Туси вслед за крупными учеными-энциклопедистами Востока, 
разработал наиболее дифференцированную систему классификации средневековых наук (14.с.25-26).  
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Средневековая рукописная книга – это не только первоисточник истории культуры, но она одновременно 
является подлинным произведением искусства, созданным трудом и талантом мастеров «книжного рукоделия» 
- каллиграфа, художника-миниатюриста, иллюминатора, оформлящего поля и исполнявшего миниатюры на 
коже, художника-орнаменталиста и позолотчика, выполнившего декоративное убранство листов и других 
мастеров. В странах средневекового Востока, особенно в Азербайджане, книжное искусство достигло высочай-
шего уровня. Здесь каллиграфия считалась настоящим искусством, поражающим ум и сердце читателя. Труд 
каллиграфа, прежде всего, замечательное произведение искусства, выполненное искусным мастером, обладаю-
щим творческим духом. 

Книга вообще пользовалась огромным уважением у народов Востока, а знание считалось главным достоин-
ством человека. Правители покровительствовали учены, поэтам, другим творцам духовной культуры. Самые 
роскошные книги были созданы именно по заказам высокопоставленных лиц, которые платили довольно 
щедро. В общем мы должны усматривать в художественной рукописной книге один из важных источников 
средневекового эстетического сознания. 

 Соразмерность, пропорциональность и динамика различных элементов арабографичного письма дали воз-
можность каллиграфам писать четко и красиво, открывали перед ними широкие возможности для творческих 
исканий и удовлетворения эстетических потребностей (15.c.153-157). Искусство художественного письма цени-
лось высоко и считалось мерилом таланта. Письменная традиция средневековой культуры сохранила и доно-
сила до нас образцы великолепного искусства художественной каллиграфии. Творческая индивидуальность в 
каллиграфии, самовыражение каллиграфа, высокие художественные достоинства письма породили ряд 
шедевров мирового значения. В создании каллиграфического искусства необходимо отметить имена азербай-
джанских мастеров XIV-XVII вв. – Мир Али Тебризи, Али Риза Тебризи, Шах Махмуда Нишапури и т.д. 
декоративное убранство рукописей занимало важное и почетное место в средневековом книжном искусстве. 
Начали закладываться основы данной работы еще в XIII-XIV вв. интерес к художественному оформлению 
рукописей особо возрос в период правления Сефевидов. При дворе Исмаила I, Тахмасиба I, Исмаила, Шах 
Аббаса I были созданы весьма благоприятные условия для развития книжного искусства. Именно в данный 
период азербайджанская рукописная традиция достигла совершенства, и расцвет миниатюрной живописи был 
утвержден окончательно. Труды выдaющихся мастеров книжного дела – художников-иллюминаторов, 
орнаменталистов, миниатюристов, позолотчиков и переплетчиков дали средневековой эстетике законченные 
концепции и ныне украшают многие музеи и книгахранилища мира в Иране, Турции, Каире, Пакистане, Каире, 
Дублине, Париже, Лондоне, Праге, России, и т. д. Среди этих художников особо выделяются Киясаддин 
Ибрагим Тебризи, Кавамаддин Тебризи, Мирза-Али Тебризи, Касум-бек Тебризи, Султан Мухаммед Тебризи, 
Садик бек Афшар, Мир-Мусаввар, Шахлули Тебризи и т .д. Не случайно, что тавризская школа XIV-XVII вв. 
оказала окончательное влияние на формирование гератской и ширазской школы (16). 

В художественных рукописях перед текстом помещался красочно исполненный развернутый фронтиспис, 
состоящий из двух украшенных страниц – широкие цветные и белые поля страниц покрывались лазурьем а 
также мелким золотым крапом, а интерполяция– жидким золотом, выполнялись также силуэтные изображения 
из растительных мотивов. На титульном листе оформлялся так называемый «унван», или же книжная розетка с 
экслибрисом, где вписывали название книги и время автора, а заглавия сочинений часто были вкомпонованы в 
особые картуши, имеющие вид геометрического орнамента. В декоративном убранстве использовали разные 
материалы: разноцветные краски, лазурь, белила, золотой крап, жидкое золото и т.д. после переписки текста, 
каллиграфы оставляли свободные пространства для миниатюр, выполненных искусными художниками на 
различные сюжетные темы переписанного произведения.  

Миниатюрное украшение и художественное оформление рукописей обычно было характерным для худо-
жественных текстов. Самая богатая миниатюрная иллюстрация выполнена для произведений таких мировых 
классиков, как Фирдовси. и Низами. 

Темы и сюжеты поэм великого азербайджанского поэта Низами долгие столетия служили традиционным 
эталоном для творчества многих поэтов народов Востока (17). Но они стали источником вдохновения 
художников-миниатюристов и других мастеров книжного искусства. Не случайно, что наибольшие и лучшие 
образцы средневековой миниатюрной живописи выполнены на темы и сюжеты Низами (18). Эти работы 
украшают известные музеи и книгохранилища мира, как по количеству, так и по своему художественно-эстети-
ческому значению они занимают ведущее место в книжной культуре народов Востока. В институте хранится 
несколько превосходно исполненных списков «Хамсы» –один из них исключительный по изяществу 
оформления и переписки список гератской работы второй половины XV века, а другой – художественно 
оформленная рукопись XVI века с великолепно исполненными миниатюрами. 

 Художественно оформленные рукописи и многих других классиков Востока – Сади, Руми, Хафиза, 
Шабустари, Джами, Шахи, Физули являются шедеврами нашего хранилища. Тонкость, изящество, худо-
жественный вкус и совершенство таких списков всегда поражают тех, кто обращается к этим произведениям. 
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Хотелось бы остоновиться здесь вкратце на образцах художественных рукописей, представленных в фонде 
Института. Это, во-первых, «Диван-и Шахи» (Собрание лирических стихов азербайджанского поэта XV в. 
Шахи), переписанный в самом начале XVI в. в Герате знаменитым каллиграфом султан Али Махшади. Это 
небольшая изящная и превосходно сформленная рукопись была впоследствии лет 25-30 спустя украшена двумя 
отлично выполненными миниатюрами. Манера исполнения, цветовая йамма и костюмы не роставляют нам 
сомнений о том, что это произведение выполнено в Герате в 20-х годах XVI в. Во-вторых, это так же «Диван-и 
Шахи», который был переписан в Казвине – тогдашней столице Сефевидского государства – в мае месяце 1573 
г. Каллиграфом Мухаммед Хусейном Фирузбахтом. Здесь внимание привлекают две великолепно исполненные 
миниатюры, которые относятся к последнему периоду существования Казвинской школы живописи XVI в  

 Необходимо отметить искусно исполненную работу – лицевую рукопись персидского поэта Сади «Бустан». 
Текст переписан изящным насталиком в 1493 г. знаменитым каллиграфом Султан Али Мешхеди, выполнены 
красиво исполненные миниатюры гератской школы, страницы покрашены горчичневым цветом и покрыты 
золотым крапом. 

 Среди художественно оформленных работ привлекает внимаие великолепный список Корана из коллекции 
азербайджанской поэтессы XIX в. Хуршудбану Натаван. Художественно оформленный список с двумя развер-
нутыми фронтисписами, исполненными разноцветными красками и жидким золотом. Текст переписал Хусейн 
аш-Ширази в 1566 г., страницы искусно оформлены иллюминатором-позолотчиком Джалаладином Мухамед 
аш-Ширази. Указанный шедевр ширазской работы выполнен под влиянием тебризской традиции 
художественной рукописи.  

Из числа художественных рукописей можно отметить замечательной лицевой список философской поэмы 
«Гюльшани-раз» (Цветник тайны) азербайджанского поэта XV века Шейх Махмуда Шабустари, красиво вы-
полненный в начале XVI века в Герате, а также рукопись «Дивана» (сборник стихов) выдающегося поэта 
Азербайджана XVI века Физули. 

 Большой массив средневековой письменности представляет свод исторических и псевдоисторических мате-
риалов, где изложены традиционные формы исторического самосознания. Здесь жизнеописание исторических 
личностей, биографического сведения о них, исторические энциклопедии и труды по истории отдельных стран, 
регионов, городов и т.д. 

 В хранилище института имеются десятки списков исторических трудов знаменитых средневековых ав-
торов, среди которых необходимо отметить «Мират аз-Заман» (Зеркало времени Сибт ал-Джаузи – историка 13 
в. – описание всеобщей истории до 1257г. Тарих-и Гузида« (Избранная история) Хамдалах Казвини (1280-1349) 
– всеобщая история до 1329 г. «Раудат-ас-Сафа» (Сад чистоты) Мирхонда (1433-1498) – всеобщая история до 
1522 г. «Тарихи-Надири» (Надирова история) Мирза Мухаммед Махди-хан Астрабади (18 в.) «Тарих-и Ка-
рабаг» (История Карабаха) Мирзы Джамал Джаваншир-бек Карабаги (1773-1853) – история Карабаха до 1831 г. 

Здесь нами было рассмотрено лишь несколько образцов средневековой письменности в целях создания 
представления о значении письменного наследия прошлого. Сотрудники института занимаются научным опи-
санием, изучением, переводом и подготовкой к публикации наиболее важных для истории науки и культуры 
памятников.  

Основные направления по исследованию памятников письменности можно вкратце обобщить следующим 
образом: 

1. Поиск, собирание, хранение и систематизация рукописей; 
2. Научное описание и составление каталогов рукописных книг (аннотированный алфавитный каталог по 

названию сочинений, тематический и сводный каталог, биобиблиографические справочники); в отличии от пе-
чатных книг, в научном описании памятников письменности приводятся совсем и другие сведения, создающие 
наиболее полное представление о их кодикологических особенностях: дата рождения и смерти автора, творчес-
тво, тематика описываемого списка и его значение, главы, разделы и заглавия сочинение, вид почерка, чернила 
и бумага, как и какими чернилами и материалами исполнены заглавия и биномы, имя переписчика, дата и место 
переписки, пагинация и колофон, записи на полях и их краткая характеристика, художественное оформление 
листов рукописи, наличие унвана, фронтисписа, орнаментов, миниатюр и других элементов украшения, к какой 
школе относится художественный стиль, вид переплета и его описание, имя переплетчика и позолотчика, если 
оно имеется и т.д.  

Большой научный интерес представляет изучение истории рукописных коллекций и определения роли 
вакфной организации на мусульманском Востоке в сборе и хранении рукописных книг, а также в создании 
хранилищ и библиотек. В этом плане можно отметить несколько важных работ наших сотрудников (19,20,21). 

До сих пор изданы широко аннотированные каталоги тюркских, арабских и персидских рукописей (по три 
тома); а впервые издан тематический каталог персидских рукописей по истории и географии (22). 

3. Составление научно-критических текстов памятников, где должны быть включены не только образцы 
поэзии, как долгие годы практикуется у нас, но и произведение и труды разных отраслей средневековой науки 
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и культуры по опыту зарубежных востоковедов; следует отметить, что текстологическая у нас пока ограничена 
поэзией. 

4. Академический перевод памятников письменности с примечаниями, глоссариями и комментариями; в 
этом плане заслуживает внимания огромная работа сотрудников Института по переводу классических текстов 
по медицине, суфизме и истории. 

5. Исследование над отдельными памятниками, к которых имеются ценные сведения для создания картины 
разных сторон исторического и культурного прошлого;  

6. Организация хранения и реставрации рукописных книг на современной научно-технологической основе; 
7. Подготовка современных электронных каталогов рукописей на трех (арабском, персидском и тюрском) 

языках по международному опыту крупных рукописных хранилищ европейских и восточных стран; подготовка 
также электронных вариантов памятников письменности для использования специалистами и облегчения 
международного обмена. 

По многим пунктам вышеизложенного, сделана большая работа, лишь приходить повысить ее академичес-
кий уровень. Кроме того, имеется пробел в теоретическим плане по изучению текстов памятников письменнос-
ти пользуясь современными методами герменевтики, компаративистики и типологии.  

В заключении хотелось бы отметить, что памятники письменности, как явствует из самого названия – это 
документальная память народов об историческом прошлом и общее достояние человечества. Текст любого 
памятника рассматривается как факт реальной истории, в нем содержатся в тех или иных соотношениях многие 
элементы культурно-исторического процесса. Сведения, почерпнутые современными исследователями со 
страниц рукописных источников, пополняют существующие знания более подробными, более точными и до-
стоверными данными.  

 Рукописная книга - это путеводитель истории, который ведет нас к пестрому, глубинному и таинственному 
миру интеллектуальных исканий, духовных путей, творческих стремлений наших предков. Эти бесценные ше-
девры свидетельствуют о социально-общественном интересе к духовной культуре, грамотности, образован-
ности. Здесь мы получаем ясное представление о различных сферах духовной деятельности средневекового 
человека: о его научных поисках, поэтическом вкусе, эстетических потребностях, нравственном облике, о его 
интересе к познанию мира, отношении к свободе, чистоте и духовному возвышению. .  
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YAZILI ABİDƏLƏR: ƏSAS TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Xülasə 

 
Məqalədə müsəlman Şərq xalqlarının yazılı abidələri üzərində tədqiqat işlərinin əsas istiqamətləri araşdırılır. Ərəb, 

fars və türk dillərində yazılan əlyazma nüsxələri Şərq xalqlarının elm və mədəniyyət tarixinin öyrənilməsində ilkin 
qaynaqlar kimi dəyərləndirilir. Əsas diqqət yazılı abidələrin kodikoloiji xüsusiyyətlərinin əhəmiyyətinə yönəldilir. 
Bütövlükdə yazılı abidələrin əsas tədqiq istiqamətləri belə ümumiləşdirilir: 

1. Əlyazmaların elmi təsviri və izahlı kataloqunun tərtibi; 
2. Mühüm abidələrin elmi-tənqidi mətnlərinin hazırlanması; 
3. Yazılı abidələrin akademik tərcüməsi və şərhi; 
4. Müxtəlif elm sahələri üzrə abidələr üzərində elmi araşdırma.  

Nasib Goyushov 

 
MANUSCRIPT HERITAGE: MAIN ASPECTS OF STUDY 

 
Summary 

 
Main aspect of study in manuscript heritage of Muslim East have been analyzed in this paper. Manuscripts in 

Arabian, Persian and Turkish languages are a original sources of the ancient and Medieval History and Culture of the 
Eastern people.  

We can summary the basic aspects of modern studies in manuscripts as follow: 
1. Collection, scientific description, compilation of annotated catalogs of manuscripts. 
2. Compilation of critic texts of important work  
3. Academic translation and interpretation of manuscript works  
4. Studies of manuscript works for various branches of Medieval sciences. 
 

 
Könül Məmmədova 

Bakı Dövlət Universitetinin dosenti 
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rəb ədəbiyyatı tarixinin yazılmasında, ərəb ədəbiyyatşünaslığının və ədəbi tənqidinin əsasının qoyulmasında 
Məhəmməd ibn Səllam əl-Cuməhinin rolu böyükdür. M.S.Kiktev İbn Səllam əl-Cuməhini zəmanəmizə gəlib 
çatmış ən ilkin ərəb ədəbi-tənqidi traktatının müəllifi adlandırır və göstərir ki, onun tənqidçi Xələf əl-

Əhmərin oxunan şeirin saxtalığı və ya həqiqiliyi haqqında pul sərrafının qəlp və əsl pulu fərqləndirmək barəsində 
göstərdiyi misala müraciət etməsi əl-Cuməhi elminin proqram postulatı sayıla bilər; tənqiddə normativ yanaşma 
poeziyaya obyektiv xarakterli bir sənət kimi münasibət bəslənilməsi fikrinə müvafiq gəlirdi; bu sənətin öz qanun və 
normaları, öz ustalığı olmalıdır [4, 68].  

Yeni dövrün məşhur ədibi, naşiri və alimi Circi Zeydan Məhəmməd ibn Səllam əl-Cuməhinin elmi yaradıcılığı 
haqqında yazır:  

«Əbu Abdullah Məhəmməd ibn Səllam əl-Cuməhi əl-Bəsri şeir və əxbar sahəsində alim bir zat olub, cahiliyyə 
şairlərinin təbəqələri və islam şairlərinin təbəqələri haqqında bir kitab yazmışdır. Bu, təbəqələrə həsr olunmuş əsərlər 
arasında əlimizə gəlib çatmış ən qədim kitabdır. «Əl-Fihrist»in sahibi onun adını çəkir və iki kitaibnı qeyd edir. Bun-
lardan biri cahiliyyə dövrü şairləri, digəri isə islam şairləri haqqında kitabdır. «Əl-Əğani»nin müəllifi onun adını 

Ə
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dəfələrlə xatırlatmış, sözlərində ona istinad etmiş və bir çox şairlərin təbəqələrini müəyyənləşdirərkən ondan faydalan-
mışdır. Başqa tədqiqatçılar da dəfələrlə onun adını çəkmiş və öz yara-dıcılıqlarında ondan nümunə götürmüşlər. Əs-
Suyuti «əl-Muzhir» kitaibnda onun sözlərindən misal gətirmiş və bir neçə səhifədə bundan istifadə etmişdir. «Kəşfuz-
zunun»un müəllifi şairlər təbəqələrinə aid müqəddimədə onu xatırlamışdır.  

Əl-Cuməhi bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən ilk müəllif olmuş, sonra başqaları onu təqlid etmişlər» [8, 108].  
X əsrin ərəb alimi İbn ən-Nədim (öl. 990) özünün «Fihrist»ində qeyd edir ki, Məhəmməd ibn Səllam əl-Cuməhi özü 

haqqında deyir: 
الفت من الكتب، كتاب الفاصل في ملح اآلخبار واآلشعار، كتاب بیوتات العرب، كتاب طبقات الشعراء الجاھلیین، كتاب طبقات الشعراء  انا ابن سآلم 

.لحالل واجر الخیراالسالمیین، كتاب ا  
 (Mən İbn Səllam «Kitabul-fazil fi milhil-əxbar val-əşar» (Xəbərlər və şeirlər məzəsi kitabı), «Kitabu buyutati-ərəb» 

(Ərəb zadəganları kitabı), «Kitabu tabaqatiş-şuarail-cahiliyyin» (Cahiliyyə şairlərinin təbəqələr kitabı) , «Ktabu 
Tabaqatiş-şuarail-islamiyyin» (İslam şairlərinin təbəqələri kitabı), «Kitabul-halal və əcril-xeyr» (Halal və yaxşılığın 
mükafatı) adlı əsərləri yazmışam) [7, 113]. 

Burada üçüncü və dördüncü kitabların «Tabaqatüş-şuara»nın tərkib hissəsi olduğu məlumdur. Görünür, orta əsr 
katibləri həmin kitabı iki hissəyə bölərək köçürmüşlər və beləliklə, bütün müsəlman Şərqində ümumi bir ənənə kimi 
formalaşan və əlyazmaların yaranması tarixi üçün səciyyəvi olan variantlılıq meydana çıxmışdır.  

Hər halda son dövrlərdə həyata keçirilmiş Qahirə və Beyrut nəşrlərindən məlum olur ki, «Tabaqatuş-şuarail-
cahiliyyin» və «Tabaqatuş-şuarail-isləmiyyin» İbn Səllamın «Tabaqatu fuhuliş-şuara» kitabının tərkib hissələridir. 

Məhəmməd ibn Səllam əl-Cuməhinin öz əsərini «Tabaqat» adlandırması da dövrünün ənənələrinə müvafiq gəlir. 
Araşdırmalar göstərir ki, ərəb dünyasında VIII əsrin sonlarına doğru hədis söyləyənlər haqqında elm sahəsi də meydana 
gəlir. Bu elmin əsas məqsədi mötəbər və şübhəli hədis söyləyənləri bir-birindən fərqləndirmək olmuşdur. Bu sahədə 
məlumatları toplayarkən seçim prinsipindən asılı olaraq, əsərə beş ənənəvi addan biri verilirdi: Kitabut-tarix, Kitabur-
rical, Kitabut-tabaqat, Kitabul-məşayix və Kitabul-məarif. Silsilə şəklində hər biri əvvəlkindən hədis etmiş imamların 
adı çəkilən əsərlər ümumi şəkildə “Kitabu tabaqatir-rical” adlandırılmağa başladı [5, 40].  

Bu ənənə həmin dövrdə filologiya sahəsinə də yol tapmış, yazdığı kitabı «Tabaqat» adlandıran ilk filoloq-alim 
Məhəmməd ibn Səllam əl-Cuməhi olmuş, onun ardınca başqa ədəbiyyat tədqiqatçıları da mahiyyətinə görə, tərtibat 
prinsipinə görə təzkirə kimi yaranan əsərlərini belə adlandırmışlar. Bununla yanaşı, «Tabaqat» kitabları ilə ənənəvi 
təzkirələr arasında böyük bir fərqin də olduğunu göstərməliyik. Hər halda Məhəmməd ibn Səllamın əsərindəki mate-
riallar belə deməyə əsas verir ki, təzkirələrdən fərqli olaraq, tabaqatlarda toplanan şeirə müəllifin tənqidi münasibəti, 
onun orijinal, yoxsa sonradan uydurulmuş misralar olduğunu müəyyənləşdirmək cəhdləri də öz əksini tapırdı. 

Təzkirələrin yaradılması tarixi islamın meydana gəlməsindən qısa bir müddət sonra təfsir və hədis elmləri sahəsində 
aparılan araşdırmalara qədər gedib çıxır. Ərəblər bu kitablara əsas etibarilə «tabaqat» adı verirdilər. Ərəblərin əsil-
nəsəblərinə bağlılıqlarını göstərmək məqsədi ilə yazılan tabaqat kitabları bir çox hallarda fəqihlərə, şairlərə və s. həsr 
olunurdu. «Təzkirə» isə bu xarakterli əsərlərin daha çox türklər və iranlılar tərəfindən işlədilən adıdır [1, 70-71].  

 Əl-Cuməhinin praktik işi onun kitabın əvvəlində açıqladığı nəzəri fikirlərinə əsaslanır. Müəllifin poetik əsərlərin 
tənqid predmetini işıqlandırmaq cəhdləri, əsl və təhrif olunmuş şeir misralarının müəyyənləşdirilməsi imkanlarını 
nümayiş etdirməsi təqdirəlayiqdir. Ancaq əl-Cuməhi bir sıra məsələləri yalnız subyektiv mövqedən həll edir.  

Tədqiqatçıların fikrincə, hər şeydən qabaq əl-Cuməhinin öz təzkirəsini qurmaq planı xüsusi maraq doğurur, çünki bu 
əsər poeziya sahəsində siniflərə həsr olunan ilk kitab kimi qiymətləndirilir. Bununla belə, S.Kazımoğlunun yazdığı 
kimi, kitabda şairlərin cahiliyyə,* «muxədram» adlanan keçid mərhələsi və islam dövrü üzrə təsnif edilməsi prinsipi o 
qədər də aydın olmur. Müəllifin ədəbi-tənqidi metodologiyaya deyil, riyazi prinsiplərə əsaslanan sələflərinin cığırından 
çıxa bilməməsi qeyd olunur. Əl-Cuməhinin təqdimatında şairlər on sinfə bölünmüş və hər sinfə dörd şair daxil 
edilmişdir. Belə təsnifat sayəsində müəllif bəzən özünü çətin vəziyyətə salır. Buna görə də yazır ki, hər hansı bir sinfə 
aid etdiyi bu və ya digər şairi həmin sinifdə daha üstün tutduğuna görə qabağa salmır, bunu ona görə edir ki, «axı 
kimdənsə başlamaq lazımdır» [2, 101]. Amma zənnimizcə, bizim zəmanəmizə nisbətən cahiliyyə və əməvi dövrlərinə 
daha yaxın tarixi bir şəraitdə yaşamış müəllifin bölgünü bu cür verməkdən başqa çarəsi olmamışdı. Çünki özündən 
qabaqkı dövrün ədəbiyyatı hələ qısa tarixə malik idi. Bu bölgünün daha da sanballı verilməsi və zənginləşdirilməsi üçün 
ərəb ədəbiyyatı tarixi hələ uzun bir yol keçməli idi. Bunu nəzərə almaq və Məhəmməd ibn Səllam əl-Cuməhinin 
vəziyyətini obyektiv qiymətləndirmək olar.  

Məhəmməd ibn Səllam əl-Cuməhinin əsəri təkcə təzkirə və ya ədəbi tənqidi məzmunlu mənbə olmayıb, həm də 
ərəbdilli ədəbiyyatın zənginləşdirilməsində iştirak etmiş məvali şairləri haqqında da məlumat verməsinə görə 
qiymətlidir. Bizim üçün maraqlı olan Azərbaycan əsilli məvali şairlər haqqında əl-Cuməhinin çatdırdığı məlumatlar 
ilkin müsəlman dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsinə qiymətli töhfə sayıla bilər. Məsələn, Əbulfərəc əl-
İsfahani «Kitabul-əğani» əsərində Azərbaycan məvali şairləri haqqında da məlumatın bir hissəsinin ona gəlib 
çatmasında əl-Cuməhinin rolunu qeyd edərək yazır: «Baqi Musəb və Məhəmməd ibn Səllama əsaslanan Əhməd ibn 
Əbu Heysəmin sözləri ilə deyir ki, «Musa Şəhəvat Bənu Səhm qəbiləsinin mövlası olmuşdur»… Əz-Zübeyrə və Mə-
həmməd ibn Səllama istinad edən Əhməd ibn Əbu Heysəmin sözlərini mənə Baki çatdırmışdı: «Musa Şəhəvat bir dəfə 
Mədinədə bir cariyəyə aşiq olmuş və onu on min dirhəmə satın almışdır»... Baqi mənə Məhəmməd ibn Səllamın 
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rəvayətinə əsaslanan Əhməd ibn əz-Züheyrin sözlərini çatdırmışdır, Məhəmməd ibn Səllam özü isə öz növbəsində 
Məhəmməd ibn Məsləsə əs-Səqəfiyə əsaslanmışdır: Musa Şəhəvat bir dəfə Məbədə demişdir: «Mən Həmzə ibn 
Abdullah ibn əz-Zübeyrin şərəfinə bir mədhiyyə yazacağam, sən onu oxuyarsan. Bəlkə, o bizi mükafatlandırdı». O ca-
vab vermişdir: «Yaxşı»… Əhməd ibn əz-Züheyr göstərir ki, mən bu qəsidənin əvvəlini İbn Səllamdan deyil, başqa 
adamdan eşitmişəm» [3, 142-149].  

Beləliklə, Məhəmməd ibn Səllam əl-Cuməhinin cahiliyyə dövründən əməvilər hakimiyyətinin sonuna qədər şairləri 
toplayan «Tabaqatu fuhuliş-şuara» əsərində müəllif təsbit etdiyi bəzi ölçülərə görə ərəb şairlərini təbəqələrə ayırmış, 
şeir seçimi və şeir tənqidi kimi mövzular üzərində dayanmışdır. Müqəddiməsində tətbiq etdiyi metod, uydurma şeir, 
həqiqi şeirin uydurma şeirdən fərqləndirilməsinin əsasları, ərəb qrammatikasının meydana gəlməsi və əruz kimi aktual 
mövzulara toxunması bu əsərə ayrı bir önəm qazandırmışdır. Bunlardan biri öz dönəminə qədər məlum olan ədəbi 
tənqidə dair yazılanlarla birlikdə şeir sənəti və ədəbi zövq mövzusunda öz düşüncələri, digəri isə ədəbiyyat tarixçiləri 
üçün aşkara çıxarıb topladığı çox dəyərli məlumatlardır. İbn Səllam müqəddimədə əsərin «cahiliyyun», «islamiyyun» 
və «muxadramun» olmaq üzrə üç təbəqəyə ayrıldığını bildirsə də, muxədramun təbəqəsini ayrıca yer verməmiş, ancaq 
bu təbəqədən olan şairləri islami və ya cahili təbəqələrdə yerləşdirmişdir. Buna görə də bir muxədram şairin şeirlərində 
cahili özəlliklərin çəkisi ağır gəlirsə, bu şair cahili, islami özəlliklər ağır gəlirsə, islami sayılmışdır. Öz daxilində 
bölümlərə ayrılmış beş qisimdən ibarət olan əsərdə 114 şair haqqında məlumat toplanmışdır. Cahiliyyə dövrü şairləri ilə 
əlaqədar bölümdə on təbəqə halında qırx, mərsiyə şairlərinə dair bölümdə tək təbəqədə dörd, şəhər şairləri ilə bağlı 
bölümdə Mədinə, Məkkə, Taif və Bəhreyndən iyirmi iki, yəhudi şairlərinə dair bölümdə bir təbəqə halında səkkiz və 
islam şairləri ilə bağlı bölümdə on təbəqə halında qırx şairə yer verilmişdir.  

Məhəmməd ibn Səllam əl-Cuməhi «Tabaqatu fuhuliş-şuara» əsərinin müqəddiməsində deyir: 
 ر كان من قبل تاریخ العرب یدونون بھ أخبارھم و یسجلون عاداتھم و تقالیدھم لذلك كان ال بّد من الوصول الى وضع ھذا التاریخفالشع

(Ərəblər cahiliyyə dövrü şeirində tarixi xəbərləri nəzmə çəkir, öz adət və ənənələrini qeydə alırdılar və buna görə də 
bu tarixin vəziyyətini öyrənmək zəruridir) [9, 5].  

Digər tərəfdən, bütün mübahisəli iradlara baxmayaraq, bu fikir əsas götürülür ki, Məhəmməd ibn Səllam əl-
Cuməhinin həmin əsəri «ərəb ədəbi tənqidində elmə dayanan ilk kitabdır» [2, 91].  

Buna görə də bu qədim ərəb aliminin dövrümüzə gəlib çatmış əsəri ərəb tarixinin, ərəb ədəbiyyatı tarixinin, ərəb 
ədəbiyyatşünaslığı və ədəbi tənqidi tarixinin öyrənilməsi üçün qiymətli mənbədir.  
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Кёнуль Мамедова 
 

РОЛЬ МУХАММАДА ИБН САЛЛАМ АЛЬ – ДЖУМАХА 
В АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ 

 
Резюме 

 
Одним из примечательных представителей средневековой арабской филологии является Мухаммад ибн 

Саллам аль – Джумахи. Источники приписывают ему более двадцати произведений с различной тематикой. Од-
ноко самым известным среди них является «Табагату фухулиш – шуара». Из произведения «Табагату фухулиш 
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– шуара» становится известна, что ибн Саллам сгрупптровал поэтов и с классифицировал на основании их 
творческих взаимосвяз и взаимных конфликтов, а значит, распределил их по определенной им самим тематике. 
Затрагивание в начале произведения истории происхождения арабов, как нации вообще, и истории появления 
арабского языка доказывает также, что этот великий арабской филолог постарался придерживаться определен-
ной хронологии и выдавинул свои индивидуальные принципы. 

 
Konul Mammadova 

 
MUHAMMAD IBN SALLAM AL – CUMAHI’S ROLE IN THE 

DEVELOPMENT OF ARABIC LITERARY CRITICISM 
 

Summary 
 
One of the remarkable figures of literary criticism in Arabic literature was Muhammad ibn Sallam al - Cumahi. 

More than 20 books dedicated to him has been noted in various sources. However, the most famous book of author on 
literary criticism was “Tabakatu fuhulish – shuara”. “Tabakatu fuhulish – shuara” revals that ibn Sallam has classified 
the poets according to their relations, creative links among them or clash of opinions, so he put together separately 
defined subjects. At the beginning of the work, dealing with history of arabic nation and formation of arabic language 
proves that this proninent Arabian philogist kept to the chronology and put forward his personal principles. 

 
 

Tahirə Əliyeva  
AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

 
 

PİRİ RƏİSİN “KİTABİ-BƏHRİYYƏ” 
ƏSƏRİNDƏ YEDDİ DƏNİZ 

 
 

zun əsrlər boyu Şərq ölkələrində ərəb, fars və türk dillərində dəyərli əlyazma nümunələri yaranmışdır. Ədə-
biyyat, tarix, coğrafiya, fəlsəfə və s. elmlər sahəsində olan bu qiymətli əlyazmaların bir çoxu günümüzə 
qədər gəlib çatmışdır. Bunların sırasında XVI əsrin böyük türk alimi, dəniz admiralı, şair və səyyah Piri 

Rəisin “Kitabi-bəhriyyə” əsəri dünya okeanlarını, dənizlərini və onların sahillərini tam təfərrüatı ilə öyrənmək cəhətin-
dən misilsiz əhəmiyyətə malikdir (4). 

Su kainatda planetimizin yaranmasından çox əvvəl mövcud olmuşdur. O, 4,5 milyard il əvvəl Yer kürəsini təşkil 
edən toz dənəcikləri və kosmik cisimlərin üzərinə çökmüşdü (6). Ancaq ilk okeanın yaranmasına hələ milyon illər 
qalırdı. 

Dünya okeanı- planetin əsas su anbarıdır. Su Yer üzərində peyda olandan bəri arasıkəsilmədən dövr edir: okeanı tərk 
edərək havaya buxarlanır, yerə enir və yenidən okeana qayıdır. Yer kürəsinin ümumi sahəsi 510 milyon kv2-dir. Bu 
sahənin 71%-ni, yəni əksər hissəsini (361 milyon kv2) Dünya okeanının suları təşkil edir. Qurunun sahəsi materik və 
adalarla birlikdə 149 milyon kv2-dir (3). Dünya okeanı, hamıya bəlli olduğu kimi, bir-biri ilə bağlı dörd okeandan 
ibarətdir: 

1) Sakit okean planetimizin səthinin 1/3 hissəsini və Dünya okeanının yarısını təşkil edir. 
2) Atlantik okeanı Yer kürəsi səthinin1/5hissəsini tutur.  
3) Hind okeanı Sakit okeandan iki dəfə kiçikdir.  
4) Şimal Buzlu okeanı dərinlik və ölçüsü cəhətdən ən kiçik okeandır. O, Dünya okeanının təxminən 4,5%-ni təşkil 

edir.  
Hələ qədim dövrlərdən başlayaraq insanlar okeanları tədqiq etmiş, onların dərinliklərinə yiyələnmiş, etdikləri dəniz 

səyahətləri haqqında cildlərlə kitablar yazmışlar. Orta əsrlərdə bu biliklər daha yüksək inkişaf həddinə çatmışdı. Məşhur 
səyahətçilərin sırasında Marko Polo (1254-1324), Xristofor Kolumb (1451-1506), Vasko de Qama (1469-1521), Fernan 
Maqellan (1480-1522), Ceyms Kuk (1728-1779) və başqalarının adlarını çəkmək olar. Görkəmli Azərbaycan 
alimlərindən Əbdül Rəşid Bakuvi (XIV-XV əsrlər), Hacı Zeynalabdin Şirvani (XVIII), Abbasqulu ağa Bakıxanov (XIX 
əsr) və bir çox başqalarının əsərləri bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişlər. 

Qədim türk mifologiyasında su da torpaq kimi müqəddəs hesab edilmişdir. Türklərin dənizə məhəbbəti və dəniz 
mədəniyyəti onların Anadolu torpaqlarına etdikləri ilk yürüşlərdən başlayır və sonralar böyük sürətlə inkişaf edərək orta 
əsrlərdə ən yüksək zirvəyə çatır. Bu əsrlərdə yaşamış görkəmli türk alimi Piri Rəis haqqında məlumat: 

Böyük türk dənizçisi, tanınmış xəritəçi, şair və ədib Piri Rəis təxminən 1470-ci ildə Gelibolu şəhə-rində dünyaya 

U
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göz açdı. Adını Mühiddin Piri qoydular. Onun əmisi məşhur dənizçi Kamal Rəis idi. Kamal Rəis on bir il onu 
Geliboludakı alimlərin yanında oxutdurdu. Gənc yaşlarına çatdıqda isə Piri Rəisi səfər katibi vəzifəsinə təyin edərək 
onunla birlikdə Aralıq dənizinin dalğalı, mavi sularına üz tutdu (5). 

Tam 14 il Kamal Rəis Aralıq dənizini dolaşdı. Piri Rəis bu müddət ərzində yeni ölkələr gördü, lövbər salınan hər 
limanı ən kiçik təfərrüatlarına qədər araşdırdı, xəritələrini çəkdi. “Kitabi-bəhriyyə” adlı bir əsər yazır və müşahidələrini 
bu əsərdə toplayırdı. Altı il Kamal Rəislə birlikdə İspaniya müsəlmanlarını Şimali Afrikaya daşımışlardı. Bu heç də 
asan olmamış, çətin müharibələr sayəsində baş vermişdi. 1495-ci ildə Kamal Rəis rəsmi olaraq Osmanlı dövlətinin 
əmrinə girmiş, 1499-cu ildə dəniz kapitanı Davud paşa, Kamal Rəislə Piri Rəisi Aralıq dənizi Donanma komandanlığına 
təyin etmişdi. Bunun ardından uzun sürən Venetsiya müharibələri başlamış və 1511-ci ildə Kamal Rəis bu döyüşlərdə 
şəhid olmuşdu. Onu uşaq yaşlarından yetişdirən, ona yeni üfüqlər açan Kamal Rəisin ölümü Piri Rəis üçün bir sarsıntı 
olmuş və o, Geliboluya gələrək bir küncə çəkilmiş, kitablarını yazmağa və xəritələrini çəkməyə başlamışdı.  

Piri Rəis hazırladığı xəritələri Osmanlı sultanı Yavuz Səlimə təqdim etmiş, daha sonra padşahın əmri ilə dənizdən 
Misir səfərinə qoşulmuşdu. Qanuni Sultan Süleyman dövründə Rodos səfərində də iştirak edən Piri Rəis bu sıralarda 
“Bəhriyyə” kitabını tamamlayaraq sultana hədiyyə etmişdi. Onun bundan sonrakı vəzifələri daha əhəmiyyətlidir. Bu 
vəzifələr arasında Oman və Qırmızı dənizlər admirallığı da vardır. Yaşının səksən beşə yaxınlaşdığı 1554-cü ildə vəfat 
etdiyi zaman arxasında o günə qədər məlum olmayan bir çox dəniz bilikləri ilə dolu cildlərlə əsərlər, illərcə bir çox 
dənizçilərə bələdçilik edəcək xəritələr qoyub getmişdi. Bunların arasında “Kitabi-bəhriyyə” çox mükəmməl və 
möhtəşəm bir əsər olmaqla yanaşı, bələdçi rolunu oynayır. 

Piri Rəisin “Bəhriyyə” kitabı 1521-ci ildə yazılmış və ikinci dəfə yenidən genişləndirilərək Damat İbrahim Paşanın 
vasitəsi ilə 1525-ci ildə Qanuni Sultan Süleymana təqdim edilmişdir. Bəzi mənbələrə görə əsərin Piri Rəisin özü 
tərəfindən 1525-ci ildə yazılmış olan variantı Fransa muzeyi tərəfindən satın alınmışdır. 

Əsər mənzum bir girişlə başlayır. Mənzum hissə 972 beytdən ibarətdir və 23 fəslə bölünmüşdür. Əksər hissə nəsrlə 
yazılmışdır. Nəsr 209 fəsildən ibarətdir. 

Bu yazıdan məqsədimiz yeddi dəniz haqqında əsərdə verilmiş maraqlı məlumatları nəzərinizə çatdırmaq olduğu 
üçün digər fəsillər üzərində dayanmadan birbaşa 8-ci fəslə müraciət edəcəyik. 

Piri Rəis əsərin 8-ci fəslində Yer kürəsini əhatə edən suların yalnız dörddə birində qitələr yerləşdiyini və ona görə də 
bu dörddə birə “Rubi məskun” deyildiyini qeyd edir. Bu “Rubi məskun”u əhatə edən dənizlərin sayının 7 olduğunu 
göstərir: 

Yedi dərya kim dinilür iy hümam, 
Dinlə anun da əsamisin tamam. 
Bəhr-i Çindür biri anun nam ilə, 
Bəhr-i Hinddür birisi əhkam ilə. 
Bəhr-i Parsdur həm üçüncü aşikar, 
Bəhr-i Zənci gör Həbəş qurbündə var. 
Bəhr-i Məğribdür birisi bi-güman, 
Ulu dəryadur ötəsi bi-giran. 
Bəhr-i Rumdur biri dəxi iy əziz , 
Bəhr-i Qulzumla olur yedi təmiz. 

 
Hələ orta məktəb coğrafiya dərsliklərindən dünyada çoxlu sayda dənizlər olduğunu öyrənmişdik (2). Məsələn, Sakit 

okeana aid olan dənizlər sırasında Berinq, Şərqi-Çin, Cənubi-Çin, Sarı, Yapon və s., Atlantik okeanında: Azov, Baltik, 
Mərmərə, Qara dəniz, Aralıq və s., Hind okeanında: Ərəb, Qırmızı; Şimal Buzlu okeanında: Ağ, Şərqi Sibir və s. kimi 
dənizlərin adları sadalanırdı. Piri Rəisin təbiri ilə desək, “Hər yerin öz dənizi var, hamısını saysaq sayı hesabı olmaz. 

 
Bəzilər dərya içün gör nə dimiş, 
Dəniz on bir diyübəni söyləmiş. 
Əhl-i tüccardan anı nəql itmiş ol, 
Əhl-i tüccar sözü deyül işbu yol. 
Zira tüccar niçə yer seyran idər, 
Liki bilməz ki yolu qanda gidər. 
Bildügi şol qonduğu yirdür həmən, 
Anun ilə yad idər bəhri iy can. 
Gər anun gibi dənizlər söyləsəm, 
Ta yigirmiyə varur şərh eyləsəm. 
Bəhr-i Əzəm xalicidür hər biri, 
Gər uşağıdur və gərçi kim iri. 
İmdi əsli yedidür dərya həmən, 
Kim mubin olan budur bəllü bəyan. 
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13-cü fəsildən başlayaraq dənizlər haqqında təfərrüatı ilə məlumat verməyə başlayır. Portuqalıyalıların söylədik-
lərinə istinad edərək Çin dənizindən və o ətrafda yerləşən adalardan, Bəhri Hind adı ilə keçən Hind okeanından bəhs 
edir. 16-cı fəsil Bəhri Pars adı ilə məşhur olan İran körfəzinə həsr edilmişdir. Piri Rəis qeyd edir ki, İran körfəzinin 
digər adı Hürmüz dənizidir və o, Hind okeanının körfəzidir. Daha sonra orada yerləşən 9 ada və şəhərlər sadalanır, inci 
çıxarılmasından bəhs edilir. Sonrakı fəsillər müəllifin Bəhri Zənc adlandırdığı Hind okeanının qərb tərəflərinə və orada 
yerləşən ada və ölkələrə həsr edilmişdir. 

21-ci fəsil Bəhri Məğrib deməklə məlum olan Atlantik okeanına ayrılmışdır. Piri Rəis onun ucu bucağı sonsuz bir 
ulu dərya olduğunu söyləyir. “Cəbəlüttariq boğazından 4000 mil uzaqlıqda bir diyar tapdılar”. Müəllif bu yerin Antilya 
adlandığını deyir və kəşf tarixini hicri 870 (1465-1466-cı illər) yazır. Bildiyimiz kimi Amerika qitəsinin kəşf tarixi 
1492-ci ildir. Piri Rəisin göstərdiyi tarix isə təxminən 30 il öncədir. 

Altıncı dəniz Piri Rəisin Bəhri Rum adlandırdığı Aralıq dənizidir. Egey, Adriatik, Tirren və s. dənizlər də buraya 
daxildir. 

Ak dəniz Kara dəniz iy namudar, 
Bəhri İspaniya dəxi iştihar. 
Bir qisimdir bu üçü bilün anı, 
Bəhri Rum budur ki didüm cəmini. 

 
Aralıq dənizi Avropa sahillərini əhatə edən ən böyük və dərin dəniz olaraq tanınır. Aralıq dənizinin ətrafındakı 

ərazilər insanlara hələ dövri qədimdən məlum idi. Piri Rəis əsərində bu dənizə xüsusi yer ayırmışdır və bu təsadüfi 
deyil.  

Nəhayət, 7-ci dənizi alim Bəhri Qulzum adlandırır. Bu dəniz sahillərində Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan və 
İranla bərabər doğma diyarımız Azərbaycanın da yerləşdiyi Xəzər dənizidir. 

 
Liki Qulzum başqa dəryadur həmən, 
Qara yirdə göl misalidür ayan. 
Cəmi devri ol dənizün iy nigar, 
Mildə dört yek eyləmişlərdür qərar. 
Baqi dəryalar qarışmaz ana bil, 
Ol dəxi baqisinə bulmaz səbil. 
Məadəsi Bəhr-i Əzəmlə tamam, 
Muttasıldür bir birinə iy hümam. -  

 
beytlərindən göründüyü kimi, Piri Rəis Xəzər dənizinin başqa dənizlərlə əlaqəsi olmadığını və hər tərəfi bağlı göl 

misalında olduğunu qeyd edir. Bütün başqa dənizlər müəllifin “Bəhri Əzəm” dediyi “böyük okean”la bağlıdır. 
 

Bəhr-i Əzəm cəmidür bunun iy yar, 
Kim ihatə itdi arzı o bihar. 
Cümleyi dəryalara baş oldurur, 
Gamusı andan çıkar ana girür. 
Əsli budur ki didüm bunun sana, 
Baqi dəryalar xalicdür həb ana. 
Şol ağaclar budağı gibi dəniz, 
Tağılubdur sağa sola bilüniz. 
Özdəkidür Bəhr-i Əzəm cümlənün, 
Baqi dəryalar budağıdur anun. 
Körföz olub hər biri gərmişdürür, 
Həddi məlum niçələr görmişdürür. 
Ötəsidür Bəhr-i Əzəm bi kənar, 
Var cəzayir likin anda bi şümar. 

 
Doğma Xəzərimizin yeddi dənizin sırasına daxil edilməsi ilə biz iftixar hissi duyuruq və bu dənizi qorumaq və 

gələcək nəsillərə təmiz təhvil vermək hər birimizin borcudur. Hər bir insan ətraf təbii mühiti mühafizə etməklə 
mükəlləfdir və havanın və suyun çirklənməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 

Yazını müqəddəs Quran ayəsi ilə bitirmək istəyirik:  
“Əgər yer üzündəki ağaclar qələm olsa, dərya da (mürəkkəb) və yeddi dərya daha ona qatılsa, Allahın kəlamları 

tükənməz. Həqiqətən, Allah qüdrət və hikmət sahibidir”(Loğman (31) surəsi, 27-ci ayə) (1). 
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СЕМЬ МОРЕЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «КИТАБИ-БАХРИЙЕ» ПИРИ РЕИСА 
 

Резюме 
 
В статье рассматривается вопрос о том, из каких морей состоит Мировой океан. 
По мнению великого мореплавателя XVI века Пири Реиса в мире существует всего 7 морей. Особое 

внимание уделяется седьмому по счету морю, названному Кулзум, что соответствует нынешнему Каспийскому 
морю. Оно не имеет выход к другим морям или океанам. Все остальные моря связаны друг с другом. Это самое 
крупное озеро в мире. 
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Summary 

 
In Piri Reis’s opinion there are seven seas in the world. The Bahr-i Kulzum (Caspian Sea) however is a different 

sort: for it is like a lake surrounded by land. No other seas join with Caspian Sea nor does this join with any others. All 
the others are united with the Bahr-i Azam (literally «Great Sea»: the all-encircling Ocean). 
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ORTA ƏSRLƏRDƏ KİTAB MÜBADİLƏSİNİN 
TƏŞƏKKÜL VƏ İNKİŞAF TARİXİNDƏN 

 
 

üşünmək olar ki, qlobal poçt rabitəsinin və radioefirin meydana gəlməsi cəmiyyətin kommunikativ meyar-
larını və informasiya landşaftını dəyişməklə, əslində beynəlxalq informasiya mühitinin əsasını qoyub. Lakin 
daha qədim dövrlərin sosial-tarixi təhlili göstərir ki, beynəlxalq informasiya mühitinin formalaşması poçt və 

radioefirin meydana gəlməsi ilə formalaşsa da, başqa sözlə, yeni təzahür forması qazansa da, ilk növbədə əlyazma ki-
tablarının hərəkəti (bir məkandan müxtəlif coğrafiyalara yayılması) ilə cəmiyyətin yaddaşına daxil olmuşdur. Bu mə-
nada, beynəlxalq informasiya mühitinin yaranma tarixi 150 il bundan öncəyə deyil, əlyazma kitablarının müxtəlif mə-
kanlarda mübadilə edildiyi qədim və orta əsrlər dövrünə gedib çıxır. Bu isə təsdiq edir ki, tarixi daha qədim olan kitab 
mübadiləsi beynəlxalq informasiya mühitinin əsasını qoymuş, sonrakı dövrdə, qlobal poçt və radioefir xidməti, bir qə-
dər sonra isə İnternet bu mühitin inkişaf edərək, hər dəfə yeni forma qazanmasına şərait yaratmışdır.  

Ümumiyyətlə, istər əlyazma kitablarının, istər də çap kitablarının və ya informasiyanın mübadiləsi onların daşınması 
və ya axını müstəvisində baş verdiyindən, bu prosesə 2 aspektdən yanaşmaq lazımdır: 

1. İnformasiya və ya kitablar əvvəlcədən razılaşdırılmış qrafikə, tematik plana əsasən qarşılıqlı şəkildə mübadilə 
olunur (kitabxanalar, elm və təhsil müəssisələrinin biri-biri ilə və ya müxtəlif şəxslərlə qarşılıqlı razılıq əsasında həyata 
keçirdiyi mübadilə buna misaldır). 

2. İnformasiya və ya sənəd kütləsinin axını birtərəfli şəkildə həyata keçirilir (kitabların hədiyyə kimi qəbul 
olunması, satın alınması, üzünün köçürülüb qaytarılması, istilalar zamanı talan edilməsi və s. buna misaldır) 

D
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Əlbəttə, bəhs etdiyimiz qədim dövrlərdə, kitab mübadiləsi üçün ikinci istiqamət invariant olduğundan məruzəmizin 
fabulasını məhz bu formada aparılmış mübadilə prosesinin tarixi təhlili təşkil edəcəkdir.  

Orta əsrlərdə kitab mübadiləsinin müxtəsər tarixinə nəzər salmazdan öncə, tədqiqatımızın terminoloji bazasına, bəzi 
anlayışların ilkin və sonrakı mənalarına diqqət yetirməliyik. Burada istifadə etdiyimiz “kitab”, “mübadilə” və “beynəl-
xalq” terminləri qədim və orta əsrlərdəki analogiyasında başa düşülməli, o dövrdə işlədilən “mətn, əlyazma, daş, gil ki-
tabə” kimi anlayışlar müvafiq olaraq “kitab”, həmin kitabların müxtəlif yollarla əldə olunması (pulla alınması, dəyişdi-
rilməsi, üzünün köçürülüb qaytarılması və s.) “mübadilə”, iki və daha artıq ərazi vahidi (dövlət və ya dövlətdaxili 
ərazilər) arasında aparılan kitab mübadiləsi isə, mahiyyətcə “beynəlxalq” mənasında anlaşılmalıdır.  

Azərbaycan əlyazmaşünaslığının görkəmli nümayəndələrindən olmuş, professor M.Adilov “Azərbaycan paleoqrafi-
yası” əsərində L.Doyelin ən qədim kitab və ən qədim mətnin Misirdə tapılması ilə bağlı tədqiqatına şərh verərkən qeyd 
edir ki, müəllif mövzu ilə bağlı çox qiymətli informasiya verməsinə baxmayaraq, “mətn” və “kitab” anlayışlarını fərq-
ləndirmir. Beləcə, qeyd olunur ki, Doyelin bəhs etdiyi “Ehram mətnləri” də, “Ölülər kitabı” da, onların ikisi arasında 
yazıya alınmış bütün başqa mətnlər də, “Pris papirusu” da elə “kitab” deməkdir və M.Adilov görə bu qənaət qəbul-
olunandır [1, s.7]. Bu qənaət bizim üçün də məqbul göründüyündən, hər iki müəlliflə həmfikir olaraq, sözlərin məhz bu 
mənasından çıxış etməyə üstünlük verəcəyik.  

Fikrimizi əsaslandırmaq üçün başqa bir mənbəyə də istinad etməkdə fayda var. Məsələn, özbək kitabşünas alimi 
Erkin Axuncanov öz əsərində yazır: “Orta Asiya kitab mədəniyyətinin tarixi, öz kökləri ilə əsrlərin dərinliyinə, yazının 
mənşəyinə, yazının tətbiqi ilə birlikdə kitabın da yarandığı dövrə gedib çıxır. İlk kitabların forması bizim üçün adi olan 
cildlənmiş kitab bloku formasını heç uzaqdan-uzağa da xatırlatmırdı. İlk kitablar üzərində mətnlər yonulmuş daş və gil 
lövhələrdən, xüsusi üsulla hazırlanmış heyvan dərilərindən, müxtəlif forma və ölçülü dərilərdən, bürmələnmiş dərilər-
dən, sadəcə taxta parçalarından və bir-birinə pərçimlənmiş yazılı lövhələrdən ibarət idi. Orta Asiya əlyazma kitabı 
özünün tarixi inkişafı ərzində daşlar, qayalar, heyvan dəriləri üzərindəki yazı kimi ən qədim mətn təşkili üsullarından 
tutmuş, bürmələnmiş dəri və kağız kitablara, sonralar isə bir necə dəftərin bir cildə tutulması yolu ilə hazırlanmış ko-
deks şəklində kitablara qədər bütün təkamül mərhələlərini keçmişdir1” [3, s.6]. 

Burada kitabşünas alim yazı materialı və onun forması arasında fərq qoymadan, üzərində mətn həkk olunmuş daş və 
gil lövhələri, sadəcə taxta parçalarını, daşları və qayaları da üzərində həmin cür mətn yazılmış heyvan dəriləri, kağız və 
kodeks kimi “kitab” hesab edir. 

Beləliklə, biz “qədim və orta əsrlər dövründə beynəlxalq kitab mübadiləsi” və yaxud “kitabın beynəlxalq hərəkəti” 
kimi termin, söz birləşmələrindən istifadə edərkən, üzərində müxtəlif yazı üsulları (mixi, heroqlif, hərf və s.) ilə mətn 
yazılmış müxtəlif təbəqələrin (daş, gil, kirəmit, dəri, papirus, kağız və s.) könüllü dəyişdirilməsini, bir-yerdən digər yerə 
göndərilməsini, hədiyyə kimi verilməsi və qəbul edilməsini, alınıb-satılmasını, üzünün köçürülərək geri qaytarılmasını 
nəzərdə tuturuq. 

Kitab/mətn saxlancı müstəvisində sənəd mübadiləsi və ya sənədlərin toplanması bizim e.ə. VII əsrə təsadüf edir. Rus 
kitabşünas alimi S.V.Suvorovanın tədqiqatlarında müxtəlif mənbələrdən toplanmış və kompleks şəkildə təqdim 
olunmuş tarixi faktlara görə, Assuriya şahı Aşşurbanipalın Nineviya şəhərindəki (indiki Mosul, İraq) kitabxanasına-yəni 
bizə məlum olan ilk böyük kitabxanaya müxtəlif ərazilərdən gil kitabələr gətirilərək əksəriyyətinin üzü müstəhsinlər 
(xətti gözəl və qüsursuz kitabdarlar) tərəfindən köçürülür və sonra geri qaytarılırdı [4]. Şimaldan Kiçik Asiyanın cənub 
hissəsinə, cənubdan Ərəbistan və İran körfəzinə, şərqdən Elam, qərbdən Misirə qədər böyük bir ərazini zəbt etmiş 
Aşşurbanipal qırx illik hakimiyyəti dövründə böyük Assuriya dövlətini və qonşu əraziləri gəzərək qədim mətnlər axta-
ran və üzünü köçürmək üçün Nineviya kitabxanasına gətirən xüsusi “mətngəzənlər” təyin etmişdi. Onların tapıb 
kitabxanaya gətirdikləri belə gil kitabələr Misir, Babil, Akkad, Mesopatamiya, Lars məbədlərində saxlanılan orijinal 
əsərlərin surətləri idi [5]. 

E.ə. V əsrdə İsgəndəriyyədə həm muzey, həm kitabxana, həm də akademiya üçün nəzərdə tutulmuş bina tikilmişdi. 
Sonradan “İsgəndəriyyə kitabxanası” adlanan bu inşa II Ptolomey Filadelfin hakimiyyət illərində (e.ə. 285-246) inkişaf 
etməyə başlamış və xeyli zənginləşmişdi. Kitabxananın zənginləşməsi səbəblərindən biri də İsgəndəriyyə limanına 
gəlmiş ticarət gəmilərinin təftiş edilməsi və gəmidəki əlyazmaların müsadirə olunaraq kitabxanaya verilməsi idi. İşin 
qəribə tərəfi bu idi ki, həmin əlyazmaların orijinalı götürülür, əvəzində gəmi kapitanına əsərin surəti, yaxud da onun 
kitabxanaya təhvil verilməsi haqqında rəsmi sənəd təqdim olunurdu.  

Digər mənbələrə görə, bəzən gəmidəkilərə həmin əlyazmanın surəti ilə bərabər, hədiyyə kimi kitabxananın 
fondunda olan başqa bir əsərin surəti də verilirdi. Çünki II Ptolomeyin tapşırığına əsasən əlyazmanın orijinalı nə yolla 
olursa-olsun əldə olunmalı idi. Bütün bu faktların şübhə doğurmamasına rəvac verən əsas məqamlar ondan ibarətdir ki, 
II Ptolomey tarixdə hiyləgər və uzaqgörən bir dövlət başçısı, xarici siyasət xadimi kimi tanınmaqla bərabər, həm də 
kitab və mütaliə həvəskarı kimi ad çıxarmış, ətrafında dövrünün sayılıb-seçilən fikir və elm adamlarını toplaya bilmişdi. 
Onların arasında Kallimax, Feokrit, Manefon, Eratosfen, Zoil və s. kimi alim və yazıçılar olmuşdur. 

Göründüyü kimi, hələ o dövrlərdə İsgəndəriyyə kitabxanasının müxtəlif əsərlərlə komplektləşdirilməsi dövlət 
siyasəti səviyyəsində həyata keçirilmiş, bu fəaliyyətə xüsusi diqqət və hiylə ilə yanaşılmışdır. 

                                                             
1 Rus dilindən tərcümə M.Adilova məxsusdur.  
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Başqa ölkələrin kitabxanaları arasındakı mübadilə məsələlərinə gəlincə, qeyd etməliyik ki, Şərq ölkələrində, 
xüsusilə də Çində, kitabxanaçılar əsərlərin mübadiləsini çox uğurla həyata keçirir, bunun üçün başqa dövlətlərə süana1 
yazılmış əsərlər aparır və əvəzində yeni kitablar gətirirdilər.  

Sonrakı dövrlərdə ingilis və irlandiyalı rahiblər də bu təcrübədən istifadə edərək, Romaya kitab aparır və geri 
qayıdarkən əldə etdikləri əsərləri monastır kitabxanasına hədiyyə edirdilər. 

V.S.Suvorovanın qənaətinə görə, yazının yaranmasından VII əsrə qədər davam edən beynəlxalq (ərazilərarası) sənəd 
mübadiləsi ilkin inkişaf dövründə sistemsiz həyata keçirilmiş, mübadilənin əsas məqsədi kitabxana fondlarını 
komplektləşdirməklə bərabər, kitab kolleksiyaçıların sərvətinə sərvət qatmaq olmuşdur [4]. Bu dövr, alim tərəfindən 
beynəlxalq kitab mübadiləsi tarixinin birinci mərhələsi kimi səciyyələndirilir. 

Beynəlxalq kitab mübadiləsi tarixinin ikinci mərhələsinin xronoloji çərçivəsi isə VII- ХVII-ci əsrləri əhatə edir. 
Müsəlman dünyasının ilk mərkəzi olan Dəməşqdə Əməvilər sülaləsinin nümayəndələri VII-ci əsrdə böyük kitabxana 

yaratmış, buraya xeyli sayda həm dünyəvi, həm də dini ədəbiyyat toplamışdılar. Əlbəttə, o dövrdə, Xilafət ərazisində 
ərəb (kitab...) və fars (...xanə) kökənli “kitabxana” termini deyil, “xazinə əl-kütub” (kitab xəzinəsi) və ya yaxud (“dar 
əl-kütub”-kitab iqamətgahı) anlayışlarından istifadə olunurdu. Dəməşq kitabxanasına gəlincə isə onu “beyt əl-hikma” 
(hikmət evi) adlandırırdılar. Bəzi mənbələrdə [6, s. 450] qeyd olunur ki, buraya dünyanın müxtəlif ölkələrindən 
əsərlərin surətləri gətirilir, əvəzində həmin ölkələrə dini ədəbiyyat göndərilirdi. 

Ərəb xilafətinin bu kitabxanası əvvəlcə arxivlə birlikdə, 619-cu ildən isə müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərmişdir.  
VIII-ci əsrdə kitabxana bütövlükdə Ərəb xilafətinin yeni paytaxtı Bağdada köçürülmüş, xəlifə Mənsur Bizans 

imperatorundan bu kitabxana üçün riyaziyyata aid əlyazmalar göndərməyi xahiş etmişdi.  
ABŞ tarixçisi V.M.Jozefə görə bu xahiş əvəzsiz [6, s. 453], Suvorovaya [4] görə isə mübadilə əsasında həyata 

keçirilmişdir. 
Nəzərə alsaq ki, 616-cı ildə Əməvilər sülaləsi hakimiyyətə gəldikdən sonra Cavanşir iki dəfə Dəməşqə səfər etmiş 

və Müaviyyə ilə sülh bağlamışdır, o zaman ehtimal etmək olar ki, artıq ö dövrdə Azərbaycan ərazisindən Xilafət 
kitabxanasına əlyazma əsərlər aparılmışdır.  

Lakin Azərbaycan ərazisinə kitabların daxil olması və yaxud bu ərazidən digər yerlərə kitabların daşınması VII 
əsrdən əvvəlki dövrə təsadüf edir. Məlumdur ki, V əsrdə Qafqaz Albaniyasında 52 hərfdən ibarət alban əlifbası tərtib 
edilmiş və bir çox kitablar alban dilinə tərcümə olunaraq yayılmışdı. Həmin dövrdə kilsə və məktəblərdə təşkil olunan 
kiçik kitabxanalarda müxtəlif xalqların alban dilinə tərcümə edilmiş ədəbiyyat nümunələri toplanmışdı. Eyni zamanda, 
alban dilində hazırlanan əsərlərin ya əsli, ya da üzü köçürülərək başqa məmləkətlərə aparılmış və müxtəlif kitabxanalara 
yerləşdirilmişdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda kitabxana mədəniyyətinin geniş yayılması, məscid və mədrəsələrdə kitabxa-
naların meydana gəlməsi və zənginləşdirilməsi İslam dininin yayılmasından sonraya təsadüf edir. XI əsrdən etibarən 
Azərbaycanda dəyərli əsərlərin qorunub saxlanılması üçün bir sıra görkəmli şəxslərin təşəbbüsü ilə yeni kitabxanalar 
yarandı və xaricdən gətirilən kitablarla zənginləşdirilməyə başladı. Belə kitabxanalardan biri filosof Əbülhəsən Bəh-
mənyara (993-1066) məxsus idi. Bu kitabxanada yüzlərlə kitab, o cümlədən filosofun müəllifi olduğu “Təhsil kitabı”, 
“Məntiqə dair zinət kitabı”, “Gözəllik və səadət kitabı”, “Metafizika elminin mövzusu”, “Mövcudat mərtəbələrinə dair 
traktat” və s. kitablar var idi. Hələ sağlığında “Təhsil kitabı”nın müəllifinə yalnız Azərbaycanda deyil, onun hüdudların-
dan kənarda da şöhrət qazandırması onun ərəb və fars dillərinə tərcümə olunaraq nüsxələnməsindən və çox geniş bir 
arealda yayılmasından xəbər verir. Bu isə, o dövrdə Azərbaycanda rüşeym halında olsa belə əsərlərin mübadiləsinin 
mövcud olmasına dəlalət edir. Ehtimal etmək olar ki, həmin dövrdə kitab mübadiləsi əsasən tacirlər tərəfindən həyata 
keçirilmişdir. Çünki o dövrdə dəyərli bir əsər, kitab həm də əmtəə kimi də çox qiymətli idi. 

Azərbaycanda kitab mədəniyyətinin, o cümlədən kitab mübadiləsinin formalaşdırılmasında Xətib Təbrizinin (1030-
1109) böyük rolu olmuşdur. Təbrizdə zəngin şəxsi kitabxana malik olmuş X.Təbrizi bir çox alimlərə kitab hədiyyə 
vermiş və onlardan kitab qəbul etmişdir. Azərbaycan alimi Əbu Mənsur Məhəmməd Əl-Əzhəri (895-980) və onun 
yetirmələrindən olan ərəb filosofu Əbül-Üla Müərri (973-1057) ilə təmasda olmuş, onlarla kitab mübadiləsi aparmışdır. 
Tarixdən məlumdur ki, X.Təbrizi Ə.Müərrinin yanına gedərkən hədiyyə olaraq ərəb aliminə şəxsi kitabxanasından 17 
kitab da aparmışdır. Ə.Müərrinin öıülümdən sonra Bağdadda onun əsərlərinin sərgisi təşkil edilmiş və hədiyyə olunmuş 
həmin kitablar da nümayiş etdirilmişdir. 

Akademik Ziya Bünyadov və akademik Əziz Mirəhmədov orta əsrlərdə Azərbaycana səfər etmiş Yaqut Həməvinin 
“Məcməul Buldan” əsərinə istinad edərək göstərirlər ki, XI-XII əsrlərdə Gəncədə və Bərdədə zəngin saray kitabxanaları 
fəaliyyət göstərmişdir. Gəncədə Xəddad ibn Bəkran Əbu-əl-Fədl ən-Naxçıvaninin kitabdarlıq etdiyi “Dar-əl-kütub” adlı 
zəngin saray kitabxanası və başqa kitabxanalar olmuşdur. Nizamişünas professor R.Əliyev bu dövrdə Azərbaycan 
ərazisində mütaliə üçün hər cür kitabın tapılmasının mümkün olduğunu yazır. “Dar-əl-kütub” kitabxanasının ictimai 
kitabxana olduğu ehtimal edilir. Belə ki, maraq göstərən hər kəs buradan istifadə edə bilmişdir.  

Tədqiqatçı Q.Kəndli də XI əsrdə Gəncədə və Bərdədə zəngin saray kitabxanalarının mövcud olduğunu yazır. Bu 
kitabxanalar çox zəngin və nadir kitab fonduna malik olmuşlar. Bunu onunla əlaqələndirmək olar ki, Gəncə və Bərdə 

                                                             
1 Süan- düyü unundan və ya düyü küləşindən hazırlanmış qədim kağız növü 
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böyük mədəniyyət və ticarət mərkəzi olduqlarına görə, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn tacirlər burada kitaba 
böyük tələbatın olduğunu bilirdilər. Demək ki, həmin kitabların xeyli hissəsi də tacirlər vasitəsilə bura gəlib çıxırdı. 
Bundan başqa, kitabşünas alim İ.Zəkiyev də “Əsrlərin əks sədası” adlı əsərində Gəncə və Bərdə kitabxanalarında 20-
dən çox xarici dildə kitab saxlanıldığını yazırdı [2].  

Tarixi faktlar göstərir ki, Atabəylərin hakimiyyəti dövründə də Gəncədə böyük saray kitabxanası (kitab evi) ən 
zəngin və nadir kitab fonduna malik bir kitabxana kimi şöhrət tapmışdı. Öz hakimiyyətləri dövründə mədəniyyətin inki-
şafına qayğı göstərən Atabəylər kitabxananın inkişafına və fondunun zənginləşdirilməsinə xüsusi qayğı göstərirdilər. Bu 
kitabxana demək olar ki, bütün Şərq ölkələrindən ən qiymətli əlyazma kitabları alırdı.  

Azərbaycanda kitab irsinin qorunub saxlanmasında və gələcək nəsillərə ötürülməsində, onların mübadiləsində 
Nəsrədddin Tusinin (1201-1274) də böyük əməyi vardır. Məlumdur ki, Tusi Qəzvin şəhərinin şimalında tikilmiş 
Ələmuq qalasında həbsdə olarkən orada Həsən Səbbah tərəfindən yaradılmış kitabxanada müdir işləmişdir. Tusinin türk 
mənşəli olduğunu müəyyənləşdirəndən sonra Hülaki xan 1256-cı ildə onu həbsdən azad edərək özünə baş məsləhətçi 
təyin etmişdir. Bundan sonra Tusi Hülaki xanın əmri ilə tikdirdiyi Marağa rəsədxanasında kitabxana təşkil edib dün-
yanın müxtəlif ölkələrindən bura dörd yüz mindən çox kitab toplamışdı. Bu kitabların böyük bir qismi Bağdad, Şam, 
Əlcəzair, Mosul və digər şəhərlərdən toplanmışdı.  

Azərbaycan kitabxana işinin tarixinin görkəmli tədqiqatçısı professor A.Xələfov orta əsrlərdə kitab mədəniyyətinin 
inkişafından, əlyazma kitablarının üzünün köçürülməsi prosesindən, onların mübadiləsindən danışarkən Fəzlullah Rə-
şidəddinə (1247-1318) xüsusi diqqət yetirir. Professor qeyd edir ki, Rəşiddədin Təbrizin şimal-qərbində iki kitabxanaya, 
eyni zamanda universitet və onun tərkibində bir kitabxanaya rəhbərlik etmişdir. Məhz Fəzlullah Rəşidəddinin gərgin 
əməyi nəticəsində altmış mindən çox kitabı fonduna malik olan hər iki kitabxanaya, eləcə də Azərbaycanın ilk universi-
teti sayılan “Rəşidiyyə” universitetinin kitabxanasına Bizans, İran, Misir, Hindistan, Misir, Çin və Yunanıstandan biri-
birindən qiymətli kitablar gətirilmiş, əvəzində həmin ölkələrə kitabxanada mövcud olan başqa əsərlərin üzü köçürülərək 
göndərilmişdir. Tarixdən yaxşı məlumdur ki, kitab sərvətini qorumaq və mübadilə apara bilmək üçün Rəşidəddin öz 
himayəsində olan xəttatlara ən zəruri hesab etdiyi kitabların üzünü dəfələrlə köçürtdürürmüş. Bir daha qeyd etməliyik 
ki, onun əsas məqsədi təbii fəlakətlər vaxtı kitab sərvətini qorumaq və başqa ölkələrin kitabxanalarına göndəriləcək 
əsərlərin nüsxələrini çoxaltmaq idi. 

Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan ərazisində XI-XVI əsrlərdə mövcud olmuş şəxsi, mədrəsə, məscid və saray ki-
tabxanaları arasında sonuncular kitab mübadiləsi sahəsində daha aktiv fəaliyyət göstərmişlər. Səfəvilər dövründə Azər-
baycanda kitabxana işinin tarixini araşdıran P.Kazımi qeyd edir ki, saray kitabxanaları arasında XIV əsrdə Azərbayca-
nın görkəmli dövlət xadimi böyük sərkərdə Şah İsmayıl Xətai tərəfindən yaradılan Təbriz saray kitabxanası çox mühüm 
yer tuturdu. 1522-ci ildə Şah İsmayıl Xətai kitabxana işi haqqında dövlət fərmanı imzalamış və saray kitabxanasına 
mübadilə yolu ilə, dünyanın müxtəlif ölkələri ilə kitab alış-verişi həyata keçirməklə kitab toplanmasına şərait yarat-
mışdı. 

Azərbaycandan fərqli olaraq orta əsrlərdə Qərb ölkələri arasında kitab mübadiləsi əsasən kilsə və din xadimləri 
arasında baş verirdi. Bəzən bir kitabı oxuduqdan sonra qaytarmaq şərti ilə əldə etmək istəyən monastırlar, həmin əsərin 
mövcud olduğu başqa ölkədəki monastıra girov kitab göndərir və beləliklə, müasir mənada beynəlxalq kitabxanalararası 
abonementi xatırladan prosesi yerinə yetirirdilər.  

Kitab mübadiləsində missionerlərin də xüsusi rolu olmuşdur. Tarixçi alim F.Ələkbərli 2011-ci ildə Vatikanın məxfi 
arxivlərində apardığı tədqiqatlardan sonra belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, Elxanilər, Atabəylər, Ağqoyunlu, Qaraqoyun-
lu, Səfəvilər və Qacarlar dövlətlərinin hökmdarları müxtəlif missionerlər vasitəsilə sənəd və informasiya mübadiləsi 
aparmış, Vatikana məktub və kitablar göndərmiş, cavab və kitab hədiyyəsi almışlar. Bu məlumatlar missionerlərin 
hesabatları və s. sənədlərində öz əksini tapmışdır. 

Alimin apardığı araşdırma nəticəsində məlum olmuşdur ki, hələ orta əsrlərdə Azərbaycandan Avropa ölkələrinə, 
oradan da Vatikana bir çox əsərlərin nüsxələri aparılmışdır. Alimin Vatikandan Azərbaycana rəqəmsal informasiya da-
şıyıcısında gətirdiyi əlyazmalar arasında bizə məlum olan və olmayanlar da var. İndiyədək bizə məlum olmayan əl-
yazmalardan biri XV əsrə aid türk dilində “Hekayələr toplusu”dur. Adıçəkilən toplu Azərbaycan ədəbi dilinin ən qədim 
nümunələrindən biridir. Orada “Dədə Qorqud”un dilinə yaxın olan bir dildə yazılan ədəbiyyat nümunələri əks olunub. 
Bundan başqa Vatikanda Şirvan alimlərinin məlum olmayan bir çox əsərləri tapılıb. Türkiyə, Osmanlı imperiyasında 
yaşayan Mahmud Şirvaninin, İllaqi adlı əslən Şirvandan olan həkimin bir neçə təbabət haqqında əsəri aşkar edilib və s..  

Məlum olan müəlliflərdən isə Hinduşah Naxçıvaninin riyaziyyata aid əsəri, Təbriz, Ərdəbil alimlərinin, Zəncani-
lərin, Azərbaycanda geniş məlum olan şəxslərin, Nizaminin, Füzulinin, Şah İsmayıl Xətainin qədim əlyazmalarının adı-
nı çəkmək olar. Alimin aşkar etdiyi həmin nüsxələr indiyədək ölkəmizdə olmamışdı. Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir 
ki, intibah dövründə Azərbaycan beynəlxalq sənəd, kitab və informasiya mübadiləsindən qətiyyən kənarda qalmayıb, 
İtaliya, Almaniya, Fransa ilə sıx mədəni əlaqələrdə olub.  

Tarixdən məlumdur ki, 1694-cü ildən Fransanın Kral kitabxanası kitabların dublet nüsxələrinin xarici nəşrlərlə 
dəyişdirmək üçün kraldan icazə almış və bu proses 1697-ci ilə kimi davam etmişdi. Bunun özü də Avropa ölkələrinin 
xariclə, o cümlədən Azərbaycanla kitab mübadiləsi apardığına dəlalət edir. 
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1740-cı ildə Avropa kitabxanaları nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsini aparmaq üçün "Commercium literarium" adlı 
mübadilə orqanı təsis etmişdilər. İsveçin Lund Universiteti tərəfindən idarə olunan bu təşkilat bir neçə illik fəaliyyətdən 
sonra ləğv olunmuşdu.  

XIX əsrin əvvəllərində Britaniya hökuməti Fransa ilə beynəlxalq kitab mübadiləsi bürosu təsis etməyə çalışmış, 
lakin bütün təşəbbüslər boşa çıxmışdı. Nəhayət, 1817-ci ildə Marburqda "Akademischer Tauschverein" adlı alman kitab 
mübadiləsi cəmiyyəti yaradılmış və buraya Almaniya ilə yanaşı İsveç, İsveçrə, Belçika və Niderland Universitetləri 
qoşulmuşdu. 1839-cu ildə həmin cəmiyyət vasitəsilə beynəlxalq kitab mübadiləsi aparan ölkələrin sayı 6-ya, Univer-
sitetlərin sayı isə 24-ə çatmışdı. 

1840-cı ildə Parisdə həmin ölkələr tərəfindən beynəlxalq mübadilə üzrə Mərkəzi Ümumi Agentlik yaradılmış, 
Fransa və bəzi Avropa ölkələri arasında nəşrlərin mübadiləsi daha da intensivləşmişdi. 

Sonrakı illərdə Vaşinqtonda Smitson İnstitutu, Belçikada Beynəlxalq Kitab Mübadiləsi Komissiyası yaradılmış, bu 
da öz növbəsində beynəlxalq kitab mübadiləsinin coğrafiyasını bir qədər də genişləndirmişdi. 

Nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsində müxtəlif cəmiyyətlərlə yanaşı ayrı-ayrı şəxslərin də rolu böyük olmuşdur. 
Məsələn, Avropada və ABŞ arasında beynəlxalq kitab mübadiləsində Normandiyalı Aleksandr Vattemarın böyük zəh-
məti vardı. 1935-ci ildə o, Fransa parlamentinə “Şəxsi kolleksiyalar, muzey və kitabxanalarda mövcud olan dublet kitab 
və incəsənət nümunələrinin ümumi mübadilə sisteminin yaradılması haqqında qanun”nun qəbulu üçün petisiya təqdim 
etsə də qanunverici orqan sənədi rədd etmiş və belə bir təsisata ehtiyac olmadığını bildirmişdi. Bunun ardınca A.Vat-
temar 1839-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəlmiş və ABŞ Konqresinə dubletlərin beynəlxalq mübadilə sistemini 
təklif etmişdi. 17 iyul 1840-cı ildə ABŞ Konqresi onun “Mədəni irsin beynəlxalq mübadilə sistemi”ni təsdiq edərək 
Avropaya 700 cildlik sənəd kütləsinin surətini göndərmişdi. Əvəzində Belçika, Böyük Britaniya, Portuqaliya və Fransa 
kimi ölkələr hökumət sənədlərinin surətlərini Konqresə göndərməyə razılıq vermişdilər. Təkcə 1847-ci ildə A.Vattema-
rın səyi nəticəsində Avropadan ABŞ-a 12 ton kitab gətirilmişdi. 

Amma bütün bu səylərə baxmayaraq kitabların beynəlxalq mübadiləsində pərakəndəlik davam edir, vahid sistemin 
olmaması prosesin inkişafına mane olurdu. Nəhayət, 1875-ci ildə Parisdə keçirilmiş konqresdə 16 ölkənin (İsveçrə, Bel-
çika, Türkiyə, İspaniya, Dominikan Respublikası, Rumıniya, Fransa, Avstriya-Macarıstan, Portuqaliya, Çili, Norveç, İs-
veç, Almaniya, Rusiya, İtaliya və ABŞ) nümayəndələri tərəfindən imzalanmış bəyannamə qəbul olundu. Bununla da, 
həmin sənədi imzalayan nümayəndələr təmsil etdikləri ölkələrin rəhbərliyi qarşısında dövlət hesabına çap edilmiş 
kartoqrafik və coğrafi nəşrlərin, elmi ədəbiyyatın və patentlərin milli mübadilə mərkəzlərinin (bürolarının) yaradılması 
məsələsini qaldırmaq barədə öhdəlik götürmüş oldular. 

1883 və 1886-cı illərdə həmin ölkələr Belçikanın paytaxtı Brüsseldə biri-birindən vacib konfranslar çağıraraq 
beynəlxalq kitab mübadiləsinin hüquqi və təşkilati əsaslarını möhkəmləndirməyə nail oldular. Beləliklə, 1886-cı ildə 
Brüsseldə beynəlxalq kitab mübadiləsi üzrə 1958-ci ilə kimi qüvvədə qalmış “A” və “B” konvensiyaları (“A”-
“Rəsmi sənədlər, elmi və bədii ədəbiyyatın beynəlxalq mübadilə haqqında Brüssel konvensiyası”; “B”- “Rəsmi 
jurnallar, parlament hesabatları və sənədlərinin birbaşa mübadiləsi haqqında Brüssel konvensiyası”) imzalandı. 
Bu konvensiyalar beynəlxalq kitab mübadiləsini tənzimləyən ilk hüquqi sənədlər idi.  

 Brüssel konvensiyasının qəbul olunduğu o illərdə, Azərbaycanda ictimai kitabxanalar, habelə bir çox görkəmli elm 
və mədəniyyət xadimlərinin şəxsi kitabxanaları meydana gəlməyə başlamışdı. 1905-1907-ci illərdə Azərbaycan milli 
mədəniyyətinin tərəqqisi naminə çalışan ziyalılar, inqilabın təsiri altında xeyriyyə cəmiyyətləri təşkil edir, kitab nəşrini 
yaymağa çalışır, kitabxana və qiraətxanalar açırdılar. XX əsrin 20-ci illərində M.Ə.Sabir adına Kitabxana, Bakı Dövlət 
Universitetinin kitabxanası, Azərbaycan Dövlət Kitabxanası və Mərkəzi Elmi Kitabxana yaradılmışdı.  

Azərbaycan kitabxanalarının kitab mübadiləsi sahəsində əldə etdiyi beynəlxalq təcrübənin, uğurların, qazanılmasına 
məhz uzun illər əvvəl ölkəyə və ölkədən, onun hüdudlarından kənara kitab axını (sistemsiz, pərakəndə şəkildə olsa belə) 
ciddi təsir etmişdir. 
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Нигяр Бабаханова 
 

ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КНИГООБМЕНА 
 

Резюме 
 
Книгообмен в Азербайджане имеет древние исторические корни. В докладе коротко изложена история орга-

низования книгообмена в Азербайджане и в мире.  
В Средние века библиотеки мечетей и мусульманских религиозных школ, а также интеллигенция сыграли 

большую роль в широком распространении библиотечной культуры в Азербайджане. Доклад позволяет с исто-
риографической точки зрения анализировать реалии и работы, проводимых в области книгообмена этими 
библиотеками. 

 
Nigar Babakhanova 

 
ORGANIZATION AND DEVELOPMENT HISTORY OF BOOK EXCHANGE 

 
Summary 

 
The book exchange in Azerbaijan has ancient and historical roots. This article shortly presents history of organiza-

tion of book exchange in Azerbaijan and in the world. In the Middle Age the libraries of the mosques and religious 
schools, as well as intellectuals played a great role in the widespread of library culture in Azerbaijan. From the his-
torical point of view this article allows to analyze these libraries’ realities and the work done in the field of book 
exchange. 
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“MIR`ATUZ-ZAMAN Fİ TƏRİXİL-Ə`YAN” ƏSƏRİNDƏ 
TƏBRİZ ŞƏHƏRİ HAQQINDA VERİLƏN MƏLUMATLARDAN 

(SULTAN TOĞRUL BƏY DÖVRÜ) 
 
 

 əsrin əvvəllərindən etibarən Səlcuq İmperiyası, öz dövrünün hakim qüvvələrindən birinə çevrilmişdi. 
Bu dövr tarixi həmin dövrlərdə yazılmış bir çox əsərlərin günümüzə qədər gəlib çatmaması səbəbindən 
geniş şəkildə tədqiq edilməmişdir. Həqiqətən də “Siratu-l-Məlik Tuğrul Bəy əs-Səlcuki”, “Məliknamə”, 

“Risale-i Məlikşahiyyə”, “Məfahiru-l Ətrak”, “Səncərnamə”, “Unvanus-siyər”, “Uyunut-təvarix” kimi itmiş əsərlər 
dövrümüzə qədər gəlib çatsaydı Səlcuq dövrü daha geniş və ətraflı şəkildə tədqiq edilə bilərdi [15.10]. Bu baxımdan 
Sibt ibnu-l Cövzi Qızoğlunun (582/1186-654/1256/57) yazdığı “Mir’atuz-zaman fi tərixil- ə`yan” adlı əsəri Səlcuq 
İmperiyası tarixinin öyrənilməsi istiqamətində böyük bir boşluğu doldurur. Həmin dövrlərdə yazılmış bir çox tarixi 
əsərlər kimi bu əsər də, insanın yaradılışı tarixindən başlayır və müəllifin ölümünə qədər, yəni 654 (1256/57)-cü ilə 
qədər cərəyan edən bütün tarixi hadisələri əhatə edir. Həmçinin bu salnamədə hər ilin mühüm hadisələri nəzərə çatdırılır 
və həmin ildə vəfat edən tanınmış şəxslərin adları əlifba sırası ilə düzülərək, hər biri haqqında biblioqrafik məlumatlar 
verilir. Sibt əsəri yazarkən, XI əsr müəlliflərindən Qarsu`n-ni’mə ləqəbli Muhamməd b.Hilal əbu Həsən əs-Sabinin 
qələmə aldığı lakin, günümüzə qədər gəlib çatmayan “Uyunut-təvarix” adlı əsərindən geniş şəkildə istifadə etmişdir. 
Istər Qarsu`n-ni`mə, istərsə də Sibt əsəri yazarkən birbaşa öz müşahidələrinə dayanmışlar, yəni XI əsr hadisələrini 
yazan Qarsu`n-ni`mə də xəlifənin sarayında fəaliyyət göstərmiş, dolyısıyla da sarayda cərəyan edən hadisələri şəxsən 
özü yaşamışdır, Sibt ibn əl-Cövzi də XIII əsrdə Əyyubi hakimiyyəti altında olan Suriyada, xüsusilə də Dəməşqdə baş 
verən bütün hadisələri öz şəxsi müşahidələri əsasında təfsilatlı şəkildə yazmışdır. Əsərin bu keyfiyyəti onun öz əhəmiy-
yətini qoruyub saxlamasına və müxtəlif müəlliflər tərəfindən qaynaq olaraq geniş şəkildə istifadə edilməsinə, bu şəkildə 
də günümüzə qədər qismən də olsa gəlib çıxmasına səbəb olmuşdur [13, s.7].  

X əsrin sonlarına doğru əvvəllər o qədər də böyük olmayan bir sıra Azərbaycan şəhərləri surətlə tərəqqi etməyə baş-
ladılar. Bunlardan biri də Təbriz idi. Təbriz Azərbaycan Rəvvadilər dövlətinin paytaxtı olduqdan sonra daha surətlə in-
kişaf etməyə başladı və ölkənin bir çox ənənəvi sənətkarlıq mərkəzlərini ötüb keçdi. Bütün Azərbaycanın ticarət 
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sinirlərini özündə birləşdirən və beynəlxaq karvan yollarının birləşməsində yerləşən Təbriz X əsrin sonlarında artıq 
Azərbaycanın ən iri şəhərlərindən birinə çevrilmişdi [5, s.43].Beləki, IX əsrin ortalarında sənətkarlıq və ticarət mərkə-
zinə çevrilən Təbriz, getdikcə rövnəq tapıb inkişaf edərək artıq X əsrin ortalarında məşhurlaşmışdı. İbn Miskəveyh h. 
330 (941-942)-cu il hadisələrindən bəhs edərkən Təbrizi möhkəm hasara malik, sıx meşələrlə əhatə olunmuş, bağlıba-
ğatlı bir şəhər kimi təsvir edir. İbn Miskəveyh şəhər əhalisinin qoçaq və dövlətli olduğunu bildirmişdir. X əsrin axırla-
rında artıq Təbriz adının iri şəhərlər sırasında çəkildiyini görürük. Əl-Müqəddəsi (986-1038) Təbrizin abadlığından 
bəhs edərək yazmışdır: “Təbriz möhkəm şəhərdir... müsəlmanlar onunla fəxr edə bilərlər. Onun ortasından arxlardan su 
axır. Ətrafında ağaclar bir-birinə çulğalanmışdır. Meyvələrin bolluğu, qiymətlərin ucuzluğundan xəbər alma... şəhərin 
mərkəzində Came məscidi vardır... onun gözəllikləri çoxdur. Təbriz və Muğan tamamilə bağlıdır. Bunların hər ikisi 
Riham və islam ölkələrinin fəxri sayılır” [8, s.38].  

Azərbaycanın ayrı-ayrı feodallıqlara parçalanması ölkənin ümumi qüdrətini və xarici müdaxilələrə qarşı müqavimət 
bacarığını zəiflədirdi. Feodallar arasında möhkəm əlaqə yox idi, onlar tez-tez bir-biriləri ilə çəkişir, müharibə edirdilər. 
Bu zaman Xilafətin zəifləməsindən istifadə edərək islama qarşı vahid cəbhədə birləşmiş Bizans imperiyası, erməni və 
gürcü feodallarından ibarət vahid xristian bloku özünün bütün zərbəsini Azərbaycana qarşı çevirdi. Məhz bu dövrdə -XI 
əsrin ortalarına doğru yaxın və Orta şərq tarixində mühüm dönüş dövrü başlandı. Orta Asiyadan Aralıq dənizi 
sahillərinə və Dərbənd keçidindən İran körfəzinə qədər geniş əraziləri əhatə edən böyük Səlcuq İmperatorluğu yarandı. 
Azərbaycan getdikcə Səlcuq imperiyasının hakimiyyəti altına düşürdü. Səlcuq dövrü Azərbaycanın tarixi müqəd-
dəratında həlledici rol oynadı.Yaxın və Orta Şərqin etnik-siyasi, ictimai-iqtisadi həyatında dərin izlər buraxmış Səlcuq 
türkləri, Azərbaycan tarixində də özünəməxsus rolu olmuşdur. Səlcuqlardan sonra Azərbaycanda yеnidən min illik Türk 
səltənəti bərqərar olmuş, bu min illik dönəmdə Azərbaycanda Atabəylər, Şirvanşahlar, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, 
Səfəvilər, Əfşarlar və Qacarlar kimi yеrli dövlətlər, Xarəzmşahlar, Еlxanilər və Tеymurilər kimi Türk dövlətləri tarixə 
öz möhürünü vurmuş, Azərbaycanda ədəbi-bədii, fəlsəfi dil türk dili olmasa da rеgionda ümumi ünsiyyət vasitəsi türk 
dili olmuş, Azərbaycan dövlətçilik ənənəsi qorunub saxlanmışdır [9, s.200].  

Səlcuq türklərinin gəlişinə qədər Azərbaycanda türk tayfalarının olması tarixi həqiqətdir. Beləki, hələ səlcuq türk-
lərinin axınlarından və Böyük Səlcuq imperiyasının meydana gəlməsindən çox əvvəl Azərbaycan qədim türk tayfa-
larının, o cumlədən oğuz türklərinin yaşadığı ümumi əraziyə daxil idi. Sasanilərin və Ərəb xilafətinin hökmranlıq etdiyi 
təqribən altı yüz illik bir tarixi dövr ərzində bütün bu türk tayfalarının, habelə qeyri-türk tayfalarının vahid xalq halında 
qaynayıb-qarışması prosesi getmişdi. Səlcuq türklərinin axınları ərəfəsində, artıq vahid Azərbaycan türk xalqının 
yaranması prosesi, demək olar ki, başa çatmaqda idi. [14, s.148, 10,s.45]. XI yüzilliyin başlanğıcında Azərbaycan 
ərazisində üç müstəqil dövlət -Rəvvadilər, Şəddadilər və Şirvanşahlar dövləti fəaliyyət göstərirdi. Gəncə və onun 
əhatəsində olan dövlətlər əsasən Şəddadilərin əlində idi. Təbrizi Rəvvadilər idarə edirdi. Şirvanda isə Şirvanşahlar 
hakim idilər. 

İlk Səlcuq sultanı olan Toğrul bəyin hakimiyyəti illərində(1038-1063) səlcuq türkləri daha da qüvvətləndilər. 
Dəndənəkən zəfərindən dərhal sonra Mərv şəhərində toplananan Böyük qulrultayda Şərqdə və Qərbdə yeni işğallara 
başlamaq qət olundu. 1043-cü ildə dövlətin paytaxtı Nişapurdan Reyə-Tehran yaxınlığına köçürldü. Səlcuq qoşunları 
buradan üç istiqamətdə-Həmədan–İsfəhan, Gilan və Azərbaycana doğru yürüşə başladılar. Həmədan –İsfəhan istiqamət-
dən hücuma keçən Səlcuq qoşunlarına İbrahim Yınal, Gilan üzərinə yürüş edən qüvvələrə Kutalmış və Rəsultəkin, 
Azərbaycanın cənub rayonlarına doğru hərəkət edən qoşunlara isə Həsən və Yaquti başçılıq edirdilər [5, s.19].  

 Bundan daha əvvəl də səlcuqların Azərbaycana yürüşləri olmuşdu. Belə ki, onlar ilk dəfə 1018-1021-ci illər 
arasında Azərbaycan yürüşə başlamışlar.(2, s119)Həmin dövrlərdə Azərbaycanın cənub vilayətlərinə, oradan isə Arrana 
dəfələrlə basqınlar törədən oğuzların bu yerlərə yürüşləri yalnız cənubdan-İran tərəfdən deyil, tarixçi Rəşidəddinin 
yazdığı “Oğuznamə” əsərində göstərildiyi kimi, şimaldan - Dərbənd keçidi vasitəsilə də baş verirdi [11, s.14]. Oğuzların 
1021-ci ildə baş vermiş ilk məlum yürüşü haqqında erməni tarixçisi Vardan, 1029-cu ildə Marağa və Urmiyaya olan 
yürüşləri barədə isə İbn əl-Əsir məlumat vermişlər. 

Oğuzların Azərbaycandakı ilk fəthindən Toğrul Bəyin bu ölkəyə gəlməsinə qədər bölgədə diqqəti çəkən hər hansı 
bir oğuz fəaliyyəti olmamışdır. İbn əl-Əsir, Toğrul Bəyin Azərbaycana səfəri ərəfəsində ölkədəki vəziyyəti belə izah 
edir: "Hicri 446-cı ildə (1054/55) Toğrul Bəy Azərbaycana hərəkət edərək Təbrizə gəldi. O vaxt Təbrizin hakimi olan 
Əmir Əbu Mənsur Vəhsudan ibn Məhəmməd Rəvvadi, Toğrul Bəyə tabe olduğunu bildirdi, adına xütbə oxutdurdu və 
sikkələr üzərində zərb etdirdi və hədiyyələr göndərərək qəlbini ələ aldı və oğlunu girov olaraq onun yanına göndərdi". 
Bu barədə Sibt ibn əl-Cövzi özünün “Mir`atuz-zaman fi tarixi əl a`yan” əsərində belə yazmışdır: “Təbriz şəhərinin 
valisi Əbu Nəsr Məhəmməd b. Vəhsudan sultanın qapısının önündə hazır vəziyyədə dayandı və ondan müəyyən miq-
darda pul verməsi qərarlaşdırıldı, o da bu pulun böyük bir qismini verdi və qalan hissəsi üçün də oğlunu girov olaraq 
qoydu.” Beləcə, Toğrul Bəy, qədim türk yurdu Azərbaycana sahib oldu və bu ölkə oğuz-türkmənlərin Xorasandan sonra 
ən böyük sığınacağı və mərkəzi halına gəldi [7, s.7].  

Rəvvadilər xanədanının hökmranlıq etdiyi dövrdə, hətta I Toğrul bəyin (1038-1063) Azərbaycana yürüşünə qədər 
Təbriz Azərbaycanın paytaxtı idi [8, s.40]. Elə həmin il Toğrul bəyin Cənubi Qafqaz yürüşü başlandı. Bu yürüşün əsas 
məqsədi Cənubi Qafqazdakı müsəlman dövlətlərini - Şəddadiləri, Şirvanşahları və Tiflis Cəfərilər Əmirliyini öz tərəfinə 
çəkmək, onlardan əsas rəqib olan Bizansla gələcək mübarizədə yardımçı kimi istifadə etmək idi [1, s.295].  
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Toğrul bəylə Təbrizdə görüşündən bir müddət sonra vəfat edən Rəvvadi Vəhsudanın yerinə Səlcuq sultanı, onun 
oğlu Məmlanın keçməsini istəmişdir. İbn əl-Əsirə görə, "Hicri 450-ci ildə (1058/59) Toğrul Bəy, Vəhsudan ibn Məhəm-
mədin oğlu Məmlanı atasının ölkəsi Azərbaycana hakim təyin etdi" [4, s.223]. Ancaq 1060-cı ildə Toğrul Bəy Təbriz 
şəhərini mühasirəyə almışdır. Bunun səbəbi dəqiq bilinməsə də hər halda Məmlan Səlcuqlulara itaətsizlik etmişdir. [7, 
s.8]. M.Şəriflinin görüşünə görə, Rəvvadi Məmlan Səlcuqların boyunduruğu altında yaşamağa yanaşmırdı [6, s.224]. 
Bu hadisəni Sibt öz əsərində belə qeyd etmişdir: “sultan Bağdaddan ayrıldıqdan sonra Təbriz şəhərini mühasirəyə aldı. 
Bura bir çox basqınlar nəticəsində dağılıb tökülmüşdü və buna görə də əhalisi olduqca çətin vəziyyətdə yaşayırdı. Lakin 
qış fəsli olduğu üçün bir çox çətinliklərlə rastlaşdılar və bu səbəblə də mühasirəni buraxaraq qala bilmələri üçün 
özlərinə yer düzəltdirən sultan əsgərlərinə “qış mövsümünün keçib qarın əriməsini və bundan sonra mühasirəni davam 
etdirəcəklərini” əmr etdi. Lakin buna baxmayaraq qışın ağır keçməsi ilə ərzaq çatışmamazlığı yaranmışdı. Əsgərlərin 
başçıları tədbir tökərək sultana bir adam göndərib bunları bildirdilər: “sən bizi həlak edəcəksən. Çünki bura nə bizim 
üçün, nə də heyvanlarımız üçün ərzaqla təmin olunmaqdan dolayı əlverişli deyil. Burada qaldığımız müddətdə qardan, 
soyuqdan donarıq. Buna görə də biz Reyə qayıtmaq istəyirik, novruz yaxınlaşdıqda geri qayıdıb mühasirəni davam 
etdirərik”. Onların bu sözləri sultanın xoşuna gəlmədi və onları hədələdi. Lakin onlar qərarlarından dönmədilər və 
sultana xəbər göndərərək bildirdilər: “ biz Bağdada gedib orada şəhəri və şəhərkənarı ərazilərə dağılacağıq və qarət 
edəcəyik, çünki biz çox az səfərə çıxırıq daha çox istirahət edirik. Qərar sənindir.” Sultan onları yenə təhdid etdi, 
həmçinin yumuşaq şəkildə bildirdi ki, siz mənim övladlarımsınız və onları Reyə getməyi icazə verdi, özü də oraya 
köçdü. Çox keçmədən sultan Ənuşirvan1  və İnanc bəyi 2  Təbrizdə qoyub Reyə doğru hərəkət etdi.” Sultanla ordu 
başçıları arasında baş verən bu anlaşılmamazlığı aradan qaldıran orduda nizam-intizamı qorumaqla məşğul olan Hu-
martəkin ət-Toğrai olmuşdu. Buna görə də sultan ona hədiyyələr verdi və onunla uzun müddətdir ki, küsülü olan vəziri 
Amidulmülkə onunla barışmasını söylədi [12, s.88]. Dörd ay davam edən mühasirədən sonra Toğrul Bəy şəhər 
hakimləri ilə bir müqavilə bağlayaraq geri çəkilmişdir. Bu müqavilə nəticəsində Toğrul Bəy Təbriz vergisinin bir 
miqdarını və Məmlanın oğlunu özü ilə aparmışdır.[7, s.7].  

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Sibt ibn əl Cövzi əsərində yazdığına görə, Toğrul bəyin Təbrizi tutmaq üçün oraya 
gəldiyi zaman Təbriz olduqca pis vəziyyətdə idi, şəhər dağılmışdı və əhalisi pis vəziyyətdə yaşayırdı. Lakini Seyyidağa 
Onullahinin əsərində qeyd edildiyinə əsasən həmin dövrlərdə Təbrizdə vəziyyət o qədər də acınacaqlı deyildi. Bu haqda 
müəllif belə yazmışdır: 1042-ci il zəlzələsi nəticəsində Təbrizdə 40-50 min nəfər həlak olur. Şəhərin bir hissəsi 
tamamilə dağılıb xarabalığa çevrilir. Təbrizin hasarı, əksər bina və bazarları dağılır. 1042-ci il zəlzələsindən 4 il sonra 
24 gün Təbrizdə olmuş tacik şairi Nasir Xosrov yazır ki, mən Təbrizdə olarkən oranın hökmdarı Əbu Mənsur Vəhsudan 
ibn Məhəmməd idi. Təbriz abad və böyük şəhər kimi görünürdü. Lakin mənə dedilər ki, zəlzələ nəticəsində şəhərin bir 
hissəsi dağılmış, digər hissəsi isə ziyan görməmişdir Yuxarıda qeyd edilənlərdən aydın olur ki, Təbrizin yarısı tamamilə 
dağılmış, lakin zəlzələdən sonra bərpa edilmişdir. Əlbəttə, dörd il ərzində şəhəri zəlzələdən əvvəlki səviyyəsinə gətirib 
çatdırmaq mümkün deyildi. Lakin hər halda, şəhər müəyyən dərəcədə abadlaşdı. Qətran Təbrizi yazır: “Vəhsudan və 
oğlunun səyi nəticəsində şəhər yenə abadlaşdı, hər iki İraqdan və Xorasandan abad oldu”. Rəvvadilər xanədanının 
hökmranlıq etdiyi dövrdə, hətta I Toğrul bəyin (1038-1063) Azərbaycana yürüşünə qədər Təbriz Azərbaycanın paytaxtı 
idi [8, s.40].  

Böyük Səlcuq İmperatorluğu tarixi istər siyasi, istərsə də sosial tərəfdən bir çox maraqlı hadisələrlə zəngindir. 
Bunlardan biri də Sultan Toğrulun xəlifə əl-Qaim Biəmirillahın qızı Seyyidə Fatimə əl-Bətül arasında baş verən toy 
mərasimidir. Belə ki, bu hadisə haqında Sibt öz əsərində geniş məlumat vermişdir. Adı keçən toy mərasimi 
Azərbaycanda Təbriz şəhərində baş tutmuşdur və çox az qaynaqlarda bu haqda məlumat vardır. Sibtin yazdığına görə 
1060-cı ildə Sultan Toğrul bəyin xanımı Altuncan Xatun bədəninə su yığılması xəstəliyindən Zəncan da rəhmətə 
getmişdir. Xanımının ölümündən çox kədərlənən Sultan onun tabutunu özü ilə bərabər Rey şəhərinə gətirmiş və orada 
bastırmağı əmr etmişdir. Altuncan Xatun ölmədən bir az əvvəl əri Toğrul bəyə “dünya və axirət şərəfinə nail olmağın 
üçün çalış xəlifənin qızıyla evlənəsən”demiş və bütün varidatının xəlifənin qızına verilməsini vəsiyyət etmişdir [13, 
s.89]. 

1062-ci ilin avqustun 22-də (13 şaban) Təbriz3 şəhərində sultan Toğrul bəyin xəlifə əl-Qaim Biəmirillahın qızıyla 
nigahı bağlandı [12, s.107]. “Səlcuqnamə” nin müəllifi (h.582 ölümü) bu nigah haqqında əsərində bu məlumatları 
vermişdir: “Abbasilər dövləti yenidən canlandı. Sultan Toğrul oradan Azərbaycana gəldi və Təbriz şəhərinə daxil 
olaraq, xəlifənin qızı ilə nişanlanmaq üçün vəziri Amidul-mülkü özünə vəkil tutdu. Xəlifə pis vəziyyətdə qalmışdı. Bu 
nişana razı deyildi. Ancaq məcburiyyət qarşısında gərək razılaşaydı. Beləcə xəlifə məcburi və kədərli bir şəkildə razı 
oldu. Sonra qızını adınalayiq bir şəkildə taxtı-tacında Təbrizə yola saldı. Nigah mehriyyəsi olaraq 400 dirhəm və bir 
dinar qızıl pul verilmişdi. Xəlifənin qızı (Seyyidətən-Nisa Fatimətuz-Zəhra) taxtı-tacı ilə birlikdə Təbrizə çatanda bütün 
şəhər bayram keçirirdi. Çoxlu hədiyyələr verildi və xəlifənin qızı ilə gələn Bağdad şəhərinin axundu kəbin kəsdi.” Sibt 
                                                             
1 Ənuşirvan sultan Toğrulun arvadı Altuncan xatunun oğludur. Cövzi,mir`atuz zaman, s.48 
2 İnanc bəy Mosul ərazisində yerləşən Tellü-A`fər adlanan bir qalada naib 
3VIII-IX əsrlərdə kiçik şəhər olan Təbriz, IX əsrin sonundan sürətlə inkişaf edərək X əsrdə Azərbaycanın məşhur şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Əl-
Müqəddəsi Təbrizdən bəhs edərkən onu Bağdadla müqayisə edir və qeyd edir ki, şəhərin "Gözəlliyinin həddi-hüdudu yoxdur". Azərbaycan 
arxeologiyası, s. 57. 
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ibn əl-Cövzi kəbinin rəsmi olaraq “400 dirhəm və bir dinar” qarşılığında kəsildiyini yazmışdır [12, s.107]. Bütün bu 
qeydlərindən sonra Sibt nigah mərasimində xəlifəni təmsil edən İbnu-l Mahləban adlı şəxsin sözlərini qeyd etmişdir. 
Qeydlərdə bunlar yazılmışdır: “nigah mərasiminin ertəsi günü mən (İbnu-l Mahləban) dövlət xəzinəsindən (hazainu`l- 
mamurə) bütün daş-qaşları, qızılları, geyimləri, digər hədiyyəlik əşyaları, xidmətkarları və s. nə varsa hamısını 
çıxartdım. Daha sonra Məmlanur-Razi adıyla tanınan Təbriz şəhərinin valisi Əbu Nəsr Məhəmməd b. Vəhsudan 
sultanın qapısının önündə hazır vəziyyədə dayandı və ondan müəyyən miqdarda pul verməsi qərarlaşdırıldı, o da bu 
pulun böyük bir qismini verdi və qalan hissəsi üçün də oğlunu girov olaraq qoydu. Daha sonra sultan Toğrul Anadoluya 
yaxın olan Naxçıvana getdi.” [12, s.108]. Səlcuqlar Toğrul Bəy dövründə Azərbaycanın demək olar ki, tamamına sahib 
oldular. Ancaq türkmən-oğuzların Azərbaycanı özləri üçün əsas mərkəz halına gətirmələri Sultan Alp Arslan dövründə, 
xüsusilə də Malazgird müharibəsindən sonra olmuşdur. 
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Кёнуль Садыгова 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ ТЕБРИЗА В ПРОИЗВЕДЕНИИ 
“МИР’АТ АЗ-ЗАМАН ФИ ТАРИХ АЛЬ-А’ЙАН” 

 
Резюме 

 
В статье рассматривается изучение раннесредневековой истории Азербайджана на основе произведения 

почти неизвестного в Азербайджане историка тюркского происхождения Сибта ибн аль-Джаузи Гызыоглы 
“Мир’ат аз-заман фи тарих аль-а’йан” («История знаменитостей в зеркале времени») так же расследуются пе-
риод правления основателя Сельджукской империи Тугрул бека, его отношение к Тебриз, внутренняя политика 
и последствия этой политики на основе труда Сибт ибн аль-Джаузи. В обшем итоге Тебриз являлся для 
Селджуков особом городом как с позиции местоположения, так и ремесленничества и торгового центра. 
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Konul Sadigova 
 

HISTORICAL INFORMATION ABOUT TABRIZ IN THE 
BASE ON “MIR`ATUZ-ZAMAN FI TARIXIL-A`YAN” 

(IN THE PERIOD OF TUGRUL BEY) 
 

Summary 
 
The article is about to study of Azerbaijan history of Middle Ages based on the work of “Mir`atuz-zaman fi tarixal-

a`yan”(Mirror of the time in the history of nobles) was written by Sibtibn al-Jovzi Kizoqli who is the almost unknown 
in Azerbaijan and by origin Turkish ones. The article also presents the process of period of rule of founder to the Seljuk 
Empire Tugrul bey his attitude toward Tabriz, domestic policy and consequences of this politics on the basis of labour 
of Sibtibn el-Covzi. As a result Tabriz is one of the most important city for Seljuks in every respect whether its position, 
or its trade and artistic ability. 

 
 

Rəna Rzayeva 
AMEA Z.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İnstitutu 

 
 

“MUNİSNAMƏ”DƏKİ BİR SÜJET VƏ ONUN 
VARİANTLARI HAQQINDA 

 
 

on dövrdə elm aləminə məlum olmuş qiymətli ədəbi abidələrdən biri də XII əsr Azərbaycan yazıçısı Əbubəkr 
ibn Xosrov əl-Ustadın «Munisnamə» əsəridir. Uzun illər boyu yeganə əlyazma nüsxəsi başqa bir ad altında 
Londondakı Britaniya muzeyində saxlanmış bu abidənin xüsusi əhəmiyyəti bundadır ki, onun təkcə özü deyil, 

müəllifinin şəxsiyyəti də farsdilli ədəbiyyat tarixi üçün tamamilə yeni faktdır. Azərbaycan Atabəyləri (1136-1225) 
sarayında xidmət etmiş, böyük Nizami Gəncəvinin müasiri və bəzi ehtimallara görə dostu olmuş Əbubəkr ibn Xosrov 
əl-Ustad haqqında, təəssüf ki, orta əsr mənbələrində və təzkirələrdə heç bir məlumata rast gəlmirik. Onun şəxsiyyəti, 
dünyagörüşü və ədəbi irsi barədə müəyyən təsəvvürü yazıçının kifayət qədər zəngin yaradıcılığının hələlik əldə olan 
yeganə nümunəsindən – «Munisnamə»dən alırıq. 

«Munisnamə» həcmcə çox iri bir abidədir. Əsərin əlyazma nüsxəsi 750 səhifəyə yaxındır (1). Bununla belə, abidəni 
struktur baxımından iki hissəyə ayırmaq olar. Bunlardan birincini, şərti olaraq, didaktik, ikincini isə bədii hissə 
adlandırmaq mümkündür. Əsər 18 fəsildən (bab) ibarətdir, hərçənd materialın fəsillər üzrə bölüşdürülməsində tam 
qeyri-bərabərlik mövcuddur. Belə ki, didaktik hissəyə daxil olan ilk 16 fəsil əsərin ümumi həcminin altıda birindən də 
az qismini təşkil edir. Bədii hissəni ehtiva edən XVII fəsil öz növbəsində 31 hekayətdən ibarətdir. Həmin hekayətlər də 
həcmcə bir-birindən fərqlənir və əlyazmada 2 səhifədən başlamış, 86 səhifəyə qədəri əhatə edir. 

“Munisnamə”dəki hekayətlərlə tanışlıq belə bir mühüm cəhəti də aşkar etmək imkanı verir ki, onlar sonralar Şərqdə 
son dərəcə populyar olmuş süjetlər əsasında qurulmuşlar. «Munisnamə» süjetlərinə həm Şərq epik poeziyasında və nəsr 
əsərlərində, həm «xalq ədəbiyyatı» anlayışına daxil edilən müxtəlif xarakterik abidələrdə, həm də vaxtilə Y.E.Bertels 
tərəfindən təsnifatı verilmiş və öyrənilməsinin zəruriliyi əsaslandırılmış fars «bayağı» ədəbiyyatı nümunələrində (2, 
333-342) çoxsaylı paralellər tapmaq mümkündür. Bu süjetlərin bir çoxu hələ biri neçə əsr əvvəl müxtəlif yollarla 
Avropaya da nüfuz etmiş və Qərb ədəbiyyatının müəyyən nümayəndələrinin yaradıcılığında istifadə olunmuşdur. Bu 
baxımdan abidənin XVII fəslindəki 10-cu hekayət xüsusi maraq doğurur. «Zərgərin arvadının fəqih, möhtəsib, qazı, 
darğa və şəhər hakimi ilə hekayəti» adlanan həmin süjetin qısa məzmunu belədir:  

Mahir bir zərgər qonşuluqda yaşayan fəqihə dar gün üçün saxlamaqdan ötrü min dinar pul verir. Bir müddət sonra o, 
qocalır, gözləri zəifləyir və işləyə bilmir. Evdəki ehtiyatı tükəndikdə, zərgər gənc və gözəl arvadını fəqihin yanına gön-
dərir ki, min dinarı alsın. Çoxdan zərgərin arvadında gözü olan fəqih qadına onunla yaxınlıq edərsə, əlavə min dinar da 
verməyə hazır olduğunu bildirir. Qadının rədd cavabını eşitdikdə isə, ümumiyyətlə, zərgərin ona pul vermədiyini söylə-
yir. Məsələni bilən zərgər arvadını bir-birinin ardınca vaxtilə onunla yaxşı münasibətlərdə olmuş möhtəsibin, qazının, 
darğanın və şəhər hakiminin yanına göndərir. Lakin onlar hamısı kömək müqabilində eyni şərti qoyurlar. Çıxılmaz və-
ziyyətə düşən arvad hiylə ilə şəhərin bu səlahiyyət sahiblərini cəzalandırmaq qərarına gəlir. O, dülgərə bir-biri ilə əlaqə-
si olmayan dörd gözdən ibarət iri sandıq düzəltdirir. Sonra bəzənib həmin şəxslərin yanına gedir və onların təklifini qə-
bul etdiyini bildirib bir-birinə yaxın vaxtlarda öz evinə dəvət edir. Qulluqçunun köməyi ilə o, möhtəsibi, qazını, darğanı 
və şəhər hakimini yarıçılpaq halda sandığa salır. Fəqih isə həmin sandığın olduğu otaqda zərgərin arvadına iki min dinar 
verməli olacağını etiraf edir. Bunun ardınca zərgərin arvadı evə oğru girdiyi tərəfə hay salır, qulluqçular, qonşular 
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yarıçılpaq fəqihi döyüb qovurlar. Qadın birbaşa şahın yanına gedir və fəqihin iki min dinar borcunu qaytarmadığını 
bildirir. Şah fəqihi çağırtdırır. Fəqih boyuna almadıqda şah qadından şahidi olub-olmadığını soruşur. Qadın araba ilə 
sandığı gətizdirir və bu sandığa od vurularsa, ona şahidlik edəcəyini söyləyir. Belə olduqda sandıqdakılar qışqırıb 
fəqihin borclu olduğunu təsdiq edirlər. Şah fəqihdən iki min dinar alıb zərgərin arvadına verir, vəzifəli şəxsləri isə 
müxtəlif üsullarla cəzalandırır (1, 150b-160a; 3, 195-205). 

Araşdırma göstərir ki, bu, «Munisnamə» hekayətləri içərisində ən populyar süjetdir və müxtəlif ədəbiyyatlarda onun 
çoxlu variantları mövcuddur. Əksər motivləri Hind nağıllarında mövcud olan bu süjetə kamil şəkildə Hind təhkiyə 
ədəbiyyatının ən məşhur abidələrindən biri sayılan, XI əsr Kəşmir şairi Somadevanın «Nağıllar dəryası»nda («Katha-
Saritsaqara») rast gəlirik (4, 127). Bu süjet əsas məzmunu və epizodları baxımından «Munisnamə»dəki hekayətə tam 
uyğundur, sadəcə olaraq, burada səfərə getmiş alimin arvadı, gözəl Upakoşadan və ona vurulmuş vəzirdən, kahindən, 
şəhər mühafizəçilərinin rəqsindən və tacirdən söhbət gedir. 

Məşhur ərəb yazıçısı əl-Cahizin (775-868) «Kitab əl-Məhasin və l-əzdad» («Gözəl keyfiyyətlər və onların əksi 
haqqında kitab») əsərində bu süjetdən qadın hiyləgərliyinin faydasını əsaslandırmaq üçün istifadə olunmuşdur (5, 86-
90). İbn əl-Kirriyə tərəfindən yuxusu qaçmış Həccac ibn Yusifə danışılan bu əhvalatda Əmr ibn Əmir adlı bəsrəli bir 
şəxsdən və onun gözəl arvadı Cəmilədən bəhs olunur. Əmr öz dostuna min dinar verir və başına bir iş gələrsə, ailəsinə 
verməyi xahiş edir. Bir müddət sonra o, ölür. Cəmilə ehtiyac üzündən öz üzüyünü satmaq üçün qulluqçusunu bazara 
göndərir. Qulluqçunu görən və məsələdən hali olan Əmrin dostu üzüyü satmamağı məsləhət görür və Əmrin ona verdiyi 
puldan söz açır. Bir müddət sonra o, pulları götürüb Cəmilənin yanına gəlir, lakin qadının gözəlliyini görüb ona təslim 
olmayınca pulu verməyəcəyini bildirir. Sonrakı hadisələr məlum sxem üzrə baş verir. Cəmilənin müraciət etdiyi şəxslər 
hacib, qazı və şəhər hakimidir. Süjetin sonunda bunların şah tərəfindən cəzalandırılması barədə bir söz deyilmir. Ümu-
miyyətlə, bütün süjet boyu Cəmilənin davranışından onun belə bir məqsədi olmadığı, yalnız öz pulunu geri almaq üçün 
çalışdığı anlaşılır. Odur ki., «Munisnamə»dəki yumoristik və satirik notlara burada rast gəlmirik. 

Nəzərdən keçirilən süjetin yeni bir variantı ilə «Min bir gecə»də – «Şahzalə və yeddi vəzirin əhvalatı» fəslinə daxil 
olan «Altıncı vəzirin hekayəti»ndə qarşılaşırıq (6, V, 429-437). Burada məlum süjetin ideya istiqamətində əhəmiyyətli 
dəyişiklik edilmişdir: Tez-tez səfərə çıxan tacirin arvadı gənc və gözəl bir oğlana vurulur, onunla görüşməyə başlayır. 
Lakin hansısa mübahisə üstündə oğlan vali tərəfindən həbs edilir. Qadın valinin yanına gedib tutulan gəncin bacısı 
olduğunu bildirir və həbsin yalan ifadələr əsasında baş verdiyini nəzərə alıb, onu buraxmağı xahiş edir. Vali xidməti 
müqabilində qadına onun «ehtirasını söndürməyi» təklif edir. Qadın bunun üçün valini evinə çağırır. Sonra o, eyni xa-
hişlə qazıya, vəzirə və şaha üz tutur və məlum şərti eşitdikdə, onları da evinə dəvət edir. Maraqlıdır ki, sandığı düzəldən 
dülgər də pul əvəzinə, qadından yaxınlıq istəyir və beləliklə, beş gözdən ibarət sandıq düzəltməli olur. Bundan sonra 
həmin beş nəfər bəlli üsulla sandığa salınır. Qadın isə sandığa girməmişdən qabaq validən aldığı kağız əsasında 
məşuqunu azad edir və onlar birlikdə başqa şəhərə yollanırlar. Yalnız üç gündən sonra qonşular gəlib sandıqda qalmış 
şəxsləri xilas edirlər. 

Beləliklə, «Min bir gecə»də məlum hekayətin fabulası «təkcə çoxsaylı əlavə detallarla mürəkkəbləşdirilməmişdir, o, 
həm də insana, insan münasibətləri və hisslərinə tamamilə başqa bir baxışı əks etdirir» (7, 524). Bu isə süjetdən 
istifadədə məqsəd müxtəlifliyindən irəli gəlir: «Munisnamə»də nəsihətamiz mahiyyət daşıyan və qadının vəfasını, 
sədaqətini nümayiş etdirən süjet, «Min bir gecə»də qadın hiyləgərliyini göstərmək niyyətinə xidmət edir. 

Rusiya EA Şərqşünaslıq İnstitutunun Sankt-Peterburq bölməsinə məxsus B 256 əlyazmasında göstərilən süjet 
əsasında qurulmuş «Zahid və gözəl qadının hekayəti» vardır (8, 24). Burada səfərə gedən Misirli tacir pullarını 
saxlamaq üçün zahidə verir. Tacirin körpə uşaqla qalmış gözəl arvadı ehtiyac hiss edib zahiddən pulu istəyir. Qalan 
hadisələr «Munisnamə»dəki hekayətə uyğun şəkildə baş verir. Həmin kolleksiyaya daxil olan A 103 və S 1496 şifrəli 
əlyazmalarda isə süjetin məzmunu «Munisnamə» variantı ilə tam üst-üstə düşür (8, 46, 85). 

Əbdi bəy Şirazinin (1515-1580) «Həft əxtər» («Yeddi ulduz») poemasının birinci novellasında da bu süjetdən 
istifadə olunmuşdur (9, 47-63). Novellanın yalnız başlanğıcı digər variantlardan fərqlənir: Rumda yaşayan zərgər qızılı 
rənglə örtülmüş bir sandıq düzəldir və şaha hədiyyə edir. Şah ona xalis qızıldan belə bir sandıq düzəltməyi tapşırır. 
Sandıq hazır olduqda, şah mükafat kimi dülgərə on batman qızıl verir. O isə həmin qızılı saxlamaq üçün sərrafa verir. 
Bir müddət sonra qoca zərgər arvadını qızılı almağa göndərir. Bununla da süjetin məğzini təşkil edən hadisələr baş 
verir. Fərq bundadır ki, zərgərin arvadı bu novellada şeyxülislam, qazı, müfti və darğadan kömək istəyir. Görünür, 
novellaya məhz bu personajların daxil edilməsi Əbdi bəy Şirazinin yaşayıb-yaratdığı dövrün xarakteri ilə şərtlənmişdir. 

Avropada «Min bir gün» adı ilə məşhur olan əsərin müəllifi də bu populyar süjetə biganə qalmamış və ondan 
özünəməxsus şəkildə istifadə etmişdir. «Gözəl Aruyənin əhvalatı» adı ilə verilmiş bu süjet Dəməşq hökmdarı 
Bədrəddinin dilindən nəql olunur (10, 231-237). Burada Dəməşqli tacir Bənnadan və onun gözəl arvadı Aruyədən 
söhbət gedir. Bənnanın min dinarı verdiyi şəxs isə Danişmənd adlı fəqihdir. Fəqihdən pulu ala bilməyən Aruyə qazıya 
və şəhər hakiminə müraciət edir. Onları eyni üsulla sandığa salan Aruyə hökmdara - yəni Bədrəddinə şikayət edir. 
Bədrəddin məsələni həll etsə də, Aruyənin gözəlliyinə laqeyd qalmır və Bənnanı çağırıb arvadını ona güzəştə getməyi 
təklif edir. Bənna arvadı razı olarsa, onu boşayacağını bildirir. Lakin vəfalı Aruyə bu təklifi eşitmək belə istəmir və 
ərinə şəhəri tərk etməyi məsləhət görür. Elə həmin gecə onlar Dəməşqdən köçürlər. Qulluqçudan bunu öyrənən 
Bədrəddin təəssüflənir və üstündən iyirmi il keçsə də, gözəl Aruyəni unuda bilmir. 
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Göründüyü kimi, süjetin əsas özəyi «Munisnamə»dəki hekayətə müvafiqdir, lakin əsərin ümumi strukturuna və 
təhkiyənin gedişinə uyğunlaşdırmaq məqsədilə onda müəyyən dəyişikliklər edilmiş, bir sıra detallar əlavə olunmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, nəzərdən keçirilən süjet müasir dövrdə də İran xalqları arasında məşhurdur. Məsələn, 1913-
1914-cü illərdə İranda folklor toplamaqla məşğul olmuş A.A.Romaskeviç Yəzddə Davud-piləvər adlı bir nağılçıdan 
həmin süjetin bir variantını eşidib qələmə almış və sonralar özünün tərtib etdiyi «Fars xalq nağılları» kitabına daxil 
etmişdir (11, 118-122). Həmçinin İsfahan nağıllarında (12, 75-80), tacik folklorunda (13, 460-464) öz pərəstişkarlarını 
aldadıb sandığa salan qadın haqqında süjetə rast gəlirik. Akademik S.F.Oldenburq bu süjetin müxtəlif ədəbiyyatlarda 18 
variantı olduğunu göstərmişdir (14, 443-450). Qətiyyətlə deyə bilərik ki, «Munisnamə»nin X hekayəti bədii kamilliyi 
baxımından bütün bu variantlar içərisində xüsusi yer tutur. 
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Рена Рзаева  
 

ОБ ОДНОМ СЮЖЕТЕ ИЗ «МУНИС-НАМЕ» И ЕГО ВАРИАНТАХ 
 

Резюме 
 
В статье анализируется сюжет 10-й новеллы из «Мунис-наме» Абу-Бакра ибн Хосрова ал-Устада – пер-

соязычного азербайджанского писателя ХII века. Этот сюжет расценивается как классический пример женской 
находчивости (или же коварности) и встречается во многих образцах восточной и европейской литературы, а 
также в фольклоре разных народов. Сравнив различные версии этого сюжета, автор приходит к выводу о том, 
что новелла «Мунис-наме» - один из самых совершенных с художественной точки зрения вариантов этого 
сюжета.  

 
 

Rena Rzayeva 
 

ON A STORY IN "MUNIS-NAMEH" AND ITS VARIANTS 
 

Summary 
 
The article examines the story of the 10th novel of "Munis-nameh" Abu Bakr ibn Khusrau al-Ustad - Persian 

Azerbaijani writer of the twelfth century. This story is regarded as a classic example of women's ingenuity (or 
insidious), and is found in many samples of Oriental and European literature as well as in the folklore of various 
nations. Comparing different versions of this story, the author concludes that the story in "Munis-nameh" - one of the 
most perfect from the artistic point of view options. 
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ürk dünyasının böyük övliya və mütəfəkkiri olan Yunus Əmrənin (1240-1320) doğum və ölüm yerinin bu 
vaxta qədər dəqiq məlum olmamasının səbəbi əldə olan məlumatların, aparılan araşdırmaların müxtəlifliyi ilə 
bağlıdir. Bu övliya şairin harada doğulub, harada yaşayıb yaratması haqqında müasir elmi araşdırmalarda 

birmənalı olmayan fikir və mülahizələr mövcuddur. Araşdırmalarda Anadolunun bütün bölgələrindən tutmuş, Azərbay-
canda belə məqam və məzarının olması bu övliya şair haqqında həqiqəti deməyə, həqiqəti ortaya qoymaqda çətinlik ya-
radır. Bəzi araşdırmaçılar onu Sarıköy, Karaman, Aksara, Sakarya, Tuzçu, Lumni, Bolu, Azərbaycanın Qax bölgəsindən 
olduğunu göstərir və bu yolla da ölməz sənətkarı öz yurddaşları sayırlar. Bütün bunlar şairə olan məhəbbətdən, sevgi-
dən onun sözünün qüdrətinə olan inam və hörmətdən irəli gəlirdi. Bu fikirlərlə bağlı Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar 
Vahabzadə “ bəs nədəndir bir yerdə ölüb, min yerdə qazılmış məzarı onun “ demışdir. İlk öncə onu demək lazımdır ki, 
bütün bu doğum və ölüm yerlərinin müxtəlif coğrafi arealları aşması, bü övliya şairi “Anadolunun bütün ərazilərinə, 
Azərbaycanda məzarının olması səbəblərindən biri də o zaman Türk islam dünyasının hər tərəfindən bu ərazilərə axının 
güclü olması idi. İslam məmləkətləri ilə həmhüdud olduqları üçün islamiyyəti tezliklə qəbul edən islamlarla, Xəzər 
türkləri ilə, qıpçaqlarla daim münasibətdə olan Sır-Dərya oğuzları səlcuqlardan daha öncə müxtəlif əmratlar halında 
Mavərinnəhrdən qalxaraq şimalı İran yolu ilə Azərbaycan və Bizans imperatorluğu sərhədlərinə qədər gəlmişdilər.” (1, 
226.) Demək, Qax rayonunun Oncalı kəndində Oğuz qəbirsitanlığının olması heç də təsadüfi deyil. Bu axının özü ilə 
gətirdiyi oğuz türkləri yerli əhali ilə qaynayıb qarışdılar. Bu, türk sufi şeyxlərinin Azərbaycana gəlməsi, yerli əhalı ilə 
sıx əlaqədə olduğunu göstərir. Bir ehtimal kimi də olsa demək mümkündür ki, o zaman istər Tapdıq Əmrənin, istərsə də 
Yunus Əmrənini siyasi fəaliyyətlərinin mərkızlərindən biri də yəqin bu ərazidə fəaliəyyət göstərmiş və çoxlu 
tərəfdarları olmuşdur. Hal-hazırda yaxın zamanlara qədər bu müqəddəs övliyaların məzarı xalq tərəfindən ziyarətgah 
kimi insanların inam yerinə çevrilmişdir. Oncalı kəndində meşənin içərisində yerləşən bu qəbirlər bir metr hündürlükdə 
çaylaq daşları ilə hörgüyə alınmışdır. M.Nemətqızı yazır: “ 5-6 il bundan öncə biz orada işlədiymiz zaman qəbirlərin 
üzərindəki daşların surətinin yazıya köçürüb yazıları oxumuşduq. Həmin abidələr “Azərbaycan epiqrafik abidələri 
toplusu” çoxcilidliyinin Şəki-Zaqatala zonasından türk-ərəb-farsdilli kitabələr (XIV-XX əv. ) adlı II cildinə daxil 
edilmişdir. Alim yazır ki, Yunus Əmrənin 750 illik yubleyi ilə əlaqədar Türkiyədən gələn mədəniyyət işçiləri qəbrin 
üzərindəki yazılarla bağlı mənə müraciət etdilər, çünki sonradan o yazılar itmişdir. Mən Oğuz qəbrsitanlığından Tapdıq 
Əmrənin qəbri üzərindən götürdüyüm estampı tapdım, amma Şeyx Yunusun qəbri üzərindən götürdüyüm estamptı 
tapmasam da qeyd olunan əsərin II cildinə həmin yazının mətnini bütövlükdə əlavə etmişəm. Şeyx Yunusun qəbri 
üzərindəki başdaşının ərəbcə kitabəsini tərcüməsi belədir: “Biz torpaqdan günahsız yaranmışdıq, torpağa isə günahkar 
qayıdırıq. Bu qəbri mərhum Şeyx Yunusun xatirəsini əziz tutmaq üçün Mirzə İbn Çələbi məşhur Soltan İnb Saleh, İbn 
Məhəmməd Zaman İbn imama Əli Allah onları bağışlamış h. 821 (1418) il tarixdə bina etdi.” Müəllif sonra fikirlərinə 
davam edərək göstərir ki, Hacı Tapdıq babanın qəbri üzərindəki yazılmış kitabənin tərcüməsi isə belədir: “Rəhimli və 
mərhəmətli olan Allahın adıyla, hər iki dünyanın rəbbinə həmd olsun. Onun yaratdığı Məhəmməd və onunu nəslindən 
hamsına salam və salavat olsun. Bu evi ( qəbir evini) Şeyx Mirzə ibn Çələbi və Şeyx Salman ibn Saleh 1207-ci ildə bina 
etmişdir.” (2) Bu məlumatlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, qəbrlər arasındakı zaman fərqi çoxdur. Bu da istər Tapdıq 
babanın, istərsə də Yunus Əmrənini ölüm illərini göstərmir, amma qəbrləri inşa edənin adı eynidir. Bəlkə bu şəxslərin 
adının eyni olması onların bir təriqətlə bağlılığını, adın da nəsil şəcərəsində təkrar qoyulması, bu yolla həmin təriqətə 
bağlılığın qorunmasıdır. Bu ənənə adların qoyulmasında da özünü göstərir. Şairin qəbrinin Azərbaycanda olması , onun 
Azərbaycana gəlməsinə divanında da işarələr var. Yunus Əmrənini divanında yer alan beytlərdən məlum olur ki, şair 
təkcə Anadolunun şəhər və kəndlərini deyil, həmçinin bir sıra qonşu türk məmləkətlərini gəzib dolaşmışdır. O, 
Azərbaycanda olmuş, bu ərazini “Yuxarı ellər” adlandırmışdır:  

 
Gəzdim Urum ilə Şamı, Yuxarı elləri hamı,  
Çox axtardım bulammadım, söylə qərib, mənciləyim. 

 
A.Gölpinarlı, N.Baharlı, B.Kudelin, A.Rüstəmova və başqa alimlər burada “yuxarı ellər” dedikdə Azərbaycanı 

nəzərdə tutulduğunu bildirirlər. Onu da demək lazımdır ki, o dövrdə vəhdəti-vücudçu dərvişlər diyar-diyar gəzib öz 
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təriqət görüşlərini yayırdılar. Ola bilsin ki, Yunus Əmrə də tapşırıq alıb səyahətə çıxmış və bu cür səyahətlərdən 
təsirlənərək şeirlər yazmışdır. Yunus Əmrə şerilərində adı çəkilən yerlərin bir qisminin isə onun şair təxəyyülünün məh-
sulu hesab etmək olar. Əslində bir çox sufi şairlərin, aşıqların yad məmləkətlərə səyahətə çıxmaları məlumdur. 

Türk sufi dərvişlərinin müxtəlif ərazilərə yayılmasında tənəzzülə uğramış Səlcuqlar dövləti böyük rol oynamışdır. 
Bu gəzərgi dərvişlərin XIII əsrdə Anadoluda, Suriyada, Misirdə türklərin geniş yayılmasında böyük xidmətləri olmuş-
dur. Mərkəzi Asiyadan başlayan monqol yürüşləri onsuz da zəif olan Səlcuq dövlətini sarsıtdı və süquta uğratdı. Bu 
dövrün siyasi çəkişmələrinin canlı şahidi olan Yunus Əmrə monqol-tatar yürüşünə münasibətini bildirərək yazırdı: 

 
Eşqin çəri saldı bəni könlüm evi iqliminə, 

Canımı əsri eylədin, nidən bana yağı tatar. 
 
Monqol istilasından sonra xalq ağır vergi verməyə məcbur oldu. Bu dövrdə sufiləri insanlığın hardan gəldiyini, hara 

getdiyini, həyat, ölüm, ailə məsələləri düşündürürdü. Bu kimi fəlsəfi suallara cavabı xalqa daha yaxın olan sufi şeyxləri 
verməyə çalışırdılar. Yunus Əmrənin xalq üslubunda yazdığı şerlərin əksəriyyəti monqol işğalı ərəfəsində və ondan 
sonrakı vəziyyətdən təsirlənərək yazılmışdı və yuxarıda sadalanan suallara fəlsəfi cavab idi. Monqol yürüşləri, dağıntı-
lar, aclıq, səfalət xalqı ümidsiz hala salmışdı. Bu sosial şəraitdə təsəvvüf əhli maddi həyatın keşməkeşlərindən üz çevi-
rən insanların qəlblərini və ruhunu saflaşdırmağa, bu dünyanın keçiciliyini və çətinliyin bir imtahan olduğunu göstər-
məyə çalışırdı. F.Köprülü yazırdı ki, monqol-tatar yürüşləri xalqı bezdirdiyi bir zamanda Xorasandan gələn dərvişlər 
xalqın diqqətini başqa bir səmtə - ilahi eşqə yönəldirdilər R.Mollov yazır: «Sosial tarixi hadisələr Orta Asiyada hərəkat 
dairəsini genişləndirərək Azərbaycanda Nizami Gəncəvi kimi bir dühanı yetirdi. Bu hadisələr batıda son məkanı olan 
Anadoluya köçərək üç böyük şəxsiyyəti Rumi, Y.Əmrə və Bədrəddin Simavini yetirmişdir.(3,161) “Anadolu'daki uç 
beylikleri, medenî bir hayatın kaynağı olan Türk ve İslâm dünyasmın her tarafından gelmiş her sinıftan ve meslekten 
adamlarla doludur” (4, 279) Sufi təkyə və zaviyələri həm Səlcuqlar, həm də onların yerini tutan monqol-tatar sülalələri 
tərəfindən himayə olunurdular. Qeyd etmək lazımdır ki, sufizm Xorasanda, Azərbaycanda və Anadoluda daha geniş 
yayılmışdı. Təsəvvüf ədəbiyyatının ən gözəl əsərləri də məhz Anadoluda bu dövrdə yaranmışdı. Yunusun yaşadığı çağı 
xarakterizə edən H.Mazıoğlu yazırdı: “Yunus Əmrə monqol hakimiyyəti altına girən Anadoluda səlcuq dövləti siyasi 
gücünü itirdiyi, xalq monqollara ödənən ağır vergilərin yükü altında əzildiyi, din və məzhəb qovğaları üzərində tökülən 
qanlar, zülm, aclıq, yoxsulluq xalqı canından bezdiyi bir dövrdə yaşamışdı”(5, 402) 

 Yunus Əmrənin hayat əfsanələrə bürünərək müasir dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Şairin həyatının bəzi illəri 
haqqında “Risalətün nüshiyyə” əsərində özü dəqiq məlumat verərək deyir :  

 
Sözə tarix yeddiyüz yeddidir, 
Yunus canı bu yolda fədadır. 

 
Bu tarixdən göründüyü kimi şair bu əsəri ömrünün yetkin yaşında qələmə olmışdır. Prof. Camal Anadol “Könüllər 

sültanı Yunus Əmrə” adlı kitabında göstərir ki, İstanbul Bəyazid Dövlət Kitabxanasında bir məcmuədə belə məlumata 
rast gəlmişdir: “Yunus Əmrə sənə 720, yaşı 82”(6, 60-61) Bu sözlərdən belə məlum olur ki, Yunus Əmrə hicri 638 
(miladi 1240-1241-ci) ildə doğulmuşdur . Bu fikrin təsdiqinə Yunus Əmrə haqqında ilk elmi axtarışdirma aparan 
görkəmli türk alimi F.Köprülünün «Türk ədəbiyyatında ilk mütəssəvvüflər» əsərində rast gəlirik. F.Köprülü yazır: 
«Daha sağlığında mənqəbələri bütün Anadoluya yayılan Yunus Əmrə böyləcə bir zaman yaşayaraq, bir çox ilahilər 
yazdıqdan və onların xalq arasında yayılmasını gördükdən sonra, hicri 707 (miladi 1307-1308) tarixini təqib edən 
sənədlər əsasında öldü. Əlimizdəki vəsiqələrə görə, vəfat tarixini açıq bir surətdə təyin edə bilmək, nə yazıq ki, 
mümkün deyildir. (7, 270-271) Məhz biz də yuxarıda gətirdiyimiz nümunələrin daha etibarlı olmasına söykənərək 
Yunus Əmrənin doğum tarixini 1240, ölüm tarixini isə 1320-ci il qəbul edirik.  

Hacı Bəktaş Vəlinin “Vilayətnaməsinə” görə, onun haqqında xalq arasında söylənilən rəvayətlərin birində deyilir: 
Günlərin birində Yunus Əmrə eşidir ki, Kirşəhərə yaxın Suluca Karaköyüdə Hacı Bəktaş adlı bir pir var və hamıya 
yaxşılıq edir. Yunus da fikirləşir ki, o da Hacı Bəktaşa müraciət etsin. Hacının kəndinə çatar-çatmaz fikirləşir ki, köyə 
əliboş getməsin, qayıdıb, dağlardan alıc toplayır və heybəsinə doldurur. Hacı Bəktaşa Yunusun gəldiyini söyləyirlər. 
Yunusun bu hərəkəti Hacıya xoş gəlir və dərvişlərdən ona xəbər göndərir:Buğda istəyir, yoxsa hikmət?Yunus:Mən 
hikməti neyləyirəm, mənə buğda lazımdır.Hacı Bəktaş onun xurcununun ağzına qədər buğda ilə doldurunmalarını 
tapşırır.Xurcunu doldurub Yunusa verirlər. Yunus yola düşür. Fəqət yolda: Mən nə etdim? -deyə öz-özünə fikirləşir. 
Əgər mən hikmət alsaydım, buğdanı da əldə edərdim - deyə, düşünən Yunus geri qayıdır və deyir, - Buğdanı 
boşaltsınlar, sən mənə hikmət ver. Hacı Bəktaş: O keçdi, artıq, nəsibini Tapdıq Əmrədən al. Deməli, Hacı Bəktaş 
Vəlinin “Vilayətnaməsinə” görə o, Sivrihisara bağlı olan Sarıköydə döğulmuşdur.(8 ,93) 

Uzun müddət Tapdıq Əmrə dərgahında çalışan Yunus bir dəfə mürşidindən icazə alıb səfərə çıxır və yolda gəzərgi 
dərvişlərə qoşulur. Bu dərvişlərin hər biri növbə ilə axşam olarkən əllərini göyə tutub Allahadan yemək istəyərmişlər. 
Allah da qeyb aləmindən onların yalvarış və dualarını eşidib dəvrişlər üçün bir süfrə göndərərmiş, onlar da göndərilən 
bu təma ilə nahar edərmişlər. Nəhayət, bir gün növbə Yunusa çatır və o da Allaha yalvararaq deyir ki, dərvişlər kimin 
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hörmətinə dua edirlərsə, o kəsin haqqı üçün bizlərə yemək göndər, mən də bu dəvrişlər yanında üzüqara qalmayım. 
Allah o axşam hər axşamdakından da bol neymətlərlə dolu iki süfrə yemək göndərir. Dərvişlər təəccüblənirlər, sən 
kimin eşqinə dua etdin, söylə? Yunus deyir: Əvvəlcə siz deyin.Onlar: Biz Tapdıq Əmrə dərvişi Yunus eşqinə dua etdik, 
deyirlər. Bunu eşidən Yunus dərhal Tapdıq Əmrənin dərgahına dönür, o, Tapdıq Əmrənin əsasının . O, əsasın atdığı 
yerdə qərar tutur . “Mənbələrin verdiyi məlumata görə, Yunus Əmrə Tapdıq Əmrə dərgahında 40 il qulluq göstərdikdən 
sonra nəsibini almış və “dili açılaraq” bədahətən ilahilər söyləməyə başlamışdır. Deməli, Tapdıq Əmrəyə şağird olan 
Yunus 40 il onun hüzurunda xidmət göstərmişdir.Abdulbaqi Gölpınarlının araşdırmalarından məlum olur ki, Tapdıq 
Əmrə o zaman Sakarya hövzəsində yaşamışdır. Bu fikrə rəğmən Yunus Əmrə də Sarıköylü qəbul edilə bilər. (9, 12.) 
Nihat Sami Banarlı da “Vilayətnamədə qeyd etdiyimiz rəvayəti xatırlatmaqla , Yunusu Sarıköylü qəbi edir. (10 ,329.) 
Yunus Əmrənin divanında belə bir beytə rast gəlirik,  

 
 Mövlana Xudavəndigar bizə nəzər qılalı,  
 Onun görklü nəzəri könlümüzün aynasıdır.  

 
Şair haqqında o da məlumdur ki, Mövlananın “görüklü nəzəri könlümüzün aynasıdır” fikrinə, Mövlananı öz yanında 

görməsə belə gözəl nəzərlərinin həmişə onu qoruduğunu, hifz etdiyini söyləyir. “Görklü” sözü hal-hazırda bu gün də 
Karaman-Konya ərazisində işlədilir. Yunus Əmrənin Mövlana ilə görüşdüyünü «Mövlana söhbətində saz ilə işrət oldu» 
beyti ilə başlayan şeiri də bir daha dediklərimizin həqiqət olmasını təsdiq edir. Yunus Əmrənin Mövlana ilə bir çox 
tədqiqatçılara görə cavan yaşlarında- təxminən 33-34 yaşında görüşdüyü məlumdur. Bu dövr də Mövlananın vəfat 
etdiyi vaxta (1273 ölüb) təsadüf edir, şair onun həsrətini çəkdiyini təəssüflə bildirərək yazır:  

 
Fakir Əhməd Qütbəddin, Sultan Seyid Nəcməddin,  
Mövlana Cəlaləddin ol Qütbi cahan hanı?  

 
Bu iki sənətkarın görüşməsi ilə bağlı Könül Çağlayan yazır: «Zira, Yunus kimi bir insanın Mövlana kimi bir 

könüllər sultanını, həm də yaxın bir məsafədə olduğu halda ziyarət etməməsi düşünülə bilməz». (11, 40) Yunus Əmrə 
və Mövlana əlaqələri haqqında yarıəfsanə, yarıhəqiqət olan bir fikir də formalaşıb ki, Mövlana “Allah dərgahında hansı 
mərtəbəyə qalxdımsa, Türkman xocası Yunusu özümdən öncə oturmuş buldum” (12, 46) Ərzurumlu İbrahim Hakki isə 
“Mərifətnamə” əsərində Yunus Əmrəni Ərzurumun Tuzçu köyündə olduğunun söyləyir.( 13, 37)  

 Şairin doğum yeri haqqında olan mülahizələrdən biri də odur ki, mütəsəvvüf Niyazi Misri Yunus Əmrənin 
məzarının və məqamının Lümnidə olunduğunu demişdir. (14, 44) Onun məzarı ilə bağlı fərqli firkiflərdən biri də odur 
ki, Hacı Bəktaş Vəlinin “Vilayətnaməsində” adı istinadən Karaman və Əskişəhərdə olması haqqında da mülahizələr var. 
Elə buna görə də Karaman və Əskişəhərdə Sarıköydəki türbənin Yunus Əmrə türbəsi olduğu düşünülür.  

Tarixi şəxsiyyətlərə münasibət baxımından Yunus Əmrə divanında önəmli yerlərdən birini şairin mürşidi Tapdıq 
Əmrə ilə bağlı beytlər tutur. Şair «təriqət şəcərəsi» kimi sələnən şerində bu əlaqələri aydın göstərir: 

 
 Yunusa Tapduğu, Saltuku, Barakdandır nəsib, 
 Çün könüldən guş qıldı, mən neçə pünhan olam. 

 
Dövrünün görkəmli şəxslərindən olan Hacı Bəktaş Vəlinin xəlifələri kimi tanınan Sarı Saltukla Barak Baba Yunus 

Əmrənin şeyxi olan Tapdıq Əmrənin şeyxi olmuşlar. Görkəmli tədqiqatçı A.Gölpınarlı son zamanlar Yunuun Sarıköy-
dəki məzarı açıldığını, Yunusun dahi bir insan olduğunu skletlərin təqribən altı yüz il öncə 80 yaşlı adama məxsus 
olduğunu yazır.( 15, 15)  

 Bütün bu deyilənlər onu göstərir ki, müxtəlif ərazilərdə doğulmasından, yazıb yaratmasından, etdiyi səyahətlər-
dən, bağlı olduğu təriqətdən, görüşdüyü şəxsiyyətlərdən, yazdığı ilahilərdən, asılı olmayaraq, insanları haqq yoluna səs-
ləyən bu sənətkarın doğum yerinin və məzarının müxtəlif ərazilərdə olmasinı sterotitp kimi qəbul etdən insanların şairə 
olan sevgini heç də azaltmamışdır. Yunus Əmrənin məzarı onu sevənlərin qəlbindədir 
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ABOUT YUNUS EMRE'S PLACE OF BIRTH IN MEDIEVAL  
SOURCES AND CONTEMPORARY RESEARCHES 

 
Summary 

 
Place of birth of prominent sufi-poet and thinker of turkish world Yunus Emre is still unknown and this is due to 

mismatch of information from different sources,different results of conducted researches. There are a lot of uncertain 
versions about place of his birth, life and location of poet's tomb. There are versions about location of his tomb and 
place of his birth from all provinces of Anatolia to Azerbaijan and this complicated possibility of authentic study of 
poet's life path. One of versions about place of poet's birth is that poet is from Karahan and Eskishekhir, according to 
Hadji Bektash Veli's work "Vilayetname". According to sufi poet Niyazi Misri Yunus Emre's tomb is located in Lumni. 

 
Хураман Гумматова 

 
О МЕСТА РОЖДЕНИЯ ЮУНУА ЭМРЕ В СЕРЕДНЕВЕКОВЫХ  

ИСТОЧНИКАХ И СОВРИМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Резюме 
 
Место рождение великого мыслителя и поэта –суфи турецкого мира Юнуса Эмре досих пор не известно в 

точности и связано это с не совдением различных сведений, результатов производившихся исследований. О 
месте рождения, жизни и погребения этого поэта- шейха в современных исследованиях существуют различные 
не определенные версии. Существуют версии о расположении его гробницы и о месте это рождения начиная с 
всех областей Анатолии до Азербайджана и это усложняет возможность достоверного изучения жизненного 
пути поэта. Одно из многочисленных версий о месте его рождения, это версия из «вилаетнамэ» Гаджи Бекташ 
Вели, согласно которой поэт из Карамана и Эскишехира. Согласно поэта- суфии Ниязи Мисри место 
погребения и гробница Юнуса Эмре находится в Люмни. 
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NAKAMIN TƏVƏLLÜD VƏ VƏFAT TARİXİNDƏKİ 
YANLIŞLIQLARA CAVAB 

  
 

ənbələrdən aldığımız məlumatlara əsasən Nakamın təvəllüdü və vəfatı tarixi 1839-1908-ci ildir. Bu 
tarix ədəbiyyatşünaslar tərəfindən müxtəlif variantda göstərilmişdir. Bunları izləyək: Ədəbiyyatşünas 
N.Qarayev (1842-1906), Rəhimova Aybəniz “Q.Məmmədli təzkirəsi”ndə (1829 -1905), H.Araslı 

(1836-1906), Ə.Qaracadaği və H.Səmədzadə (1829-1908), K.Mirbağırovun “Seyid Əzim Şirvani” əsərində (1824-
1906), Ə.Abdullayev Nakam haqqında yazdığı mətndə (1841-1906), Ə.Müznib (1829-1906), M.Quluzadə (1839-1906), 
M.İsmayılovun “Şəki” və “Şəki:alim və ziyalılar” kitabında 1841-1906, Ə.Behcəti (1829-1906), İ.Ağayev, F.B.Köçərli 
(1841-1906), C.Nağıyeva “Azərbaycanda Nəvai” kitabında, Q.Beqdeli(1829-1906) ), F.Qasımzadənin 1966-cı ildə dərc 
etdirdiyi “XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” əsərində Nakamın tarixini (1839-1906), 1985-ci ildə çıxan “XIX əsr 
Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabının 2-ci cildində isə Nakamın tarixini (1829-1905), İ.İsmayılov (1839-1906), Y.Piriyev 
və ensiklopediyadakı məlumata görə (1842-1906), P.Makulinin kitabında 1906-cı ildə, K.Adışirinov(1824-1906), 
S.Əfəndiyev (1829-1905), Ayna Babayeva Nakamın tarixini (1839-1906), Şəki küçəsi 2 ünvanında qapı üzərində barel-
yefdə 1829-1906-cı il və “Nakam”ın adını daşıyan kitabxanada bir büst qoyulmuşdur ki, bu büstün üzərindəki tarix belə 
çaşqınlıq yaradır, yəni (1841-1906)-cı il yazılmışdır. Bütün bu məlumatlar tədqiqatçılar tərəfindən verilmiş və Nakam 
haqqında doğru olmayan məlumatlar getmişdir. Bu məlumatların mənbəyinin haradan gəldiyinin səbəbi isə belədir:  

 Nakamın “Hədisi-Lətif”əsəri M-58/11561 şifrli əlyazmadır. Bu kitabda rəvayətçinin dilindən nəql olunur ki, 
(“Gülçin və Gülşən” dastanında) “H.1255/m.1839-cu il (zil-qadə) səxavətli və hörmətli kəramət sahibi olan Hacı 
Məhəmməd bəy mayor məşhur Hacı Sədrəddin bəyin oğludur. O, öz padşah sarayının taxtgahının kamranı idi. Əzəli və 
əbədi olan Allah ona oğul bağışladı, qələmə olan eşqini verdi, məhəbbət qələmiylə ruzisini ayırmış, İsmayıl adı ilə 
günahsız etmiş, ağıl cəhətdən tayı-bərabəri yox idi..., ol zamanda 1277/1860-cı ildə, o dövrün Mirzələr zümrəsinə aid 
idilər” (2, 8). Bütün bu faktlar Nakamın öz əsərlərindən götürülmüşdür. Bu nəql edilən tərəfindən anlaşılmayan bu və 
ya digər ifadələr, “Divani-Nakam” əsərində şairin öz dilindən deyilən “1881-ci ildə yığdığım gül bəstəsindən bir dəstə 
bağladım, ürəyimin səsini dinlədim” ifadəsini götürsək, şairin bu əsəri xeyli əvvəldən yığdığını, 1879-cu ildən isə başla-
yaraq üzərində işlədiyi nəzərdə tutulur. Buna görə də 1881-ci ildə isə işıq üzü gördüyü döğru hesab edilir. “Məcnun və 
Leyli” əsərinin “Xatimey” ində isə yazır: “40 yaşında təriqət kədərdən uzaqlaşmaq üçün əsərlər yazdım, 1896-cı ildə 
bu əsəri tamamladım”, bu əsərdə yaşının 55-ə çatdığını, saçının ağardığını təsvir etməsi bəzi dolaşıqlığa səbəb olmuş-
dır. Yenə də xatırlatmaq istərdik ki, bu əsərini də göründüyü kimi 1894-cü ildən başlayaraq işləmiş, 1896-cı ildə isə 
bitirmişdir. B-8007/11888 şifrli əlyazmada “Məcnun və Leyli” əsərinin 1896-cı ildə tamamlanması haqqında (6, 386)-cı 
vərəqin haşiyəsində yazılmışdır. Bu faktlar onu göstərir ki, Nakam 1839-cu ildə anadan olmuşdur.  

 Başqa bir fakta əsasən D-831/24084 şifrli əlyazma “Qazıxanə”dəftəri Qarasu mahalının qazisi Abdullah əfəndiyə 
aiddir. O, Əbdülqəni Nuxəvinin I nigahdan olan oğludur. Əbdülqəni Nuxəvi (1817-1879) Şəki şəhərinin Böyük Cümə 
məscidinin imamı və baş qazisi təyin olunmuşdur. Onun qazilik dəftəri və imzaladığı rəsmi dövlət sənədlərinin bir 
qismi hal-hazırda Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır (4, 8). 

 M.Füzuli adına AMEA Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan 300-dən çox adda Azərbaycan və başqa Şərq klassikləri 
əsərlərinin əlyazmaları Əbdülqəni Nuxəvinin ecazkar qələminin məhsuludur (10, 73). “Qazıxanə dəftəri” F.e.doktoru 
Kamandar Şərifov tərəfindən hazırlanmışdır. K.Şərifov yazır: “Nəşrə hazırlanan “Qazıxanə dəftəri” kitabı üzərində apa-
rılan araşdırmalar bir sıra mətləblərə aydınlıq gətirmişdir” (10, 9). Bu D-831/şifrli əlyazma “dəftər”i isə X.Əbdülqəni 
əfəndi Nuxəvinin “Qazıxanə dəftəri”nin davamıdır. 

D-831/24084 şifrli əlyazmanın cildinin forzasında Nakamın 1qəzəli, 3rübaisi, 1 vərəqində isə 3 qəzəli vardır, qara 
mürəkkəblə yazılmış yazı Nakama aiddir, hər bir qəzəlin başlığında “Nakam” yazılmış vərəqdəki əl yazısında oxşarlıq 
vardır (4, 1). Bu yazılar 1908 ilə qədər olan məlumatlardır. 1908-ci ildə isə şair vəfat etmişdir. Bu dəftərin şairə aidliyini 
və burada işlədiyini ehtimal etmək olar. Bu nəslin 1860-cı ildən Mirzələr təbəqəsinə mənsub olduğu “Hədisi-lətif” 
əsərində yazılmışdır (2, 8). Bütün bu fikirlərin çoxu onun öz əsərlərindən götürülmüşdür. 

S-541/9494 şifrli əlyazmada bir yazı nəzəri cəlb edir və aydın olur ki: “Bu kitabın sahibləri ki, Kərim bəy və Salman 
bəy Əhməd bəy oğludur. Mərhum ölüpdür. 1908-ci il, fi 3 oktyabr mahidə vəfat etdi, allah rəhmət etsin” yazılmışdır (3, 
126). Bu Əhməd bəy Nakamın qardaşı, Kərim və Salman isə Nakamın çox sevdiyi və maddi cəhətdən kömək etdiyi 
qardaşı uşaqlarıdır. Aşağıdakı faktda isə Nakamın Əhməd adlı qardaşının olduğu faktını isbatlayan bu rəsmi sənəd “Qa-
zıxana dəftəri”ndən götürülmüşdür:  

 M
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B-4175 şifrli əlyazmanın 22a vərəqindəki bu yazıda: “İsmayıl küçük bərdavər və Əhməd büyük seyidlər sahibi-ki-
tabe ruzi-axşam”. Bu tarixin bağlı olduğu mənbə məlum deyil (1035) (7, 22). Biz isə Sədrəddin bəyin Əhməd adlı oğlu-
nun olduğunu bu fakta əsaslanmışıq: “Əhməd ağanın qızı Nazənin xanımın vəkili qardaşı Yusif bəydir. O, paruçik 
Ələşrəf bəy Əmirxanovun oğlu Cavad bəyə ərə getmişdir”.  

Əbdülqəni Nuxəvinin “Qazıxana dəftəri”ndən götürülmüş bir fakta baxaq: 1297/1880-cı il. Nazənin xanım Hacı 
Sədrəddinbəyin oğlu Əhməd ağanın qızı (ailə quran). Vəkili-qardaşı Yusif bəy Əhməd bəy oğlu (13 zilqə`də). Evlənən: 
Cavad bəy paruçik Ələşrəf bəy Əmirxanovun oğlu. Vəkili: Teymur Hacı Yaqub oğlu. Məhr və cehiz: 600 manat, bir 
rulon şal parça, imarət, 20 misqal qızıl (13, 81).  

Başqa bir fakt: “Hacı mayor Sədrəddin bəyin nəslindən olan Mürsəlbəy Həsən bəy oğlu Sədrəddinbəyov ətrafına 
daha səbatlı qüvvələr topladı, vəzifəsi ilə əlaqədar o, o zaman polis rəisi işləyirdi. Bu şəxs babası mayor Səd-
rəddinbəyin davamçısı idi. O, tez-tez Gəncədə, Tiflisdə, Bakıda olurdu. Müsavat partiyasının liderləri ilə - Fətəli xan 
Xoyski, X.Xasməmədov, X.Məlikaslanov ilə əlaqə saxlayırdı (9, 179). (Sədrəddin bəyin Həsən adlı oğlu olduğu fakt 
budur). Bir fakta baxaq: “Hacı Dərviş Məhəmməd bəyin oğlu Məhəmməd ağanın arvadı Gülli xanım Ağası bəyin qızı 
(zərbədən) 1865-ci ildə 35 yaşında vəfat etmişdir (13, 14). Bu fakta əsasən, ehtimal edə bilərik ki, Nakamın Məhəmməd 
ağa adlı qardaşı varmış. Aşağıda verilmiş faktdakı yazıdan ehtimal etmək olar ki, Sədrəddin bəyin oğlu Əhməd bəydən 
başqa, Nakamın da Əhməd adlı qardaşı olduğu faktı ortaya çıxır (S-541şifrli əlyazmada). 

Bəzi tədqiqatçılar tərəfindən “Nakam” haqqında verilən məlumatlarda səhvlik olmuşdur. Bu fakta baxaq: S-
541/9494 şifrli əlyazmada bir qeyd nəzəri cəlb edir: “Bu kitabın sahibləri ki, Kərim bəy və Salman bəy Əhməd bəy 
öğludur, mərhum ölübdür, 1908-ci il fi 3 mah oktyabr ayı vəfat etdi, 2 dəfə allah rəhmət etsin” yazılmışdır (3, 126). Gö-
rünür Nakam 1894-cü ildə 55 yaşında əsəri yazmağa başlamış, 1896-cı illərdə əsəri bitirmişdir. Əgər 1845-ci ildə ana-
dan olubsa, 1896-cı ildə 51 yaşı olur. Şairin əsərindəki faktlar daha düzgün sayılır. Ə.Behcət yazır: “Tarixi-siyahiyə 
ümumiyyə dəftərində 1845-ci ildir. Halbuki kəndisi 1904-cü ildə 75 sənəm vardır deyirdi” (1, 9). Bu ifadə şairin öz 
məlumatları ilə düz gəlmir, çünki Ə.Behcətin bu fikrinə əsasən, deyə bilərik ki, şair 1829-cu ildə anadan olub, o, 1904-
cü ildə Konya vilayətində olmuş, Mövlana kitabxanasına bir neçə kitab buraxmış, bir neçə il orada yaşadığı haqda 
məlumat varmış. “Hədisi-lətif” adlı əsərində buraxılmış bu tarixdə: “1839-cu ildə mədəni, səxavətli, kəramət sahibi olan 
məşhur Hacı Məhəmməd bəy, mayor Hacı Sədrəddin bəyin taxtgahının kamranı idi. Cənab Əqdəs Zül Cəlal əzəli və 
əbədi olan Allah ona bir oğul bağışladı” (2, 8). 1839-cu ildə anadan olduğu bu fakta əsaslanır. 

Ə.Behcətin bu ifadəsinə fikir verək: Nakamın əsl ismi İsmayıl bəyin mərhumu olan “İsmi bəy” olub (1829-cu il 
tarixi isə Nakamın qardaşına aiddir). Məhəmməd Ağanın bu adında oğlu varmış (1, 9). Belə ehtimal edə bilərik ki, Na-
kamın doğum tarixindəki bu dolaşıqlıq qardaşının adı ilə əlaqədardır. “Divanı-Nakam” əsərini 1881-1882-ci illərdə yaz-
mağı qərara aldığını və bu zamanlar yaşının 40 çatdığını söyləyən şairin yazılarına, şairin əsərlərindəki mənbələrə əsas-
lanaraq, deyə bilərik ki, Nakam 1839-cu ildə anadan olmuş, 1908-ci ildə Şəkidə rak (sərətan) xəstəliyindən Xoçik qəbir-
stanlığında dəfn olunmuşdur.  

 Şair müəllim işlədiyi zaman tələbələrinin rəğbətini qazanmış, onlara qayğı ilə yanaşmışdır. Nakam “Ziya” 
qəzetində işlədiyi zaman publisistik çıxışlar etmiş və məktublar göndərmişdir. “Həyat” qəzetindəki çıxışları da çöx ma-
raqlıdır. Bəzi sitatlara baxaq:  

1883-cü ildə “Ziyayi-Qafqaziyyə” qəzetinin 11,17,23, № də Nakamın Cənab Şaxtaxtinskiyə yazdığı kəskin 
cavabları məktub və çıxışlarında dərc olunmuş, siyasi, ictimai məsələlər, dövlətin etinasızlığı səbəbindən gələn bəlalar 
söylənilmişdir. Nakam demişdir: “Qeyrət məni biixtiyar edüb vadar eylədi ki, bu barədə neçə mətləb yazmaq ilə 
bəstiməqal edəm” (12, №11/3). Və ya: “... Alicənab Şaxtaxtinski dər nəzər edüb ifadə buyurduğu ümurə milləti-islam 
yeksər müttəfiq iqdam edərsə, əvvala yüz sənədən ə`qəldə həman mətləbə nail olmaq olmaz və naili-məram olandan da 
dəxi şərait islamdan bilmərrə aləmdə, əsar qalmaz. Dəlili bu kim məzbur cənabun rəyinə görə təlim müshəfi şərif artıq 
və bicadır (12, №11/4). Və ya, başqa bir fakta əsasən: Zaqafqazda mövcud olan müsəlmanlar möhnət dairəsindən xilas 
olmaqdan ötrü, ancaq İran səltənətinə, və ya Osmanlı dövlətinə umid vardırlar və guya müsəlmanlar sair millətlər kimi 
qabağa getməyə səy etməyib laübali qalıblar” (12, №11/3). Bu çıxışın sonunda belə bir misra vardır: 

  
 Əhli-dünyanın olmaz axirəti,  
 Gər bunu istər isən andan keç (12, №11/4).  

 
 Sonunda isə belə imza vardır: İsmi Sədrəddinbəyov. Şair “Ismi” təxəllüsi ilə də məktublar yazmışdır. O, cəsarətlə, 

qorxmadan çıxış etmiş, dövlətin etinasızlığından şikayətlənmiş, səhiyyənin zəifliyi ucundan Tiflisi bir neçə il bürüyən 
vəba və vərəm xəstəliyinin vurduğu acılardan, quraqlıqdan, Kür suyunun natəmizliyindən xalqın zərər çəkdiyini 
söyləmiş, “vay bizim halımıza” deyə təəssüflənmişdir. Xalqın savadlanması üçün mətbəə açılması fikrini irəli 
sürmüşdür. Şəkidə vərəm xəstəliyinin yayıldığı tarixin döğrü olması haqda “Qazıxanə”adlı tarixi sənəddə məlumat var-
dır (12, №23/4). Nakam “Ziya” qəzetində son xəbərlərin birində son əhvalatı oxuyan vaizlərimizdən təvəqqö edir ki, bu 
əhvalatı şüur ilə təkrar oxuyub gözlərinə su verələr və özgə millətlərin vaizləri ilə onlardan sadir olan hərəkətlərin 
əsərləri ilə özlərininkinin arasında insaf ilə hökm olub, hökm edələr və bu saətdə vaizlik nədən ibarət olmaqını diqqət 
ilə mülahizə edələr, fikirlərini məxsusən fəsahət və bəlağətə, xalqa xoş ayənd olan sözlərə qəsr2 və həsr eyləməyələr bu 
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barədə çox müfəssəl bir əhvalat yazmaq lazım olduğundan ümüd ki, yaxın vəqtlərdə bu barədə öz təsəvvürlərimizi xalqa 
məlum edək (12,11/3).  

1923-cü ildə “Şəki fəhləsi“ qəzeti Nakamın tanınmasının vacib olduğu haqda məqalə dərc edir. 1924-cü ildə 
Ə.Behcəti “Nakam”adlı məqaləsini “Bilgi” məcmuəsində nəşr etdirir (11).  

 Nakamın yaradıcılığı Ə.Müznibi cəlb etmiş, 1928-ci ildə “Seçmə parçalar” adlı kitabı çapdan çıxmışdır. Bu kitabda 
Nakamın əsərləri və Ə.Müznibin Nakamla bağlı olan fikirlərindən bəhs edilmişdir. Qeyd edək ki, Müznib Ə.Behçətin 
“Nakam” məqaləsindən faydalanmış, “Dibaçə” dəki (8, 3-5) səhifədən sitat gətirmiş, bəzi yanlışlıqlar buradan yaran-
mışdır. Nakam “Divani-Nakam” əsərinin “Dibaçə” sində h.1299-cu il / m. 1881-ci il olan bir tarix buraxmış, altında isə 
belə bir misra verilmişdir:  

  
 Künüzi-qeybi-dürri olduğundan ləfzi-tarixi, 
 Lisani-qeybdən guş eylədim: Dürri-künüzi-qeyb (5, 4b). 

 
 Xəzinə qeybi dürr olduğundan sözün tarixi belədir: “Xəzinələr gizli, sirli, inci olduğundan əsil tarixə aid olan, dilə 

xas olan gələcəkdə olan hadisələri xəbər verənə, qeybin dilindən qulaq asdım: Dürri-künuzi-qeyb. Əbcəd hesabı ilə 
“Dürri-künuzi-qeyb” hesablanarkən hərflərlə hicri tarixi 1299-cu il edir” (5, 4b). Bu tarixə istinad edən bəzi alimlər 
onun “Lətifnamə” adlı əsərinin ortadan yox olduğunu söyləmişlər. Bu əsərin qeyb olmağı deyil, göründüyü kimi hicri 
tarixidir. Bu əsər nəsr və nəzmlə yazılmış, qəzəl və rübailər, məsnəvi, fərd, tərkibənd və s.ibarət “Səfərnamə”yə bən-
zəyir. Bu əsər M-58/11561 şifrli əlyazmadan ibarətdir. I hissə (s.1-33) dək “Hədisi-lətif” əsəridir ki, bu əsər 1905-ci ildə 
yazılmış, II hissə (s.33-96)-dək isə 1889-cu il tarixli “Divani-Nakam” əsəridir. Katibi Əlhəc Əlmühibb Süleyman Bilal 
əfəndi Nuxəvidir.  
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Шафига Абдуллаева  
 

ОТВЕТ НА ОШИБКИ В ГОДЕ РОЖДЕНИЯ И ДАТЫ СМЕРТИ НАКАМА 
 

Reзюме 
 
В статье говорится об отрицательных и положительных отзывах, высказанных основываясь на жизни и 

творчестве Исмаил бек Накама. Отношение к жизни и творчеству Исмаил бек Накама автора было высказано 
многими критиками. Среди них можно отметить Ф.б Кечерли, А.Бехчети, М.Гулузаде, F. Kasımzade Г.Араслы 
и.др. В статье были отмечены как ошибочные, так и интересные мнения. 
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Shafiga Abdullayeva 
 

ANSWER TO IRCORRECTESSES IN NAKAM`S BIRTH AND DEATH DATE 
 

Summary 
  
This article deals with the negative and positive opinions expressed about Nakam's life and activities. Many of the 

critics expressed their opinions about his works. Among these critics, we can show the names of F.Kocherli, A. 
Behcheti, M.Guluzade, F.Gasimzade, H. Arasli, et other ones. Both false and interesting opinions are given in the 
article. 

 
 

 
Ağayev Pərviz 

Kiçik elmi işçi, AMEA Z.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İnstitutu  
 

 
“XƏRİDƏTUL-QƏSR VƏ CƏRİDƏTUL-ƏSR” ƏLYAZMASINDA  

ƏCƏM ŞAİRLƏRİNİN AVTOBİOQRAFİYASI 
 

 
rta əsr şərq-ərəb ədəbiyyatının məşhur əsərlərindən biri olan “Xəridətul-Qəsr və Cəridətul-Əsr” əlyazma 
əsəri dövrün böyük şair və ədibi, siyasi və ictimai xadimi İmadəddin İsfahaniyə məxsusdur. Ədib XII əsr-
də yaşayıb yaratmış bir çox dövlət vəzifələrində ələlxsus da Səlahəddin Əyyubinin sarayında mühim 

dövlət vəzifələrində çalışmışdır. İsfahani siyasi xadim olmaqla yanaşı böyük mütəfəkkir, şair, həssas duyğulu hislərə 
bağlı bir poeziya insanı olmuşdur. Alimin tarixə, dövlətçiliyə dair yazdığı əsərləri də vardır ki, buna “Tarixu dövlətü ali-
Səlcuq”, Əl-Bustan Əl-Cami kitablarını nümunə göstərmək olar. 

İmadəddin İsfahani həm öz dövrü müasirlərini həm də, özündən öncə yaşayıb yaratmış bir çox şair və ədiblərin 
həyat və yaradıcılığını araşdırmış və onlar haqqında təzkirə janrlı Xəridətul-Qəsr və Cəridətul-Əsr əsərini ərsəyə gətir-
mişdir. Bu kitabda təqribən 70-dən çox müəllifin həyat və yaradıcılığı yer almışdır. Kitabda bəzi müəlliflərin avtobioqr-
afik bilgilərinə az yer verilmiş ad və nisbələri qeyd olunaraq birbaşa yazdığı qəsidələrə keçid alınmışdır. Əsərdəki avto-
bioqrafik məlumatlar İmadəddin İsfahanin dilindən qələmə alınmış və tərəfimizdən tərcümə olunmuşdur. Bu kitabın 
Fars və Əcəm ədibləri haqqındakı hissəsi ilə yanaşı böyük ərəb ədəbiyytının parlaq simalarını özündə əhatə edən “Qis-
mu Əş-Şam, Qismul-Əndəlus, Qismul-İraq, Qismul-Masr” adlı hissələri də vardır. Bu hissələrdə İsfahani hər bölgənin 
məşhur şair və ədiblərinin həyat və yaradıcılığına geniş yer vermişdir.  

Xəridətul-Qəsr və Cəridətul-Əsr əsəri nadir ədəbiyyat nümunəsi olmaqla yanaşı həm də dəyərli əlyazma olaraq dün-
yanın bir çox kitabxana, muzey və tədqiqat institutlarında yer almaqdadır. Bu əlyazmanın müxtəlif nüsxələri və fotonüs-
xələri İngiltərə, Danimarka, Niderland, Fransa, Türkiyə, Misir, Mərakeş İran və Azərbaycanda qorunub saxlanmaq-
dadır. Azərbaycanda olan nüsxə “ Qismu Əs-Səni – Qismul Əcəm və Əl-Furus” hissəsidir ki, AMEA-nın Şərqşunaslıq 
İnstitutunda qorunub saxlanmaqla yanaşı tərcümə və tədqiq olunmaqdadır. Bu əsərdə yer alan və aşağıda da adını 
çəkdiyimiz şair və ədiblərin avtobioqrafik bilgiləri birbaşa əsərdən tərcümə edilərək oxucuya təqdim olunur. 

 
Həsən ibn Ədib Məhəmməd ibn Həsən Əl-Vərkani. 
Ədibin İsfahanda doğumlmasına baxmayaraq atası Vərkanın Kaşan nahiyəsində anadan olmuşdur. O, Xorasanın 

imamı, öz dövründəki alimlərin ağası, suyu heç zaman qurumayan bir dəniz hesab edilirdi. Müasirlərinin fəzilətli, 
şərəfli öndə gedən şəxslərindən biri idi. Allah ona böyük elm bəxş etmişdir. Alim öz dövründə şücaət rəmzi hesab 
edilərdi. Nübuvvət irsinə mənsubdur. Allah ona böyük kəramət xəzinəsi, zəngin söz ehtiyyatı əta etmişdir. Rəbbinin ona 
verdiyi nemətlərdən daim faydalanmışdır. O, tədqiqat və araşdırma sahəsində böyük bir alimdir. Səxavətlidir və bütün 
kəramətlər onda cəm olub. Allahın hər kəsə bəxş etdiyi elm ruzisindən ona bol pay düşmüşdür. O, elm sayəsinda daha 
da ucalmışdır. Alim 80 ildən artıq yaşamış və İsfahandakı Nizamiyyə mədrəsəsində Şafei fəqihlərinə dərs vermişdir.  

Təlim tədris onun vasitəsi ilə sistemli şəkildə aparılardı. Vərkani həmin mədrəsədə rəhbər işçi vəzifələrinə qədər 
yüksəlmişdir.  

Vərkani elmi mübahisələrdə böyük fəsahət sahibi idi. Elmi müzakirələrdə onun istfadə etdiyi ifadələrin qayəsinə, 
xüsusən də dərin məna kəsb etməsinə yetişmək çətin olurdu. Gənclər ona qarşı mehribanlıq göstərir və onun həsrətini 
çəkirdi. O, şer və şeriyyat sahəsində nəhəng bir rəhbər idi. Öz tədqiqat və araşdırmalarında yaradıcı insan olmuşdur. 
Onun dərin fikirlərin mənasını açmaq, onlara şərh vermək kimi güclü elmi qüvvəsi vardır. Mən hicri 559-cu ildə 

 O 
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Bağdadda olarkən alimin ölüm xəbərini eşitdim. İsfahanı elm və irfan ilə dolduran Vərkaninin yetişdirdiyi tələbələr 
daha sonralar ərəb və əcəm ölkələrində toplanmağa başladılar.  

 
Qazi ibn Nurəddin Şəvrəvah 
Nurəddin Abdul Mumin ibn Nurəddin Həbətullah ibn Məhəmməd ibn Həbətullah ibn Həmzə. Ədibin ləqəbi 

Şərafəddindir və Şəvrəvah ismi ilə məşhurdur. İsfahan əhlindən və İmam Hənəfinin əshabından olmuşdur. Onun 
babasının ləqəbi Vəcihəddin Məhəmməd, İsfahan qazisinin naibi olmuşdur. Atası Nurəddin Həbətullah Allah kitabının 
vaizi Peyğəmbər (s)-ın hədislərinin hafizi olmuşdur. Onun fəzilətli və nəcib övladları olmuşdur. Onlardan ikisi Abdul 
Mumindən böyükdür. Mən İsfahandan ayrılan zaman onlar hələ kiçik idilər.  

Ədib özünü ədəbiyyata həsr etmiş, böyük qəlb sahibi idi. O məni öz qayəsinin giriş qapısı etmiş və mən də öz 
növbəmdə onun əmrlərinin əzəmətini böyük bilmişdim. Nurəddin Allahın rəhməti olsun ona məni öz mədhində 
xatırlamış və dəyərləndirmişdi. Öz elminə və hafizəsinə əsasən mənə böyük etimad göstərərdi. Nurəddinin mənə etdiyi 
bir nəzər ilə bəxtim nurlandı, moizə minbəri onunla ziynətləndi hətta nəsrani bir gənc onun vasitəsi ilə islamı qəbul etdi. 
Onun lətifələri, moizələri, sözləri həmahəng və qafiyəlidir. Bunlar hər bir xətadan münzzəh və islah edilmişdir. Onun 
gözəl təşbihləri və vəsf etmək bacarığı var idi.  

Bir dəfə eşitdim ki, o hilalı müxtəlif əcaib əşyalara bənzədir və onları beytlərlə belə ifadə edirdi. “Şair biçin vaxtının 
orağı kimidir, Ramazan ayına işarə edərək vurğulayır ki, bu ay saleh əməllərin biçin vaxtıdır. Başqa vaxtlarda adəm 
övladının damarlarında gəzən Şeytan məhz o ayda mühasirəyə alınır və zəncirlənir”.  

Onun ibrətli sözləri hüdudsuzdur. Günəş qürubu ilə Şam şəhəri zülmətə qərq olduqda o Misirə Səlahəddinə 
nümayəndə göndərilir Qüdsü ziyarət edir. O pak nəfsli bir qonaqdır. 

 
Hafiz Əbu Tahir İsfahani Əs-Siləfi. 
Əbu Tahir Əhməd ibn Məhəmməd ibn Əhməd ibn Məhəmməd ibn İbrahim İbn Silfə İskəndəriyyənin ətraf 

kəndlərinin birində yaşamış böyük fəqih, hafiz və fəzilətli şeyxulislamlarından biri olmuşdur. Əs-Siləfi çox şöhrətli, uca 
məqamı, yüksək dəyəri olan bir alim idi. Deyilənlərə görə o hal hazırda yaşayır və indi hicri təqvimi ilə 571-ci ildir. 
Ədib sağlam təfəkkür, sağlam zehin və güclü bəsirət sahibidir. Şəriət və fiqh elimlərində bitkin və dolğun mərifətə 
malikdir.  

Allah rəsulunun və Əshabının hədislərini əzbər bilən və onları öz sənədləri ilə toplayarmış. Onun fəzilət və 
alicənablığını mən də təstiqləyirəm.  

Şair ömrünün gənclik illərində Xuzistanı, Bəsrəni, Kufəni, Həmədanı, Azərbaycanı, Hiyrəni, Diyarbəkri, Şamı və 
Suvar bölgələrini gəzib dolanmışdır. Sonra isə dəniz yolu ilə Misirə İskəndəriyyə şəhərinə gələrək orada məskən 
salmışdır. Səfər əsnasında yol yoldaşlarını öz elm və mərifəti ilə cəzb etmişdi. Alimin oraya getməkdə məqsədi Rical 
(Hədis) elmini öyrənmək onu dərindən mənimsəmək idi. Dövrünün hökmüdarları onun bu ziyarətinə sevinib xeyir dua 
verərdi. Ədibin çoxlu məktubları, şeirləri və təsnifləri vardır. O, bir çox rəvayətlər etmişdir. Həmin rəvayətlər öz 
ünvanları ilə aşağıda qeyd edilmişdir: “Tərif edilən fəzilət əhlinin dilində”, “Əməllərinin əzəmət və böyüklüyünə aşiq”, 
“Həya və kəramət sahibi”, “Qüdrət ümidi və vəzifə rəğbətlisi”. Mən də öz növbəmdə bu alimin yaradıcılığından 
faydalanmışam. 

 
Əfzələddin Əbu Səid Məhəmməd ibn Heysam ibn Məhəmməd  
ibn Heysam Sələmi İsfahani.  
Onunla İsfahanda Bağdaddan qayıdarkən hicri təqvimi ilə 543-549-cu illər ərzində görüşlərim oldu. Ədib hicri 464-

cü hicri ilinin Cəmadül-axır ayında dünyaya gəlib. O, böyük alimlərdən biri olub çox dəyərli elmə və dərgaha sahib 
şəxsdir. Fəzilət sahibi olan kəslər elm əldə etmək üçün hər zaman ibn Heysama tərəf yönəlmiş və alimdən böyük 
mərifət əxz etmişlər. Ədibdən elm əldə etmiş şəxslər öz zamanəsində nəzm sahəsinin yeganə fərdləri olmuşdur. Şairin 
şerlərinin bir çoxundan öz yazılarımda istifadə etmişəm. O, İsfahanda qalaraq öz yaradıcılığına orada davam etmişdir. 
Bir cümlə olsa belə onun haqqında dediklərimi hər zaman özümə uğur hesab etmişəm. Şair hicri 448-ci ildə öz 
qəsidəsində Seyfud-Dövlə Sədəqə ibn Mənsur ibn Dubeys ibn Məzyəd Əl-Əsədini mədh edir. Bu qəsidəni yazan zaman 
şair Hicazda yəni həcc səfərində olur. Qeyd edilir ki, bu qəsidənin müqabilində şair 40 imami dinar ilə təltif edilir. Alim 
ömrünün son illərini İsfahanda yaşamış və orada da dünyasını dəyişmişdir. 

 
Mahmud ibn Əhməd Abdul Munam ibn Maşazah 
Ədib İsfahandakı Şafei imamalarının böyüklərindən biri olmuşdur. O, hicri 458-ci ildə anadan olmuşdur. Alim 

zəngin, cah-cəlal və fəzilət sahibi bir şəxs idi. Yaşadığı cəmiyyətdə böyük hörmət və ehtirama laiq görülmüşdür. Etdiyi 
bütün moizələr insanlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış və hörmətlə yad edilmişdir.  

Mən uşaq ikən alimi gördüm və onun məclislərində iştirak etdim. Ədib İsfahanda hicri 536-cı ildə rəbül-axır ayının 
11-də dünyasını dəyişib. Alimin xatirəsini əzizi tutmaq üçün onun iki beytini oxuyaraq kitaba daxil etdim. 

 
Əbu Əla Bədiüzzəman Məhəmməd ibn Əhməd Əd-Dəvai  
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Əd-Dəvai İsfahan əhlindən olmuşdur. İsfahanda olan zaman ədiblərin və şeyxlərimin onu tərif etdiyini eşidirdim. O, 
əsil nəcabətli bir ailəyə məxsus şəxs olmuşdur. Ədibin fəziləti daim öz müasirləri tərəfindən vəsf edilirdi. İsfahanda 
onunla hüsnüxət sahəsində rəqabətə girə biləcək kimsə yox idi. Öz sözünün dərin mənası və kəsərliliyi ilə seçilərdi. 
Ədib yüksək yümor hissinə malik bir insan olmuşdur. Şerlərinin əksəriyyəti İsfahana və onun mədhinə həsr edilib. 
İsfahandakı ədəbi elmi mühitin çiçəklənməsinə aid şerləri vardır. 

 
 Əbu Məkarim Şakir ibn əl-İmam əbu Əl-Mütəhhər Hamid Əl-Mədani 
 Hamid Əl-Mədani İsfahandakı fəzilət sahibi imamların atası hesab olunurdu. Gözəl xətib və müəllim idi. Ədibin 

oğlu da ədəbiyyat, nəsr, nəzm və təsniflər sahəsində əllamə dərəcəsinə qədər yüksəlmiş alimlərdəndir. Ədibin oğlu Əbu 
Mənaqib atasını və babasını elmin bütün sahələrində üstələmiş və mənim yaxın dostum olmuşdur. Öz atası Şakirin 
zahidlik və təqvası haqqında mənə dediyi və yazdığı beytləri var. 

 
 Onun oğlu Əbu Əl-Mənaqib 
 Abdullah ibn Şakir ibn Əbu Mutəhhər Əl-Mədaniyə dinin günəşi ləqəbi verilmişdir. Onunla İsfahanda hicri 549-cu 

ildə vidalaşdım. Əl-Mənaqib fəzilətli, ağıllı, kamil bir gənc idi. Onun Həndəsə, Astranomiya və musiqi sahəsində geniş 
bilgiləri vardır. Əl-Mənaqibin ədəbiyyat aləmində seçilmiş fars və ərəb şeirləri vardır ki, digərlərindən xeyli fərqlidir. 
Ədib insan əhvalının surəti haqqında şeirlər deyər və onu vəsf edərdi. Mən Dəməşqdə olan zaman İsfahandan gələnlərin 
bəzilərindən eşitdim ki, artıq onun günəşi qürub edib və onun qılıncının kəsəri qalmamışdır. 

 
 Camal ibn Hakim Əl-Xucəndi 
 Camal Əl-Xucəndi İsfahan əhlindən və Əbu Hənifənin əshabından olmuşdur. Zəmanəsinin nadir şəxslərindən, 

fəzilət sahiblərindən və nadir vaizlərdən biridir. O, şirin sözlü, hazır cavab, düzgünlüyü zahirində və batinində olan bir 
şəxs olmuşdur. Qəlblər onun moizələrini tələb edər və heç zaman onun görüşündən kənarda qalmazdılar. Alimin bir 
hədis haqqında danışdığı hər məqam həyəcana səbəb olurdu və onun təsir qüvvəsini daha da artırırdı. 

 Bağdadda olan zaman eşitdim ki, o Rey şəhərində dünyadan köçüb. Oranı daha da möhtəşəm etmək üçün alim Reyə 
səfər edib. Sonra öz həyatının davamını tərki-dünyalığa həsr edib. Xucəndinin çoxlu faydalı kitabları vardır. İsfahan 
qazisi Şühab ibn Zeyn onun evinə qəfil daxil olur və onun kitabları haqqında fikirlərini beytlərlə ifadə edir.  

 
 Rəis Əbu Mənaqib Əl-Kuşeyzi  
 Əl-Kuşeyzi İsfahan əhlindən onun şöhrətli və müasir insanlarından biridir. Onunla İsfahanda hələ gəncikən, fikir 

ixtiraçısı olaraq görüşdüm. O nəzmə və nəsrə şövqlə bağlı bir insan idi. Əl-Kuşeyzi Əcəm və Fars meydanının 
cəngavəri, ərəb meydanın yarışmaçısı idi. İsafhanda təcnis və tətbiqdə, nəqqaşlıqda onun kimi istedada sahib birini 
görmədim. O, öz nəsəbinə bağlı böyük qüdrət sahibi şəxs idi. Əl-Kuşeyzi həqiqi tərifə laiq bir şəxsdir.  

 
 Əbu Abdullah Məhəmməd ibn Hafiz İsmayıl ibn Məhəmməd  
 ibn Fəzl Əl-İsfahani 
 Bu Hafiz İsmayıl ibn Məhəmmədin oğludur. O, gənc olsa da öz zəmanəsinin şeyxləri arasında fəzilət etibarı ilə çox 

ucadır. Hafiz İsmayıldan iki qəsidə əldə etmişdim ki, onlardan biri öz xətti ilə yazılmışdır. Həmin qəsidədə Əmim 
Əzizəddini mədh etmişdir və mən onlardan bəzi nümunələri bu kitaba daxil etdim.  
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ХАРИДАТУ-Л-КАСР ВА ДЖАРИДАТУ-Л-АСР 

 
Резюме 

 
Одним из шедевров средневековой арабской литературы считается книга «ХАРИДАТУ-Л-КАСР ВА ДЖА-

РИДАТУ-Л-’АСР» написанная видным писателем и поэтом того времени Имадеддин Исфаханом. Этот сборник 
стихов, является исторической рукописью и украшает собой многие музеи и библиотеки мира. Писатель 
родился в 519 году (по календарю хиджры), в Исфахане в просвещенной семье. Ключевые слова: Ал-Исфахани, 
Красноречие, Поэти и Писатели 
 

Aghayev Parviz 

 
BIOGRAPHY OF PERSIAN AND AJAM POETS IN THE 

MANUSCRIPT KHARIYDATU AL-GASR AND CAIYDATU AL-ASR 
 

Summary 
 
The famous poet and writer İmadaddin İsfahani's book Khariydatu al-Gasr and Caiydatu al-Asr is one of the unique 

masterpieces of medieval arabic literature. Not only the rich collection of poems but also being a historical handwriting, 
this book graces the world libraries and museums.The writer was born in Isfahan, 519 Hijri in the family with the 
scientific community.In this book he emphasises the poets and writers of that days and uses their abundant heritage.  
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XIX ƏSR AZƏRBAYCAN TARİXİNƏ  

DAİR MARAQLI MƏNBƏ 
 
 

MEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 minə qədər əlyazma, minlərlə əski çap kitabları, 
sənədlər, XIX-XX əsrlərdə yaşamış görkəmli mədəniyyət xadimlərinin şəxsi arxivləri, köhnə mətbuat nü-
munələri-bütövlükdə 40 minə qədər material saxlanmaqdadır. Bunların içində Azərbaycan, fars, ərəb, fran-

sız, alman, ingilis, rus dillərində yazılmış əski çap kitabları tariximizin, elm, ədəbiyyat, dil və sənət tariximizin öyrənil-
məsi baxımından böyük maraq kəsb edir. Bu kitablar Şərqin İran, Hindistan, Özbəkistan, Türkiyə, Misir, Əfqanısatan 
kimi bölgələrində, o cümlədən, Azərbaycanda, həmçinin, Avropada və Rusiyada çap edilmişdir. Litoqrafiya-daşbasma 
üsulu ilə kitabların nəşri XIX əsrin 30-40-cı illərindən başlayır. Bu nəşrlərin qiymətli cəhətlərindən biri odur ki, əlyaz-
ması saxlanmamış bir sıra əsərlər bu günümüzə həmin nəşrlər vasitəsilə gəlib çatmışdır. 

Tədqiqatçılarımız sufi risalələrindən bir sırasının, Hindistanda yaşamış bir sıra farsdilli şairlərin əsərlərinin, 7 cildlik 
“Nameyi-daneşvərani-Nasiri” və digər nəşrlərin məhz litoqrafiya-daşbasma üsulu ilə çap olunmuş nüsxələrindən isti-
fadə edə bilirlər. Əski çap kitabları içində rus dilində “Ərdəbil şəhəri (Tarixi məlumat)” adlı kitabça maraq doğurur. 20 
səhifəlik bu əsər Qafqaz canişinliyi dəftərxanasının mətbəəsində nəşr edilib. Müəllifi İ.B. inisialları ilə göstərilən əsərin 
yazılma tarixi göstərilməsə də, mətndən onun 1909-cu ildə çap edildiyi məlum olur. Bu, o dövr idi ki, İranda baş verən 
inqilab səbəbindən öz təbəələrini qorumaq bəhanəsi ilə çap Rusiyası bu ölkəyə qoşun hissələrini göndərmişdi. Rus qo-
şunları ilə bərabər Yefrem Davityansın rəhəbərliyi ilə ölkəyə erməni-daşnaq qrupu da daxil olmuşdu. Onlar əvvəlcə öz-
lərini şah üsuli- idarəsinə qarçı çıxan inqilabçılar kimi qələmə vermək istəsələr də, sonradan şah tərəfə keçərək inqilab-
çılara qarşı çıxış etdilər. Sözü gedən kitabçada müəllifin Yefrem Davitiyansın başçılığı ilə erməni-daşnaq qrupuna, on-
ların təxribatlarına da mənfi münasibət bəslədiyini görürük. 

Tarixi məlumatın müəllifi rus qoşunlarının daxil olduğu İran şəhərlərindən biri olan Ərdəbilin tarixinə dair müxtəlif 
mənbələr əsasında bilgilər vermişdir. Əvvəlcə şəhərin coğrafi şəraiti təsvir olunur. İran coğrafiyaşünası Məhəmməd 
Məcdinin 1593-cü ildə yazdığı “Zinətül-məcalis” (“Məclislər zinəti”) əsərinə istinad edən müəllif belə bir məlumat 
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verir: “Ərdəbil düzənliyi xüsusi suvarma üsuli ilə suvarılır, buna görə də burada əhali sıxdır. Burada məhsul o qədər çox 
olur ki, əhali onun yalnız yarısından istifadə edir, digər hissəsi ehtiyac olmadığına görə yığılmamış qalır”. Məhəmməd 
Məcdi Ərdəbil suyunun dadını, asan həzm olunduğunu da təriflənmişdir. Buna görə də ərdəbillilər yaxşı iştahaları ilə 
seçilirlər. Savalan dağı ilə yaxınlıq, dəniz səviyyəsindən yuxarıda olması yayda buranın havasını nisbətən sərin edir. 
XVII əsr alman səyyahı Adam Oleari Ərdəbilin meyvə bağlarını, alma və armud ağacların təsvir etmişdir. 

Kitabçada deyilir ki, Şərq tarixçiləri Ərdəbil şəhərinin meydana çıxmasını Əhəməni hökmdarı Kirin adı ilə 
əlaqələndirirlər. Məşhur şərqşünas alim İlya Nikolayeviç Berezin şəhərin adını möhkəm mənasını verən, qədim İran 
sözü olan “ard” sözü ilə bağlayırsa da, tarixi məlumat müəllifi bu fikirlə razılaşmır.  

Kitabçada özlərinə Ərdəbili məkan seçmiş Səfəvilər sülaləsinin ilk nümayəndələri barədə də məlumat vardır. Burada 
deyilir ki, hətta Teymur belə Səfəvi seyxini ziyarət etmiş, onun kəramətlərinin şahidi olmuşdur.  

Səfəvilər hakimiyyətə gəldikdən sonra Ərdəbil əsl çiçəklənmə dövrünü yaşamışdır. Səfəvilərin babası Şeyx 
Səfiəddin Ərdəbilinin türbəsi Səfəvilər dövlətinin Məkkə və Mədinədən sonra müqəddəs ziyərətgahına çevrilmişdir. 
Padşah sədəqələri, ətraf əhalinin ödədikləri vergilər sayəsində varlanmış yerli vəqfin hesabına buradakı ruhanilər, 
yoxsul əhali pulsuz yeməklə təmin olunur. 

Avropa səyyahlarından Pyetro della Valle və Adam Oleari Ərdəbil şəhərini təsvir etmişlər. Adam Oleari 1637-ci 
ildə bu şəhərdə iki ay yaşamışdır. 

Kitabçada deyilir ki, Ərdəbil şəhəri Səfəvilər dövründə, ruslara da məlum idi. XVI əsrin sonları-XVII əsrin 
əvvəllərində, Şah Abbas Kəbirin zamanında Moskva bir neçə dəfə Səfəvilər dövləti ilə səfir mübadiləsi etmişdir. 1614-
cü ildə şahın göndərdiyi rus zadəganı Mixail Nikitiç Tixonov Aleksey Buxarovla birlikdə Moskva-Həştərxan-Tarki-
Dərbənd-Şamaxı-Ərdəbil marşurutu ilə bu şəhərə gəlmişdir. 1618-ci ildə knyaz Mixail Petroviç Baryatinski, zadəgan 
İvan İvanoviç Çiçerin və dyakon Mixail Tyuxin də həmin yolla Ərdəbilə gediblər.  

Orta əsr əlyazmalarında Ərdəbilin adının Ərdəvil, Ardaul, Ordevil və Rodevil kimi yazıldığı məlum olur. 
Tarixi məlumatda göstərilir ki, XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövlətinin süqutu ilə Ərdəbilin əhəmiyyəti də 

azalmışdır. 
Fətəli şah Qacarın sarayında Britaniya səfirliyinin katibi olmuş, “Hacı Baba” adlı romanın müəllifi Ceyms Moriyer 

1812-ci ildə Ərdəbildə olduqdan sonra bu şəhərin əvvəlki dövrlərlə müqayisədə kiçildiyini bildirmişdir. Moriyer Şeyx 
Səfi məscidində müşahidə etdiyi dağıntılar, divarlardakı çatlar barədə yazıbdır. Şərq əlyazmalarının bilicisi Moriyer 
burada saxlanan bəzi əlyazmaları almaq üçün pul təklif etsə də, rədd cavabı almışdır. Ona iki Quran nüsxəsi 
göstərmişlər: onlardan qalın Çin ipəyi üzərində yazılmış bir əlyazma elə ağır idi ki, iki nəfər güclə qaldırırdı. İkincisi isə 
guya Həzrət Əli tərəfindən kufi xətti ilə köçürülmüş Quran nüsxəsi olub.  

1826-1828-ci illər Rus-İran müharibəsi zamanı Ərdəbil qalasında yerləşən qarnizonu şahzadələr Məhəmməd və 
Cahangirin başçılıq etdiyi 2000 əsgər müdafiə edirdi. Sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra Ərdəbil şəhəri rus 
qoşunlarına təhvil verilmişdir. 

Kitabçada Ərdəbildəki Şeyx Səfi türbəsi kompleksində saxlanan ərəb, fars və türk dillərində yazılan əlyazma kitab-
larının taleyi barədə yazılanlar maraq doğurur. Şəhər rusların əlinə keçən kimi onlar Şeyx Səfi türbəsi kitabxanasını da 
ələ keçirmişdilər. Ordu komandanı Paskeviç Ərdəbili tutmağa göndərdiyi sərkərdəsi Suxtelenə oradan Şərq əlyazmaları-
nı toplayıb Rusiyaya göndərməyi əmr etmişdir. Suxtelen əmri yerinə yetirmək üçün 1828-ci ilin 8 fevralında yerli 
ruhaniləri yanına dəvət edib, onlara demişdi: “Təbəəsində yaşayan çoxsaylı müsəlmanların tərbiyəsi və rifahı qayğısına 
qalan Rusiya höküməti Şərqin məşhur yazıçılarının kitab və əsərlərinə böyük ehtiyac duyur. Bu səbəbdən general 
Suxtelen Şeyx Səfi kitabxanasındakı kitabları öyrənmək və onları köçürmək üçün müvəqqəti götürmək əmri almışdır. 
Yerli ruhanilər etiraz etsələr də, əmr yerinə yetirilmiş, Suxtelen yoxsulların ehtiyacları üçün 25 çervon vermişdir. Elə 
həmin gün polkovnik Rent, zabitlər və tərcüməçilər kitabları yeşiklərə yığdılar. 1828-ci ilin 10 fevralında kitablar 
Ərdəbildən Tiflisə göndərilir. Paşkeviç Şeyx Səfi türbəsinin bərpası üçün 800 çervon ayırmışdır. Bu hadisədən bir 
müddət sonra kitabların surəti çıxarılaraq geri qaytarılmaq söhbəti yaddan çıxdı. Yerli ruhanilər baş vermiş faktla 
barışmalı oldular. 

Tarixi məlumatda göstərilir ki, 1847-ci ildə İranla sərhəddin komissarı Oqranoviç Ərdəbili ətraflı təsvir etmişdir. Bu 
zaman şəhər daha da yoxsullaşmış, kiçilmişdi. Cəmi 6000 ev var idi. 

1880-ci ilin yayında Qafqaz muzeyinin direktoru Qustav İvanoviç Radde Ərdəbilə gəlmişdi. Şeyx Səfi türbəsinə 
heyran olmuş, Radde Səfəvilər dövrünün bu memarlıq abidəsinin saxlanılma vəziyyətinə narazılığını bildirmişdi. 

Məlumatın sonunda İran inqilabı zamanı baş verən hadisələrdən, toqquşmalardan Ərdəbil şəhərinin də zərər çəkdiyi 
bildirilir. 

Fikrimizcə, gələcəkdə qədim Azərbaycan şəhəri Ərdəbil barədə sənədlər və mənbələr toplusu çap edilərsə, haqqında 
danışdığımız bu kitabçanın mətnini də oraya əlavə etmək tarixşünaslığımız baxımından müəyyən əhəmiyyətə malik ola 
bilər.  
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Office of the viceroy on Kafkaz. The author describes the events which took place after the Russian-Iranian war, when 
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about the fate of the Ardebil library. 
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ƏSƏRİNİN BAKI ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ 
 
 

slam aləminin taninmiş filosoflarından birisi də Nəcməddin Əli bin Ömər el-Qəzvini el- Katıbidir. O hicrətin 
600-ci ilinin Rəcəb ayinda (1204-cü ilin Mart ayı) Qəzvində anadan olmusdur (9, s. 245). Mirzəlik və müəllimlik 
etdiyinə görə əl-Katibi adiyla tanınmışdır. 

Katibi bir müddət Qəzvində təhsil aldıqdan sonra elmini daha da artırmaq üçün müxtəlif elm mərkəzlərinə səyahət 
etmişdir. Bir müddət “Qəzvin” və “Nizamiyyə” mədrəsələrində müəllimlık etmis və alim kimi söhrət tapmışdır. O, kə-
lam, fəlsəfə, astronomiya, məntiq elimlərinə dərindən yiyələnmisdir. Hətta bu sahədəki muəlliminin Nəsrəddin Tusu ol-
duğu da deyilir (5, s. 685). Hülakinin əmri ilə h. 675 (1276) ci ildə Nəsrəddin Tusinin dəvəti ilə Marağaya getmiş və hə-
min vaxtı orada tikilməkdə olan rəsədxananın işlərində Ona yaxından kömək etmişdir. Nəcməddin Qəzvini rəsədxanada 
çalişan ilk dörd astronomdan biri olmuşdur. Tusinin “Elxani astronomik cədvəl” (“Zic əl- elxani”) traktatından məlum 
olmuşdur ki, alim 1259-cu ildə adlı- sanlı mütəxəssis imiş.( 1, s. 162-167). Qəzvini də hər bir alim kimi bir çox tələbələr 
yetişdirmişdir. Qütbəddin Şirazi, əl-Hilli onun məşhur tələbələrindəndir. Qəzvini h. 675 Ramazan (1277 fevral) ayında 
vəfat etmişdir (8, s. 8 ). Qəzvini fəlsəfə, məntiq və təbiətşunaslığa dair bir sıra qiymətli əsərlər yazmışdır. Onun “Ər-
risalə əş-Şəmsiyyə fi əl-qəvaidi əl-məntiqiyyə” adlı kitabı müəllimi olmuş məşhur Azərbaycan alimi Əbhərinin “Hidayə 
əl-hikmət” kitabından sonra Osmanlı və İran mədrəsələrində 100 illər boyunca ən çox istifadə olunan məntiq kitabı 
olmuşdur (5, s. 450). 

Nəcməddin Qəzvininin  حكمة العین“Hikmət əl-ayn” (Mahiyyətin hikməti) kitabi, عین القوائد في المنطق و الحكمة “Ayn əl-
qəvaid fi əl-məntiqi va əl- hikmət” (Məntiq və hikmətə dair qaydaların mahiyyəti) əsərinin ikinci hissəsi olub fəlsəfə, 
riyaziyyat və təbiət məsələlərinə həsr edilmişdir. Müəllif bu əsərində deyir ki, onun tələbələrindən bir qrupu “Hikmət 
əl-ayn” əsərinin birinci cildi hesab olunan “əl-Ayn fi əl-məntiq” əsərini öyrəndikdən sonra ilahiyyat və təbiət elmlərinə 
aid də bir traktat yazıb bu əsərə elavə etməsini ondan xahiş etmişlər. Nəcməddin Qəzvini də bu kitabın ikinci hissəsi 
olaraq “Hikmət əl-ayn” əsərini yazmısdır (2, s. 492-497). Katibinin bu əsəri müsəlman Şərqində elm aləminin diqqətini 
özünə çəkmişdir. Bunun səbəbidir ki, orta əsr alimləri bu əsərə coxsaylı haşiyə və şərhlər yazmışlar. 
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 Yazılmış şərhlər içərisində Şəmsəddin Məhəmməd bin Mübarəkşah əl-Buxarinin “Şərh əl- hikmət əl-ayn” əsəri 
daha çox diqqət çəkmişdir. Burada onu da qeyd etmək istərdim ki, Əlyazmalar institutunda bu əsərin müxtəlif dövrlərdə 
müxtəlif katiblər tərəfindən yazılmış nüsxələri çoxluq təşkil edir. Əvvəlcə Mübarəkşahın həyat və yaradıcılığına qısa 
nəzər salaq. Mənbələrdə onun həyatı haqqında cox məlumat verilmir. Kiçik bəy mənasını verən “Mirək” ləqəbi ilə 
tanınması onun çox soylu, əsl-nəcabətli bir ailədən olduğunu bildirir. Mübarəkşah eyni zamanda “Buxari”, “ Hərəvi”, 
“Məntiqi” nisbələri ilə də tanınmışdır. Bu da onun Buxaralı olduğunu, uzun müddət Heratda yaşadığını və daha cox 
məntiq elmi ilə məşğul olub məşhur olduğunu göstərir. Məhəmməd bin Mübarəkşah öz dövrünun tanınmış məntiq və 
kəlam alimi olan Qütbəddin ər-Razidən elm öyrənmək üçün Rey şəhərinə getmiş və bu sahədə ondan cox şey 
öyrənmişdir. Razi onun elmi səviyyəsini, məntiqi düşüncələrini hər zaman təqdir edirdi. Buna görədir ki, bir dəfə Razi o 
zaman Heratda olan Sədrüşşəria ilə elmi müzakirəyə girmək istəyir. Elmdə özunə rəqib bildiyi həmin alimin səviyyəsini 
bilmək üçün tələbələri işərisində gənc və daha istedadlı olan Məhəmməd ibn Mübarəkşahı Herat şəhərinə göndərir. 
Sədrüşşərianın dərslərində iştirak edən Mübarəkşah onu elmdə olan adətin əksinə olaraq İbn Sinanın “əl-İşarət və ət-
tənbihat” adlı əsərini Fəxrəddin Razinin və yaxud Nəsirəddin Tusinin şərhlərinə müraciət etmədən izah etdiyini görür. 
Bütün bunları diqqətində saxlayan Mübarəkşah müəllimi Qütbəddin Raziyə bir məktub yazır. Həmin məktubda 
Sədrüşşərianın yandırıcı atəş olduğunu və onunla elmi müzakirə aparmağının müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnəcəyini 
bildirir ( 7, s. 407-408). Məhəmməd bin Mübarəkşah Qahirədə müəllimlik etdiyi vaxtlarda onun dərslərində hökmüdar 
ailəsinin mənsubları da iştirak edirdi. Bunların içərisində ən cox tanınmışları Seyyid Şərif əl-Curcani, Əhmədi, Hacı 
Paşa, Bədrəddin Simavi və Molla Fənaridir. 

 Taşköprüzadənin verdiyi məlumata görə Mübarəkşahın tələbələrindən olan Seyyid Şərif Qütbəddin ər-Razinin 
“Şərh əl-mətali” ni onaltı dəfə oxumağına baxmayaraq başa düşməmisdir. Sonra əsəri bilavasitə müəllifin dilindən 
eşidib öyrənmək üçün həmin vaxt Heratda yaşayan Razinin yanına gedir. Lakin artıq yaşlanmış və bu səbəbdən də 
gözləri yaxşı görməyən alim ona dərs deyə bilməyəcəyini bildirir. Sonra ona Misirdə müəllimlik edən tələbəsi 
Məhəmməd bin Mübarəkşahin yanina getməsini məsləhət görür ( 6, s. 406-408). Qahirəyə gedən Seyyid Şərif 
Mübarəkşaha ondan elm öyrənmək istədiyini deyir. Mübarəkşah vaxtının olmadığını amma dövrünün tanınmışlarından 
birinin uşağına verdiyi dərslərə hec bir müdaxilə etmədən dərsdə baş verə biləcək müzakirələrə qarışmamaq şərti ilə 
qulaq asa biləcəyini bildirir. Ozü isə tez-tez tələbələrinin öz aralarında olan elmi müzakirələrini kənardan izləyir. Bir 
dəfə Seyyid Şərifin yoldaşları ilə birlikdə dərsləri müzakirə edərkən “Sarih (Qütəddin Razi) belə deyir, ustad 
(Mübarəkşah) belə deyir, mən isə bu cür başa düşürəm tərzindəki fikirlərini eşidir. Bu Mübarəkşahın diqqətini çəkir və 
ona bütün dərslərdə iştirak etmək üçün icazə verir (6, s. 408). Məhəmməd bin Mübarəkşahın məntiq, kəlam və fəlsəfə 
sahəsində bir cox qiymətli əsərləri var. Məşhur Azərbaycan alimi Əsirəddin Əbhərinin “Hidayət əl-hikmət”inə yazmış 
olduğu şərh yəni “Şərh əl-hidayət əl-hikmət”əsəri, bu əsərə yazılmış şərhlər içərisində ən dəyərlisidir. Bundan başqa 
onun Hərakinin astronomiyaya dair “ət-Təbşirə fi ilm əl-həyə” əsərinə yazdığı “Haşiyə əl-təbşira fi əl-heyə” əsəri çox 
məşhurdur. Əbu əl-Bərəkət ən-Nəsəfinin “Mənar əl- ənvar fi usul əl- fiqh” əsərinə yazdiğı “Mədariu əl-fuhul fi şərh əl-
mənariu əl-usul”, Şəmsəddin Məhəmməd bin Əşrəf Səmərqəndiyəyə aid “Əşqalu əl-təsis ” ə yazdığı “Şərh əşqali əl-
təsis”, “Mərifətu usturlə bi şiməli” kimi əsərlər də Muhamməd bin Mübarəkşaha aid edilir ( 3, s. 41). Mübarəkşahın 
elmi və fəlsəfi düşüncələrini üzə çıxaran ən önəmli əsəri isə Əli ibn Ömər əl-Katibinin fizika və metafizika mövzularını 
ələ alan “Hikmət əl-ayn” əsərinə yazmış olduğu “Şərh əl-hikmət əl-ayn” dır. Məhəmməd bin Mubarəkşah bu əsərində 
Əflatun, Aristotel, Kalinus və Batlamyus kimi filosoflarla əl-Fərabi, ibn Sina, Fəxrəddin Razi, Nəsirəddin Tusi, 
Qutbəddin Şirazi kimi İslam filosofların fikir və görüşlərini qarşılaşdırmış və lazım gəldikdə onları ciddi şəkildə tənqid 
etməkdən belə çəkinməmişdir. Bu əsərlərə eyni zamanda bir cox alimlər müraciər edərək haşiyə və şərhlər 
yazılmışdırlar. Seyyid Şərif əl-Cürcani, Kəmaləddin əş-Şirazi, Mir Qiyasəddin Mənsur, Məhyil-Lari, Mirzəcan 
Həbibullah əd-Dəhləvi, Molla Rəfiuddinin-Naini, Abdulqaffar Geylani, Mirzə əş-Şirvani, Zahid Geylani, Cəmaləddin 
əl-Xansari, Radiyyuddin əl- Xansari və Qivaməddin əl-Qəzvini bu kimi alimlərdəndir.  

Qəzvininin “Hikmət əl-ayn” və həmin əsərə yazılmış şərh və haşiyələrin bir qismi Əlyazmalar institutunun arxivində 
A-629, A-633, A-634, B-9, B-123, B-262, B-297, B-456, B-701, B-729, B-733, B-1156, B-2013, B-2130, B-2356, B-
2395, B-2431, B-2843, B-3755, B-4307, B-4395, B-6020, B-6343, B-6762, B-6821, B-6939, B-7468, B-7581, B-7934, 
B-8057, B-7951, B-7981, C-168 və s. bu şriflər altında mühafizə olunur. Bunların arasında Mübarəkşahın “Şərh əl-
hikmət əl-ayn” əsəri və həmin şərhə Mirzəcan Həbibullah Şirazi tərəfindən yazılmış “Haşiyə alə şərh əl-hikmət əl-ayn” 
əlyazma nüsxələri daha çoxdur. Mövcud olan əlyazma nüsxələrinin çoxunun sonu naqisdir. Bu əlyazmararın demək olar 
ki, hər birisində orta əsr mətnşünaslıq nümunələrindən qeniş şəkildə istifadə olunub. Bəzilərini çıxmaq şərti ilə yazı 
növü olaraq nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Əvvəlcə əsərin müəllifi olan Nəcməddin Qəzvininin “Hikmət əl-ayn” əsərinin 
paleoqrafiq təsvirinə nəzər salaq.  

B-234 
Əsərin adı:  حكمة العین“Hikmət əl-ayn” 
Müəllifin adı: نجم الدین على بن عمر القزوین الكاتبىNəcməddin Əli bin Ömər əl-Qəzvini əl-Katibi 
Əsərin mətni Rusiya istehsalı olan sarimtıl rəngli vərəqlərə nəsx xətti ilə köçürülmüşdür. Vərəqlərdə nəm və 

mürəkkəb ləkələri vardır. Bəzi fəsillərin və ifadələrin yazılmasında qırmızı mürəkkəbdən istifadə olunmuşdur. Əsər 
məcmuənin 210a-221b vərəqlərini əhatə edir. Əlyazma Şərq və Avropa üsulu ilə səhifələnmişdir. Hər vərəqdə olan 
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sətirlərin sayı 19-dur. Əsərin sonu naqis olsa da katib koçurmə tarixini mətnin haşiyəsində qeyd edib. Sonuncu səhifədə 
qara mürəkkəblə gül şəkli çəkilib. Cildi tünd qəhvəyi rəngli dəridir.  

Əvvəli: سبحان اللھم یا واجب الوجود و یا مفیض الخیر و الجود    
Sonu: Naqisdir.  
Katib: عبد الغنى النخوى خلیصھ قارى زاده   Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarizadə 
Tarix: 1253 (1837-38)  
Ölçüsü: 21,5x17,5 
 İndi isə bu əsərə yazdığı şərhlə daha cox məşhurlaşan Məhəmməd bin Mubarəkşahın “Şərh alə hikmət əl-ayn” 

əsərinin bir neçə əlyazma nüsxəsinə nəzər yetirək. 
 
 B-729 
 Əsərin adı: شرح حكمة العین   “Şərh hikmət əl-ayn” 
Müəllifin adı: محمد بن مباركشاه البخارى   Muhamməd bin Mubarəkşah əl-Buxari 
Əlyazma Şərq istehsalı olan sarimtıl rəngli vərəqlərin üzərinə qara mürəkkəblə nəstəliq elementli nəsx xətti ilə 

yazılmışdır. Bəzi vərəqləri nazik və ahərlı, bəziləri isə nisbətən qalındır. Nazik vərəqlərin kənarları katib tərəfindən 
yenidən bərpa olunmuşdur. Mətində القسم االول،فى العلم االلھي،المقالة االولى فى االمور العامة və s. ifadələr qırmızı mürəkkəblə 
yazılmış, bəzi söz və ifadələrin üstündə qırmızı murəkkəblə xətlər çəkilmişdir. Sətirlərin arasında müəyyən qeydlər 
vardır. Əsərdə orta əsr mətinşünaslığına aid işarələrdən istifadə olunmuşdur. Əlyazma Şərq və Avropa üsulu ilə 
səhifələnmişdir. Mətnin kənarlarında müxtəlif istiqamətlərdə izah və şərhlər yazılmişdir. Kitabın əvvəində qırmızı 
mürəkkəblə çəkilmiş çərçivənin içərisində fihrist verilmişdir. Əsər əlyazmanın 1a-382b vərəqlərini əhatə edir. Cildi bir 
üzü korlanmış, romb şəkilində doğranmış, tünd füruzəyi və əlavə dili olan dəridəndir. Sonda əsərin və müəllifin adı 
kənarları naxış şəklində dogranmış açıq qəhvəyi kağızın üzərində yazılmışdır.  

Əvvəli: یقول قد ...شمس الملة و الدین محمد بن مباركشاه البخارى...فان مولى العالمة...أما بعد حمد اهللا فاطر ذوات العقول النوریة و مظھر خفیات 
..... أن أكتب لكتاب حكمة العین من مصنفات...التمس منى بعض اخوانى Sonu: لیكن ھذا اخر و ھى اى النفس قوة مجردة عن المادة لما مر فى االلحقى و  

 العقل الحمد لتى بال نھایة  ما ارناه فى ھذه الرسالة و لواھب
Katib: عبد الغنى النخوى خلیصھ قارى زاده   Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarizadə 
Tarix: 1278 (1861-62) 20زى الحجة    Zil Hiccə ayının 20 
Həcmi: 193 vərəqdir. 
Ölçüsü: 22x17sm.  
  
 B-262 Avropa istehsalı olan vərəqlərə nəsx xətit ilə yazılmışdır.Əsərin əvvəlindən başlayaraq sonuna doğru azalan 

şəkildə qeydlər vardır. Başlıqlar yəni البحث الخامس فى الحدوث و القدم , البحث الرابع فى الوجوب و االمكان و االمتناع , البحث الثانى və s. 
sözlər qızmızı mürəkkəblə yazılmışdır. Cildi çiçəkli rəsmləri olan qəhvəyi rəngli kartondur.  

Əvvəli: حمدا هللا فاطرذوات العقول النوریة و مظھر خفیات االسرار .... Sonu:  ھذا القسم و لواجب العقل و الحیوة و مفیض العدل و الخیرات حمد ال
مد هللا رب العالمین یعرو ال یحعى و شكر االیحصى وال بتقص الح  

Katib: مال مصطفى   Molla Mustafa 
 Yer: Konstantinapol, İstanbul, Üsküdar şəhəri, Məhəmməd Paşa mədrəsəsi,  
Tarix: h. 119 (1707-08), Rabius-Səni ayının 9-u, həftənin 6-cı günü, Səhər namazından sonra. 
Ölçü: 16x21sm. 
 Qeyd etdiyimiz kimi Mübarəkşahın şərhinə bir çox haşiyələr yazılmışdır. Bunların içərisində Mirzəcan Həbibullah 

Şirazinin “Haşiyə alə şərh hikmət əl-ayn” əsərinin əlyazma nüsxələri çoxluq təşkil edir. 
 B-701 
Əsərin adı: حاشیة على شرح حكمة العین   “Haşiyə alə şərh hikmət əl-ayn” 
Müəllif: میرزا جان حبیب اهللا الشیرازى   Mirzəcan Həbibullah əş-Şirazi 
Əlyazma Avropa istehsalı olan əhərli, təbi rəngli vərəqlərə qara mürəkkəblə nəsx xətti ilə yazılmışdır. Mətndə اقول ,

قولھ,قولھ قدس سره , قال الشارح  və bəzi istilahlar qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. Şərh edilən ifadə və cümlələrin üstündən 
qırmızı mürəkkəblə xətlər çəkilmişdir. Əlyazma mətnində orta əsr mətinşünaslıq nümunələrindən istifadə edilmişdir. 
Əsər həm Şərq, həm də müasir üsulla səhifələnmişdir. Mətnin kənarlarında müxtəlif istiqamətlərdə haşiyə və şərhlər 
yazılmışdır. Həmçinin mətn aralarında da müəyyən qeydlər aparılmışdır. Cildi boz rəngli kartondur.  

Əvvəli: ... قال الشارح الحكمة اال ستكمال كصدر و المصادر قد تطلق و یراد بما معانیھا النسبة  Sonu:  ھذا اخر ما یتسر لى فى االبحاث المتعلقة
الحاشیة المنسوب الى االمام تامدفق میرزا جان تمت . و الحمد هللا مفیض النوال و الكرامة. بمباحث االمور العامة   

Katib:  سلمان بن شعبانSalman bin Şaban 
Tarix: جمادى االخر  12. Cümədiyəl axir ayının 12 si, h. 1120 (1611-12) 
Olçü: 16,5x22,5  
Şərqdə böyük şöhrət tapmış bu əsərə Şərq alimləri ilə yanaşı Mövlana Məhəmməd əş-Şəki və Mövlana Məhəmməd 

ibn Musa ət-Talışi kimi Azərbaycan alimləri də mükəmməl haşiyələr həsr etmişlər (4, s. 149). Həmcinin Azərbaycanın 
böyük alimi Yusif Qarabağinin də bu əsərə hasiyə yazmışdır. İnstitutun arxivində araşdırma apardığım zaman Mövlana 
Mirzəcan Şirvani adlı Azərbaycan aliminin əsərə yazdığı haşiyəsi ilə qarşılaşdım. Bu alimi Mirzəcan Həbibullah Şirazi 
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ilə eyni alim olduğu deyilsə də hər iki alimin yazdiğı haşiyələrin qarşılıqlı araşdırmasını apardığımızda bu əlyazmalarn 
bir-birindən fərqləndiyi çox aydın şəkildə üzə çıxdı. Əlyazmalar İnstitutunda olan bu əsər bir nüsxədən ibarətdir. Həmin 
əsərin poliqrafiq təsvirinə nəzər salaq.  

 A-634  
Əsərin adı: حاشیة موالن میرز شروانى على شرح حكمة العین   “Haşiyə Mavlanə Mirzə Şirvani alə şərh hikmət əl-ayn” 
Müəllifin adı: موالن میرز شروانى   Mövlanə Mirzə Şirvani 
Bu əsər Azərbaycan alimi Mirzəcan Şirvaninin Hikmətul Ayn əsərinə yazmış olduğu şərhdir. Əsər Şərq istehsalı 

olan təbi rəngli və əhərli vərəqlərə qara mürəkkəblə nəsx xətti ilə yazılmışdır. Vərəqin əvvəlində katibə məxsus və 
üzərində Məhəmməd (a.s) adı həkk olunmuş möhür vurulmuşdur. Mətində  قولھsözünün yazılmasında və bəzi fikir və 
ifadələrin daha qabarıq şəkildə göstərmək üçün qırmızı mürəkkəbdən istifadə olunmuşdur.Əlyazma Şərq üsulu ilə 
səhifələnmişdir. Sonradan isə səhifələnmə müasir üsulla aparılmışdır. Kitabın sonuda katibin adı, əsərin yazılma tarixi 
knovar şəklində yazılmışdır. Cildi tünd zoğalı rəngli dəridir.  

Əvvəli: قال سرره اما قال فاطر فوات العقول و لم یقل فاطر العقول ........  
Sonu: . یحمل كالمھ الى ابطال الثانى بل على ابطال االول و لھذا ارتكب ما ارتنبھ و یمكن ان یوج اخر موافقا    
Katibi: د مھدى بمشھدى محمد باقر محم Məhəmməd Mehdi Məşədi Məhəmməd Baqir 
Tarix: hicri 1091(1680), Rəcəb ayı 
Həcmi: 59 vərəq 
Ölçüsü:12,5x19,5 sm. 
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БАКИНСКИЕ РУКОПИСИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
НАДЖМАДДИНА КАЗВИНИ « ХИКМАТ АЛЬ-АЙН» 

 
Резюме 

 
Исламские учёные во все времена были известны произведениями, охватывающими разные отрасли наук. 

Целью этой статьи является рассмотрение произведения по логике «Хикмат аль-айн» одного из таких учённых, 
Наджмаддина Казвина. В результате был найден один глосс этого произведения, написанный азербайджанским 
учёным Мирзаджаном Ширвани. Мы постарались дать в статье палеографическое описание этой рукописи.  

 
Bayramova Sevindj  

  
BAKU MANUSCRIPTS OF THE WORK “HIKMAT AL-AYN”  

BY NAJMADDIN GAZVINI 
 

Summary 
 
 Islamic scholars in all times were famous by the works in different fields of science. The aim of this article is the 

work on logics “Hikmat al-ayn” by Najmaddin Gazvini. During the investigation we found one gloss of this work, 
written by Azerbaijani scholar Mirzajan Shirvani. We tried to give paleographic description of this manuscript in the 
article.  
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МУСУЛЬМАНСКИЕ ИСТОЧНИКИ КАК  
ПРИЧИНА ИСКАЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ХУРРАМИТОВ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 
 

зучение движения хуррамитов в англоязычной историографии представляет особый научный инте-
рес. Историко-ретроспективный анализ исследований англоязычных историков и востоковедов 
показал, что народно-освободительная борьба хуррамитов под предводительством Бабека искажена, 

основная причина чего состоит в отсутствии должного критического анализа англоязычными исследователями 
как средневековых арабских и персидских источников, на сведения которых они главным образом опирались, 
так и в отсутствии исторического подхода в толковании событий рассматриваемого периода, что в свою 
очередь не позволило исследователям объективно реконструировать историческое прошлое.  

Так, ссылаясь на таких средневековых мусульманских авторов, как ат-Табари, Низам аль-Мюлька, Ибн аль-
Асира, Ибн аль-Ибри, ад-Динавари, Мухаммеда Увфи, Масуди, аль-Макдиси, Гардизи, Мирхонда и др., в тру-
дах которых Бабек представлен кяфиром, врагом всех мусульман, сатаной из Хорасана, дьяволом, бесчинс-
твующим мародером, смутьяном, беспринципным и хладнокровным убийцей, на счету которого более 1 млн. 
жертв, такие выдающиеся англоязычные исследователи, как Амир Али, У.Тэйлор, П.Кроун, У.Мьюир, Э.Браун 
и Х.Кеннеди, позиционируют Бабека «разбойником и нигилистом» [6, 271], «грозным еретиком, бесстрашным 
самозванцем и бунтарём» [17, 169], «кровожадным человеком» [10, 1], «знаменитым грабителем и бандитом» 
[15, 504], «схизматиком и ересиархом» [8, 323], «анархистом» [12, 173]. Хотя в отечественной историографии 
научно доказано, что движение хуррамитов имело народно-освободительный характер и, соответственно, было 
направлено против ига и гнета арабской династии Аббасидов. Однако, как видно, оставшись под влиянием 
тенденциозных средневековых арабских и персидских источников, пронизанных выраженной неприязнью к 
хуррамитам и Бабеку в частности, англоязычные исследователи не сумели разглядеть даже банальной связи 
между социально-экономическими предпосылками и обусловленными ими мотивами, целями и характером 
движения хуррамитов. К примеру, даже несмотря на то, что К.Босворт, М.Уиттоу и Б.Льюис свидетельствуют о 
том, что вследствие переселения в Азербайджан арабских племен, приведшего к обезземеливанию местных 
крестьян, арабо-хазарских войн, затраты которых легли на плечи местного населения, социально-экономичес-
кая ситуация того периода была сложной, и даже отмечают, что Азербайджан был центром мятежа и несогла-
сия, сценой частых антихалифатских и антиарабских восстаний на протяжении VIII – IX вв. [7, 226; 13, 111; 18, 
195], все же не сумели дать объективную оценку общественно-политической ситуации в Азербайджане в 
указанный период и определить народно-освободительный характер движения хуррамитов. Основная же при-
чина этого, как ранее было отмечено, кроется в том, что, к сожалению, основу источниковой базы англоязыч-
ных исследователей, тем или иным образом освещающих возглавляемое Бабеком движение, составляют именно 
средневековые мусульманские авторы, которым, как халифским лизоблюдам и прислужникам, было характерно 
чернить реноме Бабека и его сподвижников – хуррамитов, открыто выступавших против политики угнетения и 
идеологии Аббасидских халифов, проводившихся под завесой «ислама». Не вникая в сущность социо-поли-
тических движений, происходивших в период правления Аббасидских халифов, средневековые авторы клейми-
ли всех недовольных «кяфирами», «безбожниками», «зиндиками» и т.д., т.е., одним словом, врагами ислама. 
Так, в качестве примера приведем Низам аль-Мюлька, утверждавшего, что победа халифа Мотасима над 
Бабеком была одной из трех побед, без которых прекратился бы ислам [3, 240], а также цитату из сочинения 
Масуди: «…Ему (Бабеку – Л.К.) едва не удалось уничтожить целое государство и религию и заменить ее (ислам 
– Л.К.) другой» [см.: 4, приложение V]. Более того, нередко в этих источниках Бабек предстает перед нами 
огнепоклонником, христианином, зороастрийцем, якобы стремившимся покончить с исламом. Как результат, в 
англоязычной историографии народно-освободительная борьба хуррамитов представлена «религиозным» дви-
жением антиисламской направленности. К примеру, П.Кроун отмечает, что движение хуррамитов было не 
только антиарабским, но и антиисламским, объясняя данный факт тем, что ислам был религией арабских и 
«арабизированных» тиранов, т.к. местные жители не знали ислама в другом проявлении. Автор классифицирует 
восстание Бабека нативистским движением, движением людей, испытывающих на себе наступление арабской 
захватнической власти, что выражалось в подрыве их религии и традиционного образа жизни, и прежде всего, в 
захвате их земель, на что они реагировали попытками изгнать иноземцев во имя обновлённой версии их родных 
верований, в надежде на возрождение того, что они представляли себе «старыми добрыми временами», или 
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блестящего будущего [10]. Отчасти П.Кроун права. По отношению к местному населению арабская админис-
трация действительно была тиранична. Неслучайно, что движение хуррамитов в Азербайджане началось имен-
но в период правления Аббасидских халифов, претендовавших на ознаменование собою новой эры справедли-
вости, набожности и счастья, на деле же Азербайджан так и остался объектом грабежа, эксплуатации и свое-
волия арабских наместников, как и при предыдущих Омейядах. Бабек и вправду преследовал цель изгнать араб-
ских узурпаторов из Азербайджана. Всю свою жизнь он посвятил борьбе против халифата. Как отмечает 
Э.Райт, главной целью Бабека являлось восстановить независимость Азербайджана [19, 50]. Вот почему за 
короткий промежуток времени число его сторонников составило около 300 тыс. человек, и без всякого сопро-
тивления он сумел распространить свою власть по всему Азербайджану, все население которого, как отмечает 
Э.Райт, фанатично поддерживало его [19, 47-48]. Народно-освободительное движение под предводительством 
Бабека приняло такой широкий размах и превратилось в такую угрозу «№ 1» для халифата, что П.Кроун 
указывает, что для средневековых мусульман имя Бабека было столь же грозным, как и имя Усамы бен Ладена 
для американцев сегодня [10]. Это и неудивительно, ведь именно на борьбу с ним были мобилизованы самые 
искусные полководцы арабской армии, была реорганизована армия и создано наёмное войско из тюрков, 
столица халифата была перенесена из Багдада в Самарру, были приостановлены военные действия с Византией 
в 833-837 гг., именно движение хуррамитов во главе с Бабеком поставило под угрозу существование всего 
Арабского халифата  

Как видно из вышеизложенного, в англоязычной научной литературе Бабек характеризуется главой религи-
озно-мистической секты антиисламского характера, тем самым игнорируется народно-освободительный харак-
тер движения хуррамитов. Однако в отечественной историографии научно доказано, что движение хуррамитов 
было направлено именно против гнета управлявшей на тот момент Аббасидской династии и господствующих в 
халифском дворце мутазиллитов, чья идеология противоречила догматам ортодоксального ислама, превратив-
шегося в руках Аббасидов в средство наживы и грабежа, сам же Бабек и его сподвижники хуррамиты были 
мусульманами, что напрочь исключает антиисламский характер борьбы. Необходимо отметить, что в самих 
средневековых мусульманских источниках есть немало очевидных фактов, доказывающих, что как сам Бабек, 
так и хуррамиты были мусульманами. Так, к примеру, аль-Багдади, ибн-Хаукаль, Истахри, Йагут аль-Хамави, 
Табари, Масуди [подробнее об этом см.: 2] сообщают, что хуррамиты были мусульманами и читали Коран, 
также обучали этому своих детей, в их селах имелись мечети, где азан призывал к молитве, хуррамиты верили в 
пришествие имама Махди, настоящее имя самого Бабека и имена его брата с отцом (Гасан, Абдалла, Муавия) 
являлись мусульманскими, в рядах армии Бабека принимали участие многочисленные мусульмане-арабы. К 
тому же сам Табари сообщает, что брат Бабека Абдалла при разговоре упоминал Аллаха, в частности 
произносил ритуальные молитвенные восклицания «Альхамдулиллах» и «ИншаАллах» [4, приложение I]. 
Кроме того, в отечественной историографии в свете новейших научных исследований Дж.М.Байрамлы было 
доказано, что корень имени Бабека составляла именно арабская частичка «баб», широко распространившаяся в 
указанный период в мусульманском мире и означающая «ворота». Нередко в арабских источниках Бабека 
называют именно Баб или Бабан. Под «Бабеком» Дж.М.Байрамлы подразумевает следующее – «открывающий 
дверь исламской истины» или «слуга «двери науки» исламских пророков» [2, 125-126]. Более того, тот факт, 
что в источниках Бабек нередко отождествляется с зиндиками (те, кто первоначально принадлежали к 
исламской религии, а впоследствии приступившие к изменениям в ней), батинитами (сторонники «тайного» 
смысла Корана и сунны) и рафидитами (одно из распространенных прозвищ шиитов, данное им суннитами за 
неприятие законности халифов), лишний раз подтверждает, что хуррамиты и сам Бабек исповедовали ислам. К 
слову, утверждения средневековых летописцев (Табари, Ибн аль-Асир, аш-Шахристани и др.) о том, что Бабек 
считался воплощением божества и хуррамитам присущи были вера в реинкарнацию (метемпсихоз), чуждых 
исламу, не совсем точно, ибо в идеологии хуррамитов не было ничего несвойственного исламу, все религиозно-
философские доктрины хуррамитов были изъяты из самого ислама. Так, вера в реинкарнацию, наличие духов-
ной частички Аллаха и воплощение некоторых его черт в человеке не противоречат исламу. Наоборот, в самом 
Коране об этом отчетливо повествуется: 

 «Потом Мы воздвигли вас после вашей смерти, - может быть, вы будете благодарны!» (сура аль-Бакара, аят 
56). 

 «А когда Я выровняю и вдуну от Моего духа, то падите, ему поклоняясь» (сура аль-Хиджр, аят 29). 
 «Потом выровнял его и вдул в него от Своего духа и устроил вам слух, зрение и сердце. Мало вы 

благодарны!» (сура ас-Саджда, аят 9). 
Итак, как видно, Бабек не был ни маздакитом, ни огнепоклонником, ни атеистом, как часто его идентифици-

руют в англоязычной научной литературе. Однако необходимо отметить, что англоязычные исследователи, 
хотя и ссылались в своих исследованиях на вышеупомянутые источники, тем не менее, почему-то проигнори-
ровали приведенные в них столь принципиально важные сведения о приверженности хуррамитов исламу. Так, 
к примеру, К.Босворт указывает о возможном влиянии бывших приверженцев зороастризма и маздакизма на 
неортодоксальную особенность Азербайджана и Аррана в ранние исламские века, проявившуюся в силе 



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

134 
 

социально-религиозных движений протеста и «революционных» подъёмах, главным образом хуррамитов во 
главе с Бабеком [7, 225]. 

Отметим, что одной из главных причин, почему в произведениях англоязычных исследователей Бабек ха-
рактеризуется персом, само движение хуррамитов – «иранским» (например, У.Маделунг, П.Кроун, Э.Райт и 
др.), а истоки идеологии сводятся к иранским «ересям», является то, что в основу их выводов легли сообщения 
средневековых мусульманских источников (к примеру, Низам аль-Мюльк, Ибн ан-Надим, аль-Багдади) о цели 
хуррамитов якобы возродить именно маздакизм – религиозно-философское учение и одновременно социальное 
движение, широко распространенное в Сасанидской империи в раннее средневековье, что, в свою очередь, не 
соответствует исторической действительности. Тем не менее, как следствие, часто в англоязычной историогра-
фии хуррамизм предстает перед нами как форма маздакизма, ибо, согласно Б.Льюису, религиозные вдохнове-
ния всех восстаний брали начало из иранских «ересей», которые в доисламские времена были связаны с протес-
тами угнетённых классов против Сасанидской монархии, самым сильным из которых был протест Маздака [13, 
109]. Более того, необходимо отметить, что Бабек являлся тюрком. Он родился в с. Билалабад в Ардебиле. К 
тому же, в источниках сообщается, что первое слово, мужественно произнесенное Бабеком после того, как ему 
отрубили руку на смертном одре в Самарре, было именно тюркское слово «Asan ya!», означающее «Легко!», 
тем самым становится очевидным, что «иранское» происхождение Бабека исключено.  

В вопросе характеристики политико-идеологического портрета хуррамитов англоязычные исследователи 
также допустили грубые ошибки. Согласно летописям, хуррамиты большую часть своего времени якобы 
проводят в вечном веселье, попойках, плясках и пении под звуки веселой музыки. Хуррамитам приписывают 
вседозволенность. Так, Табари сообщает, что Бабек мог насильно отбирать у батриков приглянувшихся ему 
красивых сестер и дочерей. Кроме того, автор указывает, что даже во время ожесточенных сражений Бабек 
якобы по своему обыкновению пил вино [1, 95, 114-115]. Ибн ан-Надим же свидетельствует о тайной любовной 
интрижке Бабека с женой Джавидана [4, приложение II]. Ибн аль-Асир, аль-Багдади, аль-Макдиси, Самани и 
др. [подробнее см.: 1; 2; 5] сообщают, что хуррамиты во главе с Бабеком предавались распутству; они считали 
дозволенным все запрещенное и признавали общность как имущества, так и женщин; мужчинам было 
разрешено жениться на своей матери, сестре, дочери; они устраивали на горе праздничную ночь, где пили, 
играли на свирелях и после погашения костров и светильников мужчина мог совокупиться с любой женщиной. 
Низам аль-Мюльк свидетельствует, что хуррамитам было присуще отрицание понятий халал-харам, законов 
шариата, они не придерживались обязательных столпов ислама: не совершали намаз, не соблюдали пост, не 
совершали паломничество, не платили зякат [3, 240]. Как следствие, среди англоязычных востоковедов немало 
приверженцев тенденциозного отношения средневековых арабских и персидских историков к Бабеку и его 
сподвижникам как к «людям разгульного образа жизни», ведь согласно источникам пьянство и развратность – 
их основные черты. В результате последних научных изысканий в отечественной историографии в лице 
Дж.М.Байрамлы было предположено, что столь отрицательная характеристика хуррамитов в средневековых ле-
тописях была связана с трактовкой термина «хуррам», происходящего от арабского слова «HÜRR», означающе-
го «свободный», «свободные люди», что, в свою очередь, по мнению автора, и дало повод арабам позициониро-
вать хуррамитов с людьми, ведшими развратный образ жизни, анархистами и теми, для которых не существо-
вало понятий «халал-харам» [2]. Как следствие, У.Мьюир, Дж.Сейл, Л.Грей и У.Маделунг, основываясь на 
приведенных в источниках сведениях о якобы «либертинистском» и «гедонистическом» мировоззрении хур-
рамитов, склонны характеризовать Бабека и хуррамитов в целом «сластолюбцами», а саму идеологию − 
«весёлой», «эпикурейской» [15, 504; 11, 508; 14, 63; 16, 130]. Однако, как отмечает академик З.М.Буниятов, 
«считать хуррамитов во главе с Бабеком, в течение двадцати с лишним лет ведших суровую и мужественную 
освободительную борьбу против халифата, какой-то развесёлой толпой, людьми «весёлой и разгульной жизни» 
нельзя. …Любое освободительное движение, сопровождавшееся пьянством, разгулом и развратом, заранее 
было бы обречено на скорый провал» [4, 233]. 

Пожалуй, Л.Грей единственный из англоязычных исследователей, кто указывает, что сообщения арабских 
источников о развратности, общности женщин и кровосмесительных браках хуррамитов являются лишь частью 
распространённой клеветнической сплетни [11, 508]. Дж.Бьюри же, наоборот, взяв за основу проповедь 
общности имущества и женщин (хотя этот факт так и не доказан), ошибочно называет Бабека приверженцем 
«уравнительного коммунизма» [9, 251]. Однако отметим, что ничего общего в программе Бабека с коммуниз-
мом не было: исходя из одного из главных принципов ислама о равенстве всех мусульман независимо от расы и 
происхождения, Бабек стремился покончить с арабским «шовинизмом» и, наконец-таки, уравнять мавали 
(мусульмане-неарабы) с мусульманами-арабами в правовом отношении, обеспечив им справедливое 
распределение доходов бейт аль-мал, грубо нарушаемое как при Омейядских, так и при Аббасидских халифах. 
Тем самым становится очевидным, что социальная программа хуррамитов отражала социальные чаяния народа.  

Необходимо отметить, что распутство, безнравственность, блудодейство, которые средневековыми мусуль-
манскими авторами, а впоследствии и англоязычными исследователями, приписываются хуррамитам, были 
характерны самим Аббасидским халифам. Так, при халифе Харуне ар-Рашиде вино, музыка, танцы, развле-
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чения стали повседневной жизненной нормой Аббасидского дворца. Жена Харуна ар-Рашида Умм Джафар 
прославилась тем, что сама выбирала своему мужу красивых наложниц.  

Итак, в исследованиях англоязычных ученых народно-освободительная борьба хуррамитов под предво-
дительством Бабека несколько искажена. Основной же причиной этого является отсутствие должного научного 
анализа источниковой базы. Из-за отсутствия критического отношения к средневековым арабским и персид-
ским источникам англоязычные исследователи не разглядели не только движимых Бабеком основных мотивов 
и целей, политических и социальных чаяний, но также не сумели воссоздать общую картину общественно-
политической ситуации в Азербайджане в указанный период. Как результат, Бабек из народного героя и борца 
за свободу Азербайджана «трансформировался» в руководителя религиозно-мистической секты антиисламской 
направленности. Такая трактовка образа Бабека и его сподвижников хуррамитов представляет собой результат 
целенаправленного идеологического мероприятия средневековых арабских и персидских летописцев по 
конструированию образа «врагов ислама» и идеализации арабских халифов и проводимой ими политики. К 
сожалению, ввиду того, что именно указанные источники составляют основу источниковой базы англоязычных 
исследований, сведения последних о движении хуррамитов необъективны и отражают шаблонную историчес-
кую «концепцию». Хотя одно радует – мощь, отвага, выдающийся полководческий и организаторский талант 
Бабека все же нашли свое отражение в англоязычной историографии. Так, к примеру, выдающийся британский 
историк и востоковед Б.Льюис, хотя и называет Бабека сектантом, но одновременно подчёркивает, что он был 
«человеком выдающейся военной и политической одарённости» [13, 111].  
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Tarixi-retrospektiv təhlil göstərdi ki, Babəkin başçılığı altında xürrəmi hərəkatının ingilisdilli tarixşünaslıqda təhrif 

olunmasının əsas səbəbi ingilisdilli araşdırmaçılar tərəfindən orta əsr ərəb və fars qaynaqlarının tənqidi təhlilinin 
olmamasıdır. Nəticə kimi, ingilisdilli tarixşünaslıqda Abbasi xilafətinin rejiminə qarşı yönəlmiş Azərbaycan xalqının 
xalq-azadlıq mübarizəsinin başçısı kimi təqdim olunmaq əvəzinə Babək antiislam xarakterli dini sektanın başçısı kimi 
qələmə verilir.  
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Historical retrospective analysis showed that the main reason of distortion and misrepresentation of the national 

liberation struggle of the Khurramites under the command of Babak in English-language historiography was the lack of 
English-language researchers’ critical analysis of medieval Arab and Persian sources. As a result, instead of being 
represented as a leader of national liberation struggle of Azerbaijani people fighting the Abbasid caliphal regime in 
English-language historiography Babak is proclaimed as a head of the religious sect of anti-Islamic character.  
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FƏZLULLAH RƏŞİDƏDDİNİN “CAMİ ƏT-TƏVARİX”  
ƏSƏRİ HAQQINDA BƏZİ QEYDLƏR 

 
 

əşidəddin Təbib və yaxud Rəşidəddin Fəzlullah Həmədani (1247-1318) XIII-XIV əsrlər Elxanilər sarayının 
məşhur həkim, yazıçı, tarixçisi olaraq böyük İslam tarixi “Cami ət-təvarix”in müəllifi kimi tanınır. Mühüm 
tarixi sima olmaqla bərabər, o, həm də tibb, nəbatət, aqrotexnik və inşaat texnologiyasına dair əsərlərin, 

təbiət elmləri, müsəlman (sünni) teologiyasına dair traktatların müəllifidir. Onun “Cami ət-təvarix” əsəri XIII-XIV 
əsrlər Hülakilər dövləti ərazisinin siyasi və sosial-iqtisadi tarixini öyrənən mühüm mənbə hesab olunur. Dünya 
tarixindən bəhs edən cildi isə Monqol yürüşlərinə qədərki müsəlman dövlətlərinin, həmçinin qədim yəhudilərin, qərbi 
Avropa xalqlarının, Hindistan, Çin və başqa ərazilərin tarixini öyrənir. Rəşidəddinin əsas məqsədi yalnız müsəlmanların 
deyil, o vaxt məlum olan bütün xalqların tarixini əks etdirmək idi və bu məqsəd üçün yazacağı bütün xalqların tarixini 
ilkin mənbələr və tarixi ənənələr əsasında dini və siyasi qərəzdən uzaq yazmağı məqsəd qoymuşdur (20).  

 
Fəzlullah Rəşidəddinin həyatı 
Əbülxeyr bin Qalinin 1  oğlu olan Rəşidəddin Fəzlullahın (1247-1318) ən həqiqətə uyğun bioqrafiyası fransız 

şərqşünası E.Kartmer (“Memorie sur la vie et les ouvrages de Raschid-Eldin”) tərəfindən verilmişdir. Rəşidin adı və 
nəsli haqqında məlumat verən Paris Milli Kitabxanasında saxlanan Rəşidə aid əlyazmadan məlum olur ki, onun ata və 
babası ya təbib, ya da təbib sənətini bilən idilər (5, s.15). Məhz bu cəhətə fikir verərək ingilis şərqşünası A.Boyle 
Rəşidin müasirləri tərəfindən “təbib Rəşid” adlandırıldığını qeyd etmişdir (8, s.3). O, Həmədanda yəhudi əsilli nüfuzlu 
və varlı təbib ailəsində dünyaya gəlmişdir. Keçmiş Ekbatana şəhəri həmin vaxt yəhudi mədəniyyət mərkəzi sayılırdı və 
Rabbinnical (yeşivah) yəhudi məktəbinin təsis olunduğu, bəlkə də Rəşidin də təhsil aldığı həmin təhsil ocağı məhz 
Həmədan şəhərində idi. Dorotha Kravulski “Monqol Elxanları və vəzir Rəşidəddin” adlı kitabında belə qeyd edir ki, 

                                                             
1 Rəşidəddinin cəddinin adı Qali idi, sonrakı dövrün kitablarında bu ad Ali kimiç daha sonralar isə Əliyə tədbil olunmuşdur (13, s.31). 
 A.İ.Falinaya görə Rəşid 1240-1247-ci illər arasında ( ), C.Melville, D.Kravulski kimi alimlərə görə 1247-ci ildə doğulmuşdur.  
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Həmədan şəhəri Rəşidin ata yurdudur və o özü isə Qəzvində anadan olmuşdur (9, s.3). Qeyd etmək lazımdır ki, Kartmer 
Rəşidin yəhudi əsilli olmasını inkar etmiş, ancaq V.V.Bartold və E.Bloşe Rəşidin düşmənlərinin iddialarına əsalanaraq 
onun yəhudiliyini qəbul etmişlər. (6, s.49) Babək Rəşnuzadəyə görə “Tarix-i qozidə”, “Tarix-i Vəssaf”, “Zeyl-i cami ət-
təvarix”, “Həbib əs-siyar”, “Dəstur əl-vuzəra”, “Məcmə əl-ənsab”, “Durrət əl-əxbar va ləmət əl-ənvar”, “Nəsəim əl-
əshar min lataim əl-əxbar”, “Mətlə sa-sadeyn” əsərlərin heç birində Rəşidin həyatına və neçə il ömür sürməsinə dair bir 
məlumat qeyd olunmamışdır (18, s.90). Fars və ərəbdilli mənbələrdəki məlumata görə atası Əbülxeyrin İmaddədövlət 
və İmaddəddin ləqəbi və İsmailərin süqutundan sonra Nəsirəddin Tusi ilə Hülaki xanın (1258-1265) xidmətinə girən 
babası Alinin Müvəffəqəddövlə ləqəbi var idi. Rəşidin babasının İslam dinini qəbul etməsindən dolayı ərəb 
mənbələrində adı Əli kimi verilsə də, Rəşid babasının adını Ali deyə göstərir. Eləcə də, ərəb mənbələrində Rəşidin adı 
Rəşidəddövlə kimi, fars mənbələrində isə Rəşiddəddin kimi verilmişdir (13, s.30). “Tarix-i Vəssaf”da Rəşidin adı 
“Rəşid əl-həq və əd-dünya və əd-din və Rəşid əd-dövlə və əd-din” kimi, “Tarix-i Ulcaytu”da isə “Rəşid əd-dövlə” kimi 
verilmişdir (18, s.91). Lucien Lerclerc Rəşidin fars, ərəb, monqol, türk, ibri və bəlkə də çin dillərini bildiyini qeyd 
etmişdir (Historie de la Medicine Arabe) (3, s.13).  

Rəşid təbiblik sənətini atasından öyrənmiş və qısa zamanda bu sahədə şöhrət qazanaraq Abaqa xanın (1265-1282) 
xüsusi təbibi kimi yüksək nüfuz əldə etmişdir (15, s.461). Ancaq Rəşidin məktublarını tədqiq etmiş A.İ.Falinaya görə 
onun dəqiq hansı peşə ilə xana xidmət göstərdiyini demək mübahisəlidir (5, s.16). Maraqlıdır ki, A.İ.Falinanın fikrinin 
əksinə olaraq ingilis şərqşünası A.Boyle belə qənaətdədir ki, İslam dinini qəbul edən Rəşid Abaqa xana həkim kimi 
xidmət göstərmişdir və Keyxatunun hakimiyyətində isə xana münasib və faydalı qidalar hazırlamaqla məşğul idi (8, 
s.3). Haşim Rəcəbzadəyə görə isə Rəşid vəzirlikdən əvvəl həkim və yaxın həmsöhbət kimi fəaliyyət göstərmişdir (13, 
s.32). Arqun xanın dövründə sadə bir məsləhətçi olan Rəşid səfir kimi Hindistana gedərək yerli əhalini va hakim 
dairələri Elxanilərin əzəmətindən xəbərdar edərək xərac almağa müvəffəq olmuş və özü bunu sonra məktublarında qeyd 
etmişdir (16, s.21). Keyxatu hakimiyyətə gəldikdə Rəşid vəzirlik etmək dəvətini qəbul etməmişdir. Ancaq Elxanilər 
sarayında yaranan problemlər, xəzinənin boşalması nəticəsində Rəşid öz şəxsi xəzinəsini bu işdə xərcləyərək xana 
xidmət göstərmişdir (18, s.91). Qazan xanın (1295-1304) zamanında Rəşidin nüfuzu artır və birlikdə eyni vəzifədə 
çalışan vəzir Sədr əd-Din Əhməd Xalidi Zəncani divan malından sui-istifadə edib özündən yarlıq, fərman verməsinə 
görə edam olunduqdan sonra 1298-ci ildə (697 q.) vəzir məqamı Səd əd-Din Məhəmməd Mustovfi Savəci və 
Rəşidəddin Fəzlullah Həmədaninin öhdəsində olur (Ümumiyyətlə isə dövrün siyasi aləmində Rəşid vəzir Sədr əd-Din 
Əhməd Zəncaniyə qarşı sui-qəsd cəhdlərindən sonra tanınmağa başlamışdır. (19, s.17)). Qazan xandan sonra Ulcaytu 
xanın dövründə vəzir məqamında qalan bu iki vəzir arasında ixtilaflar meydana gəlir. Dini və elmi məsələrə önəm verən 
Ulcaytunun (Sultan Məhəmməd Xudabəndə) zamanında (1304-1316) da vəzirlik məqamı onların öhdəsində olur və 
Sultan gənc və istedadlı Tacəddin Əli şah Təbrizini onlarla birlikdə vəzir məqamına yüksəldir. İki vəzir arasında 
ədavətin güclənməsi məhz bu zamandan başlamışdır. Rəşid şafii məzhəb, Sədəddin isə şiə məzhəb idi və Rəşidin təsiri 
ilə Ulcaytunun sünni məzhəbə keçməsi onların arasındakı ədavəti artırır (2, s.20). Haşim Rəcəbzadəyə görə Vəssafın 
qeydlərinə fikir verdikdə məlum olur ki, Ulcaytu Rəşidi baş vəzir vəzifəsinə yüksəldərək onun rütbəsini artırdı (13, 
s.39; 19, s.18). Rəşid Ulcaytu xana Səd əd-Din Məhəmməd Savəcinin divan malından sui-istifadə etməsini xəbər verir, 
eyni zamanda Səd əd-Dinin dostları isə bu hərəkəti Rəşidin adına çıxarmağa cəhd edirdilər. Ulcaytu bu mövzunu dəqiq 
tədqiq etdikdən sonra günahkar hesab olunan Sədr əd-Dini bir neçə köməkçisi ilə öldütdürür (19, s.19). Həmdullah 
Mustovfi isə “Xacə Səd əd-Din Mustovfinin vəzir və möhür (al-e tamğa) sahibi, Xacə Rəşidəddinin isə sahib divan və 
səltənətin nümayəndəsi” olduğunu qeyd etmişdir. Ulcaytunun səltənəti dövründə yeni paytaxt Sultaniyyədə Rəşid “Rə-
şidiyyə”ni (əzəmətli məscid, hamam, məktəb, kitabxana, xəstəxana (İbn Mehdinin başçısı olduğu həmin xəstəxanada bir 
sıra cərrah, sınıqçı, göz həkimi, kimi həkimlərin ən az 5 tələbəsi var idi.), 24 karvansaray, 30 min ev, parça toxuma, 
kağız hazırlama fabriki və s. xeyriyyə binalarından ibarət olan ərazi) və həmçinin “Rəb-e Rəşidi”ni Təbrizin şərqində 
Qazanın məqbərəsinin ətrafındakı Qazaniyyə yaxınlığında təsis etmişdir (14, s.95).  

“Ulcaytu tarixi”nin müəllifi Abdullah Kaşaninin məlumatlarından onların arasındakı fitnə haqqında geniş təsəvvür 
əldə etmək olar. “Ulcaytu tarixi”ndən məlum olur ki, Səd əd-Din Rəşidin yəhudi əslini bəhanə edərək tez-tez ona acı 
sözlərlə hücum edirdi və buna görə o, əvvəlcə vəzifəsindən azad olunur, 1312-ci il 19 fevralda isə edam olunur. Həmin 
il yəhudi əlifbası ilə yazılmış və Rəşidin sultanı öldürmək planının yazıldığı bir məktub aşkarlanır. Ancaq Rəşid 
məktubun saxta olduğunu sübut etməyə müvəffəq olur (8, s.4; 9, s.6; 3, s.15). Yeni vəzir Tacəddin Əlişah Təbrizi 
həmçinin Səd əd-Dini gözdən salmağa çalışaraq onun xəzinə mülkündən oğurluq etdiyini şaha çatdıraraq iki vəzirin 
arasındakı ixtilaflardan bəhrələnmək fikrində idi. Sədəddinin azalan nüfuzu onun özünü də qorxudurdu, Rəşidin onun 
tərəfini saxlamaması Sultanın fikrini qətiləşdirmiş və nəticədə o, edam olunmuşdur. Səd əd-Dinin belə bir sonluğa düçar 
olmasının əsas səbəbi Kaşaninin də dediyi kimi, əlində oyuncaq olduğu yəhudi əsilli qadını idi (3, s.17).  

Səd əd-Dindən sonra Tacəddin Əlişah və Rəşidəddin vəzir məqamını bölüşürlər. Onların arasındakı narazılıq 
nəticəsində Ulcaytu fərman verərək hər iki vəzirin məsul olacaqları əraziləri müəyyənləşdirir. Bu məlumatı Abdullah 
Kaşani “Ulcaytu tarixi”ndə və Hafiz Əbru “Zeyl-i Came ət-təvarix”də belə göstərmişdir: 

                                                             
 Vəzir Əhməd Xalidi Zəncani Keyxatu xanın da vəziri olmuş, kağız pul tədavülə buraxıldıqdan sonra “Çaviyan” adı ilə məşhurlaşmışdır (13, s. 24). 
Görünür, bu da onun bu işdə rolunun olmasını göstərir.  
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سرحد خراسان رشید الدولھ سپرد و تبریز و " از آب مویھ و کنار پول زره عراق عجم و فارس و کرمان و شبانکاره و لور بزرگ و کوچک تا  
.واسط و حلھ و کوفھ بھ خواجھ تاج الدین و علی شاه وزیر تقویض فرمود دیاربکر و دیار ربیعھ و موغان و اران و بغداد و بصره و   "(19, s. 22)  

“Abmuyədən (1), İraq-i əcəmin (2) Zəre (3) körpüsünün qırağından, Fars, Kirman, Şəbankarə (4), Böyük Lor və 
Kiçik Lordan (5) Xorasan sərhəddinə qədər uzanan bir ərazini Rəşidəddinə əmanət etdi və Diyar-i Bəkr, Diyar-i Rəbiə 
(6), Muğan, Ərran (7), Bağdad, Bəsrə, Vasit (8), Hillə (9), və Kufə şəhərlərini isə Xacə Tacəddin Əlişaha tapşırdı.”1 

Yeni vəzir digərlərindən fərqli olaraq daima Rəşidə qarşı intriqalar hazırlayaraq onun sultanın yanındakı ehtiramını 
məhv etmək istəyirdi. Rəşidi bütün fəlakətlərin səbəbi hesab edən Sədəddinin arvadı da onu məhv etməkdə qərarlı idi. 
Bu işdə saray həkimi Nəcib əd-dövlə ilə əlbir idi (3, s.18). Ulcaytu xanın hakimiyyətinin son illərində Rəşidin bir 
vaxtlar himayət etdiyi Əlişah xana çox yaxın olmuşdur, bir sıra mühüm işləri artıq Rəşidlə məşvərət etmədən yerinə 
yetirirdi. Xorasan qoşununun xərcini ödəmək üçün xəzinədəki mülk və sərvətin hesabını istəyən xana Rəşid sərvətin 
azalmasının səbəbkarı kimi möhür sahibi Əlişahı göstərir (19, s.21). Xüsusi ilə onun divan mülkündən çoxlu xəzinə əldə 
etməsi, rüşvət almasını Əlişah daimə xana çatdırırdı. Təbii ki, bu məlumatları “Ulcaytu tarixi”ndə daha geniş şəkildə 
müşahidə etmək mümkündür. Bütün bu Rəşid haqqında xoş olmayan sözlər xanın yanında Rəşidin nüfuzuna təbii ki, 
təsir edərək acı sonluğu üçün zəmin hazırlayırdı (15, s.463). Əvvəlcə vəzifəsindən azad olunan Rəşid Sultaniyyədən 
Təbrizə gedir. Əmir Çoban onu yenidən vəzirliyə dəvət etmək üçün Təbrizə gələrək, onun yenidən vəzirlik məqamına 
qayıtmasında təkid edir. Bu hal Əlişahı narahat etdiyindən o, sui-qəsd planı hazırlayır (19, s.23). Təxminən 6 il sonra 
1317-ci ildə (717) Əbu Səidin dövründə baş vəzir Tacəddin Əli şah və Əmir Çobanın yaxından müdaxilə etdiyi 
araşdırmalar nəticəsində 70 yaşlı Rəşidi Ulcaytunu zəhərləməkdə günahlandırırlar (15, s.463). Məmlük mənbələrinin 
məlumatına görə, Rəşid Ulcaytu xanın təbiblərinin məsləhətinin əleyhinə hərəkət etdiyini etiraf etmişdir və xanın 
xəstəliyi üçün hazırlanmasını əmr etdiyi məlhəmdə metal zəhərlənməsinin əlamətləri aşkarlanmışdır (8, s.4). 1318-ci 
ildə (718) əvvəlcə Ulcaytunun şərbətdarı (şərbət paylayanı) olan 16 yaşlı oğlu İbrahim gözü önündə edam edilir, sonra 
Rəşid Əbhər 2  yaxınlığında qəddarcasına edam olunur. Həmçinin onun qohumlarını, mal və mülkünü qarət edib 
kitablarını yandırırlar. Rəşiddən sonra onun əsərlərini məhv etmək düşmənlərinin əsas hədəfi idi və “Rəb’e Rəşidi”də 
onun əsərlərindən ibarət olan kitabxana qarət olunaraq yandırılır. “Rəb’e Rəşidi” barəsində fikirlər isə müxtəlifdir. 
Onun tamamilə məhv edilməsini deyən müəlliflər ilə sadəcə qarət olunduğunu iddia edənlər arasında fikir ziddiyəti 
özünü göstərir. “Təbriz tarixi” kitabının müəllifi Nadir Mirzə qeyd edir ki, “Rəbe Rəşidi”nin hasar və imarətlərini 
Səfəvi dövrünə qədər qalmışdır, Osmanlı qoşunları və Təbriz zəlzələsindən sonra onun məhvi labüd olmuşdur. “Rozat 
əl-cənan”da isə (Təbrizin məzar və məqbərələr tarixi) Rəşidin məqbərəsi “Rəbe Rəşidi”də özü və övladlarının dəfni 
üçün nəzərdə tutduğu yerdə zikr olunur (15, s.463). 1327-ci ildə Əmir Çobanın edam olunmasından sonra Rəşidin 
mülkləri, xüsusən “Rəbe Rəşidi” oğullarına qaytarılır (6, s.71). Yalnız 10 ildən sonra Rəşid bəraət qazanır, ailəsi isə 
əvvəlki qüdrətini tədricən bərpa edir. Rəşidin oğlu Qiyasəddin vəzir məqamına yüksələrək atasının yolunu davam etdirir 
(5,s.18). İllər sonra Teymurun nəvəsi Miranşahın göstərişi ilə Rəşidin nəşi ordan götürülür və yəhudi qəbirstanlığında 
torpağa tapşırılır. Ensiklopedik ərəb alimi Asqələnli İbn Həcər İslamı qəbul edən yəhudi əsilli Rəşidəddin haqqında, 
onun abadlıq işləri, xeyriyyə əməlləri haqqında məlumat versə də, onun düşmənlərinə qarşı qəddar oduğunu, Qurana 
rasional şərh yazdığından kafir adlandırıldığını qeyd etmişdir. Ancaq müəllif onun Ulcaytunu zəhərlənməsində 
günahlandırılması ilə bağlı bir məlumat vermir (8, s.4-6). Bəlkə də, 21 il vəzirlik edən Rəşidin belə bir sonluqla 
qarşılaşmasında səbəb Vəssafın da qeyd etdiyi kimi Ulcaytu sahib divan seçərkən Rəşidin Tacəddin Əlişahı məsləhət 
görməsi olmuşdur (16, s.22).  

Hər il “Rəb’e Rəşidi”də Rəşidin farsca qələmə alınmış əsərləri ərəb dilinə, ərəbcə yazdıqlarını fars dilinə tərcümə 
edirdilər, onun əmri ilə əsərləri hətta çin dilinə də tərcümə olunmuşdur. Orada onun əsərlərini müqayisə edərək düzəliş 
edir və üzünü köçürürüb digər ərazilərdəki kitabxanalara göndərirdilər (18, s.92; 8, s.6). Qeyd etmək lazımdır ki, Rəşid 
elmi irsinin araşdırıılmasına ən çox pul xərcləmişdir. Əsərlərinin çoxaldılması və bəzədilməsi üçün 60 min dinar və ya 
600 min frank xərclədiyi bizə gəlib çatmışdır (3, s.13). Məhz orada Rəşidin “Cami ət-təvarix” əsərinə miniatürlər 
çəkilməyə başlanılıb və onların əsas xüsusiyyəti isə Hz. Məhəmməd Peyğəmbərin (s.) çoxlu saylı illustrasiyaları, fars və 
çin incəsəntinin çulğulaşması nəticəsində yaranan rəsmlər və onlara olan mükəmməl nəstəliq xəttli yazılar sayıla bilər 
(9, s.6). Ancaq fransız şərqşunas Kartmer qeyd etmişdir ki, “bütün bu tədbirlərə baxmayaraq biz onun mühüm tarixi 

                                                             
1 (1. Muyə bu günkü Mazəndəran əyalətində və Tehranın yaxınlığında yerləşən Amul şəhəridir. 2. Bu günkü Ostan-i Mərkəzi – Ərak – Orta İran. Iki 
İraq vardır, İraq-i Ərəb (bugünkü İraq ölkəsi) və İraq-i Əcəm (Ərak). 3. Pole Zəre (پل زره ) – Təng çe Zəre bu gün Fars əyalətinin Mehr şəhristanında 
yerləşən tarixi kəndin və o kənddəki tarixi körpünün adıdır. 4. Şəbankarə Fars körfəzi əyalətlərindən olan Buşehr şəhərinin qədim adıdır. 5. Loristan 
Lor-i Kuçek (kiçik Lor) və Lor-i Bozorg (böyük Lor) deyə iki hissəyə bölünmüşdür. Kiçik Lor Zagros dağlarının dalında (Poştkuh) və Böyük Lor 
Zagros sıra dağlarının ön tərəfində yerləşən eyni etnosa verilən addır. 6. Rəbiə Diyar Bəkrdən sonra yerləşən Ərzurum – Mardin kimi şəhərlərdən 
Sincar – Təl əfər (Furat hövzəsi) məntəqəsinə verilən ərazinin adıdır. 7. Vasit bu günki İraqın şəhərlərindən biridir. 8. Bugünkü Azərbaycan 
Respublikasının 1918-ci ildən öncə olan tarixi adıdır. Talış torpaqlarından şimala doğru Muğan adlanır və Səlyandan sonra Gəncənin və Bərdənin 
şimalına qədər uzanan ərazi Ərran olub.) 

 

2 Haşim Rəcəbzadəyə görə Təbriz yaxınlığında Xoşkzər adlı yerdə öldürülüb (13, s. 62). 
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əsərlərini, illustrasiyalarını itirmişik”. Təbii ki, o bu fikirləri yazarkən İran, Türkiyə, Rusiya və Mərkəzi Asiyanın 
kitabxanalarında saxlanılan Rəşidin əsərlərinin nüsxələrindən xəbərsiz idi (8, s.6). 

Came ət-təvarix 
Rəşidəddinə ən çox şöhrət gətirən və elmi dəyərinə görə heç bir digər tarixi əsərlərlə müqayisə olunmayacaq əsəri 

“Cami ət-təvarix”dir. Orta əsr fars dilli tarixşünaslıqda yazılmış 70-ə yaxın əsərlər içərisində əhatə etdiyi tarixi dövr və 
yazılmasında istifadə olunan mənbələr, eləcə də, ümumdünya tarixindən bəhs edən ilk əsər olmasından dolayı 
tarixçilərin yüksək qiymətləndirdiyi bir mənbədir. Əsərin orijanılının bəzi hissələri farsca, bəzi hissələri isə monqolca 
yazılmış və daha sonralar ərəbcə tərcümə olunuş olan bu əsərin iki müxtəlif versiyası vardır. 1300-1307-ci1 illərdə 
tamamlanmış birinci versiya 3 cild, ikinci versiya isə 4 cilddən ibarətdir (1, s.132). Haşim Rəcəbzadə qeyd edir ki, 
ümümiyyətlə bu əsər 4 cilddən ibarət olmalı idi və onun ən mühüm hissəsini “Cami ət-təsanif” təşkil etməli idi. 
“Lətayef əl-həqaiq”in müqəddiməsində Rəşidin kitab və risalələri iki hissəyə bölünmüşdür və I hissədə fəlsəfi və ədəbi 
əsərləri, II hissədə tarixi və elmi əsərləri əks olunmuşdur. Müəllif əsərin müqəddiməsində özünün istifadə etdiyi 
mənbələrə işarə edərək “Altan dəbtər” və monqol əmiri Bulan Çingsangın sözlərinə istinad etmişdir (20, s.127). Rəşid 
“Cami ət-təvarix”in ilk cildi olan “Qazan tarixi”nin əvvəlində tarixin rolunu qiymətləndirərək yazmışdır: (13, s.325)  

“Tarix nadir hallarda baş vermiş və hər bir qəribə hadisənin dəftərlərin mətnində və kağızların bətnində qeyd olunub 
tərtibə salınmasıdır və hükəma o hadisənin əvvəlini o zamanın tarixi adlandırır və zamanın miqdar və kəmiyyətini onun 
vasitəsilə bilirlər”. 

Rəşidin özünün fikrincə tarixi əsər yazılarkən onun müəllifi din, fəlsəfə, coğrafiya və s. elmlərdən xəbərdar 
olmalıdır. Vəssafın tarixində Elxanilər dövrünün bu mötəbər mənbəsi haqqında olan məlumatlardan məlum olur ki, 
əsərdə Quran məsələri, hakimlik və idarəetmə məsələləri və xüsusiyyətləri, müxtəlif dinlər, əkinçilik və s. haqqında sual 
və cavablar mövcuddur (17, s.194). Fransız tədqiqatçısı Kartmerin fikrincə “Came ət-təvarix” Qazan xana həsr olunub. 
Qazan xan dünya tarixini, monqolların fəthlərini farsca qələmə aldırmaq üçün Rəşidi seçmişdir və bu iş üçün lazimi 
sənəd və məlumatlarla onu təmin etmişdir. Kartmerə görə, Rəşidəddindən əvvəl bir qrup tarixçilər monqol tarixini 
yazmağa cəhd etmişdilər. Məsələn, İbn Əl-Əsir Monqol yürüşləri tarixini Çingiz xanın Xarəzmşahların idarəsində olan 
ölkələrin fəthinədək göstərməklə kifayətlənmişdir. İbn Fərat isə İbn Əl-Əsirin metodologiyasını və əhatə etdiyi tarixi 
dövrü təkrarlamışdır. Sultan Cəlaləddin Mənkuberninin katibi Məhəmməd Nəsəvi bəzi bir qisim Çingiz xandan əvvəlki 
hadisələri göstərmiş, ancaq monqollara olan nifrətini gizlətməmişdir və sonrakı tarixi hadisələri verməmişdir. Abdullah 
Beyzəvinin “Nizam ət-təvarix” əsəri isə səthi hadisələri əhatə etmişdir. Səhih və mühüm mənbələrə əsaslanan Əlaəddin 
Ata Məlik Cüveyni monqollar haqındakı maraqlı və qədim əfsanə və rəvayətləri toplasa da, Çingiz xanın ilkin səltənət 
dövrünün təsvirində verdiyi məlumatlarda bəzi qaranlıq qalan məqamlar var. Vəssafın tarix kitabında isə naqis 
xüsusiyyətlər mövcuddur. Əvvəla müəllif onu Qazan xanın dövründə bitirib təhvil verə bilməmişdir. İkincisi, əsər 
dəyərli məlumatlarla zəngin olsa da, üslubundan məlum olurdu ki, Vəssaf məzmundan çox əsərin ədəbi dilinə üstünlük 
vermişdir. Üçüncüsü, belə bir kitab ancaq ədib, alimlərin istifadə edə biləcəyi bir kitab idi, Qazan xanın əsas məqsədi 
olan Çingiz xan tarixinin, adının əbədiləşdirməsi, onun sələfləri və xələflərinin tarixini verə bilməmişdir. Bu səbəbdən 
Qazan xan belə bir işin öhdəsindən gələcək hər bir şərait və bacarığa malik olan Rəşidəddinə bu işi tapşırır (13, s.329-
330).  

Ancaq əsər Qazan xana təhvil verilməmişdən əvvəl xan 1304-cü ildə m. (703 q.) Qəzvində dünyasını dəyişir. Onun 
canişini Ulcaytu əsərin yazılmasının davam olunmasını buyurur. Rəşid əsəri bitirdikdən sonra onu qayda-qanuna uyğun 
Ulcaytuya ithaf etmək istəyir, ancaq Ulcaytu əsərin Qazan xana ithaf olunmasını buyurur. Bu səbəbdən əsərin birinci 
cildi “Qazan tarixi” adlanır. Ulcaytu eləcə də, müəllifə əsərin ikinci cildində ümumdünya tarixi, müxtəlif xalqların və 
dinlərin tarixi, Çin, Maçin, Hind, Kəşmir, Tibet, Uyğur və digər türk, ərəb və avropa xalqlarının tarixini, üçüncü cil-
dində isə coğrafiya, dünya xalqları coğrafiyası və coğrafi məsələri əks etdirməyi buyurur. Aydındır ki, qeyri-müsəlman 
xalqlarının tarixinin yazıya alınması üçün həmin dövrdə şərait münasib deyildi. Çex tədqiqatçısı Karl Yan “Came ət-
təvarix”ə yazdığı müqəddimədə bu əsəri ümumdünya xalqları tarixindən bəhs edən ilk fasdilli tarixi əsər adlandırmışdır 
(18, s.92). Məhz bu üçüncü cild bizə gəlib çatmamışdır və “Cami ət-təvarix” iki cilddə dövrümüzə qədər gəlib 
çatmışdır. Əsər 1310-cu ildə m. (710 q.) tamamlanmışdır. Onun cildlərinin təsviri aşağıdakı kimidir:  

I cild: Türk və monqol xalqlarının xüsusi tarixi. 
I fəsil: 1 müqəddimə və 4 hissədə verilən müxtəlif türk və monqol tayfalarının tarixi, onların nəsil şəcərələri və 

haqqındakı əfsanələr.  
II fəsil: Qazan xanın zamanınadək olan Çingiz xan və onun sələf və xələflərinin tarixi.  
II cild: Ümumi tarix- Bu kitab sultan Ulcaytuya təqdim olunmuşdur.  
Müqəddimə: Seçilmiş Adəmin, əzəmətli nəbilərin, bəni-İsrail tayfasının peyğəmbərlərin tarixi. 
I fəsil: 4 hissədə verimiş İslamdan öncəki İran hökmdarlarının tarixi. 
II fəsil: İslam peyğəmbərlərinin, xilafətin monqolların əli ilə 1257-ci ildə m. (656 q.) süqutunadək İslam 

xəlifələrinin və İslamdan sonrakı: Qəznəvilərin, Səlcuqların, Xarəzmşahların, Atabəklər, şərqi və qərbi İsmaililər-

                                                             
1 İslam Ensiklopediyasında əsərin yazılma tarixi 1300-1307 qeyd olunsa da, İranika Ensiklopediyasında bu rəqəm 1300-1311 kimi göstərilmişdir. 
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oğuzlar və türk tayfalarının, çinlilərin, yəhudilərin, avropa xalqlarının və Roma papalarının, hindililərin və budda 
məzhəbinin tarixi (14, s.95). 

Hicri XV əsrin əvvəllərindən Teymurun canişini Şahrux “Cami ət-təvarix”in toplanmasını əmr edir, ancaq artıq XIX 
əsrə həmin əsərin çox az nüsxəsi ələ çatır (17, s.194). 

Orijinal III cild “Suvar əl-əqalim” coğrafi və topoqrafik əsər olaraq o zaman məlum olan dünya haqqında coğrafi və 
topoqrafik təsvir verirdi və Monqol imperiyasının mühüm yolları, poçt mərkəzləri barədə məlumat verirdi ki, onun 
əlyazma nüsxəsi işıqlandırılmamışdır. Digər tərəfdən isə III cildin II versiyası (belə variantda “Suvar əl-əqalim” IV cild 
olur) “Şuab-i pəncqane” isə 1927-ci ildə professor Z.V.Toğan tərəfindən İstanbulun Topqapı sarayında aşkarlanmışdır. 
Adından da göründüyü kimi 5 hakim xalqın - ərəblər, yəhudilər, monqollar, franklar və çinlilərin geneologiyası 
haqqında məlumatları özündə əks etdirir (8, s.8).  

 “Cami ət-təvarix” əsasən kollektiv yazılmış əsər hesab olunur və onun ancaq Rəşid tərəfindən tam yazıldığını 
söyləmək üçün sübutlar azdır. Əsərin yarı hissələri bu işi yerinə yetirmək üçün Rəşidlə birgə fəaliyyət göstərən 
köməkçilər tərəfindən yazılıb. Buna ən yaxşı sübut isə Abdullah Kaşaninin Rəşidi onun əsərini oğurlamaqda 
günahlandırmasıdır. Kaşaninin Ulcaytu xanın səxavətini tərifləyən əsəri “Zeyl-i cami ət-təvarix” adlanır və o ya 
Ulcaytunun təşəbbüsü ilə hazırlanan mənbənin ikinci hissəsinə (İslam tarixi və dünya əhalisi) və ya bərpa olunmamış 
Ulcaytu xanın tarixinə aid ola bilər. Çarlz Melvilə görə Kaşaninin “Zübdət ət-təvarix” adlı Rəşidəddinin “Cami ət-
təvarix” əsəri kimi ümum tarixdən bəhs edən əsəri mövcuddur və Kaşaninin “Ulcaytu tarixi” əsəri əvvəlki elxanların 
hakimiyyət tarixini xatırladır. Buna görə Çarlz Melvil hesab edir ki, Rəşidin əsərinin “Ulcaytu tarixi” hissəsi bəlkə də 
heç tamamlanmamışdır, Məşhəddə Z.V.Toğan tərəfindən tapılmış nüsxə isə Hafiz Əbruya aiddir (10, s.464). 
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Хасиева Арзу 

 
«НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ О РАШИД АД-ДИН И ДЖАМИ‘ АТ-ТАВАРИХ» 

 
Резюме 

 
Для средневековой исторической литературы на персидском языке период второй половины XIII – первой 

половины XIV в. был временем роста и больших достижений, когда были созданы самые выдающиеся памятни-
ки этой литературы. Среди исторических трудов данного периода на персидском языке единственным в своем 
роде по замыслу и выполнению является «Сборник летописей» («Джами‘ ат-таварих») Рашид-ад-дина Фазлул-
лаха Хамадани. Несмотря на то, что исключительное значение этого труда как источника по истории Ирана, 
Азербайджана, стран Средней Азии, Монголии, отчасти и других стран и народов, давно было установлено 
исследователями, мы до последнего времени не имели ни научно-критического издания полного персидского 
текста «Джами‘ ат-таварих», ни переводов и комментария к полному тексту, ни обобщающих археографи-
ческих и историко-филологических исследований, посвященных труду Рашид-ад-дина в целом. 

 
Khasiyeva Arzu 

 
SOME REMARKS ON RASHID AL-DIN AND JAMI AL-TAWARIKH 

 
Summary 

 
Medieval Islamic scholarship produced an incredibly rich historical chronicle. Arabic sources influenced and 

contributed to Persian historiography, resulting in a number of important and valuable historical Persian works. One 
such work is Jāmi’ al-tawārīkh (Compendium of Chronicles) by Rašhid al-Dīn Hamadānī (1247-1318), the 14th century 
court historian, physician, and vizier of the Il-khanids. He began his service with the Mongols as the physician to Abaqa 
( 1265-1282), the son of Hulagu, but later became vizier to Abaqa’s grandsons Ghazan (1295-1305) and Öljeitü (1304-
1316), members of the -Il-khanid Dynasty in Persia. Compendium of Chronicles was based partly on the author’s 
personal knowledge and partly on what he learned from the well-educated envoys from many nations who shared their 
stories with him. Originally, it was intended to be a history of -Chingiz- Khan, his ancestors, and his successors, but its 
final form also included -a great deal of general history-, gathered from conversations with court visitors. 

 
 

Esmira Cavadova 
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu 

 
 

HƏSƏN BƏY ZƏRDABİ ARXİVİ GÖRKƏMLİ ZİYALININ  
ELMİ-KÖMƏKÇİ BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİSİNİN TƏRTİBİNDƏ  

BİR MƏNBƏ KİMİ 
 
 

 əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış Həsən bəy Məlikov Zərdabi (1842-
1907) zəngin elmi-irsi, çoxsahəli yaradıcılığı ilə sevilib-seçilən ziyalılarımızdan olmuşdir. 
H.B.Zərdabinin bizə miras qoyub getdiyi elmi irsini araşdırarkən onun görkəmli pedaqoq, 

publisist, maarifçi, təbiətşünas, torpaqşünas, filosof, ictimai xadim və xalq məişətimizin gözəl bilicisi olduğu üzə çıxır 
və böyük ziyalıya, alimə nüfuz qazandırır. İlk təhsilini doğulduğu Zərdab kəndində alan H.B.Zərdabi 1852-ci ildə 
Şamaxıda yenicə açılmış dördsinifli rus məktəbində oxuyur, 1858-1861-ci illərdə I Tiflis gimnaziyasında təhsilini 
davam etdirir, 1861-1865-ci illərdə Moskva Universitetinin fizika-riyaziyyat fakultəsinin təbiyyat şöbəsində ali təhsil 
alır və buranı təbiyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsi ilə bitirir. Vurğulamaq yerinə düşər ki, belə bir möhtəşəm ali 
məktəblərin ən nüfuzlusu sayılan Moskva Universitetində təhsil almaq bir azərbaycanlı, kəndli balası olaraq Həsən bəy 
Məlikov Zərdabiyə nəsib olmuşdur. Universitet həyatı onun təhsilə yiyələnməsi ilə yanaşı, həm də dünyagörüşünün 
formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Moskvadan doğma vətənə qayıtdıqdan sonra harada işləməsindən asılı 
olmayaraq onu düşündürən əsas bir məsələ-avam xalqın elmdən, təhsildən uzaq düşməsi, uşaqların məktəblərdə 
oxumaması, hüquqlarını başa düşüb onu müdafiə etməyi bacarmaması, zülm və istismar altında qalıb əzab çəkmələri idi 
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ki, bunlardan qurtuluş yolunu H.B.Zərdabi yalnız xalqın elmə maarifə yiyələnməsində görürdü. Bu əqidə, bu məslək 
H.B.Zərdabi yaradıcılığının əsas qayəsini təşkil edirdi. Məqsədinə çatmaq üçün H.Zərdabinin atdığı ilk addım Bakıda 
“Realnı gimnaziyada” müəllim işlədiyi vaxt xalqı üçün ana dilində ilk milli qəzeti çap etmək ideyası olur.  

A.İ.Çertsinin “İctimai həyatı zəif inkişaf etmiş xalqlar üçün dövri mətbuat ən gözəl tribunadır” fikri ilə razılaşaraq, 
xalqına ürək sözlərini demək, onun gözünü açmaq, onunla dərdləşmək üçün qəzeti ən yaxşı vasitə hesab edir. 
Məqsədinə çatmaq üçün enişli-yoxuşlu bir yol keçərək maddi və mənəvi çətinliklər şəraitində olsa belə 1875-ci il iyul 
ayının 22-də “Əkinçi” adını qoyduğu qəzetin ilk sayını çapdan çıxardır. Az tirajla, kiçik formatla nəşr olunmasına 
baxmayaraq Azərbaycan xalqının həyatında bu ən böyük əlamətdar hadisə kimi Azərbaycan milli mətbuatı tarixinin 
yaranmasına, yazılmasına səbəb olur. 1875-1877-ci illərdə qəzetin cəmi 56 sayı çıxır, lakin məzmunu, ideya istiqaməti, 
öz dəsti xətti ilə xalqımızın mədəniyyət tarixində yeni bir yol, cığır açır. [1,səh.11-12] 

Üç il ərzində nəşr etdiyi ”Əkinçi” qəzeti səhifələrində müxtəlif materiallarla yanaşı demək olar ki, Həsən bəy 
Zərdabinin çoxsahəli yaradıcılığının bir hissəsi əks olunmuşdur. Müxtəlif elm sahələrinin nümayəndələri qəzet 
səhifələrində toplanmış bu zəngin irsi tədqiqat obyektinə çevirərək müxtəlif mövzularda monoqrafiyalar çap etdirmişlər 
ki, bununla da bir zərdabişünaslıq məktəbi yaranmışdır. 

Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, H.B.Zərdabi haqqında qələmə alınmış elmi-tədqiqat işlərinin heç biri Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitunun fondunda qorunub saxlanılan “Həsən bəy Zərdabi arxivi”nə istinad 
edilmədən yazılmır desək yanılmarıq. H.Zərdabinin şəxsi fondunda 200-dən çox sənəd qorunur. [2,səh.3] Həsən bəy 
Zərdabinin həyat və fəaliyyətini düzgün işıqlandırmaq üçün arxivdə əlyazma şəklində müəllifin iki tərcümeyi halı: 
görkəmli pedaqoq, maarifçi Fərhad Ağazadə tərəfindən qələmə alınmış “Həsən bəy Məlikov Zərdabinin tərcümeyi-halı” 
və Həsən bəyin ömür gün yoldaşı Hənifə xanımın həyatının son illərində rus dilində yazdığı “Həsən bəy Məlikov 
Zərdabinin tərcümeyi-halı” (Fond 3, saxlama vahidi 19, 20, 21, 22) vardır. 

Arxivdə eləcə də Həsən bəy Zərdabinin həyat və fəaliyyətini işıqlandıran 2 yanvar, 1856-cı ildə Şamaxıda açılmış 
dördillik rus məktəbində əla oxuduğuna görə ona verilmiş tərifnamə (F.3.s.v.107), 1859-1860-cı illərdə Tiflis 
gimnaziyasında oxuduğu illərin qiymət vərəqləri, bir attestat, şəhadətnamələr və iki diplom vardır.[ 3, s.4].  

25 iyul 1865-ci ildə Moskva Universitetinin fizika-riyaziyyat fakultəsinin təbiyyat şöbəsində əla qiymətlərlə 
oxuduğuna görə, oranı təbiyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsi ilə bitirdiyini təsdiq edən sənəd də vardır, (F.3, s.v.112). 
Arxiv sənədləri içərisində Zərdabinin 1869-1878-ci illərdə Bakı Realnı gimnaziyada “Təbiyyat tarixi” müəllimi 
işləməsi haqqında və işdən azad olunduqda ona təqdim edilən “Attestat” adlı sənəd də vardır. (F.3., s.v.113, iş 5632, 
5684). Həmin sənədin “Attestat” adlandırılmasına baxmayaraq burada Həsən bəy Məlikov Zərdabinin həyat yolu, 
harada təhsil alması, hansı sahələrdə və müəssisələrdə işləməsi, evlənməsi, uşaqlarının anadan olması haqqında 
məlumat verilmişdir. Bu sənəd Həsən bəy Zərdabinin doğum tarixini dəqiqləşdirən, əlimizdə olan yeganə sənəddir. 
Sənəddə yazılır: Həmin sənəd (yəni haqqında bəhs olunan “Attestat” adlı sənəd) Bakı Realnı Gimnaziyanın “Təbiyyat 
tarixi və riyaziyyat müəllimi işləmiş” saray müşaviri, otuz altı yaşlı, Məhəmməd məzhəbli, müsəlmanlar üçün nəzərdə 
tutulan 3-cü dərəcəli Müqəddəs Anna ordenine layiq görülmüş Həsən bəy Məlikova təqdim olunmuşdur. Attestat Həsən 
bəyə 1878-ci il dekabrın 12-də, yəni onun otuz altı yaşı olarkən təqdim edilmişdir. Sənəd əlyazma şəklində yazılmış, 
gimnaziyanın və Tiflis şəhər notariusunun möhürü ilə təsdiqlənmişdir.  

Bu sənəd H.B.Zərdabi tədqiqatçılarının böyük maarifçinin 1842-ci ildə anadan olması haqqındakı fikirlərinin daha 
əsaslı olduğunu bir daha təsdiq edir. [4,5] 

Tədqiqatçıların elmi işlərində öz əksini tapmış Həsən bəyin 12 noyabr 1889-cu ildə Tiflisdə keçirilən “Qafqaz kənd 
təsərrüfatı sərgisi”ndə iştirak edərək yemlik ot, arpa, buğda, yüksək keyfiyyətli saman növü, boyaq bitkisindən istifadə 
edərək əldə etydiyi yeni parça növləri, eləcə də bol balıq tutmaq üçün yaratdığı yeni ixtisarına görə “Qafqaz Kənd 
Təsərrüfatı Cəmiyyəti” tərəfindən ona verilmiş medal və diplomlara layiq görülməsi haqqında vəsiqələr də diqqətli cəlb 
edir. 

Həsən bəyin şəxsi arxivində onun “Əkinçi” qəzetinin nəşri üçün 1873-1874-cü illərdə dəfələrlə Qafqaz Senzura 
Komitəsinə müraciət edən sənədlərin əsli mühafizə olunur (F.3, s.v.118,119). H.B.Zərdabinin şəxsi fondunda “Əkinçi” 
qəzetinin birinci sayından başlamış-1875,1876, 1877-ci illərdə nəşr olunmuş əksər nüsxələri və qəzetin nüsxələrinin 
fotosurətləri, eləcə də mərhum alim Turan Həsənzadənin transliterasiya və tərtibi ilə kiril əlifbasında Bakı, Azərnəşr, 
1979-cu ildə, təkrar nəşri isə “Avrasiya PRESS” nəşriyyatı tərəfindən 2005-ci ildə nəşr olunmuş nəşrləri saxlanılır. (F.3, 
s.v. 167, 168). H.B.Zərdabinin şəxsi fondunda onun 1901-1903-cü illərdə yazdığı məqalələrin əlyazma və çap nüsxələri 
qorunub saxlanılır. (F.3, s.v.1-18). Arxivdə qorunan sənədlər içərisində H.B.Zərdabinin müxtəlif şəxslərə yazdığı 
məktubları və eləcə də Həsən bəy Zərdabiyə göndərilmiş məktublar da çoxluq təşkil edir. Həsən bəy Mirzə Fətəli 
Axundova 7 iyun, 1873-cü ildə rus dilində yazdığı məktubunda qeyd edir ki, mən bunu deməyi özümə lazım bilirəm ki, 
söhbət xalqa, maarifə məhəbbətdən gedəndə, həyatını xalqına, savadsız xalqın maariflənməsinə həsr etdikdə, “sag ol” 
eşitməyə də ümidiniz olmadıqda belə fikirlər sizi dayandırmamalıdır, öz həyatını savadsız xalqın maariflənməsinə həsr 
edən adam mükafatını öz varlığında tapıb, öz vicdanını təmizləyir. (F.3, s.v.23). 

Arxivdə H.B.Zərdabinin həyat və fəaliyyəti ilə əlaqədar 20-yə qədər fotoşəkil, nadir nüsxələrdən biri sayılan 
H.B.Zərdabinin 1885-ci ildə Tiflisdə nəşr etdirdiyi İ.Bollenin “Barama qurdunun düzgün bəslənməsi üçün qısa 
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rəhbərlik” adlı əsərini rus dilindən tatar (Azərbaycan-E.C.) dilinə tərcümə etdiyi kitabı, 1907-1912-ci illərdə Bakıda çap 
olunan “Bədəni salamat saxlamaq düstypüləməlidir”, “Torpaq, su və hava” kimi əsərləri də saxlanılır.  

Həsən bəy Zərdabinin arxivində eləcə də əlyazma şəklində ona aid olan ailəvi sənədlər, habelə müxtəlif səpkili 
sənədlər (ayrı-ayrı vərəqlər, vizit vərəqəsi, qəzet kəsiyi, bir qərar, bir neçə əmrlər), Əhməd Mirzə Ələkbərin 12 fevral, 
1912-ci ildə Hənifə xanıma yazdığı məktub, Həsən bəy Zərdabinin vəfatı münasibətilə Hənifə xanıma göndərilən 
başsağlıqları, məktub və teleqramlar da qorunub saxlanılır (F.3, s.v. 83,117, 129, 147, 152-153; 155-164). 

Həsən bəy Zərdabinin həyat və fəaliyyətini düzgün işıqlandırmaq üçün Zərdabi məktəbinin yetirmələri, habelə 
görkəmli şəxsiyyətin yaradıcılığı ilə maraqlananlar dönə-dönə bu fonda müraciət edir və hər dəfə və yenə də maraqlı 
məlumatlar əldə edirlər. Bu isə o deməkdir ki, H.B.Zərdabinin elmi irsi müxtəlif elmi sahələrinin nümayəndələri 
tərəfindən tədqiq edilib öyrənilmiş, indi də öyrənilir.  
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАТЕЛЯ 

 
Резюме 

 
В статье даются сведения о роли архивных материалов в составлении научно-вспомогательного библиогра-

фического указателя Гасан бека Зардаби, жившего во второй половине XIX-начале XX вв., известного своим 
богатым наследием и многосторонним творчеством. Среди архивных материалов особое внимание привлекает 
«Аттестат», выданный Гасан беку Зардаби в Бакинской Реальной Гимназии. Так как это - единственный 
документ, уточняющий дату рождения Г.Б.Зардаби. В статье также даются сведения о других документах из 
архивных материалов.  
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HASAN BEK ZARDABI’S ARCHIVE AS THE SOURCE IN COMPILATION OF SCIENTIFIC-
ADDITIONAL BIBLIOGRAPHICAL INDEX 

 
Summary 

 
The article deals with the role of archive materials in compilation of scientific-additional bibliographical index of 

Hasan bek Zardabi, living in the second half of XIX- beginning of XX century and famous by his rich heritage and 
versatile creation. Among archive materials special attention draws “Certificate” of Hasan bek Zardabi, given in Baku 
Real Gymnasium. Because this is single document, specifying H.Zardabi’s date of birth. The article also deals with 
other documents from archive materials. 
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slam dininin ədəbiyyata qazandırdığı ən estetik dəyərlərdən biri olan təsəvvüfi məzmun nəhəng islam sivilizasi-
yasının birgə əməyi nəticəsində ortaya çıxmışdır. Belə ki, VIII əsrdə yaranaraq getdikcə sistemləşməyə və müəs-
sisələşməyə başlayan bu təmayül onlarla sufi məktəblərinin yetişməsinə rəvac verərək, buna mütənasib surətdə 

təsəvvüfi ədəbiyyatın meydana gəlməsinə şərait yaratdı. Çoxsaylı nümayəndələri arasından minlərlə ədib, şair, mü-
təfəkkir çıxmış bu axının XVI əsrdə ümumislam mədəniyyətinə qazandırdığı şəxsiyyətlərdən biri də Gülşəniyyə sufi 
yolunun qurucusu olan İbrahim Gülşəni (h. 826/830 - 940) idi.  

Ədib Diyarbəkir, yaxud Bərdədə doğulmuş, ömrünün bir hissəsini Təbrizdə Ağqoyunluların hakimiyyəti dövründə, 
qalan 30 ilini isə Misirdə Qahirədə keçirmişdir. İbrahim Gülşəninin Diyarbəkirdə yoxsa Azərbaycanın Bərdə şəhərində 
doğulması haqqında qaynaqlarda iki fikir mövcuddur. Bəziləri onu əl-Amidi, bəziləri isə əl-Bərdəi nisbəsi ilə qeyd 
edirlər. Nəzərə alsaq ki, Orta Əsrlərdə elm əhli getdikləri, yaxud yaşadıqları bir çox şəhərin adını özlərinə nisbə götür-
müşlər, bundan çıxış edərək İbrahim Gülşəninin Diyarbəkirdə doğulsa belə Qarabağda Dədə Ömər Rövşəni ilə görüş-
məsi nəticəsində əl-Azərbaycani, yaxud əl-Bərdəi nisbəsi ilə anılmış ola biləcəyi mümkündür. Bundan əlavə, nisbəsin-
dən asılı olmadan İbrahim Gülşənini azərbaycanlı hesab etməliyik, çünki dövlətçilik tariximizdə Ağqoyunluları Azər-
baycan dövləti olaraq qəbul edirik, Gülşəni də ömrünün çox hissəsini Uzun Həsənin himayəsində Təbrizdə keçirmişdir. 
Xəlvətiyyə təriqətinə intisab edən İbrahim Gülşəni Qahirə, Babüz-Züveylədəki xanəgahında yetişdirdiyi müridləri ilə öz 
adına nisbətlə Gülşəniyyə qolunun əsasını qoymuşdur. Özü Xəlvətiliyin ikinci qurucu piri sayılan Seyid Yəhya 
Bakuvinin müridi Dədə Ömər Rövşəninin müridi olmuş, ona dərin bir məhəbbətlə bağlanmışdır.  

İbrahim Gülşəninin türk, fars və ərəb dillərində divanları və digər əsərləri vardır. Müəllifimizin məqaləmizə mövzu 
seçdiyimiz ərəbcə divanının hələ ki təsbit və əldə etdiyimiz iki əlyazma nüsxəsi mövcuddur. Bunlardan biri, Təhsin 
Yazıçının bu divanın yeganə nüsxəsi olaraq qeyd etdiyi Ankara Universiteti Dil, Tarix, Coğrafiya fakültəsi kitabxana-
sında saxlanılan kitabçı Cevat Purdan satın alınmış nüsxə -Üniversite A421 şifrli daha sağlam əlyazma, digəri isə Azadə 
Musabəylinin səyləri nəticəsində ilk dəfə olaraq AMEA Əlyazmalar İnstitutunda B-778 şifrli əlyazmada Rövşəninin 
divanı ilə birlikdə üzə çıxarılmış nisbətən natamam nüsxədir. Eyni zamanda, 2006-cı ildə Türkiyəli ərəbşünas alim 
Abdullah Kızılcık Ankara nüsxəsini 50 səhifəlik təqdim yazısı ilə Dəməşqdə nəşr etdirmişdir. Bu çap variantını da 
tədqiqata cəlb etmişik.  

İbrahim Gülşəni ərəbcə divanında Xəlil təxəllüsünü istifadə edir. Mənbələrdə on min beytlik təqdim edilən divan iki 
qəsidə, əli dörd qəzəl, yüzdən çox rübaini ehtiva edir. Bakı və Ankara nüsxələrinin müqayisəsi zamanı üzə çıxarılmışdır 
ki, Bakı nüsxəsi Ankara nüsxəsinin 53-cü vərəqindən başlayır. Ankara nüsxəsi 86 vərəqdir, baş qismi vardır, sondan bir 
və ya bir neçə vərəq düşmüşdür, eləcə də mətnin içərisində 7 yerdə vərəq düşdüyü müşahidə edilir. Bakı nüsxəsinin isə 
baş və son qismləri yoxdur, Rövşəni divanı ilə birlikdə yer aldığı əlyazma kitabında 1a-31b vərəqlərini ehtiva edir. Bakı 
nüsxəsində qəsidələr yoxdur. Ankara nüsxəsinin 47a səhifəsində ikinci qəsidə tamamlanır və qəzəllər başlayır. Qəzəllər 
başlayan hissədən sadəcə bir sətirlik boşluq qoyulub, heç bir başlıq mövcud deyil.  

Divanın iki əlyazma nüsxəsini və bir nəşrini müqayisə edərək qəzəllərin sayının 54 olduğunu üzə çıxardıq. Ankara 
nüsxəsində qəzəllərin hamısı vardır, üç yerdə vərəq düşümü müşahidə edilir, ki onların ikisi Bakı nüsxəsindəki oxşar 
səhifələr ilə tamamlanır. Divanın çap versiyasına gəlincə, Ankara nüsxəsini nəşrə hazırlamış Abdullah Kızılcık təbii 
olaraq böyük xidmət göstərmişdir, lakin divanın oxunmasında səhlənkarlıq (oxuma xətaları, bütöv qəzəlin gözdən 
qaçırılması, vərəq düşümlərinin qeyd edilməyərək əksik beytlərin bir-birinin davamı kimi verilməsi və s.) hiss edilir.  

Qəzəllər Yə muqləti minəl-ayni nurul-hica və zihni (یا مقلتي من العین نور الحجى و ذھني) mətləli 8 beytlik qəzəl ilə 
başlayır. A 421 şifrli nüsxədə 47a-47b səhifələrində yerləşmişdir. Onun ardınca qəzəllər davam edir və sıralamada 
yeddinci qəzəl olan Yə mən məi biləmi min acəbir-riqaqə (یا من معي بالمع من اعجب الرقاقة) sadəcə A-421 şifrli nüsxədə 
mövcuddur, 50a yarpağında yerləşmişdir; Lakin 50a yarpağındakı pavərəqlə 50b-nin sətirbaşısının uzlaşmaması vərəq 
düşdüyünü göstərir. Bu qəzəl sadəcə A 421 nüsxəsində olduğu üçün, təəssüf ki, B 778 nüsxəsi ilə tamamlamaq 
mümkün deyildir. Qəzəlin mövcud hissəsi 11 beytdir. Yarımçıq qalmışdır. Divanı A 421 nüsxəsi əsasında nəşrə 
hazırlamış Abdullah Kızılcık bunu qeyd etməmiş və növbəti yarpaqdakı beytləri bu qəzələ aid etmişdir.  

Düşən vərəqin ardınca gələn vərəqdə yarımçıq bir qəzəlin Hə cənnətul-cəmali vəchul-habibi min zə ( ھا جنة الجمال
 misrası ilə başlayan son iki beyti yer almışdır. Ardınca qəzəllər davam edərək 16-cı qəzəldən etibarən (وجھ الحبیب من ذا
Bakı nüsxəsi ilə paralel davam edir. Bakı nüsxəsi Qad təcəlləl-hüsnü fi əkvanihə (قد تجلى الحسن في اكوانھا) mətləli qəzəlin 
ikinci beytindən başlamaqdadır. Hər iki nüsxədə var olan qəzəllər arasında yazım fərqləri demək olar ki, mövcud 
deyildir, bir-birindən köçürüldüyü ehtimal edilə bilər. Ankara nüsxəsinin 54a və 68a səhifələrindən sonra vərəq düşdü-
yü görünür, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu əksik səhifələr Bakı nüsxəsi ilə tamamlanır.  
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Qəzəllərin məzmununa gəlincə, türkcə divanında olduğu kimi eşq sözünün keçmədiyi demək olar ki, heç bir qəzəli 
yoxdur. İlkin məzmun araşdırması nəticəsində ərəb dilini zəif bildiyinə dair qaynaqların verdiyi məlumatı əsaslan-
dıracaq bir fakta hələ ki rastlamamışıq. Ümumiyyətlə, şeyx-şairlər öz təblərini əsasən müridlərə süluklarında yardımcı 
olması istiqamətində istifadə etmişlər və İbrahim Gülşəninin hər iki dildə olan şeirlərində də bu hiss edilməkdədir. 
İkinci ən çox istifadə etdiyi kəlimə “səkr” hesab edilə bilər. Fikrimizcə, şathiyyə yaraşdırması da bu haldan bu qədər 
çox bəhs etməsindən irəli gəlmişdir. “Səkr” qüvvətli bir təcəlli ilə sufinin özündən keçib ruhi zövqlərə dalmasıdır. Vəcd 
əhlinin sifəti olaraq bilinən səkr salikin camal təcəllisini müşahidəsi sırasında meydana gəlir. Bu halda salik şəriətə mü-
xalif ifadələr istifadə edə bilir. Bu halda söylənən bu qəbil ifadələrə “şathiyyə” adı verilmiş və sufi ədəbiyyatında xüsusi 
bir ədəbi janr əmələ gətirmişdir.1 İbn Ərəbiyə görə, ariflər duyğularını başqalarına nəql edə bilmirlər, ancaq oxşar 
hissləri paylaşanlara simvolik olaraq anlada bilərlər.2 Şeyxin bir çox qəzəllərini səkr halında Camal və Cəlal təcəllisinin 
təsiri altında yazdığı hiss edilir: 

  شُھودي َودوٌد مَن الحّب اذ
  اشاھْد جماًال بَعْین البقا

  ارى الحّب مّني بودٍّ ظَھر
   (A421, 53a-b, B778 1b) یریني بَوجھ كَبدر الدجا

  
Məhəbbətdən şühudum Vəduddur 
Bəqa gözü ilə camalı müşahidə etdiyim zaman. 
Özümdəki məhəbbətin vüdd ilə zahir olduğunu görürəm, 
Zülmətdə çıxan bədirlənmiş ay kimi üzünü mənə göstərir. 

 
Məqtə beytlərdə Xəlil təxəllüsünə uyğun olaraq Allahın Cəlil ismi-şərifini istifadə etməsi fkrimizə haqq qazandırır: 
 

 جل كالم الجلیل ما صدر من خلیل
علم سترحكمة عین أرا قدرة    

Xəlilin dilindən çıxan Cəlil kəlamının cəlalı 
Sətr olunmuş elmin qüdrətini göstərən bir hikmətdir. (A 421, 62b) 

 
Qəzəllər adətən müraciət formasında başlayır, ya saqiyə, ya inkar edənə, ya da ümuma müraciətlə “qulaq asın, 

eşidin” nidası ilə ki, bunun da müridlərə tövsiyyə mahiyyətindən qaynaqlandığı ehtimal daxilindədir. 
 

 أال یا ساقي الصھبا أدر كأسًا بمشھانا
 Ey saqi, camı dolandır işrətgahımızda (A421, 50b) 
 

  اسمعو آذان حّب اّیھا العّشاق ذا
 Ey aşiqlər, məhəbbətin sədasına qulaq kəsilin (A421, 54a) 
 
 یا منكر یا جاحد في الحب بنا
 انكارك جھل فمن الحق منا
Ey bizim sevgimizi inkar edən münkir, 
Sənin inkarın cahillikdir, həqiqətsə bizdən yanadır. (B-778, 21a) 

 
Üçüncü ən çox işlətdiyi kəlimə “təcəlli”dir. Yarın camalının təcəllisini ayın doğuşuna bənzədən Gülşəni heç bir 

şeyin onun təsirindən kənarda qalmadığını yazır: 
 

 قد تجلى الحب في كل المقام
 لیس یخلوا منھ شيء في االنام
Məhəbbət hər yerdə təcəlli etdi, 
Heç bir varlıq ondan kənarda qalmadı. 

 
Zat-sifət nisbəti, cəm-fərq əlaqəsi, səkr-səhv halları, təcəlla, fəna-bəqa kimi klassik təsəvvüfi mövzuları şair 

qəzəllərində özünəməxsus şəkildə işləmişdir.  
  

                                                             
1 Hasan Kamil Yılmaz, Ana hatlarıyla tasavvuf ve tarikatlar, Ensar, İstanbul, 2014, s.214 
2 Bax: Ahmet Cahit Haksever, Varoluşsal kendinden geçme ve yansımaları: İmam-ı Rabbaninin şathiyye anlayışı örneği, Çorum İlahiyat fak.dergisi, 
2004/1, s.109 
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АРАБСКИЕ ГАЗЕЛИ ПОЭТА ТУРЕЦКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

ИБРАХИМ ГЮЛЩАНИ БАРДАИ 
(на основе двух экземплярах) 

 
Резюме 

 
Тасаввуф, которое является неотъемлемой частью исламской цивилизации сыграл важную роль в обогаще-

нии Восточно-исламской культуры. Одна из фигур в этом движении, переданной исламской культуры в шест-
надцатом веке Ибрагим Гюлщани - основатель одной из суфийских орденов Гюлщанийя. Между его работ была 
определена в арабском Диван и газели, которые происходят в этой Диван выбрали в качестве темы нашей 
статьи. Количество газелей, которые проводятся расследования по нему, на основе сравнительного иссле-
дования с участием двух экземплярах, 54, вся в суфийской содержанию. 
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ARABIC GHAZALS OF POET OF TURKISH ORIGIN İBRAHIM GOLSHANI  

BARDAI (BASED ON TWO COPIES) 
 

Summary 
 
Tasawwuf which is an integral part of the Islamic civilization played an important role in enriching of the East-

Islamic culture. One of the figures in this movement imparted to Islamic culture in the sixteenth century is Ibrahim 
Gulshani - the founder of one of the popular sufi orders Gulshaniyyah. Between his works has been identified Arabic 
Diwan, and ghazals which are take place in this Diwan have chosen as a topic of our article. Quantity of the gazals 
which are conducted the investigation on it, on the basis of a comparative study involving two copies, is 54, the whole 
in sufi content. 
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“XAVƏRNAMƏ” DASTANINDA  
TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏR 

 
 

avərnamə” dastanında əsas surət Hz.Əli olmaqla 35-ə yaxın şəxs adları keçir. Onlar Hz.Əlinin qo-
humları, yaxın dostları, silahdaşları, rəqibləri, şah və sultanlar, mifoloji surətlər, divlər, pərilərdir. 
Dastanı müşayiət edən surətlərin bəziləri əsərin sonuna qədər hər səhifədə görünür. Elə surətlər də 

vardır ki, epizodik olaraq bir və ya iki dəfə adı çəkilir.  
 Mərhum prof. Ş.Cəmşidov “Xavərnamə” haqqındakı tədqiqatında dastanın surətlərini haqlı olaraq belə qruplaşdır-

mışdır: Dünyəvi surətlər, müqəddəs şəxsiyyətlər, real qəhrəmanlar, sehrkar obrazlar, mifik obrazlar şəklində beş yerə 
ayırmışdır. Biz isə dastanın məzmununu təşkil edən əsas surətlərdən danışacağıq. 

 Qeyd etdiyimiz kimi, “Xavərnamə” dastanının baş qəhrəmanı Hz.Əlidir. Hz. Əlinin dastani simasını açıqlamazdan 
qabaq onun qaynaqlardan kecən tarixi şəxsiyyəti barədə yazılan bilgilərə nəzər yetirmək istərdik. Hz.Əlinin maraqlı 
şəxsiyyəti barədə çox yazılmışdır. Haqqında yazıln hər hansı bir ədəbiyyatı açdıqca ideal insan modelinin təsviri qarşıda 
canlanır. İgidliyin, qəhrəmanlığın, elmin, sədaqətin, dürüstlüyün, xeyrxahqlığın, haqqın, ədalətin, etibarın, sədaqətin və 
bu kimi yüksək keyfiyyətlər təcəssümü olan bir insanın əməlləri dillərdə dastan olan Hz. Əli şəxsiyyəti, tarixin hər ça-
ğında gələcək nəsillərə əvəzsiz nümunə və örnəkdir. Mənbələrdə Əli Əbu Talibin (ə) 600-ci ildə Məkkədə Kəbə divar-
ları arasında doğulduğu qeyd olunmuşdur. Ona qədər və ondan sonra bu xoşbəxtlik heç kimə nəsib olmamış və bunun 
özündə də qeyri adiliyin, kəramətlərin olmasını guman etmək olar. Hz.Əlinin dünyaya gəlişi ərəb tarixinin təşəkkül et-
diyi dövrə təsadüf edir. Onun haqqında yazılmış tarixi faktlar el arasında gəzən rəvayətlərlə qarışmış, Bu səbəbdən 
verilən məlumatların bəziləri rəvayətlərə, digərləri isə tarixi faktlara əsaslanır. Hz.Əli dünyaya gəldiyi zaman atası Əbu 
Talib qürbətdə imiş. Anası Fatimə qərara gəlir ki, yenicə doğulmuş övladının adını Əsəd qoysun. Atası qayıtdıqdan 
sonra, oğluna daha yüksək məna daşıyan Əli adını verir. Bir qədər böyüdükdən sonra Hz. Fatimə onu əməllərinə ğörə 
Heydər çağırır. Hz. Əlinin rəsmi adı ilə yanaşı anasının ona verdiyi Əsəd, Heydər adları ömrünün sonuna qədər onu 
müşayiət etmişdir. Hətta onun istər həyatda adına deyilən, istərsə də dastanlardan kecən bir neçə Heydəri Kərar, Şiri-
Xüda, Şiri-aslan, Şahi-Mərdan, Mürtəza kimi taleyinə yazılmış ləqəbləri və Hz.Əlinin Əbül- Həsən, Seyfuddin, Əl-
Əsəd, Yəzubuddin, Əbu Turab və sairə kuniyəsi olmuşdur.  

 Məhəmməd peyğəmbər (s)in nəslindən olan Hz. Əli (ə) kiçik yaşlarından onun sevgisini qazanmış, himayəsi altında 
təlim-tərbiyə almış, boya-başa çatmışdır.Peyğəmbərin daim çevrəsində olan Hz.Əli islam dinini ilk qəbul edənlərdəndir. 
O, 10 yaşından etibarən islamın zühurunu izləmiş, onu dərin sevgi ilə mənimsəmişdir. İslamın yayılmasında 
Rəsullullahla bərabər addımlamış və bu yolda baş vermiş gərgin müharibələrin mətanətli, şücaətli döyüşçüsü olmuşdur. 

Hz.Əli(ə) Məhəmməd peyğəmbər (s) in əmisi oğlu, həm də sevimli kürəkənidir. Əhli sünətə görə isə dördüncü 
xəlifədir. O, bir döyüşçü kimi də peyğəmbərin rəğbətini qazanmış sərkərdədir. Hz.Əli (ə)nin hakimiyyət dövrü dörd il 
doqquz ay sürmüşdür. Allahın seçilmiş, sevimli bəndəsi gözəl, yaraşıqlı, ay kimi parlaq simaya malik idi. Hz. Əli (ə)nin 
dərin ağıla, iti zəkaya, natiqlik məharətinə, şair təbiətə sahibliyi bilinməkdədir. İslamın ilk illərində bütpərəstlərə və 
bütün kafirlərə qarşı müharibələrdə şücaətlə vuruşmuş, islam tarixində baş vermiş Tabukdan başqa bütün məşhur 
döyüşlərdə Bədr, Uhud, Xəndək və ya Əhzab, Bəni-Kureyz, Hübeybiyə, barışı, Xeybərin fəthi; Hüneyin savaşı və digər 
həlledici döyüşlərin öndə gedən fəal iştirakçısı olmuşdur. Hz. Əli (ə) Mədinə yaxınlığında baş vermiş Bədr döyüşündə 
də öndə gedirdi. Bu döyüş də digərləri kimi dəhşətli alovlu bir müharibə idi. Hz.Əli bu vuruşda qeyri adi qəhrəmanlıqlar 
göstərmiş, böyük bir qoşunun öhdəsindən təkbaşına şəxsən özü gəlmişdir. O, məhşur döyüşlərin hər birində misli 
görünməmiş şücaətlər göstərməklə Rəsulullah tərəfindən deyilən “Əli kimi igid, Zülfüqar kimi qılınc yoxdur!” əbəs 
yerə söylənilməmişdir. Lakin yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, müsəlmanlar Hz. Əlini övliyalar şahı kimi tanıyırlar.Onun 
sonsuz kəramətlərə, möcüzələrə sahib olduğu qeyd edilir. Xüsusilə də, şiələr bu kəramətlərin sayını həqiqətdə olduğun-
dan bir qədər də çoxaltmışlar. Bu səbəbdən Hz.Əliyə həsr olunmuş əsərlərin əksəriyyəti həqiqətdən uzaq görünür, 
xürafatla, nağıl və əfsanələrlə dolu şəkildə insanlara çatdırılmışdır. Haqqında deyilən rəvayətlər inanılmaz dərəcədə şi-
şirdilmiş, adına yazılan əsərlərdə mifaloji ünsürlərlə qarşılaşdırılaraq mübaliğəli şəkli öz əksini tapmışdır.Bu da müsəl-
manların Hz.Əliyə qarşı ifrat dərəcədə yaranan sevgisindən irəli gəlir. Hz.Əli müsəlmanlar arasında rəhmi, mərhəməti, 
sadəliyi, nəfsinin toxluluğu ilə də tanınır və sevilirdi. Onun bu xüsusiyyətləri adına yazılan hekayələrdə də təsvir 
edilirdi. Hekayələrin birində Hz. Əli Zülfüqarını çəkib düşmən içərisindən olan bir pəhləvanla vuruşur və onu məğlub 
edir. Məğlub olan pəhləvanın əli hər şeydən üzüldüyündən Hz.Əlinin üzünə tüpürür. Bunu görən Əli Zülfüqarı qınına 
qoyur və düşmən pəhləvanı öldürməkdən vaz krçir. Pəhləvan onun hərəkətinə təəccüblənir və nəyə görə belə etdiyini 
soruşur. Hz.Əli cavabında deyir ki, mən səni Allah yolunda öldürürdüm. Sənin bu hərəkətin məni daha da qəzəbləndirdi 
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və səni öldürmək həvəsini məndə artırdı. İstədiyimin əleyhinə cıxaraq qılıncı nəfsimə vurdum. Hz.Əlinin bu əməli 
pəhləvanı düşündürdü və qarşısındakı insanın böyüklüyünü anlayıb ayaqlarına düşdü ki, onu əhv etsin. Belə ki, burada 
Hz.Əlinin iki yüksək insani keyfiyyəti üzə çıxır. Birincisi öz nəfsinin, istəyinin əleyhinə çıxmaqla özünü tərbiyə edir, 
ikinci tərəfdən qarşısındakı düşmən qüvvəyə əxlaq dərsi verir və pəhləvan öz arzusu ilə islamı qəbul edib, müsəlman 
olur .(M. Kamil Pilavoğlu,”Böyük insan Həzrət Əli” Bakı-2008,s.95). 

Hz. Əlinin səxavəti, rəhmi, təvazökarlığı haqda çox yazılıb və deyilib. Təsadüfi deyil ki, el arasında həmişə eşitmi-
şik ”Əl tutmaq Əlidən qalıb”, “Adamın ürəyində Əli rəhmi var” və s. bu kimi deyimlər reallıqdan doğan bir həqiqətdir 
və nəsildən-nəsilə keçərək indi də dilimizdə işlənir. Bəkir Buraq “Həzrət Əli (r.a) Elm və Qəhrəmanlıq timsalı” adlı 
əsərində yazır:” Hz.Əli o qədər səxavətli idi ki, aclıqdan qırılsa da əlinə keçən bir loğma çörəyi belə başqa mömünə 
verməkdə tərəddüd göstərməzdi.” (Həzrət Əli elm və qəhrəmanlıq timsalı”, Bəkir Buraq, 2009,s. 

“Mənə bir kəlmə elm öyrədənin köləsiyəm”(M. Kamal Pilavoğlu, Böyük insan" 2008, s.55) deyə Hz.Əli həyatı boyu 
elm öyrənmək və öyrətmək həvəsində olmuşdur. Bu maraqlı şəxsiyyətin Ərəb ədəbiyyatına , İslam tarixinə bəxş etdiyi 
gözəl inciləri müasir dövrümüzə qədər oxuna-oxuna gəlmiş, bu gün də aktual olub oxunur, öyrənilir. Maraqlı burasıdır 
ki, ömrü boyu döyüşlərdə, müharibələrdə olan Hz.Əli həm də savada , elmə yiyələnmişdir. Qurani-Kərimi hər kəsdən 
gözəl bilmiş, hər ayənin kimlər üçün göndərildiyi də ona bəlli idi. O, həm də zərif zövqə, gözəl təbə malik idi. Onun 
söylədiyi ibrətamiz sözlər, zərbi-məsələlər, faydalı nəsihətlər əxlaq dərsinə, oxuduğu xütbələr gözəlliyinə və bəlağətinə 
görə nitq mədəniyyətinə çevrilmiş, ədəbiyyata isə əsərləri ilə yeni mövzu, yeni üslub bəxş etmişdir. Hz.Əli özündən 
sonra zəngin irs qoyub getmişdir. Dürülmünzam”, “Hütbətülbəyan”,”Nəhcülbəlağə” kimi irihəcimli əsərlər və s. əsərlər 
qoyub getmişdir. Hz.Əlinin (ə) iki min beytdən ibarət ibarət olan”Divan”nı bu gün gənc nəslin maraq dairəsinə uyğun 
olub, əhəmiyyətli tədqiqat obyektidir. Onun yazdığı məktublar sənətkarlıq baxımından maraq doğurucudur, yazı dilini 
öyrənmək üçün isə, yaradıcılıq nümunələridir. Hz.Əlinin yaradıcılığı onun zəngin, dərin biliyə sahib olmasına sübutdur.  

“Xavərnamə” dastanında əsas surət olan Hz. Əli, qəhrəmanlıq dastanlarına mənsub olan bütün xüsusiyyətlərin de-
mək olar ki, hamısını özündə cəmləyib. Orduya başçılıq edən Hz.Əli, misilsiz gücə, əfsanəvi qüvvətə malikdir. Dost-
larını müdafiə etmək üçün, döyüş meydanlarına təkbaşına atılır. Düşmənin önünə ağlı, zəkası, idrakının gücü ilə çıxır. 
Yeri gəldikcə amalı yolunda özünəməxsusluqla hiylədən də istifadə edir. Dostlarına qarşı çox sədaqətli, mehribandır. 
Yaxın silahdaşları, Əbülmöhsün, onun həm də oğludur, Səd Vəqqas, Malik Əjdər və Ömərdir. O, düşmənə qarşı sərt və 
amansızdır. Şah Mərdan adı ilə, Yəmən Sultanı kimi özünü tanıdır. Təkbaşına 100 düşmən pəhləvana həmlə edir. 70-ni 
birdən yerə sərir. Yeri gəldikcə amalı yolunda özünəməxsusluqla hiylədən də istifadə edir. Məsələn: Gecə qaranlıq düş-
düyü zaman, düşməni bir-birinə qırdırır. Həm də, bahadır dilində “təvəllüatı lailahə illəllah” kəlməsi ilə cəngə girir, bö-
yük ordunu zəfərlə yarır. Qəhrəmanın real həyatda olan əlamətləri, döyüş-sursatları və digər əşyaları olduğu kimi, das-
tanda da öz əksini tapmış, lakin bir qədər şişirdilərək əfsanəvi, mübaliğəli şəkli təsvir edilmişdir. Hz.Əlinin Möcüzəli 
qılıncı, “Zülfüqar”ı əfsanələşərək neçə puda çevrilmişdir. Yerdən onu qaldırmaq üçün bir neçə adamın gücü tələb 
olunur. Həmçinin Düldül və Üqab adlı, insan dili anlayan, döyüş meydanlarında Hz.Əli ılə bərabər düşmənə qarşı 
həmlə edən, əfsanəvi atları heyrətamiz şəkildə təsvir olunmuşdur. Hz.Əli ilə atları arasında qarşılıqlı anlaşma çox 
güclüdür. Düldül onun dediklərilə hərəkət edir. Hz. Əli həm də həlim qəlbli, rəhimli, səxavətli, Allaha sığınan bir ru-
hanidir. Açılmayan düyünləri açır, müşkillərin öhdəsindən asanlıqla gəlir. Qeyri adi hisslərə, intuisiyaya malikdir. Hər 
zaman dostlarının təhlükədə olmasını hiss edir, onların dadına çatır. Qəhrəman heç zaman ümidsiz olmur, işlərin 
öhdəsindən bacarıqla və özünə güvənliklə gəlir. Allahdan Peyğəmbərdən başqa, heç kəsə boyun əyməyir. Onun xoşa 
gələn siması, hamının ona inandığı bir görünüşü var. Dastandan bir epizoda diqqət edək: Hz. Əli bir iqlimə yetişir. 
Burada qərib bazərgan kimi hamının diqqətini cəlb edir. İqlimin Şahı bunu eşidib, elçi göndərir ki, onu qatına gətir-
sinlər. Şahənşah elçidən necə ərdir? – deyə soruşur.  

“-Dövlətli şah, heybətli pəhləvandır kim, yüzünə baxılmaz,” deyir. Onun xoşagələn görünüşünü, rəftarını Şahənşah 
bəyənir və onun sarayında saxlamaq fikrinə düşür. Belə güclü bahadırın onun sarayında qalmasını çox istəyir və 
xəzinəsindən ona qızıl pullar verir, qiymətli qumaşlar geyindirir. Hz.Əli göründüyü kimi, ilk baxışdan insanların 
diqqətini cəlb edir, onların rəğbətini qazanır. 

Hz.Əli dastanın əsas süjet xəttini təşkil edən mifoloji hadisələrdə də şəxsən iştirak edir və səhabələrilə birlikdə, 
mifik obrazlarla; divlərlə, cazularla, ilanlarla, nəhənglərlə, pərilərlə qarşılaşır. O, divlərlə əlbəyaxa döyüşlərinə çıxır. 
Divlər kafir kimi təsvir olunmuşlar. Divlərin bəziləri öz xoşuna müsəlmanlıq qəbul edir, yarısı isə, qəbul etməmək 
uğrunda mübarizə aparır, döyüşürlər. Burada mifaloji aləmin çox maraqlı döyüş səhnələri təsvir olunmuşdur. Sanki 
fantastik bir filim izlənilir. Mifoloji surətlərdən pərilərin də rolu böyükdür. Burada pərilər Hz. Əliyə daha yaxın olub, 
ona bəzi məqamlarda köməklik edirlər.  

 Həzrət Əlinin mifoloji personajlarla döyüş səhnələri nə qədər mürəkkəbdirsə bir o qədər də maraq doğurucu şəkildə 
təsvir edilmişdir. Həzrət Əlinin dastani siması onun düşməni sərasimə gətirən, əqlini başından aparan nərəsi, qeyri-adi 
qüvvəyə malik sehrli qılıncı Zülfüqarı, ecazkar əfsanəvi iki atı Düldül və Üqabı, xalq dastanımız “Koroğlu”nu 
xatırladır. Eynilə Koroğlunun Misri qılıncını, onun yeri göyü lərzəyə salan nərəsini və iki Qırat və Düratını xatırladır. 
Koroğlu təhlükədə olan dəlilərinə yetişən, yardım etdiyi kimi, Həzrət Əli də eyni ilə öz dostlarına, Malik Əjdərə, Səd 
vəqqasa, Əbü Möhsünə son məqamda yetişir, onları ölümdən qurtarır, düşmənin cəngindən alır. Hər ikisinin istər 
Həzrət Əlinin, istərsə də Koroğlunun mübarizəsi, amalı birdir: Haqq yolunda qılınc çalmaq. Ümumiyyətlə, bu dastanlar 
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arasında müqayisəyə gələcək ümumi cəhətlər çoxdur. Qeyd etməliyik ki, belə motivlərə ümumşərq, o cümlədən 
ümumtürk dastan abidələrində rast gəlinir. Dastanlarda eyni motivlər, eyni səhnələr bəzən hadisələr belə təkrarlanır. Biz 
dastanlar arasında belə geniş müqayisə və təhlillərə irəlidə daha geniş yer ayıracağıq. 

Hz.Əliyə (ə) tarixdə verilən Şah Mərdan, Şiri-Xüda, Şiri-Yazqan, Heydəri-Kərar kimi adlar eyni ilə dastanda da 
təkrarlanır. 

Hz.Əlinin (ə) “Xavərnamə” dastanındakı rolunu, iştirak etdiyi bütün səhnələri bu yazıda vermək və şərh etmək 
mümkünsüzdür. Dastanda baş verən hadisələri, incəlikləri bilmək, Hz.Əlinin (ə) dastani simasını daha aydın görmək 
üçün əlbəttə ki, mətnə müraciət etmək gərəkdir. 

Hz.Əlidən başqa dastanda bir neçə aktiv surətlər hakimdir ki, onlar barəsində də danişmaq istərdik. Bunlar əsərin 
əsas surətləri olmaqla dini-tarixi şəxsiyyətlərdir. Səd Vəqqas, Malik Əjdər Hz.Əlinin (ə) ən yaxın silahdaşlarıdırlar. 

Dastanın əsas qəhrəman surətlərindən biri olan əvvəldən sonuna qədər Hz.Əlinin yanından əskik olmayan, onunla 
bərabər döyüşlərdə iştirak edən sərkərdə səd Vəqqasdır. Dastanın birinci səhifəsindən Səd Vəqqasın adı və fəaliyyəti 
göz önündən keçir və əsərdə mövzunun süjetini təşkil edən surətlərdəndir. Əsərdə Səd Vəqqas qızı Diləfruz ilə Qum 
qəbiləsinə gedərkən həramilərlə qarşılaşır və onlar tərəfindən tutulub saxlanılırlar. Səd qızı iə bərabər həramilərə qarşı 
döyüşüb özlərin müdafiə etməyə çalışırlar. Lakin çoxluğun qarşısında iki nəfər nə edə bilər? Məğlub olurlar. Onlar bir 
neçə vaxt yoxa çıxmaları ilə və Sədin arxasınca gedir. Həzrət Əli Sədi və qızını azad etmək üçün həramilərlə təkbaşına 
vuruşur. O, Sədlə Diləfruzu xilas edir və sonra əldə etdiyi qənimətlə bərabər Sədi Mədinəyə Məhəmməd peyğəmbər 
(s)ə göndərmək istəyir. Həzrət Əli özü itkin düşmüş nökəri Qənbərin və atı Üqabın ardınca gedir. Səd Hz. Əliyə çox 
yalvarır ki, onu özündən ayırmasın, hara getsə özüylə aparsın və Hz. Əlinin yolunda canından başından keçməyə belə 
hazır olduğunu söyləyir, onları azad edən Həzrət Əliyə özünü borclu hesab edir. beləliklə, dastan boyu baş vermiş 
hadisələrdə, döyüş meydanlarının hamısında Səd Vəqqas çox aktiv iştirak edir. Hz. Əlinin də Səd Vəqqasa dərin 
məhəbbəti vardır. O, daim Sədi axtarır və onun ardıyca gedir.  

Səd Vəqqas həm də tarixi şəxsiyyət olmaqla cənnətlə müjdələnən səhabələrdəndir. O, Məhəmməd Peyğəmbər (s) ə 
ana tərəfdən yaxın qohumudur. Belə ki, Məhəmməd Peyğəmbər (s.) ona dayı deyirmiş. İslam tarixindən məlum olduğu 
kimi, Səd Vəqqas ilk müsəlmanlıq qəbul edən şəxslərdəndir. O, islam qoşunlarının sərkərdəsidir. Onun adı Səd, atasının 
adı Malik, anası Xatnə, Əbu Vəqqas isə onun künyəsidir.İman gətirdiyi gündən sədaqəti, vəfa və etibarı ilə islama 
xidmət edən Hz. Səd Vəqqas, İran torpaqlarının fəthində yaxından iştirak edir. Hz.Ömərin və Hz.Osmanın dövründə də 
Kufədə vali olur. Sad Vəqqas ömrünün sonuna qədər xilafətdə baş verən fitnə-fəsadın heç birinə qarışmayan və öz 
sadiqliyi ilə Hz.Ömərə və Nəbilər Sultanı Hz.Əliyə xidmət edir: Sad Vəqqas Bədir, Uhud, Xəndək, Xeybə, Taif, Təbük, 
Hüneyn döyüşlərində qəhrəmancasına iştirak etmişdir. 

Səd Vəqqas müsəlmanlıq qəbul etdikdən sonra bu dinə ömrü boyu sadiq qalır.O islam yolunda ilk qan tökən, 
Mədinəyə hicrət əmri gələndən sonra ilk hicrət edən də bu səhabə idi. Islam dini yolunda böyük məşhur Bədir, Uhud, 
Xəndək, Xeybər, Taif, Təbuk, Hüneyn döyüşlərdə öndə gedən döyüşçü olmuşdur. Səd sonralar da, hərbi bacarığını 
islam yolunda əsirgımir, iranlılara qarşı “Qadisiyə” döyüşündə və bu kimi digər döyüşlərin öndə gedən iştirakçı olur və 
bir çox işlərə rəvac verənlərdəndir.  

Dastanın digər əsas surətlərindən biri, Hz.Əlinin önəm verdiyi, inandığı insan Malik Əjdərdir. Malik Əjdər də eyni 
ilə Səd Vəqqas kimi əsərin əsas süjet xəttini təşkil edən surətlərdəndir. O, Hz.Əlinin hörmətini yüksək tutan hər sözünə 
əməl edən, qulluğunda duran bir insandır. 

 Belə ki, Məhəmməd peyğəmbər (s) Maliki Əjdərə qoşun qoşaraq, Xavərzəminə Hz.Əliyə bələdçi göndərdiyi 
zamandan dastandakı fəaliyyəti, döyüş meydanlarında göstərdiyi igidliklər, başına gələn hadisələr təsvir olunur. 
Dastanda göstərilir ki, Andan Sərvəri-Kainat buyurdu kim, ayıtdı:- Ya Malik Əjdər, əsgərdən on bin ər intixab eyləyüb 
Əlinin ardıncə on bin ər intixab eyləyüb Əlinin ardıncə gidəsən, didi. Pəs, Maliki Əjdər mühacirini-ənsarından 
bahadırların intbah edüb cəm eylədi. Dəxi gəlüb Həzrəti-Rasulə ərz eylədi. Həzrəti-Rəsul dəxi, Malik Əjdəri bunlarə 
sərdar eyləyüb Həzrəti- Əlinin ardıncə qandasan Əxzərzəmin vilayəti Xavəristan, – diyüb rəvanə oldılar. 

Malik Əjdər bu gedişlə Xavərzəminə yön alır. Bu arada baş verən hadisə və olaylarda Əbülmöhsünlə bərabər kafir 
cərisinə qarşı vuruşan Hz.Əliyə köməyə yenə Malik Əjdər yetişir.Dastanın bu hissəsindən açıq-aydın görünür ki, 
ümumi məqsəddən başqa, Hz.Əli ilə Malik Əjdər arasında böyük sevgi və dərin hörmət vardır. O, da çox gücə-qüvvətə 
malik bir sərkərdədir. Hətta dastanda Malik Əjdərlə Hz.Əlinin xarici görnüşü bərabər tutulur. Vəzir dəxi filhal yerindən 
durub Hz.Əlinin hüzurunə gəldi. Gördi kim, Malik-Əjdər dəxi, Əlinin qatındə oturub. Vəzir fürsətlə Malik-Əjdəri göz 
tərəzisinə urdu. Gördü kim, bu dəxi Hz.Əliyə bərabər bir ərdir. Həman dəm sundı. Malik-Əjdərin əlin öpdi, ziyarət 
eylədi. Göründüyü kimi, Malik-Əjdərin dastani siması yüksək keyfiyyətlərlə təsvir olunmuşdur. Malik Əjdər başdan 
dırnağa qədər silahlanmış və Əli nərəsindən geri qalmayan güclü nərəyə sahibdir. O, bir necə döyüşçünün əvəzinə 
vuruşmağa qadir əsgərdir. Özünü mən Əliyəm deyib, döyüş zamanı Hz. Əli yerinə vuruşur və onun yolunda ölümə belə 
hazırdır. Döyüşdə qalibiyyət əldə etdikdən sonra Əlinin yanına gəlib onun əlini öpür vəfa və sədaqətini bildirir. 
Xavəranın çərisini tək başına darmadağın edir və bundan qəzəbə gələn Xavəran şah, məğlubiyyətin qarşısını almaqdan 
ötrü birinci növbədə Malik-Əjdərin ələ keçirilməsini əmr edir və deyir ki, “o ələ girsə işimiz asan olar”. Lakin Malik-
Əjdərin ələ keçməsi asan iş deyil. Malik Əjdər “Qəleyi-Səyyarə”nin xalqını asanlıqla imana gətirir, kilsələrini yıxıb, 
yerində məscidlər bina edir. Göründüyü kimi, Malik Əjdər surətinin dastanda çox böyük əhəmiyyətli rolu vardır. 
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Bundan sonrakı hadisələrdə, başlarına gələn macəraların hər birində Malik-Əjdərin iştirakı görünməkdədir. O, dost-
larına Əbülmöhsünə, Səd Vəqqasa qarşı da çox vəfalı, etibarlı və mehribandır. Malik-Əjdər həm də çox zəki bir 
döyüşçüdür. Çətinlikdən çox asanlıqla çıxmağı bacar. 

 Dastanda cərəyan edən hadisələr əsatirə, əfsanələrə bağlanır. Dastanın qəhrəmanları qeyri real hadisələrin əha-
təsində, gerçəklikdən uzaq olan mifoloji ünsürlərlə və divlər, ifritlər, pərilərlə qarşılaşır və heç bir şeydən qorxmadan, 
çəkinmədən Allaha təvəkkül deyib ifrit, div simalı kafirlərlə döyüşürlər. Bütün bunlardan sonra “Xavərnamə” das-
tanında Malik-Əjdər surətinin nə qədər əsas olması nəzərə çarpır. Hz.Əliyə yaxın olan Maliki-Əjdər dərin sevgi ilə onun 
mühafizəsində möhkəm durmuş əsgərdir. Dastanda qeyri-real hadisələrdə iştirak edən, mifoloji qüvvələrlə çarpışan 
Maliki-Əjdərin həm də adı islam qaynaqlarından keçən real tarixi şəxsiyyət kimi də tanınmaqddır. 

İslam Ensiklopediyasında Maliki-Əjdər haqqında yazılan məlumatda onun adı Malik Avf kimi getmişdir. Əbdülhə-
mid cövdətəssəhharın müəllifliyi ilə yazılmış, farscadan Teymur Kərimlinin tərcüməsi nəşr olunmuş “Hüneyn döyüşü” 
adlı əsərdə, adı azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılaraq, Malik ibn Övf kimi getmişdir. Ancaq Ayətullah Cəfər Sübhaninin 
müəllifliyi ilə nəşr olunmuş “Cəməl müharibəsi” adlı əsərində “Xavərnamə” dastanındakı kimi bu surətin adı Malik Əj-
dər qeyd edilmişdir. 

Malik Əjdər islam aləmində əsasən Hüneyin döyüşündən sonra tanınmğa başlamışdır. Həvazinli Malik Övf ilk dəfə 
ən böyük döyüşə “Hüneyn” savaşından başlamışdır. Bu zaman otuz yaşlı Malik qüvvətli müsəlman ordusuna qarşı 
böyük dəstəyə sərkərdəlik edirdi. Mənbələrdə yazılır ki, “Hüneyn” döyüşünə əslində qoca, təcrübəli bir igid rəhbərlik 
etmiş, lakin onun gözləri tutulduğundan, bu vəzifə komandanlıq təcrübəsi olmayan Malik Övfün öhdəsinə düşmüşdür. 
Təcrübəsizlik səbəbindən Malik Övf, döyüş zamanı düzgün olmayan siyasət irəli sürmüş və qüvvətli müsəlman 
ordusuna məğlub olumuşdur. O, ailəsi, mal-qarası, sağ qalan döyüşçüləri ilə birgə dağlara çəkilmişdir. Peyğəmbər 
(s.s)ın qoşunu Malik-Əjdərin mühafizə olunduğu qalanı əhatə etməklə yenidən qanlı döyüşlərə başlanır və bu zaman 
Malik tamlıqla məğlubiyyətə uğrayır. Yalnız bu məğlubiyyətdən sonra Malik Əjdər və onun silahdaşları islamı qəbul 
edirlər. İslamı qəbul edən Malik Övf ömrünün sonuna qədər bu dinə Məhəmməd peyğəmbər (s) ə və Əhli-beytə (ə) 
sadiq olmuş və onu dərin məhəbbətlə sevmişdir. Malik Əjdər islam tarixi üçün əhəmiyyətli rolu olan müharibələrin 
önündə gedən döyüşçü və sərkərdə idi. 

İslam tarixində çox böyük xidmətləri olan bu şəxsiyyətlərin tarixi rolları ilə dastani simalarının qarşılıqlı şəkildə 
öyrənilməsi, ədəbiyyatşünaslığımız və islam tarixi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 
QAYNAQLAR VƏ ƏDƏBİYYAT: 
 

1. Ahmet Şükürü Esen. Anadolu Destanları (hazırlayan: Pertev Naili Boratav), Ankara , 1991, 328 s. 
2. Azərbaycan xalq əfsanələri. (toplayan və tərtib edən: Səndik Paşayev, redaktoru Ayaz Vəfalı), Bakı 1985, 268 s. 
3. “Battalnamə” (Əski Türkiyə türkcəsi) Hazırlayan: A.Rəhimova. Bakı, 2009, 646 s.  
4. İslam Ansiklopedisi. İstanbul, 1964, 7 c, s. 17. 
5. M.H.Təhmasib. “Orta əsrlər xalq dastanları”, Bakı, 1972, 388 s. 
6. P.Əfəndiyev. Azərbaycan sifahi xalq ədəbiyyatı, Bakı, 1981, s.360-383. 
7. Ş. Cəmşidov. Azərbaycan yazılı dastan abidələrinin tədqiqi, Bakı, 2002, 187 s. 
8. Türk əlyazmaları kataloqu. Folklor abidələri və müəllifsiz əlyazmalar. 1 c. Bakı, 2013, 258 s. 
9. Hüneyn döyüşü. Müəllif: Əbdülhəmid Cövdətəssəhhar. Tərcümə: Ə.B.Siraxi, farscadan tərcümə edən: Teymur 
Kərimli, 16 s. 
10. Subhani Ayətullah Cəfər .Cəməl müharibəsi., 64 s. 
11. B – 6117. “Xavərnamə” dastanı. 

 
Айбениз Рагимова  

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ В ДАСТАНЕ «ХАВЕРНАМЕ» 

 
Резюме 

 
В фонде Института Рукописей НАНА под шифром И-6117 хранится религиозно-исторический дастан «Ха-

вернаме» - литературный памятник, переписанный в XVIII веке Мирзой Садигом Гани Табризи. В дастане опи-
сываются подвиги одного из первых лидеров ислама – четвертого Халифа Али и сподвижников пророка Му-
хаммеда (да благословит его Аллах и приветствует). В статье на основе источников проводится сравнительный 
анализ исторического образа персонажей дастана с их реальной исторической ролью. 
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HISTORICAL FIGURES IN THE DASTAN (LEGEND) “KHAVERNAME” 
 

Summary 
 
The religious-historical-heroic dastan (legend) tilled “Khavername” is the literature monument copied in the XVIII 

century by Mirza Ghani Tabrizi and safeguarded at the archive of the Institute of Manuscripts of the NASA under yhe 
B-6117 code. The dastan describes heroism of the fourth Khalif Ali, one of the first leaders of Islam, and companions of 
the Prophet Muhammad (let Allah`s blessing be upon him). This article provides the comparative analysis of the dastan 
characters image with their real historical role based upon the sources. 
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РУКОПИСНЫЕ СПИСКИ СОЧИНЕНИЙ  

МИРЗА МЕХДИ ХАНА АСТАРАБАДИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ  
ИР ИМ. ФИЗУЛИ НАНА 

 
 

ажное место в богатейшей коллекции Института рукописей НАН Азербайджана занимают персоя-
зычные исторические сочинения, содержащие ценный фактический материал не только по военно-
политической и социально-экономической истории, но и культуре, географии, этническому составу 

населения Азербайджана, Ирана и сопредельных стран. 
В коллекцию Института рукописей НАН Азербайджана входят исторические сочинения выдающегося фило-

лога-стилиста и историка XVIII в. Мирза Мехди хана Астарабади, «ваге’еневис»а (придворный историограф) и 
«мунши аль-мамалика» Надир шаха Афшара (пр.1148/1736-1160/1747). Мирза Мехди хан за свой литературный 
талант получил прозвище «Каукаб» (Звезда).  

Произведение, снискавшее Мирза Мехди хану мировую славу – «Тарих-и джахангуша-и Надири» («Миро-
украшавшая Надирова история») (далее «Тарих-и Надири») является одним из важных источников по истории 
Азербайджана, Ирана и сопредельных стран первой половины XVIII в. Этот труд был настолько популярным, 
что выдержал большое количество рукописных, литографических и печатных изданий. В различных библи-
отеках мира сохранились многочисленные рукописные списки исследуемого сочинения. Сразу после появления 
на свет «Тарих-и Надири» было переведено в Европе на французский, а затем английский и немецкий языки. В 
Институте Рукописей НАН Азербайджана хранится 39 рукописных списков этого труда, среди которых многие 
представляют ценность не только с исторической, но и художественной точки зрения. Источниковедческая 
ценность данной хроники, прежде всего, состоит в том, что в ней строго соблюдается погодное изложение 
важнейших событий во время правления Надир шаха. Мирза Мехди хан, отличавшийся необычайной скрупу-
лезностью и точностью в повествовании событий, свидетелем которых он был. Автор хроники, назначенный 
Надир шахом придворным историографом, сопровождал последнего во всех походах, был хорошо осведомлен 
обо всех политических событиях исследуемого периода, так как участвовал при принятии решений всех 
важных государственных вопросов. И неслучайно исследуемый труд удостоился высокой оценки Л.Локхарта, 
автора фундаментального сочинения о Надир шахе: «Тарих-и Надири» - единственная подробная работа, 
содержащая сведения хорошо осведомленного современника Надира и охватывающая всю жизнь последнего» 
(1, с. 294). 

Мы приведем палеографический анализ нескольких, наиболее ценных списков «Тарих-и Надири». Самый 
ранний список (ш.Б–5027), согласно колофону, переписанный Муртаза–Кули б. Али Марагаи 26 зу-л-када 
1179/7 мая 1765 г., т.е. вскоре после смерти Надира в 1747 г. и завершения сочинения. В некоторых местах 
имеются печати владельцев с не совсем разборчивыми легендами. Текст написан черными чернилами на 
желтой бумаге восточного производства почерком «наста’лик». Названия и заголовки, выделяющие главы и 
важные события, выведены киноварью, выдержки из Корана выписаны курсивным «насхом» с огласовками и 
надчеркнуты красными линиями. Эта рукопись, состоящая из 268 л., переплетена в картон, облицованный 
черной кожей с тремя тиснеными медальонами.  

 Как наиболее ценный с художественной точки зрения можно привести список сочинения, хранящийся в 
Институте рукописей под ш.М-139. Согласно колофону, список был переписан Али Асгаром Хазар Джариби 3 
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мухаррама 1204/23 сентября 1789 г. Он представляет собой подарочный экземпляр, изготовленный по заказу 
высокопоставленного лица, о чем свидетельствуют ценный переплет и миниатюры, украшающие рукопись. 
Данное сочинение находится в сборнике (445 л.) и занимает лл. 1б-216а. На лл.1б-2а украшен развернутым 
фронтисписом тончайшей работы, выполненный золотом, киноварью, белилами и лазурью. Текст переписан 
почерком наста’лик черными чернилами и заключен в рамку из золотой, красной и синей линий. Цитаты из 
Корана и названия глав выведены золотом и киноварью, слова «бейт», «ше’р», «мисра», «зикр» - золотом, и 
места, описывающие важные события, выделены красными чернилами. В рукописи на лл. 52б, 108б, 129б, 160б, 
204б имеются пять искусно выполненных миниатюр. Все миниатюры изображают батальные темы: сцены 
сражений армии Надир шаха с афганцами, турками, могольским императором Мухаммед шахом. Описываемые 
миниатюры, написанные в конце XVIII в., представляют не только художественную, но и источниковедческую 
ценность, так как являются дополнительным материалом для историка при изучении реалий исследуемого 
времени: вооружения, амуниции, военных укреплений и т.д. Переплет сделан из картона, обклеенного темно-
коричневой кожей, обе крышки, покрытые тисненым растительным орнаментом тонкой работы, расписаны 
жидким золотом и разноцветными красками. На внутренние крышки переплета наклеена бумага, украшенная 
золотом при помощи штампа с растительным рисунком. На переплете в центре имеется глубокое повреждение. 
Список подвергался реставрации: листы подклеены белой бумагой. Внизу последнего листа труда (л. 216а) 
имеется с трудом поддающаяся чтению надпись, выполненная наста’ликом-шикасте, c датой 1215 г. и оттиском 
овальной печати владельца с не совсем разборчивой легендой.  

Уникальным списком «Тарих-и Надири» является рукопись под ш. Б – 2242 (225 л.), переписанная, согласно 
колофону, 7 раби’ II 1189/8 июня 1775 г. Текст рукописи переписан на восточной бумаге каллиграфическим 
«шикасте-наста’ликом». Заголовки и арабские изречения выделены каллиграфическим «насхом» или «нас-
та’ликом» и киноварью. Ценность данного списка состоит в том, что помимо основного текста «Тарих-и На-
дири», поля по диагонали сплошь заполнены маснави Мухаммед Али Фирдоуси Хурасани «Шаханшах-наме», 
посвященным Надир шаху и его победоносным походам и сохранившимся в небольшом количестве рукописей 
в мире. Список представляет интерес и потому, что он находился в собственности известных деятелей Азербай-
джана. Одним из ранних владетелей описываемого списка был Фатхали шах Каджар (1771-1834), о чем 
свидетельствуют квадратная личная печать (л.1б) и заметка, подтверждающая подлинность данной печати. В 
дальнейшем рукопись вошла в библиотеку выдающегося азербайджанского ученого, историка и писателя XIX 
в. Аббас-Кули ага Бакиханова (1794-1847). На л.1а - овальная печать ученого и пометка, подтверждающая 
подлинность печати и подписи. Здесь же стихи на персидском языке, автором которых, предположительно, 
является А.Бакиханов. На последнем листе (л. 225б) написан бейт, автором которого, согласно приписанной 
другой рукой заметке, является дочь А.Бакиханова Тугра ханум. Здесь же имеется дарственная надпись 
азербайджанскому поэту Самеду Мансуру, датированная 1913 г. 

Перу Мирза Мехди хана принадлежит и другой его труд «Дурре-и Надире» («Редкостная жемчужина»), 
также посвященный жизнеописанию Надир шаха Афшара. Данный труд с некоторыми изменениями и добавле-
ниями тождественен «Тарих-и Надири». Но его ценность состоит в том, что в него включены некоторые 
документы или сведения, не вошедшие в официальную хронику. Как, например, текст брачного договора, 
заключенного между старшим сыном Реза Кули Мирзой и сефевидской принцессой Фатимой Султан Бегум 
Бегум, и, самое главное, не встречающиеся в других современных источниках сообщения о кораблях Надир 
шаха, спущенных на воду в Персидском Заливе. Язык «Дурре-и Надира» отличается богатыми изобразительны-
ми средствами - метафорами, аллегориями, арабскими словами, а также другими стилистическими приемами, 
доведенными автором до совершенства, такими как садж, тазмин и др. Кроме этого сочинение изобилует 
сложными и мало употребляемыми персидскими и арабскими словами, усложнявшими как язык, так и смысл 
произведения. По словам иранского поэта Малек аш-шоара Бахара, в «Дурре-и Надире» форме уделялось 
гораздо больше внимания, чем смыслу произведения (2, с. 314).  

В Институте Рукописей НАН Азербайджана хранится 7 рукописных списков этого сочинения. В силу 
обилия сложных фраз и арабских выражений в сочинении все списки снабжены большим количеством 
комментариев, глоссов, объяснений на полях, оставленных переписчиками и владельцами книг. Наибольшую 
ценность представляет список «Дурре-и Надире», хранящийся под ш. С-1172 (170 л.). Он переписан на тонкой, 
хорошо лощеной пожелтевшей бумаге европейского производства тушью каллиграфическим насталиком. Заг-
лавия, отдельные фразы выделены красными чернилами. Красиво выполненный фронтиспис заключен в рамку 
из красных и чёрных линий. В межстрочьях, на полях красными и черными чернилами почерком шекасте-
наста`лик написаны глоссы и объяснения к отдельным словам текста, слова и выражения, пропущенные в 
тексте слова даются на полях. Кустоды проведены последовательно. Арабские изречения надчеркнуты 
красными линями. Дата переписки: 1128/1715-1716 г.  

Как упоминалось выше, автор сборника дипломатической переписки Мирза Мехди хан занимал высокие 
посты при дворе Надир шаха. Работая на должности «мунши аль-мамалика» Ирана (соответствует сегод-
няшнему посту министра иностранных дел), он участвовал не только в обменах дипломатическими миссиями, 
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переговорах с посланниками иностранных государств, но и в решении всех вопросов, связанных с внешней 
политикой страны. Поэтому сведения Мирза Мехди хана о результатах переговоров и дипломатических 
обменах являются наиболее достоверными по сравнению с другими источниками исследуемого периода.  

Мирза Мехди хан является автором сборника «Инша’», в который вошли дипломатические послания и 
официальные документы, созданные им во время работы в шахской канцелярии во время правления последних 
Сефевидов и Надир шаха. Данное произведение является самым известным трудом прозы сефевидской и 
афшаридской эпох (3, с. یازده). 

В коллекции Института Рукописей НАН Азербайджана хранятся 20 рукописных списков. Многие списки 
сборников шахской переписки «Инша’» из коллекции нашего института начинаются с предисловия, 
обозначенного как «дибаче», писем и официальных документов последних сефевидских шахов и Надир шаха 
Афшара. Опираясь на результаты исследования списков «Инша’» из коллекции нашего Института, можно 
заключить, что источниковедческая ценность состоит в том, что каждый из них содержит разное количество 
писем и обладает той или иной отличительной особенностью. Наиболее полный список исследуемого 
сочинения (ш.Б-6090), переписанный в 1289/1872 г., содержит 85 писем и документов. Ценность списка ш. Б-
1485 состоит в том, что в нем имеется построчный перевод писем и документов на азербайджанский язык. 
Рукопись под ш. Б-5952, переписанная в 1252/1840 г., представляет большой интерес для исследователей, так 
как в нее входят документы, не встречающиеся ни в одном другом списке рассматриваемого сочинения из 
коллекции нашего института. Данная рукопись содержит 75 шахских писем и официальных документов. 
Список, хранящийся под ш. Б-2601, находится в сборнике (лл. 135б-202б) и включает в себя 75 писем и 
документов. Ценность данной рукописи состоит в многочисленных построчных комментариях и пояснениях к 
отдельным словам и выражениям, сделанных другой рукой мелким почерком, отличной от руки переписчика. 
Список, хранящийся под ш. М-139, переписан курсивным удобочитаемым наста’ликом. Сочинение находится в 
сборнике (лл. 387а-438а), число писем и документов в нем достигает 65. В списке ш. Б-4061 имеется 48 писем и 
документов, под ш. Б-2098 – 44 документа. Как показывает исследование рукописных списков «Инша’» нашего 
института, они отличаются друг от друга как количеством, так и последовательностью писем и документов, 
входящих в исследуемый сборник. Это можно объяснить тем, что каждый переписчик включал в свою 
рукопись письма Мирза Мехди хана, которые ему удавалось добыть. Однако, можно заметить, что существует 
определенный перечень дипломатических писем и документов, составляющих основу исследуемого сборника. 

Произведения Мирза Мехди хана, рукописные списки которых хранятся в ИР НАН Азербайджана, являются 
ценными источниками не только по военно-политической истории, но для изучения развития дипломатических 
отношений Ирана с иностранными государствами в исследуемый период, а также для развития восточной 
дипломатики и выявления произошедших изменений в сравнении с предыдущим сефевидским периодом. 
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MİRZƏ MEHDİ XAN ASTARABADİNİN ƏSƏRLƏRİNİN BAKI NÜSXƏLƏRİ 
 

Xülasə 
 
Bu məqalədə Nadir şah Əfşarın “münşi əl-məmalik” və saray tarixşünası Mirzə Mehdi xan Astarabadinin tarixi 

əsərlərindən söhbət açılır. Mirzə Mehdi xan ”Tarixi-cəhangüşayi-Nadiri”, “Dürreyi-Nadirə” və “İnşa” əsərlərinin 
müəllifi olmuşdur. Göstərilən əsərlər XVIII əsrin 1-ci yarısında Azərbaycan, İran və qonşu ölkələrin tarixşünaslığında 
dəyərli mənbələr hesab olunur. Məqalədə M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxlanılan Mirzə Mehdi 
xanın əsərlərinin nəfis əlyazma nüsxələrinin xüsusiyyətləri qeyd olunmuş və onların paleoqrafik analizi aparılmışdır. 
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Rana Mammadova  
 

MIRZA MEHDI KHAN’S WORKS BAKU MANUSCRIPTS 
 

Summary 
 
This article is dedicated to historical works composed by Mirza Mehdi Khan Astarabadi, who was a Nadir Shah’s 

historiographer. His works such as “Tarikh-i Jahangusha-i Nadiri”, “Durre-i Nadire” and the collection of documents 
and letters “Insha’” are the most important sources on the history of Azerbaijan and neighbouring countries of Nadir 
Shah’s reign in the first half of the XVIII century. The article represents peculiarities and the detailed palaegraphic 
analyses of the most valuable Baku manuscripts of abovementioned works from the library of the Institute of 
Manuscripts of the Academy of Sciences of Azerbaijan republic.  

  
  

Гасанага Наджафов  
доктор философии по филологии, 

Институт рукописей НАН Азербайджана 
 
 

РУКОПИСНЫЕ СПИСКИ СОЧИНЕНИЙ  
ПО ГЕОГРАФИИ В ИНСТИТУТЕ ИМ. М.ФИЗУЛИ  

НАН АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
 

 обширной коллекции Института Рукописей им. Мухаммеда Физули НАН Азербайджана хранится 6 
сочинений по географии, в которых содержится ценный материал по географии Азербайджана, Ира-
на, Центральной Азии и других сопредельных стран. Среди трудов по географии, сохранившихся в 

14 списках, имеются и древние рукописи, представляющие большую ценность.  
Как наиболее раннюю надо отметить рукопись сочинения Амина Ахмада Рази «Хафт иклим» («Семь клима-

тов»), хранящуюся под ш. М-273. Этот известный труд по истории и географии, в котором рассказывается о 
семи климатах с заметками о знаменитых людях различных стран и городов. Автор труда Амин Ахмад Рази 
родился в знатной семье: его отец во время правления шаха Тахмасиба I (воц. 930-984/1524-1576) был назначен 
калантаром (градоначальником) г. Рея. Известно, что сам автор жил и творил при шахе Тахмасибе I и его сыне 
шахе Мухаммаде Худабанда (ум. в 1585 г.) (1, с. 221-222). Свой труд «Хафт иклим» автор завершил в 
1002/1593-1594 гг. Сочинение было опубликовано в Тегеране в 1340 г. ш./1961 г. 

Этот список, переписанный Мухаммад-Тахиром б. Мухаммад-Касим Турбати ал-Джами, был завершен 7 
мухаррама 1075/30 июля 1664 г. и состоит из 399 листов. Текст написан почерком наста`лик на плотной 
кремового цвета бумаге восточного производства. Арабские выдержки и изречения из Корана огласованы, 
имена лиц, упомянутых в тексте, написаны красными чернилами, между стихами красными чернилами прос-
тавлены точки, а некоторые слова надчеркнуты красными линиями. На листах соблюдаются кустоды и европей-
ская современная пагинация (карандашом). Переплёт – восточный, изготовленный из плотного картона серого 
цвета.  

Другой ценный список (ш. С-401), переписанный в 1097/1685 г. – это «Асар ал-билад» («Памятники стран»), 
написанное известным литератором и географом Абу ‛Абдаллах Закариййа б. Мухаммад б. Махмуд ал-Казвини 
(ум. 682/1283). Его перу также принадлежит другое известное сочинение «’Аджаиб ал-махлукат ва гара’иб ал-
мауджудат» («Удивительные и чудные редкостные творения»). Труд «Асар ал-билад» был написан на арабском 
языке и закончен в 674/1275 г. На персидский язык он был переведен Мухаммад-Мурадом б. ‛Абд ар-Рахим, 
сведениями о котором мы не располагаем. Согласно каталогу Рье, его перевод был осуществлен по поручению 
его покровителя переводчика Мусави-хана между 1037/1627 и 1054/1644 гг. (2, с. 991). Кроме этого, известен 
перевод данного труда был на персидский язык, осуществленный принцем Джахангиром Мирзой (1222/1807-
1269/1852), третьим сыном ‛Аббас-Мирзы Наиб ас-Салтана, который был начат им в 1267/1851 г. (3, с.44). 

Сочинение «Асар ал-билад» является наиболее древним из известных нам источников по географии Ирана, 
Индии и соседних стран. Сочинение состоит из введения (мукаддима), 7 глав (иклим). Здесь даются ценные 
сведения о географическом расположении местностей, городов, сел, крепостей и др. Кроме этого, здесь также 
можно встретить ценные сведения о 19 иранских поэтах.  

В нашем Институте это сочинение представлено в единственной рукописи под ш. М-226 (382 л.), переписан-
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ной почерком наста`лик на тонкой, лощеной желтой бумаге среднеазиатского производства. Перед текстом да-
ется фихрист (оглавление) с названиями местностей, городов, сел и др. с указанием страниц. Текст рукописи 
заключен в рамку из двух тонких красных и синих линий. Заглавия глав и названия географических пунктов 
выделены красными линиями. На полях написаны слова, пропущенные в тексте. Названия некоторых географи-
ческих пунктов также пропущены. Кустоды строго соблюдаются, имеется также полистовая восточная (черни-
лами) и современная пагинация (карандашом). Переплет сделан из плотного картона с кожаной облицовкой ма-
линового цвета с тремя тиснеными восточными медальонами, крытого лаком, корешок - из тонкой кожи крас-
ного цвета. Несколько начальных листов, поврежденные книжным червем, отреставрированы и наклеены на 
темно-желтую тонкую бумагу, колпак переплета рукописи также поврежден. В колофоне имя переписчика 
отсутствует.  

В коллекцию нашего Института рукописей входит ценная рукопись сочинения по географии «Нусхат ал-
кулуб» («Услада сердец»), принадлежащего перу известного историка и географа XIII-XIV вв. Хамдаллаха ибн 
Абу Бакр Ахмад ибн Наср Мустауфи Казвини (род. около 680/1281-1282 гг., ум. в 750/1349-1350 гг.). Данный 
труд представляет собой географическое описание Азербайджана, Ирана и сопредельных стран. Состоит из 
предисловия (мукаддима), введения (дибача) и трёх глав (макала) (4, с. 37). 

В нашем Институте хранятся 3 рукописных списка данного сочинения, из которых наиболее ранний список 
хранится под ш. С-401. Данное сочинение находится в сборнике и занимает лл. 1-206б. Текст переписан на 
тонкой кремовой бумаге восточного производства курсивным четким почерком наста`лик. Текст заключен в 
рамку из золотой и разноцветных линий. В начале текста имеется ‛унван, выполненный золотом и разноцветны-
ми красками. Заглавия, географические названия, слова ши‛р, мисра выделены красными чернилами, многие 
слова надчеркнуты красными линиями. Список снабжен 12 астрономическими и географическими таблицами и 
схемами (лл. 1а, 2а, 15а, 16а, 23а, 29а, 31аб, 36б, 131б, 132б, 133б, 186). На титульном листе и л. 1а имеются оттиски 
двух квадратных печатей с неразборчивыми легендами, на л. 205б – оттиск одной овальной печати с легендой 

١١١٢ شاه ساطان حسین د ین محمد خزان د ل  Шах Султан-Хусайн, вера Мухаммада – сокровищница сердца, год» سنھ 
1112» (1700), и запись о передаче ее в вакф (с богоугодной целью) сефевидским шахом Султан Хусайном, 
скрепленная личной печатью последнего (5, с. 162-163). На многих листах имеются приписки. Кустоды в 
рукописи проведены последовательно, имеется восточная полистовая (чернилами) и современная полистовая 
(карандашом) пагинация. Переплет - восточный из плотного картона зеленого цвета с тремя ромбовидными 
медальонами. Переписчиком сочинения является Шайх Абу Са‛ид б. Шамс ад-Дин Мухаммад Дираджзини.  

Все описанные выше списки сочинений по географии представляют большую ценность для исследователей-
источниковедов, так как в них содержатся ценные и полезные сведения по географии Азербайджана и соседних 
стран.  
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ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA MÜHAFİZƏ OLUNAN COĞRAFİYAYA AİD ƏLYAZMALARI 
 

Xülasə 
 
Məqalədə M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan coğrafiyaya aid əlyazmaları haqqında məlumat 

verilir. Təsvir olunan əlyazmaları Azərbaycan, İran, Orta Asiya və digər qonşu ölkələrin coğrafiyasını öyrənmək 
baxımından böyük maraq doğurur. Məqalədə Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxlanılan coğrafiyaya aid əsərlərin 
nəfis və qədim əlyazma nüsxələrinin xüsusiyyətləri qeyd olunmuş və onların paleoqrafik analizi aparılmışdır. 
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Summary 

 
This article is devoted to the manuscripts of the works on geography from the collection of the Institute of 

Manuscripts named Muhammad Fizuli of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. These manuscripts contain 
valuable material on the geography of Azerbaijan, Iran, Central Asia and other neighboring countries. Author of the 
article represented not only peculiarities but the detailed palaegraphic analyses of the most valuable Baku manuscripts 
of abovementioned works from the Institute of Manuscripts of the Academy of Sciences of Azerbaijan republic.  
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ƏHMƏD ƏRDƏBİLİ 

 
 

 əsrdə Ərəbistan yarımadasında islam dini təşəkkül tapdıqdan sonra bu dinin inkişaf etməsində ərəb-
lərlə yanaşı islamı qəbul etmiş xalqların nümayəndələrinin də böyük rolu olmuşdur. Bu xalqlar içəri-
sində ərəblərdən sonra kütləvi sürətdə İslam dinini qəbul edən azərbaycanlıların da mühum yeri gö-

rünür. Belə ki, uzun bir tarixi dövr ərzində İslam dünyası ilə bağlı olan Azərbaycan haqqında elmi araşdırmalar 
aparılmış və azəri xalqının zəngin tarixi keçmişi, mədəniyyətinin dərinliyindən bəhs edən dəyərli fikirlər söylənilmişdir. 
Bu araşdırmalarda Azərbaycan xalqının İslam sivilizasiyasının inkişafına verdiyi əvəzsiz töhfələr öz əksini tapmışdır.  

Tarixi mənbələrdə deyildiyi kimi, uzun illər alimlər fətvalarını Bakıdan, Naxçıvandan, Ərdəbildən, Lənkərandan, 
Gəncədən, İrəvandan və onlarla bu kimi şəhərlərdən müsəlmanlara çatdırıblar. Belə tanınmış alimlər haqqında ayrı-ayrı 
kitablarda məlumat verilsə də onların heç də hamısı ilə bağlı geniş elmi araşdırmalar aparılmamışdır.  

Haqqında araşdırılma aparılmayan şəxsiyyətlərdən biri də XVI əsr Azərbaycan alimi, Əhməd bin Məhəmməd 
Ərdəbilidir. Əhməd bin Məhəmməd Ərdəbili orta əsrlərdə Azərbaycan dini-irfani fikrinin görkəmli nümayəndələrindən 
biri sayılmaqla islam alimləri arasında mühum yer tutmuşdur. 

XVI əsrin əvvəllərində Ərdəbil şəhəri yaxınlığındakı Niyar kəndində kasıb bir ruhani ailəsində dünyaya gəlmiş və 
ilk təhsilini dövrünün böyük riyaziyyatçı və astronom alimi-dayısı Əllamə İlyas Ərdəbilidən almışdır. (3, səh. 11) 

Əhməd bin Məhəmməd Ərdəbili ilk ustadı olan dayısı haqqında əlyazmalarında deyir: “Riyaziyyat elmində Xacə 
Nəsrəddin Tusidən (1201-1274) sonra İlyas Ərdəbilidən yaxşısını görmədim.” (3, səh. 11) 

Əhməd bin Məhəmməd Ərdəbili elmini artırmaq məqsədi ilə İraqın Nəcəf şəhərinə köçmüş və ömrünün sonunadək 
Nəcəf şəhərində yaşamışdır. Nəcəfdə ilk təhsilini “Şəhid Sani” ləqəbi ilə məşhur olan Zeynuddin bin Nurəddin Əlinin 
(1506-1558) şagirdi Əli Saiğdən alan alim daha sonra elmini digər ustadların biliklərindən istifadə edərək 
mükəmməlləşdirmişdir. (2, səh. 4) 

O, XVI əsrin tanınmış filosofu Xoca Cəmaləddin Mahmuddan (Xoca Cəlaləddin Məhəmməd Dəvvaninin şagirdi) 
müəyyən elmlərə yiyələnmək üçün Nəcəf şəhərindən köçüb bir müddət İranın Şiraz şəhərində yaşamış (8, səh. 1644) və 
yenidən Nəcəfə qayıtmışdır. 

Əhməd bin Məhəmməd Ərdəbili ömrünü tam olaraq elmə həsr etmişdir. İllər boyu aldığı hərtərəfli təhsil və 
tədqiqatlar nəticəsində onun bənzərsiz alim və fəqih kimi yetişməsində böyük rol oynamışdır. O, çox keçməmiş Nəcəf 
elmi mərkəzinin rəhbərliyini öz öhdəsinə götürmüşdür. O dövrə qədər Nəcəf elmi mərkəzində çox az sayda şagird təhsil 
alırdı. (1, səh. 5) Böyük Azərbaycan alimi Nəcəf elmi mərkəzinə yeni ruh bəxş edərək, bu şəhəri elm və tələbələrin 
vətəni kimi məhşur etdirmişdir. (11) Ayətullah seyyid Həsən Sədr bu barədə yazır: “Əhməd Ərdəbilinin zamanında 
Nəcəf şəhərinə elmi səfərlər yenidən dirçəlməyə başladı. Elmi mərkəz qüvvətləndi və camaat digər məntəqələrdən və 
şəhərlərdən ora üz tutdular və bu şəhər ən böyük elmi mərkəzə çevrildi.” (12) 

Əhməd bin Məhəmməd Ərdəbili islam hüququ, kəlam, əqaid, əxlaq sahəsində bir çox kitabların müəllifidir. Alimin 
əsərlərinin əksəriyyəti ərəb və fars dilində olmaqla yanaşı yaradıcılığında doğma dilinə yer ayırmış və iki kitabını məhz 
Azərbaycan dilində yazmışdır. 
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Azərbaycan dilində yazdığı kitablar: 
1. “Əqaidül-isləm” 
2. “Risalətül əxlaq” 
 
Ərəb dilində yazdığı kitablar: 
1. “Məcməül faidəti vəl burhani fi şərhi irşadil əzhan” 
2.  “Zubdətül-bəyan fi ayatil-əhkam” 
3.  “Əl-xəraciyyə” 
4. “Bəhrül-mənaqib” 
5.  “İstinasül-mənəviyyə” 
6.  “Haşiyətu şərhu təcrid” 
7.  “Məqalətu fil-əmri biş-şeyi mustəlzəmun linnəhyi ən ziddih”  
8.  “Ən-nəsul cəliy fi imaməti moulənə Əli” 
9. “Rabiül əbrari fi isbati həqqaniyyətil əimmətil əthar” 
 
Fars dilində yazdığı kitablar: 
1. “Hədiqətuş-şiə” 
2. “Mənasike həcc” 
3. “İsbate imamət” 
4. “İsbate vacib” 
5. “Üsuluddin” 
6. “Rovzəüş-şiə” 
7. “Risalə dər horməte xərac” 
8. “Zubdətul fiqh” 
9. “Risalə səlat və saum” (1, səh. 7,10 ) 
 
Bu günədək alimin yaratdığı əsərlər öz aktuallığını itirməmiş İran və İraqda yerləşən dini mərkəzlərdə tədris olun-

maqdadır. Bu əsərlər sırasında Azərbaycan islamşunaslığının inkişafında mühüm yer tutan, fəlsəfi fikir tarixini öyrənil-
məsində yardımçı olan “Əqaidül-isləm” əsəridə vardır. Bu əsər AMEA-nın kitabxanasında 183 səhifədən ibarət birinci 
nəşr (1855 miladi) (şifrəsi: F-1743), 170 səhifədən ibarət ikinci nəşr (1886 miladi) (şifrəsi: F-956) qorunmaqdadır. 

“Əqaidül-islam” əsəri bir girişdən, iki müqəddimədən, “bab” adlanan altı fəsildən və bir xatimədən ibarətdir. Ki-
tabda İslam əqidəsinin əsaslarını təşkil edən tövhid, ədl, nubüvvət, imamət və məad haqqında geniş məlumat verilmiş 
əqli və nəqli dəlillərlə misallar göstərilmişdir.  

Azərbaycan alimi Nəcəf şəhərində elmi məktəbi dirçəltməklə, mükəmməl elmi əsərlər yazmaqla yanaşı elmin ayrı-
ayrı sahələri üzrə özündən sonra bir çox dəyərli şagirdlər də yetişdirmişdir. Bunların sırasında Zeynuddin bin Nurəddin 
Əlinin oğlu Şeyx Həsən Amili, Seyyid Məhəmməd, Molla Əbdullah Şüstəri, Mirfeyzullah Təfrişi, Ziyauddin Məhəm-
məd Kaşani, Mövlana Həmzə, İnayətullah Kuhbayeyi və digərlərini qeyd etmək olar. Bu şagirdlər arasında ictihad də-
rəcəsinə çatan, böyük elmi əsərlər yazan, eləcə də Nəcəf elmi məktəbinin inkişaf etməsində mühum rolu olanlar çoxdur. 
(1, səh. 6) 

Əhməd Ərdəbili xalq arasında daha çox “Müqəddəs Ərdəbili” ləqəbi ilə tanınmışdır. Bu ləqəbdən göründüyü kimi 
nəcib və əxlaqi keyfiyyətlərə malik olan bir insan olmuş, daim kasıb və kimsəsizlərə, elmi mərkəzdə təhsil alan 
şagirdlərinə yardım əlini uzatmışdır. Bu səbəbdən onun haqqında dillər əzbəri olan bir çox rəvayətlər xalq arasında hələ 
də qalmaqdadır. Belə rəvayətlərdən birində deyilir ki, Əhməd bin Məhəmməd Ərdəbili Nəcəf şəhərindən Kazimeyn, 
Samirə, Kərbəla kimi şəhərlərdə yerləşən müqəddəs ziyarətgahlara kirayələnmiş miniklə gedərmiş, ziyarətlərin birində 
zəvvarlardan biri fəqir paltarında olduğuna görə onu tanımamış və ondan öz paltarını yumağı tələb etmişdir. Əhməd 
Ərdəbili də onun paltarını yuyarkən, digər zəvvarlar Ərdəbilini ona nişan vermiş və onu danlamışlar. Əhməd Ərdəbili 
bunu görüb sakitcə demişdir: “Narahat olma, sənin heç bir günahın yoxdur. Mən öz din qardaşıma xidmət edirəm. 
Bir möminin öz din qardaşı üzərindəki haqqı bundan daha çoxdur” (8, səh. 1644)  

Əhməd bin Məhəmməd Ərdəbilinin yaşadığı dövr Səfəvi şahları I Təhmasib (1524-1576), II İsmayıl (1576-1577), 
Məhəmməd Xudabəndə (1577-1587) və I Abbasın (1587-1629) dövrünə təsadüf etmişdir. (8, səh. 1644) Səfəvilər 1501-
ci ildən 1736-cı ilə qədər bugünkü Azərbaycan, İran, Ermənistan, İraq, Əfqanıstan, qərbi Pakistan, cənubi Türkmənistan 
və şərqi Türkiyə ərazilərini əhatə etmiş tarixi Türk dövləti olmuş, həmçinin müasir Azərbaycanın milli və dini 
kimliyinin formalaşmasında böyük tarixi rol oynamışdır. 

Səfəvilər sülaləsi “Səfəviyyə” təriqətinin əsasını qoyan Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin (1252-1334) adı ilə bağlıdır. (9, 
səh. 432) Azərbaycan tarixində mühum izlər buraxaraq, milli-kimliyimizin əsasını qoymuş, Səfəvilərin banisi Şeyx 
Səfiəddin yeddinci şiə imamı Museyi Kazımdan (Musa bin Cəfər əl-Kazım) törəmədir. Bu şəcərə də İslam 
peyğəmbərinin qızı həzrəti Fatiməyə bağlanır. Həzrət Əlinin və peyğəmbərin qızı Həzrəti Fatimənin iyirmi altıncı 
nəslidir. (4, səh. 409) 
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Şeyx Səfiəddin 1252-ci ildə Ərdəbilin Kəlxoran kəndində anadan olmuş, uşaq yaşlarından dini bilikləri öyrənməyə 
başlamışdır. (5, səh. )Elmə bağlılığı onu Şiraz vilayətinə qədər getməsinə səbəb olmuşdur. Şirazda təhsil alan Şeyx 
Səfiəddin ustadlarına irfanla bağlı çoxlu suallar vermiş və irfan elminin sirlərini öyrənməyə çalışmışdır. Ustadı Sədi 
Şirazi (Müslihiddin Müşrif ibn Abdulla) ona “Mən səni ancaq bu məqama qədər gətirə bildim, sən bir az da Vətənin 
Azərbaycana, Şeyx Zahidin yanına get. Bəlkə axtardığını orada taparsan” – deyərək onu Şeyx Zahidin yanına 
göndərmişdir. (6, səh. 80) 

Şeyx Səfiəddin 25 yaşında ikən XIII əsrin böyük mütəfəkkirlərindən biri olan Lənkəranın Siyavurud (indiki Siyavar) 
kəndində yaşayan Zahid Gilaninin (1218-1301) yanında təhsilini davam etdirmiş və qısa bir zamanda müəlliminin 
etimadını qazanmışdır. Bu yaxınlıq sonralar Zahid Gilani ilə qohum olmağa körpü olmuş və qızı Bibifatimə ilə ailə 
həyatı qurmuşdur. (9, səh.431) 

Zahid Gilani dünyasını dəyişdikdən sonra yerini Şeyx Səfiəddin tutaraq sufiliyə meyilli olan sünni məzhəbinin Şafei 
qolunu təbliğ edən “Səfəviyyə” təriqətinin əsasını qoymuşdur. Sonralar Səfəvilərin inkişaf dövrü Şah İsmayıl Xətainin 
(1487-1524) adı ilə bağlıdır. (10, səh.60) 

Şah İsmayıl Xətaidən sonra hakimiyyətə gələnlər də, bu ideologiyanın təsiri altında dövləti idarə etmişlər. Bu 
səbəbdən Əhməd bin Məhəmmədin yaradıcılığında Səfəvi hakimiyyətinin siyasəti qabarıq formada özünü göstərmişdir. 
Səfəvilər daha çox din alimlərinin nüfuzundan istifadə edərək, dövlətin xeyrinə bir çox məsələləri həll etmiş və şiəliyin 
inkişaf etdirilməsi üçün hər cür şərait yaratmışlar. 

Əhməd bin Məhəmmədin Səfəvilər dövründə böyük nüfuz sahibi olması da təbiidir. Belə rəvayət olunur ki, bir şəxs 
etdiyi səhvinə görə I Şah Abbasın qəzəbinə düçar olmuş, çıxış yolunu isə Nəcəfdə yaşayan Əhməd bin Məhəmməd 
Ərdəbilidə görmüşdür. Əhməd bin Məhəmməd Ərdəbili ona pənah gətirmiş şəxsi dinlədikdən sonra Şah Abbasa “Bu 
kişinin zalım olmasına baxmayaraq, indi o, məzlumdur. Əgər günahlarından keçsən, Allah-Təala da sənin bəzi günahla-
rından keçər. İmza: Allahın bəndəsi, Əhməd Ərdəbili” məzmunlu məktub yazır. Şah Abbas isə böyük alimin məktubu-
nu çox hörmətlə qəbul edərək, “Hüzurunuza yazıram: Abbasa əmr etdiyiniz tapşırığı yerinə yetirdi. Ümidvaram məni öz 
xeyir-dualarnızda yaddan çıxartmayacaqsınız.” – deyə cavablayır və vəsiyyət edir ki, alimin məktubunu şəfaət üçün 
onun kəfəninə qoysunlar. (8, səh. 1644) 

Əhməd bin Məhəmməd Ərdəbili hakim dairələrdə nüfuz sahibi olduğu kimi həmçinin dövrünün tanınmış din 
alimləri arasında da adı tez-tez xatırlanan və hər kəsin qarşısında hörmət etdiyi böyük bir fəqih, mühəddis və abid idi. 
Əhməd bin Məhəmməd Ərdəbilinin müasiri olan Seyyid Mustafa Təfrişi alimin haqqında belə nəql edir: "Onun əzəməti, 
təmkini, etibarlılığı və mövqeyi izah edilənlərdən daha böyükdür. Belə ki qələm, kağız və cümlələr onun xüsusiyyətində 
acizdir. O, dövrünün ən böyük fəqihi və mühəddisi idi. Bununla birlikdə yaşadığı dövrün ən abid və təqvalı şəxsiyyət-
lərindən sayılırdı.” (1, səh. 11) İslamın böyük alimlərindən olan Şeyx Məhəmməd ibn Həsən Hürr Amuli (1624-1693) 
belə yazır: "Şeyx Bəhai ilə bir dövrdə yaşamış Əhməd ibn Mühəmməd Ərdəbili bilikli alim, ibadət edən mühəqqiq, 
inamlı, təqvalı, əzəmətli və uca məqamlı olmuşdur." (12) Məhəmməd Baqir ibn Məhəmməd Təqi ibn Məqsud Əli 
İsfahani (Əllamə Məclisi) (1627-1699) isə onu bu cümlələr ilə tərifləyir: "Müqəddəs Ərdəbili nəfsi təzkiyəsi, təqva, 
zöhd və fəzilətdə əvvəlki və sonrakı alimlər arasında rast gəlmədiyim bir alim idi." (1, səh. 11) 

Əhməd bin Məhəmməd Ərdəbilin vəfat tarixi barədə belə bir beyt yer almışdır. 
 
Ərdəbili çox məhşur, tanınmış şəxs olmuş, 
Alimlər də alimlik rüxsəti ondan almış. 
“Müqəddəs” inamlıdır, yüksək rütbəyə malik, 
Vəfat tarixi onun yeddi il minə qalmış. (7, səh. 74) 

 
Bu şeirdə alimin vəfat tarixi hicri qəməri ili ilə hicrətin 1000-ci ilinə 7 il qalmış yəni 993-cü ilin rəcəb ayı 

göstərilmişdir. Hicri qəməri təqvimi ilə 993-cü il, milad təqvimi ilə 1585-ci ilin iyul ayına təsadüf edir. 
Böyük Azərbaycan aliminin məzarı dördüncü İslam xəlifəsi Əli bin Əbu Talibin (ə) məzarının yaxınlığında, İraqın 

Nəcəf şəhərində yerləşir. (8, səh. 1645) 
Beləliklə deyilənlərdən bu nəticəyə gəlmək olar ki, Əhməd bin Məhəmməd Ərdəbili Səfəvilər dövrünə təsadüf etmiş 

yaradıcılığında daha çox İslam hüququnun inkişafına yer ayıraraq, şiə düşüncəsinin canlanıb yayılmasına böyük xidmət 
göstərmişdir. Məlumdur ki, Səfəvi hakimiyyəti dövründə ən mühüm tədbirlərdən biri də, din sahəsində islahatların 
aparılması və şiəliyin inkişaf etdirilməsi idi. Bu səbəbdən də Səfəvi hakimiyyəti dövrünü “şiəliyin qızıl dövrü” 
adlandırmaq olar. Əhməd bin Məhəmməd Ərdəbili də, əsərlərində “isnə əşəriyyə” etiqadını əsas tutaraq daim şiəliyi 
müdafiə etmişdir.  
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Резюме 
 

В статье о великом исламском ученом Ахмаде бин Мухаммаде Ардабили были проанализированы. По мне-
нию автора - великий ученый XVI века, из города Эн-Наджаф в Ираке, внес большой вклад в развитие научного 
и религиозного центра. Данные исследования помогли становлению шиитизма. Ахмад бин Мухаммед Ардаби-
ли в своем произведении ярко продемонстрировал религиозность Сефевидов. 
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Summary 
  
The great Azerbaijan scholar Ahmad bin Mohammad Ardabilli was analyzed in the article. The author shows that 

the great of the sixteenth centry played exceptional role in the development of the scientific and religions centre. In the 
research is noted that in the Safavids period the shiitism was officially founded and the prestige of the Shia scholars was 
used for the strengthen of the state. Ahmad bin Mohammad demonstrated the Safavids religions policy widely in his 
activities.  
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ŞEYX TUSİNİN NƏSX ANLAYIŞININ  
MÜXTƏSƏR İFADƏSİ 

 
   

bu Cəfər Məhəmməd bin Əl-Həsənul–Tusi (r.a) mübarək ramazan ayının hicri 385-ci ilində İranın Tus şəhə-
rində fəqir, amma iman və mənəviyyatla dolu bir ailədə dünyaya gəlmişdir. O, hicri 408-ci ilədək bu şəhərdə 
yaşamışdır.Bu şəhərdə yaşadığı müddət ərzində müqəddimə elmlərini öyrənmişdir [1,s.3]. Şeyx Tusi (r.a) 

hicri 408-ci ildə, yəni 23 yaşında Şeyx Mufid (r.a) və Seyyid Mürtəza (r.a) kimi alimlərdən faydalanmaq üçün Bağdada 
hicrət etdi. O dönəmdə Bağdad elm mərkəzi idi. İmad Təbəri Şeyx Tusi barədə demişdir:”Əgər Peyğəmbərlərdən başqa-
sına salavat göndərmək caiz olsaydı, mən bu insana salavat göndərərdim”. 

Keçmiş üləma arasında “Şeyx” deyildikdə ağla ilk gələn adam Şeyx Tusi idi.Əllamə Məclisi yazır:“Şeyx Tusinin adı 
Əbu Cəfər Muhəmməd ibn Həsən ət Tusidir.Şia tayfasının şeyxi, ümmətin fiqh alimidir.Siqadır, bir çox elm sahəsində 
dərin elmə sahib olmasında icma vardır.Ruhullah Tusinin əsərləri və özü gündüzün ortasında görünən günəşdən daha 
məşhurdur” [2, s.91] 

Hicri 447-ci ildə Səlcuq Sultanı Toğrul bəy Bağdada hücum edərək Şiə məhəllələrini yağmalamış, insanları qətlə ye-
tirmiş və Şahpur b.Ərdəşirin kitabxanasını yandırmışdır.Bu qətliam hicri 451-ci ilə qədər davam etdi. Bu müddətdə bir 
neçə dəfə Şeyx Tusinin yazdığı kitablar və kitabxanası şəhər meydanına daşınaraq yandırıldı. Hicri 460-cı ildə Məhər-
rəm ayının 22-ci günü İslamın izzəti Şeyx Tusi (r.a) yetmiş altı il İslama və Əhli-beytə xidmətdən sonra ilahi dəvətə 
ləbbeyk dedi və haqqın rəhmətinə qovuşdu.Vəsiyyətinə görə Nəcəfdə yaşadığı evdə dəfn edildi və hazırda dəfn edildiyi 
ev Nəcəfdə Məscidi-Tusi olaraq tanınır. 

10 cilddən ibarət Ət-Tibyan Qurani-Kərimin təfsiridir. Müfəssir hər surənin başlanğıcında onun adlarına, məkki və 
ya mədəni olmasına, nasix və mənsux ayələrin onda olub-olmamasına işarə etmiş, daha sonra qiraət ixtilaflarını, sözlə-
rin lüğəvi mənalarını, ayələrdəki qrammatik məsələləri araşdırmış və nəhayət ayələrin tam mənasını şərh və təfsir et-

Ə
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mişdir.O, “Ət-Tibyan fit-təfsiril-Quran” əsərində müəllif rəvayətləri nəql etməklə yanaşı, əqlə arxalanıb müxtəlif elm-
lərə diqqət yetirməklə özündən əvvəlkilərin və müasirlərinin təfsir görüşlərini dəyərləndirmişdir. Bu baxımdan Quran 
təfsiri ilə bağlı müxtəlif elmləri o cümlədən, sərf, nəhv,hədis, kəlam və tarix kimi elmləri əhatə edir. Bu təfsirdən öncə 
şiə təfsirçilər yalnız səhabə və ya imamlardan rəvayətləri nəql etməklə və həmçinin lüğətlə bağlı bəzi məsələlərə işarə 
etməklə kifayətlənirdilər. Nümunə kimi Fırat Kafinin, Əyaşinin, Əli ibn İbrahim Quminin təfsirlərini göstərmək olar. 

 Əhli-sünnə təfsirçiləri arasında da yalnız Təbəri başqalarının görüşlərini nəql etməklə yanaşı, onların tənqidinə və 
öz baxımından daha səhih olan rəvayətlərin seçiminə girişmişdir.Burada o öz ustadlarından Şeyx Müfidin, Seyid Mürtə-
zanın və başqalarının yaradıcılığından faydalanmış, dəfələrlə onların adını çəkmişdir. Müəllif “Tibyan” təfsirinin ön 
sözündə zamanına qədər heç bir şiə aliminin tam Quran təfsiri yazmadığını göstərir. Ət-Tibyan təfsirinin əvvəlində 
Ayətullah Bozorg ət-Tehrani müəllifin əsərlərini əlifba sırasına görə sıralamış və 47 əsəri barədə qısa məlumat vermiş-
dir.Tibyan təfsiri Şiəlikdə şöhrət qazanmış və özündən sonra gəlmiş müfəssirlərə qaynaq olmuş ilk Şiə təfsirlərdən 
biridir.Təfsirin əlyazmaları Misirdə Əzhər məscidinin kitabxanası, Sultan Məhəmməd Fəttah kitabxanası, İstanbuldakı 
Sultan Əbdülhəmid Xan kitabxanası, Tehrandakı Hacı Hüsey Malek kitabxanası, Zəncanda Şeyx İslam kitabxanasında 
qorunur. 

Şeyx Tusi təfsirin yazılış səbəbini belə açıqlayır: 
-Köhnə və yeni dostlarımızın heç birinin Quranın tam təfsirini ehtiva edən kitab üzərində işləmədiyini gördüyüm 

üçün belə bir kitabı ərsəyə gətirməyi vacib bildim.Bəziləri rəvayətləri və hədis kitablarında tapdıqlarını toplamışdır. 
Bunlardan heç birisi topladıqlarını kamil hala gətirməyə və ehtiyac duyulan təfsirləri yazmağa cəhd etməmişdir.Quranın 
təfsirinə girişən ümmətin alimlərini iki qrup olaraq gördüm.Birisi Təbəri və bənzərləri kimi Quranın tam mənalarını və 
bütün növləri ilə bağlı söylənənləri toplamağa çalışan böyük təfsir sahibləri, digəri isə ancaq qarib kəlmələri və ləfzlərin 
mənalarını zikr edən qısa təfsir sahibləridir. Onlardan bir qismi də təfsir külliyatına ixtisas sahibi olduqları mövzularda 
deyilə biləcək sözləri əlavə etdilər.Məsələn, Əl-Bəlxi və fəqihlər fiqhın furu ilə əlaqədar məsələləri, fəqihlərin 
ixtilaflarını təfsir elminə gətirdi.Bu mövzuda mötədil yol tutanların ən yaxşısı əl-İsfəhani və Əli ər-Rummanidir.Çünki 
onların əsərləri bu mənada təsnif edilənlərin ən yaxşısıdır... 

İmamiyyə Şiəsinin Quranda nəsxin varlığı ilə bağlı ən önəmli dəlillərindən biri Əyyaşinin Əbu Əbdurrəhman əs-
Süləmidən nəql etdiyi rəvayətdir. Rəvayətə görə Hz.Əli (ə.s) bir gün məscidə girir.Vaizdən nasix-mənsux ayələri bilib-
bilmədiyini soruşur.Vaiz bilmədiyini etiraf edir.Buna əsəbləşən Hz.Əli ona deyir “sən həm özünün, həm də dinləyənləri 
həlak edərsən.Sənin cammata vəz etdiyini bir də görməyim” [3, I c, s.23].İmam Bağır (ə.s.) buyurmuşdur: ”Quran nasix 
və mənsux şəklində nazil olmuşdur”. İmam Cəfər əs-Sadiqin də Əbu Hənifə və bir sufi ilə mübahisəsində Quranda 
nasix və mənsuxu gündəmə gətirdiyi nəql edilmişdir [4, I c, s.22].Nasix-mənsuxun tərifi ilə bağlı olaraq İmam Sadiq 
(ə.s) belə demişdir: 

-Nasix sabitdir və onunla əməl ediləndir.Mənsux isə nasix gəlincəyə qədər onunla əməl ediləndir. 
Quranda nəsxin varlığını qəbul edən ilk dövr Şiə uləmasının Əhli-Sünnət kimi üç növ nəsxi qəbul etdiyinə dair qəti 

dəlil mövcud olmamışdır. 
Yəni ilk dövr Şiə alimləri yuxarıda qeyd olunmuş nəsx növlərindən bəhs etməmişdir.Ancaq Qummi Nur surəsinin 

əvvəlində rəcm ayəsi bu şəkildə enmişdir deyərək rəcm ayəsini vurğulamışdır. 
 Qumminin bu rəftarından “mətni mənsux, hökmü baqi” nəsx növünü qəbul edib yaxud etmədiyini tam mənası ilə 

ortaya qoymaq çox çətindir. Digər tərəfdən mənsux ayələrin örnəklərindən çıxış edərək onun ancaq nəsxin bir növünü 
qəbul etdiyi məlumdur. Çünki Qummi mənsux qəbul etdiyi ayələrin nasixinə də işarə etmişdir. Digər tərəfdən ilk dövr 
İmamiyyə Şiəsi “İnsa”nı qəbul etməmişdir. Əhli-Sünnət alimləri tərəfindən iddia edildiyi kimi bəzi ayələrin Hz.Pey-
ğəmbərə unutdurulduğu görüşünü Qummi Bəqərə surəsinin 106-cı ayəsinin təfsirində belə rədd etmişdir: 

-Buradakı “nunsixə” nətrukə mənasındadır. Yəni hökmünü tərk etdiyimiz. Burada tərk nisyan olaraq adlandırılmış-
dır [5, I c, s.58]. Əyyaşinin nəql etdiyinə görə İmam Bağır (ə.s) Bəqərə surəsinin 106-cı ayəsi ilə bağlı belə söyləmişdir: 

-Nasix ayəni təxirə salandır, “unutduran” deyildir.Hələ ortaya çıxmayan qeyb kimi... 
İmamiyyə Şiəsində nəsxlə bağlı düşüncə orta dövrdə qismən dəyişmişdir. Şeyx Tusi Əhli-Sünnət alimləri kimi nəs-

xin “mətni mənsux, hökmü baqi”, “hökmü mənsux, mətni baqi”, “hökmü və mətni mənsux” şəklində olduğunu vurğula-
mışdır.Təbərsi də Şeyx Tusi ilə eyni fikirdədir. Diqqət çəkən maraqlı cəhət odur ki, hər iki müfəssirin Əhli-Sünnət 
alimləri tərəfindən nəql edilən rəvayətləri eyni şəkildə nəsx növləri üçün örnək göstərmişdir. Çağdaş Şiə uləması buna 
qarşı çıxmış və bunu təhrifin ekvivalenti kimi görür. Eyni zamanda bu alimlər təvatürlə sabit olan Quran ayələrinin 
ahad xəbərlərlə nəsx edilə bilməyəcəyini irəli sürür. Orta dövr alimləri Quranın Rəsulullahın sağlığında bir araya 
gətirildiyini iddia etmişdir. Digər tərəfdən Quranın təvatürlə sabit olduğunu, təhrif edildiyinə dair ortaya atılan 
rəvayətlərin ahad xəbərlər olduğu üçün dəyərsiz olduğunu söyləmişdir. 

İnsə mövzusunda orta dövr alimləri qismən sələfləri ilə eyni fikirdədir.Onlara görə unutma Hz.Peyğəmbər üçün caiz 
deyildir.Ümmət üçün bu mümkündür. Əgər onlara qiraəti tərk etmək əmr olunursa zaman içərisində unutmaları 
mümkündür (1, I c, s.393).Bu alimlərin “insə”ni ümmət üçün caiz görməsi Əhli-Sünnətlə paralellik təşkil edir. Ancaq 
“insə”ni ümmət üçün caiz görən bu iki alimin zahirdə onun olduğuna inanıb yaxud inanmadıqlarını göstərən açıq dəlil 
yoxdur. Son dövr alimlərindən Feyz əl-Kəşani sələflərindən fərqli düşünür. Kaşani “mə nənsəx”də məqsədin hökmün 



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

161 
 

qaldırılması, “nunsixə”də isə ayənin mətninin Hz.Peyğəmbərin və digərlərinin hafizəsindən silinməsi olduğunu irəli 
sürmüşdür. 

Çağdaş müfəssirlərdən Təbatəbai “insə”ni “bilməyin xaricinə çıxarma və elmdən qaldırmaq” olaraq açıqlamış və 
bunun Hz.Peyğəmbəri ehtiva etmədiyini irəli sürmüşdür. Bu kəlmənin “nənsəxə” şəklində oxunduğunu və “təxirə 
salmaq” mənasına da gəldiyini söyləmişdir. Bununla birlikdə Təbatəbaiyə görə nəsx sadəcə şəri hökmlərə xas hal 
deyildir, eyni zamanda təkvini fenomenləri də ehtiva edir (6, I c, s.381). 

Quranın Sünnətlə nəsxi məsələsinə gəlincə Sünni uləma arasında fikir birliyi yoxdur.İmamiyyə Şiəsi alimləri də 
bənzər ixtilaf içərisindədir.Məsələn, Şeyx Mufid Sünnətin Quranı nəsx edə bilməyəcəyi görüşündədir. 

Ona görə Allahın kəlamı başqa bir kəlama bərabər tutula bilməz.Yaratmış olduğu bir varlğın sözü onun sözündən 
daha xeyirli ola bilməz.Çağdaş Şiə müfəssirlər Şeyx Mufidlə eyni görüşdə deyildir.Ayətullah Hui və Məhəmməd Hadi 
Mərifət mütəvatir sünnət və Məsum İmamın da olduğu qəti icma Quran ayəsini nəsx edə bilir.Bunda hər hansı bir 
tərəddüd yoxdur. 

Qurandakı mənsux ayələrin sayına gəldikdə Qummi öz təfsirində bunu 19 olaraq göstərmişdir.Əyyaşi isə təfsirində 
11 mənsux ayə ilə əlaqədar rəvayətlər vermişdir.Bu iki müfəssirin müasiri olan Təbəri isə 139 ayənin təfsirində nəsxə 
toxunarkən, 12 mənsux ayə ilə bağlı ətraflı şərh vermişdir. 

 Qummiyə görə bəzi ayələrin hamısı nəsx edildiyi kimi bəzi ayələrin bir qismi nəsx edilmiş, digər qismi sabit 
qalmışdır.İlk dövrün iki Şiə müfəssirinin mənsux qəbul etdikləri ayələr bəzən uyğunlaşır, bəzənsə ziddiyyət təşkil edir. 

Məsələn, Əyyaşi İsra surəsinin 17-ci ayəsinin Hicr surəsi 34-cü ayə ilə nəsx edildiyinə dair İmam Sadiqdən rəvayəti 
qeyd edərkən, Qummi isə hər iki ayənin təfsirində nəsxə aid hər hansı açıqlama verməmişdir.Digər tərəfdən Qumminin 
mənsux qəbul etdiyi Nisa surəsinin 6-cı ayəsi barədə Əyyaşi hər hansı rəvayət nəql etməmişdir [3, II c. s.341].  

Şeyx Tusiyə görə nəsxin ancaq Hz.Peyğəmbərin sağlığında, daha doğrusu vəhyin nüzulu müddətində gerçəkləşmə 
imkanı vardır.Rəsulullahın vəfatından sonra Quranın nə hökmünün, nə də tilavətinin nəsxi caiz deyildir.Çünki 
Hz.Peyğəmbərin vəfatından sonra nəsxin caiz olduğunu demək Rəsulullahın bizə qoyub getdiyi şəriətlə bugünkü 
şəriətin fərqləndiyini deməkdir. Şeyxə görə Allaha, nübüvvətə, axirətə, imamətə iman kimi etiqadi hökmlər, ibadət 
əsasları, ədalət, doğruluq kimi əxlaqi qaidələr nəsxin obyekti ola bilməz. Ağlın vacib, haram, mübah hökmlərindən hər 
hansı birinə daxil ola biləcəyini nəzərdə tutduğu şeylərdə nəsxin gerçəkləşməsi caizdir.Namaz, oruc, həcc kimi ibadətlər 
buna nümunədir [7, II c. s.514]. 

Şeyxə görə bir nəsdə nəsxin ola bilməsi üçün o nəssin əmr yaxud nəhyi ehtiva etməsi vacibdir.Ancaq hər cür əmr və 
nəhyin də nəsx edilməsi caiz deyildir. O, “edilməsinin vacib olması istər müəyyən vaxtla, istərsə də qeyri-müəyyən 
vaxtla əlaqəli olan heç bir əmr edilən şeyin nəsxi caiz deyildir” şəklində fikrini ifadə etmişdir. 

Şeyx xəbər bildirən ayə və hədislərin nəsxinin caiz olub-olmadığını izah edərkən xəbər bildirən nəslərin iki qismini 
qeyd edir.Birincisi, bunları xəbər verən insanın verdiyi xəbərin mənasına dair etiqadımızın nəsx edilməsidir.İkincisi, 
onu əzbərləmək və qorumaq məcburiyyətinin qalxıb tilavətinin nəsx edilməsidir. Şeyx Tusiyə görə xəbər bildirən 
nəslərdə nəsx yalnız ikinci halda gerçəkləşir. Tusi Allah və Rəsulullahdan gələn xəbərlərə olan etiqadın nəsxini caiz 
görmədiyi kimi eyni şəkildə o xəbərlərin tələb etdiyi şeylərin xilafına inanmağın mümkün olmaycağını söyləyir. Tusi-
nin fikrinə nəsxin ola bilməsi üçün bir-birinə zidd iki hökmün olması vacibdir. 

Ona görə bir hökm özündən əvvəl gələn başqa bir hökmlə eyni zamanda bir yerdə ola bilərsə, o zaman nəsxdən 
söhbət gedə bilməz.Bir-birinə zidd olan iki hökmün var olması halında nəsxin olacağını ifadə etdikdən sonra bunların 
tarixləri bilinirsə bu ikisindən tarixi sonra olanın əvvəlkinin nasixi olacağını qeyd edir. 

Ancaq bir-birinə zidd olmayan hökmlərdə də nəsxin ola biləcəyini söyləyənlərin olduğunu bildirən Tusi onların 
bunu nəsx olaraq adlandırmasının həqiqi deyil, məcazi mənada olduğunu bildirmişdir.Şeyx məcazi nəsxlə bağlı nümu-
nələr verir.Məsələn,vəsiyyət ayəsinin miras ayəsi ilə nəsx edilməsi də məcazidir.Əslində burada əvvəlcə vəsiyyət hök-
mü nəsx edilmiş, sonra miras hökmü qoyulduğu üçün bunu nəsx olaraq adlandırıblar. 

Şeyx Tusiyə görə nasix və mənsux hökmlərin birgə qeyd edilmədiyi nəslərdə nəsx, bir-birilə uzlaşdırılmayan iki 
hökmdən birinin digərindən sonra gəldiyinə aid qərinələr vasitəsilə təsbit edilir. 

 Rəvayət edildiyinə görə Hz.Peyğəmbər buyurmuşdur Namazı sərin vaxtı qılın.Çünki istinin şiddəti cəhənnəmin 
hərarətinin yayılmasındandır. Həbbab səcdəyə əyildikə əllərinin və alnının yanmasına görə Rəsulullaha şikayət etdiklə-
rini, lakin onun bu şikayəti qəbul etmədiyini söyləmişdir.Göründüyü kimi Rəsulullah ilk vaxtlarda namazı istidə qılma-
ğı əmr etmiş, lakin yuxarıdakı hədislə bu əmr nəsx edilmişdir. 

Bir-birinə zidd iki hökmdən birinin digərindən sonra gəlib əvvəlkini nəsx etdiyi, o hökmü ehtiva edən nəssin 
ləfzlərindəki dəlalət vasitəsilə təsbit edilir. 

Tusinin buna dair verdiyi örnəklərdən biri Qisas ancaq qılıncladır hədisidir.Şeyx görə bu hədisdəki ləfzlərdən başa 
düşüldüyü kimi hədisdən əvvəl də qisasın var olduğu ortaya çıxır.Bu hədisə görə qisas yalnız qılıncla icra olunmalıdır. 
Bu hədis bizə Ey iman gətirənlər! (Qəsdən) öldürülən şəxsdən sizin üçün qisas almaq hökmü vacib oldu.(Bəqərə, 178) 
ayəsinin hədisdən əvvəl olduğunu göstərir.Buna görə qisasın hər cür öldürücü alətlə icra olunacağını söyləmək mümkün 
deyil. 

Tusiyə görə nəsx Rəsulullahın əvvəlki tətbiqini başqa tətbiqlə tərk etməsi şəklində cərəyan edə bilir.Rəvayət edil-
diyinə görə Rəsulullah buyurmuşdur: “Bir kimsə içki içdiyi zaman ona dəyənək vurun.Təkrar içərsə ona yenə dəyənək 
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vurun.Sonra üçüncü dəfə təkrar edərsə yenə vurun.Dördüncü dəfə içərsə onu öldürün”. Ancaq Rəsulullahın yanına dörd 
dəfə içki içən insanın gətirildiyi və Hz.Peyğəmbərin onu öldürmədiyi rəvayət edilmişdir.Şeyx Tusiyə görə səhabə və 
tabiunun iki fərqli hökmdən hansının əvvəl, hansının sonra endiyinə dair verdikləri məlumat sayəsində nasix və mənsux 
ayələr təsbit edilə bilər [7, II c.s.517]. 
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Нуру Иманов 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОНЯТИЯ НАСХ ШЕЙХА ТУСИ 

 
Резюме 

 
 Автор в своей статье кратко описал о жизньи Шейха Туси и пояснил его понятие насх.В статьте было пре-

доставлено место для мнений таких учених Ислама как Гумми, Кулейни, Аййаши о понятии насх.Было 
отмечено, понятие Шейха Туси было описано на основании его произведеним “Ал-Тибьян” и “Ал-Удда”. 
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THE BRIEF EXPRESSION OF THE CONCEPTION OF NASKH BY SHEIKH TUSI 

 
Summary 

 
The author gave short information about Sheikh Tusi’s life and explained his conception of naskh in his article.In 

the article it was given place to the thoughts of Islam scientists on naskh like Qummi, Kuleyni, Ayyashi. The 
conception of naskh by Sheikh Tusi was noted on the basis of his “Al-Tibyan” and “Al-Udda” works. 
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KROSİNSKİ VƏ JOSEF TİFLİSİNİN BAXIŞINDA  
SƏFƏVİLƏRİN SÜQUTU 

 
 

ah Hüseynin (1694-1722) hakimiyyətinin sonlarında Səfəvilərin hökmranlığı tam dağılma astanasında olmaqla 
xarici hücumlar və daxili qiyamlarla davam edirdi. Qəndəharda Miruyisin rəhbərliyi ilə əfqanların qüdrətlən-
məsi, Loristanda iğtişaş, Hacı Davudun sərkərdəliyi ilə şirvanlıların qiyamı, Bəluc tayfalarının iğtişaşı və onla-

rın Lar, Kirman və Bəndər-Abbasa daimi hücumları, erməni və gürcülər kimi bəzi azlıqların, Şirvan sünnilərinin eyni 
dindən olmasından istifadə edən Osmanlı və Rusiyanın genişlənməsi, həmçinin Qulcayinin hücumları qarşısında əhali-
nin müdafiəsində Səfəvilərin hərbi sisteminin kifayət etməməsindən faydalanma bu dövrün mühüm hadisələrindən idi. 
(6, 15-16) 

Siyasi-iqtisadi sistemin dağılması, idarə sisteminin parçalanması səbəbindən tənəzzül və durğunluqla nəticələnən 
dövrlərdə tərcümeyi-hal və xatirə yazma ən mühüm tarixi mənbə sayılır. Şah Sultan Hüseynin hökmranlığının sona 
çatması, hücumlar dövrü və qulcayilərin hakimliyi qiyamlı dövrlərdən sayılır ki, ondan qalmış əsərlər, təkcə bir neçə 
tərcümyi-haldan ibarətdir ki, çox əhəmiyyətli olan sübutlardandır.  

Ş 
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Polşalı Tadyos Yuda Krosinski və Jozef Tiflisli İranda hücumlar dövrünün və qulcayilərin istilasının canlı şahidləri 
idilər ki, 1723-cü ildə İsfahanın mühasirə və işğalı dövründə bu şəhərdə olmuşdular və öz xatirələrində İranın 
vəziyyətinin şərhi və Səfəvilərin devrilməsinin səbəbləri haqqında yazmışlar. 

Krosinski 1672-ci ildə Polşada anadan olmuş və on səkkiz yaşında İsanın qardaşları cəmiyyətinə daxil olmuşdu. O 
1707-ci ildə dinin təbliğatçısı kimi İrana ezam olunmuş və on səkkiz il müddətinə, yəni 1725-ci ilə kimi bu ölkədə 
qalmışdır. O Şah Sultan Hüseynin sarayı ilə yaxın münasibətdə olmaqdan savayı Mahmud Əfqanın müalicəsi məqsədilə 
qulcayilərin sarayına da yol tapmış və nəticədə bu münasibətlər Səfəvilər dövlətinin süqutu ilə nəticələnən hadisələr 
haqqında qiymətli məlumatlar əldə etmişdi. (1, 119-120) 

Krosinski Əşrəf Əfqanın sultanlığına gəldikdən bir az sonra 1725-ci ildə Məhəmmədxan Bəlucla birlikdə İstanbula 
yollanmışdı. O orada Səfəvilərin süqutu haqqında öz hesabatını təkmilləşdirmişdi. (6, 571-576) Latın dilində yazılmış 
olan bu məlumat həmin dövrdə Krosinskinin nəzarəti altında və fransız katibi tərəfindən fransız dilinə tərcümə olunmuş 
və Fransada yəsuilərin himayəçisinə göndərilmişdi. Bu məlumat Fransada Dosersunun ixtiyarına verilmişdi. Dosersu 
özünün izah etdiyi kimi onu tənzimləyib 1728-ci ildə, yəni İsfahanın süqutundan altı il sonra və hələ İranın mərkəzinin 
bir hissəsi Əşrəf Əfqanın əlində olanda əvvəl Parisdə və sonra Haaqada çap olunmuşdu. (3, 13-20) 

Fətəli şahın hakimiyyəti dövründə (1798-1834) Krosinskinin xatirələri vəliəhdi Abbas Mirzənin göstərişi ilə 
Əbdürrizaq bəy Dənbəli tərəfindən türk dilindən fars dilinə tərcümə olunmuşdu. Amma Jozef xatirələrində belə yazır: 
Mən əslən tiflisliyəm. (4 , 26) 

O Tiflisdə anadan olmuş, fransız və italyan dillərini Avropada öyrənmiş və Fransa səfiri Enjoqardanın tərcüməçisi 
kimi Sultan Hüseynin sarayına yollanmışdı. 

Jozefin xatirələri bir neçə baxımdan əhəmiyyətə malikdir. Birincisi odur ki, Sultan Hüseynin Fərəhabadda təslim 
olduğu zaman olmuş və macəranın birbaşa şahidinə çevrilmişdi. İkincisi odur ki, Jozefin xatirələri Gilanantezin 
istifadəsində olmuşdur. Həmçinin Jozef Kanstantinopolda Fransa səfiri üçün 1724-cü ilin sonuna kimi sonuncu İran 
inqilabı haqqında xatirələri və baş vəzif üçün iki hissədən ibarət olan türk dilində əsər yazmışdır. Jozef Fransa, Türkiyə, 
Gilanenetez kimi fərdlər üçün birinci hissə məlumatlarının hazırlanmasından əlavə Krosinkiyə də kömək etmişdi. Buna 
görə onu müasir mənbə saymaq olar. (6 , 561-565) 

Krosinski Səfəvilərin hakimiyyətə gəlməsini araşdırarkən İranda şiə məzhəbinin rəsmi tanınmasını sünni məzhəbli 
tayfalar arasında ixtilafın yaranma səbəbi sayır ki, onun fikrincə, əgər birləşsəydilər Şah İsmayıla qalib gələrdilər, bunu 
Səfəvilərin qələbəsinin əsas səbəbi kimi göstərir. Dövlət işlərindən ümum və xüsusun diqqətinin sapınmasına səbəb 
olan Şah Abbasın (1587-1629) dövründə böyük-kiçiyik eyş-işrətlə məşğul olmasını mühüm səbəb sayır. O Şah Abbasın 
qüdrət qazanmasının məntiqi nəticəsi olan və bütün potensial qüvvələrin aradan qaldırılması olan əlaltıları qarşısında 
səfəvi şahlarının zəlillik və ixtiyarsızlığını Səfəvilərin ən mühüm dağılma səbəblərindən bilirdi. (6, 28-29) 

Həm Krosinski və həm Jozef Tiflisi Səfəvi sarayında ədavət və ixtilafı səfəvi sülaləsinin dağılmasının ən mühüm 
amili bilirlər. (6, 26-27) 

Krosinski və Jozef ictimai psixologiya baxımından əfqanların müvəffəqiyyətinin səbəblərini qiymətləndirməkdə 
əfqanları tərifləmiş və onların sadə yaşayışı, ağır şəraitə adət etmələrini, İsfahanda əhalinin dövlətlə ixtilafı, xüsusilə 
Etimadüd-dövlə ilə təzadını qeyd edirlər. Saraydakıların arasında keşməkeş və rəqabətlər daha çox hərbi, divan 
işçilərinin işdən çıxarılması ilə nəticələndi ki, hər iki amil öz növbəsində həssas və təyinedici anlarda hər təşəbbüsə əl 
atmaq imkanını qeyri-mümkün etmişdi. (2 , 19) 

Səfviqulu xan Türkmənistan oğlu, Darğuğə, Fətəlixan Dağıstanlı, Etimadüd-dövlə və qardaşı oğlu Lütfəli xan və 
Əhmədağa Qullarağası sarayın sui-qəsdçi hakimlərinin qurbanı olmuşdular. 

Saraydakıların bəzisinin paxıllığına görə Daruğgə İsfahandan ayrılan Səfiqulu xaan yalnız o zaman İsfahanın 
müdafiəsinə qalxdı ki, saraydakılar övladına qarşı atalıq hissisindən istifadə etdilər. 

Fətəlixan Etimadüd-dövlə Məhəmmədhüseyn Mollabaşı, Rəhim xan Həkimbaşı ilə birlikdə Səfəvi şahına qarşı 
kürdlərlə əməkdaşlıqda ittiham olundu və görmə qabiliyyətini itirdi. Lütfəli xan da həbs olundu, Əhməd Ağaqullar 
Ağası isə hər dəfə əfqan hücumçuları üzərində qələbə astanasında olanda digər əmirlərin müdaxiləsi ilə məğlub olurdu. 
O da, Xuzistan valisi Müsai Seyyid Abdullah xan ilə kənara çəkilmişdi. (4 , 49, 58-59) 

Şah Sultan Hüseynin dövründə İran Qəndəhar zirvəsindən Kürdüstan Süleymaniyyəsinədək, Dağıstan 
sərhədlərindən Gürcüstana kimi, Oman dənizi və Bəhreyn adalarına qədər genişlənmişdi. Hələ də İranın bir hissəsini 
təşkil edən ölkələrdə müxtəlif əqidəli insanlar yaşayırdılar. Şah Sultan Hüseynin dini kobudluğu Səfəvi sülaləsinə qarşı 
aşkar mübarizəyə çevrilmişdi və onlar üçün ağır nəticələrə gətirib çıxarırdı. Krosinski Səfəvi cəmiyyətinin irq, tayfa və 
din müxtəlifliyini bu sülalənin süqutunun əsas amillərindən sayaraq əfqanların bu vəziyyətdən necə məharətlə istifadə 
etməsi haqqında yazmışdır ki, Səfəvi şahının ağılsızlığı müqabilində əfqanların düzgün mövqe seçməsini göstərir. Şah 
Sultan Hüseynin xələflərinin dini siyasətindən sapınması onun ağılsızlığına bir sübutdur. 

Belə ki, birtərəfli dini təəssüb və dini siyasəti və bu təəssübdən yaranan ağılsızlığı onun süqutunun mühüm 
amillərindən hesab etmək olar. (6, 196) 

Siyasi və hərbi qüdrətlərini artırmaqda əfqanların öz tərəfdarlarından ibarət qüvvə təşkil etmələri istiqamətində 
səyləri mühüm məsələdir. Həmədanda Sistanın Bəluc tayfaları əfqanların ən əsas müttəfiqlərindən sayılırlar. Onlar 
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İsfahanı işğal edəndən sonra təqribən 4000 ailəni İsfahana köçürtdülər ki, şəhərin təhlükəsizliyi onlar üçün təmin 
olunsun. (6 , 223) 

Əfqanların hücumları ərəfəsində qeyri-şiə bölgələrində əhali və hakimlərin rəftarı həqiqətdə Səfəvilərin dini-idari 
siyasətinin göstəricisi və onların Səfəvi dövlətinin davam etməsinə narazılığının nişanəsi idi. Belə ki, Şah Sultan 
Hüseyn Gürcüstan valisi Vaxtanqdan kömək istəyəndə o cavabında yazmışdı ki, Qızılbaş şahının düşmənlərinə qılınc 
çəkməməyi əhd etmişəm. Təhmasib Mirzə dağıstanlılardan kömək istəyəndə onlar demişdilər: Biz özümüzlə məşğuluq, 
nə İsfahanın köməyinə gedirik, nə də Təhmasib Mirzəyə tabe oluruq. Kürd tayfaları isə bu istəyi rədd etmənin adını 
belə qoydular ki, biz Rum ölkəsinin qonşusuyuq. Əgər biz öz vilayətimizi boşaltsaq, Rusiya bizi qarət edər.  

Hər iki tarixçi İsfahandan qüvvə toplamaq istəyən şah Təhmasibin qəflət və diqqətsizliyini tənqid edirlər. 
Həmçinin əfqanlarla üzləşmək üçün İsfahanda mühasirəyə alınmış ac əhalini həvəsləndirməsi haqqında məlumat 

verirlər ki, şahın acizliyi və mühasirədə olan əhalinin istilasından xəbər verir. (5, 163-165) 
Hər iki tarixçi Səfəvilərin süqutunun canlı şahidi olduqlarından müştərək səbəblərə işarə edirlər: 
- Səfəvi hakimi tərəfindən dini amilə həddindən artıq təkid olunması 
- Ölkə işləri, xüsusilə orduya və əsgərlərə diqqətsizlik 
- Ölkə işlərinə əmirlərin yiyələnməsi, ikidəstəlik və onların işləri xarab etməsi 
- Ölkə və ordu işlərinə şahın diqqətsizliyi 
- Sərhəd bölgələrinə diqqətsizlik 
- Əhaliyə diqqətsizlik və Səfəvi dövləti tərəfindən zəruri ehtiyacların ödənməsi 
- İqtisadi pozğunluq və korrupsiya 
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ПАДЕНИЕ СЕФЕВИДОВ ПО МНЕНИЯМ КРОСИНСКОГО И ДЖОСЕФА ТИФЛИСИ 

 
Резюме 

 
В данной статье были исследованы мнения о падении Сефевидов Поляка Тадйоса Юды Кросинского и Джо-

сефа Тифлиси, которые являлись живыми свидетелями периода нападений в Иране и завоеваний гулджаидов, и 
которые находились в Исфахане в 1723 году во времяосады и оккупации этого города и в своих воспоминаниях 
описывали ситуацию в Иране и написали о причинах падения Сефевидов.  
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THE FALL OF THE SAFAVIDS IN THE OPINIONS OF KROSINSKI AND JOSEF TIFLISI 

 
Summary 

 
This article investigates the views of the fall of the Safavids by Polish Tadyos Jude Krosinski and Josef Tiflisi, who 

were living witnesses of the period of the attacks in Iran and guljai conquests, and who were in Isfahan in 1723 during 
the siege and occupation of the city and in his memoirs, described the situation in Iran and wrote about the reasons for 
the fall of the Safavids. 
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XƏLİFƏ ÖMƏR TƏRƏFİNDƏN VALİLƏRİN VƏ DİGƏR  

VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİN HESABA ÇƏKİLMƏSİ 
 
 

kinci raşidi xəlifəsi Ömər (r.a) xilafətə rəhbərlyi dövründə nəinki öz valilərini, məmurlarını, ordu sərkərdələrini, 
hətta öz nəfsini, uşaqlarını, yaxınlarını belə hesaba çəkməkdən əsla geri qalmazdı. Hətta mənbələrdə onun ölüm 
yatağında olarkən belə öz valilərini hesaba çəkdiyi nəql edilir. Xəlifə Ömər (r.a) tərəfindən istər valiləri istərsə 

də, digər vəzifəli məmurları ardıcıl sürətdə izləyən və kontrol edən nümayəndə heyəti yaradılmışdı. Bu heyət bütün 
xəbər və məlumatları açıq və detaylı bir şəkildə xəlifəyə mütəmadi olaraq çatdırırdı. Xəlifə Ömər (r.a) bir yerə məmur 
təyin edib göndərərkən: “Ya Rəbb! Mən bu məmuru xalqın mallarını qəsb etməsi və ya onlara zülm etməsi üçün 
göndərmirəm. Zülm edən hər hansı bir məmur mənim məmurum deyildir” –deyə Allaha sığınardı. O, bir cümə xütbə-
sində isə “Şahid ol ya Rəbb! Mən göndərdiyim valiləri insanlara dinlərini və Rəsulullahın sünnətini öyrətmələri üçün 
göndərirəm. Xalqın gəlirlərinin, qənimətlərinin bərabər bölüşdürülməsi və ədalətli idarə edilməsi üçün göndərirəm. Həll 
edə bilmədikləri bir məsələ olarsa, onu da mənə həvalə etsinlər deyə göndərirəm” –deyərdi. Valiləri və elçiləri göndə-
rərkən onları getdikləri yerə qədər yola salaraq belə nəsihət edərdi: “Sizi xalqı döyüb-söyməniz üçün göndərmirəm. 
Müsəlmanların namaz və sair ibadətlərindən muğayat olun, aralarında haqqa görə hökm verin, ədaləti qoruyun deyə 
göndərirəm. Xalqı döyüb söyərək, işgəncə edərək miskinləşdirməyin. Bununla belə xalqı unudub sahibsiz də buraxma-
yın ki, fitnə çıxmasın. Qurani-Kərimə bağlılığı inkişaf etdirin. Hədisi-şərifləri yayın. Əgər belə etsəniz mən sizin-
ləyəm”. 

Başqa bir xütbəsində belə demişdir: “Ey insanlar. Sizi idarə etmək üçün təyin etdiyim bir məmurumdan əza və cəfa 
görsəniz mütləq mənə bildirin. Allaha and olsun ki, sizə haqsızlıq edən məmurdan mütləq haqqınızı alar və qisas tətbiq 
edərəm”. Bu xütbəni dinləyən Əmr ibn As ayağa qalxaraq “Ey möminlərin əmiri. Valilərdən biri bir vətəndaşı incitsə 
həqiqətən qisas tətbiq edərsənmi” -deyə soruşdu. Xəlifə Ömət (r.a) “əlbəttə” deyə cavab verdikdən sonra sözlərinə belə 
davam etdi: “Rəsulullah sağlığında hər həcc mövsümündə valilərini toplayıb onları hesaba çəkdiyi kimi, mən də öz 
valilərimi onun kimi hesaba çəkərəm”. (7, III cild, səh-63-64) 

Həqiqətən də xəlifə Həcc mövsümündə valilərini Kəbədə toplayaraq xalqın hüzurunda hamısını vəzifələri əsnasında 
etdiklərinə görə hesaba çəkərdi. Valilər xalqın qarşısında hesaba çəkilməkdən qorxduqları üçün ədalətsizlik etməkdən 
çəkinərdilər. 

Hesaba çəkilən valilərdən biri İran fatehi və Kufə şəhərinin qurucusu Səd ibn Əbu Vəqqas (r.a) idi. O xəlifə 
tərəfindən Kufəyə vali təyin edilmişdi. Kufədə vali ikən yerli əhali xəlifəyə ondan şikayət etdilər. Xəlifə hər ikisini 
dinlədikdən sonra şikayətçi valinin günahsız olduğuna inanıb şikayətini geri götürmüşdür. (1, səh-258-259) 

Səd ibn Əbu Vəqqas Kufədə özü üçün bir saray inşa etdirərək Mədaində yerləşən Kəsra sarayının qapısını da 
sökdürüb qapı olaraq öz sarayına qoymuşdu. Bu xəbər xilafətin mərkəzi Mədinəyə çatdıqda xəlifə Ömər (r.a) çox 
narahat oldu. Dərhal Məhəmməd ibn Məsləməni Kufəyə göndərən xəlifə ona bu şəkildə təlimat verdi: “Kufəyə get və 
şəhərə çatan kimi Səd ibn Əbu Vəqqasın sarayının qapısına od vur və sarayı yandır. Sonra mənim sözlərimi olduğu kimi 
Sədə çatdırıb başqa bir şey söyləmə”. Dərhal Kufəyə gələn Məhəmməd ibn Məsləmə xəlifənin tapşırığını yerinə yetirdi. 
Sarayının yandırıldığını görən Səd ibn Əbu Vəqqas bayıra çıxaraq xəlifənin məktubunu aldı. Məktubda bunlar 
yazılmışdı: “Kəsranın sarayına bənzəyən saray tikdirdiyinin xəbərini aldım. Kəsranın sarayının qapısından da istifadə 
etmişən. Qapıya gözətçilər təyin edib ehtiyacı olan insanları özündən uzaqlaşdırmaq üçünmü bunu elədin? Hz. 
Peyğəmbərin (s) yolunu buraxıb Kəsraların yolunumu tutdun? Kəsranı o saraydan məzara endirdikdə saray ona heç bir 
kömək edə bilmədi. Mən Məhəmməd ibn Məsləməni Kufəyə o sarayı yandırmaq üçün göndərdim. Mənim əmrimi icra 
etməkdə səndən qorxmayacaq. Bu dünyada sənə iki ev bəsdir. Birində özün yaşa digərində isə müsəlmanların ortaq 
malı olan beytülmalı yerləşdir”. Bu sözlərdən utanan Səd ibn Əbu Vəqqas sadə bir evə köçdü. (2, səh-117-118) 

Dindirilmə zamanı xəlifə Ömər (r.a) Səddən namazı necə qıldırması haqqında soruşduqda belə cavab vermişdi: “İlk 
rəkətləri uzadır, sonrakıları isə qısaldıram”. Bunları eşidən xəlifə dedi: “Sənin haqqında belə qənatdə idim. Ehtiyatı 
əldən buraxmış olsaydım, onların getdiyi yol aşkardı”. (1, səh-259) 

Xəlifə Ömər (r.a) Bəsrə əhlinin şikayətlərini nəzərə alaraq Bəsrə valisi Muğeyrə ibn Şöbəni yanına çağırdı. O, islam 
fəthlərində böyük əməyi olan səhabələrdən biri idi. Xəlifə ona “Sənin yerinə Bəsrəyə vali olaraq Əbu Musa Əşərini 
göndərirəm. Bütün səlahiyyətləri ona təhvil ver və Mədinəyə gəl” –deyə xəbər göndərmişdi. Onun Mədinəyə gəlişindən 
sonra hər iki tərəf xəlifənin göstərişinə əsasən dindirildi. Şahidlərlə bərabər icra edilən məhkəmədə şikayətin yalan 
olduğu sübuta yetirildi və iftira edənlərə həd cəzası tətbiq edildi. 
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Yenə gənc səhabələrdən olan Kufə valisi Əmmar ibn Yasir haqqında xəlifə Ömərə (r.a) şikayət olunmuşdu. Kufə 
əhlindən xəlifəyə Əmmarın təcrübəsizliyi və dözülməz bir idarəçi olması barədə şikayət olunmuşdu. Bunları nəzərə alan 
xəlifə şikayətçiləri yanına çağıraraq onların iddialarını bir daha dinlədi. Kufəlilərdən biri Əmmar ibn Yasirin siyasətdən 
heç bir anlayışının olmadığını söylədi. Şikayətləri dinləyən xəlifə Əmmar ibn Yasirə o bölgənin siyasi vəziyyəti 
haqqında bəzi suallar verdi. Əmmarın verdiyi cavablar qarşılığında onun həqiqətən də təcrübəsinin az olduğunu anlayan 
xəlifə Ömər (r.a) onu vəzifəsindən uzaqlaşdırıb Əbu Musa Əşərini Kufə vali təyin etdi. Xəlifə Ömər (r.a) Əmmarı işdən 
götürdükdən sonra: “Vəzifəndən uzaqlaşdırıldığın üçün üzüldünmü?” deyə soruşduqda, Əmmar: “Valiliyə təyin olun-
maqdan məmnun olmadığım kimi, itirməkdən də üzülmədim!..” dedi. (8, III, 252) Əmmarın sözlərindən sonra xəlifə 
belə dedi: “Sənin bu vəzifəyə uyğun olmadığını qabaqcadan bilirdim, ancaq bu ayəyə riayət etmək istəmişdim: “Biz isə 
istəyirdik ki, o yerdə zəif düşüb əzilənlərə (İsrail oğullarına) mərhəmət göstərək, onları (xeyirxah işlərdə) öndə 
gedənlər və (Fironun mülkünə) varislər edək.” (Qəsəs surəsi, ayə-5) 

Bir dəfə Misir valisi Əmr ibn As, xalq qarşısında bir nəfərə “ey münafiq” dedi. Əmr ibn Asın sözlərindən 
xoşlanmayan həmin şəxs Mədinəyə gələrək xəlifəyə şikayət etdi. Eşitdiklərindən narahat olan xəlifə Ömər Əmrə belə 
yazdı: “Filan adamın dediyinə görə sən onu münafiq adlandırmısan. Əgər o iki şahid gətirərsə, sənə 40 dəyənək 
vurulması barədə əmr verdim”. Adam geri qayıtdı və məscidə girdiyində camaata belə dedi: “Əmrin məni münafiq elan 
etdiyini eşidən şəxs Allah eşqinə ayağa qalxsın və şahidlik etsin. Məsciddə olanların hamısı ayağa qalxdı”. (1, səh-262) 
Şikayətçini razı etməyə çalışsalar da buna nail ola bilmədilər. Sonda Əmr ibn As həmin şəxsin əlinə qırmancı verdi və 
cəzanın tətbiq edilməsi üçün onun önündə oturdu. Həmin şəxs də: “Hakimiyyətin sənə verdiyi səlahiyyətdən istifadə 
edərək mənim bu hərəkətimə mane ola bilərsənmi?” –deyə Əmrdən soruşdu. “Xeyr” deyə cavab verən Əmr ondan əmri 
yerinə yetirməsini istədi. Lakin, həmin şəxs onu bağışladı. 

Bir dəfə də Misir xalqından bir nəfər xəlifə Ömərin yanına gələrək “Ey xəlifə! Zülmdən sənə sığınıram” deyə 
şikayət etdi. Xəlifə də “doğru ünvana gəlmisən. Səni qoruyacaq və haqqını alacağam” dedi. Bundan sonra adam belə 
dedi: “Valimiz Əmr ibn Asın oğlu Məhəmmədlə yarışa girdik və onu keçdim. O da buna qəzəblənərək məni qamcila-
mağa başladı və “Mən şərəfli və əsilzadə bir ana-atanın oğluyam” dedi. Xəlifə Ömər də Əmr ibn Asa, oğluyla birlikdə 
gəlməsi üçün əmir göndərdi. Əmr ibn As oğluyla birlikdə Mədinəyə gəldi. Xəlifə Ömər Misirlini çağıraraq ona “Al bu 
qırmancı, sən də ona vur!” dedi. Adam Əmrin oğluna vurmağa başladı. Xəlifə də bir tərəfdə dayanıb misirliyə vur 
deyirdi. Əshab da xəlifəni dəstəkləyir və Əmrin oğlunun döyülməsi də xoşlarına gəlirdi. Misirli, camaatın “Yetər artıq, 
bu qədəri kifayət edər” deyənə qədər onu vurdu. (3, səh-145) 

Xəlifə Ömərin apardığı valilərin və dövlət məmurlarının sorğu-sualı və hesabat işi əksər hallarda valilərin və 
yaxudda digər məmurların günahsız olması və bəraətilə nəticələnirdi. Buna baxmayaraq xəlifə ehtiyatlı davranaraq, 
fitnəyə səbəb olar düşüncəsilə, həmin valini və ya məmuru əvvəlki vəzifəsinə təkrar göndərmirdi. Səd ibn Əbu Vəqqas 
kimi nüfuzlu şəxsə belə eyni qaydanı tətbiq edərək, onu geri İraq valiliyinə göndərməyərək Mədinədə qalmasını təmin 
etdi. Xəlifə Ömər (r.a) bu fikri prinsip tutaraq belə deyərdi: “Valinin dəyişdirilməsi rəiyyətin dəyişdirilməsindən daha 
asandır”. Həmçinin xəlifə Ömər vəzifəsindən azad etdiyi valinin bəraətini və günahsızlığını hər kəsə elan edərdi. Bunu 
etməklə cəmiyyətdə ona qarşı mənfi rəyin qaşısını almaq məqsədini güdürdü. Həmçinin digər vəzifəli şəxslər olan 
Ziyad ibn Əbihi və Əbu Musa əl-Əşəri əleyhlərindəki şikayətləri üzərinə xəlifə tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilərək 
şikayət mövzularına tək-tək cavab vermişdilər. (2, səh-118) 

Məşhur sərkərdə Xalid ibn Vəlidin Əşəs ibn Qeysə on min dirhəm verməsi xəlifə Ömərə (r.a) çatdıqda Əbu Ubeydə 
ibn əl-Cərraha Xalidin əmirlikdən və ordu komandirliyindən azad edilməsi haqqında məktub göndərdi. (1, səh-264) 
Bunu eşidən Xalid ibn Vəlid Mədinəyə gələrək özünün günahsız olduğunu bildirdi. Xəlifə isə Xaliddən bu qədər sərvət 
və mala haradan sahib olduğunu soruşduqda, Xalid: “Ənfal və səhmlərdən 60 mindən artığı sənin olsun” deyə qarşılıq 
verdi. Xəlifə Ömər (r.a) Xalidin mallarını hesablayaraq, bu mallara 80 min dinar məbləğində qiymət qoydu. Ona 60 
mini verdi geriyə qalan 20 minini Beytulmalın hesabına keçirdi. (1, səh-264-265) 

Xəlifə Ömərin Xalid ibn Vəlidi vəzifəsindən çıxarıb yerinə Əbu Ubeydəni təyin etməsindən sonra ayağa qalxan 
Xalid Allaha həmd və səna etdikdən sonra insanlara xitabən: 

“Xəlifə məni Şama vali və komandan təyin etdi. Mən ölkəni fəth edib asayişi təmin etdikdə məni vəzifədən aldı və 
başqasını məndən üstün tutdu” deyən kimi dinləyənlərdən biri ayağa qalxaraq “Ey əmir! Səbrli ol. Bu bir fitnədir” dedi. 
Buna qarşılıq Xalid isə “Xəttab oğlu Ömər sağ olduqca, fitnə yoxdur, ola bilməz” dedi. (4, səh-434-435) 

Xalidin danışığı xəlifəyə çatdıqda, o da “Xalid bilməlidir ki, İslama kömək edən, müsəlmanlara zəfər ehsan edən 
Xalid deyil, Allahdır, bunu bilməsi üçün çıxardım.” dedi. (5, səh-236-237) Buxaridə keçən digər bir rəvaytə görə xəlifə 
Ömər Cabiyəyə gəlincə Xalid ibn Vəlidi vəzifəsindən azad etmiş və Əbu Ubeydə ibn Cərrahı komandan təyin etmişdir. 

Xəlifə Ömər (r.a) tərəfindən hesaba çəkilən digər vəzifəli şəxslər sırasında Bəhreyn valisi Əbu Hureyrənin, Meysan 
valisi Numan ibn Adi ibn Harsanın, Məkkə valisi Nafi ibn Əmr əl-Xuzainin, Yəmən valisi Yəla ibn Munyenin və 
Kinanə valisi Utbə ibn Əbu Süfyanın da adlarını qeyd edə bilərik. (6, səh-358-359) 

Xəlifənin müfəttişi təyin edilən Məhəmməd ibn Məsləmə getdiyi yerdə işi gizli aparmağa ehtiyac duymazdı. 
Şikayətçinin şikayətini xalqın içində araşdırardı. Şahidlər və şikayətçilər çəkinmədən və təsir altında qalmadan ifadə 
verirdilər. Çünki hər vətəndaş öz istək və şikayətini birbaşa xəlifəyə söyləmə haqqına sahib idi. Xalqa bu mövzuda 
geniş hürriyyət verilmişdir. 
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Шахлар Шарифов 
 

О ТОМ КАК ХАЛИФА ОМАР ОТЧИТЫВАЛ НАМЕСТНИКОВ И ДРУГИХ ЧИНОВНИКОВ 
 

Резюми 
 
При выборе своих наместников Халифа Омар пытался снизить уровень влияния пленных связей являющий-

ся основопологающим принципом в понятии управлениям того времени. При этой халифа учитывал не род-
ственную связь , а добропорядочность и другие положительные черты характера , тем самым продвигая этих 
людей на высокопоставленные должности. Он не пренебрегал отчитать не только наместников, чиновников, 
полководцев, но и своих приближённых. 

 
Shahlar Sharifov 

 
INTERROGATING THE VALIES AND OTHER HIGH-RANKING OFFICIALS BY KHALIFAH OMAR 

 
Summary 

 
While choosing valies, khalifah Omar tried to minimize the influence of tribes in governing which was one of the 

basic principles of the government definition. Khalifah alwas assigned the devout persons and those who had the best 
natur. He never gave up to interrogate not only his valies, but also the officials, fighters, even his relatives and family 
members. 
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MÜRTƏZAQULU XAN ŞAMLU VƏ ONUN CÜNGÜ 
 
 

əzi mənbələrdə adı qələm qılınc və qələm sahibi (sahibi-qələm vəl seyf) kimi xatırlanan Mürtəzaqulu xan 
Şamlu dövrünün tanınmış şəxslərindən olmuşdur. O, uzun müddət dövlət işlərində çalışmaqla yanaşı, həm 
də söz sərrafı kimi məşhur olmuşdur. Mürtəzaqulu xanın adına biz hələ XX əsrin ortalarında yazılmış tədqi-

qat əsərlərində təsadüf edirik. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim İsmayıl Hikmət Ertaylan 1965-ci ildə nəşr edilmiş “Diva-
ni-türkiye-Zəfər” kitabına yazdığı ön sözdə Mürtəzaqulu xanın şəxsiyyəti, onun şairlik istedadı barədə olduqca qiymətli 
məlumat vermişdir. O, təkcə Mürtəzaqulu xan haqqında deyil, ümumiyyətlə, şamlu tayfasının dövlətçilikdə oynadığı rol 
haqqında da yüksək fikirdə olmuşdur: “...İdarə və savaş kimi dövlət işlərində böyük müvəffəqiyyətlər qazanaraq, böyük 
mövqelərə sahib olmuş bu qəbilənin mənsubları Səfəviyyə tarixində önəmli adlarla qalmışlar. Siyasət tarixində özlərinə 
belə uca bir mövqe təmin edən qəbilə ərkanı sənət tarixində də eyni dərəcədə yüksək bir ad qazanmağı unutmamışdır” 
(2,s.91). 

 Başqa bir görkəmli tədqiqatçı doktor Cavad Heyət də “Azərbaycan ədəbiyyatına bir baxış” əsərində Mürtəzaqulu 
xan haqqında qısa da olsa məlumat vermişdir (3, s.80-85). 

Mürtəzaqulu xan haqqında daha dolğun məlumata filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovun “XVII əsr anadilli 
Azərbaycan poeziyası” adlı monoqrafiyasında rast gəlirik (4, s.40-48). Bundan başqa o, şairin anadilli divanını müasir 
əlifbaya çevirərək geniş ön sözlə ictimaiyyətə təqdim etmişdir (5). Tədqiqatçı Divana yazdığı ön sözdə Mürtəzaqulu 
xanın daha bir əsərinin əldə edildiyi haqqında da məlumat vermişdir. Bu, “Cüngi-Mürtəzaqulu Şamlu” əsəridir. 1994-cü 
ildə tapılan bu əsər 2004-cü ildə Tehranda nəfis şəkildə nəşr edilmişdir. İran alimləri arasında məcmuənin cüng, bəyaz, 
yaxud səfinə adlandırılması barədə mübahisələr getsə də, əksəriyyət tərəfindən onun cüng olduğu qəbul edilmişdir. 

Əhməd Münzəvi cüngə yazdığı ön sözdə Mürtəzaqulu xanın bu əsərini olduqca yüksək qiymətləndirərək yazır ki, 
həmin cüng 1372-ci ilin yayında (1953 ) satın alınmışdır. “Bu kitabı satan şəxs həmin əsərin qorunub saxlanılması və 
insanların ondan faydalanmasını nəzərə alaraq həmin kitabxanaya (Böyük İslam maarifi kitabxanasına – P.K, R.K) 
təqdim etmək qərarına gəlmişdir” (1, s.13). 

İrəc Əfşarın yazdığına görə, bu əsər h.1069-cu (m.1658/59) ildə (II Şah Abbas zamanında) Təbrizdə yazılmağa 
başlanmışdır. Mürtəzaqulu xan Şamlu bu zamanlar o yerlərdə bəylərbəyi olmuşdur. Bu nüsxəni h.1310-cu ildə 
(m.1892/93) Əsədulla xan Nizamüddövlə İstanbulda satın almışdır (1, s.10). Alim bu qənaətə kitabdakı “1310-cu ilin 
şəvvalül-mükərrəm ayında İstanbulda alındı” qeydinə və onun Nizamüddövlənin ellipsvari möhürü ilə təsdiq 
olunmasına əsasən gəlmişdir. Daha sonra o, yazır: “Ola bilsin o, (Nizamüddövlə -P.K. R.K.) birbaşa bundan ötrü 
Təbrizdən oraya getmişdir. Nüsxədə əlyazmanın başqa vaxtda və başqa şəhərdə kiməsə məxsus olması barədə heç bir 
qeyd yoxdur. Cüngün yerləşdirildiyi cild qətiyyən əsərin özünə aid deyildir. Cüngün hazırkı cildi avropasayağıdır və 
İstanbulda avropasayağı ornamentlərlə bəzədilmiş cildlərin analoqudur. Əlbəttə, bu da öz növbəsində yüksək səviyyəli 
cilddir. Əslində, cüngün özünün çox nəfis cildi olmuşdur. Lakin əsl cild sökülmüş və bu da cüngün tədricən tökülüb 
dağılmasına, qarışıq düşməsinə, vərəqlərinin bir hissəsinin itib-batmasına səbəb olmuşdur” (1, s.10). 

Cüngdə Mürtəzaqulu xanın özü haqqında qısa da olsa, bəzi məlumatlar verilir. Əhməd Münzəvi yazır: “Bu cüngü 
tərtib edən Səfəvi əmirlərindən olan Həsən xan Şamlunun oğlu Mürtəzaqulu xan Şamludur (hicri qəməri 1074, miladi 
1663-cü ildə). Onun müasiri Nəsrabadi Mürtəzaqulu xan haqqında yazır: “Şamlu eli böyüklərindəndir. Şah Səfi 
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zamanında (h.1038-1052, m.1629-1642 ) İrəvan qalasında göstərdiyi şücaətə görə əvvəlcə divan eşikağası, sonra isə 
divanbəyi təyin edildi. Canı xanın qətlindən sonra qorçubaşı mərtəbəsinə qədər ucaldı. Kerman vilayəti onun tüyulunda 
idi. Sonralar düşmənlər Qəzvin döyüşlərindəki uğursuzluqları, bəzi xoşagəlməz hərəkətləri ona şamil etdikləri üçün 
vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. II Şah Abbas şəfqətə gələrək onu aramgahın nümayəndəsi və Ərdəbilin naziri (vəziri) təyin 
etdi. İndi həmin vəzifəni daşıyır. Onun divanında 4000-ə qədər beyt var” (bax:1, s.14). 

Mürtəzaqulu xanın “Mürtəza” və “Zəfər” təxəllüsləri ilə şeirlərdən ibarət divanlarının olması barədə mənbələrdə 
məlumat verilir. Divanın girişində və sözügedən cüngdə o, özünün qəsidə, qitə, tərkibbənd, qəzəl, rübai və məsnəvilə-
rinin ümumi həcminin 20000 beytə yaxın olduğunu göstərir (1, s.14) Göstərilən bu faktlar təsdiq edir ki, Mürtəzaqulu 
xan dövründə tanınmış, istedadlı şairlərindən olmuşdur. Ədəbiyyatşünas alim İsmayıl Hikmətin onun yaradıcılığına 
verdiyi qiymət bu fikirləri bir daha təsdiq edir: “Türkcə divanının tədqiqindən qüvvətli bir şair və nasir olduğu görülən 
Mürtəzaqulu xan Zəfər ən çox qiymət verdiyi şair olan Füzulini, Şah İsmayılı örnək almaqda və inanc olaraq da Şeyx 
Səfiəddin Ərdəbilinin təriqətini mənimsəməkdədir. Bunda da onun Ərdəbildə mütəvəlli olmasının təsiri böyükdür. 
Eynən Füzulinin Kərbəlada İmam Hüseyn türbəsində çıraqsuz (çıraqyandıran – P.K. R.K.) olmasının təsiri altında 
olduğu kimi...” (2, s.8). 

Ümumiyyətlə, tədqiqatçı alimlər Mürtəzaqulu xanın bədii irsinə böyük məhəbbətlə yanaşaraq şairin əsərlərinin 
tədiqiqinə ehtiyac duyulduğunu qeyd edirlər. Tədqiqatçı Münzəvi bu barədə yazır: “Bu cüngdə Mürtəzaqulu xanın 
birbaşa özünə məxsus qəzəllərə, dübeytlərə, mənzumələrə rast gəlirik ki, onlar şairin “Divan”ının bir hissəsini təşkil 
edir. Bu cüng və oradakı şeirlər bu ədəbi, siyasi, hərbi şəxsiyyətin yaradıcılığının tədqiqi üçün mövzu ola bilər” (1, 
s.17). Deyilənləri nəzərə alaraq biz də cüng haqqında öz mülahizələrimizi söyləməyi vacib hesab edirik. Hər şeydən 
öncə qeyd etməliyik ki, Mürtəzaqulu xanın bu əsəri multidistiplinarlığı ilə diqqəti cəlb edir. Əsərdə olan çoxşaxəlilik, 
müxtəlif elm sahələrinin bir araya gətirilməsi və əksər hallarda onların əlaqələndirilməsi fikrimizi bir daha təsdiq edir. 
Hiss olunur ki, Mürtəzaqulu xan cüngü tərtib edərkən elmin müxtəlif sahələrinə aid kitablar oxumuş və əsərində onlara 
münasibət bildirməyə çalışmışdır. Cüngün müqəddiməsində verilən məlumat da deyilənləri təsdiq edir. Sərkar 
Məhəmməd Səfi Kitabdar müqəddimədə öz adını, toplayanın adını və cüngün tərtib tarixini qeyd etdikdən sonra sözün 
qüdrəti və “Bəyaz”ın (cüng nəzərdə tutulur – P.K. R.K.) dəyəri haqqında ilk dəfə olaraq söz deyir: “Mürtəzaqulu xan 
(Allah onu qorusun) bu cənnət bağını xatırladan (Şeyx Səfinin dəfn edildiyi yerə işarədir – P.K. R.K.) yerdə durmadan 
kitabları oxumağa başladı, yalanla həqiqəti saf-çürük etdi və belə qənaətə gəldi ki, elə bir “Məcmuə” yaratsın ki, orada 
seçilmişlərdən və özünün varidantından da əsərlər toplasın. Bu deyilənlər həmin “Bəyaz”da 1069-cu ildə həyata 
keçirildi və mən, Məhəmməd Səfi Kitabdar bu işi başlayan kimi ona giriş yazdım” (1, s.18). 

Tədqiqatçı Münzəvi çox haqlı olaraq ümumiyyətlə cünglərə, xüsusilə də Mürtəzaqulu xanın cüngünə qiymət verərək 
yazır: “Cünglər təkcə onu toplayanların, indiki halda bizim ölkənin adlı-sanlı sərkərdələrindən olan Mürtəzaqulu xanın 
deyil, həm də tarixin müəyyən mərhələsində bizim mədəniyyətimizin vəziyyətinin göstəricisidir. Bu qiymətli cüngü 
hissə-hissə (nümunələr şəklində) təqdim etməzdən öncə bir neçə məqamı nəzərə çatdırmağı vacib hesab edirik” (1, 
s.17). Daha sonra müəllif cüngdə qoyulmuş bəzi məsələlərə, xüsusilə abstrakt yazma və abstrakt düşünmənin səbəbi, 
Sədi Şirazinin şiə məzhəbinə münasibəti, “Bustan”ın təshihi və müsəlmanlar arasında mövcud olan ən həssas 
məqamlara, xüsusilə sünnü-şiə məsələsinə ehtiyatla yanaşma prinsiplərinə öz münasibətini bildirməklə yanaşı, bəzi 
qaranlıq məqamlara da aydınlıq gətirir. 

Cüngdə olan materialların ümumi məzmunu ilə oxucuların tez və qısa zaman ərzində tanış olması üçün cüngün çap 
nüsxəsində (2004-cü il Tehran çapı nəzərdə tutulur – P.K. R.K.) tədqiqatçı Əhməd Münzəvi olduqca optimal bir üsul 
tətbiq etmişdir. O, cüngdə olan materialları 70 hissəyə bölmüş və hər bir bölüm haqqında qısa məlumat vermişdir. 
Nümunə üçün onlardan birinə - 2-ci bölümə nəzər salaq: “Əbdülbaqi Təbrizidən Mirzə İbrahim Həmədaniyə məktub. 
Dostcasına, ədəbi şəkildə yazılmış məktubdur. Məktubda İbrahim Xəlilullah barəsində söz deyilir. Əbdülbaqi Təbrizi 
şəksiz həmin “Baqi” təxəllüslü (1030) sufidir. O, Şah Abbas Səfəvi dövründə (1587-1629) nəsx və süls xətti ilə gözəl 
yazan şəxs olmuşdur. Tehranın böyük şeyxi olan atam onun Mirzə İbrahimlə (Həmədani) olan məktublaşmaları 
haqqında məlumat vermişdir. Bu iki şəxsin (Təbrizi və Həmədaninin) məktubları Salar muzeyində Hind cüngündə 
saxlanılır. Ola bilsin ki, bu, oradakı məktubun digər nüsxəsidir” (1, s.19). 

Göründüyü kimi, “möhtəviyyat” adlanan bu hissəni oxumaqla tez bir zamanda əsər haqqında ümumi məlumat əldə 
etmək olur. 

Cüngdə ayrı-ayrı tanınmış şəxslərin müxtəlif məzmunlu məktubları, xalq arasında məşhur olan şairlərin, təbiblərin, 
alim və münəccimlərin, din xadimlərinin əsərlərindən nümunələr toplanmışdır. Təbii ki, dövr və zamanın tələbinə 
uyğun olaraq cüngdə dini mövzulara, bədii yaradıcılığa daha çox yer verilmişdir. Bunlarla yanaşı, vəqfnamələr, əmrlər, 
astronomiya, nücum, həndəsi ölçülər, musiqi haqqında risalələr, klassiklərin əsərlərindən nümunələr, tərcümə əsərləri, 
didaktik - nəsihətamiz, əxlaqi mövzulu hekayətlər, xalq təbabəti, təsəvvüf və şair mövzulu materiallar cüngə daxil 
edilmişdir. Maraqlıdır ki, cüngə Əli Əbdülvase Gilaninin “Şərabın xassələri və şərab içmə qaydaları” adlı 29 səhifədən 
ibarət əsəri də daxil edilmişdir. Səkkiz fəsildən ibarət olan bu əsərdə şərabın xüsusiyyətləri, onun faydası və zərəri, 
şərab hazırlamaq və içmək qaydaları barədə danışılır. 

Cüngdə musiqi elmi ilə bağlı olduqca maraqlı məlumatlar var. Müəllifi anonim olan bir risalə (1, s.219) on yeddi 
bölmədən ibarətdir. Bu bölmələrdə musiqi ilə bağlı aşağıdakı məlumatlar verilir: 
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1. Bu elmin başlanğıcı barədə; 
2. Melodiyaların bölgü və ölçüsü barədə; 
3. Pərdələr barədə; 
4. Avaz barədə; 
5. Pərdələrin bürclərə nisbəti barədə; 
6. Pərdələrin ulduzlara mənsubluğu barədə; 
7. Pərdələr və onların hazırlanması barədə; 
8. Ritm barədə; 
9. Hər bir dinləyici qarşısında hansı tonda (ladda) çalmaq barədə; 
10.  Hər pərdəni (tonu) həddindən çox yeyin, yaxud yumşaq etməyin nəticələri barədə; 
11.  Musiqi alətləri barədə; 
12.  Vaxta münasib olan musiqi alətində çalmaq barədə; 
13.  Hər qövmün qarşısında hansı ladda (tonda) çalmaq barədə; 
14.  Gecələr, gündüzlər, ümumiyyətlə, hər vaxta, zamana müvafiq hansı tonda çalmağı öyrənmək zərurəti barədə; 
15.  Pərdələrin (tonların) yeddi iqlimə nisbəti barədə; 
16.  Nəğmələrin insan təbiətinə təsiri barədə; 
17.  Dinləmə, şənlənmə barədə. 
 
Bundan başqa, musiqi elmi ilə bağlı Nəciməddin Kövkəbi Buxarayinin də səkkiz səhifədən ibarət risaləsi cüngə 

daxil edilmişdir (1, s.231). On iki məqam, bir nəticədən ibarət olan bu əsərin hər bölməsində musiqinin bir xüsusiyyəti 
izah olunur. 

Musiqi ilə bağlı Xacə Əbdülqadir Marağayinin “Səhhətnamə” risaləsi də cüngə daxil edilmişdir (1, s.434). Bu əsərə 
münasibət bildirən Əhməd Münzəvi yazır: “Şübhəsiz bu “Ələdvar” əsərini yazan və orada dörd beyti musiqi not və 
ahənginə salan həmin Kəmaləddin Əbdülqadir bin Qeybi Marağayidir” (1, s.434).  

İnsanların səhhəti, onların fizioloji tələbləri, hamiləlik və cinsi əlaqə ilə bağlı on doqquz maddədən ibarət bir risalə 
də cüngə daxil edilmişdir (1, s.225). Burada cinsiyyət üzvləri haqqında üç maddədə, cinsi əlaqə və ona aid olan şeylər 
haqqında doqquz maddədə, hamiləlik haqqında isə yeddi maddədə məlumat verilir. Risalə ailə həyatının düzgün 
qurulmasına həsr edilmişdir. 

Cüngə, həmçinin, səma cismləri ilə bağlı nücum dairələri (1, s.284), yeddi iqlimin dairəsi (1, s.287) eskizləri, Gü-
nəşin və Ayın tutulması səbəbləri haqqında (1, s.356), ulduzlar və bürclərin münasibəti (1, s.270) mövzusunda risalələr 
də daxil edilmişdir. Bunlarla yanaşı, məşhur Xeybər qalasını, minarələrin hündürlüyünü gözəyarı müəyyən etmək üçün 
həndəsi eskiz də (1, s.330) cüngə daxil edilmişdir. Orta əsrlərdə insanların məişətinə daxil olmuş qızılquşların öyrədil-
məsi və onların iyirmi beş xəstəliyinin müalicəsi, eləcə də dərman bitkiləri, onların faydaları və bu bitkilərdən istifadə 
qaydalarına da cüngdə müəyyən yer verilmişdir. Əlbəttə, 500 səhifəlik cüngdə yazılanların hamısı haqqında kiçik bir 
məqalədə məlumat vermək imkan xaricindədir. Lakin əsərin ümumi məzmununu, həmçinin qeyd etdiyimiz mövzuları 
nəzərə alaraq qətiyyətlə deyə bilərik ki, Mürtəzaqulu xan Şamlunun bu əsəri multidistiplinar əsərlər içərisində özünə 
layiqli yer tutur və onun hərtərəfli tədqiqinə böyük ehtiyac vardır. 
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 Паша Керимов, 
Рагуб Керимов 

 
МУРТАЗАГУЛУ ХАН ШАМЛУ И ЕГО ДЖУНГ 

 
Резюме 

 
Муртазагулу хан Шамлу один из известных азербайджанских полководцев, государственных деятелей и 

поэтов XVII века. Он является автором диванов-сборников лирических стихов на персидском и азербайджан-
ском языках. Джунг-сборник разных материалов поэта был обнаружен в 1994 году и издан в Тегране в 2004 
году. Текст джунга представляет большой интерес тем, что здесь кроме произведений автора и других класси-
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ков собраны материалы по многим наукам средневековья: медицине, музыке, геометрии, астрономии, религии 
и др. Большой интерес представляют переписанные в книге письма известных личностей того времени.  

 
Pasha Kerimov, 
Raqub Kerimov 

 
MURTAZAQULU KHAN SHAMLU AND HIS DJUNG 

 
Summary 

 
Murtazagulu khan Shamlu one of the well-known Azerbaijanian war-lords, statesmen and poets of the XVII century. 

He is the author of divan-collections of lyric poems on the Persian and Azerbaijanian languages. Djung-collection of 
different materials of poet was found out in 1994 and published in Tehran in 2004. Text of djung presents large interest 
that here except works of author and other classics materials are collected on many sciences of middle ages: to 
medicine, music, geometry, astronomy, religions of and other. Large interest is presented by the letters of well-known 
personalities of that time rewritten in a book.  

 
 

Əzizağa Nəcəfzadə 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 

AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutnun elmi katibi 
 

 
DOKTOR CAVAD HEYƏTIN ELMİ İRSİNDƏ  

NİZAMİ YARADICILIĞI 
 
 

zərbaycan klassik ədəbiyyatının nadir bilicilərindən biri, dilimizin, milli folklorumuzun yorulmaz tədqiqat-
çısı və təbliğçisi, mərhum doktor Cavad Heyətin ədəbiyyatşünaslıq irsində Nizami yaradıcılığının öyrənil-
məsi də özünəməxsus yer tututr.  

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda alimin xatirələri çapa hazırlanır. Fars dilində qələmə alın-
mış bu əlyazmanı dilimizə tərcümə etmiş fil.ü.f.d. Əkrəm Bağırov ilə söhbətimizdə Cavad Heyətin Nizaminin türklüyü-
nü və türklüyə sevgisini necə müdafiə etdiyinin, bu sarıdan həmyerliləri tərəfindən müəyyən tənələrlə qarşılaşdığını da 
xatirələrində qeydə aldığını eşitdik. Dəyərli alim dostumuzdan hələ nəşr olunmamış kitabdan bir hissəni aldıq. Həmin 
yazıdan aşağıdakıları oxuyuruq: “1370-ci ildə (1991) Təbrizdə Şimali Azərbaycanın ədəbiyyat və mədəniyyət nüma-
yəndələrinin iştirakı ilə Nizami konfransı keçirildi. Tehrandan da mən və farsdilli ədəbiyyatın ustadlarından bəziləri də-
vət olunmuşduq. Qardaşlarım doktor Ziyaəddin və Mustafaxan da mənimlə birlikdə iştirak etdilər. Mən bu konfransda 
Nizami Xəmsəsində olan türk sözləri, məfhumları və zərbi-məsəlləri haqqında məruzə etdim. Məruzəmin əvvəlində 
qeyd etdim ki, Nizami Gəncəvi İran və Azərbaycan poeziyasının, ədəbiyyatının iftixar sahiblərindən biridir. Öz dövrü-
nün tələblərinə uyğun olaraq şeirlərini farsca yazmasına baxmayaraq, türkü və türk dilini hər bir türk şairindən daha 
yaxşı və daha çox mədh etmişdir. O, hər şeyin yaxşısını və alisini türkcə aid etmişdir. Məsələn, İslam peyğəmbərinə 
“torke-tazi əndam”– ərəb bədənli türk deyə müraciət etmişdir.  

 
،تركى است تازى اندام كز بھرد لستانى  

 بر عا رض سپید ش خال سییھ نشستھ
 
Torkist taziəndam kəz bəhre-delsetani, 
Bər areze-sepidəş xalesiyəh neşəste 
 
[Ərəb bədənli türkdür, sevdirmək üçün özünü, 
Onun ağ üzünə qara xal oturubdur.]  
 
(Nizami Gəncəvinin “Kəbə Sultanı”  
qəsidəsindən – məlumat Ə.Bağırovundur.) 
 
və ya 

A
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،زھى ییغمبرى كز بیم و امید  

 قلم راند بھ افریدون و جمشید
،زھى تركى كھ میر ھفت خیل است  

اوراطفیل استزماھى تا بھ ماه   
 
Zehi peyğəmbəri kəz bim o omid, 
Qələm rand be Əfreyduno Cəmşid. 
Zehi torki ke mire – həft xeyləst, 
Ze mahi ta be mah ura tofeyləst. 
 
[Alqış o peyğəmbərə ki, qorxu və ümüd xatirinə, 
Fereydunun, Cəmşidin yanında uca oldu. 
Alqış o türkə ki, yeddi ölkə rəhbərliyi 

 
Yerdən göyə qədər ona baş əydi.] (Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” əsərindən (Peyğəmbərin Xosrova məktub 

yazması) – məlumat Ə.Bağırovundur.) 
Konfrans iştirakçıları “Təbriz” otelində qalırdılar. Bir gün çay içmək üçün otelin restoranına getdim. Tələsdiyimdən 

restoranın şüşə qapısını görmədim. İçəri daxil olarkən alnım və üzüm çox möhkəm qapının şüşəsinə dəydi. Bir anlığa 
şok keçirdim. Eynəyim yerə düşüb sındı. Lakin özümə bir şey olmadı. Salona daxil olanda orada oturmuş tehranlı 
qonaqlar mənim halımı gördülər. Onlardan biri (Dəbir Siyaqi) həmin andaca qışqırdı: “Ağayi-doktor Heyət, türklərin 
yurdunda belə şeylər olur”. Dedim: “Bura həm də İran yurdudur, odur ki, dostdan gələn hər nə varsa, yaxşıdır!”. 

 Göründüyü kimi, Nizaminin türklüyünü söyləmək, onun türklüyə rəğbətini İran ədəbi ictimaiyyəti arasında coşqu 
ilə müdafiə etmək heç də asan iş deyildi. Doktor Cavad Heyət isə bu işi bacara bilmişdi. Nizaminin əsərlərində rast 
gəlinən çoxsaylı türkizmlərin, kalka yolu ilə Nizami “Xəmsə”sində işlənməklə fars ədəbi dilinə belə keçən türk atalar 
sözü və məsəllərinin, türk sözünün şairin irsində işlədilmə məqamları və məqsədi kimi məsələlərin araşdırılması sahə-
sində ədibin “Xəmsə”də türkcə sözlər” məqaləsi xüsusi çəkiyə malikdir. Əsər 2009-cu ildə işıq üzü görən “Kamillik zir-
vəsi” adlı kitabda, sonralar 2011-ci ildə nəşr olunmuş “Dilimiz, ədəbiyyatımız və kimliyimiz uğrunda” adlı ikicildliyin 
birinci cildində və “Ədəbiyyat qəzeti”nin 4 noyabr 2011-ci il tarixli nömrəsində işıq üzü görüb. Dəfələrlə dərc edilən 
tədqiqatın elmi əhəmiyyəti Azərbaycanda öyrənilmiş bu məsələlərin İran ədəbi və elmi ictimaiyyətinin də diqqətinə 
çatdırılması və Nizamiyə fars deyib tutduranların fikrində inqilaba səbəb olmasıdır. Alim özü də etiraf edir ki, bu 
mövzuda ondan öncə tanınmış nizamişünaslar Həmid Araslı, M.Ə.Rəsulzadə və başqaları dəyərli fikirlər söyləmiş, 
Nizaminin türk ədəbi ənənələrinə söykəndiyini, türkcə yaranan bədii ədəbiyyatdan və folklor materiallarından bəhrələn-
diyini əsaslandırmışlar. 

Doktor Cavad Heyət Nizamini təkcə Azərbaycan xalqının sərvəti saymır, onu şovinist pantürkist kimi təqdim 
eməkdən uzaqdır. O, şairi bütün bəşəriyyətə məxsus sənətkar saymaqla yanaşı, türklüyünü inkar edən, bunu gizlədən 
şəxslərə qarşı duranların sırasında yer alır, ədalətin bərpasına çalışır. Məqalədə oxuyuruq: “Nizami xalqını və vətənini 
sevən humanist bir insan kimi bütün insanlığın səadətini düşünmüş və bu idealın həyata keçməsi üçün sosial ədalət 
icrasını lazım bilmişdir”. (Cavad Heyət. Dilimiz, ədəbiyyatımız və kimliyimiz uğrunda, Bakı, Elm və təhsil, 2011, 704 
səh., 136)  

Nizaminin əsərlərinin populyarlığının, aktuallığını qorumasının səbəbini Cavad Heyət dahi şairin xalqının ağız 
ədəbiyyatından bəhrələnməsində görür. Buna görə də Nizami əsərləri də eyni zamanda xalq ədəbiyyatına təsir etmişdir 
– fikrini dəstəkləyir. Şairin əsərlərindəki milli koloriti düstur şəklində ifadə etmək istəyən müəllif elmi obyektivliyi tam 
qoruyaraq yazır: “... Nizaminin ana yurdu Azərbaycana, xüsusilə, Gəncəyə və öz xalqına sevgisi, bağlılığı onun öz 
yurdunun gözəl təbiəti və mühitindən ilham alıb xalqının folkloru ilə bərabər, dilindən türkcə sözlər işlətməsinə və 
atalar sözlərinin farsca tərcümələrindən faydalanmasına səbəb olmuşdur”. (Cavad Heyət. Dilimiz, ədəbiyyatımız və 
kimliyimiz uğrunda, Bakı, Elm və təhsil, 2011, 704 səh., 139) 

Nizami irsində “türk” sözünün işlənmə tezliyinə və semantikasına, türk dilinə məxsus elementlərin “Xəmsə”də geniş 
tətbiqinə tədqiqatında xüsusi yer ayıran müəllif farsca yazan şairlərin heç birinin onun qədər bu sözə sevgi və sitayişlə 
yanaşmadığını, bu dilin materiallarından belə məharətlə istifadə etmədiyini fəxrlə bildirir. Məqalədə belə bir qeydlə 
rastlaşırıq: “(Nizami – Ə.N.) Padşahların hərəminə və gözəllərin sarayına “Türüstan” deyir”. (Cavad Heyət. Dilimiz, 
ədəbiyyatımız və kimliyimiz uğrunda, Bakı, Elm və təhsil, 2011, 704 səh., 141)  

“Türk” sözünün belə geniş anlamda tətbiqi digər Azərbaycan müəlliflərinin, ədəbiyyatşünas və dilçilərimizin irsində 
də öyrənilmiş, məna çalarları aydınlaşdırılmışdır. Bu mövzuda alimin qənaəti belədir: “Mübaliğə olmasa, deyəcəkdik 
ki, Nizamidə türk və türklük bütün maddi və mənəvi yüksəkliyin simvoludur”. (Cavad Heyət. Dilimiz, ədəbiyyatımız və 
kimliyimiz uğrunda, Bakı, Elm və təhsil, 2011, 704 səh., 142) 

Cavad Heyətin adı gedən tədqiqatında “Xəmsə”dəki “türk” sözünün etnos və toponim kimi işlədilməsinə münasibəti 
də maraqlıdır. O, Rüstəm Əliyevə istinadən həmin sözün iki şəkildə işlədildiyini göstərir, önündə təyininin işlədilməsin-
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dən asılı olaraq arealın müəyyənləşdirilməsi metodikasını açıqlayır və yazır: “Nizami Çin türklərindən savayı, Qıpçaq, 
Xarəzm türklərindən də məhəbbətlə bəhs edir. O, türkdən danışanda oğuz türklərini (Güney və Quzey Azərbaycan, 
Anadolu) nəzərdə tutur, çünki başqa türklərdən bəhs eləyəndə “el” adını da sifət kimi işlədir və “qıpçaq türkləri”, “Çin 
türkləri”, “xarəzm (qırğız) türkləri”, “xələc türkləri” və s. təbirlərini işlədir”. (Cavad Heyət. Dilimiz, ədəbiyyatımız və 
kimliyimiz uğrunda, Bakı, Elm və təhsil, 2011, 704 səh., 145) 

Cavad Heyət haqlı olaraq Nizaminin “Xəmsə”sində qadın qəhrəmanların çoxunun məhz Azərbaycan türkləri 
olduğunu qeyd edir. Müəllif Nizaminin Şirin, Türknaz, Nüşabə kimi əslən türk olan qadın obrazlarını yaradarkən də, 
sadəcə qadınların vəfalılığı barədə danışarkən də “türk” sözünü işlətməsindən qürurla bəhs edir.  

Şirinin bəzi qərəzli yazılarda erməni qızı kimi təqdim olunmasına qarşı çıxan Cavad Heyət Nizaminin öz əsərindən, 
qəhrəmanın öz dilindən gətirdiyi nümunələrlə bunun həqiqət olomadığını bir daha isbat edir, öz etiraz səsini ucaldır. 
Ərranın (Aranın) məlikəsi Məhinbanunun qardaşı qızı Şirinin Xosrova cavabında özünü “qaragözlü türk” adlandırdığını 
göstərir. 

Nizaminin qədim türk mifologiyasından bəhrələndiyini qeyd edən alim yazırdı: “Nizami əski türk mifoloji adlarını: 
“Ayxan”, “Qaraxan” (“Oğuzxan” dastanında), “Ayxan Xuban”, “Toğan şah Morğan” və s. ədəbiyyata daxil etmişdir”. 
(Cavad Heyət. Dilimiz, ədəbiyyatımız və kimliyimiz uğrunda, Bakı, Elm və təhsil, 2011, 704 səh., 147) 

Nizaminin doğma ana dilinə – türkcəyə yaxşı bələd olduğunu sübuta yetirməyə çalışan müəllif “toğan” kimi sözlərin 
müxtəlif semantik anlamlarda işlədildiyini, “gəri” kimi farsca kəlmələrin türk dilindəki sözlərin tərcüməsi kimi yazıldı-
ğını, “sənglax” kimi sözlərdə fars köklərinə türk şəkilçiləri artırıldığını yazır. (Bax: Cavad Heyət. Dilimiz, ədəbiyyatı-
mız və kimliyimiz uğrunda, Bakı, Elm və təhsil, 2011, 704 səh., 153-154) 

Şairin əsərlərində türk atalar sözü və məsəllərinin yetərincə işləndiyini, daha doğrusu kalka olunduğunu göstərən 
doktor Cavad Heyət təkcə bir bu məqamın Nizaminin ana dilinə və folklorumuza necə dərindən bələd olduğunu, 
türklüyə necə ürəkdən bağlılığını ifadə etmək üçün kifayət etdiyini yazır. 

 Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq Cavad Heyətin bu məqaləsinin Nizami irsində türklük və 
Nizaminin türklüyü kimi məsələlərə bir daha aydınlıq gətirdiyini söyləyə bilərik. Fikrimizcə, bu tədqiqat vaxtında 
yazılan, ünvanına çatan bir əsərdir. 
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Азизага Наджафзаде 
 

ТВОРЧЕСТВО НИЗАМИ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ ДОКТОРА ДЖАВАД ХЕЙАТА 
 

Резюме 
 
Основное научное значение неоднократно опубликованной статьи доктора Джавад Хейата «Тюркские слова 

в «Хамсе» в донесении до внимания литературной и научной общественности Ирана данного вопроса, 
изученного в Азербайджане, ставшего причиной революции в мыслях тех, кто считал Низами персом. Ученый в 
своём исследовании цитировал ценные мысли известных низамиведов Гамида Араслы, М.А.Расулзаде и других 
опирался на тюркские литературные традиции Низами и использовал тюркскую художественную литературу и 
фольклорные материалы. 

 
Azizaga Nacafzade  

 
CREATIVITY OF NIZAMI IN THE SCIENTIFIC HERITAGE OF DR. JAVAD HEYYET 

 
Summary 

 
The main scientific importance of Dr. Javad Heyyet’s many times published article “Turkish words in “Khamsah” is 

to take to the attention this problem to Iranian literary and scientific environment. As well as to be the cause of 
revolution in the thought of persons who said Persian to Nizami. The scientist made reference to the ideas of famous 
scientists Hamid Arasli, M.A. Reasulzade and others. He scientifically based that Nizami’s creativity is guided to 
Turkish literary traditions and derived benefits from fiction and folklore materials.  
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Lalə Əlizadə 

AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu 
 

 
MƏDHİYYƏ İNTİBAH ƏDƏBİYYATININ  

TƏZAHÜRÜ KİMİ 
  
 

əsidələrin ilk nümunələrinə islamaqədərki cahiliyyə dövrü poeziyasında rast gəlinir. Bu dövrün mühüm və 
başlıca ədəbi abidəsi yeddi şairin – İmru-l- Qeys, Tərəfə ibn əl - Əbd, Naqibə əz-Zubyani, Zuheyr ibn Əbi 
Sulma, Əntərə ibn Şəddad, Əşa, Ləbid Rabiə qəsidələrindən ibarət müəlləqatdır. Həmin şeirlərə nəsib – 

qəsidələr (təbiət təsviri və qəbilə quruluşu təzadlarının inikası, qəhrəmanlıq motivləri) səciyyəvi hal kimi aid edilir 
(1,66). 

 Cahiliyyə dövrü poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən sayılan İmrulqeys (miladi VI əsr) müləqqəsi olan yeddi 
şairdən biri kimi ədəbiyyat tarixinə daxil olsa da, zamanında hamı tərəfindın lazımınca qiymətləndirilməmiş, hətta 
qəbilə başçısı olan atası tərəfindən şeir yazdığına görə vərəsəlikdən məhrum edilmişdi. Onun yaradıcılığı üçün təbiətin 
vəsfi, məhəbbət mövzusu səciyyəvi olmuşdur. (Qəsidələrdə özünə yer almış təbiətin təsviri və məhəbbət mövzusu isə 
sonrakı dövrlərdə qəzəl janrının əmələ gəlməsi üçün rüşeym rolunu oynamışdır) . Biz bunu XI əsr Azərbaycan ədəbiy-
yatının görkəmli nümayəndəsi Qətran Təbrizi yaradıcılığında izləyə bilirik– L.Ə.). İslamaqədərki ərəb poeziyasının di-
gər nümayəndəsi dövrümüzədək pərakəndə şeirləri və yalnız bir qəsidəsi gəlib çatan Əntərə ibn Şəddad əsasən məhəb-
bət motivli beytləri, iştirak etdiyi müharibələrin və döyüş səhnələrinin təsvirini verdiyi əsərləri ilə diqqəti cəlb edir. Ma-
raqlıdır ki, ondan iki əsr sonra yaşayıb – yaratmış VIII əsr filoloqu Əl-Əsmai özünün “Əntərənin sərgüzəştləri” adlı ro-
manını Əntərə ibn Şəddada həsr etmişdir (2,78) . Qəsidənin tarixi inkişafına nəzər saldıqda, şahidi oluruq ki, hələ isla-
maqədərki poeziyada özünə layiqli yer tutan, çoxəsrli ənənələrin sınağından keçərək cilalanan, cahiliyyə dövrü kimi 
səciyyələnən zamanda belə, mədhiyyələrdə vahid obrazlar sistemi formalaşmış, bədii cəhətdən yüksək meyarlara cavab 
verə bilən dəyərlər möhkəmlənmişdi. Bunun bariz nümunəsi kimi, islamaqədərki dövrün klassik qəsidə ustalarından 
olan Züheyr ibn Əbi Sulma Rəbiə - əl Muzaninin yaradıcılığına nəzər salaq. Onun divanı yaşadığı dövrdən (miladi 530-
627 – ci illər) beş əsr sonra 1870 – ci ildə işıq üzü görmüşdür. Həmin divan 1083-cü ildə Əl Əlam aş Şantamari tərəfin-
dən yenidən tərtib edilərək şərh olunmuş, və 1888- ci ildə Leydendə, 1905 – ci ildə Misirdə çap olunmuşdur. Onun di-
vanındakı qəsidələrdə özünün də mənsub olduğu Qatafan tayfasının adlı – sanlı şəxslərinin mədhi geniş yer tutur. Bu 
şeirlərlə yanaşı bir sıra başqa nəzm nümunələri də - fəxriyyələr, vəsfnamələr, qəzəllər də şairin divanının tərkib hissə-
ləridir. Fəlsəfi qəsidələri, fəxriyyə və həcvləri ilə məşhur olan şairin islamaqədərki poeziyanın kamil nümunələrindən 
hesab olunan müləqqəsində ərəb şeirində ilk dəfə olaraq müharibə əleyhinə, onun dəhşətlərinə, törətdiyi fəlakətlərə qar-
şı fikirlər əksini tapmışdır. Azərbaycan alimi Xətib Təbrizi Züheyr ibn Əli Sulmanın həmin müəlləqqəsini şərh etmişdir 
(2,78). 

 Məzmun və mündəricə etibarı ilə qəsidənin növləri biri digərindən seçilmişdir:  
 Rəcəz - didaktik, tərbiyəvi, urcuz –müharibəyə çağırış, fəxriyyə - özünü öymə, həcv – satira, mədhiyyə - tərif, mər-

siyyə - ağı, nəsib – məhəbbət nəğməsi (sonralar qəsidənin girişi də nəsib adlanmağa başlanmışdır ), sər – qisasa çağırış, 
vəsf – təsvir xarakterini ifadə, şəhrəngiz bir şəhərin gözəlliklərini vurğulamaq, culusiyyə padşahın taxta çıxması, nət – 
peyğəmbərin (s.ə.) mədhi, tovhid – Allahin birliyini təsdiqləmə , minacat – Allaha yalvarmaq kimi bölgüləri özündə 
ehtiva edir (3,200). İslamagədərki ərəb qəsidəsi uydurma, fantastik obrazlardan istifadə etmirdi, burada heç bir litota və 
ya mübaliğəyə rast gəlmək , demək olar ki, mümkün deyildi. VII əsrin əvvəllərində yaşayıb – yaratmış Həsən ibn Sabit 
dövrün poeziyasını belə səciyyələndirirdi: “Yaxşı şeir odur ki, həqiqətdir və ondan danışırlar” (3,201). Bu fikir sonrakı 
dövrlərdə öz yerini “əsil bədii əsər həqiqətdən tam uzaq olanlardır və ən gözəl nitq həddindən artıq şişirdilmişlərdir” 
(4,33) şəklində formalaşan ədəbi konsepsiyaya vermişdi. Qəsidə yazan şairlər fars dilinin təsiri ilə “qəsidəqu” , 
“qəsidəsəra”, “qəsidəpərdaz” adlanmışlar.  

Qəsidələrin ilk nümunələrinə cahiliyyə dövrü poeziyasında rast gəlinirsə, islamdan sonra onun daha da püxtələş-
diyinin şahidi oluruq. Artıq bu dövrün qəsidələri ictimai – siyasi əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır, hakim ideologiyanın 
təbliğatçısı və carçısı rolunu üzərinə götürmüş olur. Əbəs deyildir ki, hələ 1932 – ci ildə rus dilində nəşr olunan “Ədə-
biyyat ensiklopediyası”nda “qəsidə ərəblərin və Yaxın Şərqin ən ali, bitkin janrı” kimi qiymətləndirilmişdir (5.151).  

 İslam bir ideologiya kimi qəbul olunduqdan sonra , ərəblərdə Əbu Nüvas (miladi 762-813), İbn Əbd Rabbihi (860-
940),İbn Hani (938-973), İbn Dərrac (958- 1030), İbn Şüheyd (992-1034), İbn Zaydan (1003-1071), İbn Əmmar (1031-
1086), İbn Həddad (...-1087), İbn Labban (... - 1113), İbn - əl Xətib (1313 - 1374), İbn Zəmrək (1333- 1393) və başqa 
görkəmli nümayəndələr qəsidə yaradıcılığında müvəffəqiyyətlə qələmlərini sınamışlar. Onlar qəsidənin daha da 
cilalanması, zənginləşməsində az əmək sərf etməmişlər. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, islamın qəbulundan sonra 
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bütün qeyri-ərəb ölkələrinin şairləri də ərəbcə qəsidə yazmağa başlamış, bu da öz növbəsində ərəb qəsidəsinin inkisafı-
na, onun daha da saflaşmasına gətirib çıxaran keyfiyyətlərdən olmuşdur. Ərəbcə qəsidənin inkişafında eyni zamanda 
Azərbaycan şairlərinin də rolu əvəzsizdir. IX – X əsrlərdə Bağdad Nizamiyyəsində tədqiqat və tədrislə məşğul olan 
Azərbaycandan çıxmış alimlərin ərəb mədəniyyətinə, ərəbdilli şeirin inkişafına müsbət təsiri danılmazdır. Bu fikri 
islamın qəbulundan sonra ümumislam mədəniyyəti, intibah zəminində tərəqqi edən mədəni, ictimai – siyasi , elmi - 
ədəbi göstəricilər də təsdiqləyir. XI-XII əsr Azərbaycanının görkəmli sənətkarlarının yaratdıqları qəsidələr də ərəb 
şeirinin inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışdır.  

 Qəsidələrin əsas motivini mədh elementlərinin mövcudluğu təşkil edir. Məlumdur ki, hələ antik dövrdən etibarən 
Yunan, Roma, Çin və s. ədəbiyyatında da eyni ilə qəsidələrin mövzusu ilə səsləşən, mədh elementlərini özündə ehtiva 
edən janrlar olmuşdur. Antik dövrdə “oda” termini ilə ifadə olunan şeirlər heç bir poetik janrın xüsusiyyətini əks etdir-
mirdi, sadəcə olaraq, “nəğmə”, “şeir” məfhumuna uyğun gəlirdi. Buna görə də antik dövrün filoloqları bu termini müx-
təlif şeir tiplərinə aid edirdilər, “tərif – mədh”, “ağı”. “oynaq nəğmə” adı altında onları xor ilə, musiqi sədaları altında 
ifa edirdilər. (6,237). Sonralar “oda” təntənəli janrın ifadəsi kimi işlənməyə başladı. E.ə. V əsrdə qədim Yunanıstanda 
Pindar adlı şairin yaradıcılığında mədh elementlərini özündə ehtiva edən “epinikiy” kimi səciyyələnən şeirlər diqqəti 
cəlb edirdi. Pindar öz şeirlərində, bir qayda olaraq, gimnastika yarışlarının qaliblərini öyürdü. Sənətkar bu şeirləri sifa-
rişlə yazır, Dori zadəganlarının iradəsini həmin mədhlərdə ifadə edirdi. Bu keyfiyyət orta çağlar ədəbiyyatında önəmli 
yer tutan qəsidələrlə səsləşir. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Pindarın mədhləri antik dövrün ədəbiyyat nəzəriyyəçiləri 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək həmin şeirlərdəki obrazların təmtəraqlığı, təntənəli səslənməsi, beyt və bəndlərin 
həmahənglik baxımından yetkin olması xüsusi qeyd olunmuşdur. Pindar yaradıcılığı antik dövr mədhiyyələrinin ən 
bariz nümunəsi olsa da sonrakı dövrlərdə o öz yerini “enkomiy” adlanan, nəsrlə ifadə olunan növə vermişdır. Ekono-
miy də kiçik janr olaraq əsasən natiqlərin nitqləri vasitəsi ilə ifadə olunurdu, o da sələfi epinikiy kimi hakim ideologi-
yanın vəsfini önə çəkirdi və antik dövr Yunanıstanında geniş şəkildə təbliğ olunurdu. E.ə. VI əsrin sonu, V əsrin əv-
vəllərində Yunanıstanda yaşayıb yaratmış Anakreont bütün yaradıcılığı boyu yalnız mədh xarakterli şeirlər yazmışdır. 
Mədhiyyələrində əsasən qəsidələrin nəsib hissəsi ilə səsləşən motivlərdən istifadə etmişdir. Dövrünün hakimi, Samosda 
hökmranlıq etmiş Polikrat onu yüksək qiymətləndirmişdir. Professional məddah olan Anakreont Polikrat müharibədə 
həlak olduqdan sonra Afinaya – Gipparxın sarayına cəlb olunur, orada da yüksək məqama layiq görülür. Sonuncunun 
vəfatından sonra Fessaliyaya gedərək dövrünün bir sıra görkəmli adamlarını mədh edir. Göründüyü kimi,yarandığı 
dövrdən və məkandan asılı olmayaraq mədhiyyələr yuxarı zümrənin , sarayların maraqlarını ifadə etmişdir. Anakreont-
dan sonra yaranan mədhiyyələri ədəbiyyatşünaslıqda “anakreontik şeirlər” də adlandırmışlar. E.ə. I yüzildə Roma 
imperiyasında imperator Avgustun xüsusi himayəsi altında antik dövrün mədh növü “oda” Qorasi yaradıcılığında 
özünü büruzə verir. Qorasinin odaları mövzu baxımından öz sələflərininkindən fərqlənirdi və onun mədh obyekti artıq 
müəyyən bir şəxsə yönəlmişdi. Onun mədhiyyələrində vəsf obyekti birbaşa təriflənirdi ki, bu da məmduhun fərdi 
keyfiyyətlərinin üzə çıxarılmasına xidmət edirdi. Həmin xüsusiyyət bizim indiki mənada qəbul etdiyimiz mədhiyyə - 
qəsidələrlə səsləşirdi. Qorasinin mədhlərində dövrünün hakimi Avqustun siyasəti təbliğ olunmuşdur. Bu mənada onu 
Avqustun ideoloqu adlandırmaq yerinə düşərdi (6,237-238). 

Mədhiyyənin klassik, dolğun nümunələrinə Çin ədəbiyyatında da rast gəlirik. İ.S.Liseviç “Qədim Çin poeziyası və 
xalq nəğməsi” adlı monoqrafiyasında e.ə. III yüzildə Tsyuy Yuan yaradıcılığında “Qovulmuşların kədəri” əsəri ilə 
Çində mədhiyyənin əsasının qoyulmasını qeyd edir (9,80). Alimin fikrincə, həmin poema mədh elementlərini özündə 
əks etdirən “fu” adlanan janrda qələmə alınmışdır (9,80-81). Bu janrda yazılan əsərlər, öz növbəsində , e.ə.III yüzildən 
b.e. III əsrinin əvvəllərinə qədər Çində hakimiyyətdə olmuş Xan sülaləsinin siyasətinin möhkəmlənməsinə, onun 
ideologiyasının təbliğinə, apardığı müharibələrin salnaməsi rolunu oynamağa xidmət etmişdir (9,103). Mədhiyyələr 
Çinin Xan imperatorluğunda iki qol üzrə inkişaf etmişdi. Birinci qol – nəğmə şəklində, ikinci isə sırf “fu” şəklində. 
Birinci qola “yuefu” adlı xalq nəğməsi janrı daxil idi. Onlar da öz növbəsində “qe” və “ yao” adlanan iki bölgüdə yer 
almışdı. Qe musiqinin müşayiəti ilə ifa olunaraq bədii zənginliyi ilə seçilmlşdir (9,49). Yao isə ondan fərqli olaraq 
musiqisiz ifa olunmuş və lakonikliyi ilə seçilərək 2,3,4 sətirdən ibarət olmuşdur. Yaolarda müharibə səhnələrinin 
təsvirinə çox nadir hallarda təsadüf olunmuş, məhəbbət motivi isə tamamilə təcrid olunmuşdu. İstər qe , istərsə də yao 
janrları əsas etibarı ilə mədhin ifadəçisi rolunda çıxış etmişlər. İkinci qol fu janrında özünə layiqli yer tutmuşdu. 
İ.S.Liseviçin fikrincə, “fular ümumiyyətlə mədh tipli əsərin ifadəçisi kimi tətbiqini tapmış və Çində yaranan ilk yazılı 
şeir nümunələri olmuşlar” (9,175). Əldə olan mənbələrə əsasən, İ.S. Liseviç Çində yaranan odaları iki qrupa bölür: 
“xalq nəğməsi” və “fu”. Alimin fikrincə, “fular” sarayla bağlı olduqlarından hər cür tərifə layiq, yüksək poetik xüsu-
siyyətləri ilə seçilən nümunələr” kimi diqqəti cəlb etmişlər. Onlarda, eyni zamanda, Xan imperatorluğunun salnaməsi, 
mühüm tarixi faktlar cəmlənmişdir (9,103). Bu xüsusiyyət XI-XIII əsr ədəbiyyatımızda qəsidə janrının xüsusiyyətləri 
ilə səsləşir. Bu da fu ilə qəsidə arasındakı oxşarlığın izlənilə biləcəyini və maraqlı paralellər ilə rastlaşmağı bizə vəd 
edir. Belə ki, qəsidələrdə də tarixi faktların zənginliyi ilə sıx-sıx rastlaşırıq.  

 Bizim eranın I əsrində Ban Qu Çində yaranan mədhiyyələri belə səciyyələndirirdi: O şey ki, nəğmə kimi oxunmur, 
təmtəraqla söylənilir - odadır (8, 126). Onu da qeyd edək ki, Ban Qu Çində böyük nüfuza malik alim və şair olmuşdu, 
qələmə aldığl bir neçə oda – fu dövrümüzədək gəlib çatmışdır (8,127). N.T. Fedorenko “Çin poeziyası antologiyası” 
adlı kitaba yazdığı müqəddimədə qeyd edir ki, “odalardan ibarət olan poeziya saray şeiri nümunələri idi. Xan dövrünə 
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məxsus olan fu janri nümunələri də əsas etibarı ilə imperatorun fəaliyyətini vəsf etmiş, bu isə funun əsas qayəsini təşkil 
edir” (8,19 ). 

 Avropada “oda” termini altında mədh xarakterli şeirlərin meydana çıxması intibah mədəniyyəti dövrünə təsadüf 
edir. XVI yüzil Avropasında intibah ideyaları mədəniyyətin hər bir sahəsində özünü göstərirdi.  

 Fransız ədəbiyyatında mədhiyyəçi sənətkarlar sırasında şair Ronsarın (1524-1585) adı öncüllər sırasında idi. Onun 
odalarının mövzusu müxtəlif oisa da hələ öz dövründə məşhurlaşan “Odalar” (1550-1552), “Kassandraya məhəbbət” 
(1552-1553), “Mariyaya məhəbbət” (1553-1556) , “Yelenaya həsr olunmuş sonetlər” (1578) əsərlərində “vahid fransız 
dili uğrunda” ideyasına sadiq qalmışdı (30,22). Ronsarın mədhiyyələrində antik dövr sənətkarlarının təsiri görünmək-
dədir. Şairin odaları Pindar, Qorasi, Anakreont şeirlərinin nəzirə olaraq qələmə alınmışdı. Ronsardan sonra oda inkişaf 
edərək bir janr kimi XVII əsrdə daha da sabitləşir və fransız ədəbiyyatının digər görkəmli nümayəndəsi, klassisizm 
cərəyanının banilərindən biri Fransua Malerbin (1555-1628) yaradıcılığında öz kamil nümunələrini tapır (7,738). 
Fransua Malerb özü zadəgan ailəsindən çıxsa da hersoq Anqulemin katibi vəzifəsində onunla bir çox səyahətlərdə 
iştirak edib, saysız şeirlər yazdığı üçün kral IV Henrixin diqqətini cəlb edir və saray şairi kimi onun yanına dəvət alır. 
Fransua Malerb də öz növbəsində bütün saraya dəvət alan şairlər kimi, kral sarayının ideologiyasının tərənnümçüsünə 
çevrilir. Onun mədhlərində tarixi və siyasi mövzular çoxluq təşkil edir. Təntənəli janr olaraq odalarda qəsidələrdəki 
kimi hakim ideologiyanın təbliği, ifrat mübaliğələrin mövcudluğu əsas şərt olmuşdur. Bu cəhətdən də Fransua Malerb 
kral IV Henrixin Sedan və Limoj hərbi yürüşlərini öz mədhiyyələrində vəsf edərək hökmdarı belə səciyyələndirir: 
“Dəhşət onun adının qarşısında bizim şəhərləri möhtəşəm edəcəkdir, bundan sonra onları qorumaq gərəksizdir. Nə 
qapı, nə divarlar lazımdır” (8, 738-739). Fransua Malerbdən sonra Fransada mədhiyyənin J.B.Russo, Lebren, Lefren de 
Pompinyan, Lamot kimi nümayəndələri məşhurlaşmışdılar. Təsadüfi deyildir ki, Böyük Fransa inqilabı dövründə siyasi 
motivləri özündə ehtiva edən odalar yaranmışdı. Hüqo, Lamartin, Jozef,Andre Şenye yaradıcılığında bu şeirlərin gözəl 
nümunələri uzun müddət pərəstişkarlarının diqqətini cəlb etmişdir (6,237-240). Avropanın başqa ölkələrində də mədh 
xarakterli şeirlər yazan görkəmli sənətkarlar meydana çıxmışdı. Artıq XVI-XVII əsrlərdə Avropa intibahının tərkib 
hissəsi kimi İtaliyada Bernardo Tasso , Kyabrera, İspaniyada Fransisko de Medrano, İngiltərədə Samuel Daniel,Kouli, 
Drayden, Almaniyada Vekkerlin, Oputs və başqaları öz odaları ilə məşhurlaşmışdılar. Rus ədəbiyyatında XVI- XVIII 
əsrlərdə artıq odanın kamil nümunələri yaranmışdı. Rus ədəbiyyatıhda ilkin olaraq Kantemirin yaradıcılığında odanın 
dolğun nümunələri ilə rastlaşmaq mümkündür. Lakin termin kimi bu kəlməni ilk dəfə Tredyakovski özünün “Qdansk 
şəhərinin verilməsi haqqında təntənəli oda” əsərində işlətmişdi (6,740). XVIII əsrdə M.V. Lomonosov odanı feodal – 
dvoryan ədəbiyyatının əsas lirik janrı kimi təsdiqləyir,onun odalarında dövrünün müxtəlif vəzifəli şəxsləri mədh 
olunmuşdur. Ədibin 1762-ci ildə iyul ayının 1-də Yekaterina Alekseyevnanın taxta oturması münasibəti ilə yazdığı oda 
tarixi baxımdan əhəmiyyət kəsb edir (6,748).  

Hansı dövrdə, hansı xalqın ədəbiyyatında yaranmasına və necə adlanmasına baxmayaraq mədhiyyələrdə dəbdəbəli 
ifadələr, təntənəli ruh əsas rol oynamışdır.  

Biz, öncə ərəb klassik poeziyasında mövcud olan qəsidə janrından, onun başqa xalqların müvafiq ədəbi nümunələri 
ilə uyuşan cəhətlərindən söhbət açmışdıq. Onu da qeyd edək ki, ərəblər islamdan sonra hakimiyyətləri altına aldıqları 
bütün ölkələrdə öz mədəniyyətlərini inkişaf etdirib yayırdılar. Bu baxımdan, ərəb qəsidəsi fars klassik poeziyasına 
xeyli dərəcədə nüfuz etmişdir. Həmin nüfuz dairəsi genişlənərək fars dilində yazıb – yaradan başqa xalqların ədəbiyya-
tına da təsirsiz ötüşməmişdir. X yüzillikdə Rudəki Səmərqəndi yaradıcılığında bütün kiçik janrlar öz yüksək ifadə tər-
zini tapmışdır. Klassik fars poeziyasında Əbdürrəzzaq İsfəhani, Cəmaləddin İsfəhani, Kəmaləddin İsfəhani, Zəhirəddin 
Faryabi, Mənuçehr Damğani, Ənvəri Abivərdi, Muizzi və onlarla başqaları qəsidəçiliyi məktəb səviyyəsində inkişaf et-
məsi üçün səylərini əsirgəməmişlər. Maraqlıdır ki, mədhiyyələrin vüsəti dünya ədəbiyyatında həmişə intibah dövrünün 
irəliləyişləri ilə səsləşərək üst-üstə düşmüşdür. Bunu irəlidə Roma, Yunanıstan, Çin, Azərbaycan, Fransa, İtaliya, 
Almaniya ədəbiyyatında mövcud olan mədhiyyələrə ekskurs edərkən izlədik. 
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Лала Ализаде 
 

МАДХЬЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 

Резюме 
 
Изначально мы рассказали об одном из классических жанров арабской поэзии – касида, и о его сочетаю-

щихся сторонах с соответствующими литературными примерами других народов. 
Следует отметить, что арабы развивали и распространяли свою культуру в завоеванных странах. В связи с 

этим, арабская касида имеет значительное влияние на классическую персидскую, а так же персоязычную 
азербайджанскую поэзию.  

Интересно, что развитие и прогресс жанра мадхья в мировой литературе всегда совпадала с эпохой Возрож-
дения. Развитие мадхья наблюдается в истории литератур таких стран как Римская Империя, Греция, Китай, 
Азербайджан, Франция, Италия и Германия. 

 
Lala Alizadeh 

 
MADHYA AS A MANIFESTATION OF RENAISSANCE LITERATURE 

 
Summary 

 
We initially talked about one of the classical genres of Arabic poetry - kasida, and its sides combined with relevant 

literary examples of other nations. 
It should be noted that after Islamic period Arabs developed and spread their culture in the conquered countries. In 

this regard, the Arab kasida has a significant influence on classical Persian poetry. And also it strongly influenced the 
literature of other Persian-speaking countries. 

Interesting that the development and progress of Madhya genre in world literature has always coincided with the 
Renaissance. Development of Madhya observed in the history of literature in countries such as the Roman Empire, 
Greece, China, Azerbaijan, France, Italy and Germany. 

 
 

Elnurə Babayeva 
AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

  
ƏRUZA DAİR ƏLYAZMALARIN 
ELMİ - PALEOQRAFİK TƏSVİRİ 

  
zərbaycanda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan əlyazma kitablar yalnız 
öz məzmunu ilə deyil, eyni zamanda sənət abidəsi kimi də çox dəyərlidir. Orta əsrlərin kitab tarixi və 
kitab sənətini, rəssamlıq məktəblərini və təsviri incəsənəti, eləcə də başqa sahələri öyrənmək baxımından 

əlyazma kitabları əsas mənbədir. Onların bədii tərtibatı, miniatürləri, kalliqrafik xətt nümunələri, incə naxış və 
ornamentləri, böyük estetik zövqlə hazırlanmış bədii cildləri və s. keçmiş yüzilliklərin incəsənəti ilə ayrılmaz şəkildə 
bağlı olan başlıca faktorlardır. Özündə kompleks bilikləri birləşdirən əlyazma kitabları bu və ya digər xalqın maddi – 
mədəniyyətinin əvəzsiz abidələri sayılır. [ 4, 3] 

 Bu fondda mühafizə olunan müxtəlif məzmunlu əlyazmalar içərisində “əruz” elminə həsr olunmuş əsərlər özünə-
məxsus yer tutur. Əruz mənşəyini ərəbdilli xalqların poeziyasıdan götürüb. İslamiyyətdən əvvəl ərəb folklorunun nümu-
nələri, müharibələr zamanı söylənən rəcəzlər, məzmunu xalq məişətindən alınan şeirlər əruz vəzni ilə yazılırdı. Bədahə-
tən şeir deyəndə belə ərəblər əruzdan istifadə edirdilər. Son əsrlərə qədər Azərbaycan, türk və farslar arasında elə məş-
hur klassik şair yoxdur ki, əruza müraciət etməsin, hətta onu üstün tutmasın. Bu nəzm şəkli ərəblər arasında yaranıb 
şöhrət tapmış, bütün müsəlman şərqinə yayılmışdır. 

 Əruz - “geniş yol”, “çadırın ortasına vurulan dirək”, “şeir haqqında elm” və s. mənalar bildirir. Nəzmdə istifadə olu-
nan şeir ölçüsüdür. Əruz uzun və qısa hecaların müəyyən kombinasiyalarda gözəl oxunuş ritmi yaradan, ardıcıllığının 
bütün misralarda dəqiqliklə gözlənilməsi ilə müşahidə olunan şeir vəznidir. Əruz vəzni klassik şairlərimizin çoxunda 
əsas şeir (nəzm) şəkli kimi qəbul edilib işlənmişdir. Buna görə də bu vəznə bəzən “ klassik vəzn ” deyirlər. (3,109) 

Əruzun bir ədəbi fənn halına gəlməsi Xəlil ibn Əhməd sayəsində olmuşdur. VIII əsrdə yaşamış bu böyük ərəb alimi 
əruz şeir ölçüsünü hicri 150-ci ildə (767) ildə sistemləşdirib elm şəklinə salmışdır. Xəlil ibn Əhməd ərəb dilinin 
ahəngini, musiqisini və ümumən xüsusiyyətlərini tədqiq edərək öyrənmiş, bunlara müvafiq şəkildə nəzm üsulunu 

 A 
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tənzim etməyə, genişləndirməyə çalışmış, yalnız feil kəliməsindən götürülən, müxtəlif şəkillər halında işlənən sözlərdən 
müəyyən, sabit qəliblər yaratmışdır. Misranın həcmi bu qəliblərin, yaxud bunlardan bir neçəsinin təkrarı nəticəsində 
yaradılır. (1,146) 

 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “ Əruz ” elminə həsr olunmuş əlyazmaların bir neçəsini 
araşdırarkən belə məlum oldu ki, bu nüsxələr içərisində ən əski olanı 1093/1682–cü ilə aiddir. Nüsxələrin demək olar 
ki, əksəriyyəti tam mətnlidir. Lakin buna baxmayaraq əvvəli və sonu naqis olan nüsxələr də vardır. Bu əsərlərin bir 
neçəsinin geniş şəkildə elmi-poleoqrafik təsvirini nəzərdən keçirək.  

1. B - 359 şifrəli əlyazma. 
 Əruza həsr olunmuş bu mətn əlyazmanın 1b vərəqində başlayıb - 12a vərəqində bitir. Əsərin adı mətnin içində “ 

 Məhəmməd Əndəlusi adı ilə verilmişdi. Sıx nəstəliqمحمد اندلسى müəllifi isə ,[Muqəddimə ilm əl-ərud]”مقدمة علم العرض
elementli nəsx xətti ilə yazılmış mətnin yazılışında əsasən qara mürəkkəbdən istifadə olunmuşdu. Sətirlərin üzərində 
qeyd olunmuş orta əsr mətnşünaslığına aid şərti işarələr qırmızı mürəkkəblə verilib. Mətnin kənarlarında “əruz ” elminə 
aid şərhlər və haşiyələr, həmçinin mətnin izahı üçün əyani vəsait sayılan dairələr, dairələrin kənarlarında uzun və qısa 
hərflərin düzülüşündən istifadə edərək qəliblər çəkilmişdi. Əlyazmanın vərəqləri Şərq istehsalı olan parıltılı, sarı rəngli 
vərəqlərdir. Vərəqlərdə nəm ləkələri vardır.  

 Məcmuənin cildi, kənarları tünd zoğalı rəngli dəri ilə haşiyələnmiş, açıq qəhvəyi tonlu dəridir. Qəhvəyi dərinin 
üzəri 1 böyük və 2 kiçik medalyonla bəzədilmişdir. Özəyi isə qara dəridir. Əlyazmanın ümumi həcmi 283 vərəqdir. 
Ölçüsü 16x20,5-dir. Köçürülmə tarixi 1093/1682- ci il olan mətnin katibi Nemət b. Həsən İsmayıl b. Həsən kimi qeyd 
olunub. 

2. B - 4253 şifrəli əlyazma. 
 Əlyazmanın 20b - dən 38b -yə qədər olan vərəqlərini əhatə edən mətn də həmçinin  
“ əruz ” elminə aiddir. Müəllifi anonim qalan bu əsərin adı mətnin daxilində “ علم اوزان الشعر”[İlm auzan əş - şeir] adı 

ilə qeyd olunmuşdu. Müəllifi haqqında araşdırmalar davam edir. Mətn səliqəli nəsx xətti ilə yazılmışdır. Əsasən qara 
mürəkkəblə yazılan mətnin daxilindəki bəzi ifadələrin altında olan düz xətlərin çəkilişində və şərti işarələrin 
qeydiyyatında qirmızı mürəkkəbdən istifadə olunub. Həmçinin əsərin daxilində bəhrlərin bölündüyü dairələr və hər bir 
dairənin izahı da qırmızı mürəkkəblə verilib. Səhifələnmə Şərq üsulu ilə aparılıb. Əlyazmanın kağızı bir - birindən 
ayrılmış vəziyyətdə olan, Avropa istehsallı açıq göy rəngli vərəqlərdir. Ümumi həcmi 122 vərəqdən ibarət olan 
məcmuənin cildi bərbad vəziyyətdədir. Bərpaya ehtiyacı vardı. Cildə nəzər yetirdiyimiz zaman aydın olur ki, vaxtı ilə 
kənarları qara parça ilə haşiyələnmiş dəri üzlü cild olub.  

 Olçüsü 16x 20,5-dir. Köçürülmə ili 1242/1826-27 - ci il kimi göstərilən mətnin katibi İsmayıl b. Məhəmməd əl - 
Almalıdır. 

3. B - 6850 şifrəli əlyazma 
 Bu şifrə altında əruz elminə həsr olunmuş iki mətnin olduğu məlumdur. Birinci mətn əlyazmanın 124b-dən 127b-yə 

qədər olan vərəqlərini əhatə edir. Adı “الرسالة االندلسیة فى علم العروض” [ər-Risalə əl-Əndəlusiyyə fi ilm əl-ərud], müəllifin 
adı isə tam olaraq ابو عبد اهللا محمد ابو الجیش االندلسى االنصارى Əbu Abdullah əbu əl-Ceyş əl - Əndəlusi əl - Ənsaridir. Mətn 
nəstəliq elementli nəsx xətti ilə yazılmışdı. Mətnin yazılışında əsasən qara mürəkkəbdən istifadə olunub. İlk vərəqdə 
başlıqlar, sonrakı vərəqlərdə mətni hissələrə bölən bəhrlərin adları və hər bir bəhrin özünə aid xüsusi ifadələrin altından 
çəkilmiş xətlər qırmızı mürəkkəblə verilib. Səhifələnmə Şərq üsuli ilə aparılıb.  

Əsərin mətni parıltılı, təbii rəngli Şərq istehsalı olan vərəqlərə yazılmışdı. Kənarlarında azacıq nəm ləkələri möv-
cuddur. Abidənin kənarları dəri ilə haşiyələnmiş, açıq qəhvəyi rəngli kartondur. Kartonun üzü naxışlarla bəzədilmişdi. 
Özəyi tünd qara rəngli kağızdır. Ölçüsü 17x21,5- dir. Əsər Əbdülkərim ibn Həcc tərəfindən 1243/1827-28 -cü ildə 
köçürülmüşdü.  

Bu şifrə altında əruz elminə həsr olunmuş ikinci mətn birinci mətnin ardınca gələrək, 128a-dan 146b-yə qədər olan 
vərəqləri əhatə edir. “مقدمة في علم العروض” [Muqəddimə ilm əl-əruz], müəllifi isə محمد اندلسى Məhəmməd Əndəlusi kimi 
verilmiş bu əsər B-359 şifrəsində olan mətnin eynisini təşkil edir. 

4. B -733 şifrəli əlyazma 
 Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə kolleksiyasına daxil olan bu məcmuədə əruz elminə 
dair üç əsərin olduğu məlumdur. Səliqəli nəsx xətti ilə yazılmış bu traktatın birincisi əlyazma toplusunun 198b-200a 

vərəqlərini əhatə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, əlyazma həm şərq, həm də qərb üsulu ilə səhifələnmişdir. Əsərin mətni 
qara mürəkkəblə, rus istehsalı olan ağ kağıza narın nəsx xətti ilə yazılmışdır. Vərəqlərin rus istehsalı olması vərəqlərdə 
olan möhürlərdən aydın olur. Mətnin bölmələri, bəhrlərin adları və ölçüləri qırmızı mürəkkəblə verilib. Mətnin 
kənarlarında dairələr çəkilmiş və hər bir dairənin adı dairənin ortasında qırmızı mürəkkəblə qeyd olunmuşdur. Dairənin 
kənarlarında isə hər bir dairəyə daxil olan bəhrlər və qəliblərin izahı üçün istifadə olunan işarələr yerləşdirilmişdir. 
Mətnin sonluğunda qırmızı mürəkkəblə kalafon, kalafonun içində traktatın adı “ الرسالة االندالسیة فى العرض ” [Ər - Risalə əl 
- Əndəlusiyyə fil - ərud], katibi - Abdulqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə, köçürülmə yeri - Şəki, ili - 1266/1849-50 kimi 
göstərilmişdir.  

 Əlyazmanın cildi qapaqlı, tünd qəhvəyi rəngdə dəridir. Dərinin üzü romb formasında olan xətlərlə və 1 böyük və 8 
kiçik basma medalyonlarla bəzədilmişdir. Əlyazmanın ümumi həcmi 580 vərəq, ölçüsü 17x22,5-dir.  
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 Bu şifrə altıda əruz elminə həsr olunmuş ikinci əsər əlyazma toplusunun 200b - 208b - yə qədər olan vərəqlərini 
əhatə edir və B - 4253 şifrəli əlyazmadakı əsərlə eynilik təşkil edir. B-733 şifrəli əlyazmanın 209b - 215a vərəqlərini 
əhatə edən əruz elminə aid üçüncü əsər isə B - 359 şifrəli əlyazmadakı mətnin eynisidir.  

 Azərbaycanda qorunan “ əruz ” elminə aid əsərlərin bir neçəsinin elmi təsvirindən sonra belə bir nəticəyə gəldik ki, 
bu əsərlər bir çox bölgələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da mədrəsələr üçün əsas tədris vəsaiti olmuşdur. Bu əsərlərin 
tədqiqi isə elm və mədəniyyətimizin öyrənilməsində mühüm yer tutur. Əruz vəzni, musiqisi, ahəngi, ədası şeir təcrü-
bəmizdə əsrlərdən bəridir ki, yaşamış, yaşayır və şübhəsiz, məhdud dairədə olsa da yaşayacaqdır. Əruz vəzni, vəzn 
olmaq etibari ilə mürəkkəb vəzndir. Bu vəzndə şeir oxuyan və şeir yazan insanlardan xüsusi istedad tələb olunur.  

Çoxəsrli milli dəyərlərimizdən biri olan Azərbaycan əruzu hər bir orta və ali məktəbdə ədəbiyyatı tədris edən 
müəllimə, öyrənən şagirdə və tələbəyə, aktyora, xanəndəyə, şeir qiraətçisinə, tərcüməçiyə, şairə o cümlədən, adi 
oxucuya belə zəruri və vacibdir. Çünki, “ Bir şərqli kimi sahib olduğumuz mənəvi-estetik dəyərlərdən biri də əruz 
vəznidir ”. (2,3) 
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НАУЧНО - ПАЛЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ ПОСВЯЩЕННЫХ АРУДУ 
 

Резюме 
 

 В этой статье даются сведения об аруде как о науке, а также научно - палеографическое описание некото-
рых рукописей, посвящённых аруду. Рукописи являются основными источниками изучения истории книговеде-
ния Средних веков, книжного искусства, в том числе изучения художественных школ, искусства живописи и 
различных сфер наук. Объединяющие в себя комплекс знаний, они являются основными и незаменимыми пам-
ятниками искусства того или иного народа.  

 Elnura Babayeva  
 

SCIENTIFIC AND PALEOGRAPHICAL DESCRIPTION OF ERUZ MANUSCRIPTS 
 

Summary 
 
There are information about eruz science and paleographical description of several manuscripts which belong to 
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lk mükəmməl nümunələrinə IX yüzillikdə fars şairləri Məsud Mərvəzi və Rudəkinin yaradıcılığında rast gəlinən 
məsnəvi zaman keçdikcə çox müraciət olunan bir şeir formasına çevrilmişdir. Azərbaycan şairlərindən ilk olaraq 
Xaqani və Nizami öz epik əsərlərini məhz bu şeir formasında qələmə almışlar. Özünün fəlsəfi-didaktik dəyərinə 

və sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə görə ən məşhur məsnəvilər Firdövsinin “Şahnamə”, Nizaminin “Xəmsə”, Cəlaləddin 
Ruminin “Məsnəvi-ye mənəvi” əsərləridir.  
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Şərqdə islam dininin yayılması dini motiv və ünsürlərin ədəbiyyata yol tapmasına şərait yaratdı. Dini görüşlər, Qu-
ran rəvayətlərinə istinad bir çox poeziya nümunələri kimi məsnəvilərdə də öz əksini tapmışdı. Məsnəvilərin müsəlman 
Şərqinin dini-fəlsəfi düşüncə mühitindən qidalanaraq poeziyada özünə möhkəm yer etməsinə Azadə Rüstəm bu cür mü-
nasibət bildirir: “ Quran və sufi moizələrinin nəzəri hissələri irfani-əxlaqi lirik şeirin, elə yenə həmin vəəz və moizələr 
illüstrativ fonla birlikdə iri həcmli, liro-epik səciyyəli irfani-didaktik poema-məsnəvilərin yaranması üçün ideoloji baza 
rolunu oynayır”[1,241]. Təsadüfi deyildir ki, məsnəviləri təşkil edən hissələrin çoxunun məhz dinə aidiyyatı vardır. 
Belə ki, məsnəvidəki tövhid, minacat, nət, müraciə, mədhi-çəhar yari-güzin kimi hissələr məhz Allahın, onun peyğəm-
bərinin, din xəlifələrinin vəsfinə həsr olunur. Bu şeir formasının həm farsca, həm də türkcə yazan şairlər arasında daha 
çox rövnəq tapması və bir-birindən maraqlı, orijinal sənət nümunələri şəklində ortaya çıxması isə XV əsrə təsadüf edir. 
Bu barədə oxuyuruq: “ Aslında başlangıçtan son zamanlara kadar Türk toplumunun yaşayışına dini ve tasavvufi esas-
ların hakim olması sebebiyle, bu bahisler klasik edebiyatımızın her devirde temel konusunu ölüşturmuşlardır. Türk ede-
biyatı tarihine genel olarak bakıldığında, didaktik ve lirik olmak üzere iki koldan gelişen bu dini-ahlaki-tasavvufi 
mesnevilerin en yaygın olarak ilgi gördüyü devrin XV.Asır olduğu görülür”[6,204]. Sözsüz ki, həmin yüzillikdə istər 
fars şairlərini, istərsə də anadilli qələm sahiblərimizi yeni məsnəvilər yazmağa həvəsləndirən amillərdən biri də böyük 
Azərbaycan şairi Nizaminin vaxtilə bu poetik formada mükəmməl əsərlər ərsəyə gətirmiş olmasıdır. Onun “Xəmsə”sinə 
daxil olan poemaların müvəffəqiyyətlə seçilmiş mövzuları və öz uğurlu həllini tapmış poetik xüsusiyyətləri söz sənəti 
bilicilərini daim bu əsərlərdən ruhlanaraq yeni yaradıcılıq zirvələrinə can atmağa sövq etmişdir. Görkəmli türk 
tədqiqatçısı M.F. Köprülü bu məsələyə münasibətini bildirərək yazır: “...mesnevi şekli daha şair Nizamidən evvel 
kurulmuş ve gelişmiş, milli veya İslami mahiyette destanlar ve romantik eserlerden başka, sufiyane ve ahlaki 
mevzuların da mesnevi şekliyle yazılması adet hükmüne girmişti...Hissiyatının inceliği ve derinliği, üslup ve ifadesinin 
san’at ve zarafeti bakımından cidden emsalsiz bir şair olan Genceli Nizami sonradan Penç Genç umumi adı altında 
toplanan beş mesnevisiyle, eskilere her suretle üstün gelerek bu vadide birçok hususiyetler göstermiş ve eskileri adeta 
unutturmuştur”[4,167]. 

Məsnəvinin sanballı, özünü təsdiq etmiş bir şeir forması olaraq ədəbiyyatımızda mühüm yer tutmasında Nizaminin 
müstəsna rolunun böyük alim tərəfindən vurğulanması təsadüfi deyil. “Xəmsə” müəllifinin hər bir poemasına sonrakı 
əsrlərdə onlarla nəzirə yazılması bu məsnəvi əsərlərinin yüksək sənətkarlıq keyfiyyətlərindən, fəlsəfi-didaktik cəhətlə-
rindən, cəmiyyətə güclü təsiretmə xüsusiyyətlərindən xəbər verir. Bu şeir formasının əksər hallarda didaktik məzmun 
daşıması onu digər poeziya formalarından fərqləndirir. “Форма месневи свойственна главным образом персидской 
поэзии, где, сочетаясь с различными стихотворными размерами, она обнимает собой все эпические произве-
дения (героический, романтический и дидактический эпос) и лишь в виде исключения встречается в лирике. 
Таким образом «Месневи какого-нибудь автора» означает эпическое его произведение (в большинстве случаев 
большую его поэму) в противоположность его лирическому «дивану»” [8]. Lakin klassik Şərq poeziyası tarixində 
eşq, təsəvvüf, hərb, qəhrəmanlıq, əyləncə və toy-büsat mövzularında, şəhərlərin təsvirinə həsr olunmuş, o cümlədən 
tənqidi məzmunlu məsnəvilərin də yazıldığı məlumdur. Bunların arasında təsəvvüf ədəbiyyatının misilsiz nümunələrinə 
çevrilmiş möhtəşəm əsərlər də vardır ki, Mövlanə Cəlalələddin Ruminin məşhur “Məsnəvi”si bu əsərlərin başında gəlir. 
Əsər həm ibrətamiz, öyüd verici hekayələrlə zəngin olması, həm də tanrı sevgisini tərənnüm etməsi baxımından qiymət-
lidir. Bu mənada məsnəvinin “hekayə və romanın divan ədəbiyyatındakı qarşılığı”[12]hesab edilməsi təsadüfi deyildir. 
Hələ qədim zamanlardan başlayan əsər daxilində hekayət söyləmə ənənəsi sonrakı yüzilliklərdə də davam etmiş, 
məsnəvi adlı bu şeir formasını daha maraqlı, oxunaqlı şəklə salmışdır. Nizami dövründən başlayaraq isə tövhid, mi-
nacat, nət, zamanın sultanının, şairlərin mədhi və nəhayət, kitabın yazılma səbəbləri kimi hissələrdən ibarət olan diba-
çənin mütləq şəkildə məsnəviyə salınması onu sənətkarlıq nöqteyi-nəzərindən yüksəltdi. Şairlər məhz dibaçə 
bölməsində öz sənət qabiliyyətlərinin dərinliyini və zərifliyini nümayiş etdirməyə çalışırdılar.  

Daha öncə qeyd edildiyi kimi, XV yüzillik ən çox məsnəvi yazılan dövr hesab olunur. Klassik ədəbiyyat tədqiqat-
çılarının fikrincə, “Bu dönemde yazılan dini-tasavvufi eserlerin önemli bir kısmına Mevlana’nın Mesnevi-i Ma’ne-
vi’sinin kaynaklık ettiği görülmektedir” [6,211]. Bu dövrdə ərsəyə gələn məsnəvilər içərisində Cahanşah Həqiqinin fars 
dilində qələmə aldığı məsnəvilər şairin farsca yaradıcılığını dəyərləndirmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, şairin bu şeir formasında yazılmış əsərlərinə fars dilində yazıya aldığı digər şeirlərlə birlikdə 
üçüncü, ən mükəmməl hesab olunan nüsxədə rast gəlmək mümkündür. Cahanşah Həqiqinin divanının digər iki nüsxə-
sində farsca məsnəvilərə təsadüf edilməmişdir. Tehran Universitetinin Mərkəzi Kitabxanasında aşkar edilən divan nüs-
xəsində isə farsca 90 məsnəvi vardır. Bu əsərlərlə tanış olduqda onların Cəlaləddin Rumi təsirilə yazıldığı görünür. Tə-
sir ilk növbədə məsnəvi hissələrindəki nəsihətamiz, didaktik mövzularda özünü göstərir. Ruminin ney barədəki məlum 
ibrətamiz hekayətinin əks-sədası Həqiqi məsnəvilərində açıq-aydın duyulur. Rumi şeirində eşq çarçısı kimi çıxış edən 
Ney Həqiqinin qələmi ilə də eşq naləsini, eşq dərdini ən gözəl anladan obraz olaraq təqdim edilir. Rumi məsnəvisində 
oxuyuruq: 

  آتشست این بانگ نای و نیست باد ھر کھ این آتش ندارد نیست باد
 [9,1]آتش عشقست کاندر نی فتاد جوشش عشقست کاندر می فتاد 
(Neyin bu səsi hava deyil, atəşdir, kimdə ki, bu atəş yoxdur, o mövcud deyil. Neyin canına düşmüş eşq atəşidir, 

meyin canına düşmüş eşqin coşub-daşmasıdır.) 
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Bu misralardan ruhlanan Həqiqi isə yazır: 
 ھرکھ عاشق نیست اندربانگ نی غافلست ازنغمھ و آھنگ نی

عشق ازنی خوشست نی سراسرسوزودردوآتشست جان بیماران [7,44] 
 (Neyin səsinə vurulmayan onun bəstə və nəğməsindən xəbərsizdir. Ney başdan-başa yanğıdır, ağrıdır, atəşdir. Eşq 

xəstələrinin canı Neydən xoşhaldır.) 
Göründüyü kimi, Cahanşah neydən bəhs edərkən sələfinin fikrini təsdiq və təqdir edir. O da Neyin bir eşq atəşilə 

yanıb-yaxıldığını, onun üçün bu qədər yanğılı səslənərək könülləri yandırıb-yaxdığını dilə gətirir. Hər iki şair eşq 
atəşindən xali olanları boş, puç hesab edir, onların varlığına şübhə edir. Başqa bir beytində isə Rumi deyir: 

کند ھای عشق مجنون می کند قصھ نی حدیث راه پر خون می [9,1] 
(Ney qanlı-qadalı yolun hekayətini edir, Məcnunun eşq əhvalatını söyləyir.)  
Həqiqinin bu misraları sanki həmin sətirlərin davamı kimi səslənir: 
  [7,44]نی زآه ونالھ درد افزون کند عابد سجاده را مجنون کند
 (Ney ah-nalə üzündən dərdi artırar, səccadədə ibadət edəni Məcnun edər.)  
Şair yanıqlı Neyin həzin fəryadının mömin abidi də eşq dəlisi etdiyini deyir. Bu sızıltılı nalənin dərd-kədəri 

azaltmadığından, əksinə, artırıb çoxaltdığından bəhs edir. Cəlaləddin Rumi şeiriyyatının cazibəli təsirinə düşənlərin bir 
çoxu kimi, Həqiqi də bu görkəmli məsnəvi yaradıcısının istər deyim tərzini, istərsə də işlətdiyi mövzu və motivləri 
böyük məhəbbətlə izləyərək bu poetik irsin iziylə inamla addımlaya bilmişdir. Cahanşah Həqiqi kimi bir çox qələm 
sahibinin bu şeir formasına həvəslə müraciət etməsinin bir səbəbi də burada geniş mövzulardan rahatlıqla bəhs oluna 
bilməsidir. Türk ədəbiyyatı tədqiqatçılarından F.Köksal bu barədə yazır: “…mesnevi tarzı, ifade kolaylığı ve özellikle 
uzun mevzuları işlemeye uygun bir nazım şekli olması hasebiyle çok rağbet görmüştür”[3,22]. Bu baxımdan Həqiqi 
məsnəviləri də ən müxtəlif məzmunlu hekayələrə həsr olunması ilə diqqəti cəlb edir. Musa peyğəmbərə həsr etdiyi 
məsnəvidə Cahanşah qısaca da olsa onun bir peyğəmbər olaraq daşıdığı missiyadan, “fironlara qənim olmasından” 
söhbət açır. Bir çox rəvayətlərin mövzusuna çevrilən misilsiz möcüzəsindən danışır. 

 [7,39]ازعصایش اژدھا آید پدید تا شود کافر زپیشش ناپدید
(Əsasından əjdaha əmələ gəlir ki, qarşısından kafir yox olsun.) 
Şairin Musanı həm də “eşqin sultanı”, “nur” və “dinin rövnəqi” adlandırdığını görürük. Cəlaləddin Rumi yaradıcı-

lığında Musa peyğəmbər adı ən çox çəkilən dini simalardandır. Şair onun möcüzəsindən yeri gəldikcə bəhs edir.  
منکر مباش بنگر اندر عصای موسی یک لحظھ آن عصا بد یک لحظھ اژدھا شد   [11,840]  

(İnkarçı olma, Musanın əsasına nəzər sal, o əsa bir anın içində əjdaha oldu.) 
İbrahim peyğəmbərlə bağlı məqamlar, xatırlatmalar da Rumi poeziyasında geniş yer alan mövzulardandır. Məlum 

olduğu kimi, onun insanları heyrətə gətirən möcüzəsi oda atıldığı halda yanmaması idi. Həmin əhvalat Ruminin dili ilə 
öz ifadəsini bu cür tapmışdır: 

  [9,40]آتش ابراھیم را دندان نزد چون گزیدٔه حق بود چونش گزد
(Alov İbrahimə dişini vurmadı. Çünki (o) tanrının seçdiyi idi. Onu necə incidə, sanca bilərdi?!) 
Gördüyümüz kimi, şair Tanrının qüdrəti qarşısında imkansız heç bir şeyin olmadığını obrazlı şəkildə dilə gətirir. 

Həqiqi Rumi şeirinin bu hekayətlə bağlı poetik təsvirlərindən ilhamlanaraq İbrahim peyğəmbərə ayrıca məsnəvi həsr 
etmişdir. Lakin onu da vurğulamaq lazımdır ki, Cahanşah bu məsnəvidə “od” və “atəş”dən danışarkən insanı 
kamilləşdirən eşq atəşindən bəhs edir. 

  [7,37]ھر کھ ابراھیم حق است ای پدر در زبان آتش اندازد جگر
(Atam, kim ki, Haqqın İbrahimidir, ciyərini oda atar) 
Şair əsl haqq aşiqinin, tanrı sevgisi daşıyanın özünü bu yolda oda-alova atmağa hazır olduğundan danışır. Daha 

sonra isə eşq atəşinə düşməyin əsl nicat yolu olduğunu vurğulayır.  
درمان ماست این جھ داغست کاندرون جان ماست آتشش ھم درد وھم [7,38] 

(Canımız içində bu nə dağdır belə? Atəşi bizə həm dərd, həm də dərmandır.) 
 Həqiqinin demək olar ki, bütün məsnəviləri nəsihətamiz, öyüdverici, ibrət dolu ifadələrlə zəngindir. Bu ifadələr qısa 

söylənmiş müdrik deyimlər, yaddaqalan aforizmlər şəklində səslənir. Bəzi tədqiqatçılar məsnəvi beytlərində məna 
bitkinliyinin olmadığını qeyd edirlər. “Diğer nazım şekillerinden farklı olarak mesnevide beyit kendi içinde tamamlanan 
bir anlam taşımaz”[5,172]. Fikrimizcə, bu iddia əsassızdır. Həqiqinin lakonik məna tutumuna malik misraları bu fikrin 
əksini sübut etməkdədir. Onun idrak, mərifət, hərislik, kamillik və s. haqqında söylədiyi beytlər didaktik səciyyəli 
dolğun fikirlər ifadə edən sənətkarlıq nümunələridir. Çünki “Cahanşah irfani eşq və mərifət yolunu keçmiş 
sənətkarlardandır”[1,347]. İdrak haqqında oxuyuruq: 

  [7,46]ھر کرا ادراک باشد رھنمون فارق آید از مقاالت جنون
(Kimə ki, idrak yol göstərir, o, divanəlik hekayələrindən uzaq olar.) 
Şair insanı hisslər, instinklər deyil, idrakın idarə etməli olduğunu dönə-dönə vurğulayır. Əks təqdirdə onu daim 

ağlasığmaz hadisələr müşayiət edəcəkdir. 
Şairin mərifət haqqındakı qənaətləri isə öz dolğun ifadəsini bu misralarda tapmışdır: 
 [7,46]معرفت میزان مرد است ای پسر معرفت پیدا کند عیب و ھنر
(Mərifət insanın meyarıdır, tərəzisidir, ey oğul! Qüsuru da, qabiliyyəti də mərifət üzə çıxarır) 
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Məsnəvidə bu cür əxlaqi-didaktik motivlərin üstünlük təşkil etməsi barədə oxuyuruq: “XV. yüzyıla kadar daha çok 
din, tasavvuf, ahlak ve hamasetin hakim olduğu görülür. Bu asırdan itibaren öğretici konular ikinci plana düşmüş; aşk 
ve estetik öne çıkmıştır”[5,173]. Tədqiqatçının qənaətilə qismən razılaşmaq olar. Belə ki, XV əsrə qədər deyil, həmin 
əsrin sonlarına qədər məsnəvilərin mövzusunu daha çox nəsihətamiz fikirlər, didaktik məsələlər təşkil edirdi. Bunu o 
dövrdə qələmə alınmış sanballı məsnəvi əsərlərində görmək mümkündür.  

Bu deyimlər sanki Mövlananın ali dühasının zərif düşüncə süzgəcindən keçib gələn saysız-hesabsız müdriklik 
nümunələrinin məntiqi davamıdır. Rumi deyir: 

لع عیسیست علم و معرفت طالع خر نیست ای توخر صفتطا [10,38] 
(Elm və mərifət İsanın olduğu haldır. Uzunqulağın halı deyil, ey ulaqsifət!) 
Gördüyümüz kimi, Rumi də mərifət kimi yüksək keyfiyyəti insanın, həm də İsa peyğəmbərin simasında ali 

şəxsiyyətli birinin əsas xüsusiyyəti hesab edir. Bu cür paralelləri çox aparmaq olar. Ayrı-ayrı yüzilliklərdə yaşamalarına 
baxmayaraq hər iki şair arasındakı mənəvi bağlılıq, fikir vahidliyi, nəhayət, Cəlaləddin Rumi dühasının sonsuz 
dərinliyinin Cahanşah Həqiqinin şeir-sənət dünyasına güclü təsiri onların yaradıcılıqları arasında ümumi cəhətlərin 
möcudluğuna gətirib çıxarmışdır. Bütün bunlarla yanaşı, Cahanşahın Mövlana Cəlaləddin irsinə olan hədsiz vurğunluğu 
və heyranlığı onun Rumiyə həsr etdiyi ayrıca məsnəvilərdə də öz parlaq ifadəsini tapmışdır. 

 [7,40]کس بھ گرد علم اونبود قرین آفرین بر علم او صد آفرین 
 (Hec kim onun elminin əhatə dairəsinə yaxın düşməyib, əhsən, onun elminə yüz kərə əhsən!) 
Şair Rumini dövrünün misli görünməmiş alimi hesab edir, onun dərin elminə, geniş zəkasına “əhsən” deyir. Həqiqi 

obrazlı şəkildə “onun tökdüyünu yığdığını”, onun yaradıcılığından bəhrələndiyini etiraf edir. Şairin Mövlana 
Cəlaləddinə ithaf olunmuş məsnəvisində oxuyuruq: 

 [7,41]با ھوای عشق او سرگشتھ ام خوشھ چین خرمن او گشتھ ایم
(Onun eşqinin havasına tutulmuşam, Onun xırmanından sünbül yığan olmuşam) 
Cahanşah o böyük müdrikin ərsəyə gətirdiyi sənət tarlasından faydalandığını poetik dillə ifadə edir. Şairin Rumi 

irsini özünə örnək alması və əsərlərində zaman-zaman ona istinad etməsini bütün yaradıcılığı boyu izləmək 
mümkündür. Hətta şairin yüksək Rumi sənətkarlığı qarşısında “mən kiməm ki, onu təqlid edim?!” deməsinin də şahidi 
oluruq. Mirzə Cahanşah qədirbilənlik nümayiş etdirən qələm sahibi kimi Mövlana qarşısındakı mövqeyini, yerini bilmiş 
və onun zəngin sənətindən qidalanan poetik irsini bizə miras qoyub getmişdir. 
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ВЛИЯНИЕ РУМИ В МЕСНЕВИ ДЖАХАНШАХА  
ХАКИКИ НАПИСАННЫЕ НА ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Резюме 

 
Доклад старшего научного сотрудника Института Литературы имени Низами НАНА, доктора философии по 

филологии Кенуль Гаджиевой «Влияние Руми в месневи Джаханшаха Хакики написанные на персидском 
языке» посвящён месневи написанным на персидском языке, азербайджанского поэта XV века Хакики. Автор 
исследовал влияние месневи Мовлана Джалаладдина Руми на творчество Хакики, провел анализ на основании 
приведенных примеров. В докладе затрагиваются особенности разработки тем месневи обоих поэтов. Особое 
внимание в докладе уделяется составлению Хакики месневи с дидактическим содержанием, используя искус-
ство Руми, а также его высокой оценке назидательных идей Руми.  
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Konul Hajiyeva 
 

THE INFLUENCE OF RUMI IN THE PERSIAN MESNEVIS BY JAHANSHAH HAGIGI 
 

Summary 
 
The thesis “The influence of Rumi in the Persian mesnevis by Jahanshah Hagigi” by Konul Hajiyeva, a senior 

research associate, doctor of philosophy on philology of Nizami I|nstitute of Literature of ANAS has been devoted to 
mesnevis written in Persian by Azerbaijan poet Hagigi lived in the 15th century. The author investigated the influence 
of Movlana Jalaleddin Rumi’s mesnevis on the creative work of Hagigi, and anolysed them on the given patterns. In the 
thesis applied to the peculiarities of the using themes in both poets’ mesnevis. The special attention has given to the 
didactic mesnevis by Hagigi advantaged from the art of Rumi and his admonitory thoughts had been highly estimated. 

 
 

Afaq Əliyeva 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 

AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu  
 

HACI SƏLİM SƏYYAH QASIMZADƏ 
(1869-1943) 

 
 
Hacı Səlim Səyyah Qasımzadə kimdir? 
Əsl adı və soyadı Səlim Hacı Qasım oğlu Qasımzadədir. «Hacı» dini iman və əqidəsinin ona qazandırdığı müqəddəs 

ad, «Səyyah» isə dünyanı gəzən, onu öz gözü ilə əyani görmək istəyindən yaranan ədəbi təxəllüsdür. O, XIX əsrin sonu 
– XX əsrin birinci yarısında yaşayıb-yaratmış, ədəbiyyat və mətbuat tariximizə Hacı Səlim Səyyah Qasımzadə adı ilə 
şair, nasir, publisist, tərcüməçi kimi daxil olmuş, ictimai, pedaqoji fəaliyyəti ilə dövrünün ziyalıları içərisində seçilmiş 
və yadda qalmışdır. 

Hacı Səlim Səyyahın həyat və yaradıcılığı indiyə kimi öyrənilməmiş, əsərləri toplanılıb nəşr edilməmiş və öz layiqli 
qiymətini almamışdır. Bu, bir neçə səbəblə bağlıdır. Əvvəla, o, özü sağlığında bütün əsərlərinin müəllif nəşrinə müvəf-
fəq olmamışdır. Onun iri həcmli əsərlərinin yalnız bir qismi sağlığında kitabça halında nəşr olunmuşdur: «Bahar», «Kü-
çə uşaqları və yaxud yetim Həsən», «Xərabat», «Anadolu hərbzədələri», «Buz sındıran», «Xəzan», «Eşq», «Suri-İsra-
fil» «Şeyx və intelligent», «Korlar məktəbi» (tərcümə) bu qəbildəndir. Bu kitabların sonuna edilən «Müəllifin hal-
hazırda təbdən çıxıb satışda olan əsərləri» əlavəsində onun müəllifi olduğu «Həyyi-əla xeyrül-əməl», «İttihadi-islam» 
əsərlərinin də adı çəkilir. 

Mənbələrdəki «hal-hazırda «Xatirələr» («Məkkə xatiratım» – A.Ə.), «Mey, məşuqə və qumar, yaxud bir əyyaşın 
macərası», «Hesab əyləncələri», bəzi mütəfərriq mənzumə və əşar əsərlərini yazmağa məşğuldur» (6) – qeydi 
H.S.Səyyahın daha bir neçə əsərinin olduğundan xəbər verir. Bunlardan əlavə, «Siratəl-müstəqim», Şamda «Sehrül-hə-
lal» kitabının nəşr olunduğu da qeyd edilir. (6) Adları çəkilən bu kitabların yalnız bir qismini AMEA M.Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutundan və Respublikanın müxtəlif kitabxanalarından əldə etmək mümkündür.  

Hacı Səlim Səyyahın əsərlərinin bir yerə toplanılmasında çətinlik törədən digər bir səbəb yaradıcılığının mühüm 
hissəsini təşkil edən satirik şeir və publisistikasının dövri mətbuat səhifələrində müxtəlif gizli imzalarla dərc olunmaşı-
dır. 

Qulam Məmmədli Hacı Səlim Səyyahın dövri mətbuatda («Molla Nəsrəddin», «Zənbur», «Kəlniyət», «Tuti», «Mə-
zəli», «Babayi-Əmir», «Arı», «Qardaş köməyi», «Məşəl», daha sonralar «Kommunist», «Yeni yol» və s.) «Səyyah», 
«H.Səyyah», «H.S.Səyyah», «Ədibül-Hükəma», «Xərabati», «İbnül-həkim», «Müftəxoruddövlə», «Səyyahi-Səncə-
rani», «Şeyxül-Məşayiq» və sair – ümumilikdə 17 müxtəlif gizli imzadan istifadə etdiyini bildirir. 

Mənbədəki «Səyyah» imzasından H.S.Qasımzadədən başqa Üzeyir Hacıbəyli, Yaqub Nəsirli, Məşədi İbrahimin, 
«Səncərani»dən isə Həsən İxfa Əlizadənin də müştərək istifadə etdiyi faktı (4) nəzərə alınmaqla, bu əsərlərin 
toplanılması və müəllifinin müəyyən edilməsi çətinliyi aydın olur.  

Hacı Səlim Səyyahın tərcümeyi-halı ilə bağlı ilk məlumat «Övraqi-nəfisə» (6) məcmuəsində dərc edilmişdir. «Övra-
qi-nəfisə» Ə.Müznibin redaktorluğu ilə Bakıda nəşr olunmuşdur. 1915-1916-ci illərdə Ə.Müznibin redaktorluğu ilə da-
ha bir satirik məcmuə – «Babayi-Əmir» nəşr olunmuşdur. Hacı Səlim Səyyah o dövrdə nəşr olunan satirik məcmuə-
lərdən daha çox «Babayi-Əmir» jurnalı ilə əməkdaşlıq etmişdir. Jurnalın iki ildə 65 nömrəsi çıxmışdır. H.S.Səyyahın isə 
jurnalda 20-dən çox satirik yazıları dərc olunmuşdur. Şübhəsiz, dövrün bu iki ziyalısı arasında yaxınlıq olmuşdur. 
Ehtimal ki, «Övraqi-nəfisə»də dərc olunan tərcümeyi-hal Səyyahın öz razılığı ilə olmuş, məlumat Ə.Müznibə özü 
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tərəfindən təqdim edilmişdir. Tərcümeyi-hal Hacı Səlim Səyyahın həyat və fəaliyyətinin 1919-cu ilə qədər olan dövrünü 
əhatə edir. 

Hacı Səlim Hacı Qasım oğlu Qasımzadə 1869-cu ildə Vilnüsdə dünyaya gəlmişdir. Atası bakılı Hacı Qasım, anası 
isə Litva müsəlmanlarından general Olanın (tədqiqatlarda «Ulamin» kimi də qəbul edilir. Bax: 1, s. 523) qızı olmuşdur. 
Səlim 4 yaşında ikən 6 nəfərdən ibarət ailəsi (ata, ana, iki bacı, iki qardaş) ilə birlikdə 1873-cü ildə Bakıya gəlmiş, bir il 
sonra – 5 yaşında ailəsinin bütün üzvlərini itirmişdir. 

Uşaqlıq illərini ata qohumlarının himayəsində yaşayan Səlim 14 yaşında Bakı valisinin köməyi ilə Vilnüsə ana 
əqrəbalarının yanına getmiş, Səlimin həyatının ikinci – təhsil və səyyahlıq dövrü başlamışdır. 1883-1885-ci illərdə Vil-
nüsdə rus dilində ikiillik təhsil aldıqdan sonra Bakıya qayıtmışdır. Aldığı təhsili ilə kifayətlənməyən Səlim İstanbula 
getmiş, 1885-1887-ci illərdə türk və fars dillərində təhsilini davam etdirmişdir. Eyni vaxtda mühacir komissiyonunda 
Robert Lens adlı məşhur Avropa səyyahının yanında xidmətə başlamışdır.  

1887-1890-cı illərdə Misirdə – islam dünyasının ən qədim universitetlərindən sayılan «Cameyi-Əzhər»də (X əsrdə 
Cümə məscidi kimi inşa edilmiş indiki Əl-Əzhər Universitetində) ərəb dilində orta təhsil almışdır. O vaxtkı ərəb üsya-
nını yatırtmaq üçün muzdlu döyüşçü kimi dağıstanlı Məhəmməd Paşanın komandanlığı altında 8 ay müharibədə iştirak 
etdikdən sonra yenidən Türkiyəyə – İzmirə dönmüşdür. 

Təhsil illərində dünya haqqında oxuduqlarını və müəllimlərindən eşitdiklərini gözü ilə görmək arzusu ilə Robert 
Lenslə 3 il müddətində – Türkiyə, Rusiya, Misir, Hindistan, Bolqarıstan, Ərəbistan və Afrika ölkələrinə səyahət 
etmişdir. 1892-ci ilədək Lenslə bərabər səyahət edən Hacı Səlim ondan ayrılaraq Şama getmiş və müstəqil şəkildə 
səyyahlığını davam etdirmişdir. Şamda şəbədəbazlıq haqqında «Sehrül-həlal» adlı bir kitabı nəşr olunmuşdur.  

«Sonraları əhli-təsəvvüf, əhli-təriq və əfkarın rümuz və güzəranlarından baxəbər olmaq məqsədilə bir ildən ziyadə 
Cəlali, Xaksar, Əcəm, şah Nemətullahi, Nəqşbəndi, Bəktaşi və Qadiri silsilələrində olub…» mürşidləri dinləmiş və 
məsləhətlərini almışdır. (6) 

Hindistanın Rongun (Ranqun şəhəri – A.Ə.) şəhərində cukilər xərəbatına daxil olmuşdur. Bombey şəhərində 
ingilislərin yaratdıqları «Ölüm qəhvəsi» cəmiyyətinin üzvü kimi bu cəmiyyətin tapşırığı ilə Fransanın Marsel şəhərinə 
gedərək Masonlar lojasına da daxil olmuşdur. 

Səyyah 14 il «bərrü biyabanlarda» dözdüyü «işkəncə və zilləti» əslində, vüsala çatmaq üçün eşqin uğurlu bir sınaq 
və imtahanı kimi dəyərləndirir: 

 
İbtida eşq aşiqi şiddətlə eylər imtahan, 
Saxlayar işkənceyi-zillətdə bir xeyli zaman. 
 
İmtahandan çıxsa – bəxş eylər ona fəzlü kamal, 
Çıxmasa – nabüd olar dünyada tapmaz bir vüsal. 
 
Eşqdir çöllərdə mən Səyyahı on dörd il mədid, 
Gəzdirən bərrü biyabanlarda, yoldaşsız, vəhid. 
 
İmdi qandın – fəzli-fazil, elmi-alim, şeri-mən? 
Eşqdəndir, eşqdəndir, eşqdəndir, eşqdən. 

 
Səlim yola saldığı bu illərdə türk, rus, fars, ərəb, ingilis, fransız dillərini öyrənir, dünya biliklərinə yiyələnir, dünyanı 

dərk edir, özünü tanıyır, özünün bu dünyadakı yerini müəyyən edir. 
Səyahəti dövründə üç dəfə Kəbə, üç dəfə Kərbəla və digər «övliyai-Allah» ziyarətlərində olan H.S.Səyyah «dini-

islamı» pozanlara, onu «təqsim» edənlərə üzünü tutub demişdir: 
 

Milləti talan edənlər! Xanəniz olsun xərab, 
Dini-islamı pozan kəs! Ömrün olsun çün hənab! 
 
Bax təvarixə! Nələr getmiş əlindən gör sənin? 
Qeyb olan əmlakını qıl bir hesab! Ey, bihesab! 
 
Bəs deyilmi firqə-firqə parçalanmaq üz-üzə? 
Elmi təqsimə nə mahirsən? Sən ey, alicənab? 

 
XX əsrin ilk illərində «hübbülvətən min əl iman» (Vətən sevgisi imandandır) məfadincə Bakıya qayıdan Hacı Səlim 

Səyyah maarif və mədəniyyət sahəsində çalışmışdır. 1906-cı ildə əsas məqsədi məktəb, kitabxana, öz mətbuat 
orqanlarının, xalq müəllimlərinin hazırlanması üçün pedaqoji kursların yaradılması, dərsliklərin nəşri, tamaşaların və 
ədəbi axşamların keçirilməsi olan «Nəşri-maarif» cəmiyyəti yaranmışdır. Hacı Səlim də bu cəmiyyətin təşkil etdiyi 
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ikiillik pedaqoji kurslarında 1906-1907-ci illərdə dinləyici olmuş və ibtidai məktəb müəllimi ixtisasını qazanaraq 
pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 

O, «Nəşri-maarif» xeyriyyə cəmiyyətinin nəzdində olan 1 saylı məktəbin müəllimi və direktoru təyin olunmuşdur. 
Bu məktəbi altı il idarə etmişdir. Naməlum səbəblərdən məktəb şəhərin doqquzuncu məktəbinə təbdil olunmuşdur. Bir 
il yarıma qədər şəhərin doqquzuncu məktəbində müəllimlik edən Hacı Səlim Qasımzadə 1913-cü ildə rus dili 
müəllimliyinə şəhadətnaməsi olmadığı üçün məktəbdən xaric olunmuşdur. O, pedaqoji fəaliyyətini şəhərin 3-cü zükur 
(kişilər) məktəbində davam etdirmişdir. 

XX əsrin əvvəllərində təhsil sahəsində mövcud olan əsas problemlərdən biri dərslik hazırlığı idi. Bu məsələ ilə bağlı 
Azərbaycan müəllimlərinin I (1906) və II (1907) Qurultaylarında da müzakirələr aparılmışdır. Həmin qurultayda qəbul 
edilən qərarlardan biri ibtidai məktəblər üçün ana dilində dərsliklərin hazırlanması barəsində olmuşdur. Bu qərardan 
sonra ana dilində dərsliklər yazılmağa başlanmış və təcümələr edilmişdir. Pedaqoji fəaliyyəti ilə kifayətlənməyən Hacı 
Səlim Səyyah öz evində «Məktəb» adlı mətbəə açaraq naşirlik də etmişdir. Mətbəə fəaliyyət göstərdiyi illərdə Hacı 
Səlim Səyyahın öz əsərləri («Anadolu hərbzədələri», «Küçə uşaqları və yaxud yetim Həsən», «Buz sındıran», «Bahar» 
və s) ilə yanaşı, «Birinci il» (M.Mahmudbəyov), «Türk ədəbiyyatına ilk qədəm» (M.Mahmudbəyov, A.Səhhət), «İkinci 
il» (F.Ağazadə), «Türk qiraəti» (R.Əfəndizadə), «Qorxulu nağıllar» (S.S.Axundov) və sair çox sayda dərslik və uşaq 
ədəbiyyatı nəşr olunmşudur. Onun uşaqlar üçün tərcümə etdiyi «Korlar məktəbi» və Ağaəli Qasımovla birikdə 
hazırladıqları «Hesab əyləncələri məcmuəsi» kitabı da bu qəbildəndir. 

XX əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərmiş hər bir ədəbi-mədəni cəmiyyətlərin ayrı-ayrılıqda müəyyən rolu olmuş-
dur. Bunlardan biri də «Mühərrirlər və ədiblər cəmiyyəti»dir. Bu cəmiyyətin yaranmasında «əsas rolu Məmməd Əmin 
Rəsulzadə oynayırdı. M.Ə.Rəsulzadədən başqa «Mühərrirlər və ədiblər cəmiyyəti»nin rəyasət heyətinə Oruc Orucov 
(məşhur naşir), Hacı İbrahim Qasımov («Bəsirət» qəzetinin redaktoru), Seyid Hüseyn (Sadiq) – yazıçı və tənqidçi, 
Ceyhun bəy Hacıbəyli (tənqidçi və jurnalist), Əli Paşa Hüseynzadə (şair və jurnalist) daxil idilər. 

Cəmiyyətin ilk iclası 1917-ci il aprelin 28-də keçirilmiş, təşkilatın «Nizamnaməsi»nin müzakirəsi keçirilmişdir… 
Cəmiyyətin aprelin 30-da keçirilən 2-ci iclasında isə Hacı İbrahim Qasımov sədr, H.S.Qasımzadə (Səyyah) xəzinədar, 
Xəlil İbrahim isə katib seçilmişdilər. (5, s. 13-14) 

1919-cu ildə Bakı 1-ci realnı məktəbinin nəzdində milli sinif üçün hazırlıq kursu açılmışdır. Kursa 30 nəfərə qədər 
şagird daxil olmuşdur. Müdiri Abdulla Şaiq olan bu kursda Hacı Səlim Səyyah da dərs demişdir. (7) 

Göründüyü kimi, mövcud elmi-biblioqrafik mənbələrdəki məlumatlardan indilikdə Hacı Səlim Səyyah Qasımza-
dənin həyat və fəaliyyətinin yalnız 1919-cu ilinə qədər olan dövrünə aydınlıq gətirmək mümkün olmuşdur. 

Hacı Səlim Səyyah Qasımzadə 1943-cü ildə Bakıda vəfat etmişdir. 
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ГАДЖИ СЕЛИМ СЕЙЙАХ КАСИМЗАДЕ 
(1869-1943) 

 
Резюме 

 
Статья посвящена жизни и деятельности Гаджи Селим Сеййах Касимзаде. Поэт, прозаик, публицист 

Г.С.Сеййах путешествовал вместе с Робертом Ленсом. Во время путешествия он был в разных странах – Тур-
ции, Болгарии, Индии, Египте, России, Саудовской Аравии и Африке. В статье также затрагиваются вопросы 
переводческой, педагогической и издательской деятельности Г.С.Касимзаде. 
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HAJI SELIM SEYYAH KASIMZADE 
(1869-1943) 

 
Summary 

 
The article is devoted to the life and creation of Haji Selim Seyyah Kasimzade. Poet, writer, publicist H.S.Seyyah 

travelled together with Robert Lens. During the journey he was in different countries – Turkey, Bulgaria, India, Egypt, 
Russia, Saudi Arabia and Africa. The article also touches on issues of translational, educational and publishing activities 
of H.S.Kasimzade. 

 
 

Təhminə Bədəlova 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi, 

AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu 
  

MƏHCUR ŞİRVANİ XVII-XIX  
ƏSR ƏLYAZMALARIMIZDA 

 
 

ədim və zəngin keçmişə malik maddi, mənəvi-mədəni irisimizin öyrənilməsində, araşdırılıb bu günün dəyər-
lərinə çevrilməsində əsrlərə şahidlik edən əlyazmalarımızın, bu qiymətli sərvətin rolu danılmazdır. Bu xəzinə-
nin hər səhifəsindən bir sənətkar ömrü, bir şair taleyi boylanır. Neçə qaranlıq mətləblərə işıq salmaqda, neçə 

müəmmalı suallara cavab tapmaqda yardımçımız olub bu səssiz-səmirsiz kağız parçaları.  
Qədim və orta çağlarda yazıb-yaratmış şairlərin ədəbi irsinin böyük hissəsi cünglərdə toplanıb qorunmuşdur. XVII-

XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının dəyərli nümayəndələrindən olan Molla Məhcur Mürsəli Şirvani kimi sənətkarımı-
zın da indiyədək ədəbiyyatşünaslığımıza bəlli olmayan əsərləri məhz qədim əlyazmalarının araşdırlması sayəsində aşkar 
edilmiş, şairin yaradıcılığının bir çox məqamları öyrənilərək geniş tədqiqata cəlb olunmuşdur. 

Akademik H.Araslı yazır: “XVIII və XIX əsrlərdən qalmış cünglərin hamısında Məhcurun rübabi şeirlərindən 
nümunələr vardır” (1,193). Bu da onu göstərir ki, bütün sayılıb-seçilən sənətkarlar kimi Məhcurun da əsərləri artıq şai-
rin öz dövründən başlayaraq şeir həvəskarları və katiblər tərəfindən köçürülməyə və toplanmağa başlamışdır. M.Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunan cüng və bəyazlardan təxminən on səkkizində Məhcurun şeirlərinə rast gəlmək 
olur. 1977-ci ildə çap olunmuş “Əlyazmalar kataloqu”nda (2) hər bir cüngün katibi, tarixi və yazıldığı xətt haqqında 
məlumat verilir. Bu cünglərdəki şeirlərin bir hissəsi çap olunsa da, şairin hələ işıq üzü görməmiş əsərləri qalmaqdadır. 
Cünglərdən yalnız biri XVII əsrin sonuncu on illiyində (A-314/3001; tarixi – 1104(1692), katibi – Kazım Qaradonlu, 
xətti – nəstə’liq-şikəstə və nəsx), yerdə qalanı isə XIX yüzillikdə tərtib edilmişdir.  

İlk olaraq deyək ki, mənbələrdə (tədqiqatlarda, məcmuə və toplularda) əsasən Məhcur Şirvani kimi qeyd edilən şai-
rin tam adının, daha doğrusu, ləqəb və nisbəsinin dəqiqləşdirilməsi məhz əlyazmalarının öyrənilməsi sayəsində müm-
kün olmuşdur. Məlumdur ki, Məhcur şairin təxəllüsü (bəzi əlyazmalarında Məhcuri yazılır), Şirvani isə nisbəsidir. 
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fondunda saxlanılan Б – 1987 / 3145 (vər.72б) və Б – 
2228 / 3147 (vər.56a) şifrəli cünglərdə qeyd olunan “Molla Məhcur rast” (Molla Məhcurundur) imzası göstərir ki, şairə 
- “Molla” ləqəbi verilmişdir. Təbii ki, bu, onun təkcə molla-ruhani olması ilə deyil, həm də elm-irfan sahibi olması ilə 
bağlı idi. Məlumdur ki, “molla” sözü dini mövqe ilə yanaşı, “savadlı, elmli” anlamlarında da işlənmişdir. Təsadüfi deyil 
ki, bir çox görkəmli Azərbaycan şairlərinə məhz bu ləqəblə müraciət olunmuşdur. Elə təkcə Molla Cüma, Molla Vəli 
Vidadi, Molla Pənah Vaqif kimi sənətkarların adlarını çəkmək kifayətdir. Halbuki bu sənətkarlar heç vaxt mollalıqla 
məşğul olmamışdılar. “Molla” ünvanının işlənməsinə dair aşağıdakı maraqlı fikir də dediklərimizi bir daha təsdiqləyir: 
“Hamidinin avtoqraf divanını fotofaksimile şəklində 1949-cu ildə İstanbulda geniş müqəddimə ilə nəşr edən 
İ.H.Ertaylan onun haqqında yazır: “Hamidi XV əsrin yetişdirmiş olduğu türkcə, farsca, ərəbcə şeir yazan, zəmanəsinin 
ümumi mərufəsinə sahib olan və bu münasibətlə də molla ünvanını almış bulunan ...alim və sənətkar şairlərdəndir” 
(3,373). “Qisseyi-Şirzad” məsnəvisinin “Xurşidbanu özü də bir tərəfdən toy tutduğudur” hissəsində də Məhcur öz 
yerinin məhz mollalar arasında olduğuna işarə edərək yazır: 

 
Mollalar oturmuş, hamı zərpuş, 
Heyf ola ki, Məhcurun yeri boş. (4,33) 
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Qeyd edək ki, Məhcur Şirvanidən bəhs edən heç bir elmi tədqiqatda şairin doğulduğu tarix və yer göstərilməyib. 
Yenə də məhz əlyazmalarının diqqət və səbrlə araşdırılması nəticəsində Məhcurun Şirvanın Mürsəl kəndindən olduğu 
aşkara çıxarılmışdır. AMEA Əlyazmalar İnstitutundakı Б-1812 / 3737 (vər.228) şifrəli cüngdə Məhcurun XVI əsrin 
böyük türk şairi Baqinin “Yeg” rədifli qəzəlinə yazdığı təxmisin əlyazmasında vərəqin yuxarısında şairin adı bu cür 
qeyd olunmuşdur: “Təxmisi-qəzəli-əfəndi-Baqi Məhcuri Şirvani Mürsəli”.  

Onu da qeyd edək ki, Mürsəl kəndinin adına başqa ədəbi nümunələrimizdə də rast gəlirik. Məsələn, Şirvan ədəbi 
mühitinin nümayəndəsi olan Zarinin xalqın acınacaqlı həyatından bəhs edən mənzum ərizəsində Mürsəl kəndinin də adı 
çəkilir.  

Tapdı zülm iki yerdə leyk zühur, 
 Xəlqdə var nə rahətü nə sürur. 
 Nemətabaddır, biri Mürsəl, 
 Nəql edim halını sənə mücməl. (5,167) 

 
 Mənbələrin əksəriyyətində isə Məhcur Şirvani XVIII əsr şairi kimi qeyd olunur. “Danişməndani-Azərbaycan” 

müəllifi “Hədiqətüş-şüəra”ya əsaslanaraq şairin XIX əsrdə yaşadığını bildirir (6,220). “Şirvanın 350 şairi” kitabında (7) 
isə şairin doğum tarixi altında (cədvəl daxilində) XVII əsrin sonu XVIII əsrin əvvəlləri qeydi verilmişdir. Tam olmasa 
da, şairin yaşadığı dövrü dəqiqləşdirməkdə yenə də əlyazmaları köməyimizə gəlir. Belə ki, artıq yuxarıda da qeyd 
etdiyimiz kimi, hicri 1104-cü ildə (miladi 1692) Kazım Qaradonlunun tərtib etdyi (şifrə A-314/3001) nəstə’liq-şikəstə 
və nəsx xətləri ilə yazılmış cüngdə Məhcurun məşhur “Könlüm arzumanda, gözüm yollarda” misrası ilə başlayan 
qoşması verilmişdir. Elə buradaca qeyd edək ki, qoşma çox maraqlı və göz oxşayan bir səliqə ilə köçürülmüşdür: şeirin 
üç bəndi vərəqin sağında maili şəkildə yazılmış, hər bəndin dördüncü misrası isə sanki əvvəlki üç misranı birləşdirirmiş 
kimi bəndin yuxarısında verilmişdir. Dördüncü bəndin hər bir misrası isə aşağıdan yuxarıya doğru yazılmış və beləliklə 
də çox estetik və gözəl bir şəkil almışdır.  

Beləliklə, 1692-ci ildə tərtib edilmiş cüngdə Məhcur Şirvaninin xalq şeiri üslubunda, qoşma janrında yazılmış 
əsərinin yer alması göstərir ki, şair artıq bu dövrdə tanınmış bir qələm şahibi olmuşdur. Qeyd edək ki, şairin əsərlərinin 
dil-üslub xüsusiyyətləri, leksik fondu XVIII əsrin II yarısından sonra yaşayıb-yaratmış sənətkarların yaradıcılığından 
fərqlənir. Belə ki, şairin yaradıcılığında artıq XVIII əsrdən xəlqiləşməyə doğru meyil edən poeziyadan daha çox klassik 
lirikanın, ərəb-fars sözləri ilə zəngin, təsəvvüf rəmz və simvollarının bol işləndiyi poeziyanın ruhu duyulur. Beləliklə, 
Məhcur Şirvani XVII əsrin II yarısı və XVIII əsrin I yarısında Şirvanın Mürsəl kəndində yaşayıb-yaratmış və bu dövr 
Şirvan ədəbi mühitinin klassik nümayəndələrindən biri olmuşdur. Lakin onun dəqiq doğum və ölüm tarixi, hansı ailəyə 
mənsub olması və ümumiyyətlə, həyatının ayrı-ayrı məqamlarına aid heç bir mənbədə dəqiq məlumat verilmir. Ayrı-
ayrı cünglərə səpələnmiş əsərlərində də şəxsi həyatına dair azacıq da olsa, bilgiyə rast gəlinmir. Hicri 1285-ci ildə 
(1869) Məhəmməd Paşa ben Əli Əsgər Sanini Urumi taifeye Qasımlu tərəfindən tərtib olunan Б-75/2939 şifrəli cüngdə 
(vər.66a, 76a) Məhcurun “Cüda” və “Emşəb” (“Bu gecə”) rədifli farsca iki qəzəli verilmişdir. Maraqlıdır ki, tərtibçi çox 
səliqə ilə (eyni rədifli qəzəllər ardıcıllıqla düzülmüşdür) tərtib etdiyi “Gülçin”ə müqəddimə də yazmışdır. Həm də ta-
rixindən (hicri 1286-cı il rəcəb ayının 18-i) məlum olur ki, tərtibçi müqəddiməni cüngü tam tərtib edib bitirdikdən sonra 
yazmışdır. Şeirləri toplanan şairlər barəsində müqəddimədə məlumat verən Məhəmməd Paşa Məhcur haqqında sadəcə – 
“Məlum nə şod” (“Məlumat yoxdur”) qeydi ilə kifayətlənmişdir. 

Məhcur Şirvani yaradıcılığının ən mübahisəli məsələlərindən biri şairin “Gəl vəqtdir” şeirinin janrıdır və bu mə-
sələyə aydınlıq gətirməkdə də əlyazmalara üz tuturuq. Bu şeir Məhcurun ən məşhur, ən mükəmməl və eyni zamanda, ən 
çox çap olunan əsərlərindəndir. Təsadüfi deyil ki, F.Köçərli şairin bu şeirindən çıxış edərək onu “rəvantəb şair” 
adlandırmışdır. Şeir ayrı-ayrı tərtibçilər tərəfindən müxtəlif janr adları altında nəşr edilmişdir.  

Hüseyn Əfəndi Qaibovun “Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına məcmuədir” toplusunda Məhcura da ayrıca 
yer ayrılmış və şairin adı çəkilən əsəri burada öz əksini tapmışdır. Şeir bu imza altında verilmişdir: “Müəşşəri-Məhcuri 
Şirvani sən’əti-tərcibənd” (88,203). Hüseyn Əfəndi əsərin janrını müəşşər adlandırsa da, onun tərci bənd sənəti-üsulu ilə 
yazıldığını qeyd etmişdir. H.Ə.Qaibov müəşşərin bəhrini də müəyyənləşdirmiş və onun “Failatün failatün failatün fai-
lat” ölçüsündə yazıldığını göstərmişdir. Ədəbiyyatşünaslıq elmimizdə görkəmli xidmətləri olan Firidun bəy Köçərlinin 
XX əsrin əvvəllərində böyük, gərgin tədqiqat nəticəsində yazdığı “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları” adlı 
qiymətli əsərində Məhcur Şirvaninin yenə də “Gəl, vəqtdir” rədifli müəşşəri nəşr olunmuşdur. Çox güman ki, Firidun 
bəy bu şeiri məhz H.Ə.Qaibovun “Məcmuə”sindən götürmüşdür. F.Köçərli şeiri tərcibənd adı ilə nəşr etdirmiş və 
bundan sonra Məhcur Şirvani irsinə müraciət edən ədəbiyyatşünasların əksəriyyəti bu istilahı qoruyub saxlamış, sözü 
gedən əsərdən tərcibənd kimi bəhs etmişlər. Yalnız prof. C.Qəhrəmanov “Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr” 
kitabında bu əsəri müsəmmət adlandırmış, prof. X.Yusifli isə “XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan poeziyasından 
seçmələr”də yenidən müəşşər kimi təqdim etmişdir.  

 Prof. A.Dadaşzadə “XVIII əsr Azərbaycan lirikası” monoqrafiyasında tərcibənd kimi təqdim etdiyi bu şeirin 
quruluşunu orta əsrlərdə Qərbi Avropada çox işlənən “sonetlər çələngi” poetik forması ilə maraqlı şəkildə müqayisə 
etmişdir. Elə buradaca da qeyd edək ki, Məhcurun “Gəl vəqtdir” əsərinin janr xüsusiyyətlərini ayrıca elmi məqalə və 
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daha sonra isə monoqrafiyada təhlil etdiyimiz üçün burada birbaşa yardımımıza gələn əlyazmasından bəhs etməklə 
kifayətlənəcəyik.  

Belə ki, Məhcurun bu şeiri Əlyazmalar İnstitutunun fondunda saxlanılan və Məhcurun əsərlərinin əks olunduğu 
cünglərin əksəriyyətində vardır. Lakin bəzi cünglərin vərəqləri düşdüyündən şeir yarımçıq qalır. Б – 1335/2958 şifrəli 
cüngdə vərəq 30, 30a, 31, 31a, 32, 32a-da “Gəl vəqtdir” şeiri tam şəkildə verilmişdir. Vərəq 30-da yuxarıda “Müəşşəre-
min kəlame-Məhcur” qeydi var. Hər vərəqdə iki bənd verilmişdir. Təbii ki, zaman baxımından müəllifə daha yaxın olan 
və nəzəri baxımdan da əsasını tapdığı üçün bu məlumat çox qiymətli hesab oluna bilər. 

Məlumdur ki, XVIII əsr sənətkarlarından heç birinin əldə olan əsərlərində türk ədəbiyyatı ilə əlaqələrin izlərinə rast 
gəlinmir. Əlyazmalar İnstitutunda Б-1812/3737 şifrəli cüngdə Məhcurun bir təxmisi qorunur. Bu təxmis XVI əsr 
məşhur türk şairi Baqinin “Yeg” rədifli qəzəlinə yazılmış təxmisdir Əlyazmasında katib şeiri, yuxarıda da qyd etdiyimiz 
kimi, belə təqdim edir: “Təxmisi-qəzəli-Baqi əfəndi-Məhcuri Mürsəli Şirvani”. Bu təxmis XVIII əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatının türk ədəbiyyatı ilə əlaqələrini göstərən bir nümunədir. “Yeg” rədifli qəzəl Baqinin sənətkarlıqla yazılmış 
şeirlərindəndir. Təbii ki, şairin türk ədəbiyyatı tarixində görkəmli yer tutan, müasiri olduğu, şeirə, ədəbiyyata böyük 
dəyər verən sultanlar – Sultan Süleyman Qanuni, Sultan Səlim Sani, Sultan Murad Salis tərəfindən yüksək qiymətləndi-
rilən, “rəisül-üləma” məqamınadək ucalan Mahmud Baqi əfəndiyə təxmis yazmağı təsadüfi olmamışdır. Buna səbəb, bir 
tərəfdən hər iki şairin ayrı-ayrı lirik duyğuların, irfani-fəlsəfi görüşlərin ifadəsindəki uyarlıq, dil-üslub xüsus iy-
yətlərinin yaxınlığı olmuşdursa, digər tərəfdən Baqinin bir şair kimi yüksək poetik istedada və nüfuza malik olması idi.  

Əlyazmalarının öyrənilməsi şairin əsərlərindəki nüsxə fərqlərinin də aydınlaşdırılmasına səbəb olmuşdur. Bu da 
təbii ki, mətnin daha da dəqiqləşdirilməsinə, ən mükəmməl variantın seçilməsinə şərait yaratmışdır.  
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МАХДЖУР ШИРВАНИ В РУКОПИСЯХ XVII-XIX ВЕКОВ 
 

Резюме 
 
Статья рассказывает о рукописях использованных в целях выяснения некоторые трудные моменты жизни и 

творчества Азербайджанского поэта XVII-XVIII веков Махджура Ширвани. Итак, во время уточнения псевдо-
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нима и нисбе, место и время проживания поэта, а также некоторые спорные вопросы в его произведениях были 
анализированы заметки в краях рукописных листах его стихов и достигнуты определенные результаты. Во 
время исследования и изучения рукописей были обнаружены факты о том, что поэту проживавшему именно в 
слиянии XVII-XVIII веков в селении Мурсал Ширвана обращались почетным титулом "молла". Во время 
исследования были использованы джунги и беязы, которые хранятся в фондах Института Рукописи. 
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MAHJUR SHIRVANI IN XVII-XIX CENTURY MANUSCRIPTS 

 
Summary 

 
Summary The article deals with the manuscripts which were used in elucidating some obscure points of the life and 

literary activity of XVII-XVIII century Azerbaijani poet Mahjur Shirvani. Altogether, while specifying the nickname 
and nisbe, the place and the period of the poet including some questionable points in his works, the notes on the edgings 
of the pages of the manuscripts were analyzed and as a result the researcher had come to proper conclusion. While 
investigating the manuscripts it was found out that the poet lived just in the joint of XVII-XVIII centuries, he was 
addressed as “Mullah” and lived and created his works in the village of Mursel of Shirvan. On the process of research 
the jung and beyaz kept at the fund of Institute of Manuscripts were used. 
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“MOLLA NƏSRƏDDİN” JURNALININ 
“POÇTA QUTUSU” 

 
 

zərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatı tarixində müstəsna xidməti olan dahi Cəlil Məmmədquluzadənin redak-
torluğu ilə nəşr olunan «Molla Nəsrəddin» jurnalı yaranışından ədəbi və elmi ictimaiyyətin diqqət mərkəzin-
də olmuşdur. Milli-mədəni irsimizin bu əvəzsiz abidəsi ecazı ilə daim öz ətrafına onu tarixin bir əsrlik 

ideoloji qasırğalarından qoruyub bu günümüzə çatdıran ədəbiyyatşünas nəsli toplamışdır. 
Təsadüfi deyil ki, jurnal tədqiqatlarda «Azərbaycan azadlıq hərəkatı tarixi ilə əsrimizin (XX əsrin – E.Q.) əvvəllərin-

dəki icimai, siyasi, estetik və etik fikirlə, sinfi və məfkurəvi çarpışmalarla möhkəm bağlı olan, həmin mürəkkəb dövrün 
səciyyəvi xüsusiyyətlərini reflektor kimi əks etdirən» (6, s. 252) bir hadisə kimi qiymətləndirilmişdir. 

Tarixi inkişafın müxtəlif dönüş, keçid və dirçəliş mərhələlərində cəmiyyətdəki ziddiyyətlərin və mürəkkəbliklərin 
həlli yollarını müəyyənləşdirən, inkişaf axarını düzgün istiqamətləndirən, yeni, daha kəskin, səfərbəredici bədii, siyasi, 
elmi publisistikanı zaman özü yaradır. Ö.Faiqin təbirincə: «Zaman bu dövrdə xəyala gəlməyən vüquatı doğuran bir ana-
dır» (7, s. 449-450). C.Məmmədquluzadə də «Molla Nəsrəddin» jurnalının nəşri üçün məhz «təbiət» və «zaman»ı 
yaradıcı faktor kimi qiymətləndirmişdir. 

C.Məmmədquluzadənin Tiflis Senzura Komitəsi tərəfindən aldığı 4 mart 1906-cı il tarixli razılıq təliqəsində jurnalın 
nəşri proqramı aşağıdakı şəkildə müəyyən edilmişdir:  

1. Söhbətlər; 2.Atmacalar; 3.Felyetonlar; 4.Yumorlu şeirlər; 5. Yumorlu teleqramlar; 6. Satirik hekayələr; 7. 
Lətifələr; 8. Poçta qutusu; 9. Yumorlu elanlar; 10. Şəxsi elanlar; 11. Karikatura və illüstrasiyalar (8, s. 36). 

Sonralar jurnalın səhifələrində satirik lüğət, and, atalar sözü, tapmaca, riyazi misal və məsələ, səyahətnamə, 
səhnəcik, sual-cavabdan da istifadə edilmişdir. 

Jurnalın əksər saylarında özünə yer almış «Poçta qutusu» tədqiqatçıların diqqətindən kənarda qalmamış, onun 
jurnalın nəşri taleyində mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi haqqında dəyərli fikir və mülahizələr söylənilmişdir (1, 2, 6). 

Jurnalda oxucu ilə birbaşa əlaqə yaradan «Məktub» və «Cavab» sərlövhəli yazılar da var. Xarakter etibarilə «Poçta 
qutusu»ndan tamamilə fərqlənən belə yazılarda bəzən redaksiyaya gələn məktublara, çox halda isə jurnalın əvvəlki 
sayında çıxmış, yaxud müxtəlif mətbuat səhifələrində dərc olunmuş yazılara redaksiya, ya da oxucu tərəfindən 
münasibət xarakterli cavab verilir. Redaksiya müxbir mətnlərinin sonunda «İdarədən», «Molla Nəsrəddin tərəfindən», 
yaxud «Molla əmi deyir ki:» şəklində münasibət bildirmək, oxucuya cavab vermək üsulundan da istifadə edir. «Poçta 
qutusu» isə jurnalın heyəti ilə onun sahə müvəkkilləri, abunəçiləri, yazarları və ümumən oxucuları arasında müstəqil 
rabitə funksiyası daşıyır. Əqidəsi ictimai, siyasi mühitin doğurduğu «Biz kimik?», «Nə etməliyik?» kimi sualların həlli 
məsuliyyəti ilə yüklənmiş, öhdəsinə səfərbəredici missiya götürmüş bir vətəndaş-jurnalistin qarşısına qoyduğu məqsədə 

A



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

190 
 

çatmaq istəyi üçün «Poçta qutusu» müəyyən mənada jurnalın səhifələrindəki felyeton, satirik şeirlərdən daha yararlı idi. 
Çox yığcam, lakonik məsləhət, xəbərdarlıq, istehza və hətta hədə xarakterli, bəzən islahedici, yumşaq, nəsihətverici bir 
tərzdə, bəzənsə çox sərt, qətiyyətli, tələbkarcasına deyilmiş təkcə bir söz, kiçik bir cümlə ilə jurnal oxucuya «nədən 
yazmalı?», «necə yazmalı?» vacibliyini öyrədirdi. Bu baxımdan, «Poçta qutusu» «mollanəsrəddinçi nəslin yaradıcılıq 
məktəbi» hesab edilir: «Bütövlükdə yeni nəslin formalaşdırılması işində «Molla Nəsrəddin» jurnalının kəşf etdiyi təzə 
bir janr, forma kimi diqqəti cəlb edən «Poçta qutusu»ndakı ədəbi prosesə dair tənqidi qeyd, məsləhət və məlumatların 
ciddi təsiri və əhəmiyyəti olmuşdur. «Poçta qutusu» xəbərləri C.Məmmədquluzadənin ədəbiyyata bəslədiyi tələbkarlıq 
və qayğının aynası, əyani göstəricisidir. Yazıçı ədəbi prosesi məhz «Poçta qutusu» vasitəsi ilə idarə etmiş, istiqamətlən-
dirmişdir. «Molla Nəsrəddin»in əksər saylarında özünə münasib yer tapan, ilk illərdə daha çox müraciət olunan «Poçta 
qutusu»nun hər biri baş redaktorun sənət dərsləri təsiri bağışlayır» (2, s. 279). 

«Poçta qutusu» sözün əsl mənasında jurnalın nəşrinin məqsədyönlü davamının uğurlu təminatı idi. Nəşrə başlayan 
jurnalın ilk sayında «Poçta qutusu»nun olması da bu mənada təsadüfi deyildi. Redaksiya bu «Poçta qutusu»nda iki 
oxucu məktubuna cavab verir. Birinci məktubu Bakıdan yazan «Cənab Molla Q-zadə»nin Çerivanskinin idareyi-ruhani 
barəsindəki layihəsi ilə bağlıdır. Bu münasibətlə nömrənin əvvəlki səhifəsində dərc olunan «Molla Nəsrəddinin teleq-
ramları» rubrikasında başqa bir məlumat da var: «Peterburq – mart 29. Burada belə söyləyirlər ki, Orenburq müftiliyi-
nin mənsəbinə senator Çerivanski təyin olunacaq». Jurnalın növbəti 2-ci sayında dərc olunmuş «Çerivanski ilə yol-
daşının söhbəti» bizə həm «Teleqramlar»dakı məlumatı, həm də «Poçta qutusu»ndakı cavabı redaktorun əvvəlcədən 
düşünülmüş gedişi, ehtiyatı kimi qəbul etmək əsası da verir. 

İrəvandan İsmayıl bəy Şəfibəyova jurnalın nəşri ilə bağlı təbrikinə görə təşəkkür edilən 2-ci cavab ilk baxımdan 
şübhə və tərəddüd doğura bilər. Nəşrə başlamayan jurnalın ünvanına bu məzmunda məktubun göndərilməsi nə dərəcədə 
inandırıcıdır? Rzaqulu Nəcəfov yazır ki: «Hələ məcmuə çıxmamışdan bir neçə ay qabaq ətraf şəhərlərlə, Naxçıvan, 
İrəvan, Gəncə, Şəki, Şirvan və Bakı ilə rabitə başlayır. Biz o vaxt Naxçıvandaydıq, Mirzə öz oğulluğu Heydər ağa Şah-
taxtinskini Naxçıvana göndərmişdi, oradakı dostlarına məcmuənin çıxmasını xəbər verib material istəmişdi» (5, s. 61). 

İlk sayı 1906-cı il aprelin 7-də çıxan bu jurnal haqqında hələ ay yarım əvvəl 19 fevraldan başlayaraq «Vozrojdeni-
ye», «Baku», «Həyat», «Kavkazskoye utro», «Tərcüman», «İrşad», «Kaspi», «Na povorote» (5, s. 59-64) kimi mətbuat 
səhifələrində müxtəlif məlumatlar dərc edilmişdir. C.Məmmədquluzadənin Qori seminariyasında oxuduğu illərdə yaxın 
dostlarından biri olan İ.Şəfibəyovun bu məlumatlardan xəbərdar olması dərk olunandır. «Poçta qutusu»nda İ.Şəfibəyova 
verilən cavabda ona jurnalın nəşri ilə bağlı təbrikinə edilən təşəkkürdən əlavə diqqəti çəkən daha bir məqam var. Bu, 
İ.Şəfibəyovun redaksiyaya göndərdiyi şeirlə bağlıdır. «Poçta qutusu»nda yazılır: «…göndərdiyiniz şeirləri əvvəllinci 
nüsxəmizdə çap edə bilməyib gələn həftə çap etməyi vəd edirik. Amma şeirlər o qədər gözəldir ki, bir qismini bərai-xali 
nəbudən lazım görürük yazaq: 

 
«Bir gün küçə ilə əlimdə səbət gedirdim 
Çıxdı birdən qabağıma qardaşım. 
Dedim yoldaş söylə hara gedirsən 
Dedi xəbər alma, sən Allah, kefim xarabdır mənim». 

 
«…əvvəllinci nüsxəmizdə çap edə» bilməyib, «amma o qədər gözəldir» deyə dözümsüzlük göstərib şeirin 4 mis-

rasını nümunə kimi nəşr etməkdə C.Məmmədquluzadənin məqsədi nə idi? O vaxtlar «Sabirin və Məşədi Sijimqulunun 
dünyada varlığından xəbərdar» olmayan C.Məmmədquluzadə özü ««Molla Nəsrəddin» şivəsinə yarayan məzhək 
şeirlərdən bir nümunə» kimi «Lisan bəlası» (Ey dil, dəxi dinmə və sükut et, səni Tanrı) şeirini ilk sayda dərc etməsini 
belə əsaslandırır: bu şeiri yazan əsla şair deyildi… biz həqiqi «Molla Nəsrəddin» şairini axtarırdıq». Təbii ki, «Poçta qu-
tusu»nda İ.Şəfibəyovun şeirindən gətirilən nümunə sözün əsl mənasında «o qədər gözəl» və təminedici olsaydı redaksi-
yanın «həqiqi «Molla Nəsrəddin» şairini» axtarmasına ehtiyac qalmazdı və şeirin davamı vəd edildiyi kimi jurnalın 
növbəti saylarının birində dərc olunardı. Lakin redaksiyanın İ.Şəfibəyova təşəkkürü ilə bərabər istehza və rişxənd 
etməsi də bir araya sığmır. Bu, «şeir necə olmalıdır?» sualının həlli ilə bağlı redaksiyanın «Poçta qutusu» vasitəsilə 
oxucudan, eləcə də köhnə dostu İ.Şəfibəyovdan etdiyi tələbin yarızarafat, üstüörtülü, güzəştsiz başlanğıcı idi. 

C.Məmmədquluzadə ««Poçta qutusu»nda təkcə adı – imzası hələ tamam-kamal bəlli olmayan gənc qələm 
sahiblərinə deyil, M.Ə.Sabir, Ə.Nəzmi, Ə.R.Şamçızadə və başqa bu kimi qüdrətli satirik şairlərə də çəkinmədən eyni 
tələbkar münasibətini ifadə etmişdir» (2, s. 280). Bu «qüdrətli şairlər» sırasında Ə.Qəmküsarın da adını çəkmək olar. 

Bu münasibət jurnalın nəşri boyu davam edir: 
«Culfada «Qəmküsar» cənablarına: Yazdığınız şeirlər çox gözəl, lakin heyif ki, mollanəsrəddinsayağı yazmayıbsınız 

– çox ciddidir… Ümidvarıq ki, bundan sonrakı şeirlərinizi mollanəsrəddinsayağı yazacaqsınız. Özgə şeirlərini 
gözləyirik» («Molla Nəsrəddin», 1909, № 46). 

Cavab sonralar Sabir, Ə.Nəzmi kimi şairlər sırasında olan, bir müddət jurnalın redaktoru kimi çalışan Əliqulu 
Nəcəfov Qəmküsara edilən məsləhət idi. 

Bakıdan «Lək-lək» imzası ilə yazan şairə – Məcmuəmizdə çap olunan şairlərin gərək qüsuru olmaya» («Molla 
Nəsrəddin», 1906, № 35); 
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Bakıdan «Naseh»ə – Şeirlərinizi göndərdik İstambula, İraq səfiri Ərfəüddövlə qafiyəsini düzəltsin, sonra çap edərik 
(«Molla Nəsrəddin», 1907, № 12). 

«Poçta qutusu»nda verilən cavablardan aydın olur ki, müxbir materiallarının ilk növbədə ana dilində olması 
redaksiya üçün çox əhəmiyyətli idi: 

«Bakıda «Şairə» - Hərçənd şeirlər yaxşıdır, türkcə yazılmayan yazıları çap etmirik» («Molla Nəsrəddin», 1910, № 
9). 

Göründüyü kimi, redaksiyanın «Poçta qutusu»nda Qəmküsardan şeirin «mollanəsrəddinsayağı» yazılmasını, «Lək-
lək»dən «məcmuədə çap olunan şeirlərin qüsursuz olmasını», Nasehdən qafiyələrin düzgün olmasını, «Şair»dən isə 
şeirlərin məhz ana dilində yazılmasını tələb etməkdə məqsəd əslində «Şeir necə olmalıdır?» sualının həllini təmin etmək 
idi. Belədə İ.Şəfibəyovun nümunəsi «Poçta qutusu»nda verilən şeiri sözün əsl mənasında «o qədər gözəl» qəbul edilə 
bilməzdi. 

Göründüyü kimi, İ.Şəfibəyovun «Molla Nəsrəddin»in nəşri münasibətilə redaksiyaya təbrik məktubu göndərməsi 
adi haldır. C.Məmmədquluzadənin «Poçta qutusu»ndakı cavabını isə köhnə dostu İ.Şəfibəyova «ərkyana», 
«özünəməxsus tərzdə», «mirzəcəlilsayağı» zarafat kimi qəbul etmək olar. 

«Molla Nəsrəddin» jurnalında yazılar gizli imza ilə dərc olunurdu. Müəllifin gizli imzaya müraciət etməsi bir çox 
siyasi, ictimai, sosial və ədəbi səciyyəli amillərlə bağlı idi: senzuradan və ətraf mühitdən qorunmaq, şəxsiqərəzlik, ədəbi 
ümidsizlik, ədəbi oğurluq, başqa imzanın şöhrəti altında daldalanmaq, zidd istiqamətli müxtəlif mətbuat orqanlarında 
eyni vaxtda çıxış etmək və s. İmza sahibinin əsl adı gizli saxlanılır və cavabdehliyi redaksiya öz üzərinə götürürdü.  

Məsələn, jurnalın 1906-cı il 39-cu sayında «İdarədən» verilən cavabda deyilir: «Cənab Mir İsmayıl xan həmin cavab 
ilə idarəmizə əlahiddə məktub da göndərib xahiş edir ki: biz Astara müxbirimizin adını ona nişan verək və illa bərəks 
surətdə məktub sahibi tamojna rəisinin təklifinə binaən baş mühərririmizin üstə suda şikayət verəcəkdir. 

Bu barədə cavabımız budur: əvvələn idarəmizə göndərilən məktubların ya dilcavabı verilən xəbərlərin sahiblərini 
heç bir vəchlə aşkara çıxarda bilmərik və bu barədə mühakimə məqamında cavab verən məcmuəmizin baş 
mühərriridir». 

Redaksiya «Poçta qutusu»ndan oxucu və yazarlarında əminlik, arxayınlıq yaratmaq vasitəsi kimi istifadə edirdi. 
Məsələn: 

«Gəncədə «Molla Dığır»a – Qorxma, adını açıq yaz, bizdən kimsə duya bilməz («Molla Nəsrəddin», 1909, № 8). 
Bütün bunlar heç də o demək deyildir ki, gizli imza ilə redaksiyaya göndərilən hər material jurnalın səhifələrində 

özünə yer ala bilirdi. Fikir öz təsdiqini «Poçta qutusu»nda verilən cavablarda tapır: 
Şamaxıda «Cinbaş»a – adsız kağızları heç oxumuruq da («Molla Nəsrəddin», 1910, № 6). 
Nuxada «Mığ-mığa»ya – Çünki Çeri Məsməyə yazdığımız cavabda əşxas adı çəkirsiz və çünki sizi heç tanımırıq, 

yaxşı olardı yazdığımız fəqərələri müxbirimiz Molla Həsən Tahirov öz imzası ilə təsdiq edəydi («Molla Nəsrəddin», 
1923, № 12) və s. 

«Poçta qutusu»nda verilən cavablardan aydın olur ki, redaksiyaya göndərilən materialların jurnalda dərc olunması 
üçün müəllifin qarşısına bir neçə ciddi tələb qoyulur. Bu, bir tərəfdən müəllifi gördüyü işə ciddi, qərəzsiz yanaşmağa 
məcbur edirsə, digər tərəfdən jurnalı senzura və ətraf mühitdən qorumaq məqsədinə xidmət etmiş olur: 

«Nuxada «M.P.» imzası ilə məktub göndərənə – Abunənizin nömrəsini nişan vermədiyiniz səbəbindən məktubunuza 
etina olunmadı» («Molla Nəsrəddin», 1910, № 6); 

«Qarabağda «Ə.M.» cənablarına – Yüzbaşı Soltan bəy Mahmudbəyov barəsində bir şey yaza bilmərik, çünki sizi 
tanımırıq» («Molla Nəsrəddin», 1907, № 9); 

«Aşqabaddan «Moltanı» imzası ilə kağız göndərənə: mərhum Məşədi Əliheydər İsmayılovun varislərinin güftügüsü 
barəsində yazdığınız mətləb çox əhəmiyyətlidir və lakin öz müxbirimiz yazmasa çap edə bilmərik. Hərçənd 
məktubunuzda adınızı yazıbsınız, amma sizi tanımırıq» («Molla Nəsrəddin», 1908, № 39). 

«Aşqabadda Molla Rza barəsində şikayət yazana – iki nəfər şahidiniz olsa çap edərik («Molla Nəsrəddin», 1908, № 
49). 

Redaksiya «Poçta qutusu»nda müxbirlərin «nədən yazmalı?» istiqamətini müəyyənləşdirirdi: 
«Aşqabadda «Namərd»ə – şəhərinizin xırım-xırda xəbərləri oxucularımıza lazım deyil» («Molla Nəsrəddin», 1907, 

№ 19). 
«Dərbənddə «Təəssübkeş»ə – gündə üç şahılıq alış-veriş eliyən fəqir dükançılara sataşmağın heç bir ləzzəti yoxdur. 

Əgər qoluçomaqların hünərlərindən bizə xəbərlər yazsanız, artıq həvəs ilə çap edərik» («Molla Nəsrəddin», 1907, № 1). 
«Poçta qutusu» vasitəsilə müxbirlərə həm də savadlı, lakonik və mənalı yazmaq öyrədilirdi: 
«Aşqabadda «Nağılçı»ya – Bir az oxuyub-yazmaq öyrənsən pis olmaz» («Molla Nəsrəddin», 1907, № 8). 
«Başıbəlalı»ya – Çox uzun müşərrəf olursan, çap olunmayacaq» («Molla Nəsrəddin», 1906, № 18). 
«İdarəmizə gələn kağızların çoxunu çap etmirik. Etməməyimizin səbəbi budur ki, kağızların çoxundan bir məna 

çıxmır» («Molla Nəsrəddin», 1906, № 31). 
Lənkəranda Məşədi Heydərəli oğluna – «Göndərdiyiniz məqaləni çox razılıqla çap edərik. Bu şərtlə özünüz Tiflisə 

təşrif gətirib yazdığınız məqaləni oxuyasınız» («Molla Nəsrəddin», 1906, № 3). 
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Göndərilən məktubların ədəb, mərifət, tərbiyə ölçülərinə cavab verməsi redaksiya üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb 
etdiyindən bu yazarlardan ciddiyyət və sərtliklə tələb olunurdu: 

«Aşqabadda «Molla Sədrəddin Sofiyev cənablarına – Gəncə və Şamaxı mollalarının əleyhinə yazdığınız məktub 
başdan axıradək föhşdür. Elə biədəb kağızları çap etmək olmaz» («Molla Nəsrəddin», 1907, № 19); 

«Qaxda «Uzunburun»a – kağızınız çox üfunətli olduğundan maşa ilə tutub tulladıq səbətə» («Molla Nəsrəddin», 
1909, № 44); 

«Bakıda «Rəhbər»ə ədəbsiz sözləri tərgidin, yoxsa sizə sataşarıq» («Molla Nəsrəddin», 1909, № 13); 
Gəncədə «Cərrah»a – məktubunuzda bir dənə biədəb söz qalan haqq sözlərinizi də xarab eləyir. Bu səbəbdən kağızı 

tulladıq» («Molla Nəsrəddin», 1909, № 15). 
«Poçta qutusu» redaksiya üçün dövri mətbuatda «Molla Nəsrəddin» jurnalı ilə bağlı, yaxud müxtəlif səpkili 

mübahisəli yazılara konkret cavab vermək üçün çox yararlı idi. Məsələn: «Molla Nəsrəddin»in 1907-ci il 46-cı sayında 
XX əsrin əvvəllərində çox tanınmış ziyalılardan biri, jurnalist, satirik «Zənbur» jurnalının redaktoru doktor Əbdülxalıq 
Axundovun «Səadət» məktəbindəki çıxışı ilə əlaqədar «Xənnas» başlıqlı felyeton dərc olunmuşdur. Felyeton dövri 
mətbuatda mübahisəyə səbəb olmuşdur. «Tazə həyat»ın 3 dekabr 185-ci sayında Əliabbas Tağızadənin «Xənnas 
kimdir?» müdafiə xarakterli yazısı çıxmışdır. 

«Poçta qutusu»nda bu xüsusda konkret cavab verilir: 
«Bakıda Əliabbas Tağızadəyə – Mənasız etirazlara cavab verməyə vaxtımız yoxdur». 
«Poçta qutusu» jurnalın əsas yaradıcıları və daimi əməkdaşları arasında da birbaşa əlaqə xidməti idi. Jurnalın 1909-

cu il 44-cü sayındakı «Poçta qutusu»nda yazılır: «Axalsixdə «Heyran»a – Həmd olsun Allaha ki, gəldi kağızınız». 
«Heyran» imzası tədqiqatlarda Ö.F.Nemanzadəyə aid edilir. «Molla Nəsrəddin» jurnalının 1906-1921-ci illərinin 

səhifələrində bu imzanın «Heyrani», «Bir nəfər Heyran», «Göy altında, yer üstündə Heyran» törəmələri də var (3). 
Göründüyü kimi, «kağız» Axalsixdə olan, bir müddət redaksiya ilə əlaqəsi kəsilən Ö.Faiqlə bağlı nigarançılığı 

aradan qaldırmış, Mirzə Cəlil də «Poçta qutusu» vasitəsilə öz razılığını bildirmişdir. 
«Poçta qutusu» jurnaldakı gizli imzaların müəlliflərinin atribusiyası üçün bugünkü mətnşünasların istiqamətverici 

dəlil kimi əsaslandıqları etibarlı bir mənbədir. «Poçta qutusu» ilk növbədə «Şəkidə «Təkxala», Lənkəranda «Küncüt 
halvası»na, Bakıda «Dəmdəməki»yə yazmaqla imzanın müəllifinin coğrafi məkanını müəyyənləşdirir və bu imza 
müəllifinin həmin coğrafi məkandakı əliqələmlilər sırasında axtarılmasına istiqamət verir. 

Digər tərəfdən, bəzən bir gizli imzadan eyni, yaxud dövrün müxtəlif mətbuat orqanlarında belə bir neçə müəllifin 
müştərək istifadə etdiyi məlumdur. Məsələn, Q.Məmmədli «Əqrəb» imzasından müxtəlif mətbuat orqanlarında 
H.İ.Qasımov, Ü.Hacıbəyov, M.Manafzadə, M.S.Əliyev, İ.İsazadə, M.S.Məmmədzadə, H.Rəhimovun müştərək istifadə 
etdiyini göstərir (4). Bu imza ilə «Molla Nəsrəddin» jurnalının 1909-cu il 31-ci sayından başlayaraq Ağdaşdan, Göyçay, 
Şuşa, nəhayət, Ordubaddan müxtəlif səpkili xəbərlər dərc olunur (3). Jurnalın 1910-cu ilinin 21-ci sayındakı «Poçta 
qutusu»nda «Ağdaşdan «Əqrəb»ə, 1927-ci ilin 6-cı sayındakı «Poçta qutusu»nda isə «Şuşada «Əqrəb»ə cavabı bu 
imzanın müxtəlif coğrafi ərazilərdən yazan iki müəllifin ünvanını məlum edir. Yaxud da, bir müəllifin müxtəlif 
dövrlərdə müxtəlif ərazilərdə olduğunu üzə çıxarır. 

Tədqiqatlarda Ö.F.Nemanzadəyə aid edilən «Heyran» imzası ilə də bağlı jurnalın «Poçta qutusu»nda müxtəlif 
işarələr var: 

– 1908-ci il, № 13. Naxçıvanda «Heyran»a – Başa düşmədik; 
– 1909-cu il, № 41. Axalsixdə «Heyran»a – Yazırsan ki…; 
– 1909-cu il, № 44. Axalsixdə «Heyran»a – Həmd Allaha ki…; 
– 1914-cü il, № 24. Gəncədə «Heyran»a – Çap olunmayacaq. 
Göründüyü kimi, «Heyran» imzası ilə təkcə Ö.F.Nemanzadə Axalsixdən yazmır. Bu imza ilə Gəncədən, 

Naxçıvandan da yazan var. Deməli, «Heyran» imzalı yazıların üzərində müəlliflik hüququ bərpa ediləndə imzanın 
müştərək olduğunu, ondan Axalsixdən əlavə, Gəncə və Naxçıvandan da istifadə edən müəllifin olduğunu, yaxud da bir 
müəllifin müxtəlif ərazilərdən yazdığını nəzərə almaq vacibdir. 

Redaksiya bu mürəkkəbliyi də nəzərə alaraq, «Poçta qutusu» vasitəsilə öz yazarlarına eyni imzadan uzaqlaşmağı 
məsləhət görmüşdür: 

«Bir «Pompuşalı»mız olduğuna görə ikinci bir «Pompuşalı»ya ehtiyac yoxdur. Çünki hər yerdə qənaət davasıdır. 
Buna görə biz də qənaət edib bir «Pompuşalı» ilə kifayətlənirik («Molla Nəsrəddin», 1926, № 21). 

««Molla Nəsrəddin» milli mətbuat tariximizdə ilk orqan idi ki, Azərbaycan cəmiyyətinin mütərəqqi qüvvələrini 
ətrafına bu ölçüdə yığmış, qələm əhli üçün bu qədər məhrəm yaradıcılıq ocağı, ədəbi-jurnalistik mərkəz olmuşdur» (6, 
s. 256). «Poçta qutusu» isə bu «yaradıcılıq ocağı», «ədəbi-jurnalistik mərkəzi»nin yaranması və jurnalın nəşrinin uğurlu 
davamı üçün xüsusi rol oynamışdır. 
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Эльмира Касимова 
 

«ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК» ЖУРНАЛА «МОЛЛА НАСРЕДДИН» 
 

Резюме 
 
«Почтовый ящик» в журнале «Молла Насреддин» означал прямое соединение между читателями и жур-

налистами, а также учил писателей журнала тому «о ком», «о чём» и «как» писать. 
 

Elmira Kasymova 

 
"MAILBOX" IN THE MAGAZINE "MOLLA NASRADDIN" 

 
Summary 

 
"Mailbox" in the magazine "Molla Nasraddin" meant a direct connection between readers and journalists, also 

taught of writers about to «the who», «the what» and «how» to write. 
 
 
 

М.Г. Кулиева 
Доктор филологических наук, Институт литературы имени Низами 

 
«МИФТАХ АЛ-УЛУМ» - В КОММЕНТАРИЯХ 

И В ДАЛЬНЕЙШИХ ПЕРЕРАБОТКАХ 
 
 

ирадж ад-Дин Йусиф ибн’Аби Бакр Мухаммад ибн’Али абу-Йакуб ас-Саккаки ал-Хорезми (как явст-
вует из его прозвища (нисбы), происходил из Хорезма и по происхождению был тюрком, 1160-1228,) 
вошел в историю мусульманской науки как автор монументального труда «Мифтах ал-улум» [«Ключ 

к наукам»], в котором нашли свое логическое завершение многовековые учения о стилистике, поэтике, про-
содии и стихосложении. Вышеуказанное обстоятельство особо подчеркивали сами восточные классики. Так, 
Ибн Халдун в своем знаменитом труде «ал-Мукаддима» писал: «Вопросы этой области (т.е. стилистики) про-
должали постепенно дополняться (разными учеными), пока ас-Саккаки не очистил их сущность, не исправил 
(формулировки) отдельных вопросов и не расположил главы приблизительно в том порядке, о котором мы 
говорили. Он посвятил книгу, известную под названием «ал-Мифтах» синтаксису, флексии и байану. Эту же 
отрасль (бади’) он сделал частью его, и последующие заимствовали ее у него, составив основные извлечения, 
которые в ходу и до наших дней» [1, с. 174]. 

Произведение «ал-Мифтах» восхищало многих средневековых ученых [2, c. 1762]. Аллама аш-Ширази 
говорил:  

 
بسراج المعالي یوسف بن محمد بمفتاحھ قد حل كل معّقد   

С
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و اعجز باالیجاز في سحر لفظھ فكاد بھ یسبي النھي و كأن قد   

 
فلم یرفي كتب االوائل مثلھ و ان لم تصدقني بھ فتفقد   

 
Он, «Мифтах», является драгоценным сочинением, превосходной книгой и чудесным произведением. 
Как хорошо говорили о нем: 
Юсиф ибн Мухаммад – светильник достоинств, со своим Мифтахом решил все трудные проблемы. Он 

сотворил чудеса лаконичностью в своих прекрасных словах. Своим разумом как бы удивил их.  
Среди книг, появившихся до него, не найдется подобной книги. 
Если мне не веришь, то ты теряешь… (Перевод: М.Г.Кулиева) 
Книга «Мифтах» начинается следующими словами:  

 .احق كالم ان تلھج بھ االلسنة وان ال ینطوى منشوره على توالى االزمنة الخ: اولھ
 «Самое достойное слово то, которое сильно возбуждает интерес (к изучению) языков и по последователь-

ности времени не свертываются его листы…» (Перевод: М.Г.Кулиева). Автор говорит: «Виды литературовед-
ческих наук, с точки зрения обильности или малости ответвления, также трудности или легкости отличаются 
друг от друга.  

بعلمى امھ تمامھ و قد ضمنت كتابى ھذا من انواع االدب دون اللغة و ما رایتھ فأودعتھ علم الصرف بتمامھ و إنھ ال یتم إّلا بعلم اال شتقاق و النحو بتم... 
 ... المعانى و البیان

Я включил в эту книгу разные виды литературоведческих наук, которые считал необходимыми, исключая 
лексикологию. Я поместил в ней морфологию полностью. Морфология завершается только с (изучением) эти-
мологии, включил и синтаксис полностью, эти последние также завершаются науками ма’ани и байан» 
(Перевод: М.Г.Кулиева). 

Как видно, произведение достаточно широкое по охвату. Сразу после появления она вызвала многочислен-
ные отклики, сотни комментариев, глосс к этим комментариям и схолий к глоссам. Она стала также объектом 
адаптаций, сокращений и переработок. Поэтому мы считаем целесообразным дать полный перевод о переработ-
ках, сделанных из «Кашф аз-Зунун» Хаджи Халифы [2, c. 1762-1768]. 

Первым комментатором всего произведения «ал-Мифтах» является Мулла Хисам ад-Дин ал-Му’аззини. Он 
завершил свое произведение в Хорезме в 1244 году. Третью часть произведения «Мифтах ал-улум», посвящен-
ную исключительно вопросам стилистики и поэтики, комментировали многие ученые. Первыми комментатора-
ми этой части «ал-Мифтах» были Кутб ад-Дин Махмуд аш-Ширази, Са’д ад-Дин Мас’уд ибн Умар ат-Тафта-
зани, ас-Саййид аш-Шариф’ Али ибн Мухаммад ал-Джурдани, Шамс ад-Дин ал-Му’иззи, аш-Ширази, Насир 
ад-Дин ат-Тирмизи, Низам ад-Дин Хасан ибн ал-А’радж ан-Нисабури, Хусам ад-Дин ал-Кани и др. Главная 
задача этих комментаторов заключалась в раскрытии текста классического труда ас-Саккаки для широкого 
круга читателей, в его адаптации для учащихся. С этой же целью знаменитый азербайджанский ученый Джалал 
ад-Дин Мухаммад ибн Абдаррахман ал-Казвини основательно сократил текст «ал-Мифтах», переработал его и 
тем самым в определенной степени облегчил его усвоение для большого круга читателей и специалистов. Свою 
обработку ал-Казвини назвал «Талхис ал-Мифтах ал-‘улум» - «Квинтэссенция Ключа к наукам». Этот сокра-
щенный вариант труда ас-Саккаки получил большое распространение и стал предметом многочисленных 
толкований, комментариев и глосс. Самый большой и детальный комментарий к «Талхис» принадлежит перу 
одного из самых плодотворных энциклопедистов XIV в. Са’д ад-Дин Мас’уд ибн ‘Умар ат-Тафтазани, работы 
которого по риторике, логике и теологии пользовались большой популярностью на средневековом Востоке [3, 
c. 80]. Подробные сведения о нем и о его произведениях имеются в «Лугатнаме» Диххуда, «Рейханат ал-адаб», 
а о его печатных произведениях имеются данные в «Каталоге персидских печатных книг» [4, c. 974].  

В нашей работе представлен полный перечень комментариев и глосс, имеющих отношение к «Мифтах», 
зафиксированных в книге «Кашф аз-Зунун» [2, c. 974].  

Одним из комментаторов полного произведения является ал-Мовла Хусам ад-Дин ал-Муа’ззини ал-Хорез-
ми. Автор закончил свой комментарий в середине месяца Мухаррам 742 г.х. в городе Джурджания Хорезма. 

Что касается комментариев к отдельным частям книги ас-Сакакки, особенно тертьей, то их много. Самые 
известные среди них нижеследующие: первый комментарий принадлежит ал-Аллама Кутб ад-Дину Махмуд 
ибн Мас’уд ибн Муслих аш-Ширази. Этот комментарий смешанный (т.е. относится к разным наукам). В конце 
предисловия автор говорит: «Если мечта сбывается, и срок бессмертия продлевается, то я намерен после этого 
комментария комментировать остальные части книги, также удостоверить глоссы на полях книги «ал-
Кашшаф»». Этот комментарий он назвал «Мифтах ал-Мифтахом». 

Второй комментарий к третьей части написан Са’д ад-Дин Мас’уд ибн Умаром ат-Тафтазани. Он закончил 
этот комментарий в месяце шаввал 789 г.х. 

Третий комментарий (к третьей части) принадлежит ас-Сеййиду аш-Шарифу Али ибн Мухаммаду ал-
Джурджани, он называется «ал-Мисбах». Автор написал его в городе Самарканд в 804 г. На полях этого 



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

195 
 

комментария есть глосса, принадлежащая неизвестному комментатору, написанная самостоятельно. Ас-Сеййид 
закончил свой комментарий к третьей части в Месопотамии, в середине месяца шаввал 803 г.х.  

В последней части одного из комментариев ал-Мифтаха есть комментарий к комментарию, который на-
писан Шамс ад-Дином.. ал-Му’иззи. Второй комментарий к комментарию написан автором аш-Ширази. После 
него подобный комментарий написал Насир ад-Дин…ат-Тармизи. Дальше написал такой комментарий Низам 
ад-Дин Хасан ибн Мухаммад ал-А’радж ан-Нисабури. Этот комментарий начинается следующими словами: 

 اولھ احق نظام یستفتح بھ المرام و اصدق مرغوب یتوصل بھ الى الخ
«Самая достоверная система, цель которой становится ясной, и самый правдивый идеал, которым можно 

воспользоваться…» (Перевод: М.Г.Кулиева). 
В начале комментария говорится, что автор написал комментарий к комментарию части морфологии и 

синтаксиса, затем он отклонился от этого и начал писать самостоятельный комментарий. После этого автора 
Хусам ад-Дин…ал Кати также написал комментарий к комментарию, затем подобный комментарий написал ал-
Кади Хусам ад-Дин, судья в римской территории. После него - Имад ад-Дин Яхья ибн Ахмад ал-Каши. В его 
комментарии говорится, что автор первый начал писать трактат об объяснении неясных проблем (аш-шубихат), 
приведенных автором «ал-Идах» в его комментарии к третьей части «ал-Мифтах», затем сын автора Камал ад-
Дин попросил отца, чтобы он написал полный комментарий к вышеуказанному комментарию, и он принял его 
просьбу. После этого ученые написали комментарии к комментарию, среди них Са’д ад-Дин ат-Тафтазани, 
Сейф ад-Дин ал-Абхари, Мовлана Султаншах, ас-Сеййид аш-Шариф Шамс ад-Дин, Шамс ад-Дин Мухаммад 
ибн Музаффар ал-Халхали, ал-Хатиб ал-Ямани.  

Ал-Мавла Ахмад ибн Мустафа, по прозвищу Ташкубризаде, также писал комментарий, он же написал глос-
су к первой части комментария ас-Сеййида. Писали комментарии также Мухй ад-Дин Мухаммад ибн Мустафа 
ал-Махши, по прозвищу Шейхзаде, Джалал ад-Дин Мухаммад ибн Ахмад аш-Шариши, Ибн аш-Шейх ‘Авнийя 
“Увейна” Али ибн ал-Хусейн “ал-Мусили аш-Шафии”. Бадр ад-Дин Мухаммад ибн Малик ад-Димашки 
написал обзорную брошюру на «ал-Мифтах». Автор назвал свою работу «ал-Мисбах фи Ихтисар ал-Мифтах». 
Абу Абдулла Мухаммад ибн Абд ар-Рахман ад-Дарир ал-Маракиши перевел ал-Мифтах в стихах. Затем он сам 
написал к своим стихам комментарий и назвал его «Дов’ ас-Сабах Ала Таджиз ал-Мисбах». Эту обзорную 
брошюру сократил Бадр ад-Дин Мухаммад ибн Я’куб ал-Хамави по прозвищу Ибн ан-Нахвийя. Автор назвал 
эту работу «Дов’ал Мисбах». Автор написал комментарий в двух томах и назвал его «Асфар ас-Сабах ан Дов’ 
ал-Мисбах». Говорят, что в книге «Асфар ал-Мисбах» имеются сложные примеры. Автор дал эти примеры, 
имитируя некоторых других авторов.  

Третью часть «ал-Мифтах» сократили: в прекрасном составлении ал-Мавла Хасан; Шамс ад-Дин (Джалал 
ад-Дин) Мухаммад ибн (Абд-ар-Рахман ибн Омар) ал-Казвини аш-Шафии, по прозвищу Хатиб Димашг, в труде 
под названием «Талхис ал-Мифтах»; ал-Кади ’Адуд ад-Дин Абд ар-Рахман ибн Ахмад ал-’Иджи, ал-Фаваид ал 
Гиясийя. 

Что касается глоссы к двум комментариям (комментарий ас-Сеййида и комментарий ат-Тафтазани), их мно-
го, в их числе: глосса ал-Мавла Ахмада ибн Махмуд ал-Бурсави к комментарию ас-Сеййида, он же двоюродный 
брат Мавла Арабшаха; глосса Шамс ад-Дина Мухаммад ибн Шахаб ад-Дин аш-Ширвани; глосса Мухй ад-Дина 
Мухаммад ибн Хасан ас-Самсуни к комментарию ас-Сеййида; глосса Ала’ад-Дина Али «Мухаммад Али» ал-
Гудж Хисари к комментарию ат-Тафтазани, называемая «Кашф ар-Румуз ва Фахт ал-Кунуз». В ней объясняю-
тся собственные суждения автора против комментариев, написанных его предшественниками. Там же рас-
сказывается о споре между Сеййидом и Са’дом, в этом интересном рассказе имеются некоторые научно-иссле-
довательские обработки. Автор говорит: «Я, раб божий, нуждающийся в милости Аллаха созидателя, поскольку 
с глубоким вниманием изучил комментарий Са’д ад-Дина к трактату «ал-Мифтах», ученые замечая это, попро-
сили меня, чтобы я написал изложение, где объяснил бы неясные вопросы в этом произведении. Принимая эту 
просьбу, я написал глоссу и назвал ее «Кашф ар-Румуз»» (Перевод: М.Г.Кулиева).  

В начале этого произведения имеется также глосса, принадлежащая автору ал-Мавла Хусров. К коммента-
рию ас-Сеййида также написана глосса автором ал-Мавла Лутфулла ибн Хасан ат-Товкани. В ней неясные 
проблемы, существующие в комментарии ас-Сеййида, истолкованы прекрасным методом, которым восхищаю-
тся ученые. К комментарию ас-Сеййида есть глосса ал-Мавла Мухй ад-Дина Мухаммад ибн ас-Самсуни; глосса 
ал-Мавла Юсифа ал-Хамиди, по прозвищу Шейх Синан, которая была хорошо принята учащимися этой науки; 
глосса ал-Мавла Са’ади ибн Таджибека; глосса ал-Мавла Ала’ад-Дина Али ибн Махаммада, по прозвищу 
Мусаннифак. Последняя работа закончена в 850 г.х. Там рассказывается о том, что автор написал эту глоссу в 
то время, когда изучал оригинал в городе Ларенды, в месяце Зил-каада 849 г. В предисловии этой работы 
произносится хвалебная речь на имя ас-Султан Мухаммада ал-Фатиха. У этого автора также есть глосса к 
комментарию ас-Са’да, которую он закончил в 834 г.х. В числе глосс, написанных к комментарию ас-Сеййида, 
имеется глосса Кутб ад-Дина ал-Марзифини, глосса ал-Мавла Салиха ибн ал-Кади Джалал. Ал-Мавла Сеййид 
ал-Хамиди написал некоторые критические замечания и вопросы относительно комментария аш-Шарифа, а ал-
Мавла Я’куб ас-Сеййид’ Али написал ответ на эти замечания. В этой работе, кроме ответов имеются и глоссы. 
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Ал-Мавла Сеййид Ахмад ибн ’Увейс также написал ответы в отдельной брошюре, ал-Мавла Карабали ибн Сей-
йиди ал-Айдини в своей брошюре ответил на вопросы ал-Хамиди, Ал-Мавла Паша Чалаби ал-Йекани написал 
глоссу к комментарию аш-Шарифи. Ал-Мавла Мухаммад ибн Ахмад Хафиз ад-Дин ал-Аджахи также написал 
глоссу к данной части. Ал-Мавла Шамс ад-дин Ахмад ибн Сулейман ибн Камал Паша, меняя слова «ал-Миф-
тах», написал комментарий с названием «Тагйир ал-Мифтах», однако не закончил его. Он же к своему коммен-
тарию написал глоссу. У этого автора имеется другой комментарий «ал-Мифтах» со словами «кала-акулу» (го-
ворил, говорю), также он написал глоссу к комментарию ас-Сеййида аш-Шарифа. Ученый, известный по проз-
вищу «Али ал-Манак», написал глоссу к книге «Тагйир ал-Мифтах» и назвал ее «Ифада ал-Мифтах фи хашия 
тагйир ал-мифтах». В начале этой работы говорится:  

 .جل ذكر من بیده مفتاح العلوم الخ
«Славь того, в руках которого находится ключ к наукам…». Автор, говоря об «ал-Мифтах», отмечает, что 

«изменение слова «ал-Мифтах» относится к человеку, имеющему достоинство (обладающему глубокими зна-
ниями) как море; в его обработке собраны тонкие и остроумные выражения, от которых люди получают удо-
вольствие; в ней проблемы объясняются правдивыми умозаключениями, которые освещают их для учащихся в 
полном блеске, как невеста. Несмотря на это, нет комментария, соответствующего оригиналу, который снял бы 
от лиц его наряженных покрывало…» (Перевод: М.Г.Кулиева). 

Ал-Мавла ал-Махши Синан ад-Дин Юсиф также написал комментарий к «ал-Мифтах», однако не закончил 
его и умер в 986 г.х. После, его двоюродный брат Мухаммад ибн Мустафа, по прозвищу «Катхуда Мустафа», 
дописал комментарий. Ал-Мавла Ибрахим ибн Хусам ал-Кармияни, по прозвищу «Шарифи» написал 
дополнение к комментарию Камала Паша-заде. Ал-Мавла Мухй ад-Дин ибн Мухаммадшах ал-Фанари написал 
глоссу к комментарию аш-Шарифи. Ал-Мавла Ахмад ибн Махмуд, по прозвищу Кадизаде ал-Муфти, также 
написал глоссу к данному комментарию до конца второй науки. Автор подарил свою работу Султану Сулейман 
хану. Мухаммад ибн Синан ад-Дин Юсиф написал глоссу до конца темы «сравнения» (ал-исти’ара). В начале 
произведения написана глосса автора ал-Мавла Юсиф ибн Хусейн ал-Карамсати. Ал-Мавла Шамс ад-Дин 
Мухаммад ибн Гамза ал-Фанари написал глоссы к комментарию ас-Сеййида и ас-Са’да в отдельности. О нем 
говорил ал-Маджи в трактате «Тарджума аш-Шака’ик». Ал-Мавла Абд ар-Рахман ибн Сачли Эмир, по 
прозвищу «Аламшах», написал глоссу к комментарию аш-Шарифи. Ал-Мавла Мухаммад ибн Сари Карзали 
написал глоссу на тему «сравнения» (исти’ара). Ал-Мавла Салих ибн Джалал ал-Кади написал глоссу на эту 
тему. Автор свое произведение поставил в качестве арбитра между двумя комментариями (комментарий ас-
Са’да и комментарий ас-Сеййида) и назвал его «Накид ар-Ра’йайн фи кава’ ид ал-Фаннайн». Ала’ ад-Дин Али 
ал-Фанари написал глоссу к комментарию ас-Сеййида. Абу-л-Касим ас-Самарканди ал-Лейси написал глоссу к 
комментарию «ал-Мифтах». Мухаммад ибн Муса ал-Баснави написал глоссу к комментарию ас-Сеййида аш-
Шарифа полностью, которая начинается словами:  

  .یامن جعل علم البالغة مفتاح ادراك مدارك االعجاز الخ: اولھا
 «О, тот, кто сделал науку ал-Балага ключом познания степени ’и’джаза…» (Перевод: М.Г.Кулиева). 
В ней собраны глоссы, написанные к комментарию аш-Шарифа. Али Манак Али также написал глоссу к 

комментарию аш-Шарифа. Это произведение точно написано в месяце джамади-л-ахира 986 г. и было 
закончено в месяце мухаррам 987 г. в медресе ал-Хасакийя. К комментарию аш-Шарифа также написали глоссу 
ал-Мавла’Али, по прозвищу Васи’м ’Иса, и Амир Хасан. Эти глоссы слабее, чем глоссы Али Манака.  

Аш-Шейх Абд ал-Маджи ибн Насух ибн Исраил написал обзорную брошюру на третью часть «ал-Мифтах» 
- «Мухтасар ал-Мухтасар» Она состоит из двух глав: первая – о стихах Корана, вторая – о других стихах. Автор 
также прибавлял некоторые примечания из комментариев ал-Мутаввал и ал-Мухтасар.  

В числе глосс, написанных к комментарию аш-Шарифа, имеется глосса, которая начинается следующими 
словами:  

 .اولھ الحمد اهللا الذى من علینا بالھدایة و االحسان الخ
 «Слава Аллаху, который облегчал нам путь овладеть чудесами...» (Перевод: М.Г.Кулиева). 
В длинном предисловии произведения упоминается имя Султана Байезида ибн Мухаммада. 
Мавланазаде ал-Хатайи написал глоссу к комментарию ас-Сеййида. Мавлана Мустафа, по прозвищу 

Бализаде, написал глоссу в то время, когда он преподавал в Сахне. Аш-Шейх Тадж ад-Дин ат-Табризи написал 
исправление на книгу «ал-Мифтах». Комментарий был закончен в месяце ша’бан 719 г. Изложения в 
комментарии даются под заголовками «кала», «акулу». Комментарий однотомный, в нем говорится:  

كباد في قراءة المفتاح و كان والده قد شرع في امالء الفرائد على  إلَّا ثمان عشرة و سبعمئة رأى طالب تلك الدیار عطشى ٧١٨لّما نزل خوارزم سنة  
لسلطان محمد اوزبك قسمى الصرف و النحو كان من عزمھ ان یشرح االقسام الباقیة فحال االجل بینھ و بین المرام فسألوه ان یملیھا علیھم فاجاب واھداه الى ا

 .خان
Когда автор прибыл в Хорезм в 718 г., он заметил, что учащиеся в этой стране жаждут читать «ал-Мифтах». 

Его отец уже начал писать отдельные замечания на две части книги, т.е. морфологию и синтаксис. Он был 
намерен написать комментарий к другим частям, однако смерть не дала ему возможности достичь цели. [После 
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смерти отца] люди попросили сына, чтобы он продолжил дело отца, он принял просьбу, [закончил 
комментарий] и подарил его Султану Мухаммаду Узбекхану (Перевод: М.Г.Кулиева).  

Судя по мнению известных ученых, книга ас-Саккаки совершенно оттеснила на задний план все другие 
работы. Ибн Халдун пишет: «Сочинение ас-Саккаки положило предел всякому самостоятельному творчеству в 
этой области. Теперь начинается продолжающийся и до наших дней период всяческих комментариев, глосс, 
сокращений и извлечений» [1, c. 174]. 

Традиции предшествующих поколений успешно продолжались такими советскими востоковедами, как 
И.Ю.Крачковcкий, А.Б.Куделин, Б.Я.Шидфар, Н.Ю.Чалисова, Р.Мусульманкулов и т.д.  

Среди зарубежных авторов большое значение для изучения арабской средневековой литературы имеют 
статьи Густава Э.фон Грюнебаума. В своей совокупности, как пишет Д.В.Фролов, эти статьи, образуя наряду с 
его работами по доисламской поэзии вносят значительный вклад в изучение арабской литературы, создают 
прочную основу для более широкой постановки вопроса о литературных связях античной и арабской традиций 
[5, c. 6].  

 Отдельные вопросы истории классической арабской литературы изложены в книге «Образная система араб-
ской классической литературы (VI-XII вв.)», где автор очень ясно аргументирует словесно-смысловой источник 
классической литературы: «Деятели культуры и литературы мусульманского средневековья постоянно 
обращались к Корану как к своеобразной сокровищнице сюжетов, и коранические сюжеты наряду с языческой 
древностью постоянно фигурируют и в стихах, и в прозе. И также как в джахилийской поэзии, их привлекает в 
Коране эмоциональность, заключенная в лаконических стихах, эпическая наивность легенд, искренность, 
контрастирующая с усложненной, насыщенной тропами и рассудочной образной системой классической поэзии 
и рифмованной прозы» [6, c. 85]. 

Выводы, заключенные Шидфаром в результате исследования, представляют особый интерес: «… Деятели 
мусульманской культуры периода расцвета воспринимали Коран в первую очередь как образец «истинно араб-
ского» красноречия, ставя его в этом отношении в один ряд с лучшими образцами языческой поэзии» [6, c. 84-
85].  

Проблема формы и содержания в средневековой арабской литературной теории была объектом исследова-
ния А.Б.Куделина в книге «Средневековая арабская поэтика» [7, c. 100-124]. Автор упоминает имена ряда уче-
ных, внесших огромный вклад в изучение арабской поэтики. Вместе с тем, он отмечает один существенный не-
достаток, присущий трудам большинства ученых: специфика творческих принципов средневековых арабских 
авторов объяснялась односторонне и оценивалась в них по нормам поэтики европейских литератур XIX-XX вв., 
что приводило к непониманию средневековой поэтики и к принижению эстетической значимости классической 
арабской поэзии [7, c. 4]. 

Подобное ясно наблюдается в учебниках, исследованиях и азербайджанских ученых. «…Хотя отдельные 
вопросы поэтики привлекали внимание исследователей, однако в целом эта проблема остается одной из наи-
менее изученных. Заметным успехом следует считать, по видимому, издания текстов ряда важных памятников, 
таких как сочинения Радуйани, Рашида Ватвата, Шамси-Кайса, Рами Халави и др. В результате кропотливого 
труда ученых-текстологов заложена почва для дальнейших исследований теории литературы», - пишет Р.Му-
сульманкулов [8, c. 3]. На материале средневековых трактатов исследователь освещает поэтические каноны в 
классической персоязычной поэзии в период ее расцвета. Составные части этого традиционного учения – 
теория аруза, рифмы и поэтические фигуры в сопровождении многочисленных примеров излагаются Р.Мусуль-
манкуловым в его книге «Персидско-таджикская классическая поэтика X-XV вв.». Книга представляет 
огромный интерес в этой области науки.  

Во «Введении» книги «Основы литературоведения»1 встречается следующее определение (9.с.10): «Литера-
туроведение берет начало с теоретических суждений об искусстве поэзии – теории литературы». В таком 
случае, в какой степени изучены в азербайджанском литературоведении теоретические вопросы восточной поэ-
тики как определенной системы, составляющей основу классического наследия.  

До 90 годов XX века «наука балагат» - риторика была лишь частично рассмотрена учеными и не была 
исследована как целостная система.  

В учебниках, особенно в трудах Дж.Х.Гаджиева, М.Рафили, Мир Джалала и Панаха Халилова к иссле-
дованию были привлечены «байан», определяемый в большинстве средневековых источников как учение о 
художественно-поэтических категориях, считающийся по своей сути основным этапом науки бади’ и, в целом, 
науки балагат (риторики). В указанных учебниках эти вопросы освещены кратко, но достаточно ясно.  

К сожалению, хотя произведения классиков явились объектом исследований ряда ученых, исследования по 
историческим источникам проблем литературоведения, литературной критики и поэтики, другими словами те-
оретических вопросов, связанных с литературным процессом, заметно отстают по сравнению с самой литерату-

                                                             
1 Несколько старопечатных книг – учебных пособий Рашида под названием «Назариййати едебиййат» хранятся в институте Рукописей 
им.Фузули НАНА под шифрами /-381/5620; 1-387/4684; XV-112/4574 
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рой. Основные особенности поэтических моделей и художественно-выразительных средств, оставивших неиз-
гладимые следы в литературном процессе средних веков богатством художественно-поэтической структуры и 
тонкостями неповторимой риторики, их изящные и многочисленные варианты, образованные на национальной 
почве, остаются в тени исследований. Пробел, прослеживаемый в данной области поэтики определенного 
периода, влияет и на исследования классического наследия.  

В 1978 году в науке наблюдается возвращение к изучению проблемы. Так, А.Мирахмедов публикует книгу 
«Словарь литературоведческих терминов» (Баку, Маариф, 1978 г.), а в 1998 году появляется его книга «Энцик-
лопедический словарь» (Баку, Азербайджанская энциклопедия, 1998 г.). В части «Несколько слов», написанной 
к «Словарю литературоведческих терминов», составитель отмечает: «Первое издание «Словаря литературовед-
ческих терминов» (1957) явилось одним из первых шагов в этой области» [10, c. 3]. В подготовке словаря была 
использована большая научная литература, но первостепенным источником явился знаменитый «Краткий 
словарь литературоведческих терминов» (Москва, 1955 г.), написанный Л.И.Тимофеевым и Н.Венгеровым.  

А.Мирахмедов в своих книгах - изданной в 1978 и 1998 годах - несколько отдалился от русско-европейской 
теоретической системы, ученый представил толкование литературной терминологии Ближнего и Среднего Вос-
тока, в том числе, ряда фигур бади’, являющегося составной частью риторической системы балагат. Хотя мы не 
можем согласиться с изложением некоторых художественно-выразительных средств в его работах, однако 
стоит отметить его систематичное, пусть даже неполное изучение поэтических фигур восточной теоретической 
системы.  

«Илм ал-бади’ – это наука, изучающая поэтические средства художественного текста. Заменив проблему 
стиля в средневековой литературе Ближнего Востока (арабо-, персо- и тюркоязычная литературы), она впервые 
оформилась как теоретическая система на арабской почве», - отмечает Р.Азаде в своей довольно интересной 
статье « «Илм ал-бади’» в ближневосточной поэтической мысли», посвященной составной части системы 
«балагат» - бади’, в которой автор вносит ясность в этот раздел восточной теоретической системы [11, c. 176-
195]. 

Начиная с 1984 года наука «балагат» (риторика) превращается в объект серьезных научных исследований, а 
в 1991 году появляется книга «Классическая восточная поэтика», которая, в основном, ссылалась на 
поэтическую теорию ас-Саккаки.  

В 1999 году была опубликована книга, явившаяся следующим шагом в этом направлении, под названием 
«Классическая восточная риторика и азербайджанская литература». Данная книга была посвящена исследова-
нию основных теоретических принципов и структурных элементов арабо-мусульманской системы (балага) с 
привлечением основных первоисточников. На основе теоретических обобщений впервые были проанализирова-
ны также важнейшие поэтические категории и художественно-изобразительные средства, широко используе-
мые во всех образцах классической азербайджанской литературы вплоть до двадцатых годов XX века. 

Риторика Корана, оказавшая значительное влияние на классическое наследие, и недостаточная освещен-
ность этого влияния в науке, побудили необходимость определить и осветить место этой высокохудожествен-
ной неповторимости и художественно-поэтических средств, порожденных коранической риторикой в нашей 
литературе. Так, в 2008 году появляется книга «Кораническая риторика и азербайджанская литература». В дан-
ной книге были проанализированы риторика – поэтические особенности Корана и способы их поэтического 
воплощения в азербайджанской литературе.  

В 2010 году выходит новый, более широкий по охвату и содержанию вариант изданной в 1999 году книги 
«Классическая восточная риторика и азербайджанская литература» под названием «Основные категории 
классической восточной поэтики».  

Так как восточная теоретическая система опирается на балагат и художественную эстетику Корана, 
необходимость их подробного изучения не теряет своей актуальности и в современный период. Каждое 
исследование в этой области поможет выявить новые особенности этого цельного единства балагат и худо-
жественной эстетики священного писания.  

В заключение отметим, что мы имеем источник под названием «Маджамиул-адаб», написанный на старом 
алфавите, который представляет большой интерес для науки. Мы надеемся, что современное издание этой 
книги поможет пролить свет на вопрос о месте и роли балагат в азербайджанской литературе, осветит историю 
проникновения восточной классической поэтики в отечественную литературу.  
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M.H.Quliyeva 
 

“MİFTƏHUL-ÜLUM”UN ŞƏRH VƏ HAŞİYƏ TİPLİ ƏSƏRLƏRDƏ İNİKASI 
 

Xülasə 
 
Məqalədə mənşəcə türk olan XIII əsr alimi Siracəddin əs-Səkkakinin klassik Şərq poetikası və ədəbiyyat nəzəriyyə-

sinin öyrənilməsində yekun əsər sayılan “Miftəhul-ülum” (Elmlərin açarı) əsəri tədqiq edilir. Əsərin Şərqdə əhəmiyyət 
və nüfuzunu göstərmək üçün məqalədə Miftaha yazılmış şərh, xülasə və müstəqil adlı əsərlər haqqında məlumat verilir, 
tanınmış alimlərin (İbn Xəldun, Hacı Xəlifə, İ.Y.Kraçkovski) əsər haqqında fikirləri qeyd olunur, əsərlə bağlı rus şərq-
şünaslarından D.V.Kudelin, R.Müsülmanqulovun tədqiqatlarına istinad edilir. Ərəb-müsəlman alimlərinin birgə səyi 
nəticəsində sistemləşmiş bu nəzəriyyə klassik Azərbaycan ədəbiyyatının da özülünü təşkil edir. Azərbaycan alimləri bu 
məsələni ihmal etməmiş, “bəyan” məsələlərinin tədqiqinə xüsusi diqqət vermişlər. Məqalədə Azərbaycan alimlərinin 
əsərlərindən də istifadə edilmişdir.  

 
 

M.H.Quliyeva 
 

“MIFTAHUL-ULUM”: THE VALUABLE SOURCE ON THE EASTERN LITERARY THEORY 
 

Summary 
 
In the article is investigated the XIII century prominent scientist, Turk by origin Sirajaddin as-Sakkaki’s work “Mif-

tahul-Ulum” (“Key to the sciences”) formed of medieval classical poetics and literary theory. In order to emphasize the 
importance and value of the work, is given information about the comments, additional information, resumes and even 
two comments on the resume written to the work, to its third part devoted on the whole to poetry. In the article is trac-
ked the prominent scholars’ (Ibn Khaldun, Haji Khalifa, I.Y.Krackovskiy) opinions about the importance of the work. 
Dealing with this issue is made references to the works of I.Y.Krackovskiy, D.F.Frolov, B.Y.Sidfar, N.Y.Chalishova, 
A.B.Kudelin, R.Musulmankulov that had investigated this issue in Russian Oriental studies.  

The perfect and rich poetic system that having appeared from time to time as a result of the efforts of all-Muslim 
scholars was the basis of Azerbaijani classical heritage too. In the article also touched upon the works of the Azerbaijani 
scholars in this field, is spoken that even though they live within the two cultures, literature and its theory, our famous 
scholars and teachers did not neglect this area (especially the issues of “bayan”) and have studied it sufficiently.  
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРОИЧЕСКИХ МОТИВОВ В ДАСТАНЕ  
“САЁД И ХАМРО” 

 
 

отя дастан “Саёд и Хамро” относят к ряду произведений любовно-приключенческого типа, в его 
общем композиционном построении наблюдаются мотивы, отличающиеся от дастанов данного 
характера. И в этой связи сюжет данного дастана видный фольклорист Х.Г.Короглы подразделяет на 

две части (1). Действительно, в первой части сюжета дастана воспеваются любовные приключения Хамро и 
Саёдхон. Однако в заключительной части дастана приводятся боевые эпизоды, в которых Саёдхон демонстри-
рует свое высочайшее мужество и храбрость. Эти ее действия весьма напоминают деятельность Салжан хотун 
из шестой части «Книги моего деда Коркуда».  

Туркменский ученый Б.Мамадязов, написавший кандидатскую диссертацию о дастане, также определяет его 
в качестве произведения любовного и героического характера (2).  

Саёдхон в дастане осуществляет деятельность, свойственную отважным девушкам-амазонкам. Видимо 
поэтому, подготовивший дастан к изданию Ж.Кабулниязов указывает ее в качестве ведущего персонажа в 
произведении, а Хамро считает второстепенным лицом (3).  

И с точки зрения своего объема дастан превосходит такие произведения любовно-приключенческого типа, 
как “Асил и Карам”, “Ашик Албанд” и др.  

“Саёд и Хамро” получил распространение среди узбекского народа в устных, рукописных и литографи-
ческих экземплярах. В прошлом веке данный дастан устно исполняли Ахмед бахши, Ходжамурад бахши, Эш-
нияз бахши, Бола бахши и др. А его рукописные экземпляры получили широкое распространение посредством 
репертуара сказителей-киссаханов и сказительниц-халфа.  

Дастан первоначально был издан литографическим способом в 1914 году в Ташкенте. В 1964 году на основе 
этого печатного экземпляра было осуществлено его новое издание. В издании 1964 года допущено множество 
ошибок при передаче арабского алфавита. В 2006 году вышло более совершенное издание дастана.  

В издании 2006 года предприняты действия по устранению данных недочетов и ошибок, чего частичным 
образом удалось достигнуть. Данное издание по сравнению с предыдущими обрело определенную совершен-
ность с точки зрения полнокровности объема, логичности изложения, обилия стихотворных отрывков, 
устранением нескладных полустиший и оборотов.  

Как уже отмечалось выше, издание 1964 года было практически вторым изданием печатного варианта 1914 
года, осуществленным без значительных изменений. В свою очередь, по определению издателей, основой для 
издания 2006 года послужил книжный текст 1964 года. Изменения в данных изданиях наблюдаются, в основ-
ном, в объеме стихотворных отрывков, в устранении неуклюжих оборотов и ошибок логического характера. А 
сюжет дастана во всех трех изданиях сохранен практически одинаково. В этой связи придется вести речь о 
данном сюжете и его сущности в обобщенной форме.  

 Саёдхон особо выделяется среди образов дастана, что свидетельствует о сохранении ее облика, характер-
ного для героев древнейшего эпоса.  

 В одной из частей “Книги моего деда Коркуда”, которая носит название “Повествование Кон Турали Канг-
ли Хужа оглы”, говорится об отважной и властной девушке. Ее имя Салжан хотун, перед своим замужеством 
она ставит ряд условий, состоящих из физических упражнений, многочисленным претендентам на ее руку и 
сердце. В то же время она предупреждает, что их неисполнение будет караться смертью. Многие юноши нашли 
здесь свою смерть, не в силах выполнить выдвигаемых условий.  

Данный эпизод из “Книги моего деда Коркуда” весьма соответствует прологу дастана “Хирмондали” из 
эпоса «Гороглы».  

В конце концов, условия удается выполнить Кон Турали, и Салжан хотун выходит за него замуж. После 
свадьбы в целях возвращения к своим родным и близким Кон Турали просит разрешения у отца девушки.  

Далее, возвращаясь вместе с девушкой, герой, почувствовав по дороге смертельную усталость, крепко 
засыпает. В это время отец Салжан хотун отправляет большое войско в целях возвращения дочери. Салжан 
хотун старается разбудить Кон Турали, чтобы сообщить ему о приближающемся войске, однако тот не про-
сыпается.  

Х
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Тогда девушка облачается в одежду молодого человека. Вступает в единоборство с противником и побеж-
дает его. Главное, что побудило ее к борьбе, - это доказательство своей верности возлюбленному. Кон Турали 
просыпается после завершения боя и только теперь узнает о происшедшем. Он пытается убить девушку, ибо, 
по его мнению, если об этих событиях узнают другие, его репутация будет подмочена. Тогда девушка ставит 
одно условие, которое заключалось в состязании в меткости. Юноша предоставляет очередь девушке. Она сво-
ей стрелой поразила муравья на голове Кон Турали. Тот воздает должное ее мастерству, они мирятся и возвра-
щаются в родные места (4).  

Данный эпизод в дастане “Саёд и Хамро” переработан заново с небольшими изменениями.  
В заключительной части дастана, когда Хамро увозит Саёдхон к себе на родину, правитель Маматхон в 

целях возвращения дочери снаряжает войско под предводительством Маматсуйин сардора. Когда они настига-
ют молодых людей и стараются пленить их, двое всадников вступают с ними в бой и побеждают все войско. 
Затем оказывается, что это Саёдхон и Хамро.  

Маматхон, оценив их мужество и отвагу, отступает от своего намерения. Отправление Маматхоном войска 
вслед за своей дочерью, участие и победа Саёдхон в бою с противником весьма соответствуют эпизоду из 
“Книги моего деда Коркуда”. Помимо этого, в дастане приведен и эпизод, повествующий о том, как Салжан 
хотун поразила стрелой муравья на голове Кон Турали:  

Маматсўйин сардор билан Саёдхон ёй отишда баҳслашади.  
Анда сардор:  
-Эй Сайёдхон ҳар нечук бўлса ҳам, сандин бир иш кўриб кетармиз, -деди. Бир маҳрамни бир дарбанднинг 

устина чиқариб ўтиртиб, бошинда бир олмани қўйиб:  
-Эй Сайёдхон, ўқчи бўлсанг бу олмани урғил, -деди. Сайёдхон сари ёйини олиб, “Ё шери дарға, дастгири 

паноҳ”, -деб чекиб юборди. Шул вақт Сайёдхоннинг ўқи олмани ўртасиннан ўтиб олмани ярми ўқ бирлан 
кетти, ярми жойинда қолди (5).  

Данные события из жизни Сайёдхон вполне соответствуют деятельности Салжан хотун.  
Разумеется, в дастане не повторяются конкретно все детали из “Книги моего деда Коркуда”. Однако 

встречающиеся в данном эпосе отдельные мотивы, подвергшись определенной переработке, предстают в новой 
интерпретации. При сопоставлении событий становится очевидным, что мотив, встречающийся в одной из 
частей “Книги моего деда Коркуда”, перекочевал впоследствии в два дастана. В исследуемом нами дастане 
событие приводится в заключительной части произведения.  

В “Книге моего деда Коркуда” Кон Турали не принимает участия в бою. В дастане “Сайёд и Хамро” де-
вушка отважно вступает в бой. Хамро также участвует в бою вместе с нею. Если в древнейшем эпосе девушка 
сбивает стрелой муравья с головы юноши, то в дастане сбивается яблоко, находившееся на голове другого 
персонажа.  

Таким образом, данные изменения не смогли оказать серьезного воздействия на древнейший мотив из 
произведения. Самое главное – это функционирование в дастанах отдельных мотивов из структуры древ-
нейшего огузского эпоса.  

Хотя образ Хамро поначалу изображен в форме, характерном для избалованных принцев, то в финале 
произведения под воздействием Сайёдхон он достигает степени отважного воина. 

Разумеется, образ Сайёдхон не только связан с мотивами из древнейшего огузского эпоса. Боевитые 
огузские девушки, наподобие Сайёдхон, действительно осуществляли свою деятельность в истории народа.  

Абулгази Бахадурхан приводит имена семи девушек из племени огузов в своем произведении “Родословное 
древо туркмен” (6). Эти девушки, оставившие существенный след в истории народа, по всей вероятности могли 
послужить прототипами в эпосе. В то же время не следует забывать, что образ Сайёдхон в определенной 
степени является художественным образом.  

Образ Сайёдхон и Хамро в начале дастана и в его середине изображается в облике, характерном для 
сановитых персон, однако в заключительной части произведения данный облик резко меняется, приобретая 
иные черты, и на этом дастан завершается.  

Устные варианты дастана подверглись значительной переработке, в особенности, прозаическая часть 
привлекает к себе внимание богатством народных оборотов, широким использованием элементов рифмованной 
прозы, приданием событиям юмористического оттенка и задействованием других красочных элементов 
художественной устной речи.  

В устных вариантах в конце дастана пропущен эпизод возвращения Сайёдхон и Хамро в Азербайджан. По 
этой причине само по себе отпало изображение различных приключений и сцены боя при возвращении Хамро в 
родные места. Устные варианты в определенной степени подверглись сокращению и были направлены на 
выступления в течение 1,5-2 часов на свадьбах и гуляниях.  

Следовательно, устные варианты в определенной мере получили любовно-романическое обрамление на-
подобие дастана “Ашиқ Гариб и Шахсенем”.  



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

202 
 

Издание 2006 года дастана “Сайёд и Хамро” также не лишено определенных недостатков. В частности, 
наименование города “Ҳайбар” приведено в ошибочной форме “Ҳарбар” (с. 67). Вместо слова “Нор” дано слово 
“Ёр” (с. 48). Слово “Кетмай” использовано в виде “кетман” (с. 68). В слове “Ўғон” пропущен аффикс –ни (с. 29) 
и т.п.  

При подготовке дастана к новому изданию необходимо принять во внимание эти ошибки. Кроме этого, 
существуют песни, не вошедшие и в данное издание дастана, но встречающиеся в репертуаре исполнителей, их 
также целесообразно включить в структуру нового издания. Выше было отмечено, что одна из этих песен была 
введена в XI том сборника «Фольклор Хорезма».  

Относительно места возникновения дастана “Сайёд и Хамро”, связи событий с историей огузских тюрков 
выдвинуто немало суждений азербайджанскими, турецкими, туркменскими учеными. Это достаточно спорный 
вопрос. В то же время есть определенные свидетельства о том, что события в дастане связаны и с отдельными 
топонимами Хорезма. Упомянутые в дастане наименования мест “Қизил олма”, “Олма отишган” в настоящее 
время существуют в Янгиарыкском тумане. В Хивинском тумане есть кишлак Сайёд и сад Сайёдхон. Данные 
вопросы еще до конца не изучены.  

Таким образом, дастан “Саёд и Хамро” появился среди народов огузкого племени и исполнялся на протя-
жении веков. Когда люди кочевали с одной территории на другую, с одного региона в другой, дастан также 
переходил вместе со своими создателями и исполнителями. И по этой причине его версии и варианты до сих 
пор живут в фольклоре таких, впоследствии сформировавшихся в качестве нации, народов, как турки, азербай-
джанцы, туркмены, узбеки.  

Запись дастана “Саёд и Хамро” в первой половине XIX века обеспечила баркарор устойчивое сохранение 
мотивов из произведения, разговорной лексики, характерной для огузского диалекта.  

А устные варианты были заново переработаны на основе современного устного разговорного языка. Однако 
и в лексике этих вариантов ощущается влияние языка письменных экземпляров.  

Следует также отметить то обстоятельство, что героические мотивы в дастане сохранились, в основном, в их 
рукописных и печатных экземплярах, записанных в XIX веке.  

В устных вариантах узбекской и каракалпакской версий дастана события, связанные с проявлением 
героизма, весьма сокращены. Данное положение, вероятно, связано с тем, что дастаны исполнялись бахши на 
свадьбах. Ибо дастаны, предназначенные для исполнения на свадьбах, были рассчитаны на два, два с 
половиною часов. В этой связи подверглись определенному сокращению дастаны большого объема. По этой 
причине вторая часть дастана “Саёд и Хамро”, связанная с героическими мотивами, была пропущена в устных 
вариантах.  
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“SAYED VƏ HAMRO” DASTANINDAKI QƏHRƏMANLIQ MOTİVLƏRİNİN TƏSVİRİ 

 
Xülasə 

 
Məqalədə "Sayed və Hamro" dastanının şifahi, əlyazma, litoqrafiya nüsxələrinin türk xalqları arasında geniş yayıl-

masının səbəbləri işıqlandırılır. "Sayed və Hamro" dastanındakı qəhrəmanlıq motivlərinin "Aşiq" silsiləsindən olan 
dastanların motivlərindən fərqli xüsusiyyətləri tədqiq olunur. Həmçinin, həmin motivlərin tarixi əsasları öyrənilir, 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı ilə müqayəsələr aparılır. 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРОИЧЕСКИХ МОТИВОВ В ДАСТАНЕ  

“САЁД И ХАМРО” 
 

Summary 
 
The article is devoted to brightening the widespread copies of oral, manuscript and lithographic version among 

turhic people, the reasons for vemaining heroic motives different from “Ashiq” (love) variants of dastans. The historical 
roots of this motive are explored. The reasons for omitting that motive in oral versions are velived. Also the similarity, 
of that motive with the events from sections six in the worh “Kitob: dadam Kurkut” is discussed. 
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MƏŞƏDİ MƏHƏMMƏD BÜLBÜL ŞEİRLƏRİNİN  

POETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ HAQQINDA 
 
 

əşədi Məhəmməd Bülbül klassik Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yeri olan şairlərdən biridir. Qa-
rabağ ədəbi mühitinin yetirməsi olan şair fərqli dünyagörüşü, şeir dili, sənətkarlığı ilə ədəbiyyat tarixinə 
daxil olmuş, Azərbaycan və fars dillərində bir sıra gözəl bədii nümunələr yaratmışdır. Məlum olduğu 

kimi, "bədii sözün, bədii deyimin və nəhayət bədii mətnin arxasında bədii-estetik düşüncə və poetik təxəyyül dayanır. 
Söz, deyim və mətn ilə həmin düşüncə və təxəyyül arasında qırılmaz bağlılıq vardır - yəni söz və ya deyim bir növ dü-
şüncə və təxəyyülün daşıyıcısı və ifadə qəlibidir. Düşüncə və təxəyyüldəki gözəllik, incəlik və məna tutumu gərək özü-
nə münasib olan söz seçimi və biçimi ilə verilsin. Bu iki tərəf uğurla bir-birini tamamlarkən bədii sözün emosional-
estetik təsiri olduqca güclü olur" (4,140).  

Bu səbəbdən Bülbül də öz sələfləri və dövrünün bir çox şairləri kimi duyğu və düşüncələrini bədii biçimdə və 
obrazlı şəkildə ifadə etmək üçün bədii -ifadə və təsvir formalarından bol-bol istifadə etmişdir. Bülbül müraciət etdiyi 
şeir janrları müxtəlif olduğu kimi, əsərlərində işlətdiyi ifadə və təsvir formaları da rəngarəng olmuşdur. Onlardan biri 
klassik şairlərin uğurla istifadə etdiyi, şeirləri daha dinamik, daha ifadəli, daha oxunaqlı edən alliterasiyadır. Məlum 
olduğu kimi, " Alliterasiya mürəkkəb bir üsulla-təbiətdə səslərin və ahəngin təqlidi yolu ilə yaranır. Bu üsul cümləyə, 
misra və beytə, lövhə və mənzərəyə əşyanın, əhvalatın müəyyən bir prosesin avazını, spesifik ahəngini gətirir. 
Alliterasiya yaradılanda cümlədə və şeirin misrasında eyni söz və ifadələr təkrar olunur" (1,27). Bir çox klassik şairlərin 
daha çox üstünlük verdikləri "göz" sözü ilə şair bu sənət növünə uğurla nail olmuşdur:  

 
 Gözəllər içrə gözüm düşdü bir göy alə gözə, 
 O alə göz kimi göz gəlməz heç xəyalə gözə. (2,157) 

 
Şərq poetikasının müxtəlif nönlərindən biri də rəddül-əcüz ələs sədr və əksinə növüdür. " Rəddüs-sədr ələl-əcüz" 

başda qeyd olunan bir kəlməni sonda qeyd etməklə yenidən növbəti beytin əvvəlinə qaytarmaq kimi bədii ifadə 
vasitəsidir". (5, 50). Bülbül də bu ifadə vasitəsindən qəzəllərində, qəsidələrində yararlanmışdır: 

 
 Ləbündür məgər çeşmeyi-zindəgani, 
 Ölüm görməz ol kəs, əmər ləbləründən. (136) 
Digər bir nümunəyə nəzər yetirək: 
 Yari-əğyar olub, etdün məni bicürm kənar, 
Min qəmi-məhnət ilən eşqdə sənsiz yarəm. (142) 

 
Ümumilikdə, bu ifadə vasitəsinin 6 növü vardır. Yuxarıda çəkdiyimiz misallar rəddül-sədr ələl-əcüz" (beytin 

əvvəlinin sona qaytarılması) növünə aiddir.  
Bülbül yaradıcılığında təlmihə(allüziyaya) da rast gəlirik. Təlmih(allüziya) " əsərdə hər hansı məşhur əsatirə, 

əfsanəyə və ya bir şeirə eyhamlı şəkildə işarə edilməsi, xatırlanmasıdır. Təlmih mümkün qədər gözəl, ürəyə yatımlı bir 
tərzdə məlum hadisəyə, əfsanəyə işarədir" (1,224). Bülbül əsasən dini qaynaqlardan bəhrələnərək, şeirlərində Yusif və 
Züleyxa, İsa peyğmbər, Məryəm ana ilə bağlı rəvayətləri yada salaraq həmin personajların adlarını çəkir. Məsələn: 

 

M 
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Geysuyi-yari möcüzi-Musa əyan edüb, 
İsa dəmi ləbində onun aşikarədür. (2,27). 

 
Bülbül burada Musa peyğəmbərin möcüzələrinə və İsa peyğəmbərin nəfəsi ilə ölüləri diriltməsi ilə bağlı rəvayətlərə, 

digər Quran qissələrinə işarə edir.  
 

 Ey Yusifi-zəmanə, münəvvər cəmalüvi, 
 Çıx pərdədən, bu bəzmdə göstər cəmalüvi, 
 Məhbut olub cəmalüvə, kəssünlər əllərün, 
 Divanəvar, cümlə görənlər cəmalüvi. (2,97). 

 
Şairin bu qəzəlində Yusif və Züleyxa ilə bağlı dini rəvayətlərə eyham vurmuşdur.  
Bülbül yaradacılığında bir çox onimlərə də rast gəlirik. Onimlər klassik Şərq ədəbiyyatında çox geniş yayılmışdır. O 

dövr üçün xarakterik onimlər əsasən Leyli, Məcnun, Fərhad, Xosrov və Şirin idi.  
 
Etdi eşqim məhv Məcnun ilə Fərhad adını, 
Hansı məşuqun mənimtək aşiqi-rüsvası var.(2,138) 

 
Bülbül eyni vaxtda iki onimi bir yerə gətirmiş, gözəl bədii nümunə yaratmışdır. Və yaxud: 
 

Məni Məcnuni-zəman eylədüm, ey Leylivəş, 
Saldım eşqündə səlamət başımı qovğayə. (2,53) 

 
Məcnun və Fərhad aşiqin- sevənin, Leyli və Şirin isə sevilənin məşuqənin simvolları olduğu üçün bu onimlərə 

klassik şairlərin əsərlərində daha tez-tez rast gəlinir.  
Bülbülün yaradıclığında rast gəldiyimiz bədii ifadə və təsvir formalarından biri də mübaliğədir. Sevginin şiddətini, 

aşiqin həsrətinin necə dərin olmasını göstərmək üçün istifadə edilən bu ifadə forması klassik şairlərin şeirlərində tez-tez 
müşahidə olunur. Mübaliğə təbliğ, qüluvv, iğraq, ifrat, təfrit və iqtisad növlərinə bölünür.  

 
Neyləyim dükani bağladı yarım gedüb övə, 
Onsuz sədayi-ahü fəğanım çıxub gövə.(2,81) 

 
Və yaxud: 
 

Ümmidi-vüsal ilə nə müddətdi dayandun, 
Rəhm eylə, gözüm yaşını Ceyhun eləyübsən. (2,89) 

 
Bu misallarda Bülbül mübaliğənin qülüvv (məfhumun təsviri zamanı istifadə edilən mübaliğənin ifrat dərəcəsində 

olması) növündən istifadə etmişdir.  
Şair həmçinin fikrin təsir gücünü artırmaq üçün bədii sual, bədii təzad, bədii təkrir və xitablardan da bəhrələnmişdir. 

Ayrı-ayrılıqda bu ifadə vasitələrinin hər birinə aid misallara baxaq: 
 
Nə səbəb oldi, Xuda, incidi yarım məndən, 
 Nəzəri-mərhəmətin kəsdi nigarım məndən. (2,89) 

 
Şair burada xitabla yanaşı (Xuda), eyni zamanda bədii sualdan da istifadə etmişdir. Bədii xitabın da 3 növü vardır. 

Təcride-xitab özü də ayrılıqda təcride-məhz, təcride-qeyri-məhz kimi növlərə bölünür. 
 

Əgərçi, Bülbül, olur yarimiz nihan gözdən, 
Gözüm evində olur aşikar, yadə düşər. (2,125). 

 
Təcride-xitab - bir kəlamın zahirən özgəyə, daxili cəhətdən özünə xitab olunmasına deyilir. Yuxarıda gətirdiyimiz 

misalda da Bülbül öz adını çəkməklə, xitab etməsinə baxmayaraq, sanki özgəyə müraciət edir. Yarından ona danışır. 
Təcride-məhz də özgəyə xitab edib özünü nəzərdə tutmaqdır: 

 
Könül, əzəl bənə eşq içrə rəhnəmay sən oldun, 
Nə rəhnəmayi ki, bir afətü bəlay sən oldun. (2,167). 
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Mənanı, ifadəni daha təsirli edən ifadə formalarından biri də bədii təkrirdir ki, o da anafora (sözün misranın 
əvvəlində təkrarı) və epifora ( sözün misranın sonunda təkrarlanması) kimi növlərə bölünür. "Təkrirdə həmişə ritorika 
ünsürü olur, çünki o, daha çox halda mədhiyyələrdə, mərsiyələrdə işlənərək təntənəli ovqat yaratmağa xidmət edir" (3, 
335).  

 
Nə xoşdu yarə uyub hər gecə mazaq etmək, 
Nə xoşdu vədə alıb yardan qonaq etmək. (2,157) 
Müjgan oxin qoyubdur əbrukəmanə gözlər, 
 Bu parə-parə kölim eylər nişanə gözlər. (2,143). 

 
Nə xoşdu sözləri burada anafora, gözlər isə epifora kimi işlənmişdir. Bülbül, bədii təsvir vasitələrindən və ifadə 

formalarının bir çoxundan uğurla istifadə etmişdir. Məlum olduğu kimi, Qarabağ məktəbinin yetirmələri, eləcə də 
qəzəldə Füzulinin sələfəri sayan klassik şairlər eşqi ən gözəl boyalarla təsvir etməyə çalışmışlar. Qeyd edək ki, eyni 
səslərin təkrarı ilə yaranan bir sənət növü də vardır ki, o, "touzi" adlanır. " Touzi - poetik kateqorya kimi misra və ya 
beytdə eyni bir səsin təkrar edilməsi ilə yaranan ahəngdarlıqdır" (5, 58).  

 
Qəm, qəm üstən verib öz aşiqini xar etdin, 
 Gör kimi qəmzədə qıldın, kimə qəmxar oldun? (2, 141) 

 
Şair burda "q" səsinin təkrarı ilə yaradılmış "touzi"dən bəhrələnmişdir.  
Bülbülün qəzəllərində rast gəlinən ifadə formalarından biri də bədii təzaddır. "Təzad məzmun etibarilə bir-birinə 

zidd olan sözlərin qarşılaşdırılması deməkdir." (5,95). Təzadın da iki növü vardır: icab (zəruri) və səlb (inkar). Nümunə 
olaraq aşağıdakı beytə nəzər salaq: 

 
Gecə səbahə kimi hicrdə xəyal edərəm, 
Görəndə yarimi, əcz ilə şərhi-hal edərəm. (2,140). 

 
Burda əks sözlərin qarşılaşdırılması vasitəsilə bədii təzadın zəruri növündən istifadə edilmişdir. Səlb (inkar) növünə 

aid bir örnək: 
 

Bülbül içdi cami-meydən, oldi məst, 
İçməyən qafildi bu peymanədən. (2,140). 

 
Bu misradakı içdi və içməyən felləri ilə yaranan təzad inkar növə aiddir. Bu növ adətən feil sistemləri ilə düzəlir.  
Qəzəl janrında yazan sənətkarların bir çoxu qoşa qafiyə sistemindən istifadə etmişlər. Qafiyə, sözsüz ki, hər bir şeiri 

daha mənalı, daha oxunaqlı edir. Bu səbəbdəndir ki, qafiyə ilə bağlı bir sıra bədii ifadə vasitələri vardır. Bunlardar biri 
də klassik ədəbiyyatda geniş yayılmış züqafiyəteyndi. "Züqafiyəteyn" sözünün mənası qoşa qafiyələli, (cüt qafiyəlilik) 
deməkdir. Beytin son iki sözünün şaquli istiqamətdə həmqafiyəliliyinə deyilir" (5,40). 

 
Etmə çox cövrü cəfapişə vəfadarlarə, 
Gah-gahi nəzər et eşqə giriftarlarə. (2,112). 

 
və yaxud digər nümunəyə baxaq: 
 

Ol dami-zülfdə könül üz mübtəlasıdur, 
Gər qəmzə ilə öldürərlər, öz bəlasıdur. (2,92). 

 
Ümumiyyətlə, Bülbülün qəzəllərinin ilk beytləri züqafiyəteynlə qafiyələnib. Lakin sonrakı beytlərdə bu nizam 

pozulur.  
Klassik ədəbiyyatda rast gəlinən və Bülbül yaradıclığında da istifadə edilən digər bir poetik kateqoriya "iştiqaq"dır. 

"Eyni kökdən yaranmış sözlərin birgə işlədilməsinə " iştiqaq" deyilir". (5, 41).  
  

Ol qaşü gözü xal rüxi-yarə yazılmış, 
Qətlim mənim ol səfheyi-rüxsarə yazılmış (2,110). 

 
Nümunədən göründüyü kimi, beytdəki "rüx" və "rüxsarə" sözü eyniköklüdür.Buna görə də iştiqaq kateqoriyasına 

aiddir. Başqa bir nümunə: 
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Gülzari-hüsni içrə açub gül, rəva degil, 
Bülbül ola kənar, açanda güli-bəhar. (2,110). 

 
Beytdəki "gül" və "gülzar" sözləri də eyni köklüdür, deməli iştiqaqdır.  
Klassik ədəbiyyatda ən çox rast gəlinən poetik kateqoriyalardan biri də irsəlul-məsəl və ya təmsil janrıdır. "Burada 

müəyyən bir cümlə və ya ifadə zərbül-məsəl və yaxud hikmətamiz söz şəklində verilir. Bu poetik vasitə sözün estetik 
gözəlliyinə və məzmunun gücləndirilməsinə xidmət edir" (5,71). Belə hikmətli ifadələrin istifadəsinə Füzuli, Nizami 
yaradıclığında daha çox rast gəlirik. Bülbül də dahi ustadlarından geri qalmayaraq bir çox hikmətli ifadələri şeirlərində 
istifadə etmişdir: 

 
O ay üzlümün ləl dodağından busə istədim, 
 Mən miskinə cavabında nə "hə" dedi, nə "yox". 
 Dodağından bir busə oğurlayıb gülərək dedim: 
 "Aqillər deyi ki, dinməmək razılıq əlamətidir" (2,221). 

 
Yuxarıdakı şeirin 4-cü misrası tamamilə atalar sözündən ibarətdir.  
Digər çox istifadə olunan poetik kateqoriyalardan biri də məzduc janrıdır. "Bu sözün lüğəvi mənası birləşmə, cütləş-

mə deməkdir. Bədii ifadə vasitəsi kimi məzduc şairin sözləri cüt-cüt və qafiyədar işlətməsinə deyilir"(5,43). Məzduca 
aid nümunəyə nəzər yetirək: 

 
Səngdilsən bu lətafət, bu vəcahət hüsn ilən, 
 Yoxdi səntək, hali-aşiqdən xəbərdar olmayan (2,56). 

 
Burada "lətafət" və " vəcahət" sözləri həmqafiyə kimi şair tərəfindən istifadə edilib və məzducdur. 
Klassik ədəbiyyatda şeiri gözəlləşdirən, ona daha çox fəsahət və bəlağət verən bir çox poetik kateqoriyalar movcud-

dur ki, Məşədi Məhəmməd Bülbül də onlardan ustalıqla, yerli-yerində istifadə etmişdir. Klassik ənənələri gözləyən şei-
rin incəliklərinə dərindən bələd olan şair öz şairlik məharətini lazımi qaydada sərgiləməyi bacaran sənətkardır. 
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Г.Эминова 
 

О ПОЕТИЧЕСКАХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТИХОВ М.М.БЮЛБЮЛ. 
 

Резюме 
 
В этой статье анализируется о поетическах категориях в творчестве поэта. Такие поэтические категории как 

онимы, аллюзия, аллитерасия и другие. Приводиться примеры из стихов поэта. М.М.Бюльбюл как классичес-
кий поэт и последователь Фюзули, он обширно использовал восточно-классические потические категории в 
своем творчестве. Имея виду что, главным мотивом стихов поэта была любовь, он писал стихи полон символа-
ми и поэтическами категориями. 

 
 G. Eminova 

 
ABOUT POETIC FEATURES OF POEMS OF M.M.BYULBUL 

 
Summary 

 
This article discusses the poetic categories in the poems of poet. Such poetry categories as onim, allusion, 

alliterasiya and others. At this article are shown some examples of his poems. M.M.Byulbyul as a classical poet and 
follower Fyuzuli, it is extensively used classic East poetic categories in his work. The main motive of poems of the poet 
was love, he wrote poems full of symbols and poetry categories. 
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ÜSLUBİYYATDA BƏLAĞƏT VƏ FƏSAHƏTİN  

QARŞILIQLI MÜNASİBƏTLƏRİ 
 

slubiyyatın mahiyyətinin izah edilməsi faktına orta əsr alimlərinin bəlağət və üslubiyyatla bağlı yazdıqları 
əsərlərdə bu və ya digər dərəcədə rast gəlmək mümkündür. Klassik ərəb filologiyasında dil insanlar arasında 
əsas əlaqə vasitəsi hesab olunmuşdur. Orta əsr ərəb dünyasının ən görkəmli simalarından biri olan Əbu 

Osman Əl-Cahiz özünün “Əl-bəyan va Ət-təbyin” adlı əsərində yazır: “İnsanlar başqalarının fikirlərini bilmirlər, əgər 
onlar bir-birinə öz fikirlərini bildirməsəydilər, nə bir yerdə yaşaya, nə də çalışa bilərdilər” [8, c. I, 21]. Alimin bu 
fikrindən dilin insanların kommunikativ fəaliyyətində koordinasiya vasitəsi rolunu oynaması aydınlaşır. Ənənəvi ərəb 
bəlağətinə görə deyim (mətn) – “bəliğ” kimi xarakterizə olunmalıdır. Adətən, bu termin “bəlağətli” sözü kimi tərcümə 
olunur, lakin onun mənası daha mürəkkəbdir və “bəluğa” – “bəlağətli olmaq” felinə uyğundur. Bu kökdən əmələ gələn 
ikinci bab feli “bəlləğa” – “çatdırmaq, gətirmək, diqqətinə çatdırmaq, xəbər vermək, xəbərdar etmək, bildirmək” mə-
nalarını, dördüncü bab feli “əbləğa” isə - “aydınlaşdırmaq, diqqətinə çatdırmaq, xəbər vermək, bəyanət vermək, çatdır-
maq” mənalarını verir. Əbu Hilal Əl-Əskərinin qeyd etdiyinə görə, müəllif ərəb dili üslubiyyatının tələblərinə cavab 
verəcək mətnin hazırlanması üçün ərəb dilini mütləq gözəl bilməli, onun müxtəlif formalarından bacarıqla istifadə 
etmək imkanına malik olmalı, onun “yüksək” (fəxir) sözlərini “alçaq” (səqit) sözlərindən seçə bilməli və məlum məqam 
(mərifətu əl-məqamət) üçün hansı dil vasitələrinin uyğun olub-olmamasınından xəbərdar olmalıdır, yəni kommunikativ 
situasiyanı nəzərə almalıdır [9, 22]. 

Orta əsr müəllifləri həmin termini, adətən bu şəkildə izah etməyə çalışmışlar: “bəlağət” – ünsiyyətin situasiyasına və 
bədiiliyin (doğruluğun) tələblərinə cavab verən bir deyim və ya ifadə növüdür; “bəlağət” – üslub nəzakəti (qaydaları) və 
şəffaf semantik struktura malik, ünsiyyət situasiyasına, həmçinin əsərin məzmununa və həmin ifadəni əmələ gətirən və 
izah edən kommunikantlara uyğun dil vahidləri ilə seçilən ifadə növüdür [14, 14-15].  

Burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, ərəb dilçiləri ünsiyyətin məzmun tərəfinin xüsusiyyətini və üstünlüyünü an-
layaraq kommunikasiya iştirakçılarının daha tam ifadəsinə xidmət edən üslub formalarının əsas komplekslərini göstər-
mişlər.  

“Bəlağət” məfhumu dilxarici faktorların məcmusu nəzərə alınmaqla ifadənin ən münasib kommunikativliyi kimi dil 
vasitələrinin üslub və janrlar üzrə bölünməsini və onların istifadəsinin müəyyən normalarını şərtləndirir. Həmin norma-
ların pozulması və onlara riayət olunmaması pislənmiş və fikri doğru-düzgün ifadə edə bilməmək kimi qiymət-
ləndirilmişdir [13, 79]. İstər ümumilikdə ərəb qrammatikası, istərsə də ərəb bəlağəti və üslubiyyatının inkişafı sahəsində 
əzəmətli işlər görmüş Abdulla İbn Qüteybə (828-889 illər) katiblər üçün xüsusi şəkildə tərtib olunmuş üslubiyyat 
dərsliyində yazır: “Elə katiblərə rast gəldim ki, onlar müəyyən lazımi söz və ifadələrin seçilməsində özlərini əzəyyətə 
salmaq istəmir, müraciət etdikləri insanlar arasında heç bir fərq qoymadan yüksək sözləri (fəxir) alçaq sözlərlə (səqit) 
qarışdırırlar” [8, 15]. Yüksək rütbəli adamlara müraciətdə bir qayda olaraq, qrammatik qaydaların, dialektizmlərin və bu 
və ya digər ifadənin işlədilməsi zamanı özünəməxsus iyerarxik münasibətin şahidi olmaq mümkündür [8, 277]. Burada 
söhbətin qeyri-normativ morfoloji birləşmələrdən deyil, məhz normativ paralel formalardan getməsini hiss etmək çətin 
deyil. Əgər fikirlər müəyyən məna kəsb etmirsə və fikirləri ifadə etmək üçün müəyyən aktiv leksika mövcud deyilsə, 
onlar heç vaxt bəlağətli və fəsahətli ola bilməz. Bu zaman həmin ifadənin verilməsi üçün seçilən funksional üslublar bö-
yük əhəmiyyət kəsb edir. Burada meydana gələn fikirlər arasındakı əlaqə təfəkkür normaları vasitəsilə müəyyənləşdiri-
lir, lakin hər bir dilin özünə aid sintaktik quruluşlar sistemi əsasında işlənib hazırlanmış qrammatik üsullar vasitəsilə 
verilir [7, 9]. 

Digər ərəb dilçilərinin fikrinə görə, “bəlağət” yer, şərait və ünsiyyət situasiyasını nəzərə almaqla dil vasitələrinin 
korrekt şəkildə istifadəsidir və ifadə öz məqsədinə o zaman nail olur ki, o, lakonik və aydın olur. Yəni, “bəlağət” çox 
sözlərdən çəkinmək az söz işlətməklə kommunikasiyanın məqsədinə çatmaqdır [12, 32]. Fikir müəyyən bir məna daşı-
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mırsa və mənanı adekvat şəkildə ifadə edən leksika yoxdursa, o heç zaman bəlağətli ola bilməz. Bu halda fikri ifadə 
etmək üçün nitq janrları böyük rol oynayır.  

Ənənəvi ərəb dilçiliyində “bəlağət” məfhumundan başqa, fikrin aydın ifadəsi, yəni effektiv kommunikasiyanın əldə 
edilməsi ilə bağlı “fəsahət” məfhumu da mövcuddur. “Fəsahət” məfhumu ilə sözlərin incəliyi və gözəlliyi, ifadənin ay-
dınlığı, asan anlaşılan olması nəzərdə tutulur. Orta əsr müəlliflərinin rəyinə görə, bu məziyyət yalnız ərəb dilinə 
məxsusdur və bu keyfiyyətinə görə ona “fəsih” (fəsahətli, ədəbi, düzgün) termini aid edilmişdir ki, günümüzdə də ədəbi 
dil (əl-luğatu əl-fusha, əl-luğatu əl-fəsiha) şəklində istifadə edilməkdədir. Ərəb linqvistləri “fəsiha” termini ilə 
qrammatik cəhətdən düzgün ifadəni, onun daha yaxşı və tez anlaşıqlı olması üçün münasib leksikanın seçilməsini, ifa-
dənin mənasının aydın olmasını, ifadə olunan fikrə uyğun söz sırasının olmasını, leksikanın uyğunluğunu, münasib sin-
taktik quruluşa riayət edilməsini, ləfz və məna ağırlığından qaçılmasını, lüzumsuz təkrarlara yol verilməməsini nəzərdə 
tuturlar. 

Ərəb dilində sözlərin ədəbi (bədii) hesab olunması üçün həmin sözlərin savadlı adamların nitqinə xələl gətirə 
biləcəyi dörd nöqsandan kənar olması lazımdır. Bu, ilk növbədə, bir-birinə uyğun gəlməyən səslərlə bağlıdır ki, ərəb 
dilçiləri onu tənəfur əl-huruf adlandırmışlar, məsələn: zaşşun – “möhkəm yer”. Bu hərflərin bir-birinə uyğun gəlmə-
məsi onunla bağlıdır ki, onlar dilin ucu və ön dişlər vasitəsi ilə səsləndirilir və müvafiq olaraq, bu yerlər də artikulyasiya 
baxımından bir-birinə çox yaxındır. Digər nöqsan dil normalarına uyğunsuzluqdur ki, ərəb üslubçuları onu muxaaləfət 
əl-qiyaas adlandırmışlar və bildirmişlər ki, bu zaman müəyyən morfoloji sapıntıya yol verilir, məsələn: buuq (əbvaaq) – 
“boru, buynuz” kəlməsi cəmdə buuqaatun şəklində cəmləndirilmişdir ki, bu da ərəb dili normalarına uyğun gəlmir. 
Üçüncü nöqsan ərəb dilinə yad olan sözlərin işlədilməsi ilə bağlıdır, məsələn, təkə’kə’ə – “toplanmaq”. Dördüncü 
nöqsana gəlincə, o, hər hansı bir fikrin ahəngdarlıq baxımından qəbuledilməzliyi ilə bağlıdır, məsələn: Leysə əl-farqu 
beynə əl-qadanfəri va əl-leysi – Aslanla aslan arasında heç bir fərq yoxdur [12, 7-8; 11, 5-6].  

Ərəb dilçilərinin rəyinə görə ərəb dili o zaman ədəbi nitq hesab olunur ki, o, müəyyən qüsurlardan kənar olsun. Bu 
hər şeydən əvvəl bir-birinə bənzər olub yaxın artikulyasiyaya malik sözlərdir ki, ifadənin deyilişini çətinləşdirir, 
məsələn: Kəriimu əl-cərşi şəriifu ən-nəsəbi – “Qəlbi səxavətli və nəsəbi şərafətli”. Digər qüsur isə hər hansı bir 
cümlənin quruluşu ilə bağlı ola bilər, məsələn, ərəb dili qaydalarına görə bitişən əvəzlik sonradan gələn məfhumu deyil, 
məhz artıq xatırlanmış məfhumu bildirməlidir: Abqaa əd-dəhr Muhammədən məcduhu – “Məhəmmədin şöhrəti onu 
əbədi etdi”. Göründüyü kimi, bu cümlədə “onun şöhrəti” mənasında işlənən məcduhu kəlməsi muhammədən – 
“Məhəmməd” kəlməsindən əvvəl işlənmişdir, halbuki, tam əksinə olmalıdır. Başqa bir qüsur onunla bağlıdır ki, bəzən 
cümlə elə şəkildə qurulur ki, əks tərəf bir nitq hissəsini digərindən seçə bilmir və buna görə də fikirlərin mənasını başa 
düşmür. Belə bir vəziyyət ərəb dilçiləri tərəfindən ət-tə’qiid əl-lafziyy – “söz çətinliyi, ləfzi çətinlik” adlandırılmışdır: 
Beytun kəənnə qafran rusuməhə qalamən – Beytun kəənnə qaləmən xata rusuməhə - “Sanki qələm evin cizgilərini 
çəkmişdir”. Göründüyü kimi, birinci variant oxucularda çaşqınlıq yarada bilər. Kommunikant ünsiyyət zamanı münasib 
sözlər (ət-tə’qiid əl-mə’nəviyyu) seçmədiyi təqdirdə nitqdə nöqsanın yaranmasına səbəb olur və beləliklə də əks tərəfi 
çaşqınlığa salır. Bundan əlavə, kommunikasiya prosesində çoxlu təkrarlara (kəsratu ət-təkraar) yol vermək nitqin 
anlaşılmasını çətinləşdirir, məsələn: Səbuh ləhə minhə ‘aleyhə şəvahid – “tez qaçan cins at”. Fikir versək, görərik ki, 
burada - hə - əvəzliyi müxtəlif ön qoşmalarla işlənərək üç dəfə təkrarlanmışdır. Çoxsaylı izafət konstruksiyaları 
(kəsratu əl-idaafət): Yəə bint ibn ‘ammi İbraahiim – “Ey İbrahimin əmisinin oğlunun qızı!” Göründüyü kimi, həmin 
izafət zəncirində dörd isim iştirak edir və bu hal ədəbi dil baxımından (bədiilik cəhətdən) yolmverilməzdir. Hətta – İnnə 
Zeydən kəlhicəərati – “Zeyd daş kimidir” tipli cümlələrdə məna ağırlığı hiss olunur, belə ki, Zeydin nə cəhətdən (səbr, 
güc, ötkəmlik və s.) daş kimi olması aydın deyil [12, 9-11; 11, 6-9]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “bəlağət” və “fəsahət” terminləri heç də eynimənalı məfhumlar deyil. Bu iki termini bir-
birindən ayıran ərəb linqvistləri qeyd edirlər ki, “fəsahət”, əsasən sözlərə aid olur (yəni, dilin formal-məzmun vasitəsi-
dir). “Bəlağət” isə mənanın ünvana daha effektiv şəkildə çatdırılmasıdır ki, bunun üçün müvafiq mətnin təşkili zamanı 
müvafiq dil vasitələrindən məharətlə istifadə olunur. Başqa sözlə, kommunikativ prosesdə onlar iki aspekti fərqləndirir: 
dil ifadələrinin normativliyinə riayət etmək (fəsahət) və mətnin bütün faktorlarının məcmusunu şərtləndirən kommuni-
kativ optimallığını əldə etmək (bəlağət). Məsələn, əgər kommunikant kimi isə tərifləyirsə, o, uzun və ətraflı şəkildə 
danışaraq təriflədiyi adamın bütün məziyyətlərini sadalamalıdır, əks halda o, ifadə etdiyi qısa fikirlərlə məqsədinə çata 
bilməz və onun fikri natamam hesab olunar: Muhammədun kərimun, innə surratəhu ləə yəskunuhu dinərun va lə 
dirhəmun va lə ğarva fifaqrihi fə innə qıməmə əl-cəbəəl ləə yaqarru bihə miyəhun – “Məhəmməd səxavətlidir 
(natamam nitq) – Onun cibində (pul kisəsində) nə bir dinar, nə də bir dirhəm var, onun kasıblığında təəccüblü heç bir 
şey yoxdur, çünki dağların zirvəsində su qala bilməz (tam nitq)”. Birinci cümlədə fikir kifayət qədər qısa şəkildə ifadə 
olunmuşdur, sonrakı cümlələrdə isə məcazlarla verilən fikirlərdə təşbeh vasitəsilə Məhəmmədin səxavətinin keyfiyyəti 
aydın şəkildə bizə bildirilir. Məhz belə bir ifadə forması ərəblərdə aydın, bəlağətli (bəliğə) hesab olunur. Bunlar ərəb 
dili üslubiyyatının prinsipial tərəfləridir. Ərəb dialekt-danışıq dilinə gəldikdə, ərəb dilçiləri onu bəlağətli dil hesab 
etmirlər [13, 24]. 

Orta əsrlərin məşhur ərəb alimlərindən bir İbn Əl-Muqəffa “bəlağət” məfhumunun mənasından danışarkən qeyd edir 
ki, bu elm ərəblərdə çox şeyi bildirir – bu, həm ifadənin qəbul edilməsi prosesi, bəlağətli şəkildə üstündən keçmə 
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(susma), söhbət aparma, xahiş etmə, suala cavab vermə, söhbətə başlama bacarığı və ən maraqlısı, poeziya nümunəsi, 
natiqin çıxışı və s. ola bilməsidir [14, 36]. 

“Fəsahət” daha çox özünün təkmilləşməsi və yaradıcılıqda ciddi şəkildə dil normalarına və qaydalara riayət etmə 
tendensiyası ilə xarakterizə olunur. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, hələ qədim və sonralar isə orta əsrlərdə klassik 
ərəb dili elitaya məxsus bir dil olmuşdur, belə ki, o, yüksək poeziyanın, islam dininin, elmin dili kimi meydana gəlmiş 
və fəaliyyət göstərmişdir. Həmin dilin məişət-danışıq prosesində kommunikasiya vasitəsinə keçməsi çox asta surətdə 
baş vermişdir. Klassik ərəb dilinin xüsusiləşməsi və nisbətən danışıq-dialekt dillərindən ayrılması onun funksional-üs-
lubi cəhətdən ayrılmasına da səbəb olmuşdur: orta əsrlərdə sakral dil (dini mətnlərin dili) və poeziya dili kimi bölgülər 
əmələ gəlmişdir. Mühüm olan odur ki, “düzgün (bəlağətli), düzgün olmayan (bəlağətli olmayan)” məfhumunun olması 
bir daha sübut edir ki, ədəbi dillə danışıq-dialekt dili arasında böyük fərqlər olmuşdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
ədəbi dil orta əsrlərdə feodal cəmiyyətinin yüksək təbəqəsinə xidmət etdiyindən nisbətən dar sosial bazaya malik 
olmuşdur. Bu da öz növbəsində ədəbi dildə funksional üslubların müqayisədə böyük olmayan paradiqmalarının 
mövcudluğunu və onların danışıq-dialekt dilindən müəyyən qədər ayrılmasını şərtləndirmişdir. 

Müasir dövrdə ərəb ölkələrində baş verən sosial-iqtisadi və mədəni-tarixi proseslər ədəbi dilin sosial bazasının 
genişlənməsi və onun danışıq-dialekt dili ilə yaxınlaşması üçün şərait yaradır. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ «БАЛАГАТ» И «ФАСАХАТ» В СТИЛИСТИКЕ 

 
Резюме 

 
В данной статье выражается точка зрения относительно мнений средневековых ученых о сути стилистики арабского 

языка. В стилистике проясняется взаимоотношение между «балагат» и «фасахат». Отмечается, что, несмотря на то, что эти 
две концепции с первого взгляда похожи друг на друга, на самом деле разные. Эти концепции дополняют друг - друга по 
ясности выражения мыслей и по передаче его противоположной стороне. 
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RELATIONS BETWEEN “BALAGAT” AND “FASAHAT” IN STYLISTICS 

 
Summary 

 
The article is about the opinions of medieval scholars who dealt with the essence of Arabic language stylistics. It is clarified to 

the comman the relationship between rhetoric and oratory in the stylistics. It’s noted that, at first sight thouth these two concepts 
looks like to each other, in fact, different notions. They are a clear expression of opinion and completes each other in terms of 
delivery to the other party. 
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ünyanın davamlı ədəbi inkişaf yolu keçən ən qədim dillərindən olan ərəb dili özünün mədəni arealının 
xaricində baş verən informasiya inqilabı nəticəsində söz yaradılıcılığının yeniliklərindən kənarda qalmır. Bu 
mənada, ərəb dili bir flektiv canlı orqanizm olaraq öz məntiqinə görə həmin yeni sözləri və leksik vahidləri 

mümkün qədər özününküləşdirir, öz qəlibinə salır. Bu zaman tətbiq olunan yanaşma və metodlar xüsusi maraq kəsb 
edir.  

Müasir ərəb ədəbi dili əhalisi birlikdə iki yüz milyona çatan ərəb ölkələrində dövlət dili kimi qəbul edilmişdir. Ədəbi 
dil ilə yanaşı, əhalinin danışdığı ləhcələr də vardır. Ərəb dilində ləhcələr bir-birindən, xüsusən ədəbi dildən o qədər 
fərqlənir ki, müxtəlif ərəb ölkələrində əhalinin bir-birini anlamaması, müəyyən ibtidai və orta biliklərə yiyələnməmiş 
olan ərəblərin isə ədəbi dili başa düşə bilməməsi hadisəsi tez-tez baş verən bir hala çevrilmişdir. 

Vasim Məmmədəliyev “Ərəb diliçiliyi” kitabında qeyd edir ki, hal-hazırda hər hansı bir ərəb ölkəsində diqlossiya-
dan, daha doğrusu, eyni bir dilin iki müxtəlif variantından istifadə edilməsi geniş tətbiq edilir. Eyni bir dil, nitq kollek-
tivi fonetik baxımdan eyni, lakin tipoloji baxımdan bir-birindən fərqlənən ədəbi dil və canlı danışıq dili olan ləhcələrdən 
istifadə edir. Ərəb ədəbi dilindən yazı dili, ləhcələrdən isə danışıq dili kimi istifadə olunur. Beləliklə, ədəbi dillə 
ləhcələr özlərinə məxsus işlənmə dairəsi kəsb etməklə funksional baxımdan bir-birini tamamlayır. Burada bir sıra 
linqvistik və ekstralinqivistik amillər mövcuddur. Müvafiq ölkə və regionda ünsiyyət vasitəsi kimi onlar üçün xarakterik 
olan ərəb ləhcə dilindən istifadə olunur. Ərazi ləhcə dili ləhcədən fərqlənir. Məsələn, Misirdə bir neçə ərəb ləhcəsi 
olduğu halda, Qahirə dialekti əsasında formalaşmış ərəb ləhcə dili, İraqda isə Bağdad dialekti əsasında formalaşmış 
ləhcə dili fəaliyyət göstərir. Ərazi ləhcə dili məfhumu altında yazısız kommunikativ dil nəzərdə tutulur. Bu dil bütün 
rəsmi-işgüzar, elmi-mədəni funksiyaları yerinə yetirə bilməsə də, hər hansı bir ərəb ölkəsinin bütün əhalisi üçün 
universal şifahi ünsiyyət vasitəsi rolunu oynayır (1, s-269). 

Ərəb ədəbi dili bütün ərəb ölkələrində dövlət dili statusu olmaqla yanaşı, bu dövlətlər arasında mövcu olan yazılı 
ünsiyyət vasitəsi işini həyata keçirir. Müasir ərəb dilçiliyində istər nəzəri, istərsə də praktiki baxımdan sübuta yetirilmiş-
dir ki, ərəb ləhcələrinin ədəbi dildən, ərəblərin təbirincə desək “fusha”dan ciddi şəkildə fərqlənən sərbəst dil nümunələri 
mövcuddur. Bir çox ləhcələrlə ədəbi dilin xüsusi fərqləri mövzusunda kifayət qədər elmi araşdırmalar aparılmış olsa da, 
müasir dövrdə ərəb dilinə girən və ərəb dilinin daxili imkanları hesabına dildə təzəcə yaranan sözlər mövzusuna dair 
əhatəli bir tədqiqat işi yazılmamışdır. 

Artıq XX əsrin 60-70-ci illərindən Misir, İraq, Suriya, Səudiyyə Ərəbistanı, və digər ərəb ölkələrində mövcud 
Akademiya və elmi araşdırma mərkəzlərində ərəb dilinin müxtəlif nəzəri məsələləri, tarixi metodologiya, dialekto-
logiya, leksikologiya, ümumi dilçilik, müqayisəli dilçilik sahəsində müxtəlif elmi araşdırma işləri görülür. Müasir dövr 
ərəb dilçiliyinin formalaşmasında özünəməxsus xidmətləri olan “əl-Lisanul-ərəbi” jurnalını xüsusilə qeyd etmək lazım-
dır. İlk dəfə 1964-cü ildə Rabatda nəşr edilən bu jurnal Ərəb Dövlətləri Birliyi Təşkilatının ərəb dilində olan bütün tər-
cümə işləri üzrə Daimi Əlaqələndirmə Bürosu orqanıdır. Jurnalın ən böyük hədəflərindən biri dil və ləhcə münasi-
bətlərini tədqiq etmək, ədəbi dili müasirləşdirməkdə bütünlükdə ərəb ölkələrindəki araşdırmaları cəmləşdirib ümumi və 
ən zəruri nəticələrini nəşr etdirməkdir. Burada məqsəd daha çox ləhcələrə meyl göstərən ərəbləri həm şifahi, həm yazılı 
ünsiyyət zamanında ədəbi dildən istifadə etməkləridir. Jurnalın apardığı araşdırma və təhlillərinin nəticəsi ədəbi dilin 
canlandırılmasına və onun ləhcələr üzərində üstünlük qazanmasına xidmət edir. Lakin bununla yanaşı jurnalın 
redaksiyası dialektlərlə bağlı materiallar dərc etdirir, ləhcələrin ədəbi dilin inkişafına təsiri və dilin taleyinin 
müəyyənləşdirilməsindəki rolu mövzusundə elmi işlər dərc etdirir. Habelə, ərəb dilinin taleyinin qərb müstəmləkəçilik 
siyasətinin onlarda qoyduğu ağır irs sayəsində bir az da çətinləşdirilməsini, bunun Məğrib ölkələrində açıq aşkar 
müşahidə olunduğunu xüsusilə qeyd edir. 

Bir sıra ərəb qrammatikləri kimi, Azərbaycan ərəbşünasları da müasir ərəb dilçiliyində iki əsas cərəyanın möv-
cudluğunu iddia edirlər. Ərəb dilinin bütün nəzəri qrammatikası orta əsr qrammatiklərinin tədqiq etdiyini hesab edənlər 
əsasən birinci cərəyana aid olanlardır. Həmin bu orta əsr qrammatiklərinin bu cərəyanın təmsilçiləri üzərində böyük bir 
nüfuzu vardır. Onlar ənənəvi qrammatikanın öz qaydalarından qurtula bilmədikləri üçün, sələflərinin ərəb dilinin hər 
hansı bir məsələsinə dair mülahizələrini yalnız təkrar və ya şərh etməklə kifayətlənirlər. Ikinci cərəyana aid olanlar isə 
öz tədqiqatlarını müasir dövr dilçiliyinin, o cümlədən hind-Avropa dilçiliyinin, nəzəri qrammatika, metodologiya və 
samişünaslığın əldə etdiyi nailiyyətlərdən bəhrələnərək, ərəb ədəbi dili ilə onun ləhcələrinin qarşılıqlı əlaqəsi, müasir 
dövrdə ərəb dilində işlənən yeni sözlər və alınmalar, və s. kimi aktual mövzularla bağlı müxtəlif elmi işlər aparırlar. 

D
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İctimai-siyasi, sosial-iqtisadi vəziyyətdən asılı olaraq neologizmlər bəzi vaxtlar özünü xüsusi şəkildə önə çəkmiş, 
bəzənsə geri çəkilməklə müəyyən müddət ərzində yaxşı mənada qısqanclıqla qarşılanmışdır. Məhz ərəb təəssüb-
keşindən doğan bir səbəbdir ki, elm-texnikanın sürətlə inkişafı ilə əlaqədar müasir dünyada əcnəbi dillərə məxsus yeni-
yeni adlar və kəlimələrin meydana çıxmasına baxmayaraq, həmin bu yeni sözlərin bir çoxunun ərəb dilində də qarşılığı 
mövcuddur. Əvvəllər ərəblərə məlum olmayan, hal-hazırda ərəb dilində fəal şəkildə işlənməkdə olan və yaxud xarici 
dildən alınmış yeni sözün ərəb dilçiliyinin qanunlarına uyğunlaşdırılması yolu ilə işlədilən bu tip sözlər dilin söz 
ehtiyatının zənginləşməsində öz müsbət təsirini göstərmişdir.  

 İctimai, siyasi məqamlardan asılı olaraq hal-hazırda ərəb dili birbaşa ingilis, fransız, və s. alınmalarına Sovet 
ittifaqı dövründə isə rus dilindən və onun vasitəsilə Qərbi Avropa dillərindən alınmalara məruz qalmışdır. Yəni, dilə ye-
nicə daxil olan neologizmlər xarici millətlərin dilindən ərəb dilinə yenicə keçmiş, əcnəbi dilin ehtiyatı hesabına əmələ 
gəlmiş neologizmlər hesab olunur. Bu tip neologizmlər qeyri ərəb ölkələrində yeni texnikanın ixtirası və ya kəşfi nəticə-
sində yaranmış, ərəblər üçün yeni anlayış və yeni məna kəsb edən sözlərdir. Ərəblərə məlum olmayan bu tip sözlər on-
ların ərəb olmayan xarici dövlətlərin dil daşıyıcıları ilə münasibətlərin formalaşması ilə dilə keçməklə dili yeni leksik 
vahidlərlə zənginləşdirməsinə səbəb olmuşdur. Bir daha qeyd etmək yerinə düşərdi ki, ərəb dili olduqca mühafizəkar dil 
olmasına baxmayaraq, qloballaşan və inkişaf edən dünyadan təcrid olunmamışdır. Elmi-texniki yeniliklər, müasir 
texnologiya, xüsusən də neftin ixtirası ilə bağlı bir çox beynəlmiləl terminlər və yeni sözlər ərəb dilinin daşıyıcıları 
vasitəsilə ədəbi dilinə daxil olmuşdur. Dilə yenicə daxil olmuş sözlərin öz aktuallığını saxlaması bizə onu deməyə 
imkan verir ki, xarici dillərin ehtiyatı hesabına əmələ gəlmiş sözlərin dildə işlədilməsi çox uğurla həyata keçmişdir. 
Qısa bir zaman ərzində bu sözlərin ərəb dilində qarşılığı meydana gəlmiş belə olsa, istər dil daşıyıcıları istər ərəb 
mətbuatı tərəfindən əxz edilmiş xarici sözlər fəal şəkildə işlənməkdədir. 

Əcnəbi dillərin hesabına əmələ gəlmiş neologizmlərin mənbəyini araşdırarkən, genealoji tərkibi bir-birinə oxşar 
sözləri eyni dilə mənsub söz kimi qələmə vermək düzgün deyildir. Xarici dildən ərəb dilinə keçmiş yeni sözlərin 
əksəriyyəti Avropa mənbəli olub, ədəbi dilə publisistik məqalələr, həmçinin xarici elmi-kütləvi ədəbiyyatın tərcümə 
edilməsi yolu ilə daxil olmuşdur. Müasir ərəb dilində məişət sözləri ilə yanaşı, Avropa mənbəli olan elm, texnika, 
mədəniyyət və ictimaiyyətə dair terminologiya formalaşmışdır. Həmin bu terminologiyaya məxsus sözlərin özünəməx-
sus xüsusiyyətlərini xarakterizə etmək, onların ərəb dilindəki yerini və rolunu müəyyənləşdirmək qarşımızda duran 
mühüm məsələlərdəndir.  

Xarici dillərdən ərəb dilinə daxil olan yeni sözlər ərəb dilinin lüğət tərkibinə həm etimon, həm də vasitəli dillə 
keçmişdir. Yeni bir sözün əxz olunmasında əhalinin qonşu ərazilərdə məskunlaşması əsas amil deyildir. Habelə xalqlar 
arasında mövcud əlaqələrin inkişafı, mədəniyyətlərarası dialoq, dünyada baş verən qloballaşma, və s. ədəbi dilin daha 
da zənginləşməsinə səbəb olmuşdur. XIX əsrin ortalarından başlayaraq, Ərəb ölkələri ilə sənayesi, iqtisadiyyatı və 
texnologiyası yüksək templə inkişaf edən Avropa dövlətləri ilə münasibətlər möhkəmlənir, neftin kəşf olunmasından 
sonra onun satışına nəzarət etməkdən ötrü yaradılan təşkilatların qüdrəti artır, ticarətdə, xüsusən bank sistemində, 
diplomatik münasibətlərdə irəliləyişlər baş verir, xarici dillərdən ərəb dilinə olan tərcümələr genişləndikcə, Avropa 
mənbəli sözlərin dilə daxil olma prossesi də sürətlənir. Məsələn: ترام [tira:mun] tramvay, ترانزیت[tira:nzi:ytun] tranzit, 
فتوغرافّیة ,federal [fidira:liyyun] فدرالّي ,komisyon [qu:mi:syu:nun] قومیسیون ,radio [:ra:diyu]رادیو ,plazma [:bilə:zmə] بالزما
[futu:ğra:fiyyətun] foto, كومبیوتر [ku:mbyu:tur] komputer, دیموغرافّي   [di:ymu:ğra:fiyyun] demoqrafik, بولنج[bu:linc] 
bovlinq, كتور ترا [tira:ktu:r] traktor, və s (2, 461 s). 

Ərəb dili dünyanın ən qədim və mühafizəkar dil olmasına baxmayaraq, tarix boyu ərəblərin ictimai şüuru inkişaf 
etdikcə, intelektual səvviyyəsi qalxdıqca dilin lüğət tərkibinə yeni-yeni sözlər qatılaraq dilin lüğət tərkibini 
zənginləşdirir. Dilin öz ehtiyatı hesabına ərəb ədəbi dilin zənginləşməsi məhz ərəblərin olduqca təəssübkeş olmasından 
xəbər verir. Bundan başqa ərəb dilinin lüğət tərkibi daim latın, yunan, ingilis, fransız, rus, türk, italyan, alman,eləcə də 
şərq dillərindən keçən sözlərlə zəngindir. Habelə bu prosses bu gün də davam edir və dildə bu tip sözlər neologizm kimi 
əksini tapır. 

Ərəb dili keçdiyi tarixi inkişaf mərhələlərinə nəzər saldıqda görərik ki, ərəblər müəyyən siyasi-iqtisadi və mədəni 
münasibətlərlə əlaqəli olaraq hər zaman əcnəbi dillərin xüsusən Avropa dillərinin təsirinə məruz qalmışdır. Təbii ki, bu 
təsir müəyyən bir dövr və ya hər hansı bir hadisə ilə bağlı deyildir. Çünki, ərəb dili nə qədər bu təsirə qarşı mübarizə 
aparmış olsa belə, istər-istəməz ərəblər dünyada gedən prosseslərdən özünü təcrid edə bilməz, qloballaşma hadisəsi bu 
və ya başqa bir şəkildə ərəb dilinə də öz təsirini göstərmiş olar. Ərəb dilinin mühafizəkarları uzun zaman ədəbi dili 
xarici sözlərdən uzaqlaşdırmağa çalışsalar belə, bu cəhdlər öz müsbət təsirini göstərmiş olsa belə, dili əcnəbi dillərin 
təsirindən qoruya bilməmişlər. Xarici dillərin imkanları hesabına işlənən sözlərin əksəriyyəti Avropa mənşəli sözlərdir 
ki, onlar ərəb dilində geniş işlənmə dairəsinə malikdirlər.  

Yunan mənbəli ərəb dilinə keçən neologizmlərin əksəriyyəti kimya, tibb, biologiya, və s. sahələrə dair elmi 
terminlərdən ibarət sözlərdir. Bu sözlər ərəb dilinə əsasən ingilis və fransız dilləri vasitəsilə keçmişdir. Ərəb dilində 
işlənən yunan əsilli sözlər əsasən digər dillərdə də öz yerini tutmuş beynəlmiləl sözlərdir. Məsələn; فیلولوجیا [fiylu:lu:-
ciyə:] filologiya, فونولوجیا[fu:nu:lu:ciyə:] fonologiya, جیولوجیا[ciyu:lu:ciyə:] geologiya, َأْنُتُروُبوُلوِجَیا [əntru:bu:lu:ciyə:] 
antropolgiya, ُلوِجَیاإیُكو  [iyku:lu:ciyə:] ekologiya, َباِلْسِتیٌك [bəllistiykun] ballistika, ِبِبِلُیوْجَراِفیا [bi:blu:cra:fiyə:] ھرمونّیة 
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[hərmu:niyyətun] harmoniya (mus.), إثنولوجیا [isnu:lu:ciyə:] etnologiya, أثیل[əsi:ylun] etil (kim.), أسفكسیا [əsfiksiyə:] 
asfiksiya, və s. 

Hətta yunan dilindən dünyanın bir çox dillərinə, o cümlədən ərəb dilinə keçmiş şəkilçi, affiks və ya suffiks vardır. 
Məsələn “avto” affiksi ilə işlənən sözlər; ٌُّأوُتَماِتیِكي [u:tumə:ti:ykiyyun] avtomatik, أوتوموبیل   [u:tu:mu:biy:lun] avtomobil, 
və s. 

Ərəb dilinə keçən latın mənşəli sözlərin beynəlmiləl və ya internasional sözlər olmasını nəzərə alsaq, onlar da 
əsasən elmi, texniki, hərbi, siyasi, inzibati sahələrə aid olan neologizmlərdir. Tibb elmində isə demək olar ki, latın 
mənşəli terminlərdən istifadə olunur. Məsələn; أدرینالین [ədri:nə:li:nun] adrenalin, أُلوِمیِنُیوم [əlu:mi:niyu:m] aliminium, 
 َراِدُیو ,radiator [ra:diyutur] َراِدُیُتٌر ,tetanus [ti:ta:nu:s] ِتیَتاُنوٌس ,professor [biru:fisu:r] بُروَفُسوٌر ,insulin [insu:li:nun] ِإْنُسوِلیٌن
[ra:diyu:] radio, ِسْتَراُتوْسِفیٌر [sitra:tu:sfi:r] stratosfer, ُسْلَفات [sulfa:t] sulfat, َفاْبِریَقة [fa:briyqa] fabrik, ِفلٌَّة [fillətun] villa, ِفیَتاِمیٌن 
[fi:ta:mi:n] vitamin, ِفیُروٌس [fi:ru:s] virus, və s.  

Müasir dövrdə ərəb dilinə ingilis dilindən keçmiş yeni sözlərə gəlincə, onlar əcnəbi dillərin imkanı hesabına dilə 
yenicə daxil olmuş sözlərin böyük bir hissəsini təşkil edir. İngilis dilinin dünyanın beynəlxalq dili kimi status 
almasından sonra, bu dilin öyrənilməsi və tətbiqi günü-gündən inkişaf edən bir çox ərəb ölkələrində böyük əhəmiyyət 
kəsb etməyə başlamışdır. Artıq XX əsrin sonlarından etibarən iqtisadiyyatın, elm və texnikanın müəyyən sahələrində 
təsərüfat fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üçün, habelə neftin alışını və satışına nəzarəti ələ ala bilməkdən ötrü beynəlxalq 
təşkilatlar yaradılmağa başladı. Həmin bu beynəlxalq təşkilatlarda dövlətlər arasındakı ortaq dilin ingilis dili olması və 
son zamnalar ərəblərin sürətli təşkilatlanması, bank, ticarət, maliyyə, neft, və s sahələrə dair beynəlxalq təşkilalara üzv 
olması ingilis dilindəki bir sıra söz və terminlərin ərəb dilinə keçməsini zəruri edir. Bir sözlə, dünya xalqlarının, o 
cümlədən ərəblərin ictimai-siyasi, iqtisadi və sosial həyatında baş verən dəyişikliklər, kənd təsərüfatı sahəsində əsaslı 
dönüş, bir çox ictimai quruluşların dəyişilməsi, yeni texnologiya və istehsal metodları, cəmiyyətin texniki inkişafına 
əsas verən elmi nailiyyətlər, xüsusən insanların sənaye cəmiyyətindən çıxıb sivilizasiyanın inkişafının hazırkı mərhələsi 
olan informasiya cəmiyyətinə daxil olmalarına səbəb olan komputerin və internetin meydana gəlməsindən sonra 
dünyada virtuallaşma, qloballaşma, və s. kimi hadisələr ingilis dilinin ərəb ədəbi dilinin lüğət tərkibinə təsir edərək, 
onun daha da zənginləşməsinə səbəb olmuşdur. Bu da bizə onu deməyə imkan verir ki, ərəb cəmiyyətində baş verən 
elmi-texniki dəyişikliklər mütləq şəkildə dilin lüğət tərkibində öz əksini tapır. İngilis dilindən ərəb dilinə keçmiş 
sözlərin əksəriyyəti siyasi, iqtisadi, idman və s. sahələrə dair işlənən neologizmlərdir. Məsələn; ٌّإْسِترِلیِني [istirli:niyyun] 
sterlinq, ِإْسكى [iski:] xizək, إنترنت [intərnət] internet, ُأوْفَسٌت [u:fsətun] ofset (poliqrafiyada), َباْسِكتُبول [bə:skitbu:l] 
basketbol, َباٌص [bə:sun] avtobus, ِبُروْغَراٌم [biru:ğra:mun] proqram, ُبوِلْنٌج [bu:linc] bovlinq, َتاْكِسیى [tə:ksiy:] taksi, ِتُروّلى 
[tru:lləy:] trolleybus, ِتیٌم [ti:ymun] komanda, ُدوالٌر [du:lə:run] dollar (pul vahidi), سُبوٌر [sbu:run] sport, idman, ُشُكوالَتٌة 
[şuku:lə:tətun] şokolad, َغاْنغسِتیٌر [ğa:nğsti:yrun] qanqster, فاكس [fə:ksun] faks, və s (10). 

Ərəb dilinə fransız dilindən keçmiş neologizmlərin tarixini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. XX əsrin ortalarından 
başlayaraq, fransız əsarəti altındakı ərəb müstəmləkələri tədricən öz müstəqilliyini əldə edirdilər. Lakin, bəzi ərəb 
ölkələrində xüsusən, Şimali Afrika ölkələrində fransız dilinin ikinci dövlət dili statusunu saxlaması bu dilin ərəb dilin 
lüğət tərkibinə keçən sözlərinin çox olmasına sübutdur. Bundan başqa, Ərəb ölkələri müstəqillik qazandıqdan sonra 
iqtisadi əlaqələrin, birbaşa əməkdaşlığın, bazar münasibətlərinin formalaşması nəticəsində fransız dili həm etimon həm 
vasitəli dil kimi ərəblərin həyatında mühüm yer tutmuşdur. Məsələn; ِبْلَیاْرُدو [bilyə:rdu:] bilyard, ُبوْرَصٌة [bu:rsatun] birja, 
 َجْرُسوٌن ,qaleriya [:cə:li:ri] َجاِلیِري ,jaket [cə:kitətun] َجاِكَتٌة ,qaraj [ca:ra:c] َجاَراٌج ,büro [:bi:ru] ِبیُرو ,bar, bufet [bu:feyh] ُبوِفیٌھ
[cərsu:nun] qarson, ِجْزَداٌن [cizdə:nun] pulqabı, دْبالج [dublə:cun] dublyaj, ِدیِرْكِسُیوٌن [di:riksiyu:n] sükan, ِرُبوْرَتاٌج 
[ribu:rtə:cun] reportaj, َشاْنَتاٌج [şa:nta:cun] şantaj, َشْمَباِنَیا [şəmbə:niyə:] şampan, َصُلوٌن [sa:lunun] salon, َقبُّوٌط [qabbu:tun] 
kapot, َكاِبیَنٌة [ka:bi:ynun] kabinet, ِرَیاَكاِفیَتْی  [kə:fi:yti:yriyə:] kiçik restoran, və s. 

Ərəb dilinə də həmçinin bilavasitə və ya dolayısıyla rus dilindən keçmiş bir çox neologizmlər vardır. Vaxtilə rus 
dilindən ərəb dilinə keçmiş sözlərin əksəriyyəti rus həyat tərzinin spesifik xüsusiyyətləri ilə bağlı olan sözlər olmuşdur. 
Artıq 1917-ci il rus inqilabından sonra sosialist dövlətinin yaradılması ilə rus dilindən xeyli miqdarda söz ərəb dilinə 
keçmişdir. Deməli, XX əsrdə böyük Sovet İttifaqının yaranması ilə Dünya sosializminin təsiri altında baş verən, 
xalqların külli – azadlıq mübarizəsi sülh və sosial inkişaf yürüşü və həyatın digər ictimai prosesləri əsasında baş verən 
dünya inqilabı prosesinin beynəlxalq inkişafın, sosial – ekonomik dəyişikliyin gedişi neologizmlər də müasir formda öz 
əksini tapır və onunla ifadə olunur. Müxtəlif sahələrə dair zəngin neologizmlərin əmələ gəlməsi sosializm cəmiyyəti 
üçün xarakterik hadisə idi. Çünki sosializm əlamətdar hadisələr, böyük kəşflər dövrü idi. Orada yaranan hər bir yenilik, 
bütün ixtiralar isə söz vasitəsilə öz əksini dildə tapırdı. Habelə, XX əsrin ortalarında ərəb ölkələrinin çoxu Yaxın Şərq 
münaqişəsi zamanı SSRİ-dən daim dəstək ala bildiyi üçün, onun mövqeyini müdafiə edirdilər. O zaman Sovet İttifaqı 
ilə ərəb ölkələri arasında dostluq və əməkdaşlıq sahəsində bir sıra müqavilələr bağlandı. SSRİ-nin ərəblərin həyatında 
oynadığı müsbət rol, onların dillərindən də yan keçməmişdir. Ərəblərlə ruslar arasındakı bu mədəni əlaqə ərəb dilindən 
rus dilinə, o cümlədən rus dilindən ərəb dilindən keçən sözlərin sayını artırdı. Ədəbi dilə keçmiş bir qism sözlər artıq 
dünyanın bir çox dillərində ümumişlək və ya beynəlmiləl söz kimi öz yerini tapmışdır. Məsələn; ٌَّبْلَشِفي [bəlşəfiyyun] 
bolşevik, ُسوْفُخوٌز [su:fxu:zun] sovxoz, ُسوْفِییٌت [su:fyi:ytun] sovet, ُفوْدَكا [fu:dkə:] vodka, araq, وْیَكاتُر  [tru:ykə:] troyka 
(üçatlı hərəkət edən rus arabası), كومسومول [ku:msu:mu:lun] komsomol, və s (2, s-249). 
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Osmanlı imperiyasının qüdrətli vaxtlarında türklər hegemon millət kimi bir çox dövlətlərin dillərinə öz təsirlərini 
göstərməklə, ərəb dilində də türk alınmaların sayını artırmışdır. Hal-hazırda isə türk mənşəli neologizmlərə ədəbi dildə 
az təsadüf etsə də, bu sözlər dildə özünəməxsus yerini tapmış və dildə fəal şəkildə işlənmişdir. Məsələn; ُدوَمان 
[du:mənun] sükan, ِسُكْرَتاه [sikurtə:h] sığorta, َشاِویٌش [şə:vi:şun] çavuş, və s. 

Hətta ərəblər türklərdən “çi4” şəkilçisini almış, bəzi hallarda bu şəkilçini türk mənşəli sözlərlə, bəzən isə qeyri türk 
sözləri ilə işlətməklə yeni məna bildirən neologizm əmələ gətirirlər. Misal üçün qeyd etmək kifayətdir ki, ِتِلْغَراٌف 
[tiliğra:f] “teleqraf” mənasında işlənən yunan mənşəli sözün sonuna türk mənşəli ٌِّجي [ciyyun] “çi4” şəkilçisi əlavə 
etməklə, yeni mənalı ٌِّتِلْغَراْفِجي [tiliğra:fciyyun] “teleqrafçı” sözü əmələ gəlmişdir. Başqa bir misal gətiməklə bunun şahidi 
olarıq ki, ərəb dilində işlənən italyan mənşəli söz olan ُبوْسَتٌة [bu:stətun] “poçt” sözün sonuna türk mənşəli ٌِّجي [ciyyun] 
“çi4” şəkilçisi əlavə etməklə, yeni mənalı ٌُّبوْسَتِجي [bu:stəciyyun] poçtalyon kimi neologizmlər əldə etmək mümkündür. 
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ИСТОЧНИКИ НЕОЛОГИЗМОВ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Резюме 
 
Если обратить беглый взгляд на генеалогический состав неологизмов, употребляющихся в современном 

арабском языке, можно заметить, что он охватывает период с XIX века, особенно со времен изобретения нефти, 
до наших дней. Говоря неологизмы, имеются ввиду, иностранные слова, недавно вошедшие в язык и новообра-
зовавшиеся в языке слова. Большая часть этих слов образовалась или за счет внутренних возможностей 
арабского языка, или же слова европейского и русского происхождения. 

 
Melikov Tarlan 

 
THE ELEMENTS FORMING NEOLOGISMS IN THE ARABIAN LANGUAGE 

 
Summary 

 
Forming of the calculation of language and great part of the words which creating newly in the language are imp-

lemented by mean of elements that created neologism. Theese elements are grouped according to the its place of use 
and meaning. So, the elements of created neologisms will be able to be auxilary word, suffix, affix, particle and etc. ele-
ments in the Arabian language. Mainly, the elements which created neologisms consisting of word combination are 
grouped according to comming at the beginning or ending of the combination. There are a number of elements that have 
carried international character are used in the Arabian language as in some languages of the word.  
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u gün dünyada bəşəriyyət tərəfindən qəbul edilmiş üç səmavi və monoteis din (İudaizm, Xristianlıq və İs-
lam) mövcuddur. Bu dinlərin hər birinin öz peyğəmbəri (Musa (ə), İsa (ə), Məhəmməd (ə)) olduğu kimi, öz 
səmavi kitabı da (Tövrat (əhti-ətiq), Bibliya (əhti-cədid) və Qurani-Kərim) mövcuddur. 

Bəşəriyyətın son və Yaradanın sevimli peyğəmbərlərindən olan Məhəmməd peyğəmbər və Onun gəlişi barədə 
ondan əvvəlki peyğəmbərlər (Davud (s), Musa (ə) və İsa (ə) peyğəmbərlər) xəbər vermişlər. Belə ki, Musa (ə) və İsa (ə) 
peyğəmbərlərə Allah tərəfindən nazil olunmuş müqəddəs kitab və ayələrdə islam peyğəmbəri barədə dolğun məlumatlar 
var. Buna rəğmən bəzi insanlar, özlərini dindar adlandırıb və Yaradanın həqiqətlərindən uzaq olanlar, islam dininin 
gözəlliyinə paxıllıq hissiylə yanaşanlar Məhəmməd (ə) peyğəmbər və Onun gəlişi barədə Tövratda və Bibliyada hər 
hansı bir məlumatın olmasını tam inkar edirlər. Təbii haldır ki, həmin insanlar Yaradanın göndərdiyi müqəddəs kitab və 
ayələrdə olan Allah kəlmələrini və həqiqətləri təhrif edə bilməyiblər. 

İslam dinini yer kürrəsinə gətirən Məhəmməd (ə) peyğəmbər və Onun gəlişi barədə Tövratda belə deyilir:  
יא   לָנִב ת ָּכ ם ֵא ֵליֶה ֶּבר ֲא יו ְוִד ִפ י ְּב ַר ָב י ְד ֵּת ם ָּכמוָך ְוָנַת יֶה ֵח ב ֲא ֶר ֶּק ם ִמ ֶה ים ָל ֶּוּנּו-ָאִק ַצ ר ֲא ֶׁש   ֲא
 (18:18 דברים -   ( תורה ׃ 
[nāvī’ ’ākīm lāhem mikkerev ’axēyhem kāmōxa venātatī dvāray bepīv vedibber aleyhem ’ēt kol ’aşer 

aẓavvennū] 
«Пророка поставлю я им из среды братьев их, подобно тебе, и вложу слова мои в уста его, и будет он 

говорить им все, что я повелю ему». [ 7 ] 
 (Тора: Второзаконие - 18:18) 
«Mən onlara (yəhudilərə) onların (yəhudilərin) qardaşlarının sırasından sənə bənzər Peyğəmbər dikəldəcəm, 

və sözlərim Onun ağzından söylənəcək, və O, Mən əmr etdiyim hər şeyi onlara deyəcək».  
 (Tövrat: II Qanun - 18:18) 
Tövratdakı bu ayədə bəzi xristian təfsirciləri İsa peyğəbmərə eyham edildiyini qeyd edirlər. Lakin «Mən onlara 

(yəhudilərə) onların (yəhudilərin) qardaşlarının (İsmayıl (ə) törəmələrinin sırasından) sırasından sənə (Musa (ə) 
peyğəmbərə) bənzər Peyğəmbər dikəltəcəm» cümləsində Musa (ə) peyğəmbər ona gələn bu vəyhdən həmin sözləri 
söyləyərkən İsrail (Yaqub (ə) peyğəmbər) övladlarının (yəhudilərin) qardaşları olan İsmayıl (ə) peyğəmbərin övladlarını 
(törəmələrini) nəzərdə tutub. Cünki hər bir yəhudiyə və müsəlmana məlumdur ki, İsmayıl (ə) peyğəmbərin övladların-
dan başqa İsrail övladlarının başqa qardaşları yoxdur. Belə ki, İbrahim (ə) peyğəmbərin iki arvadı var idi: Sara və Ha-
cər. Hacər İsmayıl (ə) peyğəmbərin anası idi, Sara isə İshakın (ə) anası idi. Beləliklə İsmayıl (ə) və İshak (ə) bir atadan 
olan qardaşlardırlar, deməli İsmayıl və İshakın övladları da qardaş sayılırlar. İshakın (ə) törəmələri yəhudilərdir, İsmayı-
lin (ə) isə törəmələri ərəblərdir və Məhəmməd (ə) peyğəmbər də İsmayılın (ə) törəməsi olaraq İshak (ə) peyğəmbərin 
törəmələrinə qardaş sayılır. Bunula da «Mən onlara (yəhudilərə) onların (yəhudilərin) qardaşlarının (İsmayıl 
övladlarının) sırasından» dedikdə burada yəhudilərin sırası nəzərdə tutulmayır, cünki «onların sırasından» deyil, məhz 
«onların qardaşlarının sıralarasından» deyilir, yəni yəhudilərin qardaşları İsmayıl (ə) peyğəmbərin övladlarının sırasında 
olan peyğəmbər nəzərdə tutulur. Bu peyğəmbər isə Məhəmməd (ə) peyğəmbər idi. 

Həmin ayənin növbəti hissəsində qeyd olunur ki, «sənə bənzər», yəni Musa (ə) peyğəmbərə bənzər. Bu halda da 
bəzi xristian təfsirciləri İsa (ə) peyğəmbər nəzərdə tutulduğunu qeyd etsələr də, bu belə deyil. Çünki Musa (ə) 
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peyğəmbərin atası və anası var idi, necə ki, Məhəmməd (ə) peyğəmbər də ata və anadan normal qaydada doğulmuşdur. 
Amma İsa (ə) peyğəmbər kişi və qadının fisiki əlaqəsindən yaranmamışdır, Onun bioloji atası insan deyildi. İsa (ə) 
peyğəmbərin doğuluşu barədə Əhdi-cədiddə (yunan dilində olan orijinaldan rus dilində tərcüməsi) belə deyilir: 

«Вот как произошло рождение Христово: мать Его, Мария, была помолвлена с Иосифом. Но прежде, 
чем брак их совершился, выяснилось, что беременна она от Святого Духа». [ 5,6 ] 

 (Евангелия от Матвея - 1:18) 
«İsa Məsihin doğulması belə oldu. Anası Məryam Yusifə nişanlanmış olduğu halda, nigah kəsdirməkdən 

qabaq Müqəddəs Ruhdan boylu olduğu aşkar oldu». [ 2 ]       
 (Mattanın müjdəsi - 1:18) 
Müqəddəs Quran həmin məqamı daha möhtəşəm şəkildə təsvir edir: 
  َقاَلْت أنَّى َیكُوُن ِلى ُغَالٌم َوَلْم َیْمَسْسِنى َبَشٌر َوَلْم أُك َبِغیا

ُھَو َعَلىَّ َھیٌِّن َوِلَنْجَعَلُھ أّیًة ِللنَّاِس َوَرْحَمًة ِمنَّا َوَكاَن أْمًرا َمْقِضیا  َقاَل َربُِّكَقاَل َكَذِلِك   
(19:20،21   -سورة مریم  ׃القران(
«Как может быть младенец у меня, - она сказала, - Когда ко мне не прикасался ни один мужчина. И не 

была я (никогда) распутной.» 
«Ответил он: Господь твой так сказал: Легко Мне это (сделать). Мы сделаем его знаменьем для 

людей. И Нашей милостью (для всех благочестивых), (И изъявлением Моим), - событию сему 
свершиться!»[8] 

 (Коран: сура Марьям - 19:20,21) 
«How shall I bear a chald, she answered, when I have neither been touched by any man nor ever been 

unchaste»  
«Thus did your Lord speak, he replied. That is easy enough for Me. He shall be a sign to mankind and a 

blessing from Ourself. This is Our decree.» [10] 
      (The Koran: Mary (Maryam) - 19:20,21) 
«Məryəm) dedi: Mənim necə oğlum ola bilər ki, mənə indiyədək bir insan əli belə toxunmamışdır. Mən 

zinakar da deyiləm!» 
«(Cəbrayıl) dedi: Elədir, lakin Rəbbin buyurdu ki, bu Mənim üçün asandır. Biz onu insanlar üçün 

(qüdrətimizə dəlalət edən) bir möcüzə, (sənə və möminlərə isə) dərkahımızdan olan bir mərhəmət kimi edəcəyik. 
Bu, əzəldən olunmuş bir hökmdür!» [ 1 ] 

(Quran: Məryam surəsi – 19:20,21). 
Axı bizi yaradan Allah hər şeyə qadirdir, kifayətdir ki, O nə isə istəsin. Bu barədə Quranda deyilir: 
 إنََّما أْمُرُه إَذا أَراَد َشْیًا أن َیقُوُل َلُھ ُكن َقَیكُوُن 

)36׃82 -سورة یس  ׃القران(  
Когда задумаю творенье Им, Он молвит: «Будь!» - и явится оно. 
        (Коран: сура Ясин - 36:82) 
When He decrees a thing He need only say: «Be, and it is». [ 10 ] 
        (The Koran: Yasin – 36:82) 
Bir şeyi (yaratmaq) istədiyi zaman Allahın buyuruğu ona ancaq: «Ol!» - deməkdir. O da dərhal olar. [ 1 ] 
 (Quran: Yasin surəsi - 36:82) 
Yuxarda qeyd olunan ayədən göründüyü kimi Musa (ə) peyğəmbərə bənzər dedikdə İsa (ə) peyğəmbər nəzərdə 

tutulmayır; 
Məhəmməd (ə) peyğəmbər Musa (ə) peyğəmbər kimi evlənib, ailəsi olub. İsa (ə) peyğəmbər isə ömrünün sonunadək 

sübay olub, evladları olmayıb; Məhəmməd (ə) peyğəmbərə Musa (ə) peyğəmbər kimi peyğəmbərliklə bərabər həm də 
hakimlik hüququ da verilmişdir. Hakim o insandır ki, onun idarəciliyi olsun, kütləni idarə edsin, günahkarı və günahsızı 
təyin etməklə bərabər, həm də günahkara cəza hökmü verməyi bacarsın. Bu xüsusiyyətlər Məhəmməd (ə) və Musa (ə) 
peyğəmbərlərə xas idi. Belə ki, şabat günlərinin birində bir israilli odun yığdığı yerdə onu tutub Musa (ə) peyğəmbərin 
yanına gətirdilər. Və Musa (ə) peyğəmbər isə ona ölüm hökmü kəsib, daş qalaqla öldürülməsini əmr etdi. Bu barədə 
Tövratda deyilir:  

ל  ר ְיהָוה ֶא ִנים ָּכל-ַוִּיאֶמ ָב ֲא יׁש ָרגום אתו ָב ִא ת ָה ה מות יּוַמ ֶנה-מֶׁש ֲח ַּמ חּוץ ַל ה ִמ ָד ֵע   ָה
יאּו אתו ָּכל  ל-ַוּיִצ ָדה ֶא ֵע ת- ָה ָּוה ְיהָוה ֶא ר ִצ ֶׁש ִנים ַוָּימת ַּכֲא ָב ֲא ְּגמּו אתו ָּב ֶנה ַוִּיְר ֲח ַּמ חּוץ ַל ה -ִמ מֶׁש  

(15:35،36 ּבמדּבר -   (תורה ، 
[vay’omer yehovā ’el-moşe mōt yūmat ha’īş rāqōm ’ōtō vā’avānīm kol-hā’edā mixūZ lammaxane] 
[vayoZi’ū ’ōtō kol – hā’edā el-mixūZ lammaxane vayireqqmū ’ōtō bā’avānīm vayāmot ka’aşer ’ivvā yehovā 

’et-moşe] 
И сказал Бог, обращаясь к Моше: «смерти должен быть предан человек этот, забросать его камнями 

должно все общество вне стана». 
И вывело его все общество за стан, и забросало его камнями, И умер он, как повелел Моше. [ 7 ] 
 (Тора: Числа – 15:35, 36) 
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Və Allah Musaya dedi: «ölüm hökmünə məhkum olunmalıdır bu insan, daş-qalağ etməlidir cəmiyyət onu 
düşərgədən kənar» 

Və cıxartdı cəmiyyət onu düşərgədən kənar, və daş-qalağ etdilər onu, və öldü o, Musa əmr etdiyi kimi.  
 (Tövrat: Hesab – 15:35,36) 
Məhəmməd (ə) peyğəmbər də ona inam gətirənlər arasında hakimlik və liderlik xüsusiyyətinə malik idi. İsa (ə) 

peyğəmbər isə bu kimi xüsusiyyətlərə malik deyildi. Belə ki, Xristian İncilinə əsasən yəhudilər İsa (ə) peyğəmbərə inam 
gətirməyərək onu üsyan və dağıntıda ittiham edib, Roma canişini və bütpərəsti Panco Pilatonun hüzuruna gətirdilər. 
Panco Pilatonun «Axı Sən nə etmisən ki, Sənin əshabələrin və baş kahunlər səni tutub mənim yanıma gətiriblər?» 
sualına İsa (ə) peyğəmbər cavab verir: 

Иисус ответил: «Царство Мое не от мира сего. Если бы оно было от мира сего, то слуги Мои 
сражались бы за то, чтобы не передавали Меня в руки иудеев. Но на самом деле Царство Мое не отсюда» 
[ 5,6 ] 

(Евангелия от Иоанна 18:36) 
İsa cavab verdi: «Mənim Səltənətim bu dünyadan deyildir; əgər Mənim Səltənətim bu dünyadan olsaydı, 

nökərlərim cəhd edərdilər ki, Mən yəhudi idarəcilərə təslim edilməyim; Lakin indi Mənim Səltənətim buradan 
deyildir.» [ 2 ] 

 (Yəhyanın müjdəsi – 18:36) 
Bu cavabı eşidən Pilato İsə (ə) peyğəmbəri qeyri-ciddi bir insan kimi qəbul edərək onda hec bir hakimiyyət iddiyası 

görmədi. İsa (ə) peyğəmbər nə hakimiyyət idiyyasında idi, nə liderlik, nə də Musa (ə) və Məhəmməd (ə) peyğəmbərlər 
kimi yeni qanun və qaydalarla gəlməmişdir. 

«Не думайте, что пришел Я с тем, чтобы уничтожить закон или писание пророков. Я пришел не для 
того, чтобы их уничтожить, а чтобы исполнить их учения.» [ 5,6 ] 

 (Евангелия от Матвея 5:17) 
«Sanmayın ki, Mən Müqəddəs Qanunu və peyğəmbərlərin yazılarını pozmağa qəldim; Mən pozmaq üçün 

yox, icra etmək üçün gəldim.» [ 2 ] 
(Mattanın müjdəsi - 5:17) 
İsa (ə) peyğəmbərin bu kimi fikirləri söyləməsi təbii bir haldır. Cünki Tövratda və Bibliyada adları cəkilən bəzi 

peyğəmbər var ki, onlar Allahdan gələn qanunları qəbul edib, insanlara catdırsalar da, insanlar arasında həmin qanunları 
təcəssüm etdirə bilmirdilər (Musa (ə) və Məhəmməd (ə) peyğəmbərlərdən fərgli olaraq). İsa (ə) peyğəmbər də belə 
peyğəmbərlərdən idi. Buna nümunə olaraq Əhdi-Cədiddə Panco Pilato yəhudilərə üz tutaraq soruşur: «İstəyirsinizmi 
sizin Hökmüdarınızı (İsə (ə) peyğəmbər) azad edim?». Yəhudilərin isə cavabı Əhdi-Cədiddə belədir: 

Но они снова закричали: «Отпусти не Его, а Варавву (Варавва же был разбойник и бандит)!» [ 5,6 ] 
(Евангелия от Иоанна 18:40) 
O vaxt yenə bağırıb dedilər: «Bu Adamı yox, Barabbanı (Barabba isə quldur və cinayətkar idi) azad et!» [ 2 ] 
 (Yəhyanın müjdəsi – 18:40) 
Musa (ə) peyğəmbər 10 dini ehkamla (ивр. עשרת הדברות  [асерет-а-диброт] - букв. десять речений) bərabər həm də 

həyatın hər bir sahəsini əhatə edən qayda qanunlar gətirdi. Məhəmməd (ə) peyğəmbər də Musa (ə) peyğəmbər kimi 
Müqəddəs Qanun toplusu (Qurani-Kərim) ilə bərabər yeni qaydalarla gəldi. Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, Məhəmməd 
(ə) peyğəmbər elə bir tayfada yaşayırdı ki, o dövrdə cəlalət, zalımlıq, vəhşi adətlər, ədəbsizlik, savadsızlıq hökm 
sürürdü. Oğullar ataları öləndən sonra öz cavan analıqları ilə evlənərdilər, yeni doğulmuş qız uşaqlarını diri-diri 
basdırardılar. Ərəblər arasında sərxoşluq, əyyaşlıq, bütpərəstlik və qumarcılıq geniş yayılmışdır.  

İnqilis tarixcisi Edvard Qibbon (18 əsrdə yaşamış ingilis tarixcisi) «Rom imperiyasının süqutunun və dağılmasının 
tarixi» (англ. «The History of the Decline and Fall of the Roman Empire») kitabında islamdan əvvəlki dövrə təsadüf 
edən ərəbləri belə təsvir edir: «Sanki heyvandırlar, demək olar ki, şüür yoxdur, heyvanlardan hec bir fərqləri yoxdur, 
yəni o dövrdə onları heyvanlardan heç nə ilə secmək olmazdır – bu insan qiyafəsində olan heyvandırlar. Onları bu 
cəlalət, zalımlıq və vəhşilikdən Məhəmməd (ə) peyğəmbər qaldırdı.» 

Bir çox avropa yazıcıları öz əsərlərində qeyd edirlər ki, Məhəmməd (ə) peyğəmbərin göndərilməsi ərəblər üçün 
qaranlıqdan işığa cıxmaq idi. Məhz bu göndərişin hesabına Ərəb Yarımadası ilk dəfə dirçəldi. Axı bunlar ən ibtidai bir 
xalq idi hansı ki, dünyanın yarandığı gündən insan nəzərindən uzaq səhrada məskunlaşan maldarlarlar idi. Bu dəyərsiz 
insanlara heç kəz nəzər belə salmırdı. Makedoniyalı İsgəndər onlara əhəmiyyət vermədən yanlarından düz kecdi, hətta 
Misirlilər, Romalılar, Farslar belə bu dəyərsiz insanlara ani bir nəzər belə yetirmədilər. Hər kəs düşünürdü ki, bu 
yararsız insanlardan heç bir xeyir gəlməz. O zaman heç kəsin ağlına belə gəlməz idi ki, nə vaxtsa bu reqion neft 
mənbəyinə cevriləcək; nə vaxtsa insanların diqqətindən uzaq olan, insanların diqqət mərkəzinə cevriləcək; nə vaxtsa 
dünyanın bir çox elmi kəşflərinə məhz bu reqionun sakinləri imza edəcək. Az bir şey, böyük bir şeyə cerildi. Yüz il 
ərzində Ərəb Yarımadası Qranadadan (İspaniyada) Dehliyədək (Hindistanda) genişləndi. Bu günləri Ərəb Yarımadası 
dahilik üfüqlərilə dünyanın böyük bir hissəsinə işıq sacır, bu da Allah tərəfindən göndərilmiş Məhəmməd (ə) 
peyğəmbərin gətirdiyi İslam dinin hesabına baş verdi; o böyük, qüvvətli və davamlı islam dininin hesabına baş verdi. 
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İslam dini ərəb xalqı üçün bir qığılcım idi, göydən düşən qığılcım, o qığılcım ki, yerə düşən kimi böyük alov olaraq 
Qrandadan Dehliyədək yayıldı. [ 11 ] 

Məhəmməd (ə) peyğəmbər islam dinini yer kürrəsinə gətirməklə bərabər həm də insanları xoşbəxt edəcək İlahi 
qayda-qanunları ilə gəldi. 

Musa (ə) peyğəmbərə məhz Məhəmməd (ə) peyğəmbərin bənzəməsi həm də ondadır ki, hər iki adları cəkilən 
peyğəmbərlər vəfat edərkən dini qaydalara uyğun olaraq torpağa tapşırıldılar. Lakin İsa (ə) peyğəmbər isə xristian 
doktorinasına əsasən məcburi carmığa cəkilərək göylərə qeyb oldu. 

Tövratın II Qanunun 18:18-ci ayəsinin növbəti hissəsində «sözlərim Onun ağzından söylənəcək» dedikdə 
bəşəriyyəti xəlq edən Rəbbimizin məhz bu üsulla müqəddəs Quranın ilk kəlmələrini nazil edilməsindən bəhs edilir. Dini 
tariximizə əsasən Ramazan ayının 27-ci gecəsində Məhəmməd (ə) peyğəmbər 40 yaşında ikən Hirə mağarasında (bəzi 
dini ədəbiyyətlarda sadəcə Nur dağı - َجَبُل النُّوِر [cəbəlu-n-nuri] adlandırılır; Məkkə şəhərinin şimalında yerləşir) mələk 
Cəbrail (ə) yerə enib Məhəmməd (ə) peyğəmbərə əmr edir (ərəb dilində): «Oxu! Ya Məhəmməd! ( !إقرا یا محمد )». 
Mübarək Peyğəmbərimiz təşviş icində cavab verir: «Axı mən oxuya bilmirəm! (ما انا ِبَقاِرٍئ)». İkinci dəfə mələk Cəbrail 
(ə) yenidən əmr edir: «Oxu! Ya Məhəmməd! ( !إقرا یا محمد )». Mübarək Peyğəmbərimiz yenidən təəcüb və həyacan icində 
cavab verir: «Axı mən oxuya bilmirəm! (ما انا ِبقاِرٍئ)». Məhəmməd (ə) peyğəbmərin bu cavabı təbiidir, cünki O, oxumağı 
və yazmağı bacarmırdı. Ücüncü dəfə mələk Cəbrail əmr edir: «Oxu! Uca Yaradanın adıyla!» Və mübarək 
Peyğəmbərimiz oxumaq üçün heç bir savadı olmadan qeybdən (Allahdan gələn müqəddəs sözləri) gələn sözləri təkrar 
edir, necə ki, Ona öyrədilir (yəni Onun dilinə sözlər qoyulur). Müqəddəs Quranda bu barədə deyilir: 

......إْقَرْأ بِاْسِم َربَُّك اّلِذى َخَلَق   
-سورة العلق : القرأن 96:1)   )  
«Читай (как вложу слова мои в уста Твоего)! Во имя Бога твоего, Кто сотворил - …» [ 8 ] 
       (Коран: сура аль-Алаг- 96:1) 
 
«Recite in the name of your Lord who created – ….» [ 10 ] 
     (The Koran: Clots of Blood (al-Alaq) - 96:1) 
«Yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə oxu (sözlərimi Sənin dilinə qoyduğum kimi)!» [ 1 ] 
       (Quran: əl-Əlaq sürəsi – 96:1) 
Məhəmməd (ə) peyğəmbər oxuyur - Allahın Onun dilinə sözləri qoyduğu kimi (yəni Allah istədiyi kimi). Və bu-

nunla da Quranın ilk 5 ayəsi nazil olur. Mələk Cəbrayıl (ə) gedəndən sonra Məhəmməd (ə) peyğəmbər dərhal həyacan 
və təşviş icində titrəyərək qan-tərin icində evə gəlir. Evə gəldikdə Məhəmməd (ə) peyğəmbər Xədicədan (ə) 
(Məhəmməd peyğəmbərin həyat yoldaşı) xahiş edir ki, Onu yataqa uzandıraraq üstünü isti etsin, cünki Məhəmməd (ə) 
peyğəmbər üşütmədən titrəyirdi. O, Xədicə (ə)-a hər şeyi danışdıqdan sonra Xədicə (ə) Ona təsəlli olaraq söylədi: «Mən 
Sənə inanıram və inanıram ki, Allah bizim köməyimiz olacaq». Bundan sonra Məhəmməd (ə) peyğəmbərin növbəti 23 
illik peyğəmbərlik həyatında Allah tərəfindən onun dilinə müqəddəs kəlmələr qoyulur (müqəddəs Tövratda deyildiyi 
kimi). Məhəmməd (ə) peyğəmbər isə həmin sözləri özündən sonrakılara catdırırdı. Beləliklə həmin sözlər müqəddəs 
Tövratın II Qanun bölməsinin 18:18-ci ayəsində qeyd olunduğu kimi Məhəmməd (ə) peyğəmbərin dilinə qoyulurdu. 
Müqəddəs Tövratın bu ayəsində məhz Məhəmməd peyğəmbər olduğuna sübüt olaraq Bibliyadan (Əhdi-Ətiq) da misal 
gətirmək olar: 

И передают Книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: «прочитай ее»; и Тот отвечает: «Я не умею 
читать». [ 5 ] 

 (Библия: Исаия – 29:12) 
Və Kitabı oxuya bilməyənə nazil edirlər və deyirlər: «Oxu!»; O isə cavab verir: «Mən oxuya bilmirəm» 
        (Bibliya: İsaiya – 29:12) 
Həmin cümlədə «Книгу» - «Kitabı» kəlməsini əgər ərəb dilinə tərcümə etsək olacaq «الكتاب» «И передают Книгу 

( القران -الكتاب  ) тому, кто читать не умеет» - «Və Kitabı ( القران -الكتاب  ) oxuya bilməyənə nazil edirlər»…. 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, mələk Cəbrayıl (ə) Məhəmməd (ə) peyğəmbərə «Oxu!» əmri edir. Mübarək 

peyğəmbərimiz isə cavab verir: «Mən oxuya bilmirəm!» və sonda peyğəmbərimizə Quranın (kitab - الكتاب) nazil olmaq 
prosesi başlayır. Bibliyada da həmin məqam acıq-aydın şərh edilir. Burada «кто читать не умеет» - «oxuya 
bilməyən» bu fikirdə Məhəmməd (ə) peyğəmbərə aid olduğu heç bir şərhsiz aydındır. Müqəddəs Quran Məhəmməd (ə) 
peyğəmbərin oxumaq savadı olmadığını daha gözəl təsvir edir: 

....  .... ألنَِّبىُّ اُالمِّىُّ 
-سورة العراف : القران 7:158)  ) 
Məşhur Şərqşünas İ.V.Poroxov Quranı rus dilinə tərcüməsində həmin fikri belə tərcümə edib: 
.... Кто неучен (не грамотный) и не научен (не подучен другими).... 
 (Коран: аль-Аараф – 7:158) 
Dünyada tanınmış alim və Azərbaycanın görkəmli Şərqşünası akademik V.M.Məmmədəliyev Quranı azərbaycan 

dilinə tərcüməsində həmin fikri belə verir: 
.... rəsula-ümmi (hec kəsin yanında oxuyub elm öyrənməmiş) .... 
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 (Quran: əl-Əaraf – 7:158) 
Avropa Ərəbşünası N.J.Davud Quranı ingilis dilinə tərcüməsində həmin fikri belə tərcümə edib: 
....the Unlettered Prophet, .... 
 (The Koran: The Heights (Al-Araf) – 7:158) 
Qeyd etmək lazımdır ki, Məhəmməd (ə) peyğəmbərin yaşadığı dövrdə (b.e. VI-VII əsrlər) Bibliyanın və Tövratın 

ərəb dilində tərcüməsi yox idi. Məhəmməd (ə) peyğəmbər özü də nə oxuya, nə də yaza bilirdi və heç kəs də Onu 
oxumağa və ya yazmağa öyrətməmişdir. Onun müəllimi Onu Yaradan idi, Onu xəlq edən Allah idi. 

  َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَھوى 
  إْن ُھَو إال َوْحٌى ُیوَحى 
  َعلََّمُھ َشِدیُد الُقَوى 
-سورة النجم : القران 53:3,4,5)   )  
И речь ведет он не с пристрастьем, 
А лишь по откровению, которое ниспослано ему. 
И наставляет его Тот, Кто мощи необъятной преисполнен. [ 8 ]  
         (Коран: ан-Наджм-53:3,4,5) 
He does not speak out of his own fancy. 
This is an inspired revelation. 
He is taught by one who is powerful and mighty. [ 10 ] 
      (The Koran: The Star (al-Najm) – 53:3,4,5) 
O, kefi istəyəni (havadan) danışmır. 
Bu, ancaq (Allah dərkahından) nazil olan bir vəhydir. 
Onu (Məhəmməd əleyhissələma) çox qüvvətli olan (Cəbrayıl) öyrətdi. [ 1 ] 
        (Quran: ən-Nəcm surəsi – 53:3,4,5) 
Heç bir təhsili olmayan bir bəşər övladı bizi Yaradanın istəyilə aləmlərin alimi oldu. Beləliklə, yuxarıda qeyd olunan 

Tövratda və Bibliyadakı xəbərlər məhz Məhəmməd (ə) peyğəmbərə aid olduğunun şahidi olduq. 
Tövratın növbəti ayəsində isə gələcək islam peyğəmbəri barədə belə söylənilir: 
... ל י-ֶא ִמ ְׁש ֵּבר ִּב ר ְיַד ֶׁש י ֲא ַר ָב  ...ְּד
 (18:19 דברים -    (תורה ، 
[’el-dvāray ’aşer yedabbēr bişmī] 
… слова моих, которые Oн (пророк) говорить будет от имени Моего ….  
(Тора: Второзаконие – 18:19) 
… Mənim sözlərimi, O (peyğəmbər), Mənim adımla danışacaq ... 
          (Tövrat: II Qanun – 18:19) 
Əgər diqqətlə baxsaq, görərik ki, burada açıq - aydın Allah buyurur «...Mənim adımla danışacaq...» yəni O 

(peyğəmbər), Allahın göndərdiyi hər bir kəlməni Allahın adıyla danışmağa başlayacaq. Əgər «Allahın adıyla» təyini 
söz birləşməsini (qram. إضافة [idafətun] - izafət birləşməsi, təyini söz birləşməsi) ərəb dilinə tərcümə etsək belə olacaq « 
 Allahın adıyla». Bildiyimiz kimi Məhəmməd (ə) peyğəmbər Quranın hər bir surəsini Rəhimli və - [Bismi-l-Lahi] ِبْسِم اِهللا
Bağışlayan Allahın adıyla (Quranda 114 surə var ki, yalnız 9-cu surə istisna olmaqla hər biri bismi-l-Lahla başlayır) - 
 başlayır. Ümumiyyətlə Məhəmməd (ə) peyğəmbər Ona ilk dəfə [Bismi-l-Lahi-r-Rəhmani-r-Rəhimi] ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحیِم
vəyh gəldikdən sonra hər bir kəlməsini, işini, addımını Allahın adıyla (bismillahi) başlardı. Bu da hər mömin 
müsəlmana Peyğəbmərimizdən xoş miras olaraq qaldı. Cünki islam nəzəriyyəsinə əsasən Bismillahla (yəni Allahın 
adıyla) başlanılan hər bir işin sonu uğurla bitər. 

Xristianlar isə deyirlər: «Во имя отца и сына и святого духа» - «Atanın, oğlun və müqəddəs ruhun adıyla». 
Yuxarıda qeyd olunan faktlardan və təhlillərdən məlum oldu ki, Tövratda qeyd olunan ayələrdə məhz Məhəmməd 

(ə) peyğəmbərin gəlişi barədə xəbər verilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, müqəddəs Tövratda və Bibliyada İslam dini, 
Məhəmməd (ə) peyğəmbər və Qurani-Kərim barədə xeyli məlumatlar mövcuddur. Bu da təbiidir ki, bəşəriyyəti yoxdan 
xəlq edən Allahın əvvəldən sonadək hər şeydən xəbəri var. 

Bibliyanı oxuyub və dərk etmiş hər bir xristian etraf etməlidir ki, İsa (ə) peyğəmbər hələ öz dövründə ondan sonra 
gələcək yeni qaydalarla bir peyğəmbər haqqında həvari İoannaya (ə) (İsa (ə) peyğəmbərin əfsanəvi 12 həvariyunundan 
biri) xəbər vermişdir. İoanna (ə) isə öz növbəsində həmin xəbəri digər həvarilərinə bu barədə söyləmişdir. Bunu eşidən 
havarilər həmin peyğəmbərə, onun ailəsinə və onun yolunu gələcəkdə davam edən ümmətinə Yaradandan xeyir-dua 
diləmişlər. 

Yuxurda qeyd olunan misallardan məlum olurki, bu tədqiqatda hər hansısa sözün, cümlənin, fikrin istədiyimiz kimi 
söyləməyə və ya sərf etdiyi kimi təhlil etməyə heç bir rəvac yoxdur. Çünki hər bir söz, cümlə, fikir tam dəqiq və əsaslı 
şəkildə inkaredilməz faktlarla təhlil edilib. Bu tədqiqatda inkaredilməz faktlar isə yer kürrəsinin şüurlu canlılarının 
qəbul edib, inandığı və qaydalarına riayət etdiyi müqəddəs Tövrat, Bibliya və Qurani-Kərim kəlmələridir (Bizi xəlq 
edənin kəlmələri) və Yaradanın göndərdiyi müqəddəs Peyğəmbərlərinin bizlərə miras olaraq dedikləri kəlmələrdir.  
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Heç bir bəşər övladı Allahın yaratdıqlarını və göndərdiyi peyğəmbərləri o cümlədən Musa (ə) peyğəmbəri, İsa (ə) 
peyğəmbəri, Məhəmməd (ə) peyğəmbəri inkar edə bilməz. Hər bir müsəlman Musa (ə) peyğəmbəri, İsa (ə) peyğəmbəri 
bəşəriyyətin ən əziz və qüdrətli peyğəbmərləri kimi qəbul edir. 

Lakin dinindən asılı olmayaraq heç bir kəs inkar etməməlidir ki, bizi Yaradan Tövratda Musa (ə) peyğəmbərdən 
sonra Musa (ə) peyğəmbərə bənzər gələcək peyğəmbər dedikdə məhz islam peyğəmbəri olan Məhəmməd (ə) 
peyğəmbər barədə xəbər verirdi. 

Kim ki, Allahın dediklərini öz xeyrinə təhrif edəcək, kim ki, göndərdiyi Məhəmməd (ə) peyğəmbərə hörmətsizlik 
edib ona inam gətirməyəcək Allah onun üçün müqəddəs Tövratdə və Quranu-Kərimdə belə buyurdu: 

ר לא  ֶׁש יׁש ֲא ִא ָיה ָה ל-ְוָה ע ֶא ַמ ּמו-ִיְׁש ִע רׁש ֵמ ְד י ָאנִכי ֶא ִמ ֵּבר ִּבְׁש ר ְיַד ֶׁש י ֲא ַר ָב ְּד  
(18:19 דברים -   (תורה ، 
[vehāyā hā’iş ’aşer lo-yişma ’el dvāray ’aşer yedabbēr bişmī ’anoxī ’edroş me’immō] 
А человек, который не послушает слов Mоих, которые Oн говорить будет от имени Моего, Я взыщу с 

него (отомщу). 
        (Тора: Второзаконие – 18:19) 
O insan ki, Mənim adımdan O (peyğəmbər) dediyi Mənim sözlərimi eşitməyəcək, Mən onu (eşitməyən insanı) 

cəzalandıracam.  
 (Tövrat: II Qanun – 18:19) 
 

اْلِكَتاِب الَِّذى َاْنَزَل مْن َقْبُل َوَمْن َیْكُفْرَیا َایَُّھا الَِّذیَن َاَمنُوا َاِمنُوا ِباِهللا َوَرُسوِلِھ َواْلِكَتاِب الَِّذى َنزََّل َعلَى َرسُوِلِھ َو   
  ِباِهللا َوَملَئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َواْلَیْوِم اْلَاِخِر َفَقْد َضلَّ َضَالًال َبِعیدًا 
سورة النساء: القران - 4:136 )  ) 
«Ey möminlər! Allaha və Peyğəmbərinə, Onun Öz Peyğəmbərinə endirdiyi kitaba (Qurana) və ondan əvvəl 

nazil etdiyi kitablara iman gətirin!» Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə və axirət gününə 
inanmayan şəxs, şübhəsiz ki, (doğru yoldan) çox azmışdır.  

 (Quran: ən-Nisa surəsi – 4:136) 
«О вы, кто верует! Уверуйте в Аллаха и посланника Его, И в то Писание (Коран), что Он низвел ему, 

И в то Писание, что ниспослал Он прежде. А кто не верует в Аллаха, В ангелов Его, в Его Писания, В 
посланников Его и в День Последний, Тот пребывает в крайнем заблужденье.» 

 (Коран: Сура ан-Ниса – 4:136)  
 «Believers, have faith in Got and His apostle, in the Book (Koran) He has revealed to His apostle, and in the 

Scriptures He formerly revealed. He that denies God, His angels, His Scriptures, His apostles, and the Last Day 
has gone far astray.»       

 (The Koran: Women (al-Nisa) – 4:136) 
Musa (ə) peyğəmbəri və İsa (ə) peyğəmbəri göndərən Allaha inanan hər bir kəs dinindən asılı olmayaraq Allahın 

göndərdiyi bütün peyğəmbərləri qəbul edib Onlara inanıb hörmətlə yanaşmalıdırlar. 
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ЗНАКИ О ПРИХОДЕ ПОСЛЕДНЕГО ПРОРОКA В ТОРЕ 
 

Резюме 
 
Статья под названием «Знаки о приходе последнего Пророкa в Торе» посвящается последнему пророку Ма-

гоммеду (с), о котором Всевышний неоднократно извещает в священной Торе.  
 

Teymur Sadiqov 
 

SIGNS OF THE COMING OF THE LAST PROPHET IN THE TORAH 
 

SUMMARY 
 
Article titled “Signs of the coming of the last Prophet in the Torah” is dedicated to the Last Prophet Muhammad (s) 

of which the Almighty has repeatedly informs in the holy Torah. 
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İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  

AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu 

 
TÜRK MÜFƏSSİRLƏRİNİN ƏSƏRLƏRİNİN  

BAKI NÜSXƏLƏRİ 
 
 

ünyanın ən qədim millətlərindən biri sayılan türklər islamı qəbul etdikdən sonra yaşadıqları müxtəlif ərazi-
lərdə elm və mədəniyyətə böyük töhvələr vermişlər. İbnu Sina (980- 1037), Farabi (870-950), Əli Quşçu (?-
1474) Qazızade Rumi (1337-1430) kimi türk elm adamlarının qazandıqları nailiyyətlər və yazdıqları əsərlər 

bu gündə istifadə edilən qiymətli mənbələrdir. Türklər astronomiya, fizika, kimya, tibb və s. elm sahələrində olduğu 
kimi, islam elmrərin də inkişaf edib yayılmasında az rol oynamamışlar. Onların zəngin dini elmi irsi Yaxın və Orta 
Şərqdə şöhrət qazanmışdır. Türk alimləri ərəb dilinin bütün incəliklərinə dərindən yiyələnmiş və öz dillərində olduğu 
kim ərəb dilində də əsərlər yazmışlar. Təfsir, hədis, fiqh, kəlam, təsəvvüf kimi əsas islam elmləri üzrə yetişən bir çox bü-
yük alimlər türkdür. Üçüncü əsrdə yaşamış və Həzrət Məhəmmədin (s.) söz və hərəkətlərini günümüzə qədər gəlib 
çatmasında böyük zəhmətləri olan hədis alimlərinin coxu türkdür. Məsələn, islam dünyasında Qurani-Kərimdən sonra 
ikinci mənbə sayılan hədislərin toplandığı “Səhihi Buxari”nin müəllifi Muhəmməd b. İsmayil əl-Buxari əslən türkdür. 
“Kutub`i Sittə” adıyla məşhur ən güvənilən altı hədis əsərinin beşinin müəllifi türk olduğu məlumdur1. Sadəcə hədis 
elminde deyil, türklərin təfsir sahəsində ki, uğurlarını da xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Təfsir elm tarixində müstəsna 
xidmətləri olan görkəmli türk müfəssirlərinin bir sıra dəyərli əsərləri elm ocaqlarında tədris edilmiş, daha çox istifadə 
edilib faydalanması üçün isə nüsxələri çoxaldılmışdır. 

Türk müfəssirləri təfsirə dair əsərlərini daha çox ərəb dilində qələmə almışlar. Mənbələrdə türk mənşəli ilk müfəssir 
Əbu Mənsur Məhəmməd əl-Maturidi (v.334/944) olduğu bildirilir 2. O, “Təvilət əl-Quran” adlı mühüm bir təfsir yazmış 

                                                             
1 Ziya Kazıçı. İslam Kültür ve Medeniyeti., 61-62 
2 Ziya Kazıçı, a.k.ə.. 56 
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və eyni zamanda o, Maturidiyyə məzhəbinin qurucusu olmuşdur.1 Ondan başqa türk mənşəli müfəssirlərin sayı çoxdur. 
Şihabəddin Əhməd ibn Mahmud Sivasi (v.780/1278), Baba Nemətullah Naxçivani  

(v.940/1515), Kamal Paşazadə (v.940/1534), İsmail Haqqı əl-Bursəvi (v.1137/1725), Lütfullah Ərzurumi 
(v.1202/1788), Molla Xəlil Siirdi (v.1257/1841) bunlardan bəziləridir. 

Ərəb dilində təfsir yazmış türk alimlərinin müxtəlif tərtibatlı əlyazma əsərləri dünyanın bir çox ölkərində, kitabxana-
larda və institutlarda qorunmaqdadır. Belə məkanlardan biri AMEA Fizuli adına Əlyazmalar İnstitutudur. İnstitutda təfsir 
sahəsində şöhrət tapan aşağıdakı türk müfəssirlərinin ərəb dilində yazdığı təfsirlərinin əlyazma nüsxələri qorunmaqdadır: 

Nəsr bin Məhəmməd bin Əhməd bin İbrahim əs-Səmərqəndi “Əbülleys” adı ilə məşhur olan bir alimdir. Səmər-
qənddə anadan olmuş və burada ilk təhsilini almışdır. Mənbələrdən məlum olur ki, o, məşhur alim Əbu Cəfər Hinduvəni-
dən dərs almışdır. Zühd və təqvə içində yaşayan Əbülleys Hənəfi məzhəbinə mənsub olan fəqih olmaqla yanaşı təfsir və 
hədis alimi də olmuşdur. Onun “Təfsir əl-Quran”, “Tənbih əl-Ğafilin”, “Xizənət əl-fiqh”. “Bustan əl-arifin” və s. əsərləri 
vardır. Alimin yazdığı təfsir rəvəyət təfsiri olub, hənəfi alimlərindən olan İbn Ərəbşah Şihab Əhməd bin Məhəmməd 
(v.854/1450) tərəfindən türk dilinə tərcümə edilmişdir. Əbülleys əs-Səmərqəndi hicri 375-ci (m.985) ildə vəfat etmişdir2 
Təsbit edildiyinə görə Əbülleys əs-Səmərqəndi türk kökənli ikinci önəmli müfəssirdir.  

AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Əbülleys əs-Səmərqəndinin ərəb dilində yazılmış “Təfsir əl-Quran” adlı 
əsərinin bir əlyazma (B-4902) nüsxəsi qorunmaqdadır. Sadə tərtibatlı əlyazmanın mətni əl-Vəqiə, ər-Rəhman, Ğaşiyə və 
s. surələrin təfsirindən ibarətdir. 

 Mahmud bin Ömər bin Məhəmməd əz-Zəməxşəri Xarəzmin Zəməxşər kəndində hicri 467-ci (m.1074) ildə 
anadan olmuşdur. Təhsil almaq üçün Bağdada getmiş və orada bir çox alimlərdən dərs almışdır. O, həyatı boyunca çoxlu 
səyahətlər etmiş, uzun müddət Məkkədə yaşamışdır. Qış aylarının birində səfər zamanı alimi don vurmuş və ayağı 
kəsilmişdir. Bundan sonra o, Xarəzmə geri dönmüş və orada hicri 538-cü (m.1143) ildə Cürcan qəsəbəsində vəfat 
etmişdir. Mahmud əz-Zəməxşəri mötəzilədən3 olan məşhur müfəssir olmaqla yanaşı hədis elmininin də mahir bilicisi idi. 
Onun “Əsas əl-bələğa”, “əl-Müfəssəl”, “əl- Məqamət” və s. əsərləri ilə yanaşı “əl-Kəşşaf ən həqaiq ət-Tənzil” adlı təfsiri 
də vardır. Bu təfsiri o, Məkkədə Beytülhəram yaxınlığında iki ilə yaxın bir müddət ərzində yazmışdır4  

AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Mahmud əz-Zəməxşərinin “əl-Kəşşaf ən həqaiq ət-Tənzil” adlı təf-
sirinin ikinci və sonuncü cildlərinin dörd nüxəsi (D-33,D-139,S-469, M-369) qorunmaqdadır. Bu nüsxələr arasında M-
369 şifrəli nüsxə nəfis tərtibatlı olub, mətni qızılı, qırmızı və mavi rənglə çərçivəyə alınmışdır. Əlyazma Məryəm 
surəsindən başlayıb, Loğman surəsi ilə sona çatan ikinci cilddir. 

 Məhəmməd bin Nəcib əl-Qarahisari məşhur türk müfəssiri və Hənəfi fəqihi olub, Afyon şəhərinin Qarahisar 
qəsəbəsində anadan olmuşdur. O, “Rövnəq ət-təfasir” adlı təfsir yazmışdır. Alimin bundan başqa “Cəvəhir əl-məvəiz və 
əl-əsər”, “Xətabət əl-məşayix və əl-kəbira” və s. adlı əsərləri yazmışdır. Məhəmməd əl-Qarahisari hicri 900 -cu (m.1495) 
ildə vəfat etmişdir. 5 

 AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Məhəmməd əl-Qarahisarinin “Rövnəq ət-təfasir” adlı təfsirinin tam 
əlyazma nüsxəsi (B-232) qorunmaqdadır. Sadə tərtibatlı əlyazma hicri 1104-cü (m.1694) ildə yazılmışdır. 

 İsmail Haqqı bin Mustafa əl-İslambulu əl-Bursəvi hicri 1063-cü (m.1653) ildə Rumelinin Aydos qəsəbəsində 
anadan olmuşdur. Hicri 1137-ci (m.1724) ildə Bursada vəfat etmişdir. İsmail Haqqı böyük bir alim, müfəssir, mütəsəv-
vüf, çox fəzilətli bir qələm sahib olmuşdur. On iki yaşında Ədirnəyə gedərək orada Əbdülbaqi Əfəndi zaviyəsində ilk 
tahsil təhsilini almışdır, Sonralar İstanbula gələrək Şeyx Osman Əfəndidən təriqat dərsləri almış və xəlvətiyyə 
xəlifələrindən olmuşdur. İyirmi yaşında Bursaya təriqat başçısı olaraq təyin olunmuşdur. Bursadan sonra Üskübda on il 
təriqat başçısı idi. Sultan Mustafa dövründə iki dəfə Hicaza getmiş, üç il ailəsi ilə birlikdə Şamda qalmışdır. Şamdan 
sonra üç il Üsküdarda Əhmədiyyə camisində vaaz və nəsihətlər vermişdir. Sonda Bursaya geri dönmüş və orada vəfat 
etmişdir. Onun əsərləri arasında “Ruhul-Bəyan” isimli təfsiri xüsusi bir yer tutur. Bu təfsiri alim 23 ilə yazıb qur-
tarmışdır. Təfsirdə Qurani-Kərimin ayələrinin mənaları izah edilməklə yanaşı, təfsirlə əlaqəsi olmayan ibrətli hekayələr, 
hadisələr və təsəvvüfü mənzərələrə də yer verilmişdir. “Ruhul-Bəyan” üç cild olub dəfələrlə nəşr edilmişdir. Bu əsərdən 
başqa İsmail Haqqınin “Şərh təfsir əl- Fatihə”, “Şərh hədisi ərbəin” ,”Şərh əl-kəbəir” və s. isimli əsərləri vardır6. 

 Əlyazmalar İnstitutunda İsmail Haqqının “Ruhul-Bəyan” adlı təfsirinin ər-Rum, Loğman və əs-Səcdə surələrinin 
təfsiri yazılmış bir əlyazma nüsxəsi (D-934) qorunmaqdadır.  

 Əbu Səid Məhəmməd əl-Xadimi məşhur ilahiyyatçı alimlərdən olub, hicri 1113-ci (1701) ildə Konyanın Xadim 
qəsəbəsində anadan olmuşdur. Buxaradan olan alimin babası Konya şəhərinə köçmüşdür. Fiqhdə hənəfi məzhəbinə 
mənsub olan əl-Xadimi Nəqşibəndi təriqətinə bağlı idi. O, fiqh, üsul, məntiq, hədis və təfsir sahəsində bir çox mü-

                                                             
3  

2 Nasuhi B. Büyük Tefsir Tarihi,I, 391 
3 Böyük günah işləyənin imanla küfr arasında olduğunu söyləyərək, əhli-sünnə alimlərindən Həsən əl-Bəsrinin (v. 110/728) dərslərini tərk edən Vasil 
İbn Əta (v. 131/748) ilə ona tabe olanların qurduğu etiqadi məzhəbdir/ 
4 Nasuhi B. Büyük Tefsir Tarihi II,464-471 
5 Nasuhi B. Büyük Tefsir Tarihi,II.618;Bursalı, Osmanl müəllifləri, I, 389-390 
6 Kəhhali, Mucəmul-müəllifin, I,362;Zirikli,əl-Aləm, I, 313 
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kəmməl əsərlər müəllifidir. Məsələn, “Risalə fi əl-əhədis əz-zaif”, “Əl-arais və əl-nəfəis fi əl-məntiq”, “Şərh bəsmələ`i 
şərif” və s. onun məşhur əsərlərdəndir. Əbu Səid Məhəmməd əl-Xadimi hicri 1176-cü (m.1763) ildə vəfat etmişdir1  

 AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Əbu Səid əl-Xadiminin “Şərh bəsmələ`i şərif” adlı təfsirinin iki 
əlyazma nüsxəsi (B-733, B-6752) qorunmaqdadır. Əlyazma Azərbaycanın məşhur kitabşünas və dilçi alimi Əbdülqəni 
Nuxəvinin kolleksiyasındandır. O, əlyazmanın haşiyələrində mətnə şərhlər yazmışdır. Həmçinin Nuxəvi əsəri başqa 
nüsxələr ilə müqayisə etdiyi zaman əldə etdiyi fərqləri də haşiyədə qeyd etmişdir.  

 Əbu əs-Suud Məhəmməd bin Muhyiddin Məhəmməd bin Mustafa əl-İmadi məşhur türk alimlərindən olub, 
İstanbulun Müdərris Köyü deyilən məhəlləsində hicri 896-cı (m.1491) ildə anadan olmuşdur. Alim məktəb və mədrəsə 
təhsilini İstanbulda almışdır. O, İbn Kamal Paşa kimi böyük ustadlardan dərs almış və illər sonra özü də belə ustadların 
sırasına keçmişdir. Əbu əs-Suud əl-İmadi Şeyxulislam İbn Kamal Paşa tərəfindən Çankırı mədrəsəsinə müdərris təyin 
olunmuşdur. Sonrakı illərdə isə alim İnegöl, Bursa və nəhayət İstanbulda dərs vermişdir. Alim Osmanlı dövlətinin 
sultanları tərəfindən sevilmiş və xüsusi diqqətə layiq görülmüşdür. O, Qanuni Sultan Süleymanın (v.1566) dövründə 
şeyxulislam olmuşdur.Əbu əs-Suud əl-İmadinin bir çox əsərləri vardır. Məsələn “Kəşşaf haşiyəsi”, “Səvəqib əl-ənzar” və 
s. O, “İrşad əl-aql əs-səlim ilə mizayə əl-Quran əl-Əzim” adlı mükəmməl bir təfsir yazmışdır. O, bu təfsiri Sultan 
Süleymana göndərmişdir. Təfsir qısa olaraq “Təfsir Əbi əs-Suud” da adlanır. Əbu əs-Suud bu təfsiri yazdıqdan sonra 
müasirləri tərəfindən “Xatib əl-müfəssirin” adını almışdır. Hicri 982 -ci (m.1574) ildə vəfat edən alimin qəbri İstanbulda 
Eyyub Sultan ətrafındadır2  

 Əbu əs-Suud əl-İmadi Osmanlılar dövründə “İrşad əl-aql əs-səlim ilə mizayə əl-Quran əl-Əzim” adlı təfsir 
yazmışdır. AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda bu təfsirin əlyazma iki nüsxəsi (M-418, B-894) qorunmaqdadır. 
M-418 şifrəli əlyazma çox gözəl bir üslubda təzhiblənmişdir. Ayələr iri nəsx xətti ilə üzərindən qızılı mürəkkəblə xətt 
çəkilərək yazılmışdır. 1b səhifəsində qızılı, mavı və qırmızı rənglərlə çiçək motivləri ilə təzhiblənən nəfis sərlövhə tərtib 
edilmişdir. Surə adları qızılı mürəkkəblə mavi, qırmızı və narıncı rənglərlə təzhiblənərək yazılmışdır. Abidə təfsirin 
birinci cildi olub, əl-Fatihə surəsindən başlayıb, əl-Əraf surəsi ilə sona çatır. Cildi tünd qəhvəyi dəri olub, qızılı rənglə 
təzhiblənmişdir. Üzərinə salbəqli şəmsə, köşəbənd və zəncirək basılmışdır. İç tərəfi qara rəngə boyanmış və üzərinə 
qızılı rəngli şəmsə və köşəbənd basılmışdır.  

 Bu abidənin həm xəttatı, həm müzəhhibi və həm də cildsazının yüksək bədii zevqli mahir sənətkar olduqları 
aydındır. Mükəmməl xətt, rəng ahəngləri, zərifliyi və yüksək bədii tərtibatından aydındır ki, bu əlyazma sifarişlə 
hazırlanmışdır.  

Şeyxzadə Mühyəddin Məhəmməd bin əş-Şeyx Müslihəddin Mustafa əl- Qucəvi Türkiyədə, Qocaeli (İzmit) 
şəhərində hicri 865-ci (m.1460) ildə anadan olmuşdur. Qocaelində bir müddət oxuduqdan sonra, təhsilini davam 
etdirmək üçün İstanbula getmişdir. Təhsilini bitirdikdən ilk öncə İstanbulda, Hoca Hayrəddin mədrəsəsində , sonralar 
isə müxtəlif mədrəsələrdə qiraət, təfsir və hədisdən dərs vermişdir. Bir çox alimlər kimi, o da Şeyxzadə ləqəbi ilə 
məşhur idi. Şeyxzadə təsəvvüf təhsili almaq üçün Həmidi şeyxi Piri Xəlifənin yanında təriqat ədəbini öyrənmişdir. Alim 
951-ci (m.1534) ildə İstanbulda vəfat etmişdir. Əl-Qucəvinin ən məşhur əsərlərindən biri əl-Beyzavinin “Ənvar ət-tənzil 
və əsrar ət-təvil” adlı təfsirinə yazdığı haşiyədir. AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda bu haşiyənin əl-Fatihə 
surəsindən başlayıb, əl-İsra surəsi ilə sona çatan iki nüsxə (B-725; D-298) birinci və Kehf surəsindən başlayıb ən-Nəs 
surəsi ilə sona çatan bir nüsxə (B-3599) ikinci cildi qorunmaqdadır. Bu əsər İstanbulda və Qahirədə beş və dörd cild 
olaraq nəşr edilmişdir. Əl-Qucavinin həmçinin “Şərh əl-fəraiz”, “Şərh məfətih əl- ulum”, “Şərh əş-Şatibiyyə”, “Şərh 
qasidət əl-Bürdə” “Təfsir surəti əl-İhlas” və s. adlı əsərləri də vardır3.  

 Beləliklə, müxtəlif əsrlərdə yaşayıb yaratmış türk müfəssirlərinin ərəb dilində yazdıqları təfsirlər uzun illərdir ki, 
islam elm aləmində tutarlı mənbələr sayılaraq, tədqiqat işlərində geniş istifadə edilir. AMEA Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda qorunmaqda olan məşhur türk müfəssirlərinin qiymətli əsərlərinin əlyazma nüsxələrinin üzə çıxarılıb, elmi-
paleoqrafik təsvir edilməsi elmi və tarixi baxımdan faydalı olacağına inanırıq.  
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Резюме 
 
В Институте Рукописей НАН Азербайджана хранятся рукописи произведений ученых тюркского проис-

хождения. Эти рукописи представляют собой исключительный интерес, как с точки зрения книжного искус-
ства, так и научного. Среди этих рукописей имеются рукописи о толковании Корана (тафсир). В предлагаемой 
статье дается список этих рукописей, которые представляют особый научный интерес. В статье также дается 
краткое сведение о жизни и творчестве тюркских ученых. 
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MANUSCRIPT ARABIC COPIES OF TURKISH INTERPRETERS OF THE QURAN IN BAKU 

 
Summary 

 
The Institute of Manuscripts of Azerbaijan National Academy of Sciences contains the manuscripts of scholars of 

Turkish origin. These manuscripts are of exceptional interest, both in terms of book art and science. Among these 
manuscripts there are manuscripts on the interpretation of the Quran (tafsir). This article provides a list of these 
manuscripts, which are of special scientific interest. 

 The article also gives brief information about the life and work of Turkish scientists. 
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srlər boyu insan zəkasının məhsulu kimi meydana gəlmiş və XX yüzilliyədək böyük inkişaf mərhələləri keç-
miş əlyazma kitabları bəşəriyyətin böyük tarixi yolundan, əcdadlarımızın təcrübələrindən söz açaraq bu 
günkü nəsilləri düşündürür və gələcəyə istiqamətləndirir. Hələ orta əsrlərdə Şərqin görkəmli mütəfəkkirləri 

mədəni tərəqqidə yazılı abidələrin rolunu yüksək qiymətləndirmişlər. Hər bir xalqın işıqlı zəkalarının yaratmış olduğu 
mənəvi irs insan cəmiyyətinin arzu və istəklərini, fikir və düşüncələrini, mübarizə və qayğılarını. Qələbə və məhrumiy-
yətlərini, eləcə də insanın, onu əhatə edən təbiətin sirlərini öyrənməyə və dərk etməyə doğru yönəldilmiş axtarışlarını və 
kəşflərini əks etdirən zehni sərvətdir. Bu sərvət yüzilliklər boyu damla-damla toplanaraq, bir ümmana – mənəvi sərvət 
ümmanına çevrilmişdir. Onun hər bir damlası (kitabı) keçmiş çağların ədəbiyyatının, tarixinin və elminin, ümumiyyətlə, 
mədəniyyət tarixinin ayrı-ayrı mərhələlərini işıqlandıran sönməz məşəldir. 

Şərqin müsəlman ölkələrində, eləcə də Azərbaycanda əlyazma kitabı ayrı-ayrı sənət sahiblərinin, daha doğrusu kitab 
nəşri başlananadək uzun yüzilliklər boyu “nəşriyyat” rolunu oynamış katib, xəttat, müzəhhib, rəssam və cildçilərin bö-
yük və gərgin əməyi sayəsində yaradılmışdır. Orta yüzilliklərdə həmin sənət sahibləri kitabxanalarında, mədrəsələrdə, 
müxtəlif təlim ocaqlarında, məscidlərdə və evlərdə, eləcə də xüsusi kitabxanalarda fəaliyyət göstərmişlət. Beləliklə, 
Azərbaycan əlyazma kitabı ən qədim dövrlərdən başlayaraq XX yüzilliyə qədər uzun və keşməkeşli bir yol keçmişdir. 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitiutunda xalqımızın zəngin mənəvi sərvəti qorunub saxlanır.Burada 
Azərbaycan, ərəb, türk, fars, rus, özbək və s. dillərdə 40 min addan çox material toplanmışdır. Xəzinəmizdə qorunub 
saxlanan abidələr tarix, hüquq, tibb, ədəbiyyat, dilçilik, fəlsəfə, astranomiya, çoğrafiya, riyaziyyat, məntiq və s. müxtəlif 
elmləri və elm sahələrini əhatə edir.Bu elm sahələrindən biri olan islam hüququ ilə bağlı 2 mindən artıq əsərlər 
mühafizə olunur.İslam hüququna aid olan dəyərli abidərədən biri də fətva əsərləridir.  

 Fətva- kəlməsi dini terminologiyada “hər hansı fiqhi məsələnin dini-hüquqi hökmünü açıqlama, fəqihin verilən su-
allara yazılı və ya şifahi verdiyi cavab, ortaya qoyduğu hökm” deməkdir. Fətva verənə “müfti”, fətva soruşana “müs-
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təfti”, fətva soruşmağa “istifta” və fətva verməyə də “ifta” deyilir (1, XII,486-487). Qurani-Kərimdə törəmələri ilə bir-
likdə doqquz ayədə kecən fətva kəlməsi, hamısında lüğət mənasına uyğun olaraq fikir soruşmaq, fikir bildirmək, sual 
yozmaq kimi mənalarda istifadə olunmuşdur. Hər kəs fətva vermək səlahiyyətində ola bilməz. Bunun üçün islam alə-
mində qəbul olunmuş müəyyən şərtlər vardır ki, bunlar da aşağdakılardan ibarətdir: 1) Yaxşı niyyət sahibi olması; 2) 
Elimli, təmkinli və ciddi olması; 3) Özünə və biliyinə inanması; 4) Fətva verənin müsəlmanlar arasında etibarlı olması; 
5) Cəmiyyəti və insanları tanıması. 

Osmanlı dövlətində fətva işlərinə ilk zamanlar şeyxülislamlar, daha sonralara şeyxülislamların təyin etdiyi müftülər, 
müftülərin olmadığı yerdə isə, qazilər baxardılar. Şeyxülislamların verdikləri fətvalar xüsusi və ümumi olmaq üzrə iki 
qismə ayrılır. Xüsusi fətvalar, əhalinin suallarına verilən cavablardan ibarətdir. Umumi olanlar isə ölkə rəhbərinin hərb, 
sülh və s. üçün istədiyi fətvalardır. 

Fətvalar müxtəlif fətva kitablarından xüsusi təyin edilmiş mütəxəsislər tərəfindən köçürülərək, ciddi yoxlandıqdan 
sonra şeyxülislama təqdim edilərdi. Hər hansı bir şəxs bir məsələ haqqında fətva almaq istəsə fətva əmini dairəsinə 
müracət edərək sualını yazılı şəkildə təqdim edər. Fətva əmini katibinə həmin sualı, sual formasında salardı. Bu sual 
forması “Məsələ” adlanırdı. Məsələlər, doqquz barmaq uzunluğunda və dörd barmaq enində bir kağız üzərinə kiçik 
hərflərlə yazılırdı. Fətvalara verilən çavablar çox qısa “vardır” və ya “yoxdur”, “olar” və ya “olmaz”, “gəlir” və ya 
“gəlməz”, “qanunidir” və ya “qanuni deyil”, “caizdir” və ya “caiz deyil” kimi verilirdi. Fətva əsərlərində soruşulan 
tərəfə dini etiqadına uyğun olaraq ümumi adlar verilir və onlara bu adlarla müraciət edilirdi. Məsələn müsəlman kişilərə 
Zeyd, Əmir, Bəkir, Xalid, Vəlid; qadınlara isə Hind, Zeynəb, Xədicə, Rəbiyyə adları kimi. Fətva başlıqları, “Allahum-
mə ya vəliyyul-ismət-i vət-tofiq əsəlukəl-huda vət-tofiq” kimi dua cümlələrindən sonra, “Bu məsələ bəyanında (bəzən 
bu məsələ barəsində) Əimmə-i Hənəfiyyəyə cavab nə vəch ilədir” deyə başlayır. Ardınca sualın mətni yazılır. Məsələyə 
aydınlıq gətirərkən sualın altından uzun bir “əl-cavab” ifadəsi yazılır. “Əl-Cavab” ifadəsinin sonunada və ya altınada, 
“olar, olmaz” və s. kimi qısaca cavab yazılar. Sonda “Allah-u aləm” yazıldıqdan sonra müftinin imzası qoyulurdu. 
XVIII əsrdən sonra fətvalar və onlara qoyulan imzalar əlyazması ilə olmalı idi. Yalnız XVIII əsrdən sonra imza yerinə 
möhür istifadə edilməyə başlanmışdır. Katib Çələbinin “Kəşf əz-Zunun” kitabında “Fətva” adı altında bir çox əsərlərin 
adı sadalanıb (2, II, 1218-1230). Bu əsərlərin ən qədimi IV/X əsrin başlangıcında yazılmışdır. Məhəmməd Tahir Bursalı 
“Osmanlı müəllifləri” əsərində (3,II,61-64) Osmanlı dövründə Zənbilli Əli Əfəndinin, İbn Kamal və Əbusəidin fətvaları 
başda olmaqla 100-ə yaxın fətva məcmuəsindən söz açır və bunların 26-sı şeyxülislama, biri də II Bəyazidin öğlu 
Şeyxzadə Qorquda aiddir. Bunlardan: “Fətvayi Əbusəid Əfəndi”, “Fətvayi-Əli Əfəndi”, “Məcmuayi-İbnil Müəyyəd”, 
“Fətvayi-Sadiyyə”, “Fətvayi-Anqaravi”, “Behcətül Fətva”, “Nəticətül-Fətva”, “Fətvayi Yəhya Əfəndi”, “Fətvayi 
Hamdiyyə”, “Fətvayi Feyziyyə”, “Fətvayi-Minkərizadə” ən mötəbər qaynaq olaraq qəbul edilmişdir.  

Fətva əsərləri məzhəblərə görə də bölünür. Hənəfi fiqhinə aid ən mötəbər fətva kitabları bunlardır: “əl-Fətavyi əl-
İmam əl-Əzəm”, “Fətvayi-Sadr əş-Şəriə əl-Əvvəl”, “Fətvayi Sadr əş-Şəhid”, “Fətvayi Qazı Xan”, “əl-Fətvayi Bez-
zaziyyə”, “əl-Fətvayi Hindiyyə” (əl-Aləmğiriyyə”), “əl-Fətvayi-Tatarxaniyyə”(1,XII,495). Şafii fətva kitabları isə 
Təkıyyuddin əs-Subukinin “Fətva”, İbn Həcər əl-Həytəminin “əl-Fətvayi-hadisiyyə” və “əl-Fətvayi-kubra fiqhiyyə”, 
Malikilərin fətva kitabları İbn Rüşd əl-Cəddin “Fətvayi İbn Rüşdi” adlı əsəri sual və cavab şəklində yazılıb. 

Yuxarıda adı çəkilən fətva əsərlərindən Əlyazmalar İnstitutunda hələlik bir neçəsinin əlyazma və çap kitablarını, 
həmçinin türk dilinə olan tərcümələrini aşkarlamışıq. Bunlar aşağdakılardır: “Fətvayi-Qazi Xan”, “Fətavayi əl-
Anqaravi”, “əl-Fətavayi əz-Zahiriyyə”, “Fətvayi Feyzullah Əfəndi” və “əl-Fətavayi Hindiyyə”. Türk dilinə olan 
tərcümələrdən “Tərcüməti Fətvayi Qazi Xan”, “Fətavayi Əli Əfəndi” və s.  

Osmanlı dövründə yetişən Hənəfi məzhəbi fiqh alimlərindən biri olan və XVII əsrdə yaşamış, bu dövlətin 43-cü 
Şeyxülislamı Əli bin Məhəmməd əl-Çatalcali əl-İstanbuli əl-Osmani əl-Fəqih əl-Hənəfi əl-Qazi əş-Şeyxülislam Əli 
Əfəndidir. O,1041/1631-də Çatalcada anadan olmuşduş adı Əlidir. Şeyx Məhəmməd bin Həsən Əlainin oğludur. İlk 
təhsilini atasından aldıqdan sonra İstanbula gedərək Şeyxülislam Yəhya Əfəndinin (Minkarızadə) yanında məntiq və 
fiqh elimlərini öyrənərək, h.1073/1662-də müdərris təyin olunmuşdur. Bəzi mədrəsələrdə müdərrislik etdikdən sonra 
Girit səfərində ordu qazisi vəzifəsinə təyin edilmiş, bir müddət sonra isə Selanik, daha sonra isə Misir, h.1081/1670-də 
isə Rumel qaziliyinə təyin edilmişdir. Üç il Rumel qazisi oldu. Çatalcali Əli Əfəndinin müəllimi olmuş Minqarizadə 
Yəhya Əfəndi şeyxülislamlıq vəzifəsindən azad edildikdən sonra o, IV Mehmed tərəfindən müəlliminin yerinə bu 
vəzifəyə təyin olunaraq, 13 il bu vəzifədə çalışmışdır. H.1097/1685-də bu vəzifədən azad olunduqdan sonra, bir müddət 
Bursada yaşayaraq elmlə məşgul oldu.Sonra isə II Əhməd Xan tərəfindən Feyzullah Əfəndinin yerinə Şeyxülislam təyin 
edildi və iki ay keçməmiş h.1103/1692-ci ildə Ədirnədə vəfat etdi (4,VIII, 234-235).  

O, məntiq və fiqh elimlərində yetişən ağıllı, zəkalı bir alim idi. Çıxardığı qərarlarında doğru və adil idi. Dövlət 
işlərində qanunsuz qərarlara qarşı çıxardı. Onun bir sıra əsərləri var: “Fətaviyi Şeyxülislam Ali Əfəndi fi fiqh”, “Ədəb 
əs-Səltənət fi əs-Siyəsi”, “Ədəb əl-muluk”, “Ədəb əd-dünyə ba əd-Din fi əl-Əxlaq va əl-mavadi” . 

Osmanlı alimlərinin 4 mötəbər fətva əsərləri var, onlardan biri də, Şeyxülislam Əli Əfəndinin “ Fətavayi Əli Əfəndi” 
adlı əsəridir. 

Bu əsərin dünyanın bir sıra kitabxana, əlyazmalar xəzinəsi və muzeylərində onlarla nüsxələri qorunub saxlanır. 
Bunlardan ən çox Sarayevo kitabxanasında olan nüsxələrdir. Belə ki, bu əsərin burada 15 nüsxəsi olduğu qeyd olunub. 
Bu nüsxələr müxtəlif adlarla verilmişdir: “Fətvayi Ali Əfəndi əl-Çatalcavi”, “Fətvayi Ali Əfəndi”, “Həzə kitəbi Fətvayi 



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

225 
 

Ali Əfəndi”, “Kitəbi Fətvayi Ali Əfəndi”, “Kitəbi Fətvayi əl-Çatalcavi” (5,II,790-796). Bu əsərlərin əksəriyyəti XVIII 
və XIX əsrlərdə köçürülmüşdür.” “Fehristi maxtutati Köprülü” (6,III,133-134) kataloqunda əsərin iki nüsxəsi verilmiş-
dir, bunlar “Fətvayi Çatalcavi li Ali Əfəndi” adı ilə adlandırılmışdır. Bu abidələrin birinin köçürülmə tarixi 1168/1754-
cü il, o biri nüsxənin köçürülmə tarixi isə yoxdur. Topqapı Sarayı Türkcə Yazmalar Kataloqunda isə əsərin 7 nüsxəsi 
verilmişdir. Bu nüsxələr “Fətvayi Ali Əfəndi” adı ilə adlandırılmış və XVIII əsrdə köçürülmüşdür (7,I,104-105;8.I,763). 
Həmçinin bu əsərin İstanbulda 1245, 1258, 1272, 1278, 1283, 1324-1325, 1322,1311-1312 tarixlərdə əski çap nüsxələri 
nəşr olunub. 

 “Fətvayi Ali Əfəndi” əsərinin Əlyazmalar İnstitutunda iki əlyazmasını və bir əski çap nüsxəsini aşkarlamışıq. Bu 
əlyazmalar B-7440 və S-123 şifrələri altında xəzinəmizdə mühafizə olunur. B-7440 şifrəli əlyazmanın sonu, S-123-ün 
isə əvvəli naqisdir. Həmin əsərin xəzinəmizdə XVI-1849 şifrəsi altında qorunub saxlanan əski çap nüsxəsi “Əl-Hac 
Muhərrəm Əfəndi əl-Busnəvi” mətbəəsində 1305/1887-ci ildə nəşr olunmuşdutr. Əsər iki cilddən ibarət olaraq, həcmi 
556+498+2 səhifədir. “Fətavayi Əli Əfəndi” əsərinin əski çap nüsxəsində “Əmmə bəd” ifadəsindən sonra qeyd olunub 
ki, bu əsər Saleh bin Əhməd əl-Kəfavi tərəfindən toplanmışdır.  

“Fətavayi Əli Əfəndi” əsəri 4412 fətvanı əhatə edərək, klassik fiqh kitablarında oldugu kimi “kitab” və “bab”lara 
ayrılaraq əlli üç kitabdan ibarətdir. Əsər “Kitab ət-Təharət” ilə başlayıb, “Kitab əl-Fəraiz" ilə sona çatır. 

B-7440 şifrəli əlyazmanın üzərində dayanmaq istərdim. Əsər qara mürəkkəblə nəsx xətti ilə Avropa istehsalı olan ağ 
ahərlənmiş kağıza yazılıb. Əlyazmanın əvvəlində 2b-7a vərəqləri qırmızı rəngli mürəkkəblə çərçivəyə alınmışdır. 
Əsərdə olan kitablar qırmı, fəsil və bablar isə qara mürəkkəblə yazılmışdır. Əsərin əvvəli naqisdir, “Bəsmələ”dən sonra 
sual və cavab formasında yazılmış fiqhi məsələlərdən ibarətdir. Paleoqrafik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq “Fətavayi Əli 
Əfəndi” əsərinin XVIII əsrdə yazıldığını təxmin etmək olar.  

Əsərin haşiyəsində XII əsrdə yaşamış böyük Hənəfi alimi və müctəhidi olmuş Fəxrəddin Həsən bin Mənsur bin 
Mahmud əl-Üzcəndi əl-Fərqani Qazıxanın (ö.592/1196) “əl-Fətavi Qazıxan” (və ya “əl-Fətavi əl-Xaniyyə”) adlı fiqh 
əsərindən nümunələr verilmişdir. AMEA Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxlanan fətva əsərləri və onların müəllifləri 
haqqında araşdırmalarımızı davam etdiririk.  
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Рубаба Ширинова 
 

БАКИНСКИЕ РУКОПИСИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ФАТВАЙИ-ЧАТАЛЧАЛЫ АЛИ ЭФЕНДИ» 
 

Резюме 
 
Али бин Мухаммад аль-Чаталчалы Али Эфенди жил в XVII веке в Стамбуле. Он был одним из ученых-

богословов Ханафитского толка Османского периода. Он – автор ряда произведений по логике и фикху: 
«Фатвайи Шейхулислам Али Эфенди би фикх», «Адаб ас-cалтанат фи-с-сийаси», «Адаб аль-мулук», «Адаб ад-
дунйа ба ад-дин фи аль-ахлак ва аль-мавади». 

В Институте Рукописей мы впервые обнаружили две рукописи и одно старопечатное издание произведения 
«Фатвайи-Чаталчалы Али Эфенди». Они хранятся под шифрами Б-7440, С-123и XVI-1849. 
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Rubaba Shirinova 
 

BAKU MANUSCRIPTS OF THE WORK “FATVAYI-CHATALCHALI ALI EFENDI” 
 

Summary 
 
Ali bin Muhammad al-Chatalchali Ali Efendi lived in Istanbul in the XVII century. He was one of Hanafi figh 

scholars of Ottoman period. He is the author of some works on logics and figh: “Fatvayi Sheikhulislam Ali Efendi bi 
figh”, “Adab as-saltanat fi-s-siyasi”, “Adab ad-dunya ba ad-din fi al-ahlag va al-mavadi”. 

We firstly found two manuscripts and one black-letter copy of the work “Fatvayi-Chatalchali Ali Efendi” at the 
Institute of manuscripts. They are being kept under ciphers B-7440, S-123 and XVI-1849. 

 
 

Musarza Heydərzadə 
 AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu  

  
 

“KUNTU KƏNZƏN” DEYƏNİN ƏSRARI  
“LÖV-LAK”DA İMİŞ 

 
 

llah öz “Küntu kənz” xəzinəsinin əsrarını “löv lak”dakı “Həmd” ilə açır: Quran və klassik mənbələrin şəha-
dətinə görə: “Kuntu kənzən məxfiyyən və əhbəbtu ən urəfaə və xələqtul-aləminə və xələqtun-nasə” (“Mən 
gizli bir xəzinə idim, istədim tanınam, aləmləri yaratdım...və (sonda) insanı yaratdım”(M.H)1  (2,165)-

buyuran Allah aləmləri xəzinəsinin həmrazı Məhəmməd(s) və pak Əkli-beytinin mərifəti əsasında təkamülə yetişdirmək 
üçün xəlq etmişdir ki, bu barədə XVI əsr mütəfəkkiri Məhəmməd ibn Xavəndşahın (Mirxondun) AMEA-da D-
311/13172 şifrəsi altında hifz olunan “Rövzətüs-səfa” adlı əlyazma kitabında qeyd olunan qüdsi “löv-lak” hədisinə görə 
Allah həbibi Məhəmmədə(s) belə buyurmuşdur: “Löv lakə, ləmma xələqtü əflakə, lövla Əliyyun, ləmma xələqtükə, 
lövla Fatimətə, ləmma xələqtükuma!”; (“Əgər sən (həmrazım) olmasaydın, fələkləri yaratmazdım; və əgər Əli 
(qərarımla sənin həmrazın) olmasaydı səni xəlq etməzdim; və əgər (qızın) Fatimə (qərarımla pak nəsliniz üçün ana) 
olmasaydı, hər ikinizi yaratmazdım” (M.H). (3,v.10a; 10,7). Bu hədis Yusif Miskurinin AMEA-da hifz olunan “Silsilə-
tül-uyun” əlyazmasında: “Mutaal Allah “löv-lak” hədisində buyurmuşdur: “Əgər sən olmasaydın aləmləri yaratmazdım, 
səni Əliyə xatir, hər ikinizi isə Fatiməyə xatir yaratdım ki, qiyamətə qədər Allahın nuru mükəmməl bir nəsil (ülgüsü) ilə 
tamamlansın” ( 4,1b)-kimi də nəql olunmuşdur. Şah İsmayıl Xətai bu hədisin bədii ifadəsini belə vermişdir:  

 Dedi ona Həyyi-Sanei-Pak: “Löv lakə ləma xələqtül- əflak.”(5,532) 
Allahın zatından peyda olan, bənzərsiz “bir zeytun ağacı”nda təcəlla tapan bu “löv-lak” nuru Quranda belə vəsf 

olunur: “(Zatı gizlin) Allah göylərin və yerin nurudur. Onun nuru, içində çıraq olan bir taxçaya bənzər; taxçadakı o 
çıraq bir qəndilin içindədir, o qəndil isə, sanki parlaq bir ulduzdur. O çıraq nə şərqdə, nə də qərbdə (vəsətdə) olan 
mübarək bir zeytun ağacından yandırılır. Onun yağı özünə od toxunmasa da, sanki (zatən) işıq saçır. O, nur üstündə 
nurdur. Allah dilədiyini öz nuruna qovuşdurur. Allah (düşünsünlər deyə) insanlar üçün misallar çəkir. Allah hər şeyi 
biləndir!” (24/35).  

Orta əsr irfan ədəbi məktəbinin məşhurlarından olan Şeyx Mahmud Şəbüstərinin AMEA-da hifz olunan “Gülşəni-
raz” əlyazmasında Allahın zatından sadir olan bu nur belə təsvir edilir:  

 
 “Qodrəte u ze afərinəş yek nöqteyi-nur əst 
 Misle səməvato zəmin dər dövre zuhur əst”  

 
(Onun qüdrəti yaratdığı andan bir nöqtə nurdur. 
 Səməvat və yer mislində dönmələrdə zühurdur. -M.H). (6,2). 

 
Allahın bu bir nöqtə başlanğıc nurundan ilk olaraq xəlq olunmuşlar haqda Mirxondun adı çəkilən “Rövzətüs-səfa” 

əsərində qeyd olunan digər bir hədisdə belə yazılır: “Allahın Rəsulu (s) buyurdu: “Allahın ilk xəlq etdiyi mənim 
nurumdur və Qələm ondan Allahın ilk yaratdığıdır və onunla yaratdığı ilk şey ağıldır. Ona “(qabağa düşməyi) qəbul 
et!”-dedi, o da qəbul etdi. Sonra ona “ülgü-ehtiva edən ol” dedi, o da hər şeyin hesabını çəkən oldu. Sonra dedi “And 

                                                             
1 (M.H)- ünvanı ilə qeyd olunan tərcümələr bu məqalənin müəllifi Musarza Heydərzadəyə aiddir.  
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olsun İzzətimə və Cəlalıma!... səninlədir məhdudlaşdırma, səninlədir səbat və səninlədir ələ gələn aqibət”(3, v.10). 
Xilqətin sirrinin irəlicədən bu “Lövhə”də qeyd olunması barədə ayədə buyurulur: “Qeybin açarları (Allahın) 
yanındadır...Suda və quruda…elə bir yarpaq yoxdur ki, (O) onu bilməsin...elə bir şey yoxdur ki, açıq-aydın kitabda 
(“lövh”da qeyd) olmasın!” (6/59).  

Fil. e.dok. Möhsün Nağısoylun Şeyx Şəbüstərinin farsca mətnindən tərcüməsi ilə bizə yetirdiyi həmin hikmət 
belədir: “Allah ilk öncə bir lövhə və bir qələm yaratmışdır...ki,kainatda olacaq işlərin hamısını lövhəyə yazsın. Haqqın 
iradəsi və Tanrı nəfəsi mənasında işlənən qələm yoxluq lövhəsində minlərlə rəsm çəkir. Zaman və məkan daxilində 
mövcud olan ünsürlər, bitkilər, heyvanat, cansız şeylər, ulduzlar və s. “xəlq aləmi”dir ki, buna Nasut, Şəhadət və Mülk 
aləmi də deyilir. Zaman və məkan xaricində (ağıl və nəfs kimi) mövcud olanlara isə “əmr aləmi” deyilir. Görünənlər 
Mütləq Varlığın Küll aləmində mövcud olan varlıqlarının cüz aləmində zahir olan surətləridir”. (17,110)  

“Günəş və ay müəyyən bir ölçü (nizam) ilə, otlar da, ağaclar da (Ona) səcdə edər!” (55/ 5-6); “Göyü. O ucaltdı, 
tərəzini (ədaləti) O qoydu!” (55/7-12). 

Əsrarının bu cür təqdiri Şeyx Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” əsərində əksini belə tapmışdır: “Başlanğıcı ən 
qədim olan o uca Allah bir anda iki aləmin əvvəlini də, sonunu da yaradar... Bu ayrı cür görünən (şeylər) sənin 
təsəvvüründə belədir. Əslində isə bu, sürətlə dönüb duran bir nöqtədir. Xəlq aləmi də, Əmr aləmi də elə bir Nəfəsdən 
var oldu ki, gəldiyi anda da yenə qayıtdı. Ancaq o gəldiyi yerdə gediş yoxdur, əgər yaxşı baxsan, görərsən ki, gəliş 
gedişdən başqa bir şey deyil. O elə bir qüdrət sahibidir ki, .. Lövhi-məfhuzda qeyd olunanlardan bir göz qırpımında 
“kaf” və “nun”la (“kun”-“ol!”)-deyə, iki aləm yaratdı. Onun qüdrət “qaf”ı qələmə nəfəs bağışlayan kimi, yoxluq 
lövhəsində minlərcə rəsm yaratdı”(17,12).Şah Xətai Xaliqin “nur qəndili”ndən zahir etdiyi bu nur heykəlləri ilə 
görüşünü vəsf edərək yazır: 

 
 Qüdrət qəndilindən atdı danəyi 
 Endi lövhi üzrə tutdu binayi 
 Cünbüşə gətirdi çərxi fələyi  
 Didar ilə məhəbbətə eşq olsun”. (14, 323).  

 
 Aləmləri “Löv-lak”da gizlətdiyi əxlaq nuru ilə təkamülə yetişdirmək istəyən Allah Qədr gecəsində mərhəmət olaraq 

yer səmasına endirdiyi Quranı ((97/1-7) itaətin asan olması üçün “aləmlərə öyrətməsi barədə buyurur: “O, Rəhman 
(əvvəlcə yaratdığı məxluatın hamısına təkamülün proqramını) Quranı öyrətdi.” (55/1-2). 

 Allahın Quranın ilk (“əl-Fatihə”) surəsinin, ilk ayəsində “əl-Həmd”i1” “açar” kəlimə olaraq təkamülə yetişdirmə 
vəsiləsi (şükranlıq ülgüsü) seçməsi də Əhməd(s) isminin də öz “Əhəd” adına bir medalyonluq “mim” artıraraq, sonra 
isə “təriflənmiş” olsun deyə dübarə bir “mim” ilə Məhəmməd (s) halına salması Məhəmmədin(s) əzəldən əxlaq nü-
munəsi olaraq seçilməsinə dəlildir ki, klassik ədəbiyyatda geniş vəsf olunan bu məsələ “Şücai” adlı şairin aşağıdakı 
şerində belə ifadə tapmışdır: 

 
 “Sənəma, sənin cəmalın, “kəşəfət düca” deyilmi?  
 Həbiba, sənin kəmalın, “bələğül-ula” deyilmi?  
 İki bərqozidə adın, sənin ey həbibi-Rəhman  
 Biri Əhmədi-Mühəmməd, biri Müstəfa deyilmi? 
 O Əhəddi, sən də Əhməd, götürülsə “mim” adından  
 Aradan hicab açılsa, bir adın Xuda deyilmi?...  
 ….Mahi-tələti-cəmalun üfuqi ziyayi Həqdən  
 Verir aləmə “Şüai” əcəb incila deyilmi?” (10,5). 

 
Nurlu şəni xilqətin feyz qaynağı olan Məhəmmədin(s) adındakı “mim” fəlsəfəsi Şeyx Mahmud Şəbüstəri irfanında 

da öz bəyanını tapmışdır: 
 
Ze fəzləş hər du aləm gəşt rövşən. Ze feyzəş xake-Adəm gəşt gülşən.. 
Əhəd dər mime Əhməd gəşt zaher. Dər in dövre aməd əvvəl-ayin axer”  
(“Fəzilət Nuri ilə iki aləm nurlandı. Xaki-Adəm feyzindən gülşən oldu 
 Əhəd Əhmədin mimində göründü.Bu dövrədə başlanğıc elə sonun özü oldu.(M.H) (6,1-2) 

 
Dövlətşahın “Təzkirə”sində bu mətləb belə ifadə olunur:“(Məhəmməd) elə bir bənzərsizdir ki, (savadsız ) Quranı 

daha doğru oxuya bilməyəcəyi bir halda ikən bütün millətlərin kitabxanalarının qiymətini heçə endirmişdi...Xilafət 

                                                             
1 “Əl-həmd”ü lillahi rəbbil aləminə” -“Əl-həmd” (ülgüsü) aləmlərin tərbiyyəçisi Allah üçündür” (1/1) ayəsindəki “əl-Həmd” kökündən “İhməd”, 
“Əhməd” və Muhəmməd(s) formasına salmasına işarədir. 
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Misirinin Əzizi (Yüsif) onun dadlı gözəlliyini özününkündən üstün görmüşdür.O öylə bir açıq və aydın sözlüdür ki, 
Məsih izzət beşiyində onun sevgisiylə sözə başlamışdır” (12,5) 

Aləmlərin bu “əxlaq nuru”na xatir yoxdan var edilməsi AMEA-da hifz olunan “Məcmuətu Əmir-əl-Muminin” 
əlyazmanın “Kitabi-Nətayic-əl-fünun” babında belə bəyan tapır: “Rəsulullah (s) buyurmuşdur: “Aləmi-kətm ədəmdə 
ikən Allah-Taala mövcud idi və ərşi su üzrə diri idi. Dəxi lövhi məhfuzda cəmi əşyanı yazdı, sonra səməvat və ərzi xəlq 
elədi”). (8,v.72a)  

S.Ə.Şirvani Allahın gizli zatından peyda olunan bu nurlu əsrarı belə vəsf edir:  
 
“Əya, zatın nihandır, ol nihandan hər nihan peyda 
Olubdur hikmətindən cümlə bu kovnü məkan peyda. 
Əgər mənzuri-çeşmin olmasaydı Əhmədi-mürsəl 
Bu abü tab ilə olmazdı ərzü asiman peyda. 
Deyirlər lütfdən can zahir olmaz, bəs nədəndir bu 
Olur hər ləhzə lütfündən neçə ruhi-rəvan peyda?!” (9, s-38)  

 
Allahın hikmət xanədanı olaraq zatından nur olaraq zahir etdiyi və şənini “Kövsər” surəsi ilə tərif etdiyi Peyğəm-

bər(s) xanədanını o Həzrətin(s) yeganə qızı olan Fatimədən(s.ə) sevməsi barədə Quranda xüsusi ayələr gəlməsinə işarə 
edən Sam Mirzə yazır: “Onun nurlu mətləəsi ulduzlara nur bəxş edən Məhəmməd(s) nurudur ki, Allahın “ilk məxluq” 
olaraq işarə etdiyi onun nurudur. Bil ki, əzəldən Cəlalına xatir Nübuvvəti başa çatdırılması qət olunmuş o Əhməddir ki, 
“Və lakin Rəsulullahi və xatəmun-nəbiyyinə” (33/40)-ayəsi ona inayətdir.” (7, 2b).  

Dədə Ömər Rövşəninin AMEA–da hifz olunan, B-778/2938 (II) şifrəli türkcə “Divan”ının 14a vərəqinə Xəlilinin 
ərəbcə qeyd olunan bir şerində bu mətləb belə ifadə tapmışdır: 

 
“Qad təcəlləl-hubbə fi kullil-məqam /Leysə yəxluvən minhu şəyun fil-ənam. 
Unzur və amin vəchuhu eynəl-əyan /Zahirun kəş-şəmsi fi bədrit-təmam! 
Ya ulil əbsar minkum mən raəhu /Qasiratit-tərfi fid-daris-səlam 
Əşrəqat ərzəl-ə`ma min nurihim /Iza əzaən min zəvihim eynul-zulam”  
(Artıq sevgi hər şeyin məqamına yazıldı; aləmlərdə hər nə var bundan payını aldı.  
Nəzəı qıl, iman gətir, gör, necə də aydındır; hər şeydə bu mənadan sanki bir günəş yanır. Oların 

şüasından zülmətin gözü çıxdı, kor dünya da o vaxtdan özünü günə yıxdı. 
Kim görərsə onları, ağıl əhli sayılar və Darüs-salamda gözləri nurlu olar.-M.H) (11,14a) 

 
Məhəmmədin(s) əxlaq və mərifəti ilə Onu tanıyacaq və təkamülə yetişəcək Adəmə Allahın bəslədiyi böyük etimada 

işarə olaraq Seyyid Yəhya Bakuvinin xəlifəsi Miskuri qüdsi bir hədisdən nəqlən yazır: “Peyğəmbər (s) buyurdu: 
“Əzəldən Nəbi mən idim. Adəm mənim, mənim suyum və torpağımın arasında qərar tapdı.” ( 4,1b). Varlıq aləmini 
yoxdan var edən Xaliqin əzəldən “lövhə” üzərinə yazılmış, “Kuntu kənz” əsrarının “löv-lak” zümrəsinə bəlli hikmətinə 
işarə edirmiş kimi Şah Xətai yazır: 

 
 Allah Kərimü Ləmyəzəldir / Zati-əbəd “O”ldu, həm “Əzəl”dir  
 Var etdi cəhani yox ikən O, /Kimsə bulamaz bu sirrə heç yol. (5,527). 

 
 Bəşərin hidayəti üçün seçilmiş bu “nur” böyük rus şairi A.S.Puşkinin “Пoдрaжaнияx Koрaну” əsərində belə vəsf 

olunmuşdur:  
 Светоч в истории человечества /В паренье дум благочестивых.  
Не любит он велеречивых /И слов нескромных и рустых.  
(Allahın lütfü ilə yoğrulmuş bir çamırdan,  
İnsanlıq tarixinə o nurlu bir çıraqdır.  
O, (Allah) ki, təkəbbür edən (İblis)i sevməz.  
Demək sadiq olmayan Ona iman gətirməz!-M.H).(34,32). 

 
 Peyğəmbərlərin nur qaynağı olaraq aləmləri zülmətdən çıxaran bu başlanğıc nuru vəsf edən Xətai yazır: Ol şəm ki, 

nuri-ənbiyadır, /Ol nur ki, mahi-övlüyadır (5,533). 
Allahın Adəmin(ə) torpağına “ruh” üfürərək can verməsi haqqında Peyğəmbər(s) buyurmuşdur: “Həqiqətən, Allah 

Adəmi torpaqdan yaratdı, sonra onu palçığa çevirib bir müddət saxladı. O, başqa şəkilə düşmüş qara palçıq olduqda, 
onu yaradıb surət verdi. Sonra onu toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gilə çevrilənə qədər saxladı. İblis onun 
yanından keçər və deyərdi: “Həqiqətən, sən böyük bir iş üçün yaradılmısan!”(18). Bu hikmət Şah İsmayıl Xətai 
yaradıcılığında belə vəsf edilir: 
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 Nuri-Nəbidən yaratdı qəndil, Qıldı nəzər ona neçə min il. (5,528)  
 
Allahın valehedici tərzdə torpağa həyat elementləri “həyat nəfəsi” üfürməsi və onu insani normanı kamilləşdirəcək 

bir cana çevirməsi Bibliyada belə bəyan edilir: “Rəbb Allah yerin torpağından Adəmi yaratdı və onun burnuna həyat 
nəfəsini üfürdü və adam yaşayan can oldu” (19, B.T.2:7).  

“Əl-Həmd” adlı əxlaq ülgüsünü doğrultmaq üçün Adəmin təvazökar torpaqdan idraklı insan kimi yaranışı Quranda 
belə bəyan olunur: “İnsanı (toxunduqda) saxsı kimi ( səs çıxardan) quru palçıqdan O yaratdı”.(55/14); “Sonra onu 
tərtibə saldı və onun içinə ruhundan üfürdü və sizlər üçün eşitmə, görmə və ürək (qəlb) qərar verdi.” (32/ 9)  

Bibliyada yazılır: Allah Adəm(ə): “Öz ruhunu üfürdü. Ruhun ilk cərəyan etdiyi gözləri və burun deşikləri oldu. Bu 
vaxt Adəm asqırdı və Allah ona Rəbbinə həmd etməyi (“əl-Həmd”i) təlqin etdi. Rəbb dedi: “Rəbbin sənə rəhm 
etsin.”(18). 

 Dərviş Əlinin AMEA-da hifz olunan digər bir əlyazmada yazılır: “Allah ...sonda... lövhi məhfuzdakı əşyaların 
adlarını bir-bir ona bəyan eylədi və onlarda qərarlaşdırdığı əsrarına vaqif olmaq üçün ona qabiliyyət (düşüncə) verdi. 
(13, v.2a). 

 Şeyx Şəbüstəri bu mənzərəni vəsf edirmiş kimi, yazır: “O nəfəsdən Adəmin ruhu da meydana gəldi. İnsana ağıl və 
ayırd etmə qabiliyyəti bağışlandı və o hər şeyin əslini anlaya bildi.” (17,12-13). Ayədə buyurulur: (Sonra, Allah) ona 
(hikməti) danışmağı öyrətdi. (55/3-4). 

Beləcə seçilmiş əxlaqla itaət düsturu vücuduna üfürülmüş Adəm(ə) öz övladları üçün ilk peyğəmbər və sonra gələn 
nəsli üçün də peyğəmbərlik üçün bir nur qaynaqı oldu ki, AMEA-da hifz olunan M-69/4318 şifrəli əlyazmanın “Fil-
bəyani-xilqəti-Adəm əleyhissalam” fəslində Allahın Adəmin(ə) alnını Peyğəmbərin(s) nuru ilə parlatması və aləmi 
təkamülə yetişdirmək üçün nəzərdə tutduğu, bəyənilmiş və irsi keçəcək bu əxlaq nuru haqqında yazılır: “Həqq-Təala 
çün yaratdı Adəmi, /Qıldı Adəm ilə müzəyyin aləmi!” (22,10a-10b). 

 Barnaba İncili”nin “İnsanın yaranışı” adlı 39-cu fəslində yazılır: “Sonra Allah(c.c) insanı yaratdı və ona ruh вerdi, 
mələklər də Onu: “ Ey bizim Rəbbimiz, Ey Allah(c.c), şükürlər olsun sənə!”-deyə alqışladılar”. (23,f.39) . 

Adəmin özünə qədərki məxluqatdan üstünlüyü Allahın sirrini əxz edə bilmə, öyrədə bilmə və təkamülə yetmə 
qabiliyyətində idi. Sürurinin AMEA-da hifz olunan, “Bəhr-ül-maarif” əsərində yazılır: “Buxari rəvayət edir: O zaman 
ki, insan və sair heyvanlar göz sahibi oldular, Allahın sözü (Quran) onlara oxundu: “Əzəldən verilmiş batini gözə (xəlq 
olunma səbəbininzin əxlaqına sadiq qalmaq barədə əhdə (7/172)) qayıdın. Baxın (“löv-lak” nurunda görünən) həmin 
görüntülər sizə tanışdırmı? Sonra öz əvvəlki batini aləminə bir də nəzər qıl və özlüyündə onun yəqinliyinə yetiş və sənə 
göstərilən xas yolda sabit qədəm ol!” (25,v.3a). Şeyx Şəbüstəri yazır: “Adəm-“Mən kiməm”,-deyə düşüncəyə daldı. 
Cüz aləmindən küll aləminə doğru səfər etdi... Dünyanı etibarlı bir şey kimi gördü. Sanki Tək Varlıq bütün ədədlərdə 
yayılmışdı” (17,127)  

Barnaba İncili”ndə yazılır: “Hz. Adəm ayağa durarkən havada günəş tək parlayan bir yazı gördü: “Allah təkdir və 
Məhəmməd (s) onun rsuludur. O zaman Adəm dedi: “Ey mənim Allahım(c.c), məni yaratdığın üçün Sənə təşəkkür 
edirəm, ancaq xahiş edirəm, mənə bəyan et ki: “Məhəmməd Allahın Rəsuludur” sözləri nə deməkdir? Məgər mənə 
qədər də insan vardı? Allahdan(c.c) cavab gəldi: “Xoş gəldin ey mənim qulum Adəm(ə)! Bil ki, sən mənim yaratdığım 
ilk insansan. O, ki, sən onun adını görmüsən sənin oğlundur, О, bu dünyaya gəlişini bir neçə müddət gözləməlidir. O, 
mənim rəsulum olacaq. Yalnız onun üçün mən hər şeyi yaratdım. O, gələndə dünya isıqlanar, onun ruhu səmada nur 
saçar. O, (ad) oraya (Lövhi- məhfuza) yaranışdan 60 min il əvvəl yerləşdirilib.” (23, f.39) 

 AMEA, ƏYİ-da hifz olunan A-62/505 şifrəli “Güng”də bu mətləbə işarə imiş kimi bir bənd şerdə deyilir: 
 

 “Cahan cami, fələk saqi, əcəl mey /Xəlayiq badənuş əz məclisi vey. 
 Xilasi nist, əsla hiç kəsira /Əz in cami, əz in saqi, əz in mey” 
 (Camei ələstdir bu cahan bəli, /Dolanar məclisdə Saqinin əli. 
 Kimsə bu məclisdən murada yetməz /Həbibi-Səqqanı tutmasa vəli-M.H) (24, 200)  

 
Barnaba İncili”ndə yazılır: “Adəm(ə) də öz növbəsində lütfkar Xaliqindən rica etdi: “Ya Rəbb, bunu mənim 

dırnaqlarımda yaz.” Sag əlinin baş barmağının dırnağında yazıldı.” Yalnız bir Allah(c.c) var”, sol əlinin baş barmağının 
dırnağında isə “Məhəmməd onun Rəsuludur” yazıldı. İlk insan ata məhəbbəti ilə bu sözləri öpdü. Gözlərini silib dedi: 
“Sənin dünyaya gələcəyin günə eşq olsun!” (23, f.39) 

Şeyx Şəbustərinin “Gülşəni-raz”ından Möhsün Nağısoyun filoloji tərcüməsində oxuyuruq: (Lap başlanğıcdan ta 
sonadək bir xətt vardır ki, bütün insanlar o xətt üzrə yol alıb gedərlər. Bu yolda peyğəmbərlər sarivandırlar.Dəlildirlər, 
arivanlara bələdçilərdirlər. Onlara bizim Seyyidimiz (s) başçılıq edir. Bu işdə O həm öndə , həm də sondadır) (17,13) 

“Nübuvvət şamdanının qəndili”ndə qərarlaşdırdığı Məhəmmədin(s) əxlaqını da ruhu ilə Adəmə üfürən Allah sonda 
seçilmiş nəsli ilə aləmi nurlandıracaq həmin Peyğəmbəri(s) də onun sülbündən çıxarıb “nurunu tamamlamağı”nı vəd 
etdi: “Kafirlərin xoşuna gəlməsə də, Allah öz nurunu tamamlayacaqdır”(61/8).  

Allahın Adəmə olan böyük etimadını Peyğəmbər(s) belə izah etmişdir: “Uca Allah Cənnəti yaratdıqda mələklər 
dedilər: “Ey Rəbbimiz, bunu bizim üçün et, Adəm oğulları üçün dünyanı yaratmısan. Onlar orada yeyir və içirlər”. Uca 
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Allah buyurdu: “İzzətimə və Ucalığıma and olsun ki, Öz əllərimlə yaratdığım bəndənin əməlisaleh nəslini, “Ol!”- 
deməklə olan bir tayfaya bərabər tutmaram”.(18)  

Hz. İsa(ə) deyir: “Görəndə ki, Adəm təkdir, Allah(c.c) dedi: “İnsanın tək olması yaxşı deyil.” O zaman onu yuxuya 
вerdi. Ürəyinin yanındakı qabırğanı götürdü və yеrini doldurdu, Həvvanı yaratdı və Adəmə(ə) arvad qərar вerdi.” 
(23,f.39). Böyük təfsir alimi İbn Abbas demişdir: “Adəm yatarkən Həvva onun sol kiçik qabırğasından yaradıldı və 
qabırğanın yeri ət ilə əvəz olundu” (18, B.h.5186). 

Peyğəmbər demişdir: “Allah Adəmi boyu altmış ərəş uzunluğunda yaratdı. Sonra buyurdu: “Get oradakı mələklərə 
salam ver və dinlə gör sənin salamını necə alacaqlar. Çünki bu həm sənin, həm də sənin zürriyyətinin salamıdır.” Adəm 
onlara: “Əssəlamu aleykum!”– dedi. Onlar da cavaba “və rahmətullah” kəlməsini əlavə edib: “Əssəlamu aleykə və rah-
mətullah!”– dedilər. Yəni Cənnətə girəcək hər kəs ora “rahmətullah” (Allahın rəhməti) şamil olunmuş Adəmin surə-
tində girəcəkdir.” (18, B.h.3326”)  

Barnaba İncili”ndə yazılır: “Onların ikisini də Cənnətin sahibi etdi və onlara dedi: “Hər bir nemətdən yeyin, alma və 
buğdadan başqa. Onları yеməkdən çəkinin, yoxsa siz o qədər napak olarsınız ki, mən sizin burda olmаğınza izin 
verməyib, sizi burdan qovaram və sizə böyük fəlakətlər üz verər.” (23,f.39)  

AMEA-da hifz olunan “Məcmuəyi-ilahiyyat” adlı toplunun 2b-17a vərəqlərinin haşiyəsində qeyd olunmuş “Mün-
təhi” adlı əsərdə Muhyiəddin Ərəbinin “Fusus”undan belə bir iqtibas verilmişdir: “Cəbrayil Adəmlə “Uçmağı” 
(Cənnəti) təvaf edərək bir lətif saraya gəldilər ki, bir kərpici gümüşdən, biri altundan və səqfi misli-zəbərcəddən idi. 
Həmin sarayda qızıl-yaqutdan bir taxt vardı və o taxtın üstündə nurdan bir qübbə və ol qübbədə də lətif bir surət var idi. 
Surətin başında bir tac, qulağında iki küpə vardı ki, başında incilər və yulduzlarla (bəzənmiş) nurdan bir tövq vardı. Elə 
ki, Adəm onu gördü, hüsnündən heyrət etdi və soruşdu: Ya Rəbb, bu nə surətdir? Həqq təala buyurdu: Fatimənin 
surətidir və başındakı tövq Əlidir. İki küpələri biri Həsən, biri Hüseyndir.(26, v.15a-b)  

Allah Quranda buyurur: “Şeytan isə o ağacla onları çaşdırıb olduqları yerdən çıxartdı.”(2/36);“Şeytan ona vəsvəsə 
edib dedi: "Ey Adəm! Sənə əbədiyyət ağacını və tükənməyəcək bir mülkü göstərimmi?" (20/120); “Şeytan onların bir-
birindən gizli qalan ayıb yerlərini özlərinə göstərmək üçün onlara pıçıldayıb dedi: “Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız ona 
görə qadağan etmişdir ki, siz mələk və ya Cənnətdə əbədi qalanlardan olmayasınız”(7/20);“Üstəlik (inandırmaq üçün) 
onlara:"Şübhəsiz ki, mən sizin nəsihətçilərinizdənəm"– deyə and içdi” (7/21); “Beləliklə, şeytan onları tovlayaraq 
Cənnətdən aşağı endirdi. Hər ikisi ağacdan daddıqda ayıb yerləri özlərinə göründü və onlar Cənnət ağaclarının 
yarpaqlarından ayıb yerlərinin üstünə örtməyə başladılar. Rəbbi onlara belə müraciət etdi: "Mən sizə o ağacı qadağan 
etmədimmi və şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir, demədimmi?" (7/22) 

 AMEA-da hifz olunan “Şəcərə” adlı bir əlyazmada yazılır: “Həzrət Adəm oylə ilə ikindi (namazları) arasında 
Həvva ilə cənnətə daxil olub, cənnətdə beş saət qaldı və elə həmin gün ikindi ilə şam namazı arasında lənətlik şeytanın 
qovğasıyla yenə bayra çıxdı.(27,v.1a). Ayədə buyurulur: “Biz dedik: "Bir-birinizə düşmən olaraq aşağı enin! Yerdə 
sizin üçün müəyyən olunmuş vaxtadək məskən və gün-güzəran vardır" (2/36). 

Bibliyada da yazılır:Allah dedi: “Torpağa dönüncəyə qədər, alnının təri ilə çörək yeyəcəksən; çünki ondan alındın; 
çünki torpaqsan və torpağa dönəcəksən”(19,B.T.3:19).  

Allah, “əl-Həmd” əxlaqı ilə təkamülə çatdırıb geri dönə bilmələri üçün Adəm və nəslinə “sirat-əl müstəqim”(1/5-7) 
adlı “doğru yol”u göstərən bir hadi göndərəcəyini vəd etdi: “Biz dedik: “Mənim tərəfimdən sizə doğru yol göstərən 
gəldikdə onun ardınca gedənlərə heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər."(2/38). 

Sonra da ona itaət etmək haqda onlarla əhd də etdi.Dərviş Əlinin AMEA -da hifz olunan: “Həmd şol Allaha ki, 
aləmi-kətmi-ədəmdən və həqdə gətirdi”-cümləsi ilə başlanan, iki hissədən ibarət “Şərhi-cəzireyi-məsnəvi” adlı bir 
əlyazmasında oxuyuruq: “Şükürlər ol Allaha ki, həbibi Məhəmməd-əl-Mustəfadən səlat və sələvatı görüb aləmi kətme 
ədəmdən ona xatir yaratdı və onun (nuruna məhəbbət) vasitəsiylə özünün tohid sirrini aləmlərə faş elədi və hər dürlü 
məxluqat ki, yaratdı ona ruh və qəlb verdi və bəzisini bəzisindən üstün, insanı cümləsindən dərəceyi məqamda üstün 
qıldı və onu öz əsrarına və həqiqətinə vaqif elədi və hər kişiyə öz ictihadı ilə həmrazlıq və dərəcə qazanmaq üçün 
ixtiyar və azadlıq verdi”. (13,v-1a) 

Ayədə buyurulur: “(Ya Peyğəmbər!) Xatırla ki, bir zaman Rəbbin Adəmin belindən (gələcək) nəsillərini çıxardıb 
onların özlərinə şahid tutaraq: “Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?”-soruşmuş, onlar da: “Bəli!"- deyə cavab vermişdilər 
(ki,) qiyamət günü: "Biz bundan qafil idik"-deyə bilməsinlər (7/172). 

Dərviş Əli yazır “Sonra hadilərinə itaət edəcəkləri barədə onlardan “Mən sizin rəbbiniz deyiləmmi?”- deyə sorğu 
etdikdə, “Bəli!” cavabı alıb, onlara ağıl və ixtiyar verdi. (13, v.2a). 

Xətainin təbirincə desək:  
 
 Göz verdi ki, ta bəsir olasan, /Doğru gedəsən bu Haq yola sən.  
 Eşitməgə səmü güş verdi /Fəhm etməyə əqlü huş verdi. (5,529). 

 
Adəm və nəslini qiyamətə qədər İlahi əxlaqa dəvət edən Məhəmmədin(s) xanədanına məhəbbət izhar olunmasını 

vacib bilən Allah buyurmuşdur: “(Ya Məhəmməd! De” “Mən bunun müqabilində sizdən (yaxınlarıma) qohumluq 
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məhəbbətindən başqa bir şey istəmirəm. Kim bir yaxşı iş görərsə, onun yaxşılığının savabını artırarıq!" Həqiqətən, 
Allah qədirbiləndir! Əvəz verəndir!” (42/23).  

Quranın:“Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri Peyğəmbərə (Allahümmə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd; 
əssəlamu əleykə əyyuhənnəbi və rəhmətullahi və bərəkətuh!-deyib) salavat göndərirlər. Ey iman gətirənlər! Siz də ona 
salavat göndərib layiqincə (Allah və mələklər kimi) salamlayın!”(33/56)-ayəsinə görə bu nurlu nəslə məhəbbət və 
təvəssülün qurtuluş olduğuna işarə edən Nəsimi deyir:  

 
Məhbubi-Əmin, Yari-əbəd var ikən, ey dust, 
 Əğyar ətəgin dutmavü əğyarə yapışma” (2,25). 

 
İlahi dərgahın bələdçiləri olan bu hadilərin yeganə “siratəl müstəqim” (doğru təriqər) olduğuna işarə olaraq AMEA, 

ƏYİ-da B-7676(1) 11338 şifrəsi ilə hifz olunan “Adabül-mərziyyə fit-təriqətin-nəqşibəndiyyə” əlyazmasının 1a 
vərəqində bir beytdə deyilir:  

 
 “Təriqət bi şəriət nist hasil/ Həqiqət bi təriqət nist vasil” )  
 (Təriqət şəriətsiz hasil olmaz, / Həqiqət təriqətsiz vasil olmaz.(M.H) (21,1a). 

 
Peyğəmbərin(s): “Sizin ən fəzilətliniz Quran hikmətini öyrənib öyrədəndir!” –hədisində nəzərdə tutulanlar da məhz 

belələridir. Allah ayədə buyurur: “Belələri Rəbbinin mərhəmətinə qovuşacaqlarını və axırda Onun hüzuruna qayıdacaq-
larını bilirlər” (2/46). 

 “O özündən heç nə söyləmir. Dediyi hər bir şey vəhydir”(53/3-4)-deyə “Lövhi-məhfuz”da əxlaqı meyar qərar veril-
miş Peyğəmbərin(s): “Məni Rəbbim özü tərbiyə etdi və gözəl ədəblə yetişdirdi. “Həqiqətən sən ən yüksək əxlaqdasan”) 
(68/4)-ayəsi ilə də şəhadət verir. Mən ancaq mükəmməl əxlaqı tamamlamaq üçün göndəridim” -buyurmasına münasibət 
bildirən Əli Himmət Bərki yazır: “Cənab Haqq bu müqəddəs vəzifəni yerinə yetirmək üçün onu seçmişdi və onun müəl-
limi və tərbiyyəçisi Allahın özü idi. Elmi özü ona öyrətmiş, həqiqəti onun pak qəlbinə özü doldurmuş, onun simasını 
İlahi nur, danışığını vəhy etmişdi. Necə ki, şair Ziya Paşa “Nəti nəbəvi”sində yazır:  

 “Bir məktəbə kim oldu müqəddəm, Allah idi zatına müəllim” (15,213). 
Şəninə “Kovsər” surəsi nazil olmuş Peyğəmbər(s) qızı Fatimətüz-Zəhra(s.ə) bu xüsusda buyurmuşdur: “Allah atam 

Məhəmmədi peyğəmbərliyə göndərməzdən əvvəl seçmişdi. Hətta yaratmazdan əvvəl, o zaman ki, bütün xalqlar qor-
xunc və vəhşətli evlərin gizli pərdələri altında özlərini gizlətmiş və yoxluq ərəfəsində yaşayırdılar, ona ad qoymuşdu. 
Çünki Allah bütün işlərin cərəyan və sərəncamına, zamanın bütün hadisələrinə agahdır. Allah Məhəmmədi(s) öz əmri-
nin kamilləşməsi üçün peyğəmbərliyə çatdırdı ki, təqdirini yerinə yetirsin və qəti müqəddəratını əməli şəkildə həyata 
keçirsin.” (16,3) 

Əbdürrəhman Camini Allah Rəsuluna(s) və pak xanədanına uyğun ehtiramına görə “Kəmal və cəlal günəşi 
“Biharistan” divanının fəsahət və bəlağət zirvəsi” kimi vəsf edən Sam Mirzə “Töhfeyi Sami”sində Allahın əziz tutduğu 
Ali-Rəsulə (ə) sevgisini belə izhar edir:  

 
 Leysə kəlami, yəni be nəti məalihi  
 Səlləllahu alə Nəbiyy və alihi”.  
 (Sözüm acizdir onun vəsfi ali-şəninə  
 Allahın salamı olsun Nəbi və nəslinə!-M.H) (7,2b) 

 
Allahın bu seçilmişlərinə məhəbbəti İlahi göstəriş bilən Seyid Əzim Şirvani yazır: 
 

 “Əzbərim “mim”i-Məhəmmədü şüarım sələvat. 
 Neyləyim, mən, belə dərs almışam ustadımdan...” (9,38). 

 
Fəsadla dolmuş dünyada ədalətin bərpası üçün Allahın “Mən yer üzündə bir xəlifə yaradacağam”(2/30)- buyurduğu 

həmin hadi (Mehdi) haqda hələ islama qədərki Hind “kitab sahibləri”ndən olan Patkal yazırdı: “Dünya həyatı dörd 
dövrədir və hər dövr dörd kürə, hər kürə dörd dövr və hər dövr dörd min ildir ki, cəmi üç yüz həştad dörd min il edir. 
Çün dövrə tamam olunca köhnəlmiş dünyanın təzə maliki peyda olar və “Axir-əz-Zaman Nam” adlı dünyaya öndərlik 
edən də onun fərzəndlərindən biridir. Və digəri ki, “Siddiqi Əkbər” yəni, vəsiyyi-bozorgtər-şən adlanar ki, Mülk Sahibi 
(Məhəmməd(s)) ilə həmnümadır, Həqqin qərarı ilə padşah odur və Həqqin əzəldən qərar verdiyi “Xəlifə”dən murad 
odur və təmam bəlağəti Xudavəndin öz mərifəti mənasındadır və peyğəmbərlər yerində padşahlıq əzmi onundur.” 
(29,13).  

 Mötəzilə alimi Əbil-Hədid yazır: “İmam Əli(ə) dərin mənalı kəlamların birində buyurmuşdur:“Doğrudan da, Yer 
üzü heç vaxt Allahın dəlil və nişanələrini batildən qoruyan aşkar və ya gizli bir höccətsiz (hadisiz) qalmayacaqdır!” 
(28,26). 
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Yenə “Əmir-əl-möminindən nəql olunan bir hədisdə rəvayət olunur: “Yer üzü heç bir zaman, istər aşkar, istərsə də 
sıxıntılar nəticəsində gizli qalmağa məcbur olan dini hökmlərin bərpası üçün məmur olan bir idarə edicisiz-İlahi 
höccətsiz qalmayacaq. Bu Allah-talanın höccət, dəlil və nişanələrinin haqq yolla irəliləməsi və bu yolda (İlahi elçilər 
tərəfindən) çəkilən zəhmətlərin hədər getməməsi üçündür.” (32,s-16) 

Kifayət qədər mötəbər sünni mənbələrinə görə: “Məhdinin üstünlüyünün dəlillərindən biri də budur ki, 
Peyğəmbər(s) onu Allahın xəlifəsi adlandırmışdır”(31,342) və onun mütləq İslami ədaləti bərpa edəcəyinini xəbər verib 
buyurmuşdur: "O məndəndir, adı mənim adımdır. Allah məni və mənim dinimi onun vasitəsilə qoruyacaqdır. O mənim 
sünnəmə əməl edəcək".(20).  

Sünni alimi Tirmizi səhih sənədlə Peyğəmbərdən(s) nəql edir:“Əgər dünyanın qurtarmasına bircə gün qalmış olsa 
belə, Allah həmin günü məndən olan bir kişinin zühur edəcəyi vaxta qədər uzadacaq. Onun adı da, kunyəsi də 
mənimkiylə eynidir. O yer üzünü zülm və haqsızlıqla dolduğu kimi, haqq-ədalətlə dolduracaqdır.” (30, 343). 

 Əbu Davud Ümmü-Sələmədən nəqlən yazır:“ Mən Peyğəmbərdən(s) belə buyurduğunu eşitdim: “Mehdi mənim 
sülaləmdən və Fatimənin övladlarındandır” (28,361). 

Vəd olunmuş həmin “xəlifə” haqqında Tövratda da: “Mən ona (İbrahim övladına) bərəkət verdim. Onun övladlarını 
çoxaldacağam. Nəhayət, 12 sərvər gətirəcək və onun ümməti böyük olacaqdır” (f.18/20); “Biz, yer üzünü İbrahimin 
övladlarından birinə verəcəyik” (f.15/18); “Dünyanın bütün qövmləri onun ətrafında toplaşacaq” (f./18)-deyə bəhs 
olunduğu halda yəhudilərin, nəsranilərin və digərlərinin inkarına cavab olaraq Quran buyurur: “Onlar Allahın nurunu öz 
(iftiralı) ağızları ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə, kafirlərin xoşuna gəlməsə də, öz nurunu tamamlayacaqdır.(61/8). 

“O, müşriklər ikrah duysa belə, bütün dinlərə qalib gəlmək üçün öz peyğəmbərini hidayət və haqq dinlə göndərən 
kəsdir”(9/33); “Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu bütün dinlərdən üstün etmək üçün hidayət və haqq dinlə göndərən 
Odur! (61/9- ayələrinin şərhində İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həqiqətən, ayələr dünyanın sonunda zühur edib zalımların 
kökünü kəsəcək, şərq və qərbə sahib olacaq, bütün yer üzünü zülm bürüdükdən sonra ədaləti bərpa edəcək əmr sahibinə 
(İmam Zaman (ə.c)) aiddir. (20). 

 İslamdan qabaq hindlilərin peyğəmbər bildiyi “Şakmuyin” kitabında yazmışdır: “O, Xəta və Xötn əhlindən 
Kə(m)lus şəhərində məbus olar. Sudan yerindən xəttə qalxacaq, ta şimal qütbünün altınacan və 7 iqlimin arxasındakı 
Gülüstani-İrəmdən ki, murad “Kuhi-Qaf”dır ona sahib olar. Allahın dini ki, “Əl-həmdu-lillah” Allah üçündür” onun 
adınadır, o, Allahşünasdır. Dünya dövlətləri və hökümətlərinin işləri xəlayiqin ali şəni və iki dünya ağasının həmin 
fərzəndinin ixtiyarı ilə tamamlanacaqdır ki, cahanın şərq və qərbindəki dağlarda da fərmanı bərqərar olacaq” (29,14). 

AMEA-da hifz olunan “Məcmuətül Əmir əl-mumininin” adlı bir əlyazmada qeyd olunur: “Səbr ilə fərəcin 
intizarında olmaq ibadətdir. Bəşəriyyətin qurtuluşu üçün bir yol vardır, vəd edilmiş hidayət yolunu izləmək! ... Allah 
aləmləri insanlar üçün xəlq edib və insanların aqibəti də onun ədaləti ilə başa çatacaqdır. Bu Allahın vədidir!” (8,v.7b).  

Allah Quranda buyurur: “Biz istədik ki, yer üzünün müztəzəflərinə (zəiflərinə) mərhəmət göstərək və onları öncül 
və varis edək.”(28/5); “Biz zikrdən sonra Zəburda yazdıq ki, mənim saleh bəndələrim yer üzündə varis olacaq” 
(21/105). İmam Səccad (ə) buyurmuşdur: “Bu ayə Həzrət Qaimin şəninə və səhabələrinin haqqında nazil olmuşdur. 
Məhz Həzrət Mehdinin (ə) zühur edəcəyi dövrdə bütün yer kurəsi Allahın saleh bəndələrin ixtiyarına keçəcək.Saleh 
bəndələrdən murad isə İmama(ə.c) yardımçı olanlardır.” (20).  

 Azərbaycan mütəfəkkiri M.M.Nəvvab Peyğəmbərin(s) belə buyurduğunu yazır: “Övladlarımdan 12 nəfər xəlifə 
olacaqdır. Sonda övladlarımdan Mehdi xüruc edəcəkdir ki, Allah onun işini bir gecədə tərtibə salacaqdır”; “O, ki, Allah 
onun əli ilə yerin məşşriqini və məğribini (hikmətin bəyanı üçün) açacaqdır”; “Tabe olanlar onu sözdə qabaqlamazlar 
və onlar onun əmrində duarlar”) (33,112-113).. 

Həmin son xəlifə haqqında neçə il bundan əvvəl Səudiyyə vəhhabi-dövlətinin himayəsində olan “Ümumdünya İslam 
əlaqələri təşkilatı”na Keniyadan Əbu Məhəmməd adlı bir nəfərin sualına təşkilatın sədri Məhəmməd Saleh Qəzzazin 
imzası ilə təsdiq olunmuş cavab belə olmuşdu: “Vəhhabi məzhəbinin təsisçisi İbn Teymiyyə Mehdi ilə bağlı hədisləri 
qəbul edir... O, 12 nəfərdən ibarət “Raşidin” xəlifələrinin sonuncusudur. “Sihah” kitablara görə Peyğəmbər(s) bu haqda 
xəbər vermişdir... Dünyaya fitnə-fəsad, zülm və küfr hakim olduğu bir vaxtda, Allah-Təala dünyanı Mehdinin vasitəsi 
ilə haqq-ədalətlə dolduracaqdır.” (28,354). İbn Həcər qiyamət öncəsi fitnəkarlıq haqda Peyğəmbərdən(s) nəqlən yazır: 
“Bu Məhdinin (ə) zühuru vaxtıdır... İsa (ə) onun arxasında namaz qılacaq və Dəccal onun zamanında öldürüləcək, 
ondan sonra bir-birinin ardınca (möcüzəli) nişanə və əlamətlər aşkar olacaqdır.”(35,372). Zəburda yazıldığına görə o 
zaman: “Şər qüvvələrin kökü kəsiləcək, Allaha təvəkkül edənlər salehlər yer üzünə varis olar və orada əbədi 
qalacaqlar”.(20). Necə ki, ayədə buyurulur: “Allah sizlərdən iman gətirib saleh işlər görənlərə vəd edir ki, hökmən 
onları yer üzünün hökmranı edəcək. Necə ki, onların əvvəlkilərinə yer üzünün xilafətini bəxş etmişdi. Onlar üçün 
bəyəndiyi din və ayini möhkəmlədəcək, qorxularını aramlığa çevirəcək. Belə ki, yalnız Mənə pərəstiş etsinlər və bir 
şeyi Mənə şərik qoşmasınlar. Bundan sonra kafir olanlar azğınlardır” (24/55).  

Nəticə: Haqq ilə endirilmiş Quranda yazılır: “Sizə vəd edilən, şübhəsiz ki, gələcəkdir. Siz onun qarşısını ala 
bilməzsiniz!”(6/134)-ayəsi də nəzərə alınarsa “İki məşriqin və iki məğribin (günəşin və ayın yazda və qışda çıxıb 
batdığı yerlərin) Rəbbi (tərbiyyəçisi) Odur” (55/17); “Belə olduqda (Ey cinlər, ey insanlar!)Rəbbinizin hansı 
nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!” (55/13). 
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Мусарза Гейдарзаде 
 

ТАЙНА ГОВОРЯЩЕГО «Я БЫЛ СОКРОВЕННОЙ СОКРОВИЩНИЦЕЙ»  
ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В «ЕСЛИ БЫ ТЕБЯ НЕ БЫЛО» 

 
Резюме 

 
В статье повествуется о философии создания миров Аллахом. Основная суть этой философии заключается в 

определении Мухаммедом(с) в первосвете, источника эволюции человечества. Причина и суть восхваления 
династии Пророка(с), дающему мирам такую благодать, как «Свет поверх другого», распространенный от 
первосвета, проявленного в сущности Аллаха, разъясняется на основе аятов Корана и классических рукописных 
источниках. 

В статье говорится о большей способности познания этой тайны последним сотворением родом Адама, и, по 
этой причине об особом доверии Аллаха к нему. На основе классических и рукописных источниках были пока-
заны подаренная Аллахом мудрость прослеживания династии Пророка(с), для того, чтобы остаться преданным 
обету возвращения человечества к божественному духовному источнику. А также о долге и ответственности, 
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связанных с появлением спасителя, обещанным Аллахом, для восстановления божественной справедливости 
после вовлечения рода Адама в интриги. 

  
 

 Musarza Heydarzade  
 

SECRET OF SAYING “SECRET TREASURE” WAS “IF YOU WERE NOT” 
 

Summary 
 
The article is devoted to the philosophy of creation of world by Allah. The core of this philosophy is in determining 

of the Nuralannur, source of the evolution, humankind by Muhammad (S.) Reason and core of praising Prophet’s (S) 
dynasty who gave worlds such God’s grace as “Light above other” spread from Nuralannur reflected in the Allah’s 
essence is explained at basis of Koran’s ayats and classical manuscripts. 

In this article it is also told about ability of cognition of this secret by the last creation of Adam’s family, and by this 
reason, about special confidence of Allah to him. At basis of classical and manuscriptual sources wisdom of tracing of 
Prophet’s dynasty given by Allah in order to remain loyal to the vow of returning of humankind to the divine spiritual 
source as well as about the duty and responsibility connected with the savior promised by Allah to renew divine justice 
after involvement Adam’s kinship into intrigues.  
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ƏBDÜLKƏRİM AĞA BADKUBİ ALLAHIN SUBSTANSİYA 

VƏ ATRİBUTLARI HAQQINDA 
 
 

tiqad məsələlərinin izah və şərhində mühüm yer tutan məfhumlardan biri Allahın ad və sifətlərinin araşdırıl-
masıdır. Qeyd edək ki, bu məfhumlar Əqaid elmində və ilahiyyatda da diqqət mərkəzində dayanır. Həmin 
mövzudan bəhs edərkən Allahın substansiyası və atributları ayırd edilir.  

Substansiya bir şeyin əsası və mahiyyəti deməkdir və həmin məfhum fəlsəfədə də işlənir. Atribut isə həmin şeyin 
əlamət və xüsusiyyətlərini əks etdirir. Onu da əlavə etmək lazımdır ki, substansiya və atributlar - yəni sifətlər hər hansi 
bir şeyi səciyyələndirmək üçün çox vacibdir. Belə ki, hər bir şeyi onun xüsusiyyətlərinə görə tanımaq və fərqləndirmək 
olar. Məsələn, od quru və yandırıcıdır. Deməli, quruluq və yandırmaq onun xasiyyət və ya sifətidir. Bu sifətlər isə odun 
mahiyyətindən doğur. Allah bizim təsəvvürlərimizdən və vəsf edə biləcəyimiz sifətlərdən çox ucadır. Sifət Allahın za-
tına nisbət edilən bir məna, yəni, bir dərk etmədir. Bilirik ki, ad onu daşıyan varlığın gerçəkliyini, sifətini (yəni, həqiqə-
tən bu odur) təsdiq edən amildir.  

“Kəlam məsələlərinə münasibətdə, eləcə də Allahın atributları ilə bağlı beş müxtəlif qrup arasında fikir ayrılığı, mü-
bahisələr olmuşdur. Həmin beş qrup bunlardır: mötəzililər, əhli-sünnə, mərcəilər, xaricilər və şiələr.” (2, 105). E.Cəlilov 
Allahın sifətlərini zati (mövcudluq sifətləri) və sübuti sifətlər deyə iki qrupa ayırır. Birinci bölməyə altı, ikinciyə isə 
səkkiz sifət aid edir. 

Badkubi də Allahın sifətlərini iki qisimə bölür: sübuti sifətlər və səlbi sifətlər (6, 59; 10, 85-88). 
“Sübuti sifətlər Allahın zatına nisbət edilən və onun necə olduğunu ifadə edən sifətlərdir. Bunlar aşağıdakılardır: 1) 

Qadir 2) Alim 3) Həyy 4) Mürid 5) Müdrik 6) Qədim 7) Mütəkəllim 8) Sadiq” (6, 59). 
Dr. Hamdiyə görə isə bu sıralanma aşağıdakı kimidir:1) Adil 2) Qadir 3) Alim 4) Həyy 5) Mürid 6) Müdrik 7) 

Qədim 8) Mütəkəllim (10, 88). 
Saim Kılavuz isə Allahın sifətlərini beş qismə bölür: 
1) Nəfsi sifətlər (vücud sifətləri). 
2) Allah-Təalanı onlarla vəsf etmək qeyri-mümkün olan (səlbi) sifətlər. 
3) Varlığı zəruri olan (sübuti ) sifətlər. 
4) Allah-Təalanı vəsf etməkdə və etməməkdə caiz sayılan (feili) sifətlər. 
5) Xəbəri sifətlər. (9, 76).  
Şərafəddin Gölcük və Süleyman Toprakın birgə hazırladıqları “Kelam” əsərində də bölgünü eyni ilə Saim Kılavuz 
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kimi aparmışlar (14, 195).  
Muhsin Demirçi isə Allahin sifətlərini aşağıdakı şəkildə nizamlayır: 
1) Tənzihi (səlbi) sifətlər: Vücud; Qədim; Bəqa; Vahdaniyyət; Müxaləfətun lil-həvadis; Qiyam bi nəfsihi. 
2) Sübuti sifətlər: Həyy; Elm; Səm’i; Bəsar; İradə; Qüdrət; Kəlam; Təkvin (13, 54). 
Abdulaziz Hatip Allahın sifətlərini iki qismə bölür: 1) Zati sifətlər (Vücud; Qədim; Bəqa; Vahdaniyyət; Qiyam bi 

nəfsihi; Muxaləfətun lil-həvadis. 2) Sübuti sifətlər: Həyy; Elm; Səm’i; Basar; İradə; Qüdrət; Kəlam; Təkvin (8, 50).  
Əli Quşçu Tusinin “Təcrid” əsərinə yazdığı şərhində Allahın sifətlərindən bəhs edərkən aşağıdakıları qeyd edir: 

Mövcud; Qadir; Qədim; Alim; Mürid; Həyy; Səm’i; Bəsir; Mütəkəllim (21, 263a).  
Bəzi mənbələrdə Allahın sifətləri mənaca eyni ilə qalsa da çox vaxt başlıqların ifadələrində müxtəliflik nəzərə 

çarpır. Məs., “İrşadu-mürid fi mərifəti-xülasəti-ilmit-tövhid” əsərində Allah-Təalanın on dörd sifəti belə ifadə edilir: 1) 
Vücud. 2) Qədim. 3) Baqi. 4) Həvadisə müxalif. 5) Allah-Təalanın qiyamı özündədir. 6) Vahdaniyyət. 7) Qüdrət. 8) İra-
də. 9) Elm. 10) Həyy. 11) Eşidən. 12) Görən. 13) Mütəkəllim. 14) Mövcud (3, 220). “Əsas dini biliklər” isə Allahın 
sifətlərini aşağıdakı kimi təqdim edir: Zati sifətlər: 1) Vücud. 2) Qədim. 3) Baqi. 4) Vahdaniyyət. 5) Həvadisə müxalif. 
6) Qiyamı özündə. Sübuti sifətlər. 1) Həyat. 2) Elm. 3) Səm`i. 4) Bəsər. 5) İradə. 6) Qüdrət. 7) Kəlam. 8) Təkvin (5, 
32). 

Göründüyü kimi, bu bölgülər arasında bir o qədər də ciddi fərq yoxdur. Sıralanmalar, ifadələr hardasa bir-birindən 
fərqlənsə də, mənalar çox yaxındır. Bu siyahını uzatmaq da olar. Lakin tədqiqatımız Badkubinin (1867-1961) yaradıcılı-
ğı ilə bağlı olduğundan, yaxşı olar ki, onun bölgüsü üzərində dayanaq. Badkubi Allahın sifətlərini iki qismə ayırır: 1) 
Sübuti sifətlər; 2) Səlbi sifətlər.  

Həmin bölgüdəki sübuti (Allah-Təalaya nisbət edilən və Onun Nə olduğunu ifadə edən) sifətlərin ümumi səciyyəsi 
belədir:  

1.Vacibəl-vücud qadirdir. Qadir o kəsdir ki, istəsə edər, istəməsə etməz. Etməməsi ehtiyacdan və ümumi çatışma-
mazlıqdan deyil, sifətin ümumiyyətinin zərurətindən irəli gəlir. Qüdrət Allah qüdrətinin ümumi zərurətidir” (17, 264b-
265a). 

Allah-Təalada təzahür edən həmin sifət bu yönümdən aparılan əksər tədqiqatlarda öz əksini tapmışdır. Mühsin De-
mirçi yazır: “Allahın qədərsiz bir qüdrətə sahib olmasının ən böyük dəlili son dərəcə qarışıq, lakin mükəmməl bir 
nizama sahib olan kainatın varlığıdır.” (180, 65) Allah-Təala “Təkcə qüdrətlə bütün müqəddəratlara qadirdir” (17, 136). 

 Badkubi Allahın Qüdrət sifətindən bəhs edərkən yazır: “Qadir o kəsə deyilir ki, bir işi etmək istəsə edər, istəməsə, 
tərk edər. Yəni, o faili-muxtardır. Onun bir işi görməsi və ya tərk etməsi qəsd və iradə vasitəsilə olur. Mucəb isə bunun 
əksidir. Yəni, o işi qəsd və iradə ilə görmür. Hətta o bir işi tərk etmək istəsə belə mümkün olmaz. Məsələn, odun soyuq 
etməyi kimi. Od yalnız qızdıra bilir. Faili-muxtar ilə faili-mücəb arasında belə fərqlər çoxdur. Mucəb fail olduqda tərkə 
qadir olmaz. Odun yandırmağı kimi. Yandırmağını tərk edərsə, sönərsə, felə qadir olmaz. Allah-Təala bütün mümkün 
olan şeylərə qadirdir. Elə şeylər də vardır ki, Allah-Təala onu icad etməyə qadirdir, lakin məsləhət bilmədiyinə görə 
yaratmır. Məhal (qeyri-mümkün) olanlarla isə qüdrət əlaqəsi bağlanmaz.” (6, 59). 

2.Vacibəl-vücud alimdir. Elm şeyin imkanı ilədir. Elmin müəssirə ehtiyacı vardır (18, 29a). Əbdülkərim Ağa yazır: 
“Elm bir şeyin aşkar və aydın olmağından ibarətdir. Allah-Təalanın elmi zatı ilə eynidir. Yəni, zatı bir şey, elmi başqa 
şey olsa mümkün deyil. Bizim elmimiz vücudumuzdan başqa bir şeydir. Hər kəs bunu dərk edir ki, özü elm deyil. Elm 
insanın vücudundan sonra hasil olan bir şeydir. Deməli, bizim elmimiz hadisdir. Allah-Təalanın elmi isə hadis deyil, 
qədimdir. O tək elmlə bütün məlumatlara qadirdir. Allah-Təalanın elmi özündəndir, hazırdır. Məxluqun elmi isə 
qazanmaqla əldə olunandır. Məxluqun elmi hər hansı bir surətin beyində əks olunması, dərk olunması ilə yaranır. Allah-
Təalanın zatı bir surət üçün və ya başqa bir şey üçün məhəll ola bilməz.Allah-Təalanın elmi hazır və aşkardır. Özündən 
ayrı deyil, özündəndir. Məsələn, biz insanlar özümüzə alimik. Yəni, bilirik ki, varıq. Belə ki, özümüzdən zehnimizdə bir 
surət hasil olur. Onun vasitəsilə nəfsimizi tanıyırıq. Allah-Təalanın elmi isə hər hansı bir surətin zehnində, ya nəfsində 
hasil olmağı, məlumatın onun zatından kənarda olmağı ilə deyil, məhz özündədir.” (6, 64). 

Fikrini bir qədər də aydınlaşdırmaq məqsədi ilə Badkubi Şeyx Tusinin “Təcrid” əsərindən belə bir iqtibas verir: 
“Nəsirul-millə vəd-din buyurmuşdur: االحكام والتجّرد واسناد كل شئ الیھ دالئل العلم. (Allah-Təalanın işlərinin möhkəm olmağı, 
özünün mücərrəd olmağı, hər şeyin ona müstənəd olmağı Onun elminə dəlildir)” (6, 65). Bu fikri şərh edən müəllif 
yazır: “Allah-Təaladan sadir olan işlər möhkəmdir. Yəni, düşünülmüşdür, dəqiqdir. Hər bir möhkəm işin sahibi alimdir. 
Deməli, Allah-Təala alimdir. Onun xəlq etdiyi hər bir şey hikmət və məsləhətə müvafiqdir. Hər bir xəlq etdiyində neçə-
neçə səmərə var. O cümlədən, fələklərin belə icad edilməsində nəhayətsiz dərəcə xeyir və dəqiqlik vardır. Hətta astro-
nomiya elmində məharəti olan bir adam belə bu dəryadan yalnız bir qətrəni dərk etmiş olar. Belə ki, bunların hamısı bir-
biri ilə əlaqədardır. Məsələn, yeddi planetin, on iki bürcdə nizamlı şəkildə seyr etməsindən dörd fəsil, istilik və soyuq 
bir-birini əvəz edir. Hava təbəqəsinə, orada əmələ gələn ildırım və şimşəyə, eləcə də, qar və yağışın yağması, cəmadət, 
nəbatat və heyvanatın yaranmasında olan hökmlər, hamısı Allah-Təalanın elmindən sadir olur” (6, 65).  

Hər bir yarpaqdakı gözəllik, paralellik, həmin kolun yüzlərlə yarpağındakı eynilik, minlərlə belə bitkilərin, kolların, 
ağacların olması və s. onlar arasındakı oxşarlıq, fərqliliklər... Bu yalnız bitkilərdir. Həşəratlar, canlılar, insanlar, Yer, 
Göy, asimanlar, bütün bunları aləmlərin sahibi hikmətdən yaratmışdır. Allahdan başqa heç kəs bunları yaratmaq iqtida-
rında deyildir. 
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Əli Quşçu yazır: “Onun elmi əzəli və zamanın özü ilə əhatə olunmuşdur. Öz vücudunda ona möhtac deyildir. Onun 
bir hissəsi digərindən fərqlənməyir. Nə indi, nə keçmişdə, nə də gələcəkdə təsəvvür edilməyəcək Allah Sübhanə-Təala 
bütün hadisələrin və onların baş vermə zamanlarının alimidir. Onlardan bəziləri keçmişdə, bəziləri indi, bəziləri isə 
gələcəkdə baş verəcəkdir. Lakin onları əhatəli, son dərəcə ali, elmli şəkildə sabit və əbədi zaman çərçivəsində həyata 
keçirir” (326, 267a). Allahın alim sifəti Onun sybstansiyasına xasdır və müəllif bu məsələni belə şərh edir: “Allah-
Təaladan başqa hər mövcud mümkünəl-vücuddur. Hər mümkün olan şey Allah-Təalaya istinad edir. Yəni vücudu 
Allah-Təaladan sadirdir” (6, 67). Allah-Təala öz zatına alimdir. Onun elmi qüdrətindən daha ümumidir. Belə ki, qüdrət 
mümkünatla əlaqə saxlaya bilməz. Elm isə həm mümkün, həm də qeyri-mümkün olanı əhatə edir. “Allah hər şeyi bilir. 
Onun üçün gizli və ya açıq fərqi yoxdur. Olmuş və olacaq hər şey onun bilgisi çevrəsindədir” (8, 57). 

1. Vacibəl-vücud həyydir (diridir). “Allah-Təala diri və canlıdır. Hər şeyə, quru və ölü torpağa can verən Odur. 
Əzəli və əbədi bir həyata sahibdir. Həyat Allahın zatından əsla ayrılmayan bir kamal sifətidir” (9, 85). Mühsin Demirçi 
bu barədə yazır: “O, bu sifətə malik olmaqda başqa bir varlığa möhtac deyildir. Sözü gedən sifətin əksi olan “məmat” 
(ölü olmaq) Allah-Təala haqqında caiz deyildir” (13, 63).  

Bütün kainata varlıq verən bir vücud onun yoxsulu ola bilməz. Bu sifəti o qədər də geniş açıqlamayan Badkubi qeyd 
edir ki, bir halda ki, Allah-Təala qadir və alimdir, deməli, O diridir (6, 68). 

4.Vacibəl-vücud mürid və kərahət tutandır. Müəllif bu sifəti belə açıqlayır: “Mürid-iradə edən, kərahət tutan-xoş-
lamayan deməkdir. Allah-Təala icad etdiyi şeyin yaxşı və ya xeyirli olmağını biləndir. Odur ki, xoşladığı şeyi yaradıb. 
Allah-Təala kərahdır o deməkdir ki, yaratdığı şeyin vücudunda pislik və şəri biləndir. Deməli, xoşlamadıqlarını 
yaratmayıb. Allah-Təala bu aləmi yoxluqdan sonra yaradıbdır. O vaxtdan əvvəl və o vaxtdan sonra bu aləmin icadına 
qadir idi. Lakin aləmi məhz həmin vaxtda icad etməsini digər yaranışlardan üstün tutmuşdur. Habelə görürük ki, Allah-
Təala mümkünatı icad edərkən seçim etmişdir. Əvvəlcə asimanı, yeri və sair mövcudatı yaratmışdır. İnsanı, dəryaları və 
s. isə bir qədər sonra yaratmışdır. O hər şeyi eyni vaxtda yarada bilərdi, ancaq yaratmadı. Çünki Allah-Təalanın elmi 
şeyin yaxşılığını və fəsadını bilməyə qadirdir. Yaxşılıqla olan elm iradə olunan şeyin vücududur. Pisliklə olan elm 
xoşlanılmayanın vücuddudur” (6, 68). 

Saim Kılavuz yazır: “Allah-Təala müriddir (istəyən, iradə edən). Allah bir şeyin necə, harada və nə zaman olub, ol-
mamasını təyin edir. Allahın istədiyi olur, istəmədiyi heç vaxt olmaz” (9, 86). “Allahın iradəsindən kənarda meydana 
gələn heç bir varlıq və ya mövzu ola bilməz” (13, 64). 

Əli Quşçu “Təcrid”in şərhində bütün canlılar üçün iradənin rolundan bəhs edərkən onları dörd qisimdə verir: 
1) Nəbati nəfs təbii cisim üçün təbii sərvətdir. O yalnız yaranır, böyüyür və çoxalır. Belə ki, nə hiss edir, nə də 

iradəsinə uyğun olaraq hərəkət edir. 
2) Heyvani nəfs cisim üçün birinci sərvətdir. İradəsi ilə hiss edir və yalnız nəsil artırır. Yəni heç nəyi ağlı ilə et-

məyir. Daha doğrusu, ağlı ilə düşünməyir. 
3) İnsani nəfs təbii cismin hər şeyi dərk edən, düşünən sərvətidir. 
4) Fələki nəfs təbii cisim üçün idrakı və daimi hərəkəti olan birinci sərvətdir (20, 165a).  
Göründüyü kimi, hər şey Allahın əlindədir. Hər şey məhz Onun iradəsindən asılıdır. O, bəyənilənləri, yəni insan 

üçün fayda gətirəcəkləri yaradır, ziyanına olanlara isə kərahət göstərir, öz hökmləri ilə onlardan çəkindirməyə çalışır. 
Odur ki, “Allah-Təala bəndələri namaz, oruc və s. bu kimi vacibata məmur qılıb. Bəzi şeylərdən isə nəhy qılıb: zülm və 
pislik, intihar etmə və s. Təbiidir ki, əmr edən yaxşı bildiyi şeyləri əmr edər. Eləcə də xoşlamadığı şeydən fəsad 
gördüyündən ötrü onu qadağan etmişdir. Deməli, bir daha sübut olundu ki, Allah-Təala mürid və karihdir” (6, 69). 

5.Vacibəl-vücud müdrikdir. Allah-Təala hər dərk olunan şeylərə alimdir. O müdrikdir. Bu o deməkdir ki, yəni, 
tapıcı və bilicidir. Allah-Təala üçün bu məhaldır. Allah-Təala dərk olunan küliyyata və cüziyyata alimdir. Qadir, alim, 
həyy, mürid olanın idrak sahibi olmaması mümkün deyil. “əl-Ənam” surəsində buyurulur.  ال تدركھ االبصار وھویدرك االبصار
 Gözlər onu [görüb] dərk etməz. O, gözləri dərk edər. O, lətifdir [cisimlikdən uzaqdır] və hər şeydən) وھو الطیف الخبیر
xəbərdardır!). “Gözlər cisimdirlər. Hissi-zahiri ilə dərk olunarlar. Allah-Təala üçün hissi-zahiri məhaldır. O hər şeyi 
hissiz, öz elmi ilə dərk edir. Belə ki, Allah-Təala müdrikdir.” (6, 73). 

6. Vacibəl-vücud qədimdir. Qədim olmaq, Allah-Təalanın varlığının əzəli olmasını, Onun əzəli oluşunun, varlığına 
yoxluq sibqət etməmiş olduğunu ifadə edən bir sifətdir (12, 155). “Allah-Təala qədim, əzəli, baqi, əbədi və 
həmişəlikdir. Qədim və əzəli o şeyə deyilir ki, keçmiş zamanın lap başlanğıcında mövcud olmuş və onun vücudu 
gələcək zamanın sonunadək müsahib olacaqdır. Yəni, keçmiş zamanın lap başlanğıcından tutmuş gələcək zamanın 
sonuna kimi dövrlə müsahibdir. Bütün bunlar ona gətirib çıxarır ki, Allah-Təala üçün ədəm-yoxluq mümkün deyil. 
Çünki o Vacibəl-vücuddur. Öz zatının iqtidasıyla var olandır. Qədim şeyin yox olmağı məhaldır. Əvvəldə göstərdiyimiz 
kimi, qədim olan şey ya Vacibəl-vücuddur, ya da ki, Onun yaratdığı mövcudat. Bunların heç birinin yoxluğu mümkün 
deyil (6, 73). Mühsin Demirçi yazır: “İslami anlayışa görə, Allah bir zamanlar yox ikən sonradan var olan bir Tanrı 
deyildir. O, zat və sifətləri ilə əzəlidir” (13, 55). Saim Kılavuz sanki bu fikri tamamlayaraq yazır: “Əzəli olmaq başlan-
ğıci olmamaq deməkdir. Heç bir zaman düşünülməz ki, hansısa zamanda Allah var olmamışdır. Nə qədər geriyə qayıt-
saq da, Onun var olmadığı zamanı təsəvvür edə bilmərik. Allah sonradan meydana gəlmiş (hadis) bir varlıq deyil, 
qədim (əzəli) bir varlıqdır.” (9, 78). 

7. Vacibəl-vücud mütəkəllimdir. Mütəkəllim – danışan deməkdir. Bəs bu danışmaq nə yol ilədir. Bu barədə islam 
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alimlərinin fikri müxtəlifdir. Bəziləri kəlamı qədim, bəziləri hadis, bəziləri nəfsi, bəziləri ləfzi qəbul etmişlər. “Allah 
mütəkəllimdir”- dedikdə Badkubi Allah-Təalanı bir cisimdə səs və hərfləri xəlq edən kimi nəzərdə tutur. Ancaq səs və 
hərflərin başa düşülən olması şərtdir. Yəni onu eşidən ondan bir məna anlamalıdır, yəni sonradan yaradılmışdır. Ləfz 
deyilən səs və hərflər hadisdir, qədim deyildir. Əbdülkərim ağa kəlamın nəfsi məsələ olmasını ağla sığan kimi qəbul 
etmir. Səs və hərflərin yaradıcısı yalnız Allah-Təaladır. Belə ki, “Allah-Təala istədiyi vaxt havada və ya cisimdə səs və 
huruf yarada bilər və eşidən ondan bir mətləb qavraya bilər. Məsələn: Allah-Təala ağacda səs və huruf xəlq etdi və o 
Musa (ə) ilə danışdı.” (6, 75). “Allah bu sifəti ilə peyğəmbərlərinə kitablar endirmiş və bəzi peyğəmbərləri ilə 
danışmışdır” (13, 65). 

Mütəkəllim olmaq Allah-Təalanın sifətlərindəndir.Onun sifətlərinin hər biri qədim olduğu kimi onun mütəkəllim ol-
mağı da qədimdir. Hənbəlilər deyirlər: “Allah-Təalanın kəlamı hərflər və sözlərdir ki, Onun öz zatının iqtidası ilə 
yaranır. Əl-Əşəriyyənin fikrincə, Allah-Təalanın mütəkəllim olmağı iki hissədən, səs və hərflərdən ibarət deyildir. O, 
Allah-Təalanın zatının iqtidası ilə yaranan mənadır və Kəlam nəfsi adlanır. O qədimdir (18, 266b). Əli Quşçu davam 
edərək yazır: “Allah-Təalanın mütəkəllim olmağı nə dil, nə də vəziyyətlə yaranır. O Quran və ya Lövhi-məhfuzdur. 
Məhz bunlarla həqiqi kəlam nəzərdə tutulur ki, bu da əzəli sifətdir (18, 268 b). 

Bir çox nəzəriyyələrlə tanış olan Badkubi son olaraq yazır: “Allah-Təalanın mütəkəllim olmağına dəlil onun ümumi 
qüdrətidir. Bir halda ki, O, bütün mümkünatı yaratmağa qadirdir, bir cismdə səs və hüruf icad etmək Onun üçün 
namümkün deyil. Allah-Təala həmçinin mütəkəllim bil-feildir” (6, 76).  

8.Vacibəl-vücud sadiqdir. Yəni Allah-Təalanın xəlq etdiyi kəlam haqq, müvafiq və doğrudur.Bütün aqillərin nəzə-
rində yalan layiq olmayan bir əlamətdir. Allah-Təalanın pis xüsusiyyətə malik olması məhaldır. Deməli, Allah-Təala 
üçün kəzb məhaldır. Belə olan bir halda sidq vacibdir (6, 76.) Bunu da qeyd edək ki, Ondan pis və əbəs bir əməl sadir 
olmaz. Allah-Təala pis əməlin pis olduğuna alimdir. Pis əməlin pis olduğunu bilən ona iqdam etməz. Bəlkə məcburiyyət 
qarşısında qalarsa və heç bir əlacı olmazsa, belə bir hərəkət edər. Hər bir halda bu pislənilən əməldir. Lakin, pis əməl, 
kimdənsə qorxmaq, məcburiyyət qarşısında qalmaq və s. bunların heç biri Allah-Təalada yoxdur. Allah-Təala 
bəndələrinə sadiqdir. 

Bu ümumi və əsas sifətlərdən başqa, Allahın digər sifətləri də vardır: “Allahımız öldürmək, diriltmək, rizq vermək, 
nemətə çatdırmaq, əzaba uğratmaq və s. əməllərə də qadirdir. Basirdir-yəni, Həqqi-Təala görücüdür. Amma görməsi 
göz ilə deyildir, qüdrətilədir. Yerdə və göydə nə vardırsa, qara qarışqanın da hərəkətini görür və ayaq səslərini eşidir 
(16, 73b). Bütün bunlar Allah-Təalada olan sifətlərdir. Hər bir müsəlman Allahını belə tanımalı və onda olan bu lütfə 
görə Ona səcdə etməli, etiqad göstərməlidir. 

Bunlardan başqa, sifati-səlbiyyə adlanan və Allah-Təalada olmayan sifətlər də vardır. Nsəfi Allah-Təalada olmayan 
sifətlər barədə yazır: “Ərəz, Cisim, Cövhər, Şəkli çəkilmiş, Məhdud, Sayılan, Mürəkkəb deyildir. Mahiyyəti və Keyfiy-
yəti yoxdur. Bir yerdə Yerləşməyir, Yeriməyir, Bilicidir, heç nəyə Oxşamayır, elm və qüdrəti (Ondan) ayrılmazdır (22, 
4b).  

Badkubi Allah-Təalada olmayan sifətləri belə sadalayır: 1) Mürəkkəb 2) Cisim 3) Məhəlli 4) Mər’i 5) Şərik 6) 
Məani 7) Möhtac. 

Əbdülkərim ağa həmin sifətləri aşağıdakı kimi səciyyələndirir:  
1.Vacibəl-vücud mürəkkəb deyildir. “Neçə şeyin bir-birinə qarışığından hasil olan şeyə mürəkkəb deyilir. Məsələn, 

un, yağ və doşabın qarışığından hasil olan şeyə halva deyilir. Dünyada olan mövcudat, cəmadat, nəbatat və heyvanat 
hamısı mürəkkəbdir. Çünki bunlar hamısı dörd ünsürdən yaranmışdır” (6, 77).  

Mühsin Demirçi Allah-Təalanın bu xüsusiyyətini “Qiyam binəfsihi” adlandıraraq Onun tənzihi sifətlərinə daxil 
etmişdir: “Qiyam binəfsihi Allahın başqa bir məxluqa və ya məkana ehtiyacı olmayaraq, zatı ilə qaim olması, yəni öz 
varlığı ilə kamil olması deməkdir” (14, 55). Elman Cəlilov isə bu barədə yazır: “Allah özünəbənzərdir. Özü kimidir. 
Allah özündə mövcuddur, mövcudluğu üçün heç kəsə, heç nəyə möhtac deyil, özü-özünü izah və təmin edir (2, 105). 
Əli Quşçu isə bu barədə yazır: “O, Qadir, Alim, Həyy, heç nəyə Möhtac olmayan, Ğəni, Mütəkəllim və Aqildir. O, 
hissələrdən ibarət (mürəkkəb) deyildir, Sadiq, əbədi olaraq Təkdir (18, 21b). 

Badkubi Allahın mürəkkəb omamasını sadə və məntiqi bir şəkildə izah edir: “İki cür mürəkkəb vardır: xarici və 
zehni. Yuxarıda sadaladıqlarımız hamısı xarici mürəkkəbə aiddir. Zehni mürəkkəb isə məsələn, mahiyyət (bir şeyin 
əslini təşkil edən) və məhdudiyyət s. bu kimi cismlərdir ki, onlar da fəsildən mürəkkəbdir. Mürəkkəb olan şey mövcud 
olması üçün öz əczasına (hissələrinə) möhtacdır. Möhtac olan şey mümkünəl-vücud olacaqdır. Allah-Təala isə vacibəl-
vücuddur. Artıq qeyd etdik ki, mürəkkəb iki və ya daha artıq şeydən əmələ gələndir. Allah nə xəyali, nə əqli, nə də 
xarici hissələrdən ibarət deyildir. Allah-Təalanın əl, ayaq, baş, göz və qulağı yoxdur. Ona etiqad etmək vacibdir ki, O, 
nə bəsit mücərrədlərdən, nə də qeyri-mücərrədlərdən birləşib mürəkkəb olmamışdır” (6, 77). 

2.Vacibəl-vücud cisim deyildir. Cisimlərin uzunluğu, eni və dərinliyi olur. Bütün cisimlər mərəkkəbdir. Artıq 
məlum oldu ki, Allah-Təala mürəkkəb deyil. Bundan başqa, cismlərin məhəllə-məkana ehtiyacı olur. Vacibəl-vücudun 
nəyə isə ehtiyacı olması məhaldır. Allah-Təala cisim olmadığı kimi, ərəz də deyil. Belə ki, ərəz vücuda gəlməkdə müs-
təqil deyil və onun məkana ehtiyacı var. Rəng, rayihə, dad, ağırlıq, yüngüllük, böyüklük, kiçiklik və s. kimi sadalanan 
bu xüsusiyyətlər hər hansı bir cismə aiddir. Ayrılıqda olmaları mümkün deyil. Əgər Allah-Təalanın məhəllə ehtiyacı 
olarsa, O, mümkünəl-vücud olar. Lakin O vacibəl-vücuddur. Allah-Təala nə bir cismə sığar, nə də bir cəhətdə yerləşər. 
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Məsihilər və sufilər bu fikirlə razılaşmırlar. 
Sufizmin əsas məğzi və əsl mahiyyəti surəti dərk edib ona bağlanmaq, mənanı dərk edib, ona əsaslanmaqdır (4, 8). 
 Əbdülkərim ağa qeyd edir ki, nasaralar Allah-Təalanın İsaya (ə) hülul etdiyini söyləyirlər. Sufilərin fikrincə, Allah-

Təala arifin bədəninə hülul etmişdir. Məcusilər (atəşpərəstlər) Onun yuxarıda olduğunu iddia edirlər. Lakin bu sifətlər 
cisim və ya ərəz olan şeylərə məxsusdur. Ona görə də onların fikirləri küfr və batildir (6, 79). 

Sonra müəllif hülul məsələsinə toxunaraq belə yazır: “Hülul olmaq – bir cismin digərinə daxil olub, ona 
qarışmasıdır. Hülul edən mövcud hülul etdiyi mövcuda öz vucudunda möhtacdır. Əgər Vacibəl-vücud bir mövcuda 
hülul edərsə, ona tabe və möhtac olmuş olar. Bu halda o Vacibəl-vücud deyil, mümkünəl-vücud olmuş olar. Çünkü 
Vacibəl-vücud heç nəyə möhtac deyil (6 78). 

Üç ölçü vahidinə malik olan əşyaya cisim deyilir. Əbdülkərim ağa bu barədə yazır: “Cisim o şeydir ki, onun uzunlu-
ğu, eni və dərinliyi olsun. Cisimlər hamısı mürəkkəbdir. Allah-Təala mürəkkəb deyildir. Əlavə olaraq, əgər cisim olsa, 
məhəllə ehtiyacı olardı.Vacibəl-vücuda məhəll məhaldır.” (6, 78). Hülul məsələsini araşdıran Kürşad Demirçi yazır: 
“Hülul ilahi zatın və ya sifətlərin yaratdıqlarından birinə və ya hamısına intiqal edib onlarla birləşməsi deməkdir. Ter-
min kimi gül suyunun gülə hopması kimi iki cismin birləşməsi, varlıqla onun məhəlli və ya ərəzlə cövhər arasındakı 
münasibət, bir şeyin mövcud olması üçün digər şeyin mövcudiyyəti ilə eyni olması deməkdir. İslam düşüncə tarixində 
etiqadi mübahisələrə mövzu olan “hülul” ilahi zatın və ya sifətlərin yaranmışlardan birinə intiqal edib, onlarla birləş-
məsidir. Allahın insan və ya başqa bir maddi varlıq şəklində ortaya çıxması kimi tanınmaqdadır.” (11, 18, 340). Onu 
qeyd etmək lazımdır ki, əslində bütpərəstlik və xristianlıqdan təsirlənən bəzi ifrat sufilər hülul fikrini yalnız təsəvvüf 
elminə aid olduğunu iddia edirlər. Lakin bu məsələni bütövlükdə təsəvvüf elminə şamil etmək olmaz.  

Bütün deyilənlərlə yanaşı onu da qeyd etmək lazımdır ki, Vacibəl-vücud cisim olmadığına görə, bənzəri də yoxdur. 
Seyfəddin Yazıçının təbirincə desək: “Muxələfətun lil-həvadis”-dir. Yəni, Allah yaratdıqlarının heç birinə bənzəməz (5, 
32).  

3.Vacibəl-vücud məhəlli deyil. Müəllif yazır: “Allah-Təalanın məhəlli olması Onun hadis olması anlamına gəlir. Bu 
o deməkdir ki, “O əvvəldə qadir olmamış, sonradan onda qüdrət vücuda gəlib və Onun vücudunda sabitləşib. Allah-
Təalanın zatı qüdrət üçün yox, məhəll olub ki, O qüdrətli olsun. Bu fikir batildir”. Sonra fikrini belə izah edir: “Allah-
Təala öz-özü ilə vücuda gələn cövhər deyildir. Onun cəmadat, nəbatat, heyvanat kimi vücuda gəlməkdə bir qeyrə 
ehtiyacı yoxdur. Allah-Təala ərəz deyildir. Ərəz-bir qeyrinin vasitəsi ilə vücuda gəlir. Məs: rəng, iy və s. kimi. Allah 
məhəll deyildir. Yəni, bir şey Allahda qərar tutmaz və Allahdan bir şey ayrılmayıbdır. Rəng, iy və s. kimi deyildir (6, 
80). Allaha etiqad etmək lazımdır ki, Onu bir kəs doğmayıb, O da bir kimsəni doğmayıb. Əyalı, fərzəndi yoxdur və bir 
kimsənin fərzəndi deyildir. “əz-Zümər” surəsində buyurulur:” O münəzzehdir (əksikliklərdən uzaqdır), ucadır. O elə 
Allahdır ki, (əyalı və bənzəri yoxdur), bir və hər şeyə hakimdir.” (1, əz-Zamər, 4).  

4.Vacibəl-vücud mər’i deyildir. Mər’i – göz ilə görünən şeyə deyirlər. Allah-Təala göz ilə dərk olunan şey deyildir. 
Əbdülkərim ağa yazır: “Görmək haqqında alimlərin fikri müxtəlifdir. Bir qisim belə qəbul edir ki, görünən şeydən görə-
nin gözünün rütubətində bir surət yaranır və o həmin şeyi görür. Bəziləri iddia edirlər ki, görənin gözündən bir şüa çıxır, 
görünən şeyin səthinə çatır. Bu şüanın bir başı görənin gözündə, digər başı görünənin səthinə birləşmiş olur. Görmənin 
şərtlərindən biri də odur ki, görənlə görünən bir-biri ilə qarşı-qarşıya olmalıdırlar. Həm də görənlə görünən bir-birindən 
nə ifrat dərəcədə yaxın, nə də uzaq olmalıdırlar. Göz yalnız rəngi və şəkli dərk edir. Başqa şeyləri dərk etməyə qabil 
deyildir. Bu xüsusiyyətlər cisimlərdə olur. Allah-Təala isə cisim deyildir. Odur ki, heç bir göz Onu dərk edə bilməz (6, 
82). Bu barədə Qurani-Kərimdə buyurulur: ال تدرکھ االبصار (Gözlər Onu [görüb] dərk etməz)” (1, əl-Ənam, 103).  

Anonim bir əlyazmada Allah-Təalanın mər’i olmamağı barədə yazılır: “Etiqad etmək lazımdır ki, Allah nə dünyada, 
nə axirətdə, nə bərzəx aləmində görünməz. Nə bəlayi-əmrdə, nə fərşdə, nə heç məkanda, nə heç zamanda, nə aləmdə, nə 
mərşdə, nə peyğəmbər, nə imam, nə alim, nə avam, nə mələk onu görə bilməz. O, qüdrətinin təsiri, əqlin və qəlbin gözü, 
imanın həqiqəti ilə görünür” (15, 11b). 

Həmin mənbədə Onu yalnız əqlin və qəlbin gözü, imanın həqiqəti ilə görmək mümkün olduğu qeyd edilir. Həzrət 
Əlidən (ə) misal gətirən müəllif yazır: 

”Əlidən (ə) soruşurlar ki, ibadət etdiyin vaxt pərvərdigarıvı görürsən? Buyurur ki, mən görmədiyim Allaha ibadət et-
mərəm. Soruşurlar ki, necə görürsən? Buyurur ki, onu qəlblər imanın həqiqəti ilə görər. Allah göz ilə görülməz və əllə 
dərk olunmaz. Onu nə batini, nə də xarici hisslər dərk etməz. O, nə cisim deyildir, nə də surət. Onun nə həddi nə də xətti 
vardır (15, 12a). 

Badkubi öz əsərlərində Onun sifətlərini dönə-dönə sadalayır və şərh edir. Lakin müəllif onu da qeyd edir ki, Allahı 
görmək insanlar üçün mümkün deyil, bəşər gözü Onu görə bilməz. Peyğəmbərin me’rac gecəsində Allahı “gör-
məyindən” danışaraq qeyd edir ki, Peyğəmbər Allahı adi gözlə görməyib, əql, şüur və idrak gözü ilə görüb (6, 83; 15, 
11; 16, 73b). 

5.Vacibəl-vücud şərikli deyildir. Bu məsələ tövhidlə əlaqələndirilir: “Allah-Təala hər cəhətdən təkdir və bütün ya-
ranmışların yaradıcısıdır. Onun bir həmtayı və oxşarı yoxdur. Allah-Təala birdir, iki, üç deyil. Allah-Təala bir cins və 
bir növdür. O cinslər və növlər qəbilindən deyildir. Allah-Təala birdir. Yəni bəsitdir. Mürəkkəb və hissələrdən ibarət 
deyildir. O bir zatdır ki, ona bənzər bir zati-digər yoxdur. Olmağı mümkün də deyil. Badkubi Allahın vahdaniyyət 
sifətinin iki növ dəlilini göstərir: “Onun vahdaniyyətinin dəlili iki qisimdir: əqli və nəqli. Əqli cəhətdən yanaşsaq, əgər 
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Vacibəl-vücud tək deyil, iki olsa idi və hər ikisi bu aləmin icadında müstəqil olsa idilər, onda bir işin iki faili (iş görəni) 
olardı. Bu da məhaldır. Belə ki, iki yaradan bir aləm icad edə bilməz. Vacibəl-vücud iki olsa, cəhətləri ola bilər. Bu vaxt 
onlar dönüb mümkünəl-vücud və mürəkkəb olarlar. Bu isə Allah-Təalaya məhaldır (6, 84). 

Bu bölüm əhli-sünnə alimləri tərəfindən aparılmış vahdaniyyət sifətinə uyğun gəlir. Abdulaziz Hatib “Musulmanın 
imanı ve ahlakı” adlı tədqiqatında Allahın sifətlərindən bəhs edərkən “Zati sifətləri” bölümünə daxil etdiyi “Vah-
daniyyət” sifəti barədə yazır: “Bir kənddə iki başçı, bir ölkədə iki baş nazir olsa, həmin kənddə, həmin ölkədə nizam-in-
tizamdan əsər-əlamət qalmaz. Birinin etdiyini digəri pozmağa çalışar, onlardan hər biri öz sözünün keçməsini istəyər. 
Belə olduğu halda, ucsuz-bucaqsız bir ölkəni xatırladan və içərisində canlı-cansız saysız varlıqlar yaşayan bu kainat da 
tək bir Allah tərəfindən idarə edilməlidir. Kainatdakı sonsuz düzən də bunu tələb edir”. Allahın Tənzihi (məxluqa 
bənzəməyən) sifətlərindən bəhs edərkən Möhsin Demirçi yazır: “Şəriki və ortağı olmamaq, Allahın zatında, sifət və 
fellərində tək olması deməkdir.” (13, 54). 

“Nəqliyə gəlincə, buna dəlil bütün peyğəmbərlərin vahdaniyyəti təsdiq etmələri və Quran ayələridir. Məsələn,  شھدا
 Allah özündən başqa heç bir tanrı olmadığına şahiddir. Mələklər və elm sahibləri də) اهللا انھ ال الھ اال ھو المالئكة واولو العلم،
haqqa- ədalətə boyun qoyaraq [haqqa tapınaraq] O qüvvət və hikmət sahibindən başqa ibadətə layiq heç bir varlıq 
olmadığına şəhadət verdilər.) (1, Ali-İmran,18). 

  قل ھو اهللا احد 
[Ya Peyğəmbər!Allahın zati və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə] de ki: “[Mənim Rəbbim olan] O Allah 

birdir [Heç bir şəriki yoxdur] (1, əl-İxlas, 1) və s. bu kimi ayələr Allah-Təalanın vahdaniyyətinə dəlalət edir” (6, 84). 
6.Vacibəl-vücud məani (Onun xüsusiyyətləri mənalara parçalanmayır) deyildir. Müəllif bu sifəti belə izah edir: “Si-

fəti-sübutiyyədən məlum oldu ki, Həqqi-Təalanın elm, qüdrət və həyat kimi sifətləri ayrı-ayrılıqda insanda vardır. 
Lakin, insanın zatı bir şey, elmi və qüdrəti isə başqa şeydir. Allah-Təalada isə belə deyildir. Yəni, Onun zatı bir şey, 
sifəti başqa mənada bir şey deyildir. Allah-Təala alim və qadir olub, elm və qüdrətilə öz zatında olmasaydı, o vaxt zat 
öz mərtəbəsində alim olmayıb, bəlkə alim ola-ola elm sifətinə möhtac olardı. Həmçinin qüdrət və həyy sifətinə möhtac 
olardı. Bir halda ki, zatda ehtiyac oldu, o Vacibəl-vücud olmaz. Allah-Təalanın sifəti zatı ilə eynidir. Bu o deməkdir ki, 
Allah-Təalanın zatı hər cəhətdən bəsitdir. Bu sifətlər onun zatıyla yaranmamışdır. Həmən zat öz həddi-zatında bu 
sifətlərə malik olmuşdur. Məsələn: Zeyd üzü cənuba tərəf durmuşsa, Məğrib onun sağ, Məşriq sol tərəfində vaqe olar. 
Məğrib və Məşriqin sağ və solda olmağı Zeydin daxilindən (özündən) asılı deyildir. Onlar öz yerlərində qalırlar. O, 
istiqamətini dəyişərsə, istiqamətlər ona nisbətdə dəyişə bilər. Ümumi olaraq, öz yerlərində qalırlar. Eyni zamanda, 
Zeydin öz boyu, köklüyü də dəyişməz” (8, 90.). Göründüyü kimi, Allah-Təala zatında tam, bütöv və bəsitdir. “Onun 
bütün xüsusiyyətləri, bütün sifətləri eyni vaxtda, eyni dərəcədədir. O, başqa bir varlığa möhtac deyildir, Öz zatınin 
iqtidasıyla mövcuddur, Öz varlığı ilə kamildir.” (13, 55). 

7.Vacibəl-vücud möhtac deyildir. Müəllif bu sifətin izahıni belə verir: “Əgər Allah-Təala özündən başqasına möhtac 
olsa, onda mümkünəl-vücud olar. Məhz mümkünəl-vücud olanın özündən qeyriyə ehtiyacı var. Vacibəl-vücud olanın 
özündən qeyriyə ehtiyacı yoxdur” (1, 91). Allah hər şeyin sahibidir. Hər şey onun mülküdür. Onun mülkü qulun mülkü 
kimi sonradan qazanılmış deyildir. Əksinə, o hər şeyin yaradıcısı olduğundan öz zatının iqtidasıyla hər şeyə malikdir. 
Badkubi Allahın ehtiyacsızlığını daha sadə məntiqlə şərh etməyə çalışır: “Bir şeyi əta edən (verən) kəs onun yoxsulu ola 
bilməz. Məsələn, bir müəllim şagirdinə dərs öyrədir. Deməli, onun biliyi vardır ki, öyrədir. Əgər biliyi olmasa, öyrədə 
bilməz. Sual oluna bilər ki, bəs onda Allah-Təala insanı nə üçün yaratmışdır? “Qurani-Kərimin ayələrindən də məlum 
olduğu kimi insan əbəs yerə yaradılmamışdır. Bir gün Yaradana qayıdacaq insan bu dünyadakı düzgün etiqad və ibadəti 
ilə axirət ehtiyatını görməlidir. Deməli, insan ona verilmiş bütün nemətlərə görə Allah-Təalaya şükr etməli və yalnız 
ona itaət göstərməlidir. Çünki o məhz bunun üçün yaradılmışdır.” (7, 5).  

Badkubi “İrşadüş-şəbab” əsərininin 19-cu səhifəsində sifati-icəbiyyə və sifati-səlbiyyəyə həsr olunmuş fars dilində 
şeirini verib: 

  قادر وعالم وحى است مرید مدرك ھم قدیم وازلى ھم متكلم صادق
  نھ مركب بود وجسم نھ مرئى نھ محل بى شرءك است و معانى تو غغنى دان خالق

Tərcüməsi:  
Qadir, Alim və Diridir, Mürid, Müdrik, həm Qədim və Əzəli, həm Mütəkəllim və Sadiqdir. 
Nə Mürəkkəbdir, nə Cisimdir, nə Mər’i. La Məkan və Şəriksiz olan, Məani olmayan Xaliqi zəngin tanı.  
Beləliklə, Allah-Təalanın icəbi və səlbi sifətləri nəzərdən keçirildi. Allah-Təala məhz bu substansiya və atributlarla 

tək və bənzərsizdir. 
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Закия Абилова 
 

АБДУЛЬКЕРИМ АГА БАДКУБИ О СУБСТАНЦИИ И АТРИБУТАХ АЛЛАХА 
 

Резюме 
 
В данной статье повествуется о субстанции и атрибутах Аллаха. Субстанция – это основа и сущность чего-

либо. Атрибут же отражает признаки и особенности чего-либо. Субстанция и атрибуты, т.е. свойства, очень 
важны для характеристики чего-либо.  

 
Zakiya Abilova 

 
ABDULKARIM AGA BADKUBI ABOUT SUBSTANCE AND ATTRIBUTES OF ALLAH 
 

Summary 
 
The given article deals with substance and attributes of Allah. Substance is basis and core of something. Attribute 

reflects signs and peculiarities of something. Substance and attributes, i.e. features are very important to characterize 
something. 
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Ə. AXUNDZADƏNİN ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDAKI 
AVTOQRAFLARI 

 
 

zərbaycan xalqının elmi-mədəni inkişafında böyük xidmətləri olan din xadimlərindən, həyat və yaradıcılığı 
xüsusi tədqiqə layiq olan şəxslərdən biri də Şeyxülislam Əbdüssəlam Axundzadədir. Qafqazın qüdrətli alim 
və fəqihlərindən biri olan Molla Əbdüssəlam Axundzadə 1843-cü ildə Azərbaycanın Salyan şəhərində ru-

hani ailəsində dünyaya göz açmışdır. İlk təhsilini atasından mənimsəyib, ərəb və fars dillərində yazıb-oxumağı öyrən-
mişdir.  

 1861-ci ildə Tiflisə gedərək Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi tərəfindən açılmış dini mədrəsədə ərəb və fars 
dillərini tədris etməyə başlamışdır.  

Ə. Axundzadəyə Qafqaz Təhsil dairəsinin Popeçiteli tərəfindən 1879-cu il 1 sentyabrda Qori seminariyasının 
nəzdində açılan Tatarşöbəsində (Azərbaycan) müəllim işləmək icazəsi verilmişdir [1]. Ə.Axundzadə 1879-cu ildə 
seminariyanın müsəlman şöbəsinin açılışında Şirvanlı Seyid Əzim Şirvaniyə müəllimlik vəzifəsi uğrunda müsabiqədə 
qalib gəlmişdi [2]. Dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin olmaması səbəbindən Ə. Axundzadə özü dərslik tərtib edir, elə öz 
əlyazması əsasında da dərs verirdi. 

 Axundzadənin Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda əlyazma, daşbasma və çap formasında bir çox 
əsərləri var. Əlyazma əsərləri müəllifə məxsus avtoqraflardır. Bunlardan biri B-2031/3656 şifrəsi altında qorunan 
“Qavaid müxtəsəre farsi” əsəridir. 

 Kitabın I səhifəsində fars dilində - Qavaid müxtəsəre farsi  
 bəraye mübtədiyan - əsəre Abdussəlam Axundzade 
 əz müəllimine “mədrəseye darul müəllimine Zaqafqaz”  
 şəhre Qori - vilayəte Tiflis - 1308  
(Qafqaz darul-müəllimin mədrəsəsinin müəllimi Əbdüssəlam Axundzadənin yeni öyrənənlər üçün fars dilinin 

müxtəsər əsasları əsəri. Qori, Tiflis şəhəri tər. R. S) 
Fars dilində yazılmış bu sətrlərin arasında sadə və qırmızı qələmlə rus dilinə tərcüməsi verilib. 
 Sonradan cəhrayı mürəkkəblə rus dilində aşağıdakı sözlər əlavə olunub:  
Дoзволенo цензурою 29 Апреля 1892 года, г. Тифлисъ.  
Сm. Ценз. А. Кишмишов ( əlavə R.S. Senzor, Qafqaz məlumat komitəsinin məmuru, millyətcə erməni ) 
Sonrakı səhifədə çar Rusiyasının gerbi təsvir olunmuş, üzərində «Гербовая марка» yazılmış 6 ədəd marka var. 
Əsər fars dilinin qrammatikasının qısa izahıdır. 
Kağızı – təbii rəngli, saralmış, Rusiya kağız fabrikinə məxsusdur. Vərəğin yuxarı, sağ küncündə uzərində « 

Товарищества » sözləri yazılmış yarım oval möhür var.  
Xətti- qara mürəkkəblə yazılmış şikəstə elementli nəstəliqdir. 
Cildi- qara-qəhvəyi rəngli kartondur. 
Həcm- 77 səhifə  
Ölçüsü- 15/21 
 Müəllif kitabı müasir üsulla və ərəb rəqəmləri ilə səhifələmişdir. Əlyazma boyu bütün səhifələrin sonunda 

«Старший», «г. Тифлисъ», «29 Апрпля 1892 года», «цензурою», «Дoзволенo» sözlərindən biri yazılıb. Əlyazma 
müqəddimə ilə başlayır. Əsər bab və fəsillərə bölünüb. I bab “Babul-hürufdur” müəllif tərəfindən səhifələnmə buradan 
başlayıb. Bu bab 5 fəsildən ibarətdir.  

 Səhifə 8-də “Babul-isim” başlayır. Bu babın V fəsli “İsmi ədəd” adlanır. 25-ci səhifədə təkliklər, onluqlar, 
yüzlüklər, mınliklərdən ibarət cədvəl var. Burada ədədlər həm rəqəm, həm də sözlə yazılmışdır. Ümumiyyətlə bu bab 
10 fəsildən ibarətdir.  

Səhifə 37-dən “Babul –fel” başlayır. Bab 8 fəsildən ibarətdir.  
Səhifə 63-də zərflər və ədatlar ayrıca bir babda izah olunmuşdur. 
Əlyazmanın sonuncu babı “Qavaidil muhimmətu nəhviyyə” adlanır. Bu bab 7 fəsildən ibarətdir. Sonluq kolofon 

formasındadır. Burada muəllifin və əsərin adı, tarixi və yazılma yeri qeyd olunub. Əsərin adı sonluqda “Qavaid ibtidai 
farsi” kimi göstərilir. 

Zilqədə ayının 6-sı 1308, müvafiq olaraq may ayının 29-u 1891-ci il. Qori şəhəri, Tiflis Ə.Axundzadə 1893-cü il 22 
sentyabrda bu əsərə görə İran Şahı tərəfindən 4-cü dərəcəli Şire-Xorşid (Şir və Günəş) ordeni ilə təltif olunub. 

A
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 Ə.Axundzadənin bu əlyazması İran baş konsulluğunun Mahmud adlı katibi tərəfindən köçürülmüş və daşbasma 
üsülü ilə nəşr olunmuşdur. Həmin daşbasma nüsxələrindən olan V-220; XVI -1097/5235 şifrəli əsərlər Əlyazmalar 
İnstitutunun xəzinəsində qorunur.  

 Daşbasmanın üz cildində olan sərlövhə: Qavide müxtəsəre farsi bəraye mübtədiyan əsəre xameye Əbdüssəlam 
Axundzade əz müəllimine mədrəseye Darul- mütəəllimine Zaqafqaz vilayete Tiflis 1308   

 Bər həsbe fərmayişe əmirulümərail izam cənab Mirzə Rza xan muinul- vüzara və general acudane hozure homayun 
general konsul dövləte əliyyeyi İran moqime Tiflis  dər mətbəəye Kəmal əfəndi surət intiba pəzir rəft  

 Kitabe Mahmud əlmünşiye General Konsulgəri dövləte əliyyeyi İran fi şəhre şəvval 1309  
(Yeni öyrənənlər üçün fars dilinin qısa qrammatikası Zaqafqaziya Darul- müəllimin mədrəsəsinin muəllimi 

Əbdüssəlam Axundzadənin qələmindən çıxmış əsər Tiflis şəhəri 1308 
 Dövləte aliyyeyi İranın baş konsolu, Sahın general adyutantı, muniul –vüzara (vəzirlərin arxası, köməkçisi) cənab 

ın böyük əmirulüməra (əmirlər əmiri) fərmanına əsasən Tiflisdəki Kəmal əfəndi mətbəəsində surəti çıxarılmışdır.  
 Mirzə Rza xan əslən azərbaycanlı idi Atası Hacı Mirzə Şeyx Həsən İrəvaninidir. Diplomat, hərbiçi, ictimai-siyasi 

xadim, alim və tərcüməçi olub. 
 Dövləte aliyyeyi İranın baş konsulluğunun katibi Mahmud üzünü köçürmüşdür. Şəvval ayı 1309 –cu il)  
Digər əlyazma isə B- 7732/11394 şifrəli azərbaycan dilində olan “İslam haqqında tədris kitabı” əsəridir. 
 Yazılı abidə müəllif tərəfindən ərəb rəqəmləri ilə müasir üsulla səhifələnib. 
Qara mürəkkəblə şikəstə elementli nəstəliq xətti ilə yazılan əsərin kağızı Rusiya kağız fabrikinə məxsusdur. 

Vərəqlər saralmış, öz təbii rəngini itirmiş, nəm çəkmişdir. Bəzi səhifələr həşaratlar tərəfindən yeyilmişdir.  
Ölçüsü 17.5 / 21 
Sətr sayı 11-12 arasında dəyişir. 
 Əlyazma akademik A.M. Dəmirçizadənin şəxsi kitabxanasındadır. Əlyazmanın əlimizə çatan ilk səhifəsi olan 38-ci 

səhifədə Dəmirçizadəyə aid xüsusi şəxsi möhür, 46-cı səhifədə isə yenə həmin möhür və içərisində «Из личной 
библиотеки Дамирчизаде А.М.» yazılmış oval formada olan ikinci bir möhür var. 

 Əsər 2 hissədən ibarətdir. Birinci hissədə üsulud-din, ikinci hissə isə firuid-dinin maddələri acıqlanır. Hər bir hissə 
bab və fəsillərə bölünüb.  

 Əsərin 1-3-cü fəsillərinə aid səhifələr itmişdir. 4-cü fəsil yarımçıq başlayır. Əsərin yazılma ardıcıllığından məlum 
olur ki, itmiş səhifələrdə üsulid-dinin bölümləri olan Tohid və Ədl haqqında məlumat verilib. 

 39-cu səhifədə Rəsuli-Əkrəm (s)-nın göstərdiyi möcüzələrdən söhbət açılır. Səhifə 40-dan 5-ci fəsil başlayır. 
Burada Peyğəmbər (s)-nın cihad elan edib, iştirak etdiyi müharibələrin xronologiyası verilib: 

1.Bədre kübra cümə günündə ramazan ayının 18-də tarixi hicrinin ikinci sənəsində 
2.Cənge Uhuddur. Şəvval ayında hicrinin 3-cü ilində  
3. və 4. Cənge Xəndəq və Bəni Qəriz Şəvval ayında hicrinin 4-cü ilində  
5.Cənge Bəni Müstəliqdir. Şaban ayında hicrinin 5-ci ilində  
6.Cənge Xeybərdir. Hicrinin 6-cı ilində  
7.Cənge Fəthe Məkkıdir. Ramazan ayında hicrinin 8-ci ilində  
8 və 9. Cənge Hüneyn və Taifdir. Şəvval ayında hicrinin 8-ci ilində  
6-cı fəsildə Məhəmməd (s) –nın vida həcci, Əli (ə)-ın vəsi və imam təyin olunması haqqında söhbət açılır.  
 Səhifə 44-də Peyğəmbər(s) –nın övladlarının adları sadalanıb : 
1. Teyyub, 2. Tahur, 3. Qasim, 4. Fatimə, 5. Ummu Gülsüm, 6. Ruqiyyə, 7. Zeynəb - bunlar Xədicədən təvəllüd 

etdilər və İbrahim - Mariya Qibtiyyədən təvəllüd etdi. 
 Növbəti səhifələrdə Peyğəmbər (s)-nın vəfatı, Əbu Bəkrin xəlifə seçilməsi, Fatimeyi Zəhra (ə)-ın ölümü barədə 

məlumatlar verilib.  
 4-cü bab imamət bəyanındadır. Burada yeddi imamiyyə üsulu haqqında məlumat verilir, Cəfəri məzhəbi, 12 imamın 

adları sadalanır. Bu babın II fəslində Əli (ə)-ın övladlarının adları, şəhadəti və apardığı müharibələrdən qısa məlumat 
verilir. Burada həmçinin Əli(ə) –ın səxsiyyəti barəsində yuksək fikirlər söylənilir. 

 Səhifə 76-da, əsərin V babında Məad haqqında qısa bilgilər bəyan olunub.  
 Risalənin ikinci hissəsi firuid- dinə həsr olunub. 
 Bu hissənin I babı namaz haqqındadır. Burada vacib olan 12 namaz haqqında məlumat verilir: 1.Gündəlik namaz , 

2.Cumə namazı, 3.Meyyit namazı, 4.Ramazan ayının bayram namazı, 5. Qurban bayramının namazı, 6.Kəbə evinə təvaf 
etmək namazı, 7.Ayat namazı, 8. Nəzir ilə vacib olan namaz, 9. Əhd ilə vacib olan namaz. 10. And içməklə vacib olan 
namaz, 11. İcarə ilə vacib olan namaz, 12. Atadın fövt olan namaz ki, ondan sonra böyuk oğluna vacib olar. 

 Sonrakı səhifələrdə namazın müqarinatı, yəni namaz qılarkən yerinə yetirilməli olan vacibi əməllər, namaz qılanın 
paltarı, namazın məkanı, namazı batil edən şeylər, şəkkiyyatlar, ehtiyyat namazının yolları haqqında qısa məlumatlar 
verilib. Əlyazmanın bu hissəsidə bəzi səhifələr yoxdur, bəziləri isə bərpa olunarkən səhv yapışdırılıb. II hissənin I 
babında vacibi namazların hər biri haqqında qısa məlumatlar verilir. II hissənin II babı orucun, III babı isə zəkatın 
bəyanındadır.Yalnız 129-cu səhifənin haşiyəsində yazılar vardır ki, burada da zəkatın sərf oluna biləcəyi yerlər 
haqqında məlumat var. 
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 Əlyazmanın sonunda Peyğəmbər (s)-dan və imamlardan nəhy əz münkər və əmr be mərufa aid hədislər verilmişdir. 
 Müəllif əlyazmanın sonunu aşağıdakı fikirlərlə bitirir : “Müraqibət tamam əmələ gətirib məsacid və mənabirdə 

məhafile məcalisdə vacibatı tərk edən kimsələrə və müharrimata mübaşir olan əşxasa moizə və nəsihət edib rahnomalıq 
edələr və onları dəlayele müşfiqane və nəsaihe mehribane ilə kirdare naşayestlərindən nadim və peşiman etdirb haqq 
və ba savab olan yola dəvət və dəlalemət edələr  

 Əssalamu alə mənəttəbal huda  
Məhərrəm əl-həram ayinin altısında və tarixe ərəbiyyənin min iki yüz doqsan yeddinci sənəsində və tarixe 

məsihiyyənin min səkkiz yüz yetmiş doqquzmuncu ilində dekabr ayının səkkizində tərtib tapub itmam pəzir oldu oxuyub 
nəfbərdar olan kəslərdən iltimase dua edirəm Əbdussəlam Axundzadə  

Bilade Gurcistandan Qori şəhərində tərqim olundi.”  
 Bu dövrdə yaşanmış erməni-müsəlman davalarına son qoymaq məqsədi ilə azərbaycanlılar yaşayan ərazilərə səfər 

edərkən erməni vəhşiliklərinin şahidi olan Ə.Axundzadənin keçirdiyi iztirablar, həmçinin Tislisdəki müsəlman soyqı-
rımları zamanı aldığı əsəb sarsıntilarından vəfat edən qızının dərdi onu ağır yataq xəstəsi etmişdir.[3]  

 Pedaqoq, şeyxulislam və görkəmli ədib Ə.Axundzadə 1907-ci il noyabr ayının 18-də dünyasını dəyişmişdi. 
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АВТОГРАФЫ А.АХУНДЗАДЕ ИНСТИТУТА РУКОПИСЕЙ 
 

Резюме 
 
Абдуссалам Ахундзаде – автор многих произведений по богословию и грамматике. В Институте Рукописей 

имени М.Физули НАНА хранятся рукописи, старопечатные и печатные издания этих произведений. По 
причине отсутствия учебников и учебных пособий, Ахундзаде написал ряд книг и преподавал по ним. Из-за 
большого спроса, эти книги были повторно изданы и использованы в качестве учебников.  
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AKHUNDZADE’S AUTOGRAPHS AT THE INSTITUTE OF MANUSCRIPTS 
 

Summary 
 
Abdussalam Akhundzade is the author of many works on theology and grammar. Manuscripts, old printed and 

printed books of these works are kept at the Institute of Manuscripts named after M.Fuzuli NANA. Because of absence 
of textbooks, Akhundzade wrote some books and taught by them. Because of big demand, these books were repeatedly 
published and used as textbooks. 
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Sara Məmmədova  
Dissertant, AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu 

 
 

İSLAMİ TƏRBİYƏDƏ VAXT MƏFHUMU 
VƏ TƏDRİCİLİK PRİNSİPİ 

 
 

əlq olunmuş kainat müəyyən bir zaman çərçivəsinə daxildir, yəni əvvəli və sonu vardır. Kainatın bir zərrəsi 
olan bəşər övladı da müəyyən bir vaxt, zaman əhatəsində mövcuddur. Məhz həmin zaman çərçivəsində fə-
aliyyət göstərən insan övladı istər dünyasını, istərsə də axirət həyatını qazanmaq üçün əlində olan vaxtdan 

səmərəli istifadə etmək seçiminə malikdir. İnsan dünyanı dərk edəndən bəri vaxtını fövtə verməməyə, ona bəxş edilmiş 
bu qiymətli incidən layiqincə bəhrələnməyə çalışır. İslam tərbiyəsində vaxtın səmərəliliyi ilə bağlı imam Əlinin (ə) bir 
beytini yada salmaq yerinə düşər:  

ُقْم َوآْغَتِنْم َما َبْیَن اْلَعَدَمْین َما كاَن َمَضى َوَما َسَیْأِتیَك َفأْین  
“Keçən keçdi, gələcək haradadır bəs? Elə isə, qalx və bu iki heçlik arasındakı vaxtı özünə qənimət bil”. 
Hələ islamaqədərki ərəb qəbilələri arasında vaxtın dəyərini bilmək, ondan səmərəli istifadə etməklə bağlı belə bir 

atalar sözü yaranmışdır: 
 الَوْقُت ِمثَل َسْیٍف إْن َلْم َتْقَطْعُھ َیْقَطْعَك

“Vaxt iti bir qılınc kimidir, əgər sən onu kəsməsən o mütləq səni kəsəcək” [5, 349]. 
İslam əxlaqının və tərbiyəsinin mənbəyi Qurani-Kərimdə də Allah-Təala vaxta böyük önəm verir, kainatın müəyyən 

vaxtda xəlq edilməsini nəzərə çarpdıraraq buyurur:  
  لرَّْحَمُن َفاْسَأْل ِبِھ َخِبیرًاالَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَما َبْیَنُھَما ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ا

“O, göyləri, yeri və onların arasındakıları altı günə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb ona hakim olan Rəhmandır. Bunu 
bir biləndən (Allahın Özündən və ya Cəbraildən) xəbər al!” (Əl-Furqan: 59, Əs-səcdə: 4) 

Bu ayə ləfz və məna cəhətdən və ya yalnız məna cəhətdən Qurani-Kərimdə yeddi dəfə təkrar olunmuşdur, halbuki, 
Allah-Təala öz işlərində heç bir zaman vaxta möhtac deyildir.  

Bəs, görəsən kainatın xəlq olunmasında Allahın müəyyən zaman seçməsi (altı gün) və yaratdıqlarını həmin vaxtda 
xəlq etməsi nə ilə bağlıdır? Görəsən, Allah-Təala bununla qullarına hər şeyin müəyyən zamanla bağlı olduğunu və 
işlərində vaxtdan istifadə etmənin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirmirmi? 

Kafirlər Peyğəmbəri (s) təkzib edir, Onu (s) məsxərəyə qoyur, təhdid edir və Peyğəmbərin (s) onlara vədə verdiyi 
əzabın nə vaxt gələcəyini istehza ilə soraraq deyirdilər: Bəs əzab nə vaxt gələcək? [7, c-1, 313; 8, c-2, 72] Lakin onlar 
bilmirdilər ki, Allah-Təala onlar üçün əzabından qaçılmaz bir gün müəyyən etmişdir: 

 .َوَما ُنَؤخُِّرُه ِإلَّا ِلَأَجٍل َمْعُدوٍد
“Biz onu yalnız müəyyən bir müddət üçün təxirə salmışıq” (Hud: 104). 

 .ْشُعُروَنَوَیْسَتْعِجُلوَنَك ِباْلَعَذاِب َوَلْوَلا َأَجٌل ُمَسمى َلَجاَءُھُم اْلَعَذاُب َوَلَیْأِتَینَُّھْم َبْغَتًة َوُھْم َلا َی
“(Müşriklər istehza ilə) səni tələsdirib əzabın tez gəlməsini istəyirlər. Əgər (bunun üçün) əvvəlcədən müəyyən 

edilmiş bir vaxt olmasaydı, sözsüz ki, əzab onlara gələrdi. Şübhəsiz ki, (əzab) onlara qəflətən, özləri də hiss etmədən 
gələcəkdir” (Əl-Ənkəbut: 53). 

Kafirlər peyğəmbərləri qorxudaraq onları yalan söyləməkdə ittiham edirdilər. Quran isə onlara belə cavab verirdi:  
 .َلا َتْسَتْقِدُموَنُقل لَُّكم مِّیَعاُد َیْوٍم لَّا َتْسَتْأِخُروَن َعْنُھ َساَعًة َو. َوَیُقوُلوَن َمَتى َھَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَن 

Onlar (Məkkə müşrikləri): “Əgər doğru danışırsınızsa, (bir xəbər verin görək) bu vəd (əzab vədəsi) nə vaxt yerinə 
yetəcəkdir?” – deyə soruşarlar. (Onlara) belə de: “Sizə vəd olunmuş bir gün (qiyamət günü) vardır ki, ondan bircə saat 
belə nə geri qalar, nə də irəli keçə bilərsiniz!” (Səba: 29-30) 

Vaxt və zamanla bağlı məfhumlara ciddi riayət olunması aşağıdakı ayədə də öz əksini tapmışdır: 
  ...َوَلْوَلا َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك ِإَلىٰ َأَجٍل ُمَسمى َلُقِضَي َبْیَنُھْم ...

“...Əgər (cəzanın) müəyyən bir vaxtadək (qiyamət gününə qədər təxirə salınması barədə) öncə Rəbbindən bir söz 
olmasaydı, aralarında dərhal hökm verilərdi ...” (Əş-Şura: 14) 

Ayənin mənasında ağır bir şərt təzahür edir: -Əgər (cəzanın) müəyyən bir vaxtadək (qiyamət gününə qədər təxirə 
salınması barədə) öncə Rəbbindən bir söz olmasaydı... Göründüyü kimi Allah-Təala əvvəlcədən təqdir etdiyi vaxta tam 
şəkildə riayət edir, vədinə sadiqliyini göstərir. Kafirlər isə məhz həmin vaxtı gözləməyə məcburdurlar.  

Həmin qorxulu gün gəlib çatdıqda isə hamılıqla Allahdan əfv və məğfirət diləyirik. Onların dünyada and içərək 
bundan başqa bir həyat yoxdur deyərək təkid etdikləri halda o zaman həmin müşriklər öz acınacaqlı sonluqlarını 
görəcək və Allah-Təaladan əzab gününü təxirə salaraq onları yenidən dünyaya qaytarılmalarını diləyəcəklər. Lakin 
Allahın vədində heç bir xilaf yoxdur və Miad günü-vədə olunmuş vaxtda mütləq gələcək və Uca Allah həmin vaxtda 
müşrik və kafirlərdən intiqam alacaq.  

X
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Tərbiyədə tədricilik prinsipinə gəlincə, o tərbiyəçinin hikmət, qüdrət, helm və gözəl rəftarına dəlalət edən üslub növ-
lərindən biridir. Məhz bu üslub vasitəsilə əqli mühakimələr, qaneedici dəlillər və açıq sübutlarla bir fikirdən digərinə 
keçilir və bununla da tərbiyə üçün gözəl zəmin yaradılır:  

İbrahim (ə) peyğəmbərin Qurandakı rəvayətinə nəzər salsaq, görərik ki, Allah-Təala bir-birinin ardınca göyləri və 
yeri necə gözəl və qəribə bir şəkildə yaratdığını göstərir, onların hərəkət yerlərini izhar edir və beləliklə də onun Allaha 
və Onun yaradıcı sifətinə yəqinliyini artırmağa çalışır. İbrahim (ə) peyğəmbər də Allahın rəbbaniyyətinə dəlalət edən bu 
ayələrlə yollarını azmış müşrikləri həqiqətə çatdırmağa çalışır. O, qövmünün gözlərindəki pərdələri qaldırmaq, qəlb-
lərindəki çaşqınlığı yox etmək istəyir ki, Allahın təkliyinə inandıra bilsin. O görür ki, qövmu heç bir ziyan və mənfəət 
verə bilməyən Müştəri ulduzuna inanırlar. Bu zaman o həmin ulduzun İlahi olmadığına yəqinliklə inandığı halda üm-
mətini tədriciliklə bu fikirlərindən daşındırmaq və onların bu ulduza ibadət etmələrinin batil olduğunu bildirmək üçün 
deyir: bu rəbbimdir. Lakin bir qədər sonra ulduzun yox olması ilə onun ibadətə layiq olmadığı fikrini irəli sürür və bu-
nun batil bir inanc olduğunu onlara bildirir. Axı, Məbud abidlərin gözündən itməməli və insanlar onun ardınca getmə-
lidirlər. Məhz buna görə də İbrahim (ə) peyğəmbər deyir: Mən batanları sevmərəm. Bu fikirlə də qövmünün qəlbinə 
inanclarının doğru olmadığı ilə bağlı şübhə toxumu səpir.  

Sonrakı gecə Aya nəzər saldı, onun parıltısı daha çox və həcmi dünən gecə gördüklərindən daha böyük idi. Bu 
əsasla da o, ibadət edilməyə daha layiq idi. Ay da batanda İbrahim (ə) peyğəmbər ətrafdakıların eşıdə biləcəyi səslə 
dedi: Rəbbim məni hidayət etməyib və həqiqətə çatdırmadığı zaman mən də digərləri kimi zəlalətdə olub Allaha ibadət 
etməkdən uzaq olaram. Göründüyü kimi İbrahim (ə) peyğəmbər yavaş-yavaş öz ətrafında olanların ibadətlərinin batil, 
inanclarının naqis olduğunu onlara anlatmağa çalışır və bu inancları ilə bağlı qəlblərinə şək-şübhə toxumu səpirdi.  

Səhər açılandan və Günəş öz ziyasını hər tərəfə saldıqdan sonra insanların evlərindən çıxıb yollara səpələnərək tarla 
və digər iş yerlərinə getməyə hazırlaşdıqları zaman İbrahim (ə) peyğəmbər fürsətdən istifadə edərək Günəşi onlara 
göstərib dedi: Baxın bu mənim rəbbimdir. O, ulduzdan da, aydan da böyükdür və onların hər ikisindən təsirlidir. Günün 
sonunda günəşin batması ilə aləm yenidən zülmətə qərq oldu və İbrahim (ə) ibadətə layiq olan rəbbin yox olmaqdan 
uzaq olduğunu onlara anlataraq Günəşin də ibadətə layiq olmadığını bildirdi. 

Yuxarıda qeyd olunmuş səhnəni gözlərimiz önündə canlandırdıqda Xəlilullahın necə gözəl davranış, səbr, lətafət və 
ən gözəl yanaşma üsulu ilə tədriciliyə riayət edərək qövmünü yaradılmış olanlara ibadət etməkdən çəkindirdiyinin 
şahıdı oluruq. 

İndi isə Qurani-Kərimdə yer alan Yusif (ə) peyğəmbərin vaqiəsinə nəzər salaq: Qardaşları Yusifin (ə) canavar 
tərəfindən yeyildiyini atasına xəbər verməzdən əvvəl müxtəlif hazırlıq tədbirlərinə əl atırlar: 

1. Onlar Yaqub (ə) peyğəmbərin yanına gecə vaxtı gəlməyi qərara alırlar. Gecə yalançı nəzərləri və hərəkətləri 
pərdələmək üçün bir vasitədir.  

2. Qardaşlar evə daxil olmazdan əvvəl ağlaşma səhnəsi qururlar, ataları onların hərəkət və səslərini eşidib, ağır 
müsibətə düçar olduqlarını zənn etməli idi.  

3. Qardaşlar atalarının yanına daxil olduqda onun Yusifi (ə) görmədiyi zaman narahat olduğunu duyaraq-یا ابانا 
(Atacan) ifadəsi ilə ona müraciət etdilər. Bu ifadə atanın qəlbində övladlarına qarşı bir sevgi, mərhəmət və məğfirət 
hissi oyatmalı idi. 

4. Onlar həmin acı xəbəri qəflətən demədilər, məqsədlərinə çatmaq üçün bir müqəddimədən istifadə etdilər və 
dedilər ki, Yusif (ə) balaca olduğu üçün onun salamatlığını təmin etməkdən ötrü yüklərinin yanında saxladılar. Qəflətən 
canavar gəlib onu yemiş, onlar isə uzaqda olduqları üçün Yusifin (ə) çığırma və yardım səslərini eşitməmişlər. 

5. Qardaşlar həmin xəbəri Yaqub (ə) peyğəmbərə çatdırarkən onun şübhələrini dağıtmaq və bu işə yəqinliklə 
inandırmaq üçün hər cür vasitələrdən istifadə edir və deyirdilər: Biz bilirik ki, doğru danışsaq belə, sən bizə 
inanmazsan. Amma sən bizi necə ittiham edə bilərsən, sən ki orada olmamısan.  

Lakin Yusifin (ə) köynəyi tamamilə qana batmamışdı, sanki onu yeyən canavar ağıllı hərəkət etmiş uşağı yeməzdən 
əvvəl onu soyundurmuş, köynəkdən faydalanacaq kimi onu tikə-tikə etməmişdi. Yaqub (ə) peyğəmbər öz nübuvvət 
elmi ilə bu işin bir hiylə olduğunu zənn etmiş, sonra isə Allaha-Təalaya təvəkkül etmişdi. 

Musa (ə) həyatına nəzər salsaq, onu bir peyğəmbər olaraq dövrünün ən bilici adamı görərik. O eşidəndə ki, Xızır 
adlı saleh bir insan mövcuddur və ondan daha elmlidir Musa (ə) peyğəmbər onunla görüşmək və ondan öyrənmək 
qərarına gəlir. Lakin, Xızır buna etiraz edir. Onunla dostluğunun mümkün olmadığını bildirir, çünki o, edəcəyi 
əməllərin zahirən qeyri məqbul olduğunu düşünən Musa (ə) peyğəmbərin ona etiraz edəcəyini düşünürdü. Xızır öz 
növbəsində edəcəyi əməlləri hər dəfə ona şərh etməyə hazır deyildi. Lakin Musa (ə) peyğəmbər onunla dostluq etməyə, 
onun elmindən bəhrələnməyə israrlıdır və o bildirir ki, Xızırın etdiklərinə etirazını bildirməz, işlərin şərhini Xızırın 
seçdiyi vaxta qədər gözləyəcək. Onlar bir yerdə gedərək gəmiyə mindilər, Xızır elə ilk anda həmin gəmini deşdi. Musa 
(ə) peyğəmbər bu işə etirazını bildirdi, Xızır dedi:  

 .َقاَل َأَلْم َأُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطیَع َمِعَي َصْبًرا 
(Xızır) belə cavab verdi: “Sənə demədimmi ki, mənimlə bir yerdə olanda (görəcəyim işlərə) əsla dözə bilməzsən?” 

(Əl-Kəhf: 72)  
Musa (ə) cavab verdi:  

 .اَل َلا ُتَؤاِخْذِني ِبَما َنِسیُت َوَلا ُتْرِھْقِني ِمْن َأْمِري ُعْسًراَق
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(Musa) dedi: “Unutduğum bir şeyə görə məni danlama və məni öz işimdə (sənə tabe olmaqda) çətinliyə salma!” (Əl-
Kəhf: 73)  

Daha sonra Xızır oğlan uşağını öldürdüyü zaman Musa (ə) bunun pis bir iş olduğunu və heç bir müsəlmanın 
etməyəcəyini bildirərək, yenə də narazılığını bildirdi. Xızır yenə də ona səbrsiz olduğunu xatırlatdı. Musa cavab verdi:  

 .ي ُعْذًراَقْد َبَلْغَت ِمْن َلُدنِّ. َقاَل ِإْن َسَأْلُتَك َعْن َشْيٍء َبْعَدَھا َفَلا ُتَصاِحْبِني
(Musa) dedi: “Əgər bundan sonra səndən bir şey barəsində xəbər alsam, bir daha mənimlə yoldaşlıq etmə. 

(Hərəkətlərinə etiraz etdiyim, səni qınadığım üçün) sən artıq mənim tərəfimdən üzrlüsən (məni atıb getməyə haqqın 
vardır)” (Əl-Kəhf: 76). 

Onlar yenə yola düzələrək əhalisi xəsis olan bir kəndə çatdılar. Kənd camaatı onları yeməyə dəvət etmədilər və 
onlara ərzaq vermədilər. Xızır kəndin qırağında əyilmiş və az qala yıxılmaqda olan bir divarı düzəltdi Musa (ə) dedi: 

 .َلْیِھ َأْجًراَلْو ِشْئَت َلاتََّخْذَت َع
“Əgər istəsəydin, sözsüz ki, bunun müqabilində bir muzd (çörək pulu) alardın” (Əl-Kəhf: 77) 
Bütün bu səbrsizliklərdən sonra bu iki şəxs arasında ayrılmaq məqamı yetişdi. Xızır bu hadisələrin səbəbini Musaya 

(ə) izah etdikdən sonra onlar ayrıldılar. 
Bu iki şəxs arasında cərəyan edən söhbət və hadisələrə diqqətlə nəzər saldıqda, burada ciddi bir süjetin və 

tədriciliyin mövcud olduğunu sezə bilərik. 
Müsəlmanlar şərabın onlara layiq olmadığını öyrəndikdə onun müsəlman həyatında yeri haqqında Peyğəmbərdən (s) 

soruşdular. Lakin, Allah-Təala İslamı yenicə qəbul etmiş müsəlmanların əksəriyyəti üçün şərabın belə tezliklə tərk 
edilməsinin çətin olduğunu bildiyindən belə buyurur:  

 .َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْثُمُھَما َأْكَبُر ِمن نَّْفِعِھَما َیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر ُقْل ِفیِھَما ِإْثٌم َكِبیٌر
(Ya Rəsulum!) Səndən içki və qumar (meysir) haqqında sual edənlərə söylə: “Onlarda həm böyük günah, həm də 

insanlar üçün mənfəət (dünya mənfəəti) vardır. Lakin günahları mənfəətlərindən daha böyükdür!” (Əl-Bəqərə: 219) 
Doğrudan da, əsil müsəlman üçün bir işarə kifayətdir ki, o günahı savabdan ayırsın: şərabın günahı mənfəətindən 

çoxdur, deməli, ondan çəkinmək lazımdır. Göründüyü kimi şərabın günaha səbəb olması barədə artıq birinci addım 
atılmışdır.  

Sonradan ikinci addım gəlir: Namaz paklıq, təfəkkür və yerinə yetirilməsi zamanı dəqiqlik tələb olunan bir ibadət 
növüdür. İnsan namaza durduğu zaman bilavasitə Allahın hüzurunda dayanır, şərab isə təfəkkür və ağlı aparır. Heç 
müsəlmana yaraşarmı Allahın hüzurunda dayanaraq namaz qıldığı zaman nə dediyini bilməsin?! Deməli, namaz 
qılındığı zaman şərabdan çəkinmək lazımdır. Belə olduqda isə şərab içmək istəyən yalnız sübh namazından və işa 
namazından sonra şərab içə bilər. Çünki, bu iki namazdan sonra daha çox vaxt mövcuddur. Beləliklə də şərab içmək 
üçün müəyyən vaxt məhdudiyyəti qoyuldu:  

  َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْقَرُبوا الصََّلاَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرىٰ َحتَّىٰ َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن
“Ey iman gətirənlər! Sərxoş ikən nə dediyinizi anlamayana qədər... namaza (namaz qılınan yerə) yaxınlaşmayın” 

(Ən-Nisa: 43). 
Müsəlman gecə namazı qılmaq üçün qalxmaq istəyərkən namazda nə deyəcəyini və necə deyəcəyini anlamaq üçün 

mütləq şərabdan çəkinməli idi. Bütün bu tədriciliklə də müsəlman şərabdan çəkinməyə və onun haram olduğunu qəbul 
etməyə hazırlanırdı. Artıq bütün hazırlıqlar görünmüşdür və Allah-Təala buyurdu:  

ِإنََّما ُیِریُد الشَّْیَطاُن َأْن ُیوِقَع َبْیَنُكُم اْلَعَداَوَة . وُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَنَفاْجَتِنُب َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواْلَأْنَصاُب َواْلَأْزَلاُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْیَطاِن
 .َفَھْل َأْنُتْم ُمْنَتُھوَن.َواْلَبْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر َوَیُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اللَِّھ َوَعِن الصََّلاِة 

“Ey iman gətirənlər! Şərab da (içki də), qumar da, bütlər də, fal oxları da Şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir. 
Bunlardan çəkinin ki, bəlkə, nicat tapasınız! Şübhəsiz ki, Şeytan içki və qumarla aranıza ədavət və kin salmaqdan və 
namaz qılmaqdan ayırmaq istər. Artıq bu işə son qoyacaqsınızmı?” (Əl-Maidə: 90-91) 

Bununla da, şərab müsəlmanlara qəti şəkildə haram edildi.  
Maraqlı və diqqəti cəlb edən cəhət odur ki, hər şeyi bilən, işlərində heç bir məsləhətə ehtiyacı olmayan, hər bir hök-

mü verməyə qadir olan Allah-Təala insanların uzun illərdən bəri öyrəşmiş olduqları, qanlarına işləmiş bir əməli birdəfə-
lik deyil, xüsusi hazırliqla, tədriciliklə qadağan edir.  

Bütün bunlar insan cəmiyyətinə çox ciddi nəsihət və mesajdır. Belə ki, Allah-Təala müqəddəs kitabında insanları 
müəyyən addımları atdıqları zaman götür-qoy etməyə, necə deyərlər, yüz ölçüb, bir biçməyə çağırır, onlara bütün işlər-
də azdan çoxa, aşağıdan yuxarıya bir tədricilik üsulu ilə getməyi tövsiyə edir.  

Yüxarıda deyilənləri təhlil edərək belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, islami tərbiyədə vaxt məfhumu və tədricilik prin-
sipi bir-birindən ayrı deyil, əksinə, bir-biri ilə sıx bağlı olan məfhumlardır. İstər övlad tərbiyəsi, istərsə də cəmiyyətin 
müəyyən təbəqələrinin və ümumilikdə insan tərbiyəsi ilə məşğul olan hər bir kəs bu iki cəhəti yaddan çıxarmamalı, bu 
müqəddəs işində Allah kəlamının tərbiyə üslubunu ön plana çəkməlidir. 
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Резюме 
 
В статье говорится о концепции времени и о принципе постепенности в воспитательной системе Ислама. 

Утверждается, что соблюдая время, зная ему цену и используя его рационально можно достичь поставленной 
цели. Помимо этого подчеркивается большая значимость постепенности в воспитании общества. В отношении 
двух указанных принципов приводятся образцы из Священного Корана и хадисов.  
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Summary 
 
This article is about the concept of time and the principle of gradualism in the educational system of Islam. It is 

argued that observing time, knowing his value and using it rationally can achieve this goal. In addition to emphasize the 
great importance of gradualism in the education community. In relation to these two principles are samples from the 
Holy Quran and Hadith. 
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zərbaycan xalqı tarixən islam dininə və adət-ənənəsinə bağlı olmuşdur. İslam dini, insanların gündəlik həya-
tını, məişətinı, yaşayış tərzini müəyyən edən aparıcı amil olmuşdur.Məscidlərimiz, ibadət yeri olmaqla 
bərabər, həmin bölgənin və məhəllənin uşaqlarının tərbiyəsində, yazıb-oxumağı öyrənməsində yaxından 

iştirak etmişdir. Mədrəsələr islamı elmlərin, dini dəyrlərin nəsildən-nəsilə öturulməsi funksiyasını yerinə yetirmiş və bu 
nizam əsrlərlə davam etmişdir.  

XIX əsrin əvvəllərində baş verən Rusiya-İran müharibələri nəticəsində, 1913-cü il Gülüstan və 1928-ci il Türkmən-
çay sülh müqavilələrinə görə Azərbaycan iki hissəyə parçalandı.Araz çayı sərhəd olmaqla Şimali Azərbaycan Rusiyanın 
tərkibinə qatıldı.Cənubi Azərbaycan isə İrana verildi.(2, s. 192) Şimali Azərbaycan fərqli bir dinin və mədəniyyətin 
daşıyıcısı olan Rusiyanın tərkibinə birləşdirildi. 

 Bu dövr Azərbaycan xalqının maarifçilik tarixində ibtidai rus məktəblərinin təşkili ilə yanaşı, ənənəvi təhsil forma-
larının inkişafı ilə xarakterizə olunur. Şimali Azərbaycanın işğalından sonra da ibtidai təhsil bütövlükdə müsəlman ru-
hanilərinin ixtiyarında olan, buna görə də dini dünyagörüşünün mənbəyinə çevrilən məktəblərdə - mollaxanalarda cəm-
ləşmişdi. Bir çox məktəblər çoxillik tarixə malik idi. 

 Azərbaycanda adi məktəblərdən başqa orta ruhani məktəbləri - mədrəsələr də fəaliyyət göstərirdi. Bu məktəblər, 
adətən, böyük məscidlərin nəzdində açılır və onların hesabına saxlanılırdı. Mədrəsələrdə təhsil və yaşamaq pulsuz idi. 

A
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Onlar mədrəsəni bitirən zaman dini rütbə alırdılar. Ərəb dilinə sərbəst yiyələnməyə əsaslanan proqrama- Quranı, ilahiy-
yatı dərindən öyrənməklə yanaşı, ümumtəhsil fənləri - fəlsəfə, tarix, coğrafiya, astronomiya, təbabət, müsəlman hüququ 
və digər elmlər də daxil idi. Həmin elmlər islam mövqeyindən tədris olunurdu.Xüsusi məktəblərin fəaliyyət göstərmə-
sinə imkan verən çar hakim dairələri onların üzərinə ciddi nəzarət qoymuşdu. Ruhani məktəblər - mədrəsələr daha ciddi 
nəzarətdə saxlanılırdı. Digər tərəfdən, xüsusi məktəblər yerli əhalinin təhsilə tələbatını ödəməkdə dövlət xəzinəsini təd-
ris müəssisələrinə əlavə vəsait xərcləməkdən xilas edirdi. Azərbaycanda milli məktəblərin mövcudluğu faktı ilə hesab-
laşan çar hökuməti rus tədris müəssisələri şəbəkəsini də yayırdı. Yerli əhalini kütləvi şəkildə rus dövlət məktəblərinə 
cəlb etmək cəhdlərinə baxmayaraq, çar hökuməti bu zaman məcburiyyət tədbirlərinə əl atmırdı. ( 3, 104-111)  

 XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda maarifçilik yeni ideoloji cərəyan kimi yaranıb inkşaf edirdi. ( 2, s. 193) 
 Bu dövr müxtəlif xeyriyyə təkilatlarının geniş maarifçılk hərəkatı ilə diqqəti cəlb edir.XX əsrin əvvəllərində Bakıda 

30-dan artıq xeyriyyə cəmiyyəti fəaliyyət göstərirdi. Əhəmiyyətinin dərəcəsinə görə bunların arasında 1906-cı il martın 
4-də nizamnaməsi təsdiq edilmiş, noyabrın 10-da isə Bakı Dumasının zalında təntənəli açılışı olmuş tam şəkildə “Nəşri- 
savad və maarif”, qısaca olaraq “Nəşri-maarif” adlanan xeyriyyə cəmiyyətini xüsusilə qeyd etmək istərdik. Başlıca 
məqsədi Bakı şəhərində və quberniyalarda yaşayan müsəlmanlar arasında elm və maarifi, xüsusilə ibtidai təhsili Azər-
baycan və rus dillərində yaymaq, hər növ maarifçilik fəaliyyətini dəstəkləmək olan cəmiyyətə Bakı quberniyasının baş 
qazisi və Bakı Müsəlman Şiə Ruhani İdarəsinin sədri Axund Mir Məhəmməd Kərim Mircəfərzadənin sədr, vətənpərvər 
ziyalı Əhməd bəy Ağayevin isə katib seçilməsi cəmiyyətin uğurlu fəaliyyətinin təminatçısı oldu. Uşaqlara təhsil ver-
məklə yanaşı cəmiyyət, təhsil üçün vacib amillərdən hesab olunan pedaqoji kadr hazırlığına da xüsusi əhəmiyyət 
verirdi. Bu sahədə 1907-ci ildə cəmiyyət tərəfindən açılmış və cəmi üç il fəaliyyət göstərmiş, bir növ seminariya sayı-
lan, ”Darül-muallimin”və 1908-1909-cu illərdə təşkil edilmiş ”İslam” Azərbaycan müəllimlər kursunun əvəzolunmaz 
xidmətləri olmuşdur. Cəmiyyətin yetişdirdiyi müəllimlər ”Nəşri-maarif” məktəbindən başqa, digər xeyriyyə cəmiy-
yətləri tərəfindən açılmış “Nicat” və ”Səadət” məktəblərində də təlim-tərbiyə ilə məşğıl olmuş və pedaqoji kadrlara olan 
ehtiyacı qismən də olsa ödəmişlər.( 9, s. 223-239 ) 

 Həmin dövrdə xalqın tərəqqisi naminə maarifçilik fəaliyyətilə məşğul olmuş “Nicat”, ”Bakı Müsəlman Qadın 
Xeyriyyə Cəmiyyəti”, ”Səadət” və “Səfa” xeyriyyə cəmiyyətləri açdığı məktəblərdə maarifçilik hərakatında xüsusi 
xidmətlər göstərmişlər. 

 Türk-islam dünyasında eləcə də Şərqdə ilk demokratik, dünyəvi dövlət quruluşuna malik olan Azərbaycan Xalq 
Cuhuriyyəti də yarandığı gündən vətəndaşların hüquqi, siyasi və dini azadlıqlarına böyük önəm vermişdir. 

 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan Milli Şurası İstiqlal bəyannaməsi ilə Azərbaycanın şimal torpaqlarında 
Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıldığını elan etdi.( 6, s. 45 ) 

 İstiqlal bəyannaməsinin IV bəndində deyilirdi: “Azərbaycan Demokratik Respublikası öz sərhədləri daxilində 
milliyyətindən, dinindən, sosial vəziyyətindən və cinsindən asılı olmayaraq, bütün vətəndaşlara vətəndaşlıq və siyasi 
hüquqlar təmin edir.( 6, s. 43-44 ) 

Bayraqdakı İslamin rəmzi olan yaşıl rəng Cümhuriyyətin islami dəyərlərə necə böyük önəm verdiyini əks etdirirdi. 
Cümhuriyyət dönəmində yaradılan “Sosial təminat və dini etiqad” nazirliyi sosial problemlərlə yanaşı vətəndaşların dini 
məsələləri ilə də yaxından məşğul olurdu. AXC rəhbəri Məmməd Əmin Rəsuizadənin tapşırığı ilə həmin dövrdə 
Tiflisdə fəaliyyət göstərən Qafqaz Müsəlmanlarının Ruhani İsdarəsi Bakıya köçürülməklə yenidən təşkil edildi və 1918-
ci il dekabr ayının 11-də Sosial Təminat və Dini Etiqad naziri Müsa Rəfibəyovun sərəncamı ilə Axund Ağa Əlizadə 
QMRİ-nin sədri və Şeyxulislam təyin edildi. 

 Cumhuriyyətin mövcud olduğu 23 ay ərzində bütün dinlərə hörmətlə yanaşılmışdır. Məscidlərlə yanaşı başqa dinlə-
rin və təriqətlərin ibadət evləri və tədris məktəbləri sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərirdi. Bütün dinlərin və millətlərin 
nümayəndələri parlamentdə təmsil olunurdu.Vicdan azadlığı sahəsində tam tolerantlıq təmin edilmışdi. 

 Məlum olduğu kimi, müstəqillik dövrü uzun çəkmədi. 1920-ci ilin aprelin sonlarında XI rus ordusu Azərbaycan 
Xalq Cumhuriyyətinin müstəqilliyinə son qoydu. Azərbaycanın siyasi müstəqilliyi ilə yanaşı, dini müstəqilliyinə də ağır 
zərbələr vuruldu, hakimiyyəti ələ keçirən bolşeviklər 1920-ci il mayın 15-də Hərbi İnqilab Komitəsinin qərarı ilə Dini 
Etiqad Nazirliyi, Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani İdarəsi və şeyxülislamlıq təsisatını ləğv etdilər.(4, s.11-12)  

 Azərbaycanda da başqa sovet respublikalarında olduğu kimi dinin tədrisi, dini ədəbiyyatin əldə edilməsi və yayıl-
ması qadağan edilmişdi.Azərbaycan islam dünyasından ayri düşdüyünə görə onun islamla bağlı varislik ənənələri 
qırılmış, islam öyrənilməmiş, din insanlara ateizm mövqeyindən təqdim edilmişdir.  

 İslam və müsəlman xalqları daha ağır məhrumiyyətlərə düçar edilirdilər. “Dinsizlərin mübariz ittifaqı” şüarları 
altında məscidlər sökülüb dağıdılır, yerlə yeksan olunurdu. Dinsizlik pərdəsi altında nə qədər tarixi mədəniyyət 
abidələri, məbədlər, məscidlər “sinifi düşmən yuvası” elan edilərək bağlanmış, anbarlara, muzeylərə çevirilmişdi. Təkcə 
onu qeyd etmək kifayətdir ki, XX əsrin əvvəllərində, inqilab ərəfəsində Qafqazda 2000-ə yaxın məscid və ziyarətgah 
olduğu halda, 80-ci illərdə burada təqribən 25 məscid və bir neçə müqəddəs ocaq fəaliyyət göstərirdi. Ən ağır itkilərdən 
biri isə 1933-cı ildə yol salınması bəhanəsilə IX əsrin möhtəşəm tarixi abidəsinin – Bibiheybət məscidinin dağıdılması 
olmuşdur. 
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 İlahiyyatçılar müxtəlif cəza tədbirlərinə məruz qalır, danışıqsız Sibirə sürgün edilirdilər. O illərdə nə qədər bizim 
yüksək rütbəli din xadimlərimiz, alimlərimiz, din məsələlərini tədqiq edib öyrənən islamşünaslarımız, axundlarımız, 
hacılarımız, şeyxlərimiz nahaqdan məhv edildilər, güllələndilər.  

 Azərbaycan xalqına vurulan ən ağır zərbə isə onun min ildən artıq bir müddət ərzində istifadə etdiyi ərəb əlifbasının 
1929-cu ildə latın, 1939-cu ildə isə rus qrafikası əsasında yaradılmış əlifba ilə əvəz edilmısi oldu. Nəzərə alsaq ki, 
yüzilliklər boyu xalq tarixini, ədəbiyyatını , ictimai fikrini bu əlifba ilə yazıb yaratmışdır, itkinin nə qədər böyük 
olduğunu təsəvvürümüzə gətirə bilərik. Artıq 40-ci illərdə əhalinin əksər hissəsi öz tarixi və mədəniyyəti ilə bilavasitə 
tanış olmaq imkanını itirmişdi1. ( 1, s. 157-158 ) 

 1941-ci ildə Almaniyanın Sovet İttifaqına qarşı müharibəyə başlamasından sonra sovet rejiminin səmavi dinlərə, o 
cümlədən, İslam dininə olan münasibətində müəyyən yumşalma hiss olunmağa başladı. Sovet rəhbərliyi 20-30-cu 
illərdə İslam dininə qarşı həyata keçirdiyi sərt siyasətdən imtina edərək əhalini ümumi düşmənə qarşı səfərbər etmək 
üçün ruhanilərin köməyindən istifadə etməyi qərara aldı.1944-cü il aprelin 14-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti 
Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani İdarəsi bərpa edilməsi haqqinda qərar qəbul etdi. Mayın 25-28-də keçirilən 
qurultayda axund Ağa Əlizadə yenidən ZMRİ-nin sədri və Şeyxülislam vəzifəsinə seçildi. ( 4, s. 13 ) 

 Bağlanmış bəzi məscidlərin açılmasına icazə verildi. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda 17 məscid fəaliyyət 
göstərirdi. 

 Sovet dönəmində dinin tədrisi qadağan edildiyindən respublikamızda savadlı din xadimi, eləcədə Azərbaycan 
dilində dini ədəbiyyat demək olar ki yox dərəcəsində idi. İnsanlar ərəb əlifbasını və Quran oxumağı yalnız gizli şəkildə 
sovet represiyya illərindən sağ qurtarmış yaşlı din adamlarından öyrənə bilirdilər. Bu dövrdə hətta vəfat etmiş insanların 
dəfn edilməsi üçün savadlı din xadimi çatışmırdı. Dini fəaliyyətlə məşğul olanların əksəriyyəti mükəmməl təhsil 
almadıqlarından dini bilikləri cox aşağı idi.Onların fəaliyyəti əsasən yas mərasimlərini idarə etməklə və bəzi şəriətlə 
bağlı məsələləri həll etməklə (kəbin kəsmək, məhərrəm ayında aşura mərasimini keçirmək və.s) məhdudlaşırdı. Ali və 
orta dini təhsil almaq istəyənlər isə sovet məkanında yalnız Orta Asiyada- Özbəkstanda fəaliyyət göstərən Buxara Mir 
Ərəb İslam mədrəsəsində və Daşkənd İslam İnstitunda təhsil almaq məcburiyyətində qalırdilar. Respublikamızdan hər il 
1 yaxud 2 nəfər dini təhsil almaq üçün həmin təhsil ocaqlarına göndərilirdi.Bu isə şübhəsiz respublikamızın dini 
kadrlara olan ehtiyacını ödəmirdi.  

 1989-cu ilin iyulunda Bakıda Zaqafqaziya müsəlmanlarinın IX qurultayında 30-40-cı illərdə günahsız yerə cəza 
tədbirlərinə məruz qalmış ilahiyyatçılara bəraət verilməsi müzakirə edilmişdir.Qurani-Şərifin Azərbaycan dilinə 
təcuməsi başa çatdırılmışdır. Bundan başqa, görkəmli ilahiyyatçı Məhəmməd Həsən Mollazadənin 1908-ci ildə Tiflisdə 
çapdan çıxmış “ Kitab əl-bəyan fi təfsir əl-Quran (“Quranın təfsirinə dair izahat kitabı) əsəri nəşr olunmuşdur. ( 1, s. 
159 ) 

 Çox böyük çətinliklərdən sonra SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dini İşlər Şurasının 17.01.1989-cu il tarixli, 2 №-li 
protokoluna əsasən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nəzdində Bakı İslam Mədrəsəsinin açılmasına və 15 nəfər tələbənin 
qəbuluna razılıq verdi. Bu mədrəsənin açılmasında Qafqafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, Şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadənin və Bakı İslam Universitetinin rektoru Sabir Həsənlinin böyük xidmətləri olmuşdur. 1991-ci ildə həmin 
mədrəsənin bazasında Bakı İslam İnstitutu yaradılmış, 1996-cı ildən isə Bakı İslam Universiteti (BİU) kimi fəaliyyət 
göstərir. Universitetin bugünədək üç mindən artıq məzunu olmuşdur.  

 1990-cı illərin əvvəllərində müxtəlif bölgələrdə (Şəkidə, Ağdaşda, Xaçmazda, Lənkəranda, Cəlilabadda, Göyçayda, 
Zaqatlada və.s)Bakının müxtəlif rayonlarında mədrəsələrin açılmasına icazə verildi. Məscidlərin nəzdində Quran 
kursları fəaliyyətə başladı. 

 Dini kadrların hazırlanması sahəsindəki 70 illik fasilənin acı nəticələri həmin anda hiss edilməyə başlandı. Belə ki, 
açılan bu təhsil müəssisələrində dini fənnləri tədris edəcək ilahiyyatçı kadrlar, Azərbaycan dilində dini ədəbiyyat və 
dərs vəsaiti demək olar ki, yox dərəcəsində idi. İslama maraq artdığı üçün ölkədə geniş dini maarifçilik işinin 
aparılmasına ehtiyac yaranmışdı.  

 Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra başqa sahələrdə olduğu kimi, dini və milli-mənəvi dəyərlərin qorunması 
sahəsində də hüquqi bazanın yaradılmasını həyata keçirmişdir. 20 avqust 1992-ci il tarixində “Dini etiqad azadlığı 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir.( 10, s. 47-48 )  

 Dövlətin də dinə və dini təhsilə münasibətındə əsaslı dəyişikliklər yaranmağa başladı. Sovet dövründə müxtəlif 
məqsədlər üçün istifadə edilən köhnə məscidlər təmir edilərək dindarlarin istifadəsinə verildi, yeni məscidlər tikildi, 
dini ayinlərin keçirilməsinə sovet dövründə qoyulmuş qadağalar aradan qaldırıldı, dini bayramlar dövlət səviyyəsində 
qeyd edilməyə başlandı.  

 Keçid dövrünün çətinliklərinə məruz qalan Azərbaycanda, xarici ölkələrdən gələn müxtəlif təşkilatların dini tədris 
sahəsindəki fəaliyyətləri də diqqət çəkicidir. Beləki, bu fəaliyyətlərin sahəsi və ölçüləri islami təşkilatlardan başlayaraq 
Kirişnaçılar, Bəhailər və bir çox xristian təşkilatlara qədər uzanmaqdadır. 

İslami təbliğat fəaliyyətləri əsasən Türkiyə, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Liviya, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 
Kuveyt, İordaniya kimi müsəlman ölkələrindən gələn şəxslər və könüllü təşkilatlar tərəfindən aparılmaqdadır. İstər is-
lam, istərsə də Avropa ölkələrindən gələn bu təşkilatların niyyətləri ilk planda əhalinin sosial problemlərini asanlaş-
dırmağa yönəlmiş insani (humanitar) yardım məqsədi təşkil edir.( 5, s.31 )  
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Hal-hazırda respublikamızda mövcud olan dini mühitin formalaşmasına müstəqilliyimizin ilk illərindəTürkiyə, İran 
və Ərəb ölkələrindən gəlmiş təşkilat və şəxslərin fəaliyyəti çox böyük təsir göstərmişdir.Həmin dövrdə bu təşkilatların 
fəaliyyətinə stimul verən əsas iki faktoru xüsusi qeyd etmək lazımdir. Bunlardan birincisi ölkədə yaranmış qeyri-sabit 
sosial-iqtisadı vəziyyətlə əlaqədar olaraq əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı olması, ikincisi isə dini savadsızlıqdır. Müs-
təqilliyimizin ilk illərində hər iki faktor respublikamızda mövcud idi. Eyni zamanda sovet dönəmində dinin öyrənilmə-
sinə qoyulmuş qadağalar insanların kütləvişəkildə dini savadsızlığına gətirib çıxarmışdı.Həmin illərdə xarici ölkələrdən 
gətirilən humanitar yardımlara və aparılan dini maariflənməyə cox böyük ehtiyac yaranmışdı.  

 Respublika iqtisadiyyatının sürətli inkşafı, xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərən xarici humanitar təşkilatların əksəriy-
yətinin fəaliyyətinə xitam vermək imkanı yaratmışdır.Lakin onların dini maarifçilik adı altında apardıqları təbliğatın 
nəticəsi olaraq Azərbaycanda islamın qeyri-ənənəvi təriqərləri və cərəyanları yarnmışdır. 

 Türkiyə Cümhuriyyətinin dini təhsil sahəsindəki tarixi çoxillik təcrübəsinin araşdırılaraq, öyrənilməsi və bu təc-
rübədən Azərbaycanda istifadə edilməsi ölkəmizdə dini təhsilin düzgün qurulmasına kömək edər.Türkiyə Cümhuriyyəti 
bu gün laiklik siyasətini həyata keçırır, yəni dinin dövlətdən ayrı olduğunu qəbul edən dünyəvilik siyasəti yürüdür, eyni 
zamanda dinin cəmiyyətin həyatında oynadığı rolun əhəmiyyətini nəzərə alaraq öz siyasətində dinə və dini təhsilə 
böyük diqqət yetirir.  

Həm Türkiyə Cümhuriyyəti, həm də Azərbaycan Respublikası dini təhsil sahəsində tarixin müəyyən məqamlarinda 
oxşar taleləri yaşamışlar. Beləki, 1920-1989-cu illərdə Azərbaycanda dini təhsil qadağan edilmiş, 1932-1949-cu illərdə 
isə Türkiyə Cumhuriyyətində dininin tədrisinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulmuşdur. 

 Türkiyə yenicə müstəqillik qazanmış Azərbaycana maddi və mənəvi köməyini əsirgəməmişdir. Müstəqilliyin ilk 
illərindən başlayaraq Türkiyənin bir çox təşkilatları, o cümlədən bir sıra vəqflər Azərbaycanda fəaliyyətə başladılar. Bu 
vəqf və təşkilatların Azərbaycanda həm humanitar yardım, həm də dini təhsil sahəsində bir çox fəaliyyətləri olmuşdur. 
Türkiyə Dəyanət Vəqfi və Azərbaycan Gəncliyə Yardım Fondu bu təşkilat və vəqflərin öndə gələnlərindəndir.( 11. 
səh.67 )  

 Türkiyə Dəyanət Vəqfi 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və BDU ilə müqavilə bağlayaraq, 
BDU-ya bağlı İlahiyyat fakultəsini açmışdır. ( 12. səh.16)  

Fakultədə yerli müəllimlərlə bərabər, Türkiyənin bir sıra ilahiyyat fakultələrindən dəvət olunmuş müəllimlər də dərs 
aparırdılar.Zaman keçdikcə türk müəllimlər, fakultəni bitirmiş və Türkiyədə təcrübə keçmiş yerli kadrlarla əvəz 
edilmişdir.  

Türkiyə Dəyanət Vəqfinin və türkiyəli iş adamlarının inşa etdirdikləri məscidlərdə (“Şəhidlər”, “İlahiyyat”, 
“Qaraçuxur”, “Mehdiabad”, “Qusar”, “Yevlax”, Ləki (Ağdaş), Naxçıvanda “Kazım Qara Bəkir” ) edilən dini söh-
bətlərin böyük rolu olmuşdur. Azərbaycanda ali təhsilli dini kadrların hazırlanmasında, dini təyinatlı ədəbiyyata olan 
ehtiyaclarının ödənılməsində Türkiyə yaxından iştirak etmişdir. 

Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata əsasən 1992-2009-cu illərdə Azərbaycanda inşa 
olunan 588 məsciddən 92-si xarici ölkələrin yardımı ilə tikilib. Bu məscidlərin 63-ü Kuveyt, 24-ü Türkiyə, 3-ü Səu-
diyyə Ərəbistanı, 1-i Qətər, 1-i isə İranın yardımı ilə inşa olunub.Türkiyənin inşa etdiyi 24 məsciddən 9-nu Türkiyənin 
Dəyanət İşləri Vəqfi tikib. “ Məscidlərin tikintisində həm bu xarici olkələr, həm də onların xeyriyyə təşkilatları iştirak 
edib” ( 14 )  

 Gəncliyə Yardım Fondunun (GYF) dini tədris sahəsində fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Fond, Türkiyədən 
olan iş adamları tərəfindən maliyyələşdirilir. 1992-ci ilin noyabrindan fəalıyyətə başlayan Fond respublikamızın 
müxtəlif bölgələrində- Xosrov (Ağdaş rayonu ) İslam mədrəsəsi, Əliabad (Zaqatala rayonu) İslam mədrəsəsi, Şəki 
Quran hafizləri və islam elmləri mədrəsəsi, Bakı “Şəbnəm” mədrəsəsi fəaliyyəti üçün hər cür maddi-mənəvi yardımlar 
etmişdir. 

 Həmin Fondun maliyyə dəstəyi və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin 26 avqust 1998-ci il tarixli, 121 saylı əmri 
ilə respublikanın şimal bölgəsində dini vəziyyətin mürəkkəbliyini, ali təhsilli din xadiminə olan ehtiyacı, eləcədə 
gənclərin dini təhsil almaq adı ilə xarici ölkələrə məqsədli axının qarşısını almaq məqsədilə həmin bölgədə Bakı İslam 
Universitetinin Zaqatala filialı yaradıldı. (13)  

 Azərbaycanın şimal rayonlarında islamın qeyri-ənənəvi təriqətlərinin qarşısının alınmasında bu filialın böyük rolu 
olmuşdur.Beləki, əvvəllər bu bölgədən olan gənclər dini təhsil almaq məqsədilə Şimali Qafqaz Respublikalarına, 
Dağistana və müxtəlif ərəb ölkələrinə üz tuturdular.Filial yaradıldıqdan sonra həmin bölgənin eləcədə, Gurcustanda 
yaşayan həmvətənlərimizin də ixtisaslı dini kadrlara olan ehtiyacı ödənilmişdir. Filialın müəllimlərinin əksəriyyəti 
xüsusilə dini fənnləri tədris edənlər Türkiyədən dəvət olunurdu. Zaman keçdikcə türk müəllimləri həmin filialı bitirmiş 
Türkiyədə təcrubə keçmiş azərbaycanlı müəllimlərlə əvəz edilmişdir.Burada tədris binaları, məscid kompleksi, 
tələbələrin yaşayışı üçün yataqxana inşa edilmlşdir. Tələbələrin istifadəsi üçün zəngin kitabxana yaradılmışdır.  

Müstəqilliyimizin ilk illərindən yüksək ixtisaslı ilahiyyatçı kadrların hazırlanmasında Türkiyə Azərbaycana hər cür 
yardım göstərmişdir.Bu təmənnasız yardımın nəticəsi olaraq dini təmayüllü təhsil müəssisələri açılmış, respublikamıza 
dini təyinatlı ədəbiyyat gətirilmiş, ilahiyyatçı kadrlara və müəllimlərə olan ehtiyac müvəqqəti olaraq ödənilmiş, 
insanların ibadəti və maariflənməsi üçün yeni məscidlər tikilmişdir. Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyədən 
daxil olan dini ədəbiyyat xurafat və radikal fikilərdən uzaqdır. 
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 Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dini təhsil sahəsində əməkdaşlığınizamlayan ən mühüm sənəd Azərbaycan 
Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi (DQİ üzrə DK) ilə Türkiyə Respublikasının Dəyanət İşləri 
Bakanlığı arasinda dini təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında protokoldur. Protokol 23 sentyabr 2003-cü ildə 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.( 7 ) 

 İmzalanmış protokol Türkiyə Respublikasından DQİ üzrə DK –nin razıllığı əsasinda dini təhsil sahəsində işləmək 
üçün din adamları, müəllim və.s kadrların dəvət edilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan 
din adamlarının təhsilinə dair proqramların hazırlanması, seminar və kursların təşkil edilməsi və digər tədbirlərin həyata 
keçirilməsi üçün Dəyanət İşləri Bakanliğı tərəfindən təyin ediləcək səlahiyyətli şəxslərin DQİ üzrə DK-nin razılığı ilə 
Azərbaycan Respublikasında işləməsinə icazə verilir.  

 Türkiyədə dinin tədrisi dövlətin nəzarəti altında həyata keçirilir.Din mədəniyyəti və Əxlaq bilgisi dərsləri ilk və orta 
təhsil müəssisələrində məcburi dərslər arasındadır.Din dərslərinin proqramları digər dərslər kimi Milli Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən hazırlanır.(16) 

Gənclərin milli-mənəvi dünyagörüşünün formalaşmasında, eləcədə onların ailədə və cəmiyyətdə faydalı insan olaraq 
yetişməsində dini biliklər böyük rol oynaya bilər. Dinin düzgün tədrisi və təbliği sayəsində gənclərimizi müxtəlif zərərli 
vərdişlərdən qorumaq olar. 

 Ali dini və dini orta ixtisas tədris müəssisələrində dövlət nəzarətini həyata keçirmək üçün çox mühüm qərarlar 
qəbul edilmişdir.Beləki, “Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 02.09.2002-ci il tarixli 782 nömrəli Fərmanına əlavələr edilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.08.2009-cu il tarixli 143 qərarı ilə ilə təsdiq edilmiş “Xüsusi razılıq 
(lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə 
görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nə “ali dini və dini orta ixtisas tədris müəssisələri”nin fəaliyyəti əlavə 
olunmuş və bu fəaliyyətin lisenziyalaşdırılması Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə həvalə olunmuşdur.( 15 ) 

Fərmana uyğun olaraq BİU-nun vəsatəti əsasında universitetin lisenziyalaşdırılması məsəsləsinə baxılmış və 
26.08.2009-cu il tarixdə onun fəaliyyətinə lisenziya verilmişdir.Lisenziya verildikdən sonra universitetdə tədris prosesi 
Təhsil Nazirliyinin nəzarəti altında həyata keçirilir.Universitetə tələbə qəbulu 2010-cü ildən mövcud qanunvericiliyə 
uygun olaraq Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən aparılır.Universitetin tələbə 
və müəlim heyəti, tədris olunan fənnlər, maddi-texniki baza və tədrisin təşkilinin səviyyəsi barədə məlumatlar 
mütəmadi olaraq Təhsil Nazirliyinə təqdim olunur. Fərmanda fəaliyyət növləri siyahısına “ dini orta ixtisas tədris 
müəssisələri” ilə bağlı bənd əlavə edilməsinə baxmayaraq hələlik bu kateqoriyadan olan müəssisələrin statusu tam 
müəyyən edimədiyindən onların lisenziyalaşdırılması aparılmayıb.  

Son zamanlar DQİ üzrə DK-nin və QMİ-nin təşəbbüsü ilə milli-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı keşirilən seminar, sim-
pozium və konfranslarda uşaqların və gənclərin dini təhsil poblemləri ən çox müzakirə olunan mövzulardan-
dır.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin və DQİ üzrə DK-nin birgə əmri ilə “Təhsil müəssisələrində uşaq və 
gənclərun milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlər ruhunda tərbiyə olunması tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında 2015-
ci il üçün Fəaliyyət Planı”təsdiq edilmişdir.Həmin Fəaliyyət Planında respublikanın müxtəlif təhsil müəssisələrində 
uşaqların və gənclərin dini maariflənməsi üçün elmi-praktik konfransların, müsabiqələrin, dəyirmi masaların, seminar, 
konfrans və diskussiyalarıntəşkili də nəzərdə tutulmuşdur.QMI-nin nəzdində yaradılmış “Təkmilləşmə kursları” nın 
vasitəsi ilə din xadimlərinin dini, hüquqi və siyasi biliklərinin artırılması istiqamətində çox böyük işlər görülür.Lakin 
kütləvi dini maariflənmə üçün ən münasib yer ali və orta məktəblərdir. Dini təhsilin əhəmiyyətini qeyd edən Atatürk, bu 
təhsilin məktəblərdə verilməsinin vacıbliyini aşağıdakı sözlərlə ifadə etmişdir: “Hər bir insan dinini, diyanətini, imanını 
öyrənmək üçün bir yerə möhtacdır, o yer məktəbdir” (17, s. 86 ) 

 İslam dininin bəşəriyyətə bəxş etdiyi mənəvi dəyərlərin əhəmiyyətindən və onların öyrənilməsinin vacibliyindən 
bəhs edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin hələ 1996-cı il fervların 2-də müstəqil Azərbaycan 
Respublikası gənclərinin birinci forumunda söylədiyi fikirlər bu gün üçün də çox aktual səslənir. “Gənclərimizin islam 
dininin mənimsənilməsi üçün, hesab edirəm ki, lazımi tədbirlər görülməlidir. Çünki bu tədbirlərin olmaması nəticəsində 
bəzi mənfi hallar meydana çıxır, ayrı-ayrı qruplar gənclərə fanatizm əhval-ruhiyyəsini aşılamaq istəyirlər və bunlar da 
bizim gənclərin tərbiyəsinə zərər vurur. Ona görə də islam dininin məktəblərdə tədris olunması, hesab edirəm ki, günün 
tələblərindən biridir və bu barədə Təhsil Nazirliyi, müvafiq təşukilatlar düşünməlidirlər, lazımi tədbirlər görməlidirlər. 
Yəni bizim gənclərimiz dinimizi olduğu kimi öyrənməli, qəbul etməli və ondan istifadə etməlidirlər. Biz heç vaxt yol 
verə bilmərik ki, ayrı-ayrı şəxslər, ayrı-ayrı qüvvələr öz şəxsi mənafelərini güdərək islam dini pərdəsi altında 
Azərbaycan gənclərinin tərbiyəsinin zədələnməsinə gətirib çıxarsınlar. ( 8, s. 315-316 ) 

 Hal-hazırda Zaqatala rayonunda Əliabad İslam Mədrəsəsi, Şəki İslami Elmlər Hafizlik Mədrəsəsi, Bakı Şəbnəm 
İslam Mədrəsəsi, eləcədə Türkiyədən gəlmiş ayrı-ayrı camaatlara məxsus mədrəsələr və kurslar, Bakının Əhmədli və 
Maştağada qəsəbələrində, eləcə də Lənkəranda və Cəlilabadda yerləşən mədrəsələr fəaliyyətini davam etdirirlər.  

 Bu gün gənclər dinə çox maraq göstərirlər.Fəaliyyət göstərən mədrəsələr və Quran kursları isə onların dini təhsilə 
olan ehtiyaclarını tam şəkildə ödəmək iqtidarında deyil.Uşaqların və gəclərin bu istəyini qarşılayacaq savadlı pedaqoji 
kadrlarla təmin olunmuş, lazımi maddi-texniki bazaya və tədris proqramına malik olan mədrəsələr çox azdır. Övlad-
larına dini bilgilər verilməsini istəyən valideynlər məcbur olub yaxın ətraflarında müəyyən dini savadı olan insanlara 
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müraciət edirlər.Bəzən müəllimlik iddiasında olan həmin şəxslərin dini biliklərinin yetərincə olmaması, onların gənclərə 
öyrətdikləri məzhəbçi və təriqətçi fikirlər gələcəkdə ailədə, cəmiyyətdə narahatçılıqlar yaradır və ailələr övladlarına 
düzgun dini təhsil verə bilmədiklərinə görə əziyyət çəkirlər.Hal-hazırda uşaqlar və gənclər arasında dinin tədrisi 
nizamsız, bəzən də gizli bir şəkildə aparılır.  

 Dövlətin ciddi nəzarəti və qayğısı altında uşaqların və gənclərin məktəblərdə doğru, düzgün dini təhsil alması bu 
boşluqları aradan qaldıra bilər. Təhsil Nazirliyi, DQİ üzrə DK, QMİ, BİU, BDU-nin İlahiyyat fakultəsi və AMEA-nın 
müvafiq institutlarından mütəxəsislər cəlb etməklə dərsliklər hazırlana bilər. Bu dərslər hər cür məzhəbçi və təriqətçi 
fikirlərindən uzaq olmalıdır.Dərslərin tədrisi BİU-nin və BDU-nin İlahiyyat fakultəsinin məzunlarına həvalə edilə 
bilər.Bu dərsləri tədris edəcək müəllimlərin şəxsi keyfiyyətlərinə də cox böyük önəm verilməlidir.Çünki, dini sahədə 
dərs aparan müəllim oz tələbəsinə və yaxud şagirdinə dini biliklərlə yanaşı, əxlaq daöyrədir. 

 
ƏDƏBİYYAT: 
 
1. Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, “ Qafqazda islam”, Azərnəşr, 1991,  
2 . Ağayar Şükürov, Fəlsəfə, 1997 
3. Azərbaycan tarixi XIX əsr, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Yeddi 

Cilddə IV cild, Bakı–2007 
4. Cumhuriyyət və sovet dövrünün şeyxülislamı, Bakı, “Elm və təhsil”, 2011 
5. Doç.dr.Abdulvahab Taştan , “Azərbaycanda Sosyo- Kültürel Değişme, Din ve Dinsel Canlanma”, Bilig, cilt.25 ss 

1-39, 2003  
6. Nəsib Nəsibzadə, Azərbaycan Demokratik Respublikası, Bakı-Elm-1990  
7. www. scwra.gov.az/docs/150/? 
8. Namiq Abbasov, “Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər” Bakı, 2009 s.444 
9. M. Babaşlı, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli oyanış və maarifçilik hərəkatı, Qafqaz Universitetinin 

jurnalı, № 12, 2003) 
10. Sakit Hüseynov, “Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyəti: tarix və müasirlik”,  Bakı, 2012 
11 .Elsevər Səmədov. Azərbaycanda din-dövlət münasibətləri və dini təhsilin formalaşması.  Bakı, 2009,  
12. Vasim Məmmədəliyev və Malik Qarayev, “ İlahiyyat Fakultəsi” BDU, İlahiyyat Fakultəsi Elmi Məcmuə. 

№01(01) , 2004, s.16 
13. QMİ-nin arxivi, 1998-ci il. 
14. mediaform.az. 2009-05-21 
15. arxiv.az/az/azertag.az/2881724 
16. Zeki Aydın, “Din Derslerinin Gelişimi ve Teorik Yapısı”, MEB Din Ögretimi Dergisi, sayı Ankara, 1992, s.55-

60  
17. Atatürkün Söylev ve Demeçleri, 1959, c. 2. s. 86 ( Atatürkün Düşüncə Yapısı,  
 G.Tüfekçi, s.117) 
 

 
 

Эльчин Гасанли 
 

РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И РОЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ТУРЦИЕЙ 
В ОБЛАСТИ ПО ЗАШИТЕ ИСЛАМА ОТ НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ СЕКТ 

 
Резюме 

 
Встатьеисследовано историяразвитие религиозное образование в Азербайджане, а также причины возникно-

вение и распростренение нетрадиционных исламских течении и секты после приобретение независимости. Тур-
ция помогал Азербайджану по подготовке религиозных кадров, по обеспечении религиозными литературой. 
Изучение многолетнийопыть Турции в этой области, дают возможность правильно организовать религиозного 
образование в Азербайджане и защитить детей и юнощи от негативной действие нетрадиционных исламских 
секты.  
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RELIGIOUS ENLIGHTENMENT IN AZERBAIJAN AND THE ROLE OF COOPERATION WITH TURKEY 
IN THE SAVING ISLAM FROM THE NEGATIVE-TRADITIONAL RELIGIONS SECTS 

 
Summary 

 
 In the article is investigated the cause of the historical development of the religions enlightment in Azerbaijan and 

at the same time forming the Islam sects and their spreeding after gettinq the independence in our republic.Turkey hel-
ped to Azerbaijan to prepare educated persans in religion and helped to fullfil the need for religions literature. To learn 
the experiments of Turkey in this field will make the great chance to organize the religions enlightment in Azerbaijan 
and save the children and youngs from the negative traditional Islamic sects. 
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MÜSLİM BİN HƏCCAC NİŞAPURİNİN AZƏRBAYCAN 

HƏDİSŞÜNASLIĞINA TƏSİRLƏRİ 
 
 
 

üslim bin Həccac Nişapuri hədis ədəbiyyatı tarixinin ən məşhur və ən görkəmli nümayəndələrindən biri-
dir. O, miladi tarixlə 820-ci ildə Nişapur şəhərində doğulmuş və 875-ci ildə həmin şəhərdə də vəfat et-
mişdir (1, səh. 130). Kiçik yaşlarından islam ilahiyyatşünaslığını öyrənməyə başlayan Müslim ilk təhsilini 

Nişapur alimlərindən almış, sonra isə təhsilini davam etdirmək üçün o dövrdə xilafətin ən məşhur elm ocaqları yerləşən 
şəhərlərinə səyahətlər etmişdir. Öz dövrünün yüzlərcə məşhur alimlərindən elm öyrənib hədis dinləyən Müslim Nişapur 
şəhərinə qayıtmış və ömrünün sonunadək burada elmi-dini fəaliyyətlə məşğul olmuşdur (2, səh. 217). 

Müslim bin Həccac Nişapurinin yaradıcılığı çox zəngindir. O, ilahiyyat elmlərinin ən mühüm sahələrindən biri olan 
hədisşünaslıq sahəsində əsərlər yazmışdır. Hədis elmlərinin metodoloji əhəmiyyətini önə çəkən müəllif yazdığı əsərlərin 
bir hissəsini məhz hədis elminin metodologiyasına həsr etmişdir. Onun “Səhihi-Müslim”, “Kitabül-iləl”, “Əsma vəl-
kuna” və digər əsərləri hədisşünaslıq sahəsinin fundamental əsərlərindəndir. Bu əsərlər içində ən məşhuru “Səhihi-
Müslim” adı ilə məşhur olan “əl-Camiüs-səhih” əsəridir. Bu əsər islam dünyasında hədis elmləri sahəsində yazılmış ən 
doğru əsərlərdən biri kimi xarakterizə edilir və hətta bəzi alimlərə görə Qurani-kərimdən sonra ən doğru əsər hesab 
olunur. Mənbələr onun 300 min hədis içərisindən seçilib yazıldığını qeyd edirlər (3, səh. 331). Əsərin digər hədis 
əsərlərinə nisbətən bəzi özəllikləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. O, şeyxlərindən (müəllimlərindən) səma (eşitmə) yolu ilə aldığı hədisləri nəql edərkən xüsusilə “həddəsəna” 
təbirini, özünün şeyxlərinə oxumaq sürətiylə şeyxlərinin razılığını almaq üçün ərz etdiyi hədisləri də “əxbərəna” 
təbirindən istifadə etmişdir.  

2.Buxarinin səhihinə nisbətən burada 54 “kitab” başlığı vardır. O, burada bablara (fəsillərə) yer verməmiş, sonradan 
ən-Nəvəvi bu əsərə 1322 bab (fəsil) qoymuşdur. 

3.Təfsir bölümü tam və sistematik olmadığı üçün bu səhih əsərini “Cami” saymaq istəməyənlər də olmuşdur. 
4.Müslim şeyxi Buxaridən heç bir hədis rəvayət etməmişdir. 
5.Dövrünün məşhur hədis tənqidçisi Müslimin bu əsərini təshih etmişdir (1, səh. 63-64).  
Müslimin “Səhih” əsəri üzərinə çoxlu sayda şərhlər yazılmışdır. “Kəşfüz-zünun” əsərinin müəllifi olan Katib Çələbi 

Müslimin “Səhih” əsərinin on beş şərhi olduğunu qeyd edir (4, səh. 47). Lakin digər mənbələr “Səhihi-Müslim”ün 30-a 
yaxın şərhi olduğunu yazırlar (1, səh. 67). 

“Səhihi-Müslim” üzərinə yazılan şərhlərdən aşağıdakıları qeyd etmək olar: 
1.Əl-İkmalu fi şərhi-Müslim. Bu şərhin müəllifi Qazi İyaz əl-Yəhsubi (v. 1449) olmuşdur. 
2.Əl-Minhac fi şərhi Səhihi Müslim İbni Həccac. Bu şərhin müəllifi isə Əbu Zəkəriyya Yəhya bin Şərəf ən-Nəvəvi 

(v. 1277) olmuşdur. Bu gün islam aləmində Müslimin ən məşhur şərhi Nəvəvinin şərhi hesab olunur. 
3.Əl-Mühim lima əşkələ min təlxisi kitabi-Müslim. Bu əsərin şərhi isə Abbas Əhməd bin Ömər əl-Qurtubi (v. 1258) 

olmuşdur (2, səh. 221). 

M 



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

254 
 

Azərbaycan hədisşünaslığının islam ilahiyyatında özünəməxsus yeri vardır. İslamın Azərbaycan ərazisində yayıl-
masından etibarən çoxsaylı həmyerlilərimiz xilafətin müxtəlif bölgələrinə səyahətlər etməklə hədis elmləri sahəsində 
yetişmiş və bu sahədə samballı əsərlər ortalığa qoymuşlar. Aparılan tədqiqatlar zamanı məlum olmuşdur ki, hicrətin bi-
rinci əsrindən etibarən bütün dövrlərdə hədisşünaslıq sahəsində Azərbaycan alimləri öz sözlərini demişlər. Hətta 
cəsarətlə demək olar ki, bu elmin formalaşması, yayılması və bu günkü vəziyyəti birbaşa Azərbaycan hədisşünaslarının 
səyi nəticəsindədir. Hicri birinci əsrdə yaşayan azərbaycanlı hədisşünas Əbu Əyyub əl-Marağayinin (v. 699) fəaliyyəti 
təqdirə layiqdir. Onun yazdığı əsərlər günümüzədək gəlib çıxmasa da, mənbələr onun hədis elmindəki üstünlüklərindən 
bəhs etmiş və onun hədisdə etibarlı bir ravi olduğunu qeyd etmişlər. Bundan başqa sonrakı əsrlərdə yaşamış Həsən bin 
İbrahim, Vəlid bin Kəsir (v. 768), Vəlid bin Rani, Əbülfəzl ər-Rabi (v. 838) və s. alimlərin hədis elmlərinin inkişafına 
göstərdikləri müsbət təsirlər danılmazdır.  

Müslim bin Həccac Nişapurinin “Səhihi-Müslim” əsərinin Azərbaycan hədisşünaslığına təsiri şübhəsizdir. Mənbələr 
obyektiv şəkildə tədqiq edildikdə, məlum olur ki, IX əsrdən sonrakı bütün dövrlərdə yaşamış Azərbaycan ilahiyyat-
şünasları yazdıqları əsərlərində “Səhihi-Müslim” əsərindən mötəbər bir mənbə kimi istifadə etmişlər. Heç şübhəsiz ki, 
bura təkcə ilahiyyatşünasları deyil, eyni zamanda şairlərimizi və filosoflarımızı da daxil etmək doğru olardı. Çünki 
klassik şairlərimiz yazdıqları şeir və qəsidələrində bəzi hallarda Müslim Nişapurinin “Səhihi-Müslim” əsərinə istinad 
etmişlər. Buna misal olaraq Məhəmməd Füzulinin “Hədisi-ərbəin” əsərini göstərmək kifayətdir.  

Məlum olduğu kimi, IX əsrdə bir çox azərbaycanlı hədisşünaslar yetişmişdir. Bunların bir hissəsi Kufə, Bəsrə, 
Bağdad, Nişapur və digər bölgələrdə elm öyrənmişlər. Həmin alimlərin bir hissəsinin Müslim bin Həccac Nişapurinin 
yanında elm oxuması, ondan hədisi-şəriflər dinləməsi ehtimalı daha böyükdür. Bu siyahıya görkəmli azərbaycanlı hə-
disşünaslardan Əbu Əli Harun bin Musa əl-Həmədaninin (öl.884), Əbu Məhəmməd Həsən bin Əli (öl.891), Əbu Əli 
Əhməd bin Bişr əl-Mərəndi (öl.899) və başqalarını daxil etmək olar. 

Əlbəttə ki, burada Müslim Nişapurinin təkcə Azərbaycan hədisşünaslığına deyil, eyni zamanda onun bütövlükdə 
Azərbaycan mədəniyyətinə, xüsusilə də folklorumuza təsirindən də danışmaq lazımdır. Çünki biz, şifahi xalq ədəbiy-
yatımızın mühüm bir hissəsi olan atalar sözlərində Müslim Nişapurinin “Səhihi-Müslim” əsərindən nə qədər hədislərin 
yer aldığının da şahidi oluruq. Bunu aşağıdakı misallardan da görmək mümkündür.  

Peyğəmbərimiz (s) doğruluq haqqında bir hədisində belə buyurur: 
“İnsanları doğru yola çağıran kimsəyə, ona tabe olanların savabı kimi savab verilir. Ona tabe olanların savabından 

da heç bir şey əksik olmaz. Başqalarını azğınlığa çağıran kimsəyə də, ona tabe olanların günahı kimi günah verilir. Ona 
tabe olanların günahlarından da heç bir şey əksik olmaz.” (5, elm-16). Biz bu hədisin oxşarını atalar sözlərimizdə belə 
əks olunduğunu görürük:  

“Doğru söz kin duruldar.” (6, səh. 92).  
“Doğru yolda yıxılan tez qalxar.” (6, səh. 92). 
 
Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi necə də gözəl demişdir: 
 

Sönükdür hər zaman yalan xəyallar, 
Yalnız həqiqətdə ölməz qüvvə var. 
Ən doğru söz danış olasan dilbər, 
 Görüncə bəyənsin söz bəyənənlər. (7, səh. 206). 

 
Müslim Nişapuri yaxşılıq haqqında Peyğəmbərimiz (s) hədisi-şərifini belə nəql etmişdir: “Yaxşılıq əxlaq 

gözəlliyidir. Pislik isə insanın daxilində narahatlıq yaradan və başqalarının bilməsini istəmədiyin bir şeydir.” (5, Birr-
15). 

Müəllif Peyğəmbərimizin (s) bir hədisi-şərifində həmçinin gülərüzlü olmağı belə yaxşılıq kimi qiymətləndirmişdir: 
“Din qardaşını gülərüzlə qarşılamaq kimi bir yaxşılığa belə əsla xor baxma.” (5, Birr-144). 

Şifahi xalq ədəbiyyatının bir qolu olan atalar sözlərində də yaxşılıq, əliaçıqlıq haqqında dərin məna kəsb edən, 
ibrətamiz deyimlər mövcuddur. Bu deyimlərə aşağıdakı atalar sözlərini əyani bir sübut olaraq göstərmək olar: 

“Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir.” (6, səh. 235).  
“Yaxşılığın əcrini Allahdan istə.” (6, səh. 235).  
Müslim Nişapuri zülmün pis olduğunu deyən Peyğəmbərimizin (s) öz hədisi-şəriflərində zülm mövzusuna toxundu-

ğunu, zülm haqqında, onun haramlığı haqqında çox dəyərli və ibrətamiz kəlamlar söylədiyini, möminlərin zülmdən çə-
kinmələrini, uzaq durmalarını tövsiyə etdiyini bildirmişdir. O, belə buyurur: “Zülmdən çəkinin. Çünki zülm qiyamət 
günündə qaranlıq olacaqdır.” (5, Birr-56).  

Şifahi xalq ədəbiyyatında geniş yer tutan mövzulardan biri də zülm mövzusudur. Zülm haqqında, zalım və zalımlıq 
haqqında bir çox nümunələr vardır ki, bunların əksəriyəti də atalar sözlərində və zərbi-məsəllərdədir. Bu haqda danı-
şarkən aşağıdakı atalar sözlərini misal olaraq göstərmək olar: 

“Zülm ilə abad olan, bir gün gəlir bərbad olar.” (6, səh. 247). 
“Zülmün axırı olmaz.” (6, səh. 247). 
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Peyğəmbərimiz (s) hədisi-şəriflərində möminləri xəsislikdən çəkindirməyə çalışmış, ondan uzaq durmağa 
çağırmışdır. Xəsisliyin insanları zülmə, haqsızlığa aparan bir yol olduğunu bildirmişdir: 

“Xəsislikdən çəkinin. Çünki xəsislik sizdən əvvəl yaşayan insanları bir-birini didişdirməyə və toxunulmaz 
haqqlarını çeynəməyə götürmək surəti ilə pərişan etmişdir.” (5, Birr-56). 

Şifahi xalq ədəbiyyatında da xəsislik və onun tənqidi özünəməxsus yer tutmuş, nağıllarda, dastanlarda çox rast 
gəlinən mövzulardan birinə çevrilmişdir. Həmçinin atalar sözlərində də xəsislik haqqında çox dəyərli fikirlər yer 
almışdır. Bu atalar sözlərinə nümunə olaraq aşağıdakı kəlamları göstərmək olar: 

Xəsis zalım olar. (7, səh. 274). 
Göründüyü kimi, Müslim bin Həccac Nişapuri Azərbaycan hədisşünaslığı ilə yanaşı, bütövlükdə Azərbaycan 

mədəniyyətinə də təsir etmişdir. 
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ВЛИЯНИЕ МУСЛИМА ИБН ХАДЖЖАДЖ НИШАПУРИ НА  
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ХАДИСОВЕДЕНИЕ 

 
Резюме 

 
Муслим ибн аль-Хаджжадж Нишапури является одним из самых известных ученых в области хадисоведе-

ния. Он жил в IX веке и в то время оказывал значительное влияние в регионе на науки о теологии и хадисах. 
Его книга «Сахих Муслим» является самым известным в мире в области хадисоведения, и сегодня она счита-
ется основным источником для всех мусульман. Книга несколько раз была переведена на турецкий и азербай-
джанский язык. В нашей статье была исследована влияние Муслима ибн аль-Хаджжадж Нишапури на Азербай-
джанское хадисоведение. 

 
Hafiz Abbasov 

 
MUSLIM BIN HAJJAJ NISHAPURI`S EFFECTS TO AZERBAIJAN HADITH SCIENCE 

 
Summary 

 
Muslim bin Hajjaj Nishapuri is the one of the most wellknown sekular in a hadith science. He lived in 9th century 

and he had significant impact to theology and science of hadith in the region. His book “Sahih Muslim” is the most 
famous book in the world and today muslims around the world use these materials more. The book was translated into 
Turkish and Azerbaijani much times. In our article Muslim bin Hajjaj Nishapuri`s inflience to Azerbaijan hadith 
studying has been investigated.  
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onkret olaraq ən əhəmiyyətli dəyərlər sistemimiz tarixilik baxımdan əsasən islamdan öncəki və sonrakı za-
man hüduduyla təhlil edilir. İslamaqədərki ideologiya daha çox milli məzmunluğu ilə yadda qalaraq, orijinal 
təfəkkür məziyyətlərini yaşatmaqdadır. Ümumilikdə isə, dövründən asılı olmadan yaradılış, yaşam və hər 

ikisinin dünya üzərindəki mahiyyəti insanları düşündürməyə bilməzdi.  
 “Orhon yazıtları` nda Bilge Kağan eski Türk inancını sadece bir söz ile açıklıyor: “uza kök tanri asra yağız yer kı-

lıntıkda, ekin ara kişi oğlı kılınmış.” [1] “Yuxarıda Göy Tanrı, aşağıda yağız yer (qonur torpaq), ikisi arasında in-
sanoğlu...” ideologiyasından bəhrələnərək qədim təfəkkür sistemimizdəki özəllikləri xatırlamaq yetərlidir. “Üstdə mavi 
göy, altda qonur yer yaradıldıqda ikisinin arasında insan oğlu yaranmış. İnsan oğlunun üzərində əcdadım Bumın xaqan, 
İstəmi xaqan (taxta) oturmuş. Oturub türk xalqının elini, qanununu yaratmış, tərtib etmiş” [2, 78].  

İlk öncə önu bəlirtməm gərək ki, nədənsə elmi anlayışlarda konkret olaraq türk fəlsəfəsi (ümumtürk fəlsəfəsi) istila-
hına rast gəlmək mümkün deyil. Halbuki Göy Tanrı inancıyla tək yaradıcıya tapınan bu millətin olduqca zəngin tarixi-
fəlsəfi bağları mövcuddur. Yuxarıda yaradıcı ruha sahib Göylər- Tanrı, aşağıda ölümü simvolizə edən Yerlər- Erlik xan 
(sözün kökü yer kəlməsindən qaynaqlanır) və ikisi arasında da yaşam uğrunda mübarizə edən insan oğlu dayanır. 
Çəkinmədən demək mümkün ki, Ümumtürk fəlsəfəsi anlayışında bu ideoloji göstəricini başlıca meyar saymaq müm-
kündür.  

“Türklerde kozmolojik anlayışı ise üçe ayırabiliriz. Yer, Gök ve Yer altı. Gök, yaratıcının bulunduğu sonsuzluk, Yer 
insanoğlunun yaratıldığı ve yaşamasına izin verilen Dünya, Yer Altı ise kötü ruhların cezalandırıldığı, ateşler içinde ve 
karanlık kötü alemdir. Tengricilik inancında İnsanlar doğduktan sonra yaşamlarını Tengrinin kurallarına uyarak ona 
ibadet ederek geçirir, öldüklerinde ise, Tengri`nin buyruklarına uymuşlar ve iyi birer insan olmuşlar ise mükafat-
landırmak üzere Tengri`nin katına yani Göklerdeki Uçmağ`a giderler. Eğer Tengri, kendisinden memnun olmazsa, kötü 
ruhların gönderildiği Yerin yedi kat altında bulunan Erlik`in yanına gönderilir” [3]. 

Üçlü dünya sistemi özündə bir vəhdəti-vücud yaradaraq yaradılışla olan simvolik bağları meydana çıxarmışdır. Bu 
simvol və rəmzlər isə ayrı-ayrılıqda dünya, insan və onun aqibəti məsələsinə orijinal izahat gətirmişdir. Bu baxımdan 
Tenqriçi-şaman ideologiyasının aparıcı simvoluna çevrilmiş Yaşam ağacı və xaç üzərində dayanacağıq. Bəzən Uluqayın 
adlandırılan Yaşam ağacı Göylə Yeri birləşdirən ən qədim Türk simgəsidir. “Uluğ” və “qayın” sözlərinin birləş-
məsindən yaranan bu qutlu simvolun Şaman ağacı, Turuğ kimi digər adları da vardır: “Tanrı ilk şamanı yaratdığında 
önün evinin önünə səkkiz budağı olan bir ağac əkmişdir. Bu səbəblə hər şaman özünü təmsil edən bir ağac əkərmiş. Bu 
ağaca “Turuğ” adı verilir. Turuğ, kəlmə anlamı etibarilə duran, dayanıqlı, yaşayan, ölümsüz demək” [4]. Diqqətimizi 
çəkən digər bir məqamsa, müqəddəs ağacın səkkiz budaqlı olmasındadır. Belə ki, əski inanclarımızda göylər doqquz 
(bəzən yeddi sayda) qatlı olaraq göstərilir. Ölümlü olan hər bir insan yer üzündəki yaşamını bitirincə yuxarıya-Tanrı 
qatına qalxır. Müəyyən həddlər etibarilə sadəcə səkkiz qata ucalmaq mümkündür. Doqquzuncu qat daha müqəddəs və 
əlçatmaz olduğundan sadəcə tək yaradıcı Tanrıya məxsusdur. Dini təbircə desək, bir növ cənnət anlayışının (uçmaq) 
etaplarla səciyyəsidir. 

Təsadüfi deyildir ki, üçrəngli dövlət bayrağımız və gerbimizdəki səkkiz guşəli simvolun da (bilinən izahatından 
əlavə) məhz qeyd edilən tarixi özəlliklərlə bağlılığı mövcuddur. Tanrının ilk şamanı yaradarkən onun evi önünə səkkiz 
budaqlı ağac əkməsi və ortaq türk təfəkküründə uçmaq-cənnət anlayışının səkkiz etaplı olması məqamları köklü bir 
mənəviyyat göstəricisidir. 

Gələk, hələ də birmənalı şəkildə qəbul olunmayan xaç və onun əski mənəviyyatımızdakı izahatına. Aşağıdakı 
şəkillərdən də göründüyü kimi, ən sadə xaç iki xəttin şaquli və üfüqi kəsişməsi ilə meydana çıxır. Anlayış etibarilə yenə 
də dünyanı və yaradılışı simvolizə edən ən qədim xaç forması belə özlüyündə böyük bir yaşam fəlsəfəsini cəmləşdir-
mişdir. Adətən dörd ünsür (su, od, hava, torpaq) və dörd cəhət şəklində qiymətləndirilən belə nümunələr ulularımızın 
ideologiyasında fərqli elementlərlə yadda qalır.  

İkinci şəklə diqqət edək. Gördüyümüz kimi, burada üfüqi xətt ənənəvi xaç formasından fərqli olaraq digər xəttin tam 
mərkəzindən deyil, yuxarı hissədən keçir. Demək, zahirən qolları açılmış bir insan silueti göz önündə canlanır. Məhz 
qeyd edilən ikinci nümunəni əsas götürərək, ümumtürk ideologiyasına xas mənəviyyat göstəricisi belə dəyərləndirilmiş-
dir: “Uçaraq Tanrıya varma” . 
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Nəhayət sonuncu nümunədə digərlərindən fərqli olaraq, sadə iki xəttin kəsişməsinin deyil, iki oxun birləşməsinin şa-

hidi oluruq. Ox qədim silah növü olmaqla yanaşı, həm də türk kimliyinin önəmli ünsürü sayılmışdır. Bu baxımdan təd-
qiqatçılar ortaq türk təfəkküründə xaç və onun mahiyyətini açıqlarkən məhz sonuncu şəkil üzərində dayanmışlar. Mən 
də öz növbəmdə əlavə edə bilərəm ki, iki ox (başlangıcı-yülək, ucu, balans yaratmaq üçün müxtəlif heyvan tüklərindən 
hazırlanmış hissəsi isə dumrul adlanır) başlanğıc və son nöqtələri olmaqla birbaşa dünya, insan və yaradılışın aqibətini 
simvolizə etmişdir. Oxların kəsişməsi yaşamın, həyatın var oluşunu, bəlli bir müqəddəratın hakimliyini göstərir. Eyni 
zamanda tək ox son-ölümü, kəsişən oxlar isə həyat amalını xatırladır. 

Demək, tarixi dəyərlərimizin hökm sürdüyü əski ideologiyamızda üçlü sistem daha çox xaç və onun bağlı olduğu 
digər məfhumlarla izah edilmişdir. Yaşam ağacı, Göylər, İnsan və Yerlər birlikdə eyni mahiyyəti əsaslandıraraq o 
dövrün kamil bir vəhdəti-vücudunu formalaşdırmışdır. 

Vəhdəti-vücud adətən “varlğın birliyi” və ya “varlıqda birlik” şəklində bir təsəvvüf termini olaraq qəbul edilir. Qeyd 
edilən fəlsəfi cərəyanın Muhyiddin ibn Ərəbi, yaxud da onun tələbələrinin sistemləşdirildiyi haqda yetərincə məlumat 
vardır. Marağımıza səbəb olan əsas amilsə, bu təsəvvüfi ideologiyanın tarixi məzmununa istiqamətlənməkdir. Bunun 
üçün də köklü və zəngin mədəniyyətlər içərisində ruhumuza ən yaxın olanı – Tenqriçiliyi seçdik. Müqayisə və 
paralellər də sırf Göy Tanrı ideologiyası, ona aid aparıcı tamqa sistemi və “Tenqri teq Tenqri”nin vəhdəti-vücudla olan 
bağlılığını göstərməyə xidmət edəcək. 

Milli dəyərlərimizə xas üçlü dünya sistemi əslində vəhdəti-vücud anlayışının tarixi köklərini göstərməkdədir. Çağ-
daş dövrdə daha çox panteizmin əlamətləri ilə paraleləşdirilən bu anlayışa bir qədər fərqli yanaşma tərzi də sərgiləmə-
liyik. Əslində vəhdəti-vücud monoteizmin içərisində şaxələnən güclü fəlsəfi ideologiyadır. Sadəcə islamaqədərki dö-
nəmdə konkret olaraq din anlayışı ilə deyil, ideologiya olaraq qəbul edilmişdir. Sonuncu monoteist dinin qəbulu ilə 
bağlı milli təfəkkürdə müvafiq dəyişikliklər olsa da, önəmli məziyyətlər qorunmuşdur. “ Türkler`in İslamiyet`i kabul 
etmeleri, hiç şüphe yok ki, Türk tarihinin en büyük hadisesidir. Ancak, İslamiyet`in Türkler`i yükseltdiği kadar; Türkler 
de, İslamiyet`i yükseltmişlerdi. Ayrıca Türkler, İslamiyet`i kabul ederken, kendi düşünce ve geleneklerini, İslamiyet ile 
bağdaştırma ve benzeştirmeyi de çok iyi bilmişlerdi” [ 5. XIX ]. 

Hərfi anlayışla hərfli görüntünün bir-birini tamamlaması meydana fəlsəfi mahiyyətlə birgə, mühüm ideoloji tələbat 
çıxarmışdır. Bu baxımdan görünən mühitin qapalı məqamlarının aydınlanması prosesi, nəticə etibarilə yazı adlan-
dırdığımız müvafiq işarələr sisteminin təzahürü qismində çıxış etmişdir. Zaman-zaman yazı və onun daşıdığı əhəmiyyət 
səssiz ünsiyyət vasitəsini reallaşdırmışdır. Demək, səsdən konkretliyə doğru yol alan bəşəriyyət üçün hərf simvolizmi 
başlıca meyar sayılmışdır.  

Bəlkə də başlanğıc etibarilə insan hərəkətlərinin təqlidi qismində gerçəkləşən yazı nümunələri tədricən daha dərin 
məna kəsb edərək forma dəyişikliyinə uğramışdır. Əslində belə zahiri fərqlilik ümumilikdə hərf məfhumunun real 
aləmlə olan bağlılığının bir başqa göstəricisi idi. Bizim üçün dövri dəyişkənliyə məruz qalaraq təkmilləşən həddə 
görünən yazı elementləri, fundamental bəşəri ideologiyanın varlığına dəlalət edir. 

Gəlin bu mövzuya bir daha aydınlıq gətirək. Qədim türk təfəkküründəki üçlü – Tanrı-dünya-insan sistemi müvafiq 
tamqa və işarətlərlə öz əksini tapmışdır. İslamiyyətin qəbulu ilə yaranan sistemli fəlsəfi cərəyanlarda da eyni 
mənəviyyat nümunələrinə yetərincə rast gəlmək mümkündür. Götürək elə islam aləmində qəhrəmanlıq və şücaəti ilə ad 
qazanmış Hz.Əli və onun ərəb hərfləriylə adının yazılış formasını. Eyni qayda ilə bir neçə söz üzərində də araşdırma 
aparmağa çalışdıq. Bunlar Əli xüsusi ismi ilə yanaşı گران (geran), گرم (gərm) kəlmələridir. 
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- Şəkil 1. Burada ərəb əlifbasıyla qeyd edilən Əli adının sol, sağ cəhətlərlər 
olmaqla maili və bitişdirilmiş variantı göstərilmişdir. Sonuncu xanada artıq bütün 
birləşmələr insanın baş quruluşunu xatırladan bir çevrə ilə əhatə olunmuş və cizgiləri 
tamamlamaq üçün (ن) “nun”, (م ) “mim” hərflərindən istifadə edilmişdir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 2. İkinci şəkildə farsca گران (geran) ağır, dözülməz, çətin və baha, qiymətli anlamlarını daşıyan bir kəlmə və 

onun insan cisgilərinə uyğunluğunu göstərmişəm. Eyni zamanda ağız cizgisi kimi verdiyim (ر) (re) hərfini iki (yuxarı 
və aşağıya doğru maili) nümunə əsasında qeyd etmişəm. Bununla da insan mimikasının, yaxud hiss və duyğularının üz 
ifadəsindəki təzahürünü xatırlatmışam. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 3. Burada farsca ilkin mənası isti, qaynar olan گرم (gərm) sözü və onun hürufu 
nöqteyi-nəzərindən açıqlamasını verməyə çalışmışam. 

 
 
 
 
 
 

Sonda onu da əlavə edə bilərik ki, yaradıcı və vahid qüvvə sayılan Tanrıyla olan bağlılıq-vəhdət ilkin prinsip etiba-
rilə ilahın görünüşü barədəki təsəvvürlərdə də öz əksini tapmışdır. Daha dəqiq desək, əski mənəviyyatımızda Tanrı 
“Tenri teq Tenri” yəni, “Tanrı kimi Tanrı və ya özünə bənzər Tanrı” ünvanı ilə səciyyələnmişdir. Fikrimizə aydınlıq 
gətirmək üçün “Dədə Qorqud” hikmətinə müraciət etməmiz daha doğru olar:  

 
Yucalardan yucasan, 
 Kimsə bilməz necəsən!.. 
 Görkli Tanrı, 
 Çox cahillər səni 
 Gökdə arar, yerdə istər. [5. 82 ] 

 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, üçlü dünya sistemi və birbaşa yaradıcı qüvvəylə olan vəhdətin insan təfəkküründəki 

tarixi izlərinin araşdırılmasına hər zaman ehtiyac duyulmuşdur. Xüsusilə də milli ideologiyamız məzmununda tədqiqat-
lar daha geniş şəkildə aparılmalıdır. Bu baxımdan köklü mənəviyyatımızdakı tarixi dəyərləndirmələrlə yanaşı, islamiy-
yətin qəbulu ilə təfəkkür sistemimizdə reallaşan fəlsəfi müddəaların vahid missiyaya ünvanlanması danılmazdır. Əgər 
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tarixən bu proseslər müvafiq işarə, simvol, onqun vasitəsilə icra edilirdisə, sonuncu monteist din –islamın varlığı ilə 
hərflər vasitəsilə həyata keçirilməyə başlandı. Başqa sözlə, elementar şəkildə iki oxun birləşməsi (xaç) böyük dünya hə-
qiqətlərini doğurmuş və Yaşam ağacı ilə həyatın mahiyyətinin qavranılmasına xidmət etmişdir. Yaradılış və insan ara-
sındakı bağlılıq-vəhdət məzmununun rəmzlərdən hərfləşməyə keçid etməsi isə, konkret şəkildə din anlayışının qəbul 
olduğu dönəmdən etibarən reallaşmışdır. 

 
ƏDƏBİYYAT: 
 
1. http://www.turkcebilgi.com/tengricilik 
2. Rəcəbov Əbülfəz, Məmmədov Yunis. Orxon-Yenisey abidələri. Bakı- Yazıçı, 1993.  
3. www.turktarihim.com  
4. http://tr.wikipedia.org/wiki/Ulukayın 
5. Bahaeddin Ögel.Türk kültürünün gelişme çağları. Türk dünyası araştırmaları vakfı. İstanbul-1988 
6. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı-Yazıçı. 1988. 
7. Ərəb və fars sözləri lüğəti. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Nəşriyyatı. Bakı-1966 
8. Əlizadə Həsən, Hatəmi. Fars dili. Azərtədrisnəşr-Bakı-1961 

 
Айнур Миришли 

 
ВАХДАД АЛЬ-ВУДЖУД В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ МЫШЛЕНИЯ 

 
Резюме 

 
В статье под названием Вахдад аль-вуджуд в системе национальным мышления наблюдается наша идеоло-

гия до и после исламизма. В основном освещены запоминающиеся особым национальным содержанием древ-
ние образцы креста и Древа жизни. На основе нескольких слов, указывающих на хуруфизм, оценён термин 
«Вахдад аль-вуджуд». 

 
Aynur Mırıshli 

 
IN THE NATIONAL THINKING SYSTEM OF WAHDAT AL-WUDJUD 

 
Summary 

 
Our ideology before and after Islam is paid attention in the article named as “ in the national thinking system of 

Wahdat al-Wudjud”. Especially, Tree of life and ancient cross (ordinary-elementary) which remain in minds by their 
national contents are clarified. At the same time, term of Wahdat al-Wudjud was estimated by taking approach to 
Huruism on the basis of a numerous words. 
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NAMUSLU İNSANLARA BÖHTAN ATMAĞIN HÖKMÜ  

VƏ ONUN MƏNƏVİ ZİYANLARI (ƏLLAMƏ MƏCLİSİNİN  
“BİHARÜL-ƏNVAR” ƏSƏRİ KONTEKSTİNDƏ) 

 
 

amuslu insanlara böhtan atmağa, onların namuslarını ləkələməyə “qəzf” deyilir. Bu söz lüğətdə “iftira, 
böhtan, qüvvətlə atmaq, sözü ağızından atmaq, toxundurmaq, iffətinə böhtan atmaq” mənalarındadır. Bu söz 
İslam hüququnda namuslu bir kişi və ya qadına “sən zina etdin...” “ey zaniyə...” kimi sözlərlə iftira etmək 

mənasında tərif edilir (1, “kazf” maddəsi). Deməli, qəzfin İslam şəriətindəki mənası “namuslu və iffətli qadınlara zina 
iftirasını yaxmaqdır.” Bu əməl İslam şəriətində böyük günahlardandır. Qəzf haqqında Qurani-kərim və hədisi-şəriflərdə 
kifayət qədər məlumatlar vardır. Buna görə də qəzf nədir və onun edən şəxsin hansı şəri cəzası vardır sualını 
aydınlaşdırmaq üçün İslamın hər iki hüquqi bazasına müraciət etmək lazımdır. Qurani-kərim qəzf haqqında buyurur: 

 .َبُلوا َلُھْم َشَھاَدًة َأَبًدا ۚ َوُأوَلِٰئَك ُھُم اْلَفاِسُقوَنَوالَِّذیَن َیْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َیْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَھَداَء َفاْجِلُدوُھْم َثَماِنیَن َجْلَدًة َوَلا َتْق
“İsmətli qadınlara zina isnad edib, sonra (dediklərini təsdiqləyəcək) dörd şahid gətirə bilməyən şəxslərə səksən 

çubuq vurun və onların şəhadətini heç vaxt qəbul etməyin. Onlar, sözsüz ki, əsil fasiqlərdir” (2, Nur, 4). 
Yuxarıdakı ayədən məlum olur ki, hər kəs namuslu və iffətli qadınlara zina isnad etsə, ona səksən qamçı 

vurulmalıdır. Bu ayədən də göründüyü kimi, zinadan xəbəri olmayan qadına zinakar demək qəzf adlanmışdır. Amma 
ayənin daha da dərin təhlili onu göstərir ki, bir uşağa belə onun atası olmadığın halda “sənin atanam” demək də bu 
hökmə aiddir. Yəni sanki o uşağın anasını qəzf etmiş olursan. Ayə açıq-aşkar şəkildə belə ittihamla məşğul olana səksən 
qamçı vurmaqla yanaşı, onların şahidliyinin heç vaxt qəbul edilmədiyini və həmçinin onların pozğun əxlaqlı olduğunu 
aşkar edərək bəyan edir: “Onların şahidliyini heç vaxt qəbul etməyin” və “Onlar fasiqdirlər.” 

Əllamə Məclisi özünün çoxcildli “Biharül-ənvar” adlı əsərində “Böyük günahlar” adlı fəsil açmış və orada namuslu 
qadınlara və kişilərə atılan böhtanın Allah yanında ən böyük günah olduğunu qeyd etmiş, belə böhtançıların qiyamət 
günü cəhənnəm odunda yandırılacaqlarını ayə və hədislər yolu ilə təsbit edildiyini bildirmişdir. Müəllif Peyğəmbərimi-
zin (s) belə buyurduğunu nəql edir: “Böyük günahlar yeddidir ki, onlara cəhənnəm odu vacib edilmişdir: qadağan 
edilmiş cana qıymaq, valideynin üzünə ağ olmaq, sələm yemək, hicrətdən sonra geriyə dönmək, namuslu qadınlara böh-
tan atmaq, yetimin malını yemək və döyüş meydanından qaçmaq” (3, c. 76, 13, hədis № 15).  

Sonra müəllif Əlqəmə adlı bir ravinin İmam Cəfər Sadiqdən (ə) belə nəql etdiyini yazır: “Biz İmamdan (ə) böyük 
günahlar haqqında soruşduqda, İmam (ə) belə cavab verdi: “Böyük günahlar Allahın kitabında yeddi ədəddir.” Biz 
İmamdan (ə) onları sadalamasını istədikdə, İmam (ə) buyurdu: “Allaha şərik qoşmaq, yetimin malını yemək, məlum ol-
duqdan sonra sələm yemək, valideynin üzünə ağ olmaq, döyüş meydanından qaçmaq, mömin bəndəni öldürmək və 
namuslu insanlara böhtan atmaq. Bizdən heç kəs bu günahlara düçar olmamalıdır” (3, c. 76, səh. 13, hədis № 18). 

Yuxarıdakı ayədə də qeyd olunduğu kimi, islam şəriətinə görə qəzf edən şəxs tövbə etməzsə və yaxudda dediyinin 
yalan olduğunu elan etməzsə, onun şəri məhkəmədə və ictimai həyatda şahidliyi qəbul edilmir, imandan xaric olaraq 
fasiq adlanır. İmam Sadiq (ə) qəzf edən şəxs haqqında buyurmuşdur; “Qəzf edənə səksən qamçı vurular, onun şahidliyi 
tövbə etməyənədək və yaxudda dediyinin yalan olduğunu elan etməyənədək qəbul edilməz” (4, c. III, səh. 573). 

Qurani-kərim namuslu insanlara qarşı atılmış böhtanların son dərəcə ağır və böyük günah olduğunu və belə 
günahkarların axirətdə ağır və şiddətli əzaba düçar olacaqlarını belə xəbər verir:  

 .َعَذاٌب َعِظیٌم ِإنَّ الَِّذیَن َیْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَلاِت اْلُمْؤِمَناِت ُلِعُنوا ِفي الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة َوَلُھْم
 .َیْوَم َتْشَھُد َعَلْیِھْم َأْلِسَنُتُھْم َوَأْیِدیِھْم َوَأْرُجُلُھْم ِبَما َكاُنوا َیْعَمُلوَن

 .َْوَمِئٍذ ُیَوفِّیِھُم اللَُّھ ِدیَنُھُم اْلَحقَّ َوَیْعَلُموَن َأنَّ اللََّھ ُھَو اْلَحقُّ اْلُمِبیُن
“Zinadan xəbəri olmayan namuslu, ismətli mömin qadınları zinada ittiham edənlər dünyada və axirətdə 

lənətə düçar olarlar. Onları (qiyamət günü) çox böyük bir əzab gözləyir.  
Qiyamət günü (onlar dünyada qazandıqları günahlarını dandıqda) dilləri, əlləri və ayaqları etdikləri əməllər 

barəsində onların əleyhinə şəhadət verəcəkdir.  
O gün Allah onların cəzasını layiqincə verəcək və onlar Allahın (Allahın onlara verdiyi vədin) açıq-aşkar bir 

haqq olduğunu biləcəklər” (2, Nur, 23-24-25).  
İslam şəriətinə görə qəzf edən şəxsin kişi və ya qadın olmasının heç bir fərqi yoxdur. Şəri hədd (cəza) hər iki cinsin 

nümayəndəsinə eyni dərəcədə tətbiq edilməlidir. Ayədə isə “namuslu qadınlar” ifadəsinin işlədilməsi ailədə və ya 
cəmiyyətdə kişilərdən daha çox qadınların belə ittihama məruz qalmasına görədir. Həmçinin belə ittihamların daha çox 
kişilər tərəfindən qaynaqlandığını açıqlayan ayə “hansı ki, isnad edərlər” təbirini qrammatik baxımdan kişi cinsində 
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gətirmişdir. Burada biz, ayənin çox mühüm psixoloji incəliyə toxunduğunun şahidi oluruq. O da bundan ibarətdir ki, 
qadınlar kişilərdən daha çox həyalı olduğuna görə çox nadir hallarda belə bir ittihama əl atarlar. 

Əllamə Məclisi adı çəkilən əsərində həzrət Fatimədən (ə) belə bir hədis nəql etmişdir: 
 .فرض اهللا اجتناب قذف المحصنات

“Allah namuslu qadınlara böhtan atmaqdan çəkinməyi fərz etmişdir” (3, c. 76, səh. 111). 
Müəllif daha sonra Abbas bin Hilalın İmam Rzadan (ə) belə nəql etdiyini yazır: “Allah böyük günahlardan çəkinin 

dedikdə, bütlərə sitayiş etməyin, şərab içməyin, cana qıymayın, valideynin üzünə ağ olmayın, namuslu qadınlara böhtan 
atmayın, döyüş meydanından qaçmayın və yetimin malını yeməyin kimi günahlardan uzaq olmağı əmr etmişdir” (3, c. 
76, səh. 13, hədis № 20). 

Yuxarıda qəzf edənin belə bir şəri həddə məruz qalması o zaman mümkün olar ki, o, azad və ağılı başında olmuş 
olsun. Deməli bu işə məcbur edilən və ya dəli adamın ittihamına heç bir əhəmiyyət verilmir. 

Qəzf ayəsinin məna çalarlarında diqqəti çəkən incəliklərdən biri də budur ki, qəzf edilən şəxs, yəni zinada ittiham 
olunan şəxs möhsən (namuslu) olmuş olsun. O, istər kişi olsun, istərsə də qadın fərqi yoxdur gərək qəzf olunmamışdan 
əvvəl zina cəriməsinə düçar olmasın. Həmçinin qəzf edilən şəxs (məqzuf) həddi-buluğa yetişməyibsə, dəlidirsə, qeyri-
müsəlmandırsa, qəzf edən şəxsə (isnad edənə) kamil hədd (cəza) yoxdur. Çünki İmam Sadiqdən (ə) “həddi-buluğ 
olmamış şəxsə zina isnad edənə (qazifə) şəri hədd varmı” - deyə soruşulmuş, o həzrət də “baliğ olanadək yox” cavabını 
vermişdir (5, c. VI, zina həddi fəsli). 

İnsan şəxsiyyətini alçaldan, şərəf və ləyaqətini zədələyən söz və hərəkətlər işlətmək qadağandır. Uca Allahın 
yaratdığı varlıqların ən şərəflisi olan insanı dəyərsiz görərək alçaltmaq, həm də Allaha qarşı hörmətsizlikdir. Peyğəmbər 
(s) belə buyurmuşdur: “Müsəlman qardaşını alçaq olaraq görmək, ona günah olaraq yetər” (6, Ədəb-40). İnsanlar 
rəngləri, soyları, fiziki qüsurları, məsləkləri və s. cəhətlərindən dolayı qınanmazlar. Kimsə bu vasitələrlə digərlərinə 
lağlağa edə bilməz. Çünki Allahın nəzərində kimin daha üstün olduğunu insanlar bilə bilməzlər. Qurani-kərim belə 
bəyan edir: “Ey iman gətirənlər! Bir qövm digərini lağa qoymasın. Ola bilsin ki, onlar (lağa qoyulanlar) o 
birilərindən (Allah yanında) daha yaxşı olsunlar. Qadınlar da bir-birinə (rişxənd etməsinlər). Bəlkə, onlar (rişxənd 
olunanlar) o birilərindən (rişxənd edənlərdən) daha yaxşıdırlar. Bir-birinizə tənə etməyin (ayıb tutmayın) və bir-
birnizi pis ləqəblərlə çağırmayın. İman gətirdikdən sonra fasiq adını qazanmaq necə də pisdir. Məhz tövbə 
etməyənlər zalımlardır!” (2, Hucurat, 11).  

Əbu Zər Qiffari Bilal Həbəşiyə “qara qadının oğlu” dedikdə, Peyğəmbər (s) onu: “sən hələ də cahiliyyə qalığı da-
şıyan birisən” deyərək qınamışdı (7, İman-22). 

Şəxsiyyəti alçaltmaq kimi iftira da böyük günahlardandır. Günahsız insanlara zina böhtanı atmaq və ya onların 
nəsəblərini inkar etməyin cəzası olduqca ağırdır. Bu cəza haqqında Qurani-kərimdə belə bəyan olunur: “İsmətli 
qadınlara zina isnad edib, sonra (dediklərini təsdiqləyəcək) dörd şahid gətirə bilməyən şəxslərə səksən çubuq 
vurun və şəhadətini heç vaxt qəbul etməyin. Onlar sözsüz ki, (Allahın itaətindən çıxmış) əsil fasiqlərdir” (2, Nur, 
4). 

Şübhə və təxmini nəzərlə hərəkət edilərək insanlara töhmət vurmaq olmaz. Cəzaların əksəriyyətində günahkarın 
şərəf və ləyaqətinin qorunması ön planda olur. Bəzən günahı örtmək daha xeyirli olur. Peyğəmbər (s) zina etmiş birinin 
əleyhinə şahidlik edən şəxsə: “Onu paltarınla örtsəydin, sənin üçün daha xeyirli olardı” – deyə buyurmuşdur. Digər bir 
hədisdə də buyurulur: “Bir bəndə bu dünyada başqa bir bəndənin ayıbını örtərsə, Allah da qiyamət günündə onun 
ayıbını örtər” (7, məzalim-3). 

İslam dini insanların ayıblarını araşdırmağı və şəxslərin gizli hallarını ifşa etməyi qadağan etmişdir. İnsanların ayıb 
və qüsurlarını gizlətmək əxlaqi bir fəzilət, yüksək insani məziyyət kimi qəbul edilmişdir. Gizlədilməsi lazım olan qüsur 
və xətalar, digər insanların haqlarına aidiyyatı olmayan və cinayət xarakterli işlər olmamalıdır. Əksinə insanların haqq 
və hüquqlarını pozan hallar ifşa edilməlidir.  

Qəzfin İslam hüququnda nə qədər pis bir əməl olduğu yuxarıdakı ayə və hədislərdə təsbit edildi. Həqiqətən mənəvi 
baxımdan hər bir ağıllı insan belə bir əməlin nə qədər alçaq və alçaldıcı olduğunu dərk etməlidir. Lakin təəssüflər olsun 
ki, bəzi üzdəniraq düşüncə sahibləri, xüsusilə də insanın hüquqi azadlığını önə çəkən antişəriət təbliğatçılar qəzf kimi 
zahirən yüngül görünən belə bir günah üçün belə ağır cəzanın, səksən qamçının vurulmasını zülm kimi qiymətləndirir-
lər. Amma belə düşünən insanlar qəzf əməlinin mahiyyətini dərindən dərk etsəydilər, bəlkə də Allahın belə ədalətli hök-
münə dil uzatmaz və onun cəmiyyətdəki tətbiqinə mane olmazdılar. Həqiqətən də qəzf insanlararası mənəvi bağlılığı 
pozur, ictimai nizam-intizamı sarsıdır, şərəfli insan şəxsiyyətini ucuzlaşdırır və ictimai münasibətlərdə fəsad əmələ 
gətirir. Namuslu insanlara, xüsusilə də qadınlara dəlilsiz-sübutsuz zina nisbət vermək düşmənçilik düyünü yaratmaqla 
yanaşı, ailə içərisində psixoloji durğunluq və mənəvi sarsıntılıq da yaradır. Həmçinin qəzf insanların psixologiyasında 
şiddətli kin-küdurət və dərin uçrum yaradır. Hətta belə bir ittihama məruz qalmış insanlar özlərinin təmizliyini sübuta 
yetirməyi bacarmadıqda, intiharla üzləşir və özlərinin qurtuluş yolunu ölümdə görürlər. Belə olan halda qəzfin, şərin, 
böhtanın və buna bənzər pis əməllərin şəri yolla cəzalandırılması heç də insan azadlığının və ədalətli hüququn ziddi 
deyildir. Deməli, şəri cəzaların bəzi insanların xəyal etdikləri kimi müasir mədəniyyət və hüquqa heç münasib deyil 
demələri əsassızdır və imansızlıq rəmzidir. 
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Ибрагим Кулийев 

 
РЕШЕНИЕ (РЕЗУЛЬТАТ) МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД ЗА КЛЕВЕТУ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ 

(В КОНТЕКСТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «БИХАРУЛЬ - АНВАР») 
 

Резюме 
 
Клевета за честными людьми, их чернение называется «газф». Это один из самых больших грехов в Исламе. 

Аллама Мухаммед Багир Меджлиси в своем энциклопедическом произведении «Бихаруль - Анвар» открыл спе-
циальную главу «Большие грехи» где отмечает, что один самых больших грехов перед богом – это клевета за 
честными и добрыми мужчинами и женщинами. Автор приводит слова пророка Мухаммеда «Есть семь боль-
ших грехов, за которые грешник будет гореть в адском огне. Покушать на запретную жизнь, ставать против ро-
дителей, ростовщичество, возвращаться после с хиджрата, клевещет за честными женщинами, забирать у нуж-
дающегося и сбегать с поля боя».  

 
Ibrahim Guliyev  

 
VERDICT FOR A LIBEL AGAINST HONEST PEOPLE AND IT'S NON-PECUNIARY DAMAGE. 

(IN THE CONTEXT OF THE WORK "BIHAR AL - ANWAR") 
 

Summary 
 
False accusation against a chaste and virtuous person of having committed fornication is called "gazf" in Islam. This 

is one of the biggest sins in Islam. Allama Mohammad Bagir Mejlisi in his encyclopedic work "Bihar al-Anwar" opened 
a special chapter "big sin" which notes that one the greatest sin before God - this is a slander of the honest and good 
men and women. The author quotes the words of the Prophet Muhammad, "There are seven major sins for which the 
sinner will burn in hellfire. Meals on the restricted life Stavan against parents, usury, returning after a Hijrat, slandering 
of honest women, and to take away from the need to run from the battlefield. " 

 
 

  



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

263 
 

TİBB 
 

MULTİDİSSİPLİNAR  
ƏLYAZMALARIN ARAŞDIRILMASI 

 
 
 

Z.Məmmədova 
Elmi işçi, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitunu  

 
 

ZEYNƏDDİN ƏL-CURCANİNİN “XƏFİ-ƏLAYİ”  
ƏSƏRİNİN TİBB ELMİNİN İNKİŞAFI  

BAXIMINDAN ƏHƏMİYYƏTİ 
 
 

ədim Əlyazmalar irsinin qorunması və onun gələcək nəsillərə ötrülməsi hər kəsin borcudur”, bu sözləri 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Azərbaycan Milli Məclisinin 
deputatı Mehriban Əliyeva iyunun 12-də Heydər Əliyev Fondu və Vaşinqton Elmlər Akademiyasının 

YUNESKO-nun iştirakı ilə təşkiln etdiyi “Orta əsr əlyazmalarında tibb və əzaçılıq” mövzusunda Beynəlxalq konfransı-
nın açılışında çıxış edərkən bildirib mövcuddur. İnsan yarandığı ilk dövlərdən başlayaraq, bitki toxumları və meyvə top-
lamaqla, ovçuluqla məşğul olduqları zamanlardan bu bitkilərin köməyi ilə tutduqları azarlardan xilas olmağa çalışırdı-
lar, özünümüalicə üsulu ilə sağlamlığının bərpası “qorunması məsələsini düşünürmüşdülər. 

Zaman keçdikcə bu sahə üzrə biliklər toplanan və toplanan biliklər sonrakı nəsillərə ötürülürdür. 
Yazı mədəniyyəti yarandıqdan sonra toplanan təcrübə yazıya alındı. Təbabət yazıya alınan ilk elmlərdən biri 

olmuşdur. 
Bu yazıları nəsildən nəsilə ötürülərək bizim günlərə gəlib çıxmışdır. Zəngin əlyazma kitabları xəzinələrindən sayılan 

Azərbaycan Milli Elmələr Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda elmin müxtəlif sahələrini 
əhatə edən türk, ərəb, və fars dillərində yazılmış əlyazmalar qorunub saxlanır. Onların arasında təbabətə və tibb elminə 
aid əlyazmalarda mövcuddur. 

 Əlyazmalar İnstitutunda qorunan tibb elminə həsr olunmuş, abidələr arasında Əbdulhəsən Mərağayinin “Müalicəti-
münfəridə” (1775/6 il), Əli ibn Abbas Məcusi Ərcaninin “Kamilüs-sənaəti-tibbiyə” (X əsr) Yusif ibn Məhəmməd 
Hərəvinin “Camül-fəvaid” (“Tibbi-Yusif” 1511 il), Mənsur ibn Məhəmmədin (“Kifayətül-mücahidə”) (“,Kifayeyi-
Mənsuriyyə” 1423 il), Məhəmməd Yusif Şirvaninin “Tibnamə” (1711/2 il) Həsən ibn Rza Şirvaninin “Siracüt-tibb”, 
Mir Məhəmməd Hüseyni Möminin “Töhfeyi-həkim Mömin”, Rüstəm Curcaninin “Zəxireyi-Nizamşahi” kimi dəyərli 
mənbələrin adını çəkmək olar. 

Onların arasında Zeynəddin Əl-Curcaninin iki əsərini də qeyd etmək lazımdır. Bunlar “Zəxirereyi-Xarəzmşahi” və 
Qızıl Arslan Əbu Əl-Müzəffər ibn Xarəzmşahın sifarişi ilə yazılmış həmin əsərin “Xəfi-Əlayi” adında müxtəsər nüs-
xəsidir. Burada ilk öncə nəzəri və əməli tibdən bəhs olunur. Qeyd edilir ki, hər bir xırdalığın dərk olunması məsələrin-
dən başlayan bu hissə tibb elmini öyrənmək üçün müəyyən bir üsul seçir. Tibb elmi insan bədəninin sağlamlagının 
dəyişgənliyini öyrənir və onun məzaclarına çarə etməklə mışğul olur. Sağlamliğı qorumağa yönəlmiş bu elm tənəzzül 
dövrünü ğeridə qoymuşdur. Bu elmin faydası şübhə doğurmur və ona aid olan əməllərin təsviri və şərhinə nəzəri elm 
deyilir. 

Bu da qeyd edilir ki, həmin məzaclara aid faydasi sübhə doğurmayan əməllərə əməli elm deyirlər: məsələn, şişlərin 
bədəndə əmələgəlmə vaxtını nəzərə alaraq, onların yayilmağının qarşısını almaq və yaxud onları əritməyin 
mümkünlüyü haqqındadır. Nəzəri və əməli tibbi dərindən öyrəndikdən sonra qeyri-ənənəvi məsələləri öyrənən bu elmin 
mahiyyətlə, sağlamlığa xələl gətirən səbəblərə, onları aradan qaldırma tədbirlərinə, sağlamlığın bərpası və qorunmasına 
həsr olunmuşdur. 

Beləliklə, bu elmin nəzəri hissəsi insan bədəninin fiziki və ruhi vəziyyətinin təsvirinə, həmin məzacların səbəb-
lərinin, həmçinin anadanğəlmə məzacların səbəblərinin təsvirinə həsr olunmuşdur və bu səbəblər son dərəcə gərəklidir. 

Əməli elm hissəsində ciddi naratlıqların səbəbi, onlara qarşı ğörülən tədbir və əməllərin dərmanlarla müalicəsindən 
bəhs olunur və ehtiyac olduqda təbibə müraciət edilməsi vacib bilinir. Bildirilir ki, elmdən kanar əməllərdən istifadə 
etmək olmaz. 

“Q 
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Burada insan sağlamlığını qorumaq və müxtəlif xəstlikləri büruzə verən əlamətləri öyrənərək, onalrı müalicə etmək 
haqqında məlumat nizamlı şəkildə təqdim olunmuşdur: baş-beyin, göz, qulaq, burun, ağız boşluğu, boğaz xəstəliklərdən 
başlayaraq diğər üzvlərin-sinə, ağciyər, ürək, mədə, qaraciyər, dalaq, qarın boşluğu, cinsiyyət orqanları, bağırsaq, böy-
rək, sidik kisəsi, oynaq xəstəlikləri, ishal və qızdırmanın müxtəlif növləri, fil xəstəliyi, podaqra, damar genişlənməsi, 
dəri xəstəlikləri, şişlər, yaralar, kəsiklər, çıxıqlar, zərbələr, yanıqlar müalicə üsulları və saça, dəriyə qulluq, zəhərlənmə-
lər və zəhərli heyvanların dişləməsinə qarşı tədbirlər təsvir edilmişdir. 

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

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

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

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

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

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

Müalicə zamanı ən çox işlənən əzvay, bal, sirkə, qızılgül, bənövşə və zeytun xüsusi bir yer tuturdu. 
Əsərdə inək, qoyun əti, keçi, dəvə, uzunqulaq, toyuq, ördək, qaz, göyərçin, sərçə, kəklik, turac və s. kimi hey-

vanların və quşların əti, südü, yunu, yağı və peyinindən müalicə məqsədi ilə istifadəsi üsulları göstərilir. 
Burada vəba, taun, dizenteriya, difteriya, vərəm hətta xərçəng kimi ağır xəstəliklərin müalicəsi haqında məlumat 

verilib. 
Müəllif öz əsərində qədim təbabət prinsipləri ilə müalicə aparmaq, yəni hər şeydən öncə xəstənin məzacını (təbiə-

tiini) müəyyən etməyi xüsusi vurğulayır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, qədimtəbabət prinsiplərinə əsasən insanın orqanizmini təşkil edən dörd materiyadan 

hansının üstün olmasını aydınlaşdırmaq ən mühüm amillər idi. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, bir insanda eyni 
zamanda nəinki bir, bəzən hətta iki materiya (xılt) üstünlük təşkil edə bilər. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”  
mövzusunda XIV elmi konfransın materialları 

 

265 
 

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

Hər hansı bir dərmanı qəbul etmək xəstə üçün xoşagəlməzdirsə, həmin xüsusiyyətlərə malik başqa dərman tapmaq 
lazım idi. 

Buna da nəzər yetirmək vacidir ki, “Xəfi-Əlayi” əsərində sağlamlığı qorumaq və sağlam həyat tərzi sürmək kimi 
çox vacib bir mövzuya yer ayrılmışdır. 

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

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

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

Əsərdə yaşlı insanlara aid olan və səfərə çıxan insanlar üçün qaydalar ayrıca qeyd edilmişdir. 
Burada vurğulanır ki, yaşlı insanlara soyuqluq üstün gəlir. Onların riayət etməli olduqları qaydalar bədəni isti 

saxlamaq, çoxlu maye qəbul etmək, hərəkətdə olmaq, vaxtı-vaxtında yuyunmaq və az qidalanmaqdır. Gün ərzində bir 
neçə dəfə yeyənlərin isə öd və bəlğəm yaradan qidalardan imtina etmələri məsləhət görülür.  

Yaşlılar ət suyu, şorba, buğda həlimi, süd və bal kimi təamlar yeməlidirlər. Onlara qan itirmək zərərdir. 
Səfərə çıxanlara gəldikdə, onlara bədəndəki qalıqları xaric etmək məsləhət görülür. Bundan başqa onlar bədəni 

yavaş-yavaş hərəkət etdirməyə başlayıb tədricən hərəkəti artılmalıdır. Səfər zamanı baş verə biləcək aclıq, susuzluq, 
yuxusuzluq, piyada gəzmə və digər hallara hazır olmaq lazımdır. Susuzluq yanğısı gətirən yeməklərdən çəkinmək 
gərəkdir. İsti havada səyahətə çıxarkən gündən qorunmaq üçün başı örtmək lazımdır. Soyuq havada yola düşənlər və 
soyuqdan qorunmalıdır, isti geyinib ağız burnunu örtməlidir. 

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

Və bu gün dünya tibb elmi qazandığı nailiyyətlərə görə , məhz “Xəfi-Əlayi” kimi çox saylı dəyərli əsərlərə borc-
ludur. 
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ЗНАЧИМОСТЬ "ХАФ-И-АЛАЙИ" ЗЕЙНАДДИНА АЛЬ-ДЖУРДЖАНИ,  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ 

 
Резюме 

  
 В статье анализируется роль, медицинского трактата под названием «Хаф-и Алайи», написанного в ХII веке 

Зейнаддином Ал-Джурджани. Отмечается, что данная рукопись имеет большое значение в истории развития 
медицины. Здесь дается описание здорового образа жизни, способы поддержания и сохранения здоровья чело-
века, а также способы и методы лечения известных в то время заболеваний с применением различных лекар-
ственных растений, минералов, драгоценных и полудрагоценных камней, средств животного происхождения и 
т. п.  
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THE SIGNIFICANCE OF ZEYNADDIN AL JURJANI'S "KHAFI-ALAYI” FROM THE DEVELOPMENT 
POINT OF VIEW OF MEDICAL SCIENCE 

 
Summary 

 
The Institute of Manuscripts of the Azerbaijan National Academy of Sciences has a collection of medical docu-

ments, which include manuscripts dating from the 9 th. century. These manuscripts are written in Arabic, Turkic and 
Persian. 

 “Khafi-Alayi” was written in the XII-th century. The book provides descriptions of pharmaceutical properties of 
medicinal herbs, animal substances, minerals and complex medicines. It influenced the development of medicine and 
pharmacology in different countries in Middle Ages. There are information about scientific-philosophic systems which 
include not only information on healing about prevention of ailments, healthy lifestyle and correct nutrition/  

 
 

Sonaxanım Hadiyeva 
 AMEA M.Füzuli ad.Əlyazmalar İnstitutu 

 
MƏHƏMMƏD NİDAİNİN  

“KİTABİ-TİBBİ-MƏNZUM” ƏSƏRİNİN TİBB  
TARİXİNİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ ROLU 

 
 

MEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 500-ə yaxın tibbi əlyazma saxlanılır ki, onların 
arasında XVI əsr türk şairi və təbibi Məhəmməd Nidainin “Mənafeün-nas” və “Kitabi-tibbi-mənzum” adlı 
iki əsəri də vardır. İndiyə kimi Nidainin “Mənafeün-nas” əsəri ilə bağlı 20-yə qədər məqaləmiz çap olunub. 

Bu məqaləmizdə müəllifin Əlyazmalar İnstitutunda B-6359 şifrəsi altında saxlanılan, 51 vərəq həcmində və ölçüdə olan 
“Kitabi-tibbi mənzum” əsərindən bəhs etmək fikrindəyik (1, 1). 

Azərbaycanda Nidai və onun həyat-yaradıcılığı bizim tədqiqatlara kimi öyrənilməmişsə də, Türkiyədə digər tibbi 
əsərlər və onların müəlliflərinin həyat və yaradıcılığı ilə yanaşı Nidai yaradıcılığı çox öyrənilmişdir. Belə ki, Nidainin 
yaradıcılığı həm bir şair kimi, həm də alim təbib kimi araşdırılmış, haqqında onlarla məqalə yazılmışdır. İlkin olaraq, 
Məhəmməd Tahir Bursalının “Osmanlı müəllifləri” (2) əsərində Nidainin həyatı, əsərləri, çalışdığı vəzifələr haqqında 
qısa məlumat verilmiş, “Topqapı Sarayı Müzesi Yayınları” kataloqunda onun “Mənafeün-nas” və “Rəbiüs-səlame” adlı 
əsərlərini təqdim edən Fehri Erdem Karatay da buna istinad etmişdir. “İslam Ansiklopedisi”ndə və “Türk dünyası Ortaq 
Edebiyyatı: Türk dünyası Edebiyyatçıları Ansiklopedisi”ndə də Nidainin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat veril-
mişdir. Adnan Adıvarın dəfələrlə çap olunmuş məşhur “Osmanlı türklərində elm” (3) adlı kitabında Nidai haqqında da-
ha dəqiq məlumatlara rast gəlirik. Belə ki, o, Nidai ilə bağlı bir çox təzadlı məsələlərə tutarlı dəlillərlə son qoymuşdur.  

Müasir türk tədqiqatçılarından Ayşegül Demirhan Erdemir “Hekim Nidai” (4) adlı araşdırmasında Nidai haqqında 
bəhs açmış, onun əsərlərindən danışmış, müəllifin istifadə etdiyi dərmanlar haqqında məlumat vermişdir. Ümran Ay 
Nidainin “Dürri-mənzum” əsəri üzərində araşdırma aparmış, onun mətnini tədqiq etmiş, digər mətnlərlə müqayisə etmiş 
və yüksək lisans tezi hazırlamışdır (5). Ölker Perihan və Bekir Direkçi “Hekim Mehmed Nidainin Manzum Tıp Risalesi 
Keyf-i Kitab-i Nidai” adlı yazıda eyniadlı tibbi risalə haqqında bəhs etmişlər (6). Nurten Çankayanın “Hekim Nidai ve 
Ed-Dürrül-manzum”, “Hekim Derviş Nidainin Ed-Dürrül-Manzum Adlı Eserinin Türk Tıp Tarihi Açısından Önemi” 
adlı məqalələrində Nidai və onun bu tibbi əsəri haqqında bir çox dəyərli məlumatlar verilmişdir (7). Doç.dr. Nuran Öz-
türk “Elifname ve Nidainin Elifnamesi” adlı əhatəli yazısında Nidaini təsəvvüf şairi kimi təqdim etmiş, onun əlifnamə-
sini bədii-nəzəri cəhətdən tədqiq edərək, digər əlifnamələr sırasında önəmli yerini müəyyənləşdirmişdir. Fatma Mehiha 
Şen Nidainin Nidainin həyatı, yaşadığı dövr haqqında qısa məlumat verərək, onun hansı adlarla tanındığını qeyd etmiş, 
hansı vəzifələrdə olduğunu göstərmiş, xüsusilə, tarixi əsərləri haqqında geniş məlumat vermiş, onları tədqiq edən 
müəllifləri də göstərmişdir. Fatma Büyükkapcı Yılmaz “Nidayi el-Ankaravinin Bilinmeyen Bir Eseri Mübahasat-i Mü-
keyyifat ve Aynı Konudakı Diger Eserler” adlı məqaləsində həkim Nidainin daha bir yeni əsərini təqdim etmiş, onun bu 
zamana kimi tədqiq olunmadığını bildirmiş, əsər haqqında məlumat verərək, onun keyfverici maddələrdən bəhs etdiyini 
bildirmiş və onu bu mövzuda olan digər əsərlərlə müqayisə etmişdir. 

Nidainin “Kitabi0-tibbio-mənzum” əsəri adından da göründüyü kimi mənzumdur, qara mürəkkəblə yazılmışdır, 
“Bismilləhir-rəhmənir-rahim və be nəstəin” ilə başlayır. Müəllif ilk şeirdə Allah-Təalanın vəsfini verir və bu əsəri yaza 
bilməsi üçün peyğəmbər və övliyalar xatirinə ondan qüvvə istəyir: 

A
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Müstəfa hörməti, inayət qıl, 
Rəhmətindən bizə hidayət qıl. 
Ənbiya, övliya həqqi, yarəb. 
Qıl səir, eyləmə şəqqi, yarəb. 
Bəhri-hikmətdə barı, qıl qəvvas, 
Çıxarım şövqün ilə məniyi-xas. 
 (1, 2) 

 
İkinci şeir əsərin yazılma səbəbi və II Sultan Səlimin duasını əks etdirir. Burada Sultan Səlimi tərif edən müəllif 

Allahın ona var-dövlət verdiyini, onu belə uca mərtəbəyə layiq bildiyini obrazlı şəkildə berir və özünün ona iki kitab 
ithaf etdiyini qeyd edir, onun murada yetməsini arzulayır və yazır: 

 
Verdi dövlət Xuda, behəmdillah, 
Qapusunda qul oldi Mehr ilə Mah.  
 (1, 3) 

Sonra əsərin dibaçəsi gəlir və “Gəl, Nidai, cəvabi müxtəsər et” deyə növbəti şeiri başlayan müəllif insanın xeyirxah 
olmasını, insanlara xidmət etməsinin bacibliyini vurğulayır, özünün də hikmət dənizində üzərək, gövhərlər topladığını 
bildirir, peyğəmbərin “elm ikidir, biri fiqh, biri təbabət” hədisini nəzmə çəkərək, “dərdə dərman rəsulallah”ın əvvəl bə-
dən elmini, sonra din elmini öyrənməyi buyurduğunu qeyd edir, tibb elminin hikmətindən söz açır və onu öyrənməyin 
gərəkliyini göstərir.  

Növbəti şeirdə dörd ünsür, onların insan bədəninin yaranmasında rolu haqqında bəhs açılır. Daha sonra Nidai qida-
lanmadan, Allahın insanlara verdiyi nemətlərdən düzgün istifadə edilməsindən danışır, Qurani-Kərimin “Yeyin, için, 
əmma israf etməyin” ayəsinə istinad edir və yazır: 

 
Aclıq bir səhabi-rəhmətdür, 
Yəqin ondan müdam səhhətdür. 
Həm bu toxluq səhab-möhnətdür, 
Yəğmuri daxi cəhli-ğəflətdür. 
 (1, 4)  

  
Əsərdə insan bədəninin xəstələnməsi səbəblərindən bəhs edən Nidai pəhrizi əsas götürür. Özü də təkcə yemək-iç-

məkdə deyil, yatmaq və oyaq qalmaqda, cinsi məsələdə də diqqətli olmağın gərəkliliyini bildirir. Müəllif özündən əv-
vəlki həkimlərin elminə müraciət edir və xəstəliklər üçün altı səbəb göstərir: 

 
Hükəmayi-əcəmü hindlə rum 
Əl-ittifaq etdilər ki, cümlə ülum, 
Yəni əmrazi-müxtəlifə nə ki var, 
Altı işdəndir, bil ki, hər bar. 
Nisfilik olacaq, saqın, nagah 
Oyanub su içim deyə, ey şah. 
Kəsrət ilə, saqın, cima etmə, 
Ləzzətinə anın təməə etmə. 
Gecə uyi və gündüz ol bidar, 
 əbul, etmə, saqın, zinhar. 
Həm təam üstünə yemə nemət. 
Ta ki, görməyəsən ələmü səqlət. 
Hükəma bu sözə qəliz qail, 
Üləma həq sözə olur mail. 
 (1, 5) 

  
Məhəmməd Nidai hər şeiri bir mövzuya həsr etmiş, əxlaqdan, mərifətdən də söz açmış, daha sonra müxtəlif xəs-

təliklərin etimologiyasını, patogenezini və müalicəsini nəzmə çəkmişdir. Burada zökəm, nəzlə, sərəh kimi xəstəliklər, 
müxtəlif göz xəstəlikləri, üzdə olan patoloji halar, diş xəstəlikləri, vərəm, astma, şəqaq (əldə-ayaqda olan dəri xəstəliyi), 
firəng xəstəliyi (zöhrəvi xəstəliklər) və s. haqqında məlumat almaq və bu xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilən 
dərman vasitləri ilə tanış olmaq olar. 

Ümüd edirik ki, Nidainin “Kitabi-tibbi-mənzum” əsəri də “Mənafeün-nas” kimi xalq təbabəti ilə məşğul olanlar 
üçün maraqlı olacaqdır.  
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РОЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «КИТАБИ-ТИББИ-МАНЗУМ» МУХАММЕДА НИДАИ   
В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 

 
Резюме  

 
В Институте рукописей НАНА, хранятся почти 500 медицинских рукописей, среди которых две 

работы -«Манафейун-нас» и «Китаби-тибби-манзум» - турецкого поэта и хирурга шестнадцатого века 
Мухаммеда Нидаи. В данной статье автор говорит о роле «Китаби-тибби-манзум» в изучении исто-
рии медицины. 

 
Sonahanim Hadiyeva  

 
ROLE OF "KITABI-TIBBI-MANZUM" BY MOHAMMED NIDAI,  

IN STUDY OF THE HISTORY OF MEDICINE 
 

Summary 
 
At the Institute of Manuscripts of ANAS, stored nearly 500 medical manuscripts, including two works - "Mana-

feyun-us" and "Kitabi-tibbi-manzum" of the Mohammed Nidai- Turkish poet and surgeon of the sixteenth century. In 
this article the author inform about the role of "Kitabi-tibbi-manzum" in the study of the history of medicine. 
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MƏNBƏŞÜNASLIQ 

 
MULTİDİSSİPLİNAR  

ƏLYAZMALARIN ARAŞDIRILMASI 
 
 
 
 

Fəxrəddin Eylazov 
AMEA Naxçıvan bölməsi 

  
 

АMЕА NАХÇIVАN BÖLMƏSİ ƏLYАZMАLАR FОNDUNDА  
SАХLАNILАN NАХÇIVАNLI MÜƏLLİFLƏRİN  

ƏLYАZMАLАRINА BİR BАХIŞ 
 
 
 

zərbaycan xalqı min illərlə ölçüyə, qiymətə sığmayan böyük mənəvi sərvət yaratmışdır ki, bugünkü və gələ-
cək nəsillərin duyğu və düşüncəsinin, dünyagörüşünün formalaşması üçün ən əhəmiyyətli vasitələrdən biri-
dir.  

 Dünyanın qədim mədəniyyət ocaqlarından biri olan Azərbaycanda da bu yolla yaranmış minlərlə əlyazma Azərbay-
can Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır.  

Təməli ümummilli liderimiz H.Əliyev tərəfindən qoyulan AMEA Naxçıvan Bölməsi və onun tərkib hissəsi olan Əl-
yazmalar Fondu bu ənənəni davam etdirmiş və qısa zaman kəsiyində Fondun profilinə uyğun 451 adda əlyazma toplaya 
bilmişdir. Toplanılan əlyazmalar arasında Naxçıvanın tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı bir sıra tədqiq olunmamış əlyazma, 
qədim kitab və məktublar vardı ki, bunlardan Mirzə Məhəmməd Haşim ibn Müseyib Naxçıvaninin (həqaiq-ət-tarix), 
Məhəmməd Həsən Ordubadinin (Astronomiya), Məhəmməd Tağı Sidqinin (Məktub), Molla Məhəmməd Naxçıvaninin 
(Sihabud-dumu), Hatif İsfahani və Fazil Naxçıvaninin (Tibbinamə) əsərlərini göstərmək olar. Fondda toplanılan 
əlyazmaların mövzu müxtəlifliyini ümumi şəkildə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür.  

 
a) Tarix, dil və ədəbiyyat; 
b) Məntiq və fəlsəfə; 
c) Təfsir və hədis; 
d) Fiqh və ilahiyyat; 
e) Həndəsə və asrtonomiya 
 
Fondda mühafizə olunan “Qürrətül-əbsar” əsərinin müəllifi h.q. 1268-ci (1847) ildə anadan olmuş naxçıvanlı Molla 

Məhəmməd Naxçıvanidir. Molla Məhəmməd Naxçıvani Azərbaycan mərsiyyə ədəbiyyatında digər şairlər kimi Kərbəla 
hadisəsi və şəhidlərin necə şəhadətə çatdıqları barədə bəhs edir və “Səhabəd-dumu” “ Buludlar göz yaşı” adlı, azərbay-
can dilində üç cilddən ibarət əsərini yazmışdır. Birinci cild “Qürrətül-əbsar” əsəri, Həzrəti Məhəmməd (s), İmam Əli 
(ə), Fatimə (ə) İmam Həsən və İmam Hüseyn (ə) həyatları barəsində danışılır. H.q. 1316-cı (1895) ildə şairin sağlığında 
Təbrizdə çap olunmuşdir. İkinci cild “Dürrətül-əbrar” adlandırılmışdır ki, Kərbəla hadisəsi barəsindədir. Üçüncü cild 
isə “Məzahirül-ənvar fi əqaidul-əxyar” adı ilə adlandırılıb. Bu kitabın əsas mövsuzu əqidə və imanın əsaslarından bəhs 
olunur. Molla Məhəmməd Naxçıvani özünün bu əsərində ərəb və fars şeirlərinə də yer vermişdir (şəkil 1). Molla 
Məhəmməd Naxçıvani hicri tarixi ilə 1334-cü (1913) ildə 66 yaşında Kərbəlada vəfat etdiyi göstərilir. Qəbri Nəcəfi 
Əşrəfdə yerləşir (1, s. 6). 

A
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Şəkil 1 
 
Müseyib Naxçıvaninin Fondda saxlanılan əsərinin adı Həqaiqi-əl-Tarix olduğu ehtimal olunur.Əsərin sonunda 

götərilən tarixdən (hicri qəməri 1226 (1805)) və möhrdən bu qənaətə gəlmək mümkündür ki, Mirzə Məhəmməd Haşim 
ibn Müseyib Naçıvani XVII əsrinin ikinci yarısı, XVIII əsrin əvvəllərində yaşamışdır.  

 Əsərin əvvəlində bir qədər düşdüyündən onun adını dəqiq müəyyən etmək çətindir. Əsər mövzu etibari ilə islam 
tarixini əhatə edir. Ərəb-fars dilində yazılmış bu əsərdə Şərq paqinasiya (vərəqləmə) üsuluna tam əməl olunmuş, yəni 
sonrakı vərəqin ilk sözü əvvəlki vərəqin aşağı hissəsində yazılmışdır (bu cür vərəqləmə üsulu “kustod” adlanır) (1, s. 
64). Mövcud əsərin həcmi 338 vərəq, mətnin yazılı hissə 23x13sm, vərəqin ölçüsü 28x20sm, hər səhifədəki sətrin sayı 
23-ə bərabərdir (Şəkil 2). 

İslam tarixini əhatə edən bu əsər 20 məclisdən ibarətdir. Başlıqlar qırmızı rənglə verilmiş, aşağısından xətt 
çəkilmişdir (2, s. 13). 

 

 
 

Şəkil 2 
 

AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunda mühafizə olunan qədim kitab və əlyazmalar arasında digər 
qaynaqlarla yanaşı tibb tarixi və təbabətin digər sahələrini əhatə edən əlyazma nüsxələri də qorunub saxlanılır. 
Bunlardan biri də h.q. 1302 (1880 miladi) ilində çap olunmuş “Böyük Qarabaddin” əsəridir. 24 babdan (bölmədən), 61 
fəsildən ibarət olan nüsxə 416 səhifədən ibarətdir. Nüsxənin mətn yazılı hissəsi 24.5 x 16 sm, vərəqi 31.5 x 20.5 sm, hər 
vərəqdə sətrin ümumi sayı 25-ə bərabərdir. Nüsxə fars dilində nəstəliq xəttilə çap olunmuşdur. Nüsxənin müqəddimə 
hissəsində göstərilən məlumatda əsərin müəllifinin Əzəm xan olduğunun və Məhəmməd Əbdurrəhman xan tərəfindən 
tərtib olunaraq çap olunduğu qeyd edilir. Nüsxənin sonunda verilən cədvəl şəkilli xülasənin (şəkil 3) Fazil Naxçıvani 
tərəfindən işləndiyi müəyyən olunmuşdur. Müxtəlif qaynaqlarda Fazil Naxçıvani müəllif, katib və ya şərhçi kimi 
qeydlərlə rastlansa da, onun həyatı və yaradıcılığı haqqında əldə olan qaynaqlardan tam məlumat əldə etmək mümkün 
olmamışdır . Yalnız onu qeyd etmək mümkündür ki, Fazil Naxçıvaninin belə bir mükəmməl əsərə haşiyə və ya xülasə 
yazması, ən azından həmin sahəni əsaslı şəkildə qavramış bir şəxsiyyət olmasını sübuta yetirir. Fazil Naxçıvani 
haqqında M.Tərbiyyət “Daneşməndane Azərbaycan” əsərində çox kiçik həcmdə bilgi verərək onun bir sıra əsərlərə 
haşiyə və xülasələr yazdığını göstərir (3, s. 321). 
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Şəkil 3. 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində əlyazma və qədim kitabların toplanılması zamanı Ordubad səhərindən 

əldə etdiyimiz əlyazmalar arasında üz qabığı düşmüş, əvvəl və son səhifələri çürümüş şəkildə bir nüsxə diqqətimizi 
daha çox çəkdi. Nüsxə ilə yaxından tanış olduqda onun tibbə aid əsər olduğu müəyyən olundu. İlkin araşdırma zamanı 
yuxarıda göstərilən səbəblərdən müəllif və katibi müəyyən etmək mümkün olmamışdır. Bu nüsxə tərəfimizdən yenidən 
tədqiqata cəlb edilərkən müəllif haqqında çatışmayan məlumatların tamamlanmasına çalışmışıq. Nüsxənin sonunda 
yerləşən oval şəkilli möhür içərisində ərəb qrafikası ilə verilmiş yazıda “Hatif əl-Katib” sözünü oxumaq mümkündür. 
Nüsxə fars dilində nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Əldə olan nüsxənin həcmi 95 səhifə, ölçüsü 22x17.5sm-dən ibarətdir. 
Nüsxənin tərtibatı digər tibbinamələrdən fərqlidir. Belə ki, əsərdə ilk öncə ümumi şəkildə hansı isə bir üzvün xəstəliyinə 
aid başlıq şəklində məlumat verilir. Sonrakı mərhələdə həmin üzvə aid xəstəliklərin ardıcıl şəkildə adı, təbiəti (quru və 
rütubət), yaş dövrləri (uşaq, cavan, qoca) ilin fəsilləri (qış və yay), cəhətləri (şimal və cənub), təhlükəlilik dərəcəsi 
(qorxulu, qorxusuz), səbəbi, əlaməti, müalicə üsulu padşahanə (padşah sayağı) və dərvişanə (dərviş sayağı) şəkildə şərh 
edilmişdir (4, s. 64). 

Nüsxənin digər səhifəsində xəstəliyə uyğun əczaçılıq və dərmanların tətbiq qaydaları göstərilir ( şəkil 4, 5). 
 

 
      

               Şəkil 4.      Şəkil 5. 
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Əlyazma nümunələri toplanılan zaman üzə çıxan digər qiymətli əsər Məhəmməd Həsən Ordubadi tərəfindən yazıl-
mış “Astronomiya” əsəridir. Əsər hicri-qəməri 1281 (1860) tаriхində yаzılmışdır. Müəllifin Nахçıvаnın dilbər guşə-
lərindən biri оlаn Оrdubаd şəhərindən оlduğu аşkаrlаnmışdır. Əsərin sоnundа göstərilən tаriхə əsаsən Məhəmməd Hə-
sən Оrdubаdinin ХIХ əsrin birinci yаrısındа, təqribən 1810-1860-cı illərdə yаşаdığını və fəаliyyət göstərdiyini təхmin 
еtmək оlаr. О bir аlim, mааrifpərvər ziyаlı kimi öz dövrünün görkəmli şəхsiyyətlərindən biri оlmuşdur. M.H.Оrdubаdi 
şərq dillərini öyrənmiş və bir sırа nəzər sаhibləri ilə fikir mübаdiləsi еtmişdir. Müəllifin əlimizdə оlаn ərəb dilli, həcmi 
73 səhifə, ümumi ölçüsü 21x15.5 sm, mətnin ölçüsü 14x8.5 sm, nəstəliq xətti ilə yazılmış bir əsərdir. Əsərin həm 
əvvəlindən, həm də sоnundаn bir hissəsinin düşməsi səbəbindən оnun аdını müəyyən еtmək mümkün оlmаmışdır. Bu 
səbəbdən əsər bütöv dеyil. Bununlа bеlə müəllifin аstrоnоmiyаdаn (göy və səmа cisimlərindən) bəhs еdən bu əsəri istər 
öz dövrü üçün, istərsə də özündən sоnrаkı dövrlər və bu gün üçün əhəmiyyətli хаrаktеr kəsb еtməkdədir. Əsərin 
müqəddiməsindəki аçıqlаmаdаn məlum оlur ki, həmin dövrdə Оrdubаd şəhərində Əl-Həqiqət аdlı məşhur еlm mərkəzi 
оlmuşdur. Məhəmməd Həsən Оrdubаdi bu mərkəzin ən görkəmli аpаrıcı simаlаrındаn biri kimi fəаliyyət göstərmişdir. 
Tərtib оlunmuş bu əsər isə həmin еlm mərkəzində, təlim və tədris vаsitəsi kimi nəzərdə tutulmuşdur. Əsər mövzu 
bахımındаn dəqiq və hümаnitаr еlmləri əhаtə еdərək Аstrоnоmiyа, həndəsi fiqurlаrın fəzа nəzəriyyəsi, Riyаziyyаt və 
Cоğrаfiyаnın müхtəlif sаhələrinə аiddir. Müəllif müqəddimədə özündən əvvəl və dövrünün bir nеçə аliminin аdını 
çəkmiş, Ömər Хəyyаm, Sufi Əbdulrəhmаn, Bəhmənyаr, Əbu Əli Sinа, Ptоlоmеy və оnlаrın nəzəriyyələrinin qаrşılıqlı 
təhlilindən bəhs еtmiş, həmçinin özünün bu nəzəriyyələrə münаsibətini bildirməklə оbyеktiv nəticə çıхаrmаğа 
çаlışmışdır (3, s. 11). 

 

 
      

Şəkil 6. 
 
Fondda saxlanılan digər qiymətli əlyazma Məhəmməd Tağı Sidqi tərəfindən yazılmış məktubdur. Məktubun həcmi 

20 səhifədən ibarətdir, sadə, kərpici dəftər vərəqində, ərəb əlifbası ilə, nəstəliq xətlə, Azərbaycan dilində tərtib 
edilmişdir. Məktubun yazılma tarixini orijinalda olduğu kimi qeyd etmək istərdim. “Bədə ədayı vacib əleyna ümumi 
hüzzari məclisin xidməti valalarına ərz və izhar edirəm. Bu gün ki, tarix Məshiyyənin 1896-cı ilin may ayının 14-ü ki, 
tarixi-hicrət nəbəviyyənin 1313-cü ilinin zilhəccə ayının 13-cü gününə mütabiqdir” (4, s. 2). Məktubda toxunulan 
mövzular, məktəb və pedoqoji fikir tariximizi özündə ehtiva edən çox dəyərli qaynaqdır. Bir daha əlyazmaya müraciət 
edək. “Əlhasil məktəbdir ki, ətfali-xurdəsali ki, hədiqeyi millətin novnəhalı mənziləsindədir. Bağban tərbiy vasitəsilə 
abrəvan mərifətlə havayi insaniyyətində xaki adəmiyyətin pərvərişi ilə nəşvi-nüma etdirib sayədar və bari vər ağaclar 
kimi dərəceyi təkmilə yetirir.  
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Şəkil 7. 
 
Məktəbdir ki, sədə dil sibyanı vüqar-pudi daneş və bineşindən ari olan uşaqları ənvai ülum və rəngarəng fünunilə 

pornəqşi və nigar edib ləffafe mərifətlə piçiləndirib bazari insaniyyətdə dükkani kəmalatın qəfəsinə qoyur! 
Be hər hal bizlər imdi ki, o qunə məktəblərin təsisindən məhrum və ülume məzkurənin təhsilindən binəsibik, pəs 

ümumən əhaliye müsliminə, xüsusən, Qafqaz qitəsində sakin olan müsəlmanlara təqazeye əsrə görə lazımdır ki, hər 
şəhərdə və bəlkə hər qəriyyədə “Məktəbi ədəb” namında yəni təhsil-i ədəbiyyat üçün be ibarət axırı təlim qəvaidi 
lisaniyyə üçün müntəzəm surətdə “Usuli-cədid” üzrə milli məktəblər bina olunub, o məktəblərdə türki, farsi, ərəbi, rusi, 
dillərinin təhsil və tərbiyəsinə davam olunsun” (5, s. 5-7).  

M.T.Sidqi bu məktubu 1898-ci ildə Naxçıvan şəhərinin mötəbər, nüfuzlu qazisi Axund Hacı Molla Məhəmməd 
Naxçıvaniyə bir xatirə yadigar olaraq vermişdir. 
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Фахраддин Эйлазов  
 

ВЗГЛЯД НА РУКОПИСЕЙ НАХЧЫВАНСКИХ АВТОРОВ, 
ХРАНЯЩИХСЯ В ФОНДЕ РУКОПИСЕЙ 
НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАНА 

 
Резюме 

 
Каталогизация рукописей, находящихся в фонде, принесут огромную пользу для получения новых ценных 

источников в научной среде Нахичевани. С этой точки зрения были сделаны попытки распознания важных све-
дений с целью помощи в изучении рукописей «Агаиг-ат-таварих» Мухаммеда Гашима ибн Мусеиба Нахичева-
ни, «Астрономия» Мухаммеда Гасана Ордубади и «О нашей языке и школе» Мухаммеда Таги Сидги, указанной 
в статье.  

 
Faxraddin Eylazov 

 
LOOK AT NAKHCHIVAN AUTHORS MANUSCRIPTS KEPT IN NAKHCHIVAN 

SECTION`S MANUSCRIPTS FOUNDATION OF THE NATIONAL ACADEMY 
OF SCIENCES OF AZERBAIJAN 

 
Summary 

 
The catalogue of manuscripts collected in foundation will open large chances to enter a new valueable sourse to sci-

entific atmosphere of Nakhchivan. With this point of view was attemted to discerning important information for 
research manuscripts “Haqaiq at-tavarix” by Mirza Muhammad Hashim ibn Museyib Nakhchivani, “The astronomy” by 
Muhammad Hasan Ordubadi and “About our language and school”. 
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