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CavidĢünaslıq elminin baĢlıca predmeti, heç Ģübhəsiz, Cavidin zəngin ədəbi irsidir, bu 

irsin obyektiv Ģəkildə, elmi əsaslarla düzgün qiymətləndirilməsidir. Cavid elə bir sənətkar-

dır ki, o, ədəbi fikrin daim diqqət mərkəzində olmuĢdur, onun hər bir əsəri geniĢ oxucu küt-

lələrinin böyük marağına səbəb olmuĢ, pyesləri teatrların repertuarından düĢməmiĢdir [1]. 

O, ədəbi fəaliyyətə XX əsrin əvvəllərində baĢlamıĢ və məhkum olunduğu 1937-ci ilə qədər 

bir Ģair və dramaturq kimi sevimli peĢəsindən ayrılmamıĢdır. O, ədəbiyyatda sıradan biri ol-

mamıĢ, ġƏXSĠYYƏT kimi tanınmıĢ və etiraf edilmiĢdir.  

Bu tədqiqatın məqsədi də CavidĢünaslığın təĢəkkül dövrünün (1920-30-cu illər) mənbə-

Ģünaslığını təĢkil edən materialların elmi təhlilini verməklə onların nəĢri problemlərini öy-

rənməkdən ibarətdir.  

Cavidin əsərləri həm milli-xəlqi keyfiyyətlərinə, həm ümumtürk mahiyyətinə, həm də 

bəĢəri səciyyəsinə görə seçilir, fərqlənir. Bir müddət marksist tənqiddə belə bir fikir forma-

laĢmıĢdı ki, Cavidin yaradıcılığı onun mənsub olduğu Azərbaycan xalqının həyatı, tarixi 

keçmiĢi və bugünü ilə bağlı deyildir, o, mövzularını Ġrandan, Turandan alır, amma bu fikir 

olduqca mübahisəlidir. Çünki Cavid poeziyasına xas olan yüksək Ģeiriyyət, dil gözəlliyi, 

təsvir olunan obrazların düĢüncə tərzi Cavid sənətinin milliliyini Ģərtləndirir. O, eyni za-

manda bütün türk xalqlarının sənətkarıdır, əsərlərində türkün əzəmətini, sözünün qüdrətini, 

qılıncının kəsərini, böyük fatehlərinin və islam mücahidlərinin obrazlarını yaratmıĢdır. 

Cavid ümumbəĢəri ideyalarla yaĢayan bir sənətkar idi və təsadüfi deyil ki, onun əsərləri 

dünyanın böyük sənətkarlarının əsərləri ilə bu və ya digər dərəcədə səsləĢir. Bax, buna görə 

də Caviddən yazmaq hər bir tədqiqatçıdan böyük məsuliyyət tələb edir. 
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Hüseyn Cavid elə bir sənətkardır ki, tədqiqatçıya imkan verir ki, bu yaradıcılığın tədqiqi 

zamanı ədəbiyyatın bir çox problemlərinə də müraciət etsin. Caviddən yazmaq XX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatının iki mühüm dövrünün – həm inqilabdan əvvəlki dövrün, həm də 

iyirminci-otuzuncu illərin mürəkkəb və ziddiyyətli dövrünün mənzərəsindən yazmaq de-

məkdir, həmin ədəbi dövrləri isə Cavidin yaradıcılığı olmadan təsəvvür etmək mümkün de-

yildir. Caviddən yazmaq XX əsr Azərbaycan romantizminin ən gərəkli bir qanadından söz 

açmaq deməkdir, nə Cavid yaradıcılığını romantizmsiz, nə də romantizmi Cavidsiz düĢün-

mək olmaz. 

Cavid qüdrətli dramaturq idi. O, dramaturgiya sənətinə bir çox yeniliklər gətirmiĢdir. 

Mənzum dram əsərlərinin poetikasını ilkin olaraq Cavid yaratmıĢdır. Azərbaycan dramatur-

giyasında faciə janrının bir çox gözəl nümunələrinin də müəllifi Caviddir. Dramaturgiyamı-

zın inkiĢaf tarixini Cavidsiz təsəvvür etmək mümkün deyil.  

Bütün bunlar isə cavidĢünaslığın bir elm kimi yaranmasına və formalaĢmasına gətirib çı-

xardı. NizamiĢünaslıq, füzuliĢünaslıq, nəsimiĢünaslıq, axundovĢünaslıq, mirzəcəlilĢünaslıq, 

sabirĢünaslıq Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığının ayrı-ayrı mühüm qolları olduğu kimi ca-

vidĢünaslıq da bu cərgədə öz qanuni yerini tutmalıydı. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin əməkdaĢları tərə-

findən böyük tədqiqatçılıq zəhməti hesabına 2012-ci ildə çap olunmuĢ 10 cildlik “CavidĢü-

naslıq: araĢdırmalar toplusu” CavidĢünaslığın müstəqil elm olduğunu əks etdirən qiymətli 

nəĢrdir və burada əksini tapan materiallar onun mənbəĢünaslığının əsasını təĢkil edir [2]. 

Toplunun edən 1-3-cü cildlərdə toplanılmıĢ yazılar cavidĢünaslığın təĢəkkül dövrününün 

mənbəĢünaslığını təĢkil edən əsas materiallardır və bunların toplu halında çapı cavidĢünas-

lığın göstərilən dövrünün nəĢr probleminin tamamilə olmasa da böyük bir hissəsini həll et-

miĢdir.  

MöhtəĢəm bir nəĢr olan oncildlik “CavidĢünaslıq” toplusu təkcə nəzəri ədəbiyyatĢünas-

lıq faktı deyil, bütövlükdə tarixi-mədəni hadisədir və bu nəĢrin əhəmiyyəti aĢağıdakı cəhət-

lərlə bağlıdır: 

1.“CavidĢünaslıq” toplusu bu elmin nəzəri-tarixi problemlərini iĢləyəcək tədqiqatçıların 

əməyini yüngülləĢdirən etibarlı, əsaslı məxəzdir. 

2. Bu toplu ədəbi-tənqidi və nəzəri-estetik fikrin böyük romantik Ģair və filosof Hüseyn 

Cavidə münasibətini əks etdirir. Faktiki olaraq mütəfəkkir Ģairin ədəbi portretini təsəvvür 

etməyə imkan verir. 

3. Toplunun XX əsrin 20-30-cu illərini əhatə edən cildləri bu mürəkkəb, zəngin və zid-

diyyətli dövrün ədəbi mübahisələrini, mübahisələrin hansı problemlər ətrafında getdiyini, 

H.Cavidi 37-nin repressiyasına aparan səbəbləri bir ədəbi-tarixi epoxa kimi ədəbi tənqidin 

nəzəri-metodoloji səhvlərini Cavidə münasibətdə ədəbi tənqidin sosioloji cılızlığını aydın-

laĢdırmağa material verir. 

4. Toplu Hüseyn Cavidin bir filosof sənətkar kimi özünütəsdiq üçün hansı mərhələ-

lərdən, çətinlik və böhtanlardan keçdiyini H.Cavid Ģəxsiyyətinin yenilməzliyini, bütövlük 

və əzəmətini əks etdirir. 
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5. “CavidĢünaslıq” təkcə Hüseyn Cavidə yox, ümumən klassik bədii irsə, sənətkara 

münasibətdə Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığının nəzəri-tarixi imkanlarını, sosioloji tənqidin 

metodoloji gücsüzlüyünü ortaya qoyur. 

AMEA-nın Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin on cildlik “CavidĢünaslıq” nəĢri çağdaĢ ədəbi 

fikrə mühüm tarixi xidmətdir.  

Cavid yaradıcılığı hələ ədibin öz sağlığında tədqiq və təhlil olunmağa baĢlamıĢ, onun 

ədəbiyyatımıza gətirdiyi ölməz bəĢəri dəyərlər araĢdırma obyekti kimi mətbuat səhifələrin-

də öz əksini tapmıĢdır. Bu araĢdırmaların bir araya gətirilərək ayrı-ayrı toplular halında çap 

edilməsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin elmi fəaliy-

yətində əsas istiqamətlərdən birini təĢkil edir.  

Bu seriyadan ilk pilot toplusunda da Cavid irsini tədqiq etmiĢ, bu böyük sənətkar haq-

qında söz demiĢ müxtəlif nəsillərin və müxtəlif peĢə sahiblərinin nümayəndələrinin məqalə, 

xatirə və çıxıĢları bir araya toplanmıĢ, bir növ Hüseyn Cavid irsinin tədqiq və təhlilinə 

kompleks baxıĢ təqdim olunmuĢdu. Ancaq buradakı materiallar daha çox məzmun baxımın-

dan sistemləĢdirilmiĢ və müxtəlif dövlərdə yazılmıĢ məqalələr toplanmıĢdır. 

Ġlk pilot toplunun ardınca nəĢr olunan CavidĢünaslığın ikinci toplusu isə sırf xronoloji 

prinsiplər əsasında 10 cilddə tərtib olunmuĢ və Cavid haqqında 1912-1983-ci ilə qədər, yəni 

böyük sənətkarın günahsız yerə repressiya olunduğu və onun yaradıcılığı və Ģəxsiyyəti haq-

qında danıĢmağa qadağa qoyulduğu ilə qədər mətbuatda çap edilmiĢ məqalə, qeyd və xati-

rələri əhatə edirdi.  

Ġlk seriyanın nəĢrindən sonra bunlar üzərində iĢ davam etdirilmiĢ, bir sıra yeni material-

lar tapılaraq topluya əlavə edilmiĢ və cavidĢünaslığın yeni mərhələ prinsiplərinə əsasən tər-

tib edilmiĢdir. Belə ki, yeni prinsiplərlə cavidĢünaslığın inkiĢaf mərhələləri 1912-25, 1926-

30, 1931-37 və bəraətdən sonrakı 1956-61, 1962-63, 1964-70-ci illər kimi müəyyənləĢdiril-

miĢ və materiallar da bu xronologiya üzrə yerləĢdirilmiĢdir [2]. 1980-2010-cu illərin cavid-

Ģünaslığında sanballı monoqrafiyaların və elmi məqalələrin həcmi imkan verir ki, ayrıca 

cildlər də hazırlansın və bu istiqamətdə iĢ AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində uğurla 

davam etdirilir.  

Toplu tərtib edilərkən tarixi həqiqətin mümkün qədər təhrif olunmamasına, Hüseyn Ca-

vid haqqında istər tərifli, istərsə də tənqidi fikirlərin bu məcmuədə öz əksini tapmasına, ix-

tisarlardan mümkün qədər qaçmağa cəhd göstərilmiĢdir. Yalnız açıq təhqir və Ģəxsiyyətin 

alçaldılması əsasında yazılmıĢ qərəzli məqalə və tənqidi qeydlərin üstündən keçilmiĢ, onlar 

tarixin məhkəməsinə təslim edilmiĢdir. Qoy gələcək nəsillər lazım bilərlərsə, bu yersiz hə-

qarətlərə cavab versinlər. 

Topludakı məqalələrin əksəriyyəti Cavid əsərlərinin tamaĢalarından sonra yazılmıĢ təhlil, 

tənqid və təəssüratlardır. Əlbəttə, bu cür ilk duyğuların təsiri altında yazılmıĢ məqalələrdən də-

rin elmi təhlil gözləmək çətindir; ancaq buna baxmayaraq, müəlliflər tamaĢa etdikləri əsərlərin 

anatomiyasını açmağa da diqqət yetirmiĢlər. Məsələn, 1921-ci ilin oktyabrında «Kommunist» 

qəzetində «Tiyatro və musiqi» rubrikası altında çap olunmuĢ «Ġblis» adlı məqalənin müəllifi elə 

ilk abzaslardan faciədə formal məntiqin qanunlarının pozulduğunu görərək yazır: 

««Ġblis» faciəsi əvvəlcə bütün dünyada tökülən qanların, dağılan xanimanların məsuliy-

yətini insanların öhdəsində qoyub insanlarda nəfsin bir iblis olduğunu isbat etməkdə ikən, 
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hətta Ġblisin kəndisi belə bu fəlsəfəyi iqrar etdikdən sonra ikinci pərdə bütün-bütünə 

tördilən fitnə və fəsadların, axıdılan qanların məsuliyyətini yenə də Ġblisin öhdəsinə yüklə-

yib onu məclisdə saqilik etdirməklə fitnələrin əsasını Ġblis vasitəsilə qoymağa baĢlayır» [2]. 

Ancaq bütün tənqidlərə baxmayaraq, məqalələrdə Cavidin bir sənətkar kimi böyüklüyü 

və qüdrəti müəlliflər tərəfindən etiraf edilməkdə və Ģəksiz-Ģübhəsiz qəbul edilməkdədir. 

Məsələn, yenə də «Kommunist» qəzetinin 1921-ci il 196-cı sayında elə həmin «Ġblis» tama-

Ģası haqqında təəssüratını bildirən Xəlil Ġbrahim tənqidi qeydlərə keçməzdən öncə yazır: 

«Bu günlərdə məĢhur müqtədir Ģairimiz Hüseyn Cavidin «Ġblis» ünvanlı əsərini səhnəyi-ta-

maĢada seyr etməklə feyziyab olduq. ġairi-möhtərəmin məharət və iqtidarı ümum tərəfindən 

təqdir edilmiĢ bir həqiqətdir ki, burasını kimsə inkar etməz; fəqət məzkur əsərin ikinci məc-

lisində bir türk zabitinin dililə kəndilərinin buyurduqları kimi, «bir qəhrəman nə qədər böyük 

olursa, onu tənqid edən də bir o qədər çox olur». Buna binaən zənn ediyorum ki, bəndənin də 

Ģu sətirləri yazmaya cəsarət etməsi Ģair cənablarının böyüklüyünə isnad veriliyor» [2]. 

20-ci illərdə Cavidin «ġeyx Sənan», «Afət», «Uçurum», «ġeyda», «Maral», «Topal 

Teymur», Knyaz», «SəyavuĢ» əsərlərinin tamaĢaları, «Peyğəmbər» əsəri haqqında ətraflı 

mülahizələr, eləcə də bütövlükdə Hüseyn Cavid yaradıcılığına baxıĢ bu dövrdə müxtəlif 

müəlliflərin qələmindən çıxan məqalələrdə öz əksini tapmıĢdır.  

Məqalə müəllifləri sırasında Ə. ġərif, Ə. Nazim, H. Zeynallı, Yusif Vəzir, C. Cabbarlı, 

Kazımoğlu (Seyid Hüseyn), Abdulla ġaiq kimi tanınmıĢ tənqidçi və ədiblərlə yanaĢı, bəzən 

ikinci dərəcəli yazarlara da rast gəlmək mümkündür ki, topluda bunlar sanbalına görə seçil-

mədən yalnız xronoloji ardıcıllıqla düzülmüĢdür. Bu cür müəlliflərdən Ə. Tahirov, A. Ma-

naflı, Ġ. Cahangirovun imzalarına daha tez-tez rast gəlmək olur. 

Bəzi məqalələr «ədəbi mübahisə» rubrikası altında verilir ki, bunlara misal olaraq 

Kazımoğlunun (Seyid Hüseynin) «Uçurum» pyesi haqqında «Zəhmət» qəzetində «H.H.» 

imzası ilə eyni adlı tamaĢa haqqında yazılmıĢ tənqidə cavabını göstərmək olar. 1922-ci ildə 

yazılmıĢ bu məqaləsində Kazımoğlu o dövrün cavidĢünaslığına bir növ yekun vuraraq, Ca-

vid irsi və əsərlərinin tamaĢaları barədə mətbuatda getmiĢ resenziyaları ümumilikdə zəif sa-

yaraq yazır: 

«Məhəlli mətbuat səhifələrində Hüseyn Cavidin əsərləri xüsusunda vaqtilə çox yazıldı. 

Məələsəf, bu yazılar Hüseyn Cavidin və əsərlərinin mahiyyətini lazımınca ortaya qoyama-

dılar. Nə Ġblis, nə Sənan və nə də Afət barəsində doğru, əsaslı bir Ģey yazılmadı. Bu gün Ģa-

yani-ədəb müzakirə edilməkdə olan «Uçurum» faciəsi də kəndi mahiyyəti-ədəbiyyəsini – 

Ģu danıĢıqlara baxılarsa – meydana qoyamayacaqdır». 

Bir sıra məqalələrin polemik xarakteri, Cavidin müəyyən əsəri haqqında öncə yazılmıĢ 

tənqidi yazıya cavab verməsi ilə Ģərtlənir. Məsələn, 1921-ci il noyabrın 15-də «Cim» imzası 

ilə «ġeyx Sənan» haqqında yazılmıĢ məqaləyə Xəlil Ġbrahim «Kommunist» qəzetinin növ-

bəti üç sayında ətraflı bir cavab vermiĢ və özü də məqaləni «Möhtərəm «Cim»ə cavab» ad-

landırmıĢdır. X. Ġbrahim polemikaya girdiyi məqalədəki tənqidi qeydləri bənd-bənd sadala-

yaraq, onların əsassızlığını sübuta yetirir. 

Bəzi məqalələr Cavid dramlarındakı obrazların məhkəməsini xatırladır ki, burada 

müəlliflər sanki ittihamçı rolunda çıxıĢ edərək, obrazları canlı bir insan kimi qarĢılarına qo-

yub onun bütün nöqsan və günahlarını üzünə çırpırlar. Bu baxımdan Ə. Nazimin 1924-cü 
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ilin noyabrında «Kommunist» qəzetində «Ġblis» pyesi haqqında çap etdirdiyi məqalə də 

zəngin material verir. Müəllifin baĢlıca ittihamı isə dramaturqun özünə qarĢı çevrilmiĢdir: 

«Cavidin hanki əsərini açsaq, onları tədqiq etsək, onlarda mütərəddid çırpınan bir qəlb, da-

marlarda Ģübhəli axan bir qan buluruz… Bunun da səbəbi vardır: çünki Cavid materialist 

deyildir. Zatən materialist olmayan Ģəxslərin və feyləsofların əsərləri böylə tərəddüdlər və 

Ģübhələrlə dolu deyilmidir?» [2] 

Qeyd edək ki, Ə. Nazimin bu tənqidi qeydləri cavabsız qalmamıĢ, «Çora Batır» (Əli bəy 

Hüseynzadə) 1925-ci ildə «Yeni yol» qəzetində onun əksər mülahizələrini rədd etmiĢdir. Eyni 

zamanda, Cavid bir Ģair kimi bu məqalədə çox yüksək qiymətləndirilir. 

Azərbaycan ədəbiyyatında böyük Ģair və yazıçı, görkəmli pedaqoq kimi tanınmıĢ Ab-

dulla ġaiqin 1925-ci ildə «Maarif və mədəniyyət» jurnalında çap olunmuĢ «Hüseyn Cavidin 

«Ġblis» nam hailəsi haqqında mülahizələrim» bitkin bir elmi məqalə təsiri bağıĢlayır və 

ġaiqi həm də bir tədqiqatçı kimi xarakterizə etməyə imkan verir. Məqalədə «Ġblis» faciəsi 

qlobal bəĢəri mövzuda qələmə alınmıĢ bir əsər kimi yüksək dəyərləndirilməklə yanaĢı, həm 

də Azərbaycan xalqının keçid dövründə yaĢadığı problemlərin həlli yönündə faydalı bir 

addım olduğu da diqqətə çatdırılır. 

O dövrdə rusca nəĢr olunan «Zarya Vostoka» (Tiflis) və «Bakinski raboçi» qəzetlərində 

çıxan məqalələr rus dilində verilmiĢdir. 

Topluya Cavid haqqında o dövrdə yazılmıĢ bir neçə Ģeir, eləcə də onun əsərlərinin 

tamaĢaları barədə qısa məlumatlar da daxil edilmiĢdir. 

Keçən yüzilliyin 20-ci illərinin ortalarından 30-cu illərin əvvəllərinə qədər Azərbaycanın 

dahi Ģairi və dramaturqu Hüseyn Cavid yaradıcılığının çiçəklənmə, zirvəyə yaxınlaĢma 

dövrü və ədib haqqında müxtəlif yönlü tədqiqatın çoxaldığı bir zaman kəsiyi kimi qiymət-

ləndirilə bilər. Ġndi artıq Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslıq elminin klassikləri kimi qəbul edi-

lən Əli bəy Hüseynzadə (Çora Batır), Əziz ġərif, Hənəfi Zeynallı, Əli Nazim, Mikayıl Rə-

fili, Yusif Vəzir, Mustafa Quliyev, Əmin Abid, Cabbar Əfəndizadə, Ġbrahim Tahir kimi ta-

nınmıĢ tənqidçilər və ədəbiyyat adamları Cavid yaradıcılığına müraciət etmiĢ və əksər hal-

larda onun obyektiv qiymətini verməyə nail olmuĢlar. 

Təbii ki, 20-ci illərin ortalarından 30-cu illərin əvvəllərinə kimi olan dövr həm də kom-

munist ideologiyasının sosial-mədəni həyatda mövqelərinin get-gedə gücləndiyi bir dövr 

olduğundan, ədəbi əsərlərə, o sıradan Cavid yaradıcılığına münasibətdə də bu ideologiyanın 

tələblərindən çıxıĢ etməyin getdikcə daha ciddi bir Ģəkil aldığını görmək mümkündür. Qeyd 

etmək lazımdır ki, ideoloji mübarizənin güclənməsi ilə Cavid yaradıcılığına münasibətin 

kəskinləĢməsi və ədibə qarĢı hücumların daha qorxulu xarakter alması tendensiyası özünü 

bu dövrdəki tənqidi yazılarda da açıq-aĢkar göstərmkələ, ideoloji cəbhələrin arasında özünü 

göstərən sərhədlərin daha da polyarlaĢmasına xidmət edir. Bununla yanaĢı, peĢəkar 

tənqidçilərin və ədəbiyyatĢünasların yazılarında rlmi səviyyənin getdikcə yüksəldiyini də 

qeyd etmək lazımdır. Bu cəhət, xüsusilə, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz alim və tənqidçilərin 

yazılarına aid edilə bilər.  

Bu dövrdə Cavid haqqında qələmə alınmıĢ bəzi məqalələr sanballı tədqiqat xarakteri 

daĢıyır. Məsələn, Hənəfi Zeynallının 1926-cı ildə qələmə aldığı «Hüseyn Cavidin yazdığı 

«Peyğəmbər» haqqında mülahizələrim» adlı 50 səhifəlik əsəri bunun bariz örnəyidir. Eləcə 
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də eyni müəllifin 1926-27-ci illərdə «Maarif və mədəniyyət» jurnalında çap olunmuĢ «ġeyx 

Sənan» haqqında mülahizələrim» adlı elmi əsəri də bu qəbildəndir. 

Ġlk yazısında Hənəfi Zeynallı əsas mətləbə – Cavid pyesinin təhlilinə keçməzdən öncə 

ədəbiyyatın cəmiyyət həyatında, insanın mənəvi kamilləĢməsində oynadığı roldan, 

ədəbiyyatın keçdiyi inkiĢaf mərhələlərindən bəhs açaraq, bir növ, mövzuya giriĢ üçün 

zəmin yaratmıĢdır. Bu zəmindən çıxıĢ edən tənqidçi əsas diqqətini realizm ədəbi cərəyanına 

yönəltdiyindəndir ki, Cavidin o dövrə (1926-cı ilə) qədər olan yaradıcılığınının hələ qarĢıya 

qoyulan ideoloji və estetik tələblərə cavab vermədiyini, ancaq eyni zamanda, onun bir 

sənətkar kimi bu tələbləri ödəyə biləcək bir potensiala malik olduğunu xüsusi Ģəkildə 

vurğulayaraq yazır: 

“Hüseyn Cavid bir osmanlı ədəbiyyatı dəstpərvərdəsi, bir azərbaycanlı balası olduğu 

üçün ədəbiyyatımızda göstərdiyimiz dairə xaricinə çıxmamıĢ qalmıĢdır. Kim bilir, bəlkə bu 

hal müvəqqəti bir zaman üçündür. Bəlkə də biz burada bu sətirləri mütaliə edərkən möhtə-

rəm Ģairimiz nə kimi möhtəĢəm və böyük bir mövzu düĢünür ki, birdən-birə parlasın və əs-

rinin mafövqinə çıxmıĢ olsun” [2]. 

Maraqlıdır ki, Cavidi türk-islam ədəbi-mədəni çərçivəsində məhdudlaĢmaqda günahlandıran 

Hənəfi Zeynallı, əslində özü onu daha dar bir çərçivədə - Azərbaycan, üstəlik də yarıya 

bölünmüĢ ġimali Azərbaycan çərçivəsində məhdudlaĢdırmaq təĢəbbüsünü bir dürlü gizləyə 

bilmir, “dünyanı titrədən inqilabın” (Oktyabr inqilabının – G.B.) ona təsir etmədiyinə 

təəssüflənir. Böyük sənətkarın öz ətrafında ilhamını coĢduracaq poetik material və hadisə 

görmədiyini onun romantizmi ilə - uzaqlarda ideal axtarıĢları ilə izah edən müəllif, yenə də 

romantizm-realizm qarĢıdurmasına diqqət yönəltmiĢ olur. Halbuki, hələ XII əsrdə böyük 

Nizaminin özü də yüksək səviyyəli bədii əsərlər yaratmaq üçün birinci Ģərt kimi söz 

meydanının geniĢliyini irəli sürərək deyirdi: 

 

Gərək söz meydanı gen olsun müdam, 

Atını dördnala səyirtsin ilham. 

 

Cavid çapında olan bir sənətkara da geniĢ söz meydanı lazım idi. Bu geniĢliyi o, vaxtilə 

Ģöhrəti bütün dünyanı tutmuĢ türk və islam tarixində görürdü. Ancaq bu, əlbəttə ki, Cavid 

kimi humanist və qlobal düĢüncəli mütəfəkkir bir ədib üçün yalnız forma idi - əslində isə o, 

türk-islam arenasından bütün bəĢəriyyətə çağırıĢ edir, insanları mənəvi kamilliyə, insan 

ləyaqətini düĢünməyə və qorumağa dəvət edirdi. Və elə tənqidçinin Ģair-dramaturqu dəvət 

etdiyi realist yaradıcılıq üsulunun özü də bir sıra sərt tələbləri ilə sənətkar ilhamını çərçivə-

yə salan bir amil idi. Əsərin tənqidinə kifayət qədər geniĢ yer ayırmasına baxmayaraq, nəti-

cədə yenə də Cavidin bir sənətkar kimi böyüklüyünü və ədəbiyyatımızın inkiĢafı qarĢısın-

dakı xidmətlərini etiraf və təqdir edən Hənəfi Zeynallı peĢəkar tənqidçi statusunu doğrult-

muĢ olur: 

«Peyğəmbər»in dil və üslub cəhətlərini baĢqa bir yerdə geniĢ bir surətdə təhlil edəcəyimiz 

üçün burada yalnız bircə Ģey söyləyə bilərik. Cavidin yaratdığı dil və üslub haralardan 

alınıralınsın, nə kimi ilhamlardan doğur-doğsun, Azərbaycandakı Ģair və ədiblərimiz içində ən 

müstəsna, ən zərif və narın bir dildir. Bu dilin gələcək nəslimizə təsiri olmamıĢ olmaz və bu dil 
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təsirilə yaranacaq Azərbaycan türk ədəbiyyatı marksist görüĢü və qayələrilə qüvvətləndikdən 

sonra, əmsalsız əsərlər meydana gətirə biləcəkdir. Bu da Cavidin Azərbaycan ədəbiyyatına ən 

böyük xidmətlərindən biri sayılacaqdır.» 

Zaman göstərdi ki, bütün ictimai-siyasi kataklizmlərə və keĢməkeĢlərə, 20 illik qadağa 

və susqunluğa baxmayaraq, tarixin təbii axarı Hənəfi Zeynallının bu uzaqgörənliyini yetə-

rincə təsdiqlədi. 

Uzun müddət xaricdə mühacirət həyatı keçirən görkəmli Azərbaycan yazıçısı Yusif 

Vəzirin də ilk dəfə vətənə dönərkən «ġeyx Sənan» tamaĢası haqqında vəcd və qürur hissi 

ilə danıĢması, onun Cavid sənətinə nə qədər yüksək qiymət verməsinin parlaq sübutu kimi 

səslənir. Yusif Vəzirin fikirincə, məhz Cavid kimi böyük sənətkarların yaradıcılığı sayəsin-

də Azərbaycan bütün Yaxın və Orta ġərqdə teatr sənətinin aparıcı flaqmanı rolunu oyna-

maqdadır. 

Cavid yaradıcılığı barədə yazılarla xüsusilə zəngin olan 1926-cı ili Mustafa Quliyevin 

«Topal Teymur» pyesi haqqındakı geniĢ tənqidi yazısı bir növ yekunlaĢdırmıĢ olur. Əsəri 

müxtəlif yönlərdən Ģiddətli tənqid atəĢinə tutan müəllif, sonda bu nəticəyə gəlir ki, ədəbi-

mədəni ictimaiyyətin tələbi ilə pyes tamaĢaya qoyulsa da, bundan belə onun səhnədə görün-

məsi məqsədə müvafiq deyil. 1937-ci ilə hələ 11 il qalmıĢ Cavid sənətinə qarĢı yüksək çinli 

dövlət məmurları tərəfindən gerçəkləĢdirilən bu cür hücumların baĢ qaldırması taleyüklü 

əhəmiyyətə malik olmaqla, gələcək məĢum hadisələrin anonsu kimi səslənməkdədir.  

Hələ 1928-ci ildə Cavidin Sovet dövrü dram yaradıcılığını tənqid edən Mikayıl Rəfili 

bunu da qeyd etməyi unutmurdu ki, «Azər» poemasında Hüseyn Cavid dövrün daha aktual 

problemlərini qoyub həll etməyə cəhd göstərmiĢdir. Elə həmin il görkəmli tənqidçi Əli 

Nazim də Moskvada çap olunmuĢ bir məqaləsində oxĢar fikri irəli sürürdü: «Son zamanda 

hər iki Ģair (Hüseyn Cavid və Əhməd Cavad – G.B.) yeniləĢmək, qızıllaĢmaq (qırmızılaĢ-

maq, yəni bolĢevikləĢmək – G.B.) istəyərək, «yeni ruhda» bir taqım əsərlər yazmağa baĢla-

dılar. (Hüseyn Cavid: «Azər»)» [2]. 

Cavidi «özəlləĢdirmək» tendensiyası yüksələn xətlə gedərək 1929-cu ildə hətta bolĢevik 

liderlərindən Əli Heydər Qarayevin nikbin fikirlərinə qədər inkiĢaf edir. 

«Hüseyn Cavid qabaqlarda havada gəzərək yerə enmək istəmirdisə də, indi aĢağılara 

yaxınlaĢır – fabrikaları, zavodları gəzir və demək fəaliyyətini aĢağı təbəqələrə xidmət etdir-

məyə çalıĢır. Hüseyn Cavid islah olunur, bizim tərəfə keçir. Hüseyn Cavid böyük bir ədib 

olduğundan (seçmə mənimdir – G.B.) biz onu tənqid etməli, nöqsanlarını göstərməliyik ki, 

qəti surətdə bizə yaxınlaĢsın, öz əlilə bütün körpüləri yandırsın, məfkurəcə bizim tərəfə 

keçsin…» 

Ümumiyyətlə, dahi sənətkar Hüseyn Cavidin yaradıcılığında romantizmdən realizmə 

keçid əsəri kimi səciyyələndirilən «Azər» poeması bolĢevik tənqidçilərdə bir çox ümidlər 

oyatmıĢ, Cavidin də Süleyman Rüstəm kimi robotlaĢmıĢ proetar Ģairi olması haqqında 

illüziyalar yaratmıĢdı.  

Lakin «Mən fəqət hüsni-xuda Ģairiyəm; Yerə enməm də, səma Ģairiyəm!» – deyən Cavi-

din yerə enmək fikri yox idi və elə səmalardan da Sibirə gedən yolu intixab etdi. 

Ömrünün və yaradıcılığının son 7-8 ilini mənəvi və iqtisadi sıxıntılar içində yaĢayan 

Hüseyn Cavid, dahi sənətkarlara və mütəfəkkirlərə xas bir intuisiya ilə Damokl qılıncının 
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baĢının üzərində asıldığının fərqinə varmamıĢ deyildi. Elə əvvəlki illərə nisbətən yaradıcı-

lığı haqqında dərc olunan yazıların azalması ilə yanaĢı, tənqidlərin daha kəskinləĢməsi və 

amansızlaĢması da belə düĢünməyə kifayət qədər əsas verir, bir tərəfdən adi bir insan kimi 

onu ruhdan salırdısa, baĢqa tərəfdən dahi bir Ģəxsiyyət kimi tarix qarĢısındakı missiyasını 

Ģərəf və ləyaqətlə yerinə yetirdiyindən dolayı sinəsində qürur duyğularının qabarmasına 

səbəb olurdu. 

Məlumdur ki, keçən yüzilliyin 30-cu illəri SSRĠ adlı imperiyada sinfi mübarizənin açıq 

üsullarla davam etməsi ilə xarakterizə olunur. BolĢevik ideologiyasını ifadə etməyən, ya da 

boğazdanyuxarı, xalaxətrinqalmasın ifadə edən sənətkarlara qarĢı çevrilmiĢ yazılarda «sinfi 

düĢmənin məhvi» Ģüarları daha tez-tez səslənməyə, bu yazılarda patoloji bir amansızlıq və 

barıĢmaz nifrət özünü göstərməyə baĢlayır. «Bizimlə olmayan bizə qarĢıdır» və «DüĢmən 

təslim olmursa, deməli, məhv edilməlidir» prinsipləri getdikcə daha qətiyyətlə və rəhmsiz-

liklə gerçəkləĢdirilməyə baĢlayır. Rus bolĢevizmi ilə gürcü menĢevizminin qanunsuz nika-

hından doğulan Ģikəst və eybəcər balası stalinizmin insanofob müddəaları heyrətamiz bir 

ixtiraçılıqla getdikcə vətənpərvər ziyalılar qarĢısında daha ağlasığmaz ittihamlar irəli sür-

məklə, insanlığın əbədi dəyərlərinə qarĢı həyasızcasına meydan oxumaqla, cəmi 53 il ömrü 

qalmıĢ rejimlərinin müddətini zor gücünə olsa belə, artırmağa çalıĢırdı. 

Nə yazıq ki, Azərbaycan xalqının arasında da bəzən elə sadədil ziyalılar tapılırdı ki, Stali-

nin məkrlə gülümsəyən maskası arxasında onun qaniçənliyini görə bilmir və buna görə də 

onun cinayətlərinin günahsız iĢtirakçısına çevrilirdi. Örnək üçün görkəmli Azərbaycan yazı-

çısı Hüseyn Mehdinin həmin illərdə Cavid və baĢqa vətənpərvər ziyalılar haqqında mətbuat 

səhifələrinə yol tapmıĢ kəskin fikirlərini göstərmək mümkündür. Sonralar görkəmli əruzĢünas 

alim kimi tanınmıĢ, o zaman isə Moskvada təhsil alan Əkrəm Cəfərin (Cəfərzadənin) 1930-cu 

ildə qələmə aldığı və «Ġnqilab və mədəniyyət» jurnalında dərc etdirdiyi «Hüseyn Cavidə açıq 

məktub» adlı ümumi ruhu kifayət qədər kəskin olan uzun Ģeirində qətiyyətin və kəskinliyin 

az olduğunu tənqid edən Hüseyn Mehdi yazırdı: «Əkrəm əzmək yolu ilə getməyir, o, Proletar 

yazıçısı olmadığından barıĢdırıcılık, uyğunlaĢma yolilə hərəkət edir» [2]. 

Aydındır ki, bununla da gənc yazıçı və tənqidçi öz sələflərinə heç bir Ģans vermir və on-

ların ölümə məhkum olduqlarını bolĢevik maksimalizmi ilə elan etməkdən bəlkə də müəy-

yən qədər qürur da duyurdu. 

Əgər 20-ci illərdə Cavid yaradıcılığı haqqında dərc olunan məqalələr əsasən onun peys-

ləri haqqındadırsa, 30-cu illərdə bu sıraya «Azər» poeması da əlavə olunur. Bu baxımdan Ġ. 

Mirzənin (Mirzə Ġbrahimov?) 1933-cü ildə «Kommunist» qəzetində dərc olunmuĢ «Hüseyn 

Cavidin son yaradıcılığı dövrü haqqında» məqaləsi tədqiqat üçün material verir. Əlbəttə, bu 

məqalədə də dövrün tələbinə uyğun olaraq Cavid tənqidinin kəskinləĢdiyini görməmək 

ümkün deyildir. Lakin bununla yanaĢı, həm də böyük ədibin son əsərlərinə istinad edərək 

ona bəraət vermək üçün zəif cəhdlərin də həyata keçirildiyini görürük: 

«Lakin Caviddə olan dönüĢ get-gedə dərinləĢir. Onun «Ədəbi almanax»da çıxan «Rəssa-

mın qızı» Ģeiri nisbətən daha sağlamdır. Burada Cavid aktual bir temaya əl atmıĢdır. O, sə-

nətkarlıqla yer yüzünü al qana boyayan kapitalizm müharibələrinə qarĢı çıxır. Demək la-

zımdır ki, bu Ģeirdə daha artıq bədii vəhdət, obrazlılıq, axıcılıq və aĢılama qabiliyyəti var-

dır. Bu Ģeirdə cahan müharibəsinin dəhĢətlərini və onu yaradan adamlara qarĢı əlaqəsini ay-
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dın ifadə edir» [2]. 

Ancaq onu da demək lazımdır ki, hələ insanlıq borcunu unutmayan bu cür Ģəxsiyyətlərin 

öz yazıçı və Ģair yoldaĢlarını müdafiəyə yönəlmiĢ bu tipli çıxıĢları ümumi hücum və 

qarayaxma kampaniyasında o qədər də güclü və parlaq təsir bağıĢlamırdı. Və üstəlik də, bu 

insanpərvərlik cəhdlərinin özü də çox zaman kinli rejim tərəfindən bağıĢlanmır və uyğun 

cəza ilə «mükafatlandırılırdı». 

Nəticə etibarilə deyə bilərik ki, iyirminci-otuzuncu illərin ədəbi mübahisə və diskus-

siyalarının bir qismi Cavid və onun əsərləri ilə sıx bağlı olmuĢdur. Bütün bunlar isə böyük 

sənətkar olduğu etiraf olunan, lakin sosialist inqilabının, 70 il xalqları mənəvi əsarətdə 

saxlayan bir quruluĢun tərənnümçüsünə çevrilməyən Cavidin – sonadək öz əqidəsindən 

dönməyən bir Ģəxsiyyətin faciəsinə yol açdı. Cavid bir müddət unuduldu. Lakin elə bir 

zaman gəldi ki… 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Babaxanlı, G. Azərbaycan ədəbi fikri və Hüseyn Cavid. - Bakı: ÇaĢıoğlu, 2010.  

2. CavidĢünaslıq: araĢdırmalar tolusu: 1-10-cu cildlər. – Bakı, 2012.  

 

Гюльбениз Бабаханлы 

 

Источник и издание этап формирования джавидоведение 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Гусейн Джавид был великим драматургом. Он принес много новшеств в искусстве 

драмы. Джавид является мастером на него, что позволяет исследователям, создание 

многих проблем в изучении литературы для применения. Цель данного исследо-

вания, является изучение вопроса научного анализа источники которое формирует 

исследование период формирования джавидоведение и проблемы их публикации.  

 

Gulbeniz Babakhanlı 

 

Source and edition of stage of establishment of javid study 

 

SUMMARY 

 

Huseyn Javid was a great playwright. He has brought many innovations to the art of 

drama. Javid is a master at it that allows researchers, the creation of many problems in the 

study of literature to apply. The purpose of this study, which forms mənbəsunaslıgını javid 

study period of the formation of scientific analysis is studying the issue and problems of 

their publication.  
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DƏRVĠġ OSMAN SĠNƏÇAKIN “GÜLġƏNĠ-ÜRFAN” ƏSƏRĠ 

 

Açar sözlər: Allah, Mühəmməd, həqiqət, dərviş, Adəm. 

Ключевые слова: Бог, Мухаммед, истина, дервиш, Адам.  

Key words: God, Mahammad, truth, darvish, Adam. 

 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda elmin, ədəbiyyatın, sənə-

tin bir çox sahələrinə aid qiymətli əlyazmalar saxlanılır. Vaxtı çatdıqca onlar əməkdaĢları-

mız tərəfindən nəĢrə hazırlanıb çap olunur və oxuculara çatdırılır. Bu əlyazmalar içərisində, 

fəlsəfi, dini, ürfani əsərlər də diqqəti çəkir. Bunlardan biri də B-1295 Ģifrəsi altında tünd 

qəhvəyi cildli, qara mürəkkəblə yazılmıĢ, 21x15 sm ölçüdə, 141 vərəq həcmində əlyazma 

kitabıdır ki, qovluğun üzərində və əlyazmanın qeydiyyat vərəqində “Tərcümeyi-məsnəvi” 

yazılmıĢdır. Lakin burada kitabın əvvəlindən səhifə 29-a qədər DərviĢ Osman Sinəçakın 

“GülĢəni-ürfan” əsəri verilmiĢ, 29-cu səhifədə rübailər vardır, səhifə 30-dan isə qeydiyyat 

vərəqində adı yazılmıĢ ikinci əsər baĢlanır (1). 

Ġnternetdə axtarıĢ apardıqda müəlliflə bağlı çox az məlumata rast gəldik. “Özgür ensiklo-

pediya”da yazılmıĢdır: ”DərviĢ Osman Sinəçak. (17. Yüzil, libazan), mövləvi Ģairi. – Həya-

tının böyük bir qismini Qalata mövləvixanəsində xidmətdə keçirdi. Mövləvi böyüklərindən 

Ağazadə və Ankaravinin söhbətlərində bulundu. “GülĢəni-ürfan” (“Ürfan bağçası”) adlı əx-

laqi nəsihətlər kitabını qardaĢı Qara Mustafa PaĢaya ithaf etdi. Əsrar Dədə təzkirəsinə Dər-

viĢ Osmanın “DərviĢ” Ģeirini atmıĢdır” (2). 

“GülĢəni-ürfan” türk dilində yazılmıĢdır, ərəb və fars sözlərilə zəngindir. Əsər “Bismil-

lahir-rəhmanir-rəhim. Həmd Ģol Allahə ki, aləmi küstəmi-ədəmdən vücudə götürdi. Və sə-

ləvatü vəsəlləm Ģol həbib rəbbəl-aləmin kim məxluqati-aləmdən zülimati-küfri götürüb, 

Tövhid nurilə məsud qıldı” sözlərilə baĢlanır. Əsər boyu nəsr və nəzm hissələr bir-birini 

əvəzləyir. ġeirlər məsnəvi formasında yazılmıĢdır. Sonda olan Ģeir hissə “Qanatsız quĢ kibi 

yolda qalıbdır, Yol ilə varan ol yol varıbdır” beyti ilə bitir. Lakin əsər bitmiĢ kimi görün-

mür. Çox güman ki, “GülĢəni-Ürfan”ın ya son vərəqləri düĢmüĢdür. Bəlkə də əsər böyük-

dür, bu onun bir hissəsidir. Çünki bir sıra görkəmli dərviĢlər haqqında qısa məlumatlar ve-

rilmiĢ Semazen.net saytında oxuyuruq: “DərviĢ Osman Sinəçak Ġstanbullu zəngin bir kiĢi-

nin oğlu və Sədrəzəm Qara Mustafa PaĢanın qardaĢıdır. Babasından gördüyü zəngin və 

müsrif yaĢamı tərk edərək, sakin düĢüncə köĢəsinə çəkilmiĢ, yalnızlığı tərcih etmiĢdir. Bir 

müddət Əbdülkərim Dədə və Ağazadə Məhəmməd Dədənin xidmətində bulunduqdan sonra 

Qalata dərgahında ġarih Rüsuhi Dədənin xidmətinə girmiĢdir. Sinəçak deyimi yaz və qıĢ 

köksü açıq gəzən, təsəvvüfdə isə Tanrı eĢqiylə könlü yaralı (sinəsi yırtılmıĢ – S.Xəyal) an-

lamında da istifadə edilir. DərviĢ Osman Sinəçak yalnızlıqdan inzivada xoĢlanır. Hücrəsinin 
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qapısı daim bağlı olmuĢdur. Sədrəzəm qardaĢı görüĢünə gələndə belə görüĢməzmiĢ. Bir 

müddət sonra bir gecə ögütlər və təsəvvüfdən bəhs edən “GülĢəni-ürfan” adlı on cüzvlük 

kitabını yazaraq qardaĢına göndərmiĢdir. HamuĢanda dəfn olunmuĢdur” (3). Bu məlumatdan 

görünür ki, əsər on hissədən ibarətdir. Təəssüf ki, əsərin həcmi qeyd olunmamıĢdır. Ona görə 

də əlimizdə olan əlyazmanın son vərəqi qopmuĢ bütöv əsər olduğu və ya böyük bir əsərin bir 

hissəsi olduğu bilinmir. 

“GülĢəni-ürfan” Allah eĢqini, Həzrəti-peyğəmbər (s) və Həzrəti-Əli yolunu təbliğ edir. 

Müəllif bu yola talib olanlara həm yol göstərir, həm də bu yolun çətinliklərini izah edir. 

Əsərdə ən çox Allah-təalaya həmd və səna edilir, onun yaratdığı nemətlər təriflənir: “Ey 

aqilü kamil, Vey həqqə qail, bu söz cövhərinə bir nəzər eylə. Gör kim, nəyi bəyan eylər. 

Əvvəl qədimi-ləmyəzəl bu karxaneyi kafü nundan bünyad edib, cümlə varlığı yerli-yerində. 

Hər kiĢiyə bir iĢi qoyub ol iĢlə onun könlünü bağladı. Və hər kiĢi kəndi iĢini bilir, ancaq hər 

hikmətin həqiqətinə vaqif olmaz. Zira hər kiĢiyə kəndi iĢi hicab oldumu, bu hicabdan keçib 

əslini görə bilmədi”. 

DərviĢ Osman Sinəçak Xaliqin məxluqdan, yaradanın yaradılmıĢlardan fərqini, onun 

bənzərsizliyini, yüksəkliyini, bütün aləmdə nə varsa, hər Ģeyin onda təcəllisini bildirərək 

Allah yolunu tutub getmək istəyən, dünyanı tərk edib, ilahi hikmətə bağlanmaq, təkcə Ona 

tapınmaq istəyənlərə gümandan çıxıb yəqinə çatmağı tövsiyə edərək yazır: 

 

Qəmuyə aləm içrə sultan oldur, 

Qəmu zahir, batin, vücud, can oldur. 

Dəxi qeyri nə var kim deyim bən, 

Odur varlıq, Odur gövhər, odur kan. 

Odur bu ĢeĢ cəhətlə ünsiri-çar, 

Həman Oldur və aləmdə nə kim var. 

Gəl, ey talib, gümanı qov, yəqin ol, 

Yəqin əhlinə bu yolda əmin ol. 

ĠĢini pak eylə, aç gözüni, 

Öyrən kəndi halini, bil sözüni. 

Özün nəsən, xəbərdar ol özündən 

Ki, sənsən söyləyən, anlə sözündən. 

 

Əsərdə insanın yaranması, zahiri sifətləri ilə batini sifətləri haqqında fəlsəfi deyimlər 

çoxdur. Lakin müəllif hər adam paltarı geyəni adam hesab etmir və yazır: “...hər adəm xələ-

tini geyən kimsənəyə adəm demək sadiqdir. Əmma adəm var ki, xəzinədir, gənclə məmur-

dur, özünü bilmək ilə yoxsuldur. Və adəm var ki, özüni bildi, cümlə varlığı kəndü Ģəhrində 

buldı, kəndüzinə gəldi. Əmin oldı. Və adəm var ki, surəti adəm və feili divdir. Adəm var ki, 

surəti adəm, sifati-nurdur. Adəm var ki, surəti adəm, sifati-heyvandır. Adəm var ki, surəti 

adəm, mənidə sultandır. Ġmdi ey talib, adəm dürlü-dürlü adəmi adəmdən fərq eləmək və 

adəm nədir, əsl nədir, bunı bilmək və adəm cümlə Ģeyin üzərinə malik idükən bilmək hər 

talibə lazımdır”.  

Əsərdə tərif olunan Həzrəti-peyğəmbər (s), sonra Həzrəti-Əli(ə)dir: “Bu cəhan qıya 
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misal bir yerdir. Ay və GünəĢ qəndillilərə bənzər. Kim ertə gecəyə bələddir. Bu evdə nəfsü 

xəyallar çoxdur. ġol talib kim, bu xəyallar ardınca vara, mətlubdən ayru düĢər. Ġmdi, ey 

talib, həqiqi oldur kim, əql mizan edə, eĢq dəlil edə, təməi tərk edə, özüni bilə. Arif ola, 

həqqi kəndü vücudunda bula. Xülqi Mühəmməd Mustəfaya(s) bənzəyə, sövti həzrət Əliyə 

(ə) bənzəyə. Dəniz kimi dərin ola, Yer kimi sakin ola, od kimi cigər biĢürər ola, su kimi yü-

zi yerdə yolcə varr ola, yel kimi hər yeri seyranedici ola. Bu sövtlü kiĢilər dünyadə ariflər 

ola. Ġmdi, ey talib, bəxillər zəhmətdə, həsudlar illətdə, münkərlər zülmətdə, ariflər vəhdət-

də. AĢiqlər fərəh, cahillər məlul. Su aĢağı enər, GünəĢ aĢağıdan yuxarıya çıxar. Gün daim 

dönər, yer daim durar, nəqĢü xəyallar Ģəbədə göstərər. Arif təqərricdə, nadan xəyalda. Zəhi 

dövran bu dövran, zəhi meydan bu meydan. Yaslar, toylar, əllər çövkan. Canın saqınan bu 

meydana girməz. Ġbrətlə baxmayan bu hikməti görməz”. 

DərviĢ Osman zikrlərin Ģahı olan “kəlmeyi-Ģəhadət”in insana verdiyi xeyri belə qiymət-

ləndirir: “Ey talib, “lailahəilləllah” deməklik arifə vəhdət, zahidə izzət verər. “Mühəmmə-

dər-rəsulallah” deməklik əqlə qüvvət, dinə rifət verər”. 

 

Bülbülə gülzar gərək, tutiyə Ģəkkər gərək, 

Sərrafə gövhər gərək, lailahəilləllah. 

Can olanı can bilür, insanı insan bilür, 

Həm bu sirri-ürfan bilür, lailahəilləllah. 

Zəhi mühiti-zörq gözün aç, anla, bir bax, 

Qeyri nə var külli Həq, lailahəilləllah. 

Cümlə həp bu zatmiĢ, dəryası hikmət imiĢ, 

Həqqilə vüslət imiĢ, lailahəilləllah. 

Safi ol altun kimi, təcəlli qıl gün kimi, 

Leyli də Məcnun kimi, lailahəilləllah. 

Qalma cahan mülkünə, əslinə döngil yenə, 

De, dəxi qüvvətdir dinə, lailahəilləllah. 

Gəl həqqi zikr eyləgil, daima Ģükr eyləgil, 

Bu sözi fikr eyləgil, lailahəilləllah. 

 

Əsərdəki məsnəvi formasına yaılmıĢ mənzum hissələr nəzm kimi verilmiĢdir. Qəzəl for-

masında olan  

 

Ġnsanda seyr bilmə ki, əhli-nəzər gərək, 

Anlamağa bu hikməti xeyli hünər gərək. 

 

mətləli beĢ beytlik və “bilən” rədifli yeddi beytlik hissələr Ģeir adlandırılmıĢdır. 

Əsərdə dövrünün mənzərəsini verən müəllif müxtəlif insanların müxtəlif cür yaĢam tər-

zini təsvir edir. Bəzi insanların məhz bu dünyaya bağlandığını, axirəti yaddan çıxardığı, 

axirətini dünyaya satdığını, bununla da adamlıqdan çıxdığını qeyd edən Osman Sinəçak, 

dünyadan keçib könlünü Allaha bağlayan insanın ürəyinin daim Ģad olduğunu və bu dünya-

nın çirkinliklərindən paklanıb eybəcərliklərindən uzaq olduğunu bildirərək yazır: 
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Kimisi daima iĢrətə məĢğul, 

Kimi bir ətməgə möhtac və yoxsul. 

Kimi qorxar lətif bir surətdir, 

Kimi tohidi bildi, könli Ģaddır. 

Kiminin xəbəri yoxdur özündən, 

Kiminin can soyunun hər sözündən. 

Kimisi anlamaz aqdan qərani, 

Kimi bir pula satmıĢdır sərani. 

Kimisi daima dərdə giriftar, 

Adamlıqda kimi yoxdur, kimi var. 

 

Müəllif Haqqı tanımaq istəyənlərə üz tutaraq göstərir ki, insan gərək haqq ilə batili bir-

birindən ayıra bilsin, Allahın göndərdiyi peyğəmbərin (s) kimliyini, onun təbliğ etdiklərinin 

nə olduğunu anlasın: 

 

Gəl, ey Həq bilməyə talib olanlar, 

Həqi zahir görüb rağib olanlar. 

Odur adəm bilə həq nə, batil nə, 

Mühəmməd nə, bu yoldaki dəlil nə. 

 

DərviĢ Osman insanların müxtəlif xislətlərini göstərir və deyir ki, ey insan sən öz nəfsinə 

bax, gör bu xasiyyətlərin hansı səndə var, öz əməllərinə fikir ver ki, elədiyin ibadətin heçə 

getməsin. O yazır: “Adəm var, bir iĢ iĢlər ki, fitnə, cümlə Ģəyatin mat olur. Adəm var, can 

kimi əzizdir. Adəm var, iĢi və güci bitəmizdir. Adəm var, bir iĢ iĢlər ki, Rəhman sənətidir. 

Adəm var, uzanğısından acizdir. Çünki adəmin halı bunlardır. Sən kəndü nəfsini fikr eylə. 

Gör ki, bu sifatların qənğisində sən. Felini dəxi anla gör. Qıl ta kim, ibadətin və taətin felin-

dən sənə faidə iriĢə. Əllahu ələm”. 

Müəllif yazır ki, insanda “Gəhi insan ilə Rəhman sifatı, Gəhi heyvan ilə insan sifatı” 

olur. Bu dünyanın xəlqi ya dəlidir, ya vəli. Kimi tövhidi anlayır, kimi yox. Kimi bidət əhli-

dir, kimi Allah adamıdır. O, batil yolda olanları haq yoluna dəvət edir. Ġnsanları Mühəmmə-

din (s), Əlinin (ə) yoluna çağırır. Bu yoldan azmaq nəhayətdə insanı Ģeytanın kökərinə çevi-

rir. Məsləhət budur ki: 

 

Yolun tərk eyləmə gümrah olursan 

Ki, daim divlə həmrah olursan. 

 

Əsər ürfanı, təsəvvüfü öyrənmək istəyənlər üçün maraqlı ola bilər. Bunu nəzərə alıb, 

əsəri transliterasiya edib, çapa hazırladıq. 

  

Ədəbiyyat: 
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Сонаханум Гадиева 

 

Произведение «Гулшени-урфан» Дервиша Османа Синечака 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Дервиш Осман Синечак поэт ордена мевлеви, живщий в XVII веке. В его произве-

дении «Гулшени-урфан» воспевается любовь Богу. Он повествует о качествах людей, 

привязанных к мирскому и тех, кто отказавшись от мирского привязан к Богу. Он 

призывает людей к пути пророка Мухаммеда и Имама Али. 

 

Sonakhanim Hadiyeva 

 

Darvish Osman Sinachak’s work “Gulshani-urfan” 

 

SUMMARY 

 

Darvish Osman Sinachak was a Movlavi poet who lived in the 17th century. In his work 

“Gulshani-urfan” is dealt with the love to God. The author spoke about the characteristics 

of the men attached to this world and those ones attached to Allah and calls people to the 

prophet Mahammad and Hazrat Ali’s way.  
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ORTA ƏSR MÜƏLLĠFĠ ƏBDÜRRƏHMAN CAMĠ  
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Orta əsrlərdə yaĢayıb - yaratmıĢ Nürəddin Əbdürrəhman bin Nizaməddin Əhməd bin 

Məhəmməd əl-Cami fars-tacik poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri olmuĢdur. 

Farsdilli ədəbiyyatda özünəməxsus iz qoyan Əbdürrəhman Cami hicri tarixi ilə 23 Ģaban 

817-ci ildə, miladi tarixi ilə isə 7 noyabr 1414-cü ildə Xorasanın Cam Ģəhərinin Xərcird 

kəndində dünyaya gəlmiĢdir. Alim daha çox “Molla Cami” təxəllüsü ilə tanınmıĢdır.  

Cami çox kiçik yaĢlarından elmə maraq göstərmiĢdir. O, ilk təhsilini Heratda Nizamiyyə 

mədrəsəsində müəllimlik fəaliyyəti ilə məĢğul olan atasından almıĢdır.  

Öz zəkası ilə müəllimlərin rəğbətini qazanmıĢ Ģair, dövrünün sufi alimlərindən olan gör-

kəmli dilçi Mövlanə Cüneyd Üsülidən ərəb dili və ədəbiyyatını öyrənmiĢdir. Cami Heratda 

tədris edilən bütün elmlərə kifayət qədər yiyələndikdən sonra, biliyini artırmaq, xüsusi ilə 

Heratda zəif tədris edilən təbiət elmlərini öyrənmək üçün Səmərqəndə getmiĢdir. Orada 

Seyyid ġərif əl-Cürcaninin və Təftəzaninin tələbəsi olmuĢ Əli əs-Səmərqəndi, həmçinin 

Təftəzaninin tələbəsi ġəhabəddin Məhəmməd Cacərmi kimi tanınmıĢ alimlərdən dərs al-

mıĢdır. ġair, Uluğ Bəy zamanında böyük bir elm mərkəzinə çevrilən Səmərqənddə doqquz 

il yaĢamıĢdır. Uluğ Bəy mədrəsəsində Bursalı Qazızadə Rumidən (ö.841/1437) riyaziyyat 

elminin sirlərinə yiyələnmiĢ və onun astranomiya və baĢqa təbiət elmləri sahəsində oxudu-

ğu mühazirələrə qulaq asmıĢdır. Həmçinin Mövlanə Fətullah Təbrizinin dərslərindən fayda-

lanmıĢdır. Səmərqənddən yenidən Herata dönən Cami, tələbkarlığı ilə Ģöhrət tapmıĢ Əli 

QuĢçi kimi alimə həndəsə və riyaziyyatdan imtahan vermiĢdir.(2,94) 

 MəĢhur alim Hüseyn Vaiz KaĢifi Caminin təhsili ilə bağlı olduqca maraqlı faktlar qeyd 

etməkdədir: “Dövrünün görkəmli astronomu və riyaziyyatçısı sayılan Əli QuĢçu Heratda 

olduğu zaman Cami ilə görüĢmüĢ, astronomiya ilə bağlı Camiyə bir neçə sual vermiĢdir. 

Caminin cavabları bu böyük alimi heyrətləndirmiĢ və o, Caminin astronomiya sahəsində 
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olan biliklərini yüksək qiymətləndirmiĢdir”. Lakin gənc yaĢlarından bütün dünyəvi elmləri 

gözəl bilən Cami bu elmlərlə kifayətlənməmiĢ, baĢqa sözlə desək, bu elmlər Caminin mə-

nəvi aləmini tam təmin etməmiĢdir. Buna görə də o, Səmərqəndə dönən zaman nəqĢibəndi 

Ģeyxlərindən Sədəddin KaĢğari və onun tələbəsi Xacə Ubeydullah Əhrarla yaxınlaĢmıĢ, mə-

nəvi ruhi tellərlə onlarla bağlanmıĢdır.  

Caminin əsərlərində NəqĢibəndilik ideyaları çox açıq və aydın Ģəkildə öz əksini tapmıĢ-

dır. Hətta o sufiliyin məhdud çərçivəsindən kənara çıxaraq əsərlərində dərin fəlsəfi ideyalar 

səviyyəsinə qalxmıĢ, yüksək humanizm fikirlərini tərənnüm etmiĢ, hakimlərin zülm və öz-

baĢınalığını, din xadimlərinin riyakarlığını cəsarətlə pisləmiĢdir.  

Cami 877/1472-ci ildə Həcc ziyarətinə getmiĢdir. Həcc səfərindən dönən zaman Təbriz-

də olarkən Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən onun Təbrizdə qalmasını xahiĢ etsə də, Cami 

1474-cü ildə Herata qayıtmıĢdır. O, burada ömrünün sonuna qədər Sultan Hüseyn Bayqara-

nın onun üçün tikdirdiyi mədrəsədə ərəb dili və ədəbiyyatı, hədis və təfsirdən dərs demiĢ-

dir. Alim 9 noyabr, 1492-ci ildə Heratda vəfat etmiĢdir. O, Hüseyn Bayqara və ƏliĢir Nəvai 

tərəfindən yüksək təmtəraqla, ġeyx Səadəddin KaĢğarinin yanında dəfn edilmiĢdir (6, 437). 

ƏliĢir Nəvai Caminin vəfatından sonra ona bir mərsiyyə, həyatına dair “Xəmsətül-mütə-

həyyirin” adlı bir əsər qələmə almıĢdır. Caminin tələbələrindən Süheyli də onun vəfatına 

böyük bir mərsiyyə yazmıĢ, o cümlədən öz əsərində bu böyük itgidən kədərləndiyini bildir-

miĢdir (2,94). 

Caminin yaĢayıb-yaratdığı dövr bir neçə hökmdarın hakimiyyət illərinə təsadüf edir. 

Belə ki, o, gənclik illərində ġahruxun (1404-1446), sonralar Baburun (1448-1457), Sultan 

Əbu Səidin (1451-1468) və ömrünün son illərində Sultan Hüseyn Bayqaranın (1470-1505) 

hakimiyyəti illərində yaĢamıĢdır.  

Əbdürrəhman Cami dövrünün görkəmli ictimai-siyasi xadimi olmaqla bərabər, eyni za-

manda, dövrünün böyük Ģairi və alimi sayılır. Onun Ģöhrəti hələ sağlığında Xorasan və Ma-

vərənnəhrdən (VII-VIII əsrlərlərdəki iĢğalları zamanı Amurdəryanın sağ sahilindəki torpaq-

lara ərəblərin verdiyi ad) uzaqlara - Ġran, Hindistan, Ġraq və Kiçik Asiyanın ucqarlarına 

qədər gedib çatmıĢdı.  

 Fars ədəbiyyatının klassik dövrü mahiyyət etibarı ilə Əbdürrəhman Cami yaradıcılığı ilə 

bitir. Tədqiqatçılar Əbdürrəhman Caminin ərəb və fars dilində yazılmıĢ 50-dən çox əsərinin 

olduğunu qeyd edirlər. Bunlardan bir qismi dövrümüzə qədər gəlib çatmasa da, böyük bir 

qismi çatmıĢdır. Dahi fars-tacik Ģairinin yaradıcılığı həyat, ədəbiyyat, fəlsəfə və mədəni 

epoxanın ən ziddiyyətli cərəyanlarını özündə birləĢdirir. Əlimizdə mövcud olan əsərlərinin 

mövzusunu təsəvvüf, ədəbiyyat, ədəbi və dini elmlər təĢkil edir (1,23). 

Cami müstəqil məsnəviləri xaricində qəsidə, tərcibənd, tərkibənd, qəzəl, rübai, qitə və 

qısa məsnəvilərindən ibarət olan Ģeirlərini üç divanda toplamıĢdır. ƏliĢir Nəvainin məsləhə-

ti ilə bu divanların hər birini yazıldıqları dövrlərə əsasən hissələrə bölmüĢ hətta zamanlarına 

görə adlandırmıĢdır. Hər üç divana ayrılıqda müqəddimə yazmıĢdır. Onların içərisində ən 

dolğun olanı birinci divana yazılan müqəddimədir. Bu müqəddimələrdə nəsr və nəzm nö-

vündə ifadə edilən sözün əhəmiyyətindən bəhs edərək, Ģeir və ədəbiyyatın dəyərini ayə və 

hədislərdən dəlilər gətirərək isbata çalıĢmıĢdır (2,95). 
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Cami gənclik illərinə aid Ģeirlərini 884/1479-cu ildə toplayaraq, “FatihətüĢ-Ģəbəb” adını 

verdiyi ilk divanını tərtib etmiĢdir. Orta yaĢ Ģeirlərini isə növbəti il “Vasitətül - iqd” adı al-

tında nizama saldığı divanı əhatə edir. 896/1491-ci ildə “Xatimətül-həyat” deyə adlandırdı-

ğı üçüncü divanı isə ahıl çağının mənzumələrindən ibarətdir.  

Caminin bədii irsi arasında yer alan böyük əsərlərindən biri “Həft övrəng” dir. Bu onun 

“Silsilətüz - Zəhəb”, “Sələmanü - əbsal”, “Töhfətül - əhrar”, “Sübhətül - əbrar”, “Yusif və 

Züleyxa”, “Leyli və Məcnun”, “Xirədnameyi - Ġskəndəri”, adlı yeddi məsnəvisindən ibarət 

bir əsərdir.  

Caminin mənzum əsərləri arasında özünəməxsus yer tutan “Hədisi-ərbəin” əsəri “Çehel - 

hədis” adı ilə də tanınır. Bu risalə fars dilində qırx hədisin mənzum tərcümələrindən ibarət-

dir (5,12). 

Bununla yanaĢı onun yaradıcılığında yer alan Hz.Əlinin bəzi kəlamlarının mənzum 

tərcümələri olan “Risaleyi - tərcümeyi - kəliməti Qüdsiyyə” əsərinin də ayrıca yeri vardır. 

Caminin yaradıcılığında mənzum əsərlərlə yanaĢı mənsur əsərlər də xüsusi yer tutur. 

Mənsur əsəri sırasına daxil olan birinci əsəri tanınmıĢ kiĢi və qadın sufilərin tərcümeyi-halı 

ilə təsəvvüfü terminlərin açıqlanmasını əhatə edən “Nəfahətül - üns” dür. Caminin 

886/1481-ci ildə ƏliĢir Nəvainin istəyi ilə yazmıĢ olduğu “ġərhu - Ləmaat ” əsəri də mən-

sur əsərlər siyahısında yer alır.  

Onun “Risaleyi - Təhliliyyə” - Tövhid kəliməsi haqqında bir risaləsi, “Risalə fil-vücud”-

Varlığın mahiyyəti və Allahın varlığının isbatına dair bir əsəri, “Təfsirul -Quran”- Fatihə-

dən baĢlayaraq Bəqərə surəsinin 23-cü ayəsinə qədər olan hissənin təfsiri, “ġəvahidun – 

Nübüvvə”- peyğəmbərliyin dəlilləri və Hz. Peyğəmbərin risalətindən Əhli - beyt, səhabə və 

tabiindən baĢlayaraq din böyüklərinin həyat və fəzilətlərindən bəhs edən əsəri, “Baharis-

tan”- Sədinin Gülüstanına örnək olaraq yazmıĢ olduğu farsca əxlaqı və ədəbi əsəri, “əl-

Fəvaidüz - Ziyaiyyə”- tək oğlu Ziyaəddin Yusif üçün qələmə aldığı ərəb dili qrammatikası-

na həsr etdiyi dərslik kitabı, “Risalə - dər ilmi qafiyə”- rədif və qafiyənin tərifi və onlara aid 

terminlər, “Risaleyi - Musiqi”- musiqi nəzəriyyəsi, “Risalə fil-əruz”, “Risaleyi-Fihrist” – 

bütün əsər və adlarını sadalamadığımız bir çox əsərləri də onun mənsur əsərləri siyahısında 

yer alır.  

Caminin elmi əsərləri sırasında özünəməxsus yer alan “Risaleyi - əruz” əsəri əruzĢünas-

lıq tarixində xüsusi yer tutmuĢdur. Bu əsər əruzun nəzəri əsaslarından bəhs edir (1,17). 

Caminin əsərlərinin əlyazma nüsxələri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mə-

həmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda qorunub saxlanılır. Bu əlyazmalar öz bədii 

tərtibatlna görə, mətnĢünaslıq və arxeoqrafik baxımdan çox qiymətli nüsxələr sayılır. Bu əl-

yazmalar Ģairin ədəbi - bədii yaradıcılığını, o cümlədən Azərbaycan - tacik xalqlarının qar-

Ģılıqlı ədəbi əlaqələrini, bu əlaqələrin qədimliyini, möhkəmliyini, ġərqdə xəttatlıq, orna-

ment və miniatür sənəti tarixininin inkiĢaf yollarını öyrənmək üçün əhəmiyyətlidir. Orta 

əsrlərdən bəri Ģairin əsərlərinin Azərbaycanda geniĢ yayılmasının, Ģöhrətlənməsinin səbəbi 

onun əsərlərinin məzmununun Azərbaycan xalqının həyatına, ruhuna, zövqünə yaxın olma-

sı, bu əsərlərdə insanların istək və arzularının bədii Ģəkildə tərənnüm olmasıdır.  

Cami irsinin multidissiplinar tədbiqi zamanı aydın olur ki, Cami qısa bir müddət ərzində 

elmin bütün sahələrini yaradıcılığında əhatə edən dahi bir sənətkar olmuĢdur. Onun dünya 
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kitabxanalarında təsəvvüf təriqətinə mənsub bir çox alim və Ģairlər haqqında məlumat verən 

“Nəfaxatül - üns” adlı təzkirəsindən tutmuĢ epistolyar irsinə qədər, Nizami “Xəmsə”sinə 

cavab olaraq, yaratdığı “Həft övrəng”i, müxtəlif əsərlərə yazdığı Ģərh və haĢiyələri əsərləri-

nin əlyazma nüsxələri mövcuddur. Multidistiplinar, çoxĢaxəli yaradıcılığa malik müəllif, el-

min bütün növlərində - etika, hədis, təsəvvüf, qanunĢünaslıq, dilçilik, ədəbiyyata və s. sahə-

lərə aid əsərlər yazmıĢdır. 

Onun ən çox dörd qəsidəsi – “Lüccətül - əsrar”, “Gilaür - ruh”, “Çu peyvənd” qəsidələri, 

bir də “ġərhi - bissmillah”ı Azərbaycanda fəaliyyətdə olan, xüsusən də XVIII-XIX yüzillik-

lərdə bütün mədrəsələrdə tədris olunduğu aydınlaĢır (5, 18). Bu əsərlərin dərslik kimi istifa-

dəsi özü də həmin əsərlərin geniĢ yayılmasına təkan vermiĢdir. Məhz Caminin əsərlərinin 

tədrisinin səbəbi mədrəsələrdə alimin dərslik rolu oynayan əsərlərini bir neçə fənnin öyrə-

nilməsində istifadə edirdilər.Qiraət, tərcümə, Ģərh, hüsnxət.  

 Cami dahiyanə ustalığı və yeni ideyaları nəticəsində elmi - ədəbi məktəbini yarada bil-

miĢdi. Cami yaradıcılığında bu dirçəliĢ və yeniliklərin mahiyyətini böyük alman mütəfəkki-

ri Hote aydın ifadə edir: “Cami əsərlərində sələflərinin yaradıcılıqlarının yaxĢı və pis tərəf-

lərini birləĢdirdiyindən, onlarla bir cərgədə durur, ənənələrini bərpa və inkiĢaf etdirərək 

aydın Ģəkildə onları yaradıcılığında birləĢdirərək sonra gələn nəsillərə özünün ardıcılları ol-

maqdan baĢqa bir yol saxlamadı....” Öz çoxĢaxəli yaradıcılığı ilə seçilən, bütün yaradıcılığı 

boyu kamil insanın formalaĢması üçün çalıĢan Ģair, filosof, musiqiçi, xəttat, tacik xalqının 

iftixarı olan Ģairin əsərlərinin əsas istiqamətləri vətənpərvərlik, insanpərvərlik, dostluq və 

qardaĢlığın təbliğindən ibarət olmuĢdur. 

Multidistiplinar yanaĢma zamanı aydın olur ki, Əbdürrəhman Cami ədəbi və elmi əsərlə-

rində irəli sürdüyü əsas ideya bilgi nuru ilə xalqı cəhalətdən, savadsızlıqdan qurtarmaq, onu 

sakit, qayğısız və rahat həyata istiqamətləndirmək idi.  

Mövlanə Cami humanist düĢüncələri ilə insanı Ģərəf və nəciblik hisslərinin qorunmasına 

çağırırdı, buğünki nəsillər üçün də əvəzolunmaz dəyər kəsb edən Ģəxsi azadlıq və müstəqil-

liyin həyatdakı rolunun əhəmiyyətini vurğulayırdı. 

Cami əsərlərinin fəlsəfi məzmunu, yüksək bədii dəyəri dünya ədəbiyyatı xəzinəsini zən-

ginləĢdirmiĢdir. Xüsusən Yaxın və Orta ġərq xalqlari içərisində Ģairə böyük hörmət qazandır-

mıĢdır. Əsərlərinin bədii dəyərlərindən əlavə, onlardakı insana olan məhəbbət Ģairə böyük 

Ģöhrət gətirmiĢdir. Cami öz əsərlərində elm və ictimai həyat arasında əlaqələri o qədər məq-

sədyönlü Ģəkildə qurub və tənzimləyib ki, onun yaradıcılığı müasir dövrümüzdə də öz aktu-

allığını itirmədən multidistiplinar tədbiq baxımından günün ən vacib məsələsinə çevrilib.  
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Эльнура Бабаева 

 

Мультидисциплинарный подход к изучению творческого наследия 

средневекового мыслителя Абдуррахман Джами 

 

РЕЗЮМЕ 

 

 Статья посвящена творчеству одного из известных учѐных-мыслителей Средних 

веков Абдуррахман Джами. Мультидисципли нарный подход к изучению творчества 

этого учѐного, обладающего энциклопедическими знаниями, приобретает особую 

актуальность на современном этапе.  

  

Elnura Babayeva 

 

The multidisciplinary approach to the study of the creativity heritage of 

the medieval scholar of Middle Ages Abdurrahman Jami 

 

SUMMARY 

 

 The article is dedicated to creativity one of the famous scientist of the Middle Ages Ab-

durrahman Jami. The multidisciplinary approach to the study of the creativity Abdurrahman 

is very topical today. 
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UOT: 82-3.512.162 

Cabbarlı Sevər  

AMEA Məhəmməd Füzuli adına  

Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi 

 

 

ġĠRVANDA TƏRTĠB OLUNMUġ  

NADĠR ƏLYAZMA TOPLUSU 

 

Açar sözlər: şeir, bəyaz, cüng, məcmuə, toplu, rübai. 

Ключевые слова: стихи, байаз, джунг, маджмуе, рубаи. 

Key words: poetry, bayaz, jung, majmu, collection, rubai. 

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində qədim ənənəyə malik olan əlyazma topluları tarixi inki-

Ģafın bütün mərhələlərində xalqımız və onun söz sənətkarları tərəfindən yüksək qiymətlən-

dirilmiĢdir. Bununla bərabər, Azərbaycanda XVIII əsr, xüsusilə də XIX yüzil əlyazma top-

luları tarixində xüsusi dövr olduğundan cüng, bəyaz və məcmuə təritb etmək təĢəbbüsü art-

mıĢ və bu qəbildən olan yazılı abidələr geniĢ yayılmıĢdır.  

Əlyazma topluları çap edilmiĢ məcmuələrdən fərqli olaraq böyük zəhmət tələb etdiyi 

kimi, onun tərtibi üçün də müəyyən vaxt tələb olunur. Əlbəttə, bir cüngün, bəyazın üzündən 

əgər köçürmək lazım gəlirsə (bu, çox nadir hallarda olur, məsələn, Saib Təbrizinin bəyazı 

kimi), buna çox vaxt sərf edilmir. Lakin orijinal məcmuə tərtib etmək tamamilə onlardan 

fərqlidir. Hətta belə məcmuənin tamamlandığı tarixləri də onların tərtibinin baĢlanması tari-

xi ilə müəyyən qədər fərqli olur, yəni ayrı-ayrı hissələri biri digərindən fərqli olur, yəni ay-

rı-ayrı hissələri biri digərindən fərqli tarixlərə təsadüf edilə bilər. Məsələn, Azərbaycan EA 

Əlyazmalar Ġnstitutunda B-3987 Ģifrli məcmuənin bir hissəsi 1835-ci ildə köçürülmüĢsə, di-

gər hissəsinin 1859-cu ildə icra edildiyi anlaĢılır. Bununla belə, əlyazma topluları üzərində-

ki müĢahidələr artıq Azərbaycanda cüng, bəyaz və məcmuə tərtibinin bir ənənə kimi forma-

laĢdığını göstərir ki, bunlardan da ən çox nəzərə çarpanı ġirvan və Qarabağ bölgələrini 

hesab etmək olar. 

Bu məqalədə biz ġirvanda tərtib olunmuĢ əlyazma topluları haqqında danıĢacağıq. 

ġirvan Qafqazda olan vilayətlər içərisində ən geniĢ və ən zəngin təbii sərvətlərə malik 

vilayət olmuĢdur. ġirvan vilayətinə ġamaxı, Salyan, ġəki, Bakı, Dərbənd və bir sıra baĢqa 

qəzalar daxil idi. 

Kür çayından Alpan çayına qədər (Quba), Mingəçevirdən AbĢerona qədər ərazini əhatə 

edən ġirvan, Salyan, Quba, Xaçmaz, Sabirabad, Əli-Bayramlı, Hacıqabul, ġamaxı, Mərəzə, 

Ġsmayıllı, Kürdəmir, Qusar, Dəvəçi, Sumqayıt, Bakı kimi Ģəhərlərdən əlavə, Dağıstandan 

Məhərrəmkənd və Qasımkəndin də ərazisi tarixən ġirvan vilayətinə daxil olmuĢdur. 

Abbasqulu ağa Bakıxanov “Gülüstani-Ġrəm” adlı əsərində Kürdən ġimala, Terekə qədər 

bütün Azərbaycan ərazisinin qədim ġirvan torpağı sayıldığını göstərir. Əsərin rus dilində 

olan variantında deyilir: “Ширван с Сальяном, Шеки, Баку, Дербент, Табесаранское и 
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Кюринское владение, Самурский округ и нижнюю часть Есилу. Ширван есть обшир-

нейшая лучшая из всех областей Кавказского края”. 

Göründüyü kimi, Bakıxanovun verdiyi məlumatda da ġirvan Qafqaz məmləkətinin 

böyük əyalətlərindən biri kimi göstərilir. 

Gözəl təbiətə, zəngin mədəni sərvətlərə, qiymətli və yaraĢıqlı tarixi abidələrə malik ġir-

van vilayətinin ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizə çox böyük sənətəkarlar bəxĢ etdiyi artıq 

məlumdur. Hər bir xalqın mənəviyyatı, bilik və düĢüncəsi onun ədəbiyyatında və baĢqa abi-

dələrdə öz əksini tapdığı kimi, ġirvanın da söz sənətkarları xalqın məiĢətini, adət-ənənəsini, 

ölkəsinin bütün zənginliklərini öz əsərləri vasitəsi ilə xalqa çatdırmıĢ, ədəbiyyat və mədə-

niyyət tarixinin yaranıb inkiĢaf etməsində böyük nailiyyətlər qazanmıĢdır. 

ġirvan vilayəti ədəbiyyat tarixinə Xaqani, Fələki, Bədr ġirvanidən tutmuĢ Bakıxanova, 

Mirzə Ələkbər Sabir və Əlibəy Hüseynzadə kimi böyük Ģəxsiyyətlər bəxĢ etmiĢdir ki, hər 

gələn sənətkar özündən əvvəlki sələflərinin zəngin irsindən istifadə edərək, bilik və sənətlə-

rini özlərindən əvvəl yaranmıĢ zəngin özül üzərində qurub, ənənələrin yeni Ģəraitdə inkiĢa-

fına nail ola bilmiĢlər. Ədəbiyyatın bütün növlərinin yaranmasında söz sənətkarları bu yolla 

getmiĢlər. Həmin cəhət əlyazma Ģeir toplularının ġirvanda yaranıb inkiĢaf etməsində də 

özünü göstərmiĢdir. 

Əlyazma Ģeir topluları məktəbinin yaranması hər Ģeydən əvvəl, Azərbaycan mədəniyyəti 

və ədəbiyyatının inkiĢafında sənətkarların xüsusi mövqeyi olan ġirvanın mərkəzi Ģəhəri 

ġamaxının adı ilə bağlıdır. Firudin bəy Köçərli Bahar ġirvanidən danıĢarkən yazırdı: “Necə 

ki, sabiqdə zikr olundu, ġamaxı Ģəhəri qəribə dahilərə qəhvareyi-tərbiyə (tərbiyə beĢiyi – 

S.C.) olduğundan naĢi bədiül-misal alimlər və Ģairləri və ədəbi fazilləri öz ağuĢi-nazbəxĢin-

də bəsləyib ərseyi-dünyayə gətirmiĢdir”. Seyid Əzim ġirvaninin Hacı Abbas ağaya cavab 

olaraq yazdığı Ģeiri göstərmək olar: 

 

Sənə, ey agəhi-Ģirinsüxən, bizdən səlam olsun, 

Müninün aləmi-fanidə həyyi-layənam olsun. 

 

Xəlila, sən xəlili-əsrü xilqətpiĢəsən, yarəb, 

Sənə dünyavü üqba atəĢi bərdü səlam olsun. 

 

HəmiĢə məclisində saqi olsun müĢkgeysular, 

Bu ahugözlülər daim sənə təb ilə ram olsun. 

 

Büsati-iĢrəti-canpərvərində ta səhər hər Ģəb, 

Düzülsün mahruxlər, badeyi-xurĢidfam olsun. 

 

Ġtaət eyləsin fərmanına aləmdə Seyyidlər, 

HəmiĢə astanın məlcə`i aligiram olsun. 

 

Rəqəm qılmalı söz çox, halınızdan ittilaım yox, 

Təbiət babətindən qorxuram söz biməqam olsun. 
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Həqiqətən Xaqani ġirvani, Ağa Məsih ġirvani, NiĢat ġirvanidən baĢlamıĢ Seyid Əzim və 

Sabirə qədər yaĢamıĢ dahi Ģairlərin tərbiyə beĢiyi olan bu diyarda həmin Ģəxsiyyətlərin tər-

biyələnməsi, onlarda bədii və estetik görüĢlərin formalaĢması üçün lazımi zəmin və Ģəraitin 

yaranması ilə yanaĢı, xəttatlığa xüsusi fikir verildiyi güclü məktəb-mədrəsələrin, ədəbiyya-

ta, Ģeirə maraq oyadan müdərris və alimlərin olması labüd idi. KitabĢünaslıq, əlyazma Ģeir 

topluları yaratmaq və təzkirəçilik ədəbiyyatın, poeziyanın yaranıb formalaĢması ilə bir 

dövrü əhatə etdiyindən bu sahələrin hansının əvvəl, hansının daha sonra yarandığı haqqında 

fikir söyləmək bir qədər çətindir. 

XVIII-XIX əsrlərdə Azərbaycanın baĢqa Ģəhərlərinə nisbətən ġamaxıda Ģeir və sənət 

daha çox inkiĢaf etmiĢdir. Yalnız Seyid Əzim ġirvaninin dövrünə, onun rəhbərlik etdiyi 

“Beytüs-səfa” Ģairlər məclisinin fəaliyyətinə nəzər salınsa, Ģeirin, sənətkarlığın inkiĢaf dərə-

cəsini müəyyən etmək üçün kifayətdir. “Beytüs-səfa” ədəbi məclisi 1867-ci ilə ġamaxıda 

Seyid Əzimin dostu Ələkbər bəyin təĢəbbüsü ilə Əhməd ağanın karvansarasında təĢkil edil-

miĢdir. Molla Mahmud Zuinin yazdığına görə məclis, Mirzə Nəsrullah Bahar ġirvaninin 

təklifi ilə “Beytüs-səfa” (“Səfa evi”) adlandırılmıĢdır. ġamaxıdan köçüb Tehran və Təbriz-

də yaĢamıĢ Mirzə Nəsrullah Bahar hər dəfə vətəninə gələndə məclisə baĢ çəkərmiĢ.  

“Beytüs-səfa” Ģairləri ġuĢa, Bakı, Dərbənd, Lənkəran Ģairləri ilə müntəzəm əlaqə saxla-

yırdılar. 

Məclisə S.Əzim, ondan sonra isə Bixud rəhbərlik etmiĢdir. S.Əzim klassik poeziyanın, 

demək olar, bütün növlərində yazmıĢdır. Əsərləri dəfələrlə nəĢr edilmiĢdir. O, həm də bir 

çox Azərbaycan Ģairləri haqqında məlumat verən bir təzkirənin müəllifidir. “Beytüs-səfa” 

1892-ci ilə kimi fəaliyyət göstərmiĢdir. Seyid Əzim ġirvaninin Mirzə Mahmud Zuiyə 

yazdığı Ģeirdən: 

 

Ey olan hübbi-girdigari-vədud 

Bədəni kimiya, adı Mahmud. 

 

Səni hifa edə xaliqi-mütəal, 

Yetməsin qəlbüvə qübari-məlal. 

 

Hər zaman nitqüvə edə qərran, 

Qəlbüvü eyləyə pür əz iman. 

 

Gəl, gedək əyləĢək o ġirvandə, 

Seyr edək bustani-rizvandə. 

 

Doğru sözdür deyiblə əhli-lisan: 

“Gənc məxrubədə olur pünhan”. 

 

Çün əlim təngdir, bağıĢla məni, 

Eylərəm razı tez zamanda səni. 
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Sənsən ustad rəsmi-əĢ`arə, 

Tutma irad Seyyidi-zarə. 

 

Gər ola sözlərimdə qəsrü diraz, 

Əfv qıl, ey kərimi-bəndənə vaz. 

 

Bu tərəqqi, Ģeirin inkiĢafı öz-özlüyündə Ģeir topluları yaratmaq ənənəsinin inkiĢafına tə-

kan vermiĢdir. Yalnız Azərbaycan Elmlər Akademiyası Əlyazmalar Ġnstitutunun xəzinəsinə 

nəzər salınsa, ġamaxıda, ümumiyyətlə, ġirvan mahalında XVIII-XIX əsrlərdə bir çox cüng, 

bəyaz və Ģeir məcmuələrinin yarandığını görmək olar. Doğrudur, təzkirələrdən fərqli olaraq 

bu əlyazma topluları, deyildiyi kimi, Ģeirin məzmunu və müəlliflər haqqında bir məlumat 

verməsə də, hansı ərazidə, hansı mahalda xalqın, yaxud cüng, bəyaz, məcmuə tərtib edən 

Ģəxsin – sənətkarın özünün zövqünə hansı Ģairlərin əsərlərinin uyğun olduğunu öyrənmək 

üçün əhəmiyyətlidir. 

ġamaxıda tərtib olunmuĢ əlyazma toplularının nadir nümunələrindən olan bir əlyazma 

cüng (Ģifri: B-132, ölçüsü: 13x19,5 sm., həcmi 238 vərəq) öz orijinallığı ilə fərqlənir. Bu 

orijinallıq ilk növbədə ondan ibarətdir ki, əlyazmaya daxil edilmiĢ Ģeirlərin çox hissəsini 

qəzəllər, sonra müxəmməs, müsəddəs, müstəzad və tərcibəndlər təĢkil edir. Abidəyə həcm-

cə kiçik olan rübailər, fərdlər, yaxud lirik Ģeirlərdən parçalar, tuyuqlar, bayatılar daxil edil-

məmiĢdir. Bir sözlə, klassik Ģairlərin lirik Ģeir divanlarında olan Ģeirin bütün növlərini əhatə 

edir. Lakin cüng bir müəllifin deyil, müxtəlif müəlliflərin Ģeirlərindən toplanmıĢ nümunə-

lərdən ibarətdir. Əlyazmanın bu Ģəkildə tərtibi onu orta əsr əlyazma toplusu tərtibi ənənəsi-

nin davamı kimi dəyərləndirməyə əsas verir. Əlyazmanın tədqiqi Səfəvilər kitabxanasından 

gələn, hazırda Saltıkov-ġedrin adına kütləvi kitabxanada saxlanılan bir əlyazma toplusu 

nüsxəsini xatırladır. ġirvanda hazırlanmıĢ bu əlyazma toplusunda çox təsadüfi halda bir ya 

iki rübaiyə (B-132, 169a) rast gəlmək olar. Əgər müəyyən hissələrdə tibbi nüsxə, Qasirin 

“Simavər” Ģeirindən bir parça, Dağıstan tarixinə aid qeydlər, yaxud “Təvarixi-qədim” sər-

lövhəsi ilə ġamaxı və əhalisi ilə əlaqədar boĢ vərəqlərdə maddeyi-tarixlər və s. yazılmıĢsa 

da, bunlar sonrakı dövrlərə aiddir, cüngün əsas hissəsinin xəttindən fərqlənir. 

Əlyazmasına daxil edilmiĢ Ģeir müəlliflərinin əksəriyyəti ġirvan və Qarabağ Ģairləridir. 

Doğrudur, burada Dağıstandan Əlqədari Mirzə Həsənin, Lənkəran Ģairi Mirzə Ġsmayıl Qasir, 

yaxud Hafiz ġirazi, türkiyəli Nabi Ģeirlərindən də nümunələr vardır. Lakin bunlar azlıq təĢkil 

eidr. Digər tərəfdən, əsərləri əlyazmada verilən Ģairlərin əksəriyyəti XVIII-XIX əsr 

müəllifləridir. Beləliklə, XIX əsrdə yazılmıĢ həmin abidədə bir-iki müəllifdən əlavə qalanları 

göstərilən dövrdə yazıb-yaratmıĢlar. Hafiz ġirazidən verilmiĢ iki Ģeir nümunəsi də sonradan 

boĢ vərəqlərə baĢqa xətlə “min kəlami-Hafiz” (Hafiz kəlamından) sərlövhəsi ilə yazılmıĢdır. 

Əlyazmanın əvvəlində 16-52b vərəqlərində Seyid Əzimin farsca qəzəlləri verilmiĢdir. 

Bu hissə də baĢqa bir katib tərəfindən köçürülmüĢdür. Bəyazın əsas hissəsi Seyid Əzim 

(1835-1888) dövründə köçürülsəydi, Ģübhəsiz ki, abidəni Ģairin avtoqrafı hesab etmək olar-

dı. Çünki bu əlyazmanın xətti Seyid Əzimin Ģəxsi fondunda saxlanılan və Ģairin avtoqrafı 

hesab olunan təzkirənin xəttinə oxĢardır. Əlyazmanın ġirvanın ġamaxı Ģəhərində köçürül-

məsi də buna imkan verərdi. Lakin, əlyazma Seyid Əzimin vəfatından dörd-beĢ il sonra, 
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1892-ci ildə köçürülmüĢdür. Beləliklə Seyid Əzimin təzkirəsinin avtoqraf olması da bir 

qədər Ģübhə yaradır. Əlbəttə, gələcək tədqiqatlar bu sahədə də yeni-yeni tapıntıların üzə 

çıxacağına Ģübhə yaratmır. 

Haqqında danıĢılan Ģeir toplusu nisbətən iri həcmli Ģeirlərdən ibarətdir.  

 

Ənisim guĢeyi-izlətdə bir Ģirinkəlam oldu, 

Dili-nakam üçün, səd Ģükr kimi, axırda kam oldu. 

 

Mənə ol hur ilə oldu həlal içmək meyi-nabi, 

Həsəddən düĢməni-xudkam üçün sağər həram oldu. 

 

Mənəm ol mah vəslindən edən kami-dilim hasil, 

Bu rövĢən əmrdir kim, badeyi-xurĢidfam oldu. 

 

Xudaya, olmasın səyyadi-bipərvalər agəh kim, 

Mənə ol ahuyi-vəhĢi gəlib ġirvanda ram oldu. 

 

Edib Seyyid niĢimən ol qəzalın xaki-kuyində, 

BehiĢti-ədnə yetdi, gör necə ali məqam oldu. 

 

Bundan əlavə buraya daxil edilmiĢ müxəmməslərin bir çoxu həcvdən ibarətdir ki, bu da 

baĢqa ərazilərdə yazılan Ģeir toplularından fərqlənir. 

Ümumiyyətlə, abidəyə müxtəlif Ģəxslərə yazılan mədhnamələr, həm də məzmunca bu 

Ģeir formasının əksi olan həcvlər, eləcə də mübarəkabadlıq məktubları və s. Ģeir formaları 

daxil edilmiĢdir. Həcvlər bunların içərisində çoxluq təĢkil edir. Bunlardan Baba bəyin 

Əmiraslan bəyə yazdığı həcv (vər. 1336), ġamaxının “Yeni bəyləri”nin həcvi (vər. 1496), 

Asinin həcvi (vər. 155 a) və Mirzə Mehdi Naci Gəncəvinin ona cavabı (vər. 1576), Mirzə 

Ġsmayıl Qasirin Seyid Əzimə yazdığı həcv (vər. 161a), MəĢədi Əkbər Qafilin Qara Məhəm-

məd Səfa barəsində yazdığı həcv (vər. 1656), Faninin Kəminəyə həcvi və Seyid Əzimin 

Fənaya cavab həcvi (vər. 1656) və baĢqalarını göstərmək olar. Seyid Əzimin əsərləri, o 

cümlədən həcvləri çoxluq təĢkil edir. Bütün bunlar da təsadüfi deyil. Seyid Əzim dövründə 

Ģeirlə həcvçilik geniĢ miqyas almıĢdır.  

Seyid Əzim ġirvani yalnızca öz Ģeirlərini sadə Türkçədə yazmaqla yetinməmiĢ, həm də 

milli istiqamətdə düĢünüb və fəaliyyət göstərən Ģəxsiyətləri də təĢviq etmiĢdi. Seyid Əzimin 

açdığı yolda M.Ə.Sabir kimi böyük Ģair və kültür tənqidçisi ortaya çıxacaqdı. Ancaq o 

zaman Səfəvizadə hər kəs Həsən bəy Zərdabinin qəzetçilik iĢini məsxərə edərkən Seyid 

Əzim ġirvani cahil adlandırdığı səfəvizadə kütlənin çirkin davranıĢlarına qarĢı çıxaraq 

Həsən bəy Zərdabiyə dəstək verirdi. Onun Həsən bəy Zərdabinin mənəvi çalıĢmalarını təĢ-

viq edən Ģeirindən bir parçaya nəzər salaq: 

 

“Dün sual etdi bir nəfər cahil, 

Ki, qəzetdən nədir bizə hasil? 
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Bu Həsən bəy nə istəyir bizdən? 

Doldurub aləmi quru sözdən.” 

 

Seyid Əzim ġirvani fəlsəfi və dini görüĢlərini hecada deyil, ən çox əruzda və özəlliklə də 

qəzəllərində yazmıĢdır. Səfəvi mirası olan mollalığı həcv edərək bir çox Ģeir yazmıĢdır. 

Qədim və zəngin mədəniyyətə malik ġirvan mahalında, onun müxtəlif Ģəhərlərində külli 

miqdarda cünglər yaranmıĢdır ki, bunların hamısından ayrı-ayrlıqda bəhs etmək imkan xari-

cindədir. Hətta ayrı-ayrı cünglərin xüsusi tədqiqata ehtiyacı vardır. ġirvana aid əldə olan 

bəzi cünglərin tədqiqi ümumi təsəvvür yaratmaq üçün, bizcə kifayət edər. 

Beləliklə, ġirvanda hazırlanmıĢ cünglər, məcmuə və bəyazlar bu diyarda Ģeirə, sənətə 

yüksək qiymət verildiyini, əlyazma toplusu tərtibi ənənəsinin burada geniĢ və rəngarəng Ģə-

kildə yayıldığını, xüsusilə də XIX əsrdə böyük inkiĢaf yolu keçdiyini göstərir. Azərbayca-

nın digər ərazilərindən fərqli olaraq ġamaxıda XIX əsrdə tərtib edilmiĢ əlyazma topluların-

da həcvlər nisbətən çoxluq təĢkil edir. 

AraĢdırmalar göstərir ki, ġirvanda mədrəsə tələbələri üçün dərslik kimi, həm də sifariĢlə 

hazırlanmıĢ məcmuələr də ortaya çıxmıĢdır.  

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Poetik məclislər. Seyid Əzim ġirvani. Toplayan və tərtib edən Nəsrəddin Qarayev. B. 

Yazıçı, 1987. səh 114 

2. Azərbaycan, fars və türk dilində əlyazma, Ģifrə B-132 

 

Jabbarli Sevar 

 

Сollection of rare manuscripts Prepared in Shirvan 

 

SUMMARY 

 

 Collection of manuscripts - jung (Code: B-132) - prepared from rare manuscripts in 

Shamakhi and is distinguished by its originality. At the beginning of the manuscript on 

sheets 16-52b Seyid Azim Shirvani’s gazelles in Persian have been presented. This part 

rewritten by another scribe. The said collection is made up of relatively voluminous poems. 

In addition, most included here mukhammasis are pamphlets. This factor distinguishes it 

from collections made up in other areas. 
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Джаббарлы Севар  

 

Подготовленный в Ширване сборник редких рукописей 

 

РЕЗЮМЕ 

 

 Сборник рукописей - джунг (Шифр: В-132) – составлен в Шамахе из редких руко-

писей и отличается своей оригинальностью. В начале рукописи на листах 16-52b 

представлены газели Сейид Азима Ширвани на персидском языке. Эта часть перепи-

сана другим писарем. Упомянутый сборник составлен из относительно крупных по 

объему стихов. Кроме того, большинство включенных сюда мухаммасов представ-

ляет собой памфлеты. В этом состоит его отличие от сборников, составленных в дру-

гих областях. 
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UOT: 82-09 

NüĢabə Araslı 

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 

filologiya üzrə elmlər doktoru, proffessor 

 

 

ORTA ƏSR TÜRK MƏSNƏVĠLƏRĠNDƏ NĠZAMĠ OBRAZI 

 

 Açar sözlər: Nizami, məsnəvi, xalq dastanları, “Xəmsə”, türk. 

Ключевые слова: Низами, двустишье, народные эпосы, «Хамсе», тюрк. 

Key words: Nizami, couplet, folk legends, "Hamsa", Turkish.  

 

Nizami Gəncəvinin dünyəvi Ģöhrət qazanan ölməz irsi türk xalqları içərisində çox geniĢ 

yayılaraq orta əsr türk bədii fikrinin inkiĢafına mühüm təsir göstərmiĢdir. Hələ XIII əsrin 

sonlarından baĢlayaraq Ģairin azərbaycanlı pərəstiĢkarları ilə yanaĢı özbək, qıbçak, uyğur, 

tatar, türkmən, qazax və türk ziyalıları Nizami yaradıcılığına böyük rəğbət göstərmiĢ, Ģairin 

əsərlərini məhəbbətlə oxumuĢ, təqdir edərək izləmiĢlər. 

Türk Ģifahi ədəbiyyatında Nizami əsərləri mövzularında maraqlı xalq dastanları yaran-

mıĢ, Ģairin poemalarının motivləri əsasında rəvayət, əfsanə və müxtəlif xalq ədəbiyyatı nü-

munələri ərsəyə gəlmiĢdir. Onun ġərq xalqları ədəbiyyatlarında əbədiləĢdirdiyi qəhrəmanla-

rın adları Türk xalqları folklorunda da məhəbbət, hünər, vəfa, sədaqət və ədalət rəmzi kimi 

məĢhurlaĢmıĢdır. 

XIV yüzillikdə Ģairin “Xosrov və ġirin” poeması Xarəzmli Qutb, Fəxrəddin Yəqub Mə-

həmməd Fəxri tərəfindən türkcəyə tərcümə olunmuĢ XV əsrdə Nizaminin ġeyxi, EĢqi kimi 

istedadlı türk mütərcimləri ərsəyə gəlmiĢdir. 

Orta əsrlərdə Türk ədəbiyyatının Cəlili, BehiĢti, Əhməd Rizvan Həmdullah Həmdi, TaĢ-

lıcalı Yəhya, Muidi, Lamii və baĢqa görkəmli nümayəndələri “Xəmsə” müəllifləri kimi ta-

nınmıĢ, Nizami mövzularında orijinal nümunələr yaranmıĢdır. 

Türk “Xəmsə” yazarları və Nizami mövzularına müraciət edən Ģairlərin demək olar ki, 

hamısı Nizami adını ilk “Xəmsə” yaradıcısı kimi böyük məhəbbətlə anmıĢ, onun poeziyaya 

gətirdiyi fikri və poetik özəlliklərin tərifinə həsr etdikləri xüsusi fəsildə Ģairin əsərlərindən 

bədii qaynaq kimi söz açmıĢlar. 

Nizami sənətinə münasibət təkcə “Xəmsə” və “Xəmsə” mövzularında meydana çıxan 

Məsnəvilərdə deyil, “Xəmsə”dən kənar mövzularda yazılan poemalarda da özünü aydın 

göstərir. Türk dilində məsnəvi qələmə alan Ģairlər məsnəvi Ģeirinin əvəzsiz ustadı olan 

Nizamini sadəcə xatırlamır, həm də onun sənətinin gözəlliklərini aramağa, onun bu sahədə-

ki misilsiz qüdrətinin sirlərini öyrənməyə cəhd etdiklərini bildirmiĢlər. Təsadüfi deyildir ki, 

“Leyli və Məcnun” mövzusunda poema yazan Larendəli Həmdi əsəri yazmadan əvvəl Ni-

zami yaradıcılığını diqqətlə öyrəndiyini qeyd edir: 

 

Pes itdüm fikr kuram bən müəlləl, 

Nizami “Xəmsə”si dəryasına əl. 
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Anınla munis olub neçə günlər. 

Həram itdüm gözümə xab-i dünlər, 

Çu məlum oldu bana bu ibarət 

Kitabə düzməgə buldum iĢarət
*
 (1,270). 

 

Orta əsrlər türk “Xəmsə” müəlliflərindən Nəvizadə Ətayi də (1637 öl.) “Xəmsə”yə daxil 

əsərlərində Nizami sənətinin qüdrətindən tez-tez bəhs açmaqla yanaĢı, Nizami əsərlərilə ya-

xından tanıĢ olduğunu bildirir. 

 

Nə Nizami ki, “Xəmsə”sin gərdun 

Həft səyyarədən bilürdi füzun. 

Oxuyub biz güzəl hekayətini, 

Dinlədik eĢq ilə rivayətini 

Olunub midhetinde hakkı eda, 

Oldu nazmi müsəlləm-i zürəfa (2,141). 

 

Qeyd olunduğu kimi, orta əsr türk məsnəvi ədəbiyyatının əksər nümunələrində Nizami 

yaradıcılığı və Ģairin sənət özəllikləri ilə bağlı qeydlərə geniĢ yer verilir. Bunların hamısı 

üzərində ayrıca dayanmağa imkan olmadığı üçün bir neçə xarakterik nümunələrlə kifayət-

lənmək istəyirik. Misal olaraq XVI türk Ģairi Ədayinin “Səlimnamə”sini götürək. Ədayi 

farsca yazdığı bu əsərində Nizamiyə həsr etdiyi “Dər tərife soltani-Ģüəra qüdrətül hükəma 

ġeyxe-namiye Həzrət Nizami” (ġairlər sultanı, qüdrətli bilici hörmətli Ģeyx Həzrət Nizami-

nin tərifində) fəslində yazır: 

 

 ى١ِٓ ثٍٛی ١ّـ گواِی کُٕ رٛال ثوٚػ ٔظبِی کُٕ 

 ثٕٙگبَ ٔظُ ٍقٕپوٚهی ىٔل كَ ى ػغبى پ١غّجوی 

 ػوٍٚبْ ِؼٕی ىکزُ ػلَ غٍت کوكٖ ٠ک ٠ک ثجبٔگ لٍُ 

د كٚاد ثو آٚهكٖ گٛ٘و ى آة ؽ١بد ّلٖ کٍک اٚ فعو ظٍُ  

 ثٙو عب کٗ أل٠ْٗ اُ ربفزٗ ى ِؼٕی ٠کی گٕظ پوكافزٗ 

 ثٙو ٔکزٗ کٗ آٚهكٖ کٍکِ ثکبه ّلٖ ِوكَ ك٠لٖ هٚىگبه 

 لٍُ گوچٗ ثٕل ه ثٛصفِ کّو ٍواى ثؾو ِلؽِ ١ٔبهك ثله 

(3,26) 

 

(Hörmətli Ģeyx qarĢısında təzim edim, Nizami ruhundan kömək istəyim. Söz qoĢmaq 

Ģeir (söyləmək) zamanı, peyğəmbər ecazlarından söhbət edir. Qələminin səsi ilə yoxluqdan 

məna gəlinlərini bir-bir üzə çıxarmıĢdır. Onun qələmi Xızr, mürəkkəbi isə zülmət olmuĢ-

dur, dirilik çeĢməsindən gövhərlər çıxarmıĢdır. Onun fikri cövlan etdiyi hər yerdə mənadan 

bir xəzinə düzəlmiĢdir. Qələmini iĢlətdiyi hər nöqtə ruzigarın göz bəbəyi olmuĢdur. Qələm 

onun tərifinə baĢlasa da, onun mədhi dəryasından baĢ çıxara bilməz). 

                                                             
*Türk Ģairlərinin əsərlərindən gətirilən nümunələr müasir Azərbaycan əlifbası ilə verilmiĢ və dilimizin 
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XVI əsrin digər türk Ģairi Azəri də Nizaminin “Sirlər xəzinəsi”nin təsirilə yazdığı “NəqĢi 

xəyal” əsərində Nizami və onun “Məxzənül əsrar”ı ilə bağlı deyir: 

 

Cümlədən ol qafilənin rəhbəri, 

Fazlü hünər kiĢvərinin sərvəri, 

ġahi sərapərdeyi-nəzmü hünər, 

Yani Nizami-ye-bəlagət gühər. 

Qaideyi-nəzmə verüp intizam, 

Mahzənül-əsrar didi bittamam (4,72). 

 

Ətayinin “Nəfxətül-əshar”ına baxaq: 

Fəzli həqiqətdə əyandur yenə, 

Qohəri-yektaye-zəmandur yenə, 

“Xəmsə”sinin həmsəri-nayabdur, 

Dorre-yeganə, gühəri-tabdur... (5, 72). 

 

Gördüyümüz kimi, Nizami ədəbi məktəbinin türk davamçıları dahi Ģairin yaradıcılığının 

kamil biliciləri kimi çıxıĢ edir, sələflərinin söz-sənət aləmindəki qüdrəti haqqında ciddi 

ədəbi mülahizələr söyləyir, münasibətlərini bildirirlər. 

Orta əsr türk bədii fikrində Nizami həm də geniĢ nüfuzlu orijinal ədəbi məktəbin yaradı-

cısı kimi yüksək dəyərləndirilir. Türk Ģairləri Nizami sənətinin Xosrov Dəhləvi, Ə.Cami, 

Ə.Nəvai və baĢqa qüdrətli söz ustaları yetirdiyini xüsusi vurğulayırlar. Dediklərimizi təsdiq 

etmək üçün XV əsr türk “Xəmsə” müəlliflərindən olan TaĢlıcalı Yəhyanın “Gəncineyi-raz” 

məsnəvisinə nəzər salaq. ġair sələflərindən bəhs edərkən söz-sənət aləmini çiçəkli bir gül-

Ģənə bənzədərək qüdrətli qələm sahiblərini o gülĢənin əbədi ziynətləri olduğunu bildirir: 

 

Baği-nəzm eylədi aləmdə zühur, 

Verdi hər əhli-dilə zövqi-sürur. 

Qıldı ol bağı Nizami ziynət, 

Rəhmət ol əhli-kəmala, rəhmət. 

Ki, bənövĢə kibi ol Ģeyxi-rical, 

Qamətin qıldı übudiyyətə dal... (6, 17-18). 

 

Yəhya bəy Nizami davamçılarından Xosrov Dəhləvinin həmin bağda hind sünbülü, Ca-

minin nərgiz, Nəvainin lalə olduğunu bildirərək özünün bu bağın yasəməni olmasını arzula-

yırsa da, sələfləri ilə bir sırada durmağa cəsarət etdiyi üçün özünü məzəmmət edir. Bu 

böyük sənət dahilərinin qarĢısında baĢ əyərək özünü bu bağın torpağı adlandırır. 

ġair əsərində geniĢ yer ayırdığı Ģeir və Ģair problemindən bəhs edərkən söz sənətinin 

təbiətin bəxĢ etdiyi əziz bir nemət olduğunu söyləyir, müasirlərinə Nizami, Cami, Nəvai və 

baĢqa ölməz dühaların uca Ģəxsiyyətindən ibrət almağı, onların mənəvi əzəmətinə xəyanət 

etməməyi tapĢırır. Yəhya bəyin öz sələfləri ilə bağlı belə qeydlərində Nizami Ģeirinin ġərq 
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bədii-fəlsəfi fikrinin inkiĢafındakı yeri ilə yanaĢı Ģairin və onun görkəmli davamçılarının 

mənəvi müqəddəsliyi, paklığı da öz ətraflı əksini tapır: 

 

Çəkdilər mülki-vilayətdə ələm, 

Basdılar kəĢfi-kəramətə qədəm. 

Buldular mənzili-məqsudə vüsul, 

Qıldılar Kəbəyi-ənvarə düxul. 

Oldular vasili-iksiri-hünər, 

Saldılar himmət ilə xalqa nəzər  

...Yumdular səbrilə eyni-təməyi 

Açdılar dideyi-zöhdi-vərəyi. 

Qıldılar künci-qənaətdə məaĢ, 

Hər biri əymədi sultanlara baĢ. 

Bunların kibi gərəkdür Ģair, 

Ki, ola anda vilayət zahır (6,93). 

 

Nizaminin xələfləri olduqlarını iftixar hissilə bildirən türk məsnəvi müəllifləri özlərinin 

bədii uğurlarını da öz sələfləri, ilk növbədə Nizami yaradıcılığı ilə müqayisədə dəyərləndir-

miĢlər. Hətta onların içərisində təvazökarlığı unudub özünü zəmanəsinin Nizamisi adlandı-

ranları da vardır. Bu isə Nizami adının türk Ģairləri içərisində bir əzəmət, ülvi sənət və tək-

rarsız ədəbi sima kimi məĢhurlaĢdığını bir daha təsdiq edir. 

Türk dilində “Xəmsə” yaratmıĢ görkəmli Ģair Cəlili “Xosrov və ġirin” poemasının so-

nunda bu əsərilə sələflərini razı saldığını belə bildirir: 

 

Ol nəzmi ki, iĢidüp Nizami 

Kıldı bana rövzədən səlamı... 

Camiye o buyi iltecek bad 

Der muĢki-cahandan afərin bad (1,199). 

 

XVI əsrdə türkcə “Leyli və Məcnun” qələmə alan Larendəli Həmdi zəmanəsinin Niza-

misi olmaq arzusunu belə ifadə edir: 

 

Könül olmuĢ ikən bu fikrə dəmsaz, 

EĢitdim suye-hatifdən bir avaz, 

...Qələm çək dəftəri-Ģairliyə sən, 

Eləm tik kiĢvəri-zahidliyə sən. 

Dəqayiqdən Ģu rəsmilə əsər bul, 

Ki, nəzm içrə Nizamiye-diger bul (1). 

 

Türk dilində “Xəmsə” yaratmıĢ Müidi “ġəm və Pərvanə” əsərində fəxriyyə səciyyəli 

beytlərində bədii yaradıcılıqda Nizamini izlədiyini böyük razılıq hissilə bildirir: 
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Könlüm dedi ki, əyə Muidi, 

Sənsən bu zəmanənin fəridi, 

ġükr eylə ki, əhli-nüktədansan, 

Dövründə Nizamiye-zəmansan. 

 

Orta əsr Türk məsnəvi yazarlarının Nizamiyə dərin ehtiram və məhəbbətlərini ifadə edən 

istənilən qədər nümunə gətirə bilərik. Yazılma məqsədi və mündəricə etibarilə fərqlənən 

belə qeydlər Ģairin misilsiz qüdrətini təsdiq etməklə bir-birinə yaxınlaĢır. Türk Ģairləri sələf-

ləri ilə bağlı tərifli düĢüncələrini mübaliğəli bir dililə, obrazlı tərzdə ifadə etməyə çalıĢır, 

orijinal bədii vasitələr iĢlədir. Nizamini “söz sənətinin mahir ustadı”, “mənalar mülkünün 

sahibi”, “ulu Ģeyx”, “Gəncə dahisi”, “Gəncə xəzinədarı”, “Ģairlər sultanı”, “piri-süxənsənc” 

və s. adlandırırlar. 

Onu da qeyd edək ki, Nizaminin türk pərəstiĢkarlarının belə mülahizələri onun Ģairlik mə-

harəti haqqında eyni mahiyyət daĢısa da, onların hər biri özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyəti 

ilə seçilir. Odur ki, onları küll Ģəklində ancaq rəsmiyyət xatirinə, ənənəni qoruyub saxlamaq 

niyyətilə deyilmiĢ misralar kimi anlamaq doğru olmaz. Türk məsnəvi yazarları, xüsusilə 

Nizami sənəti ilə bağlı Ģairlərin belə qeydlərində bəzən sələflərinin yaradıcılığının yüksək 

tərifilə yanaĢı, mübahisə, mühakimə, müəyyən dərəcə etiraz, hətta tənqidi yanaĢma halları da 

özünü göstərir. Nizaminin türk ardıcılları Ģairin əsərlərini təhlilə də çalıĢır, məzmunu öz 

zəmanələrinə tətbiq edərək mühakimələr yürüdür, yeri düĢdükcə bu və ya baĢqa məsələlər 

ətrafında Ģairlə mübahisəyə giriĢir, tənqidi münasibətlərini gizlətmirlər. Məhz bu hal bizə 

Nizamidən öyrənən, onun ədəbi yaradıclığını bir məktəb hesab edən türk sənətkarlarını eyni 

zamanda Ģairin ilk tədqiqatçıları kimi də qiymətləndirməyə əsas verir. Türk sənətkarlarının 

Nizami ilə bağlı belə mülahizələri Ģairin yaradıcılığının əsrlər boyu türk bədii fikrində nəzəri 

görüĢlərin artmasına xidmət etmiĢ, bədii tənqidin inkiĢafına da ciddi təsir göstərmiĢdir. 

Orta əsrlər türk məsnəvi ədəbiyyatında Nizaminin Ģairin pərəstiĢkarları tərəfindən yara-

dılan xəyalı obrazı ilə də qarĢılaĢırıq. Nizami Ģeirinin gözəllikləri önündə heyrətini gizlədə 

bilməyən türk sənətkarları Ģairin nurlu simasının gözləri önündə canlandığını, xəyalən 

onunla görüĢdüklərini, xeyir-dua alaraq, tövsiyyələrini dinlədiklərini təsvir etmiĢlər. 

XIV əsr türk məsnəvi Ģeirinin ilk tanınmıĢ nümayəndələrindən olan GülĢəhri, görkəmli fars 

Ģairi F.Əttarın təsirilə yazdığı “Məntiqüt-teyr” əsərində Nizami yaradıcılığından da bəhs edərək, 

“Məxzənül-əsrar” səbkində yazdığı “Fələknamə”sində Nizamini izlədiyini bildirmiĢdir. 

GülĢəhri bir Ģeyx kimi məĢhurlaĢdığı zaman Ģəfalı bir bağda, çeĢmə baĢında əyləĢən altı 

nəfərlə qarĢılaĢdığını bildirir. Onlardan biri GülĢəhriyə yaxınlaĢaraq ondan kim olduğunu 

xəbər alır. GülĢəhri ona zəmanəsinin məĢhur Ģeyxi olduğunu deyir. Həmin adam onu taniya 

bilmir. Bu çeĢmənin dirilik çeĢməsi olduğunu, burada oturanların isə Sənai, Nizami, Möv-

lana, Əttar, Vələd, özünün isə Sədi olduğunu deyir və GülĢəhriyə ancaq kitab yazdıqdan 

sonra bu çeĢmə baĢında oturanların yanına gəlməyin mümkünlüyünü söyləyir: 

 

Çün “Ġlahnamə” Sənayidən gələ, 

“Məsnəvi” Mövlananın səhfi ola, 

Çün Nizami hər sözü xoĢ söylədi, 
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Məxzənül-əsrar ziba eylədi. 

Həm Vələd Məsnəvi xub eylədi, 

Dəgmə sözün sirrin anda söylədi. 

Bən ki, sana söylədim Sədi bənəm, 

Kim, Gülüstannamədə gey rövĢənəm (8,174). 

 

GülĢəhri məhz bu xəyali görüĢdən sonra dünyada bir ad qoya bilmədiyini dərk edir. 

Sonra baĢqa bir adamın məsləhəti ilə özünə GülĢəhri ləqəbini seçərək Nizaminin “Məxzə-

nül-əsrar”ı səbkisində “Fələknamə” əsərini yazır.  

Onu da qeyd edək ki, Nizaminin bədii obrazın yaradılmasına Türk xalqları ədəbiyyatın-

da daha çox təsadüf olunur. Bu, orta əsrlər türk məsnəvi Ģeirində çox geniĢ yayılaraq az 

qala bu ədəbiyyatın səciyyəvi bir cizgisi kimi diqqətə çatır. 

Türk ədəbiyyatlarında Nizami ilə xəyali görüĢünü təsvir edən ilk məlum Ģairlərdən biri 

görkəmli özbək Ģairi Heydər Xarəzmidir. Heydər Xarəzmi özünün “Məxzənül-əsrar”ında 

əsəri yazmazdan əvvəl həyəcanlı anlar yaĢadığı bir zamanda Ģairlər sultanı ulu Nizaminin 

qapıdan içəri girdiyini görür. ġair dərhal onun ayaqlarına düĢərək ustada səcdə edir. Nizami 

onu yerdən qaldıraraq Ģairə artıq türklərin zamanı yetiĢdiyini söyləyir, ona “türk nəğməsi” 

yaratmağı, Nizami tövründə əsər yazmağı tövsiyə edir: 

 

Türk zühurudur acunda bu gün, 

BaĢla uluğ yir bilə türkanə ün. 

Türk sürudunu tüzük birlə tüz, 

YaxĢı ayalqu bilə köklə qopuz (9, 642). 

 

Dahi Ģairin bu sözləri Heydər Xarəzminin cəsarətini artırır. O “mənim tövrüm irur dilpə-

sənd” deyən sələfinin məsnəvi Ģeirində orijinal istiqaməti ilə seçilən “Məxzənül-əsrar”ını 

götürərək eyni adlı əsərini yazır. Buna görədir ki, Xarəzmli Heydər əsərinin ərsəyə gəlmə-

sində Nizami yaradıcılığının əhəmiyyətli təsirini xüsusi vurğulayaraq 

 

Mən ki, biĢirdüm bu ləziz aĢini, 

ġeyx Nizamidən alıb çaĢini. 

ġeyx Nizami dəmidən can tapıb, 

Mənisinə yarlığı – burhan tapıb (9, 642) 

– deyir.  

Nizaminin bədii obrazı dahi özbək Ģairi ƏliĢir Nəvainin “Səddi-Ġskəndəri” daha mənalı 

təsvir olunur. “Xəmsə”sinə daxil poemalarında Nizamiyə xüsusi fəsil ayıran Ģair 

“Xəmsə”sinin son poeması “Səddi-Ġskəndəri”ni bitirdikdən sonra onu Caminin hüzuruna 

apardığını qeyd edir. Cami əsəri oxuyub bəyənir. Həyəcandan huĢa gedən Nəvai özünü sə-

falı bir bağda görür. Orada bir-birlə söhbət edən kiĢilərlə qarĢılaĢır. Onlardan biri Ģairi öz 

yanına çağırır. Həmin Ģəxsin Həsən Dəhləvi olduğu anlaĢılır. O, Nəvaiyə sağ tərəfində Xos-

rof Dəhləvi və sol tərəfində Cami oturan Nizamini göstərir. Məclisdə Firdovsi, Sədi, Sənai, 

Ünsırı, Xaqani və Ənvərinin də iĢtirak etdiyi məlum olur. Nəvai Nizamiyə yaxınlaĢıb ondan 



 

35 

 

№ 2 (3), 2016 

müqəddəslərin ruhuna xeyir-dua verməyi xahiĢ edir. Nizami bunun üçün Camiyə müraciət 

etməyi məsləhət görür. Nəvai ondan Ģaha dua etməyi istərkən Nizami bunu Xosrov Dəhlə-

viyə həvalə edir. Özü isə məclisin ağsaqqal Ģeyx kimi Nəvaiyə və hamıya dualar edir. 

Nəvai məclisdəkilərin “Amin” səsinə yuxudan oyanır. 

Nizami və onun xələflərinin bədii obrazlarının əksini tapdığı belə epizod və səhnələrin 

təsviri ilə sonrakı türk Ģairlərinin də əsərlərində qarĢılaĢırıq. Misal olaraq XVI əsrdə Rəhmi 

təxəllüslü Ģairin Nizaminin “Məxzənül-əsrar”ının təsirilə qələmə aldığı “Güli-sədbərg” əsə-

rini götürək. Rəhmi bu əsərində dərin xəyallara daldığı bir gecədə bağçada baĢda Nizami 

oturan bir məclis gördüyünü təsvir edir. 

 

SədrneĢin ġeyx Nizami biri, 

Məsti-meyi-eĢkilə Cami biri. 

KiĢvəri-nəzmin birisi Xosrovi, 

Sözdə Nəvaidür anın peyrevi (10,75). 

 

Onlar Rəhmini öz məclislərinə dəvət edirlər O, Camiyə yaxınlaĢaraq onu özünə pir seç-

mək arzusunu bildirir. Cami isə ona Nizaminin “Məxzənül-əsrar”ını örnək alaraq bu səkidə 

“Güli-sədbərg” adlı bir əsər yazmağı məsləhət görür. 

Orta əsr Türk müəlliflərinin əsərlərindən onların sələflərinə olan hörmət və sevgilərini ifadə 

edən belə nümunələrin sayını istənilən qədər artıra bilərik. Onu da qeyd edək ki, Nizami ənənə-

lərinin türk davamçıları sələfilərinin xəyalı obrazını yaradarkən ilk növbədə onun öz əsərlərin-

dən, ayrı-ayrı beytlərdən çıxıĢ edir, Nizami haqqında tarixi qaynaqlarda, təzkirələrdə verilən 

məlumatlar Ģairlə bağlı sifahi xalq ədəbiyyatında yayılmıĢ rəvayətlərə istinad edirlər (11). 

Orta əsrlər türk məsnəvi Ģeirinin görkəmli nümayəndəsi Nəvizadə Ətayi (1583-1635) 

“Xəmsə”sinə daxil əsərlərində Nizaminin sənətkarlıq qüdrətinin tərifinə geniĢ yer vermiĢ, 

söz sənəti və Ģeirin fəziləti ilə bağlı görüĢlərini də Nizamiin əsərlərindən gətirdiyi ayrı-ayrı 

beyitlərlə təsdiqləmiĢdir. 

Ətayi “Nəxətül-əsrar” (Çiçəklərin nəfəsi) əsərində bu məsələyə həsr etdiyi üçüncü böl-

mədə (nəfxədə) Nizami, Dəhləvi, C.Rumi, Hafiz, Sədi və Camini xatırlayaraq onların ümu-

miyyətlə Ģairin yüksək məqamını Nizamini “Sirlər xəzinəsi) əsərindən təzmin etdiyi aĢağı-

dakı beytlə təsbitləyir: 

 

PiĢo pəs bəst səfi-övliya, 

Pəs Ģüəra aməd o piĢ ənbiya (5, 71). 

 

(Müqəddəslər ön və arxaya düzülüb səf bağladılar. Peyğəmbərlərdən sonra Ģairlər gəldi). 

Sələfilərinin məqamına yetiĢmək üçün mürĢidin (pirin) köməyini zəruri bilən Ətayi 

böyük söz ustalarının yolunu izlədiyini ona nöqsan tutan müasirlərinə də Nizaminin öz 

sözləri ilə cavab verir. 

 

Tənə edirsə zürəfati-diyar, 

Cümləyə bu beyt edər etizar: 
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“Həst dər in daireyi-lacivərd 

Mərtəbeyi-mərd be miqdari-mərd” 

(...Bu mavi dairədə insanın rütbəsi onun mərdliyi qədərdir). 

 

“Dastani-xabi-Xosrovi-Hindi və hücum kərdəne-ġeyx Nizami mədəd rəsaniye-qutbe-

aləme-Nizammədin Dəhləvi qüddəsəl-ləhu əsrarəhim. (Hindli Xosrovun yuxu görməsi və 

ġeyx Nizaminin hücum çəkməsi və aləmin qütbü Nizaməddin Dəhləvinin köməyə gəlməsi 

haqqında dastan-qəbirləri nurla dolsun) hekayəsinin süjeti demək olar ki, Nizaminin 

“Məxzənül-əsrar”ındakı bir beyt üzərində qurulmuĢdur. 

Hekayədə deyilir ki, Nizaminin ilk görkəmli davamçısı Xosrov Dəhləvi özünün gözəl 

qəzəl, qitə və qəsidələri ilə get-gedə məhĢurlaĢaraq böyük Ģöhrət qazandıqdan sonra məsnə-

vi yazmaqla ġeyx Nizaminin yolunu izləmək arzusuna düĢür, “Xəmsə” yazmağa baĢlayır: 

 

Həzrəti-Ģeyx ilə olub pəncəgir, 

“Xəmsə”yə əl urdu o qərrənde Ģir. 

...Xeyli dəliranə zühur eylədi, 

Tərki-ədəb etdi qürur eylədi 

Bilmədi ki, Ģeyxi-kəramət pənah 

Eylədi bu beyti ilə səddi-rah: 

“Tiğ ze əlmase-soxən saxtəm, 

Hər ke pəs aməd sərəĢ əndaxtəm” (5, 71). 

 

Ətayi Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” əsərindən gətirilən bu nümunədə Ətayi Nizami əsərin-

dən təzmin etdyi: “Söz almasından qılınc düzəldim sonradan gələnlərin baĢını vurub sal-

dım” – beytini yazmaqda Ģairin məqsədini də Ģərh edərək söz-sənət aĢiqləri və Ģeir bilicləri-

nin Nizamiyə münasibəti ilə bağlı maraqlı mülahizələr söyləyir. Bəzi Ģeirin yalnız seçilmiĢ, 

bədii sözün incəliklərini dərk edən bilici adamlar tərəfindən bəyənildiyini, bəzi Ģeirin isə 

sadə xalq içərisində sevilərək geniĢ yayıldığını qeyd edən Ģair fəzilət sahibi olan mütəfəkkir 

Ģəxsiyyətləri heyran edən Nizami sənətinin həm də geniĢ oxucu kütləsi tərəfindən rəğbətlə 

qarĢılanaraq ümumxalq məhəbbəti qazandığını xüsusilə diqqətə çatdıraraq deyir: 

 

ġeirin olur kimisi məqbule-xas, 

Kimi bulur amiyəyə ixtisas. 

Az düĢər kim, ola lütfi-qədir, 

Xaspəsənd olavu həm amgir (5, 72). 

 

Hekayədə Dehlidə o zamanlar Nizaməddin adlı uca məqamlı bir ulu Ģeyx olduğu və 

onun Xosrov Dəhləviyə böyük məhəbbət bəslədiyi göstərilir. Xosrovun özünə qürrələnərək 

Nizami “Xəmsə”si haqqında bir gün ləyaqətsiz söz dediyini qeyd edən Ģair, bir gecə onun 

yuxuda Gəncədəki xəzinəni (yeni Nizamini) gördüyünü söyləyir. Həzrət Ģeyx əlində qılınc 

hiddətlə ona hücum edərək baĢını kəsmək istəyir. Xosrov aciz qalıb Allahdan kömək 
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istəyir. Bu zaman Ģeyxi onun köməyinə gəlir. Əlini qılıncın qabağına sipər edir, Xosrovun 

canını qurtarır. Xosrov tövbə və lahövllə xilas olur. 

Səhər Xosrov Ģeyxinin yanına gəlib gecə gördüyü yuxunu ona danıĢır. Bu zaman Ģeyxi 

qolunu açaraq iki qılınc yarasını ona göstərir. Bundan sonra Xosrov Dəhləvinin Ģeyxinə 

olan inam və sədaqəti daha da artır. O, Nizamiyə də ürəkdən etiqad göstərir, ona daha 

böyük məhəbbət bəsləyir: 

 

Kamil olub himməti-mərdan ilə, 

Qədrə iriĢdi dəmi-irfan ilə. 

Olub ədəb birlə qəfadari-Ģeyx, 

Kilki ilə oldu əsadari-Ģeyx (5, 73). 

 

Göründüyü kimi, hekayədə Nizaminin öz əsəri haqqında dediyi məĢhur beytinin xalq ya-

radıcılığında doğurduğu, bəlkə də elə Ətayinin özünün yaratdığı rəvayət əksini tapır. Bu isə 

Yaxın və Orta ġərq bədii fikrində Nizami Ģeirinin geniĢ yayılaraq ədəbi ictimaiyyəti düĢün-

dürməklə yanaĢı, Ģairlə bağlı rəvayətlərin yaranması üçün də zəmin yaratdığına göstərir. 

Ətayinin “Xəmsə”sinin üçüncü əsəri olan “Söhbətül-əbkar” (Müqədəsslərin söhbəti) əsə-

rində də Nizaminin bədii obrazı ilə qarĢılaĢırıq. ġair əsərinin sözün fəziləti və gözəlliyinə 

həsr etdiyi 33-cü söhbətdə sözün fəziləti ilə bağlı görüĢlərini bu söhbətdə yer alan “Dastani-

Qızıl Arslan ba ġeyx Nizami qəddəsə sırrəhu” (Qızıl Arslan ilə ġeyx Nizaminin (qəbri 

nurla dolsun!) dastanı) hekayəsində oxuyuruq: 

 

Qıldı çün Gəncədə gəncinə qoĢa, 

Həzrəti-Ģeyxi-Nizamiye-xoda. 

Oldu ərbabi-dilə hadiye-rah, 

Qəddəsə-llah təaliye sirrah 

ġeirlə qədri irüb ġərayə, 

Verdi feyze-Ģuərayə vayə. 

Çünke guĢ etdi Atabək anı, 

Əsrinin yəni Qızıl Arslanı, 

Canilə mayil olub söhbətinə, 

Eylədi dəvət anı məclisinə... (5,191). 

 

ġaha Ģairin xəlvətdə məqam tutduğunu onun hüzuruna gələ bilməyəcəyini deyirlər. ġah 

özü onun yanına getməyi qərara alır. Nizaminin ixlasını, sözü ilə əməlinin uyğunluğunu 

yoxlamaq istəyir. Qızıl Arslanın bu niyyəti qeybdən Ģeyxə əyan olur. Ġlk görüĢ anlarından 

o, Ģahın gözünə zər geyimli divan əhli arasında qurulmuĢ, daĢ-qaĢla bəzədilmiĢ bir taxtda 

oturmuĢ halda görünür. ġeyxin zərli geyimi, baĢındakı qızıl tacın parıltısı Ģahın gözlərini 

qamaĢdırır. ġah dərhal onun ayaqlarına düĢür, səcdə edir. Elə bu anda özünü bir mağaranın 

önündə dəri üzərində oturmuĢ, qarĢısında təĢt, vüzu almaq üçün surahi, Quran, səccadə, 

möhür, təsbih və əsadan baĢqa heç nə olmayan bir qocanın qabağında görür. Qızıl Arslan 

onun mənalar padĢahı olduğunu anlayır. Sidqlə Ģairə təzim edir. 
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ġeyx özünün himmətilə dünya Ģahını Ģad edərək onu mədhləri ilə göylərə qaldırır. ġahın 

Ģöhrəti ġeyxin “Xəmsə”si ilə dünyaya yayılır. 

Ətayi Nizaminin “Xosrov və ġirin”də əksini tapan Gəncənin 30 ağaclığında Qızıl Arslanla 

olan görüĢü səhnəsinin təsviri və orta əsr təzkirə müəlliflərinin məlumatlarına əsaslanan bu 

hekayəsində Qızıl Arslanın Ģairə olan ehtiramını təqdir edir, ġah və sənətkar münasi-

bətlərində Ģairin rütbəsinin daha yüksək olduğunu bu hekayəsində məharətlə diqqətə çatdırır. 
 

QuĢ edən bu soxəni arif olur, 

ġairin rütbəsinə vaqif olur. 

O kəramət ki, gorubdur anı Ģah, 

Nəzminə nisbətilə bərkeye-kah. 

“Xəmsə” andan hələ beĢ artıqdur, 

Möcuzə dinsə ana layiqdir (5, 196). 
 

ġair tarixi əsası olan bu əhvalatı zəmanəsi ilə bağlayaraq “Xəmsə”yə daxil əsərlərində 

dönə-dönə söz açdığı sələfinin yolunu izlədiyini qürurla bildirərək Ģairin bunu ona nöqsan 

tutan müasirlərinə cavab olaraq yazdığı hekayəni aĢağıdakı misralarla baĢa çatdırır: 
 

Bizə yetməzmi Ģərəf kim hər bar 

Ana təqlid edərik tutivar. 

Tən edən kənduyi eylər rusva, 

Əv-əvi-səglə bulanmaz dərya. 

Buradan bil süxənin rütbəsini 

ġahi-eĢqin oxunan xütbəsini... (5,196). 
 

Orta əsr türk Ģairlərinin Nizami sənətinə məhəbbət ruhunda yazılmıĢ belə nümunələrin 

sayını artıra da bilərik. Bütün bunlar Nizami yaradıcılığının orta əsrlər türk bədii fikrində 

daima diqqət mərkəzində durduğunu, türk sənətkarlarının ilhamına qüvvət verərək onları 

yeni yaradıcılıq axtarıĢlarına yönəltdiyini göstərir. 
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 Нушаба Араслы 

 

Образы Низами в средневековом тюркском двустишье 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Все авторы тюркских «Хамсе» и поэты которые сочиняли стихи на основе тем 

произведений Низами, почитали его с великой любовью как первого создателя цикла 

«Хамсе», в отдельной главе воспевали идеи и поэтические особенности творчества 

великого поэта и оценивали его поэмы как ценный литературный источник. 

Такое особенное отношение к творчеству Низами показывает себя не только в 

произведениях «Хамсе» и двустишьях на темы «Хамсе», но и в поэмах с разными со-

держаниями. Авторы этих произведений созданные на турецком языке не просто 

восхваляли Низами как великого мастера двустишья, также пытались разгадать тайну 

мастерства и познать прелести всего его творчества.  

  

 Nushaba Arasli 

Nızamı Image in Medieval Masnavıs (COUPLETS) 

 

SUMMARY 

 

 Almost all Turkic “Hamsa” writing poets ever addressed to Nizami theme in their 

activity, have always remembered Nizami as a creator of “Hamsa”, have always spoken 

about great poet`s works as literary sources. 

 Attitude to Nizami art is clear not only from masnavis out of “Hamsa”and “Hamsa” 

themes, but also from edge topics. They have been trying not only to remember the great 

master of word, but also to seek the beauty of his art, to investigate the secrets of his 

unparalleled power. 
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AMEA Məhəmməd Füzuli adına  

Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi 

 

 

QARABAĞ ƏDƏBĠ MÜHĠTĠNĠN  

YORULMAZ TƏDQĠQATÇISI 
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Yazılı abidələrimizin görkəmli araĢdırıcısı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun aparıcı elmi iĢçisi, Təfəkkür Universiteti-

nin professoru Raqub Kərimovun, demək olar ki, bütün elmi yaradıcılığı XIX əsr ədəbiyyat 

tariximizin, Qarabağ ədəbi mühitinin tədqiqinə həsr edilmiĢdir. Azərbaycan Dövlət Univer-

siteti ĢərqĢünaslıq fakültəsinin fars dili Ģöbəsinin məzunu olan tədqiqatçı 1978-ci ildə “XIX 

əsrin ikinci yarısında farsdilli Azərbaycan poeziyası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası 

müdafiə etmiĢdir. Onun üç monoqrafiyası, geniĢ ön sözlə çap etdirdiyi klassiklərimizin 

əsərləri XIX əsr Qarabağ ədəbi mühitinin Qasım bəy Zakir, Mir Möhsün Nəvvab, Abdulla 

bəy Asi, Həsənəli xan Qaradaği, MəĢədi Məhəmməd Bülbül, Sədi Sani Qarabaği, Ġbrahim 

Tahir Musayev barədə daha ətraflı fikir söyləməyə, onların dövrün ədəbiyyat tarixindəki 

mövqeyini müəyyənləĢdirməyə imkan verir. 

R.Kərimovun “Farsdilli Azərbaycan poeziyası (XIX əsrin ikinci yarısı)” adlı monoqrafi-

yasında Azərbaycan araĢdırıcılarının diqqətindən kənarda qalmıĢ XIX əsr Ģairlərinin farsca 

yazdığı əsərlər tədqiqat obyektinə çevrilib. Burada dövrün farsdilli ədəbiyyatının əhəmiyyə-

ti çoxsaylı faktlarla sübut edilmiĢdir. Tədqiqatçı yazır: “XIX əsrin ikinci yarısında Azərbay-

canda 60-dan çox Ģairin yaradıclığını birləĢdirən bir poeziya – farsdilli Azərbaycan poezi-

yası mövcud olmuĢdur ki, ümumi ədəbiyyatımızın tərkib hissələrindən biridir. Bu poeziya-

ya XIX əsr ədəbiyyatımızda görkəmli yer tutan M.F.Axundzadə, Ə.Nəbati, S.Ə.ġirvani, 

Bahar ġirvani, X. Natəvan v.b. yanaĢı M.Ġ.Qasir, M. Xalxali, M.M.Zövʼi, M.A.Bixud, 

M.T.Sidqi, M.M.Nəvvab, M.Ə.Baki, M.ġuxi, M.Məxfi, M.Ə. Həddad və onlarla baĢqaları 

daxildir” (1.s.132). 

Qarabağın yetirməsi olan ikidilli Ģairlərdən biri də MəĢədi Əyyub Baki olmuĢdur. 

R.Kərimov Ģairin “Riyazül-məhəbbət” adlı “Divan”ına daxil olan Ģeirlərini, eləcə də ayrı-

ayrı cüng və məcmuələrdə olan əsərlərini toplayaraq 2000-ci ildə kitab Ģəklində nəĢr etdir-

miĢdir. Ön sözdə tədqiqatçı ġuĢada fəaliyyət göstərən “Məclisi-fəramuĢan” məclisinin üzvü 

olan Ģairin istedad və bacarığı barədə yazır: “Baki gənc olmasına baxmayaraq artıq 25 ya-

Ģında ikən Qarabağın sayılıb seçilən Ģairləri səviyyəsinə ucala bilmiĢdi. Onunla məclis 
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üzvlərinin yaxın dostluq əlaqələri olmuĢ, ayrı-ayrı Ģairlərlə, məclisin rəhbəri Mir Möhsün 

Nəvvabla müĢairələri, bədahətən Ģeir deməsi onu hamının sevimlisi etmiĢdi. Baki son 

dərəcə hazırcavab və istedadlı Ģair idi. Məclisdə bədahətən deyilən beytlərə ilk cavabı da o 

verərdi” (2,s.6). 

Raqub Kərimovun elmi yaradıcılığının ən səciyyəvi cəhətlərindən biri onun əlyazma 

qaynaqlarını aĢkar edib araĢdırmaqla ədəbiyyatımızın yeni-yeni naməlum səhifələrini tədqi-

qatçılara, Ģair həvəskarlarına, geniĢ oxucu kütləsinə təqdim etməsindən ibarətdir. XIX əsr 

Qarabağ ədəbi mühitinin nümayəndəsi Məhəmmədəli bəy Məxfi barədə mənbələrdə səthi, 

bəzən də bir-biri ilə uyğun gəlməyən məlumat verilir. Tədqiqatçı əlyazma qaynaqlarının 

köməyi ilə M.Məxfinin 1820-ci ildə ġuĢada anadan olub ilk təhsilini orada aldığını, rus və 

fars dillərini mükəmməl bildiyini, ġamaxı, Tiflis, Ġrəvan və ġuĢa dövlət idarələrində qulluq 

etdiyini, 1890-cı ildə 70 yaĢında vəfat etdiyini dəqiqləĢdirmiĢdir. O, göstərir ki, Ģair bəzi 

tədqiqatçıların Molla Vəli Vidadi ilə səhv saldıqları, Qarabağ xanı Ġbrahim xanın dostu 

Mirzə Vəli Vidadinin nəvələrindən olub. Onun atası MəĢədi Əsədulla bəy Vəlizadə Ağdam 

rayonunun Baharlı kəndində yaĢayıbdır. Raqub müəllim AMEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanan əlyazmalar əsasında M.Məxfinin Ģeirlər toplusunu kitab 

halında çap etdirmiĢ, ön sözdə Ģairin yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərini müəyyən etmiĢ-

dir. Ön sözdə deyilir ki, Məhəmmədəli bəy XIX əsrin bir çox Ģairləri kimi Füzuli ədəbi 

məktəbinin nümayəndəsi olmuĢ, eyni zamanda, Molla Pənah Vaqifin ədəbi irsindən də tə-

sirlənmiĢdir. Lakin bu heç də o demək deyildir ki, Ģairin yaradıcılığının özünəməxsus cə-

hətləri olmamıĢdır: “Füzuliyə nəzirə yazıb, onu uğurla təqlid etmək və füzuliyanə Ģeirlər 

yaza bilməyin özü ədəbiyyatımızda müsbət hadisə kimi qəbul olunmalıdır. Orta əsrlər və 

XIX əsrədəbiyyatımızın əsas inkiĢaf xətlərindən biri də məhz bu idi. Məhəmmədəli bəy 

Məxfi də bu axının önündə gedən, Füzuli məktəbindən bəhrələnib, orijinal sənətkar səviy-

yəsinə ucala bilən Ģəxslər sırasında dayanır. Lakin o, sələflərindən fərqli olaraq məhəbbətin 

ən uca pilləsi olan platonizmdə dayanmır. Onu səmalardan endirib reallaĢdırmağa, həyati-

ləĢdirməyə çalıĢır” (3, s.8). 

XIX əsr ədəbiyyatımızın nümayəndəsi, Ģair, pedaqoq, maarifçi Həsənəli ağa Xan Qara-

dağski 1850-ci ildə ġuĢada anadan olmuĢ, təhsilini burada almıĢ, “Məclisi-fəramuĢan” 

ədəbi məclisinin fəal üzvlərindən biri kimi tanınmıĢ, 1929-cu ildə vəfat etmiĢdir. Onun 

ədəbi irsi qəzəl, qəsidə, məsnəvi, təmsil, müstəzadlar, Krılov və UĢinskidən tərcümələr və 

s. ibarətdir. R.Kərimov ilk dəfə olaraq Həsənəli ağanın əsərlərini tətrtib edərək nəĢrə hazır-

lamıĢdır (4). Kitab aĢağıdakı hissələrdən ibarətdir: 1.Didaktik məzmunlu Ģeirlər; 

2.Təmsillər; 3. Lirik Ģeirlər; 4. Tərcümələr; 5.Tarixi salnamə; 6. Həyat və yaradıcılığı ilə 

bağlı araĢdırmalar. 

1858-ci ildə ġuĢada dünyaya gəlmiĢ MəĢədi Məhəmməd Qaryağdı oğlu Bülbül görkəmli 

müğənni və musuqiçimiz Cabbar Qaryağdı oğlunun böyük qardaĢı olub. MəĢədi Məhəm-

məd müğənni olmasına baxmayaraq, Ģeir yaradıcılığı ilə də məĢğul olmuĢ, Qarabağ ədəbi 

məclislərinin fəaliyyətində iĢtirak etmiĢdir. R.Kərimov onun Əlyazmalar Ġnstitutunda saxla-

nan əlyazmaları əsasında əsərlərini tərtib edərək ön sözlə çap etdiribdir. Ön söz məqaləsinin 

nəticə hissəsində tədqiqatçı yazır: “Nəticə olaraq qeyd edirik ki, MəĢədi Məhəmməd Bülbü-

lün külliyyatını tam Ģəkildə əldə edə bilmədiyimizə görə Ģairin ədəbi irsi haqqında ətraflı 
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fikir söyləməkdə çətinlik çəkirik. Lakin əldə olan nümunələrə əsaslanaraq onun XIX əsr 

Qarabağ ədəbi mühitində özünəməxsus yeri olan, müasirləri tərəfindən ehtiramla yad edilən 

bir sənətkar olduğunu söyləyə bilərik (5, s.11). 

Qarabağ ədəbi mühitinin ən istedadlı nümayəndələrindən biri Abdulla bəy Asi (1841-

1874) olmuĢdur. Müxtəlif təzkirə müəlliflərinin, ədəbiyyatĢünas alimlərin onun haqqında 

yüksək fikir söyləmələrinə baxmayaraq, son dövrlərə qədər onun əsərləri pərakəndə əlyaz-

malardan toplanaraq bir kitab halında çap edilməmiĢdi. Raqub Kərimov 2009-cu ildə Ab-

dulla bəyin irsini Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanan əlyazma və arxiv materiallarından top-

layaraq bir kitab halında nəĢr etdirmiĢ, həmin kitaba ön söz kimi yazsığı araĢdırmada Ģairin 

XIX əsr poeziyasındakı mövqeyinə dair fikir söyləmiĢdir. Burada müəllif A.Asi Ģeirlərinin 

janr əlvanlığı barədə belə yazır: “Asi üçün heç bir müĢkül Ģeir forması mövcud deyildir. O, 

Ģifahi xalq ədəbiyyatından gələn janrlara yaxından bələd olduğu kimi, rəngarəng klassik 

Ģeir Ģəkillərindən də məharətlə istifadə edə bilirdi. Dediklərinmizi Ģairin müxtəlif bəhr və 

janrlarda yazdığı Ģeirləri əyani Ģəkildə sübut edir. Belə bir istedadlı Ģairin heca vəznində az 

Ģeir yazması və onun ən geniĢ yayılmıĢ forması olan qoĢma janrında bir dənə də olsa Ģeir 

nümunəsinin olmaması özlüyündə sual doğurmaya bilməz. Bu Ģeirlər hansı səbəbdənsə it-

bata düĢmüĢ, gəlib sahibinə – biz oxuculara çata bilməmiĢdir” (6, s.28). 

Qarabağ ədəbi mühitinin istedadlı nümayəndələrindən olan Sədi Sani Qarabağı Türkiyə-

nin Amasiya Ģəhərində yaĢayan həmyerlisi, nəqĢbəndi təriqəti mürĢidi Mir Həmzə Seyid 

Nigarinin yanına gedərək onun müridi olmuĢ, qısa ömrünün sonuna qədər orada fəaliyyət 

göstərmiĢdir. Təriqət nümayəndəsi olduğuna baxmayaraq Ģairin yaradıcılığında həyatın 

reallist təsvirinin, real gözəlin vəsfinin, ictimai nöqsanların tənqidinin üstünlük təĢkil etdi-

yini görürük. R.Kərimov, S.Sani əsərlərinin Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanan nüsxələri 

əsasında onun irsini ortaya çıxararaq kitab halında nəĢr etdirmiĢ, geniĢ ön sözdə (Ġ.Vəliyeva 

ilə birlikdə) onun yaradıcılığının ən səciyyəvi xüsusiyyətləri barədə mülahizələrini bildir-

miĢdir. Ön sözdə Ģairin lirikası barədə oxuyuruq: “S.Saninin qəzəl janrında yazdığı Ģeirləri-

nin mövzu dairəsi olduqca geniĢ və əhatəlidir. Bu Ģeirlərdə təmiz və ülvi məhəbbət, ana və-

tənin gözəllikləri, səmimi insani hisslər, Ģairin dini-fəlsəfi görüĢləri baĢlıca yer tutur. Təbii 

ki, Sədini oxucularına sevdirən, ona ədəbi Ģöhrət gətirən Ģairin lirikasıdır. O, sözün həqiqi 

mənasında Füzuli ədəbi məktəbindən qədərincə bəhrələnmiĢ, Ģeir texnikasına bütün incəlik-

lərinə qədər bələd olmuĢ incə qəlbli, sevən ürəkli nəcib bir lirik Ģairdir” (7, s.21). 

Mir Mehdi Xəzani XIX əsr mədəniyyətimizə tarixçi-alim, həm də istedadlı Ģair kimi 

daxil olmuĢdur. Son dövrlərə qədər onun ədəbi irsinin yalnız bir hissəsi oxuculara məlum 

olmuĢdur. R.Kərimov “Mir Mehdi Xəzaninin həyat və yaradıcılığı. Mir Mehdi Xəzani. 

Əsərləri” adlı kitabında əlyazma mənbələrindən istifadə edərək, Ģairin əsərlərini toplayaraq 

nəĢr etdirmiĢ, onun yaradıcılıq yolunu nəzərdən keçirmiĢdir. Tədqiqatçı Mir Mehdi Xəzani 

poeziyasının mövzu dairəsi barədə belə yazır: “Xəzani poeziyası təkcə məhəbbət mövzulu 

Ģeirlərlə məhdudlaĢmır. Zəngin həyat tərcübəsi, geniĢ dünyagörüĢü olan Ģairin yaradıcılı-

ğında yaĢadığı mühitin çatıĢmazlıqları, məhdud cəhətləti, cəmiyyətdəki neqativ hallar bu və 

ya digər dərəcədə əksini tapır. Təbii ki, Ģair bu çatıĢmazlıqları inqilabi ruhla, üsyankarca-

sına deyil, müdrik el ağsaqqalı, təcrübəli din xadimi və sadiq Allah bəndəsi kimi qələmə 
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alır, həmvətənlərinə cəhalət və nadanlıqdan, ədalətsizlikdən, günah iĢlərdən uzaq olmağı 

tövsiyə edilirdi...” (8,s.32). 

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində yaĢamıĢ Ġbrahim Tahir Musayev zəngin bədii yara-

dıclığa malik, klassik mənbələrdən uğurla bəhrələnən Ģairlərimizdən biri olmuĢdur. Ədibin 

bədii irsindən nümunələr ötən əsrin 20-30 cu illərində bir sıra mətbu orqanlarda dərc olunsa 

da, son dövrlərə qədər onun əsərləri bütövlükdə bir kitab halında nəĢr olunmamıĢdı. R. 

Kərimov 2013-cü ildə Ģairin zəngin ədəbi irsini geniĢ ön sözlə birlikdə bir kitab halında nəĢr 

etdirib. Buraya Ġbrahim Tahirin ən müxtəlif mövzularda və janrlarda yazdığı Ģeirlər daxil 

edilib. Tədqiqatçı kitaba yazdığı ön sözdə Ģairin yaradıcı bir adam kimi Ģəxsiyyəti barədə 

yazır: “Bu gün böyük təəssüflə qeyd edirik ki, sağlığında mənəvi sarsıntılara, depressiyalara 

məruz qalan Ġbrahim Tahir Musayevin həqiqi qiyməti vaxtında, zamanında verilməmiĢdir. Bu 

da maraqlıdır ki, 23 il sovet cəmiyyətində yaĢayan Ģair nəinki bu cəmiyyəti tərifləməmiĢ, 

hətta bütün külliyatı içərisində onun adını belə bir dəfə də olsa çəkməmiĢdir” (9, s. 35). 

Raqub Kərimovun “Qasım bəy Zakir və müasirləri” adlı monoqrafiyası bir neçə cəhətinə 

görə diqqətimizi cəlb edir. Əvvəla, kitabda Qasım bəy Zakirin həyat və yaradıcılığına, 

münasibətdə olduğu bir sıra Ģəxsiyyətlərə, əsərlərinə dair, demək olar ki, bütün məlumatlar, 

mənbələr, tədqiqat iĢləri nəzərdən keçirilərək müqayisə edilmiĢdir. Bu istiqamətdə görülən 

iĢ Ģairin elmi tərcümeyi-halının yazılmasında çox vacib bir mərhələni təĢkil edir. QarĢıya 

qoyulan vəzifəni çətinləĢdirən amillərdən biri odur ki, Qarabağın ən adlı-sanlı nəslindən 

olan Qasım bəyin dost-tanıĢları çox olmuĢdur. Tədqiqatçı yazır: “Məlumdur ki, XIX əsrdə 

Qarabağın ictimai-siyasi mühitində yüksək elitanın nümayəndəsi hesab olunan Qasım bəy 

Zakirin dostluq əlaqələri çox geniĢ olmuĢ, o, ictimaiyyətin öndərləri sırasında getmiĢdir. 

Qasım bəy Zakir Qarabağ xanları nəslindəndir. Onun M.F.Axundzadə, Mehdiqulu xan, 

Ġ.QutqaĢınlı, X. Natəvan, Baba bəy ġakir, Mirzə Camal və onun oğlu Rzaqulu bəy Vəzirov, 

Rəhim bəy Uğurlubəyov, Mirzə Adıgözəl bəy, Ġ.Orbeliani, Ġ.A.Sivlinski, A.Berje, 

M.P.Kolubyakin, Məhəmməd bəy AĢiq, Cəfərqulu xan Nəva, Böyük bəy, Mirzə Mehdi, 

M.M.MiklaĢevski, ġeyxülislam Əhməd Hüseynzadə, Gövhər ağa, Mirzə Həsən, Hacı Yusif, 

Canı oğlu Abdulla və bir çox baĢqa Ģəxsiyyətlər, yazıçı və tarixçilər, hərbi və ictimai xa-

dimlər, eləcə də sadə peĢə sahibləri ilə yaxından tanıĢlığı dediklərimizi sübut edir. Zakir bu 

Ģəxslərin əksəriyyəti ilə sıx əlaqədə olmuĢ, əsərlərində dönə-dönə onların adını çəkmiĢdir. 

Təsadüfi deyil ki, Zakirin ictimai satiralarının çoxu onun adını çəkdiyimiz dost və tanıĢları-

na məktub və xitab Ģəklində yazılmıĢdır” (10, s.4). 

Tədqiqatçı AMEA Füzuli afına Əlyazmalar Ġnstitutunda, müxtəlif arxivlərdə mühafizə 

edilən sənədləri, tədqiqat əsərlərini müqayisəli Ģəkildə nəzərdən keçirərək Zakirin həyatının 

əsas tarixlərini dəqiqləĢdirmiĢ, müxtəlif məsələlərə dair ziddiyyətli baxıĢlara münasibətini 

bildirmiĢ, Ģairin kökünün Ġbrahim Xəlil Sultandan gələn, Qarabağ xanlığının əsasını qoyan 

CavanĢir əmirlərinin nəslindən olduğunu sübut etmiĢdir. Xüsusi olaraq qeyd etmək istərdik 

ki, monoqrafiyada Zakirin elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢ ətraflı nəsil Ģərəcəsi ilk dəfə olaraq 

tərtib edilmiĢdir. Kitabda göstərilir ki, Ģair həyatında üç dəfə evlənmiĢ, yeddi oğul, bir qız 

atası olmuĢdur. R.Kərimov yazılı mənbələrdən əldə etdiyi faktların köməyi ilə Ģairin Ģəxsi 

keyfiyyətləri, mərdlik və Ģücaəti, dostluqda sədaqəti barədə fikir söyləmiĢdir. Qasım bəyin 

həyatından müxtəlif faktlar, dostluq və düĢmənçilikləri, həbsə düĢməsi, ailə üzvlərinin inci-
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dilməsi və s. sənədlər əsasında iĢıqlandırılmıĢdır. Kitabın “Zakir irsinə yeni baxıĢ” adlı bi-

rinci fəslində müəllif Ģairin irsinə dair görülmüĢ bütün iĢləri nəzərdən keçirib elmi cəhətdən 

dəyərləndirmiĢdir. Məlum olduğu kimi, milli dramaturgiyamızın banisi Mirzə Fətəli 

Axundzadə hələ XIX əsrin 40-50-ci illərində onun əsərlərini çap etdirmək istəmiĢdir. 

Hüseyn Əfəndi Qayıbov da Ģairin əsərlərini çap etdirmək fikrində olmuĢdur. Qasım bəy Za-

kirin əsərləri ilk dəfə olaraq 1925-ci ildə Salman Mümtazın tərtibi və redaktorluğu ilə iĢıq 

üzü görmüĢdür. R.Kərimov Ģairin 230 Ģeirdən ibarət bu əsərlər toplusunun bütün müsbət 

cəhətlərini və qüsurlarını ətraflı Ģəkildə nəzərdən keçirmiĢdir. Tədqiqatçı Zakir əsərlərinin - 

1936, 1947, 1953, 1964, 1984, 2005-ci illərdəki nəĢrlərində gedən təkmilləĢmə, orijinala 

yaxınlaĢma prosesini izləyərkən əsl mətnĢünas-əlyazmaçı kimi fəaliyyət göstərmiĢdir. O, 

qeyd edir ki, Ģairin əsərlərinin nəĢrlərində hələ də nöqsanlı cəhətlər mövcuddur. Bu çatıĢ-

mazlıqları aradan götürmək üçün bütün əlyazma mənbələrini - cüng, əlyazma və fraqment-

ləri bir-bir diqqətlə nəzərdən keçirmək, müqayisə etmək lazımdır. 

Kitabın “Zakirin yaxın dostları və məsləkdaĢları” adlı ikinci fəsli XIX əsrdə Qarabağın, 

bütövlükdə Azərbaycanın ədəbi mühitinin öyrənilməsi baxımından böyük maraq kəsb edir. 

Müəllif burada Zakirin Baba bəy ġakir, Cəfərqulu xan Nəva, Mirzə Fətəli Axundzadə ilə 

münasibətlərini əlyazma mənbələri, əski mətbuat nümunələri əsasında araĢdırmıĢ, xüsusilə 

də Ģairin Nəva ilə münasibətlərinin iĢıqlandırılmasında ədəbiyyat tarixlərində formalaĢmıĢ 

stereotipləri aradan götürməyə çalıĢmıĢdır. Bir sıra tədqiqatlar 1849-cu ildən Zakirin ba-

rıĢmaz düĢməninə çevrilmiĢ qohumu Cəfərqulu xan Nəvanı tarixdə mənfi bir Ģəxsiyyət 

kimi təqdim etmiĢlər. R. Kərimov bu məsələni mənbələr əsasında araĢdıraraq belə nəticəyə 

gəlirik ki, Cəfərqulu xanı yalnız mənfi Ģəxsiyyət kimi təsvir etmək olmaz. Tədqiqatçı göstə-

rir ki, dövrünün sanballı, mütərəqqi görüĢlü ziyalısı olan Nəva ilə Mehdiqulu xan, Zakir 

arasındakı ziddiyyətləri süni surətdə çar üsuli-idarəsi yaratmıĢdı. 

“XIX əsr ədəbi mühiti və Zakir” adlı üçüncü fəsildə Ģairin klassik irsə münasibəti, ində-

yədək araĢdırmadan kənarda qalmıĢ dini Ģeirləri tədqiqata cəlb edilib. “Qasım bəy Zakirin 

qeyri-mətbu Ģeirləri” adlı dördüncü fəsildə Ģairin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyaz-

malar Ġnstitutunda saxlanan əlyazmalarda, Mir Mehdi Xəzaninin “Xəyalat məcuməsi”ndə 

rast gəlinən, indiyədək Zakirin əsərlər toplularına düĢməmiĢ Ģeirləri verilmiĢdir. 

Raqub Kərimovun “Qasim bəy Zakir və müasirləri” monoqrafiyası müəllifin əhəmiyyət-

li elmi uğurudur, Zakirin elmi tərcümeyi-halının tərtib edilməsində ciddi addımdır. Bu fi-

kirdəyik ki, ömrünü yazılı abidələrimizin araĢdırılmasına həsr etmək istəyən gənc tədqiqat-

çılar bu əsəri diqqətlə oxumalıdırlar. 70 yaĢının tamam olduğu ərəfədə Raqub müəllimə 

uzun ömür, yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. 
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Таира Алиева 

 

Неустанный исследователь литературной жизни Карабаха 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В исследовании литературного наследия азербайджанских поэтов, живших в XIX 

веке в Карабахе есть большие заслуги доктора философии по филологии, профессора 

Университета Тефеккюр Рагуба Керимова. Он с помощью рукописей, хранящихся в 

Институте Рукописей им. Мухаммеда Физули НАН Азербайджана, в других рукописех-

ранилищах, архивных материалов впервые издал сборники произведений таких поэтов-

уроженцев Карабаха, как Машади Аййуб Баки, Мухаммедали бек Махфи, Гасанали ага 

Хан Карадагский, Машади Мухаммед Карабаги, Мир Мехти Хазани, Ибрагим Тахир. 

В своей монографии «Закир и его современники» Рагуб Керимов используя много-

численные рукописные и архивные материалы смог пролить свет на многие вопросы 

жизни и творчества поэта. В книге немало интересных фактов о социальной и литера-

турной жизни Карабаха в XIX веке.  

 

Taira Aliyeva  

 

The tireless researcher of litterary enviroment of Karabakh 

 

SUMMARY 

 

The professor of the Tefekkur University, PhD Raqub Kerimov played great role in a 

research of Azerbaijan poets lived in XIX century in Karabakh. For the first time he 

published with a large preface the works of Mashadi Ayyub Baki, Mammadali bey Maxfi, 

Hasanali Aqa Xan Karabagski, Mashadi Muhammed Bulbul, Abdulla bey Asi, Sadi Sani 

Karabaqi, Mir Mehdi Khazani, Ibrahim Tahir on the basis of archive of the Institute of 

Manuscript named after Muhammed Fuzuly and other fonds.  
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Yusif Günaydın 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına  

Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi 

 

 

ÜZEYĠR HACĠBƏYLĠNĠN TƏRÇÜMƏÇĠLĠK  

FƏALĠYYƏTNĠN BĠR NÜMUNƏSĠ 

 

Açar sözlər: Bakı, erməni, müsəlman, qətl, yanğın, talan, meyitlər, general-qubernator, 

“Həyat”, “Novoye vremya”. 

Ключевые слова: Баку, армянин, мусульманин, убийства, грабеж, трупы, генерал-

губернатор, «Хаят», «Новое время». 

Key words: Baku, Armenians, Muslims, murders, robberies, corpses, governor general, 

“Hayat”, “Modern times”. 

 

Üzeyir Hacıbəyli ilk təhsilini doğma ġuĢada, görkəmli maarifpərvər ziyalı HaĢım bəy Vəzi-

rovun direktoru olduğu “Rus-tatar” məktəbində almıĢdır. Məktəbin adından da göründüyü kimi 

bu təhsil ocağında rus dili də tədris edilirdi. Üzeyir Hacıbəylinin uĢaq yaĢlarından rus dilini 

mənimsəməsi onun 1899-1904-cü illər Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasında keyfiyyətli 

təhsil almasında mühüm rol oynamıĢdır. Qori seminariyasını uğurla bitirən 19 yaĢlı Üzeyir artıq 

sərbəst Ģəkildə rus dilində məqalələr yazır, tərcümələr edirdi. 1907-ci ildə Üzeyir bəy “Siyasi, 

hüquqi, iqtisadi və əsgəri sözlərin türk-rus, rus-türk lüğəti”ni iĢləyib hazırlayır və çapa təqdim 

edir. Tədqiqatçıların hamısı bu lüğətin cəmiyyətin maariflənməsində mühüm rol oynadığını 

xüsusi vurğulayırlar. 1904-cü ildə seminariyadakı təhsilini yenicə baĢa vurmuĢ Üzeyir 

Hacıbəyli təyinatla Qarabağın Hadrut kənd məktəbinə iĢləməyə göndərilir. Məktəbdə müəllim 

kimi çalıĢdığı dövrdə də Üzeyir bəy qələmi əlindən qoymur, 1904-cü ilin sentyabr ayından 

1905-ci ilin yanvarına qədər, yəni Bakıya köçən dövrədək “Kaspi” qəzetinin Qarabağ müxbiri 

kimi gah Cəbrayıl, gah da ġuĢa uyezdində baĢ verən müxtəlif hadisələrlə bağlı rus dilində 10 

məqalə yazıb. “U” imzası ilə bu qəzetdə dərc etdirmiĢdi.
1
 

1905-ci ildə Bakıya gəlib qəzetçilik fəaliyyətinə baĢlayan Üzeyir bəy ara-sıra Qarabağda 

özünü göstərən aqressiv erməni-etnoseperatizminin Ģəhərdə daha geniĢ miqyas aldığının 

Ģahidi olur. Silahlı erməni dəstələri Bakıda 1905-ci ilin fevral ayında baĢladıqları kütləvi 

qırğınları həmin ilin avqustunda təkrar həyata keçirməyə cəhd göstərmiĢdilər və ilin əvvə-

lində olduğu kimi bu dəfə də öz havadarlarının vasitəsi ilə Bakıda, Tiflisdə, xüsusilə, pay-

taxt Sankt-Peterburqda çıxan mətbu orqanlarda öz cinayətlərini riyakarcasına ört-bastır et-

məyə çalıĢmıĢ, Bakının yerli müsəlman əhalisini bu qırğınların baisi kimi qələmə verməyə 

cəhd göstərmiĢlər. 1905-ci ilin avqustunda Sankt-Pete,rburqda nəĢr edilən, dövrün qabaqcıl 

                                                             
1Bax: Üzeyir Hacıbəyli. NəĢrlərdən kənara qoyulmuĢ mətbu əsərləri (1904-1912) I hissə. B., “Elm” 2009, 

s.272-293. 
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və oxunaqlı mətbuat orqanlarından biri “Novoye vremya” qəzetinin müxbiri
2
 Bakıya gəlir, 

erməni silahlı qruplarının burada törətdikləri qırğınların canlı Ģahidi olan rus jurnalisti hadi-

sələri operativ Ģəkildə qələmə alır, bu qanlı münaqiĢəni obyektiv mövqedən iĢıqlandırır. 

Üzeyir bəy bu məqaləni dilimizə çevirərək, “Həyat” qəzetinin 1905-ci il 7 sentyabr tarixli 

59-cu nömrəsində dərc etdirməklə erməni irticasını onunĢahidi olmuĢ kənar Ģəxs – rus jur-

nalisti tərəfindən ifĢa edildiyini ön plana çəkir... Məqalə “Avqustun 20, 21 və 23-də Bakı 

müqaviləsi” baĢlığı ilə nəĢr edilib, yazının əvvəlində tərcüməçinin belə bir qısa Ģərhi var: 

“Bu ünvan ilə Bakı hadisati-mövsufələrinə dair “Novoye vremya” qəzetəsində öz müx-

biri tərəfindən bir bənd dərc olunmuĢ, tərcüməsi belədir”.
1
 Qeyd etmək lazımdır ki, bu yazı-

nın müəllifi olan Peterburqdan gəlmiĢ rus jurnalistinin adı, soyadı tərcüməçi tərəfindən təq-

dim olunmur. Məqalənin orijinalı və onun müəllifi haqda məlumatı yerli arxivlərdən də 

əldə edə bilmədik. 

Azərbaycan əhalisinə qarĢı erməni terrorizmi tərəfindən törədilən cinayətlər bu gün də da-

vam etdiyindən, sözü gedən məqalə 1905-ci ildə yazıldığına baxmayaraq, bizim dövr üçün də 

aktualdır və dəqiq faktlar əsasında erməni cinayətlərinin tarixi köklərini üzə çıxarır. Peterburqlu 

müxbirin yazdıqlarından belə məlum olur ki, 1905-ci ilin avqustunda əsasən erməni millətinin 

nümayəndələrindən olan konka sürücüləri bir neçə gün idi ki, tətil edib iĢə çıxmırdılar. Bu da 

Ģəhər əhalisi arasında böyük narazılığa səbəb olmuĢdu. Bakının general-qubernatoru general-

leytenant Fadeyev iĢə çıxmayan konka sürücüləri və müfəttiĢləri əvəzinə bu sahəyə soldatların 

təyin olunması üçün əmr verərək Ģəhər nəqliyyatının hərəkətini bərpa edir. “...AxĢam saat beĢdə 

bir erməni dəstəsi konkada oturan cəmaətlə mürafiqət edən soldatları gülləyə basdı. Saat beĢdə 

dəxi erməni kilsəsində zənglər çalındı və haman dəm Ģəhərin bilcümlə ermənilər sakin olan his-

sələrində ermənilər pəncərələrdən, qapılardan, təxtəpuĢlardan və darvazalardan müsəlmanlara 

və ruslara güllə yağdırıb qırmağa baĢladılar”.
2
 Vaxtı ilə eyni hadisələri qələmə alan XX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki M.S.Ordubadi də “Qanlı illər” kitabında Bakıdakı erməni 

kilsəsinin bu iğtiĢaĢların bir növ mərkəzi qərargahı olduğunu təsdiq edir: 

- Fürsətdən istifadə üçün intizarda olan erməni kilsəsindən həzin-həzin zəng çalınır. Er-

məni cavanları dükanların qabağında əllərini biri-birinə vurmaqla erməni dükançılarına qa-

rıĢıqlıq salmaq iĢarəsi verirlər. Dükançılar isə bunun ardınca müsəlmanları atəĢə tutur, hər 

tərəfdə ələ keçən, yollarda kəsbkarlıq edib su daĢıyan, arabaçılıq kimi iĢlərlə məĢğul olan 

camaatı qırıb kəsməyə baĢlayırlar”
3
. Beləliklə, Üzeyir bəyin tərcümə etdiyi məqalədə rus 

jurnalisti tərəfindən qələmə alınan faktlar digər müstəqil mənbələr tərəfindən də təsdiqlənir, 

erməni kilsəsinin erməni terrorizmi ilə tarix boyu əlbir olduğuna dəlalət edir. “Novoye 

vremya” qəzetinin müxbirinin Bakıda gördüyü hadisələrin təsviri ön cəbhədən ötürülən 

operativ reportaja bənzəyir. “Mənim yanımda Spaski küçəsinin küncündə üç mərtəbəli evin 

balkonundan bir neçə ünas tayfası insan seyd etməyə məĢğul idilər. Səkidə duranlara bu 

balkondan 18 güllə atdılar və yaklaĢan soldatları görüb gizləndilər. Biz səki üzərində bir 

neçə qədəm atmıĢdıq ki, eĢitdik qabaqdan bir səda gəldi. Burada bir qara surət bizim gözü-

                                                             
2
 “Novoye vremya” 1868-1917-ci illər Peterburqda nəĢr edilən qəzet. 

1 Üzeyir Hacıbəyli. NəĢrlərdən kənar qoyulmuĢ mətbu əsərləri. I hissə. B., “Elm”, 2009, s. 5. 
2 Yenə orada: s. 5 
3 M.S.Ordubadi. Qanlı illər. B., “Qafqaz”, 2007, s. 85. 
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müzün qabağında behbudi ilə bir qoca müsəlmanı yırtdı və barıdan tullanıb qaçıb gizləndi... 

Saat 8-də mən jandarmanın köməyi ilə fayton tapıb Ģəhərə getdim. Bu nəgunə yol idi?! Hər 

qədəmdə meyitlər sərilmiĢdi. Budur, “Telefonnu” küçəsində bir araba durub yanında öküz-

lər uzanmıĢlar. Görünür ki, öküzləri öldürmüĢlər. Öküzlərdən 20 qədəm oyana onların sahi-

bi məqtul halda qollarını uzadıb sərilmiĢdi. Onun qırxılmıĢ təpəsində günün Ģəfəqi iĢıldı-

yor... Budur, “Torqovı” küçəsinin küncündən ikisi uzanmıĢdır. Onlardan biri sarı rusaqdır. 

O hələ nəfəs alır, amma heç kəs ona mədəd verməyə cürət etmiyor... Böylə ağır və dəhĢə-

təngiz yol ilə mən mehmanxanaya yetiĢdim. Hər tərəfdən atıĢma sakit olmuyordu.
4
 Erməni 

bandit dəstələri təkcə günahsız mülki müsəlman əhalisini qırmaqla kifayətlənmirdi. Onların 

məqsədi həm də ötən əsrin əvvəllərində inkiĢaf yoluna qədəm qoymuĢ Azərbaycan iqtisadiy-

yatına da ağır zərbələr endirmək, yüzlərlə, minlərlə insanı iĢsiz, qazancsız qoymaq, onları 

aclığa, səfalətə düçar etmək idi. “Novoye vremya” qəzetinin müxbiri daha sonra qeyd edir: 

- Balaxanı alovlandı, ondan sonra Sabunçu, Ramana bə Bibiheybət yandı. Gecə hər tə-

rəfdən qanlı qızartı görünür, qara tüstü uzaqlardan dağlara bənzər”
1
. Göründüyü kimi ermə-

ni təxribatçıları Bakı ətrafı neft mədənlərinin demək olar ki, hamısında, yanğınlar törədib, 

neft istehsalatının qarĢısını almaq, əhalini neft gəlirlərindən məhrum etmək, fəhlə ailələrini 

çörəksiz, ruzisiz qoymaq kimi qara niyyətlərini həyata keçirməyə çalıĢırdılar. Yenə də Üze-

yir Hacıbəylinin tərcüməsində Rusiyalı müxbirin reportajına müraciət edək: 

- Balaxanıda, Sabunçuda, Bibiheybətdə, Ramanada, QaraĢəhərdə olan mədənlərin cümləsi 

yanmıĢdır. RotĢild firması 5 milyon, “Kaspiyski TovariĢestvo” 14 milyon ziyan çəkmiĢlər.... 

Mədənlər təxrib olunandan sonra on minlərlə fəhlə nəfəratı çörəksiz və evsiz qalmıĢlar”.
2
 

Ermənilər tərəfindən od vurulub yandırılan təkcə neft mədənləri deyldi. Bu cinayətkarlar 

müsəlman əhalisindən olan varlı Ģəxslərin Bakıdakı mülklərinin siyahısını əvvəlcədən tərtib 

edərək, iğtiĢaĢ düĢən kimi onları da yandırmıĢdılar. 

“Dünən gecə Ģəhərdə də yanğınlar baĢladı. Yerli qarunların (dövlətlilərin) evləri yan-

maqdadır. YanmıĢ vıĢkaların ədədini mən teleqrafla xəbər vermiĢəm. Bu saat gedirəm mü-

səlmana təəllüq olan odun ambarının heybətli surətdə yanmasına baxım. Böyük külək var, 

bir yandan yanğının Ģaqqıltısı, bir yandan güllələrin Ģaqqıltısı...”
3
 Göründüyü kimi erməni 

silahlıları cəmi 1 sutka ərzində Bakını cəhənnəmə çevirmiĢdilər. Bəs əmin-amanlığa, əhali-

nin təhlükəsizliyinə məsul olan dövlət qurumları hara baxırdı? Peterburqlu müxbirin yazdı-

ğından o da məlum olur ki, Bakının general-qubernatorunun əmri ilə Ģəhərin rus əhalisinə 

özünü müdafiə etmək üçün silah paylanmıĢ, həmçinin qırğınlara son qoymaq üçün günah-

karları aĢkar edib, məsuliyyətə cəlb etmək məqsədi ilə “Sülh və islah” komissiyası yarat-

maq qərarı irəli sürülmüĢdü. Bakının qətliama məruz qalmıĢ türk-müsəlman əhalisi bu ko-

missiyaya müraciətlə qırğınlar törədənləri cəzalandırmağı tələb edirdilər. Bu faktla da sözü-

gedən “Avqustun 20, 21 və 23-də Bakı müqatiləsi” məqaləsindən tanıĢ oluruq: 

- Müsəlmanlar ermənilərdən hər bir məqtul müsəlman əvəzinə məsuliyyəti Ģəxsiyyə 

                                                             
4 Üzeyir Hacıbəyli. NəĢrlərdən kənara qoyulmuĢ mətbu əsərləri. I hissə. B., “Elm”, 2009, s. 6.  
1 Üzeyir Hacıbəyli. NəĢrlərdən kənara qoyulmuĢ mətbu əsərləri. I hissə. B., “Elm”, 2009, s. 9. 
2 Yenə orada:  s. 9. 
3 Yenə orada:  s. 7. 
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tələb edirdilər. Amma ermənilər buna razı olmayıb pul mükafatı almağı təklif edirdilər.
4
 Er-

mənilərin qətlə yetirdiklərinin əvəzində qan bahası kimi pul ödəmək təklifinə müsəlmanla-

rın verdiyi layiqli cavabı rus qəzetçisi xüsusi bir vurğu ilə qabardır: 

- Müsəlmanlar dəxi buna razı olmayıb dedilər ki, biz biliriz, siz xüsusi məbləğ cəm etmi-

siz ki, qatillərinizə verib adam öldürəsiniz. Sizin üçün qatilə və ya məqtulun ailəsinə iki-üç 

manat verməyin heç bir fərqi yoxdur. Biz buna razı ola bilmərik” Bu söhbətlərin hamısı ge-

neral-qubernatorun evində danıĢılırdı.
5
 

Hələ ötən əsrin əvvəllərində soyqırıma məruz qalmıĢ həmvətənlərimizin erməni terroriz-

minin, erməni xislətinin mahiyyətinə verdiyi bu dəqiq qiymət heyrətamizdir. 

Üzeyir Hacıbəylinin 1905-ci ilin avqustunda ermənilər tərəfindən dinc əhaliyə qarĢı törə-

dilən qırğınların Ģahidi olmuĢ Peterburqda nəĢr olunan “Novoye vremya” qəzeti müxbirinin 

“Avqustun 20, 21 və 23-də Bakı müqatiləsi” adlı məqaləsini dilimizə çevirib “Həyat” qəze-

tinin həmən ilin 7 sentyabr tarixli 59-cu nömrəsində geniĢ oxucu auditoriyasına təqdim et-

məsi olduqca təqdirəlayiq təĢəbbüsdür. Bu məqalə 20 yaĢlı gənc Üzeyir Hacıbəylinin tərcü-

məçilik qabiliyyətinin maraqlı bir nümunəsi olmaqla yanaĢı bu gün də davam edən erməni 

terrorunun köklərinin 100 ildən artıq bir tarixi olduğunu dəqiq faktlarla təsdiqləyir. Bir mə-

sələni də qeyd etməyi vacib bilirik. Sovet dövründə Üzeyir Hacıbəylinin publisistik irsi 

nəĢr olunan zaman sözü gedən məqalə bir çox digər erməni irticasını ifĢa edən mətnlər kimi 

Sovet senzorları tərəfindən külliyyata daxil edilməmiĢdir. Yalnız müstəqillik dövründə, 

2009-cu ildə professor ġirməmməd Hüseynovun səyləri ilə bu məqalə də “Üzeyir Hacıbəy-

li. NəĢrlərdən kənara qoyulmuĢ mətbu əsərləri” kitabında öz yerini tutmuĢ, bununla da 

Azərbaycan oxucularının yeni nəslinə tariximizin illər boyu bizdən gizlədilən məqamların-

dan xəbər tutmaq imkanı yaradılmıĢdır. 
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Юсиф Гюнайдын 
 

Один из образцов переводческой деятельности Узеира Гаджибейли 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В августе 1905-го года корреспондент Петербургский газеты «Новое время», 

находящийся в городе Баку, стал очевидцем погромов, массовых убийств и грабежей, 

учиненных армянскими бандформированиями. 

                                                             
4 Yenə orada: s. 8. 
5 Yenə orada:  s. 8. 
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Он по горячим следам написал статью о кровавых событиях тех дней, которую мо-

лодой Узеир Гаджибеков перевел с русского на азербайджанский язык и опубликовал 

на страницах газеты «Хаят». Эта статья, написанная на основе конкретных фактов, 

свидетельствует о глубоких исторических корнях армянского терроризма. 

 

 Yusif Gunaydin 

 

An example of Uzeyir Hajibeyli`s translation activity 

 

SUMMARY 

 

In August, 1905-years the correspondent of the St.Petersburg newspaper 

“NovoyeVremya” who was in the city of Baku became the eyewitness of the riots and 

massacre and robberies made by the Armenian bands. 

He has without delay written article about bloody events of those days which young 

UzeirGadzhibekov has translated from Russian into Azerbaijani and I have published on 

pages of the Hayat newspaper, this article written on the basis of the concrete facts 

confirms deep historical roots of the Armenian terrorism.  
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MƏTNġÜNASLIQ 
 

 

 

UOT: 82.(091) 

PaĢa Kərimov 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 

filologiya üzrə elmlər doktoru  

 

 

VƏHĠD QƏZVĠNĠ VƏ ONUN TÜRKCƏ DĠVANI 

 

Açar sözlər: şair, tarixçi, vəzir, qəzəl, məsnəvi. 

Ключевые слова: поэт, историк, везир, газель, маснави 

Key words: poet, historian, vizier, ghazel, masnavi 

 

Ġmadüddövlə Mirzə Məhəmməd Tahir Vəhid Qəzvini XVII əsrin görkəmli dövlət xadi-

mi, Ģairi və tarixçisi olmuĢdur. O, həmin əsrin əvvəlindən sonuna qədər doxsan beĢ ilə 

qədər ömür sürmüĢ, beĢ Səfəvi Ģahının hakimiyyəti dövründə hökumət idarəsində çalıĢmıĢ, 

mühasib və vəqayenəvislik vəzifəsindən vəzirlik və sədri-əzəmliyə qədər yüksəlmiĢdir. 

Tədqiqatçılar göstərirlər ki, Məhəmməd Tahir h.1015-ci (m. 1606-1607) ildə Qəzvində, 

orta təbəqədən olan dövlət xidmətçisi Mirzə Hüseyn xanın ailəsində dünyaya gəlmiĢ, uĢaq-

lıq və gənclik illərini burada keçirmiĢdir (14,s.79). M.T.Nəsrabadinin təzkirəsində verdiyi 

məlumata görə, təhsilini qurtardıqdan sonra Vəhid “divani-alimin tövcih idarəsinin baĢçısı 

Mirzə Salehin rəhbərliyi altında iĢə qəbul edilir və rəsmi dəftərlərdən birində qeydlər apar-

maq ona tapĢırılır. Mirzə Salehin ölümündən sonra onun yerinə keçən Məhəmməd Tahir bir 

azdan Sarı Təqi adı ilə tanınan dövrünün görkəmli dövlət xadimi, ġah Səfinin (1629-1642) 

və II ġah Abbasın (1642-1667) baĢ vəziri olmuĢ Mirzə Məhəmməd Təqi Etimadüssəltənə-

nin yanında iĢləməyə baĢlayır” (13, s.26). Sarı Təqi yüksək vəzifəli sərkərdələrin sui-qəsdi 

nəticəsində öldürüldükdən sonra Xəlif sultan ikinci dəfə dövlətin baĢ vəziri vəzifəsinə təyin 

olunur (1645) və o, bəzi tərəddüdlərdən sonra Məhəmməd Tahirin dövlət vəzifəsini təsdiq 

edir. Xəlif sultanın zəmanəti ilə Məhəmməd Tahir vəqayenəvis-saray tarixçisi təyin olunur. 

Ona II ġah Abbasın hakimiyyəti illərinin tarixini yazmaq tapĢırılır. II ġah Abbasın oğlu ġah 

Süleymanın hakimiyyəti dövründə (1667-1694), ġeyx Əli Zəngənənin vəfatından sonra h. 

1101-ci ildə (m.1689-1690) Vəhid “Ġmadüddövlə” titulu ilə Ģahın baĢ vəziri-sədri-əzəmi 

təyin edilir. ġah Sultan Hüseynin (1696-1722) hakimiyyətinin ilk illərində Mirzə Tahir döv-

lət iĢlərindən uzaqlaĢır və h.1112-ci ildə (m.1700-1701) vəfat edir. Lütfəli bəy Azər Vəhi-

din çox sağlam adam olduğunu qeyd etmiĢdir (1,s.234).  

Mirzə Məhəmməd Tahir təhsilli bir ailədən olmuĢdur. Nəsrabadi öz təzkirəsində onun 

böyük qardaĢı – uzun müddət Etimadüddövlə Mirzə Talib xan Ordubadinin vəziri olmuĢ 
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Mirzə Fasehin, qardaĢı “Valeh” təxəllüslü Mirzə Yusifin, digər qardaĢı-Qəndəhar vilayəti-

nin vəziri, “Asəf” təxəllüslü Mirzə Əminin, baĢqa qohumlarının adını çəkir (13,s.27).  

Bir sıra mənbələr Vəhidin bədii irsi barədə məlumat verirlər. lütfəli bəy Azər onun 90 

min, ġeyx Məhəmməd Həzin 60 min beytdən ibarət farsca divanının olduğunu bildirmiĢdir. 

Nəsrabadi təzkirəsində yazır: “Bu cənabın məsnəvi, qəsidə və qəzəllərindən ibarət divanı 

təxminən 30 min beyt həcmindədir. Bütün elmlərdə yeganə olduğuna görə o, özünə 

“Vəhid” təxəllüsünü seçmiĢdir”(13,s.27). Həzin onu Vəhid əz-zəman-zamanın yeganəsi ad-

landırmıĢdır”(11,s.2197). 

Məhəmməd Tahirin maraq dairəsinin çox geniĢ olduğunu, tarix, ədəbiyyat, fəlsəfə, hərb 

elmini əhatə etdiyini göstərən Ə.Rəhmani onun aĢağıdakı əsərlərinin adlarını çəkir: 

“Riyaz ət-təvarix” (“Tarixlər bağçası”). Səfəvilər sülaləsinin baĢlanğıcından h. 1070-ci 

(m.1663-1664) ilə qədərki dövrü əhatə edən tarixi əsərdir. “Abbasnamə” bu əsərin üçüncü, 

sonuncu hissəsini təĢkil edir. 

“MünĢəat” dövrün müxtəlif rəsmi və qeyri-rəsmi Ģəxslərinə yazılmıĢ məktublar məcmu-

sudur. Vəhid dövrünün görkəmli stilisti sayılır. “MünĢəat”da müəllifin incə, lakin mürək-

kəb-təmtəraqlı üsluba malik olduğu görünür. Bu əsər XIX əsrdə Hindistanda dəfələrlə çap 

edilmiĢdir (Kəlküttə, 1826; laknau, 1844, 1868, 1873). 

ġairin iri həcmli farsca divanının əlyazmaları dünyanın bir sıra kitabxanalarında mühafi-

zə olunur.  

Vəhid bir sıra farsca poemaların da müəllifidir: “Xəlvəti-raz” (“Sirrin xəlvəti”), “Nazü 

niyaz”, “Gülzari-Abbasi” (“Abbasın güllüyü”), “Dər vəsfi-Humayun təpə” (“Humayun tə-

pənin vəsfi”), “Dər tərifi-nərd” (“Nərd barədə”), “Fəthnameyi-Qəndəhar” ( “Qəndəharın 

fəthi barədə”), “Dər zikri və məsrəfi ədəvati-cəngi”(“Hərb alətlərinin adları və istifadəsi ba-

rədə”) (14,s.81).  

Ə.Rəhmaninin fikrincə, Vəhidin “Abbasnamə” əsəri XVII əsrin ortalarına dair tarixi mən-

bə kimi Səfəvi dövrü tarixĢünaslığında layiqli yer tutur. II ġah Abbasın əmri ilə bu əsəri 

yazmıĢ Məhəmməd Tahir iyirmi ildən artıq bir dövr ərzində nəhəng Səfəvi dövlətinin siyasi, 

sosial-iqtisadi və mədəni həyatının ən vacib məsələlərini əhatə etmiĢdir. Bu əsəri eyni möv-

zuda yazılmıĢ digər tarixi mənbələrdən fərqləndirən baĢlıca cəhət də elə bundan ibarətdir. 

Bunlardan baĢqa, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda Məhəmməd 

Tahirin hesab elminə dair 2 fəsildən ibarət farsca dərsliyinin əlyazması aĢkar edilibdir. Əsər 

m-95 (IV) Ģifri altında saxlanan əlyazmanın 88b-124b vərəqlərini əhatə edir. Burada tam və 

kəsr ədədlərdə hesab əməllərindən, həndəsi fiqurların sahəsinin ölçülməsi qaydalarından 

bəhs olunur, hesaba dair çoxsaylı nümunələr vardır.  

Vəhid əsərləri külliyyatının bir nüsxəsi də Berlin Dövlət Kitabxanasının əlyazmalar xə-

zinəsində saxlanılır (3,s.271). Ms. Orient Fol. 3314 Ģifri altında mühafizə olunan 487 vərəq-

dən ibarət bu əlyazmanın 30 vərəqinə (1b-30a) nəstəliq xətti ilə Ģairin Azərbaycan türkcə-

sindəki divanı köçürülmüĢdür. Bu divan 1842 beytdən ibarətdir. Əlyazmanın əvvəlində sa-

raya məxsus iki möhür vardır. Sondakı (v.487b) kolofonda bu sözlər yazılmıĢdır: “Qəd fə-

rəğə min təsvidi-külliyyati-divan min təsnifi vəhidül-əsr və fərid-əd-dəhr Mirzə Məhəmməd 

Tahir Vəhid betarixe-Ģanzdəhhom Ģəhri- məhərrəm əlhəram əhde-cüluse-mübarək Bahadur 

Ģah mütabeq səneye 1119 hicri” (8,v.487b). (Tərcüməsi: “Əsrin yeganəsi və dövrün 
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misilsizi Mirzə Məhəmməd Tahir Vəhidin əsərlərindən ibarət olan divan külliyyatının kö-

çürülməsi qurtardı. Məhərrəm ayının 16-sı tarixində, Bahadır Ģahın taxta çıxdığı h. 1119-cu 

ildə”. Buradan əlyazmanın miladi tarixlə 1707-ci ilin 12 aprelində köçürüldüyünü öyrəni-

rik. Bu ildə hakimiyyətə çıxan Ģəxs isə, ehtimal ki, Hindistanda hökmdar olmuĢ Baburi Öv-

rəngzibin oğlu, ġah Aləm adı ilə tanınan Bahadur Ģahdır (1643-1712). Tarixi mənbələrin 

göstərdiyinə görə o, 1707-ci ilin 26 aprelində taxta çıxmıĢ, hakimiyyəti tarixini atasının və-

fatı xəbərini aldığı 1707-ci ilin 22 martından hesab etmiĢdir (6,s.220).  

Vəhid Qəzvininin türkcə divanının bizə məlum olan bu yeganə nüsxəsini aĢkar edən, 

“Ədəbiyyat tariximizdən səhifələr” adlı kitabında onun dörd Ģeirini oxuculara təqdim edən 

Almaniyada yaĢayan tədqiqatçı Məhəmmədəli Hüseyni olmuĢdur (4,s.119-125). 2009-cu 

ildə PaĢa Kərimov və Arif Ramazanov Ģairin türkcə divanını tam həcmdə nəĢrə hazırlaya-

raq çap etdirmiĢlər (7). P.Kərimov kitaba geniĢ ön söz yazmıĢdır. 

Divanın əlyazmasını ətraflı nəzərdən keçirdikdən sonra belə nəticəyə gəlmək olar ki, 

nüsxə türk dilini bilməyən bir katib tərəfindən köçürülmüĢ, bu Ģəxs bir çox sözləri baĢa 

düĢmədən “Ģəklini çəkmiĢ”, çoxlu təriflərə yol vermiĢdir. Bu səbəbdən bərbad vəziyyətə 

düĢmüĢ mətn çətinliklə oxunur. Qeyd edək ki, V.Qəzvininin Təbriz Mərkəzi Kitabxanasın-

da saxlanan 192 vərəqdən ibarət farsca divanının 5 vərəqində (v. 115 a-119 a) Ģairin türkcə 

Ģeirləri köçürülmüĢdür (9). Burada türkcə cəmi 117 beyt vardır. Təəssüf ki, bu əlyazmanın 

da bir sıra yerləri pozulmuĢdur. 

Vəhidin Azərbaycan türkcəsindəki divanı 140 beytdən ibarət məsnəvi ilə baĢlanır. Saqi-

namə məzmunlu bu Ģeirdə baharın gəliĢi, təbiətin oyanıĢı, gözəllikləri təsvir olunur. ġair sa-

qiyə müraciət edir, baharın gəliĢi münasibəti ilə ondan badə istəyir. Əsəri oxuduqca görü-

rük ki, gözəlliyi vəzf edilən gül-çiçəklər, müxtəlif bitkilər Ģah sarayının bağına məxsusdur. 

Qızıl gül qızılbaĢa, bənövĢə tüfəngini gizlətmiĢ yeniçəriyə, nilufər firəng (Avropa) libası 

geyinmiĢ Ģəxsə, qırmızı gilas qarğa gözünə, ərik ağacı çilçırağa bənzədilir. Vəhid göstərir 

ki, Ģah sarayının əzəmətli və gözəl binası, həyətdəki dəryaça (hovuz) buraları cənnətə çevir-

miĢdir. Müəllif vətənində bahar bayramı keçirildiyinə görə fəxr etdiyini, digər xalqların nü-

mayəndələrinin buna görə xalqımıza həsəd apardığını bildirir: 

 

Ərəb qafillərindən bir yeganə, 

DemiĢ bir nüktə əlhəq arifanə 

Ki, bu bayram əgər mübhəm olaydı, 

Bir bayram sarayı kəm olaydı. 

Olaydı gər bu ay ilhamdan bədr 

Bizə bu gün olurdu leylətül-qədr (7,s.47-48).  

 

Məsnəvidən sonra gələn birinci qəsidə Ģah sarayında güzgülü taların (zalın) inĢasına həsr 

edilibdir. Burada zalın gözəlliyindən, onun memarının zamanın özü olduğundan bəhs edən 

Vəhid bu zalın güzgülü divarlarının Ģahı görüb heyran olduğunu deyir: 

 

Güzgü oldu sınığı sər ta pa, 

Məhvdür Ģahə çeĢmi-bidarı (7,s.50).  



 

54 

 

№ 2 (3), 2016 

ġeirdəki beytlərdən birində zalın inĢa tarixini bildirən maddeyi-tarixə rast gəlirik: 

Salıb əda baĢın dedim tarix: 

Ki, göz açmıĢ təvilə taları (7,s.51). 

 

Beytin ikinci misrasındakı “göz açmıĢ təvilə taları” sözləri əsasında tərtib edilmiĢ madde-

yi-tarixdən saraydakı güzgülü zalın hicri tarixi ilə 1089, miladi tarixlə 1678-ci ildə tikildiyini 

öyrənirik. Bundan sonra gələn 50 və 27 beytdən ibarət olan iki qəsidə Ġsfahanın Cüneydabad 

məhəlləsinin tərifinə həsr edilibdir. Məhəmməd Tahir qəsidələrində Cüneydabadı gözəllikdə 

sevgili yara, bahara bənzədir, onun könüldəki Ģövq atəĢini yandırdığını deyir. ġair Cüneyda-

badı ruzigar dəftərinin Ģahbeyti adlandırır, onun bu gözəlliyini Ģahın lütfü ilə izah edir. Mə-

həlləni Ģahın yadigarı kimi dəyərləndirən müəllif böyük ehtiramla II ġah Abbasın və ġah Sü-

leymanın adlarını çəkir. Vəhid Cüneydabadı xəstələri müalicə edən həkim saydığını bildirir, 

onu Müsəlman ġərqində ən yüksək qiymətləndirilən alim, təbiblərlə müqayisə edir: 

 

Sənə vermiĢ yerini Əflatun, 

Sən xüm içrə həkimi-danasən. 

Tibdə qaimməqami-Calinus, 

Sani ərseyn Ġbni Sinasən (7,s.52). 

 

Divanın əlyazmasının 4b vərəqindən sonunadək (v.30a) Ģairin qəzəl, qitə nəzm və tək-

beytləri ayrı-ayrılıqda deyil, janrından asılı olmayaraq əlifba sırası ilə köçürülmüĢdür. 

Qeyd edək ki, Qövsi Təbrizi kimi XVII əsrin görkəmli Ģairinin qəzəllərinə nəzirə yazma-

sı V.Qəzvininin dövrün anadilli poeziyasında oynadığı mühüm rolu bir daha sübut edir. 

Məlum olduğu kimi, Qövsi Füzuli və Nəvaidən baĢqa bir neçə müasirinin-Vəhid, Sahir və 

Ağarəzinin qəzəllərinə də nəzirə yazmıĢ, nəzirələrinin son beytində ehtiramla onların adını 

çəkmiĢ, Ģeirlərindən misra vermiĢdir. Qövsi V.Qəzvini qəzəllərinə yazdığı aĢağıdakı nəzirə-

lərdə onun adını çəkir: 

 

Nə yaxĢı söyləmiĢ, Qövsi, Vəhidi-pakgövhər kim: 

“Məni yandırdı bir atəĢ ki, düĢməndən irağ olsun (15,s.133). 

 

Nə yaxĢı söyləmiĢ, Qövsi, Vəhidi-aləmi-məni. 

“Nigahi-biməhabadır dilil-bitab dilmacı” (15,s.393). 

 

Qövsi Vəhidin bir sıra baĢqa qəzəllərinə də nəzirə yazmıĢdır. 

L.Azər təzkirəsində V.Qəzvinin ünvanına deyilmiĢ tərifli sözləri onun tutduğu yüksək 

mövqe ilə izah edir (1,s.234). Lakin, fikrimizcə, Ģairin yaradıcılığı həqiqətən də deyilən tə-

riflərə layiqdir, Vəhidin türkcə Ģeirləri XVII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən gözəl nümu-

nələrindən sayıla bilər. Qövsi nəzirə yazarkən yalnız zövqünə uyğun gələn, yüksək poetik 

dəyərə malik Ģeirləri seçmiĢdir. Bu nəzirələrdə iĢlədilən “Vəhidi-aləmi-məni” kimi ifadələri 

heç də ĢiĢirtmə, boğazdan yuxarı deyilmıĢ tərif kimi baĢa düĢmək lazım deyil. 
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Qövsi tərcibəndlərindən birində Mirzə Tahirin Təbrizdəki bağını, bu bağın gözəlliklərini 

tərif edir: 
 

Ol bağda ki, eylədi Mirzə onu zahir, 

Mirzə ki, onun Həqq ləqəbin eylədi Tahir. 

Ol bağda ki, ayineyi-dövr nümadır, 

Firdövs onunla olu rifətdə nə qadir (15,s.433). 
 

Görkəmli ədəbiyyatĢünas Salman Mürtaz Qövsinin V.Qəzviniyə münasibəti barədə 

yazır: “Təməllüq və təbsəbəs bilməyən Qövsinin Mirzə Tahir Vəhid bağına nəzmən yazdığı 

tövsif cayizə qoparmaq fikri ilə olmayıb, yalnız o böyük ustada öz səliqeyi-təbini göstər-

mək və Ģeirlərini ona bəyəndirmək niyyəti ilə olmuĢdur” (12,s.103). 

Qeyd etdiyimiz kimi, Vəhidin haqqında danıĢdığımız türkcə divanında qəzəl, qitə, nəzm 

və təkbeytlər ayrıca verilməmiĢ, əlifba sırası ilə düzülərək qarıĢıq köçürülmüĢdür. Hansı sə-

bəbdənsə buradakı bəzi qəzəllərin sonunda Ģairin təxəllüsü verilməmiĢdir. ġairin divanında 

qəzəl janrının tələblərinə mövzu və formaca tam uyğun gələn 40 Ģeir vardır. Digər Ģeirlər 

nəzm, qitə və təkbeytlərdir. Vəhidin yaĢadığı dövrdə Azərbaycan Ģairlərinin əksəriyyəti iki 

dildə-farsca və türkcə yazıb-yaradırdılar. Farsca kifayət qədər böyük həcmli yaradıcılığı 

olan Mürtəzaqulu xan Zəfər, Tərzi ƏfĢar, Saib Təbrizi, Məczub Təbrizi kimi sənətkarlar 

ana dilində də yazmağı vacib sayırdılar. Farsca böyük bir ədəbi irs sahibi Məhəmməd Tahir 

türkcə Ģeirlərindən birində məhz türkdilli oxucuya müraciət etdiyini xüsusilə vurğulayaraq 

deyir: “SarmaĢur, əlbəttə, ey türkizəbanan, sarmaĢur” (7,s.142). Vəhidin ana dilində yazdığı 

Ģeirlərini oxuyarkən onun geniĢ mütailə dairəsinə malik olan intellektual bir Ģair olduğunu, 

sələflərinin əsərlərini dərindən bildiyini görürük. ġairin türkcə Ģeirlərində klassik sənətkar-

lardan ən çox öyrəndiyi, sənətinə pərəstiĢ etdiyi, heç Ģübhəsiz, Füzulidir. Cəsarətlə deyə 

bilərik ki, Vəhid Qəzvini XVII əsrdə Füzuli ədəbi məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrin-

dən biridir. Onun əlimizdə olan divanındakı Ģeirlərinin içində Füzuli qəzəllərinə 88 cavab 

qeydə aldıq ki, bu da divanın həcmi miqyasında böyük rəqəmdir. Bu nəzirələr arasında 

qəzəl də, nəzm də, qitə də vardır. V.Qəzvini bəzən böyük ustadının bir Ģeirinə bir neçə 

nəzirə yazmıĢdır. Zəfər, Saib, Qövsi, Təsir kimi müasirləri ilə yanaĢı Vəhid də Füzulinin 

“Görgəc” rədifli qəzəlinə nəzirə yazmıĢdır. Füzuli qəzəlində sevgilisinin gözəlliyindən da-

nıĢır. O yarının qamətini ĢümĢadla, dodaqlarini qönçə ilə müqayisə edir, məĢuqəsinin bun-

lardan qat-qat üstün olduğu qənaətinə gəlir. Qəzəl bötövlükdə gözələ müraciətən yazılmıĢ-

dır. ġeirə XVII əsrdə yazılan bizə məlum ən böyük həcmli nəzirə Vəhid Qəzviniyə məxsus-

dur. Vəhid qəzəlinin əvvəldən beĢ beytində sevgilisini seyr edən aĢiqin pəriĢan əhvalından 

danıĢır, sonrakı yeddi beytdə isə məĢuqənin gözəlliyini təbiətlə, əfsanəvi obrazlarla müqa-

yisə edir. Mətlə beyti orijinalın birinci beytinə yaxındır: 
 

Gözüm açılır qönçeyi-xəndanını görgəc, 

Dilim tutulur çeĢmi-süxəndanını görgəc (7,s.89). 
 

Vəhid Ģeirinin birinci misrasında “Könlüm açıılır” əvəzinə “gözüm açılır” yazıb, Füzuli-

nin birinci misrasındakı “zülfi-pəriĢan” əvəzinə dahi Ģairin həmin beytinin ikinci misrasın-
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dakı “qönçeyi-xədan” ifadəsini iĢlədib. Vəhidin “nitqim tutulur” əvəzinə “dilim tutulur” ifa-

dəsini iĢlətdiyi ikinci misrasındakı “çeĢmi-süxəndan” (“damĢan göz”) ifadəsi poetikliyi ilə 

diqqəti cəlb edir. Ġkinci beytdə “Qəddim bükülür sərvi-xuramanını görgəc”- deyən Vəhid 

özünün bükülmüĢ qəddi ilə gözəlin sərvə bənzər boyunu müqayisə edərək təzad yaradır. 

Klassik ədəbiyyatda adətən aĢiq bülbülə, məĢuqə isə gülə bənzədilir. Vəhidin qəzəlində isə 

bülbül də, gül də gözəli görüb heyran olmuĢlar: 

 

Bülbül açılır gül kibi sən yanə gəzəndə, 

Gül qönçə olur qönçeyi-peykanını görgəc (7,s.90). 

 

Fikrini daha poetik ifadə etmək istəyən Ģair beytin ikinci misrasında təkrir sənətindən is-

tifadə edərək “qönçə” sözünü iki dəfə iĢlətmiĢdir. Burada deyilir ki, gül gözəlin qönçeyi-

peykanını (kirpiyini) gördükdə qönçələnir. 

Son beytlərdən birində “surəti-ġirin” ifadəsindən istifadə edilir. Burada söhbət ġirinin 

özündən deyil, onun Fərhad tərəfindən Bisütun dağında nəqĢ edilmiĢ surətindən gedir. Fü-

zuli qəzəllərindən birində “Könül hər surəti-ġirinə vermə, iç meyi-məni” (2,s.192) deyərək 

cansız surətə könül verməməyi məsləhət gördüyü halda, Vəhid qəzəlində mübağilə poetik 

fiqurundan istifadə edərək cansız surətin belə onun məĢuqəsini görcək cana gəlib bu gözə-

lin yolunda can verəcəyini bəyan edir: 

 

Hərçənd ki, canı yoxdu, surəti ġirin, 

Can verdi sənin canın üçün canın görgəc (7,s.90). 

 

ġair bir beytdə “can” sözünü dörd dəfə iĢlədərək cinas, “c” samitinin təkrarından allite-

rasiya yaratmaqla (“can” və “görgəc” sözlərində) fikrini daha təsirli, poetik ifadə etməyə 

nail olmuĢdur. Ġkinci misradakı “can” sözünün iĢləndiyi mənalara fikir verək: “can verdi”-

özünü fəda etdi; “sənin canın üçün”- səndən ötrü; “canını görgəc”- üzünü, surətini, camalını 

(burada həmin sözün ruh, ürək mənaları da istisna olunmur) görcək. 

Füzuliyə çoxsaylı nəzirələr yazsa da, Vəhidə təqlidçi demək düzgün olmazdı, Ģairin ana-

dilli poeziyamızın inkiĢafında özünəməxsus rol oyandığını deməliyik. Nəzirə forma eynili-

yidir. XVII əsrdə yaĢayıb-yaratmıĢ bir sıra Azərbaycan Ģairləri böyük Füzuli yaradıcılığının 

sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən öyrəndiklərini, onun Ģeir-sənət xəzinəsindən bəhrələndikləri-

ni nümayiĢ etdirsələr də bu Ģairlərdən hər birinin özünə məxsus dəsti-xətti vardır. Füzuli ir-

sindən öyrənərək kamil bir sənətkar kimi yetiĢən V.Qəzvini XVII əsr türkdilli Azərbaycan 

poeziyasının inkiĢafında müəyyən rol oynamıĢdır. 

Vəhidin Ģeirlərində təbiət gözəlliklərinin təsvirinə, hikmətamiz fikirlərə, Peyğəmbərin, 

dövrün hökmdarlarının mədhinə də rast gələ bilərik. Lakin bütün bunlarla yanaĢı Ģairin 

yaradıcılığının əsas mövzusu, heç sübhəsiz, məhəbbət lirikasıdır. Füzuli kimi Vəhid də eĢqi 

insanı kamilliyə çatdıran qüvvə hesab edir, “Kəmali-eĢq hər divaməni sahibkəmal eylər” 

(7,s.146) deyir. ġairə görə, aĢiq olub hicran acısı çəkməyən yaĢadığı dövrün acılarından 

xəbərdar ola bilməz: 
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Hər kiĢi kim, çəkməmiĢdir canı hicran acısı, 

Anlamaz, bilməz nədir dünyada dövran acısı (7,s.211). 

 

ġair bəzən eĢqi yolunda çəkdiyi əzablardan Ģikayət edərək, sevgilisinə üz tutub “Özünə 

düĢmənlik eylər eyləyən ülfət sənə” (7,s.70) desə də, əksər Ģeirlərində hicran qəminin onun 

üçün canından da əziz olduğunu bildirir:  

 

Dərdi, yarəb, can çıxan çağda canımdan çıxmasın, 

Dadlı candan dadlıraqdır bu qəmi-canan bənə (7,s.73). 

 

Vəhid Ģeirlərinin lirik qəhrəmanının kimliyində, mahiyyətində aĢiqlik, məhəbbət vardır, 

nə qədər ki, o yaĢayır, düĢünmək, hiss etmək qabiliyyətinə malikdir, sevgilisinin surəti 

onun Ģüurundan silinməyəcəkdir. ġeirlərindən birində o deyir ki, nə qədər bu sarayi-ariyət-

də (müvəqqəti istifadə üçün verilmiĢ sarayda), yəni dünyada könül fanusində (fənərində) 

Ģüur Ģamı sönməmiĢdir, sevgilisi xəyalında, xatirəsində yaĢayacaqdır: 

 

Bu sarayi-ariyətdə tirə olmaz xatirin, 

Gər sönməz könlümün fanusində Ģəmi-Ģüur (7,s.103). 

 

 ġair ona görə daim ah çəkir ki, yarının zülfünün təsvirini könüldə həkk etdirmiĢdir: 

 

EtmiĢəm lövhi-dilə təsviri-zülfi-yarımı, 

Bu səbəbdəndir müdam ahi-pəriĢan çəkdigim (7,s.176). 
 

Vəhidin Ģeirlərində Füzulinin bədii məntiqini görürük.Əgər Füzuli eĢqinin siddətini mə-

Ģuqənin gözəlliyi ilə ölçərək “Hüsn nə miqdar olsa, eĢq ol miqdar olur” (2,s.117) deyirsə, 

Məhəmməd Tahir “Heç bənim eĢqim sənin hüsnündən əksükraq degül” (7,s.61) deyərək 

məhəbbətinin böyüklüyü ilə fəxr etdiyini bildirir. 

V.Qəzvininin Ģeirlərindəki aĢiq obrazı ilk növbədə eĢqi yolunda fədakarlığı, hər bir əza-

ba hazır olması ilə diqqəti cəlb edir. EĢqində çəkdiyi cəfalar onu üzmək, bezdirmək əvəzinə 

daha da özünə cəlb edir. 

Gözəlin dodağı yadına düĢdükdə Ģair ürəyinin əriyib suya dönməsini bir nemət sayır: 
 

Türfə nemətdir ki, dil yadi-ləbindən ab ola, 

DadmıĢam bu Ģəhdi-can, yaxĢı əcaib dadı var (7,s.154). 
 

Çəkdiyi cəfalardan aĢiq Ģaddır, sevgilisinə bağlı olsa da, onun qəlbi azaddır: 
 

ġaddır aĢiq ki, qəmgindür cəfayi-yardən, 

Bənddədür öz qeyddən, əmma dili-azadı var (7,s.148). 
 

Vəhid Ģeirlərinin lirik qəhrəmanının ürəyi ĢüĢə kimi kövrəkdir, lakin o hər əziyyətə da-

vamlıdır, bu zahiri ziddiyyətə, təzada görə Ģair özünü “əcaib zad” adlandırır: 
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Dün Vəhidi gördüm, əlhəqq qabili-bidad imiĢ, 

DaĢ canlı, ĢiĢə bağırlı əcaib zad imiĢ (7,s.166). 

  

Sevgisi yolunda möhnət çəkən aĢiq bəzən zəifliyindən Ģikayət edərək rəhm diləsə də bu 

dərdlərin sahibinin zəif adam olmadığı bəllidir. Onun gücü çəkdiyi dərdin böyüklüyündə, 

tükənməz dözümündədir: 

 

Dedim ki, gör zəifligim, rəhm qıl bənə, 

Dedi ki, kuhi-dərd çəkən natəvan degil (7,s.173). 

 

Bu yenilməz, dözümlü, fədakar aĢiqin sevən qəlbi haqqında dedikləri də onun öz poetik 

obrazını tamamlamaqdadır. ġair qapısının dağ, bacasının heyran göz olduğu qəribə bir mən-

zərə yaradır-bu mənim ürəyimdir-deyib, sevgilisini oraya dəvət edir: 

 

Dağdır qapısıvü dideyi-heyran bacası, 

Gəl dilim xanəsinə, bacaludur, qapuludur (7,s.110). 

 

Dahi Füzulinin əsərlərində lirik qəhrəmanın kədərinin böyüklüyünü Ģərtləndirən cəhət-

lərdən biri də onun sevgilisinin əlçatmazlığı, vüsalın qeyri-mümkünlüyüdür. Vəhid müasiri 

Qövsi kimi, vüsalı mümkün sayır, lakin belə hesab edir ki, bununla eĢq dərdinə əlac etmək 

olmaz. “Müyəssər gər olursa vəsli-canan, həsrətim artar” (7,s.112), “Hər kim səni verirsə 

bənə, mehriban degil” (7,s173), deyən Ģairə görə, vüsal aĢiqin həsrətini daha da artırır. 

çünki aĢiq vüsal dəmində bundan sonra labüd olaraq gələcək
 
hicran qəmini yaĢayacağını 

bilir, buna görə də əvvəlcədən iztirab çəkir, vüsal vədi etməməsi üçün məĢuqəsinin dodaq-

larına sur-divar çəkmək istəyir, “Ġstərəm kim, vədeyi-vəslə ləbindən sur çəkəm” (7,s.176) 

deyir. Vüsal da hicran kimi aĢiqi əzablara düçar edir. Lakin çəkdiyi bütün iztirablara bax-

mayaraq, Vəhid Ģeirlərinin lirik qəhrəmanı tutduğu yoldan çəkilmək fikrində deyil, o bu 

yolda dinindən, imanından da keçməyə hazır olduğunu bildirərək, “Dinü imandan gərək 

keçmək təriqi-eĢqdə” (7,s.178) deyir. 

V.Qəzvininin Ģeirlərində təsəvvüfdən uzaq gerçək sevgidən bəhs ediliyini iddia edə bil-

mərik. ġairin bir sıra Ģeirlərində heç bir təsəvvüf donu geyindirilməmiĢ real, dünyəvi mə-

həbbətin tərənnümünü görürük. Ona görə, əgər sevgilisi qucağındadırsa, elə qucağı cənnə-

tin bir bucağıdır: 

 

Sorursan gər xəbər cənnət bu cani-qeyd fərqindən, 

Qucaqda olsa gər canan, qucaq cənnət bucağıdur (7,s.126).  

 

EĢqində çəkdiyi qəm Ģairə çox əzizdir, o bu pəriĢanlığına böyük önəm verir, gecə-gün-

düz onun üstündə əsir: 

 

Bu pəriĢanlıq ki, zülfündən bənə olmuĢ nəsib, 

Titrərəm üstündə sübhü Ģam cəmʼiyyət kibi (7,s.209). 
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EĢq elə bir dərddir ki, dərmanı elə eĢqin özüdür, buna görə də Ģair məĢuqəsinə üz tutaraq 

“EĢq dərmandır bənə, cana, əgər sənsən təbib” (7,s.71) deyir. Vəhid Ģeirlərində lirik qəhrə-

manının eĢqində düĢdüyü halın, psixoloji durumun təsvirinə xüsusi diqqət vermiĢdir. EĢqi-

nin Ģiddətindən dili tutulan aĢiq “ġövqdən tutmaz dilim, gahi və gahi tutular” (7,s.68) deyir 

Yarının surəti heç vaxt onun gözlərindən getmir, o, hara baxırsa, sevgilisini görür:  

 

Əksi –ruyi-yar çün çeĢmi-tərimdən getmədi, 

Baxıram hər yanə, timsali-müsəvvərdür bənə (7,s.70). 

 

AĢiqin vəziyyəti qeyri-müəyyəndir, o nə qəmgin, nə Ģaddır: “Türfə halı var dili-zarın, nə 

qəmgindir, nə Ģad” (7,s.154).
 
ġair vəziyyətini dəqiq Ģərh etməkdə acizliyini etiraf edərək 

yazır: 

 

Nə ölü, nə diri, nə məsti-layəqəl, nə hüĢyarəm,  

Nə qəmginəm, nə xəndan yarsız, bilməm nə halimdür (7,s.111). 

 

Nalədən onun bədəni elə titrəyir ki, yuxu quĢu gecələr gözünə qona bilmir, yəni o, yuxu-

sunu itirmiĢdir: 

 

Yuxu quĢu gecələr aĢiyani-didəmə qonmaz, 

Nəsimi-nalədən cismim nihani bəs ki, lərzandur (7,s.113). 

 

Sevgilisinin gözündən düĢmüĢ aĢiq elə zəifləmiĢdir ki, nəqqaĢın-rəssamın onu görüb 

rəsmini çəkməsi müĢkül məsələyə çevrilmiĢdir: 

 

DüĢmüĢəm gözündən sənin, rəngim deyər əhvalımı, 

Zəʼfdən nəqqaĢ həm müĢkül çəkər timsalımı (7,s.220). 

 

Lakin bu halsızlığı, eĢq yolunda yanıb kül olması onun taqətini artırır, Səməndər quĢu 

yanıb kül olduqdan sonra yenidən dirilən kimi, aĢiq də aramını, qərarını itirdikdən sonra 

daha da güclənir:  

 

Dəxi oddan iĢimiz hər nə yandı, oldu xakistər, 

Tükəmməz çünki aramü, qərarım, taqətim artır (7,s.112). 

 

Vəhid Ģeirlərinin səciyyəvi cəhətlərindən biri səmimiyyətidir. “Məgər” rədifli qəzəlində 

sevgisinin gücünü sübut etmək üçün o, eyni səmimiyyətlə yarının xəyalına, cansız əĢyalara 

müraciət edir. Bədii sual və təcahüli-arif poetik fiqurlarından daha çox istifadə edilən bu 

Ģeirin bütün beytləri sual cümləsi çəklində qurulmuĢdur: 

 

Dağdar könlümü, ey bədxu, gülustan eylədin, 

Gülmədin, açılmadın, bu evdə mehmansan məgər? (7,s.132).  
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ġair sevgilisinə üz tutaraq onun aĢiqin yaralı, qəmli könlünü gülüstana çevirdiyini deyir. 

Könlünü bir ev sayan aĢiq buranın əsl sahibi olan məĢuqəsinin üzünün gülmədiyindən, ona 

qarĢı laqeyid olduğundan Ģikayət edir: Məgər o, bu evdə qonaqdır? 

ġeirin baĢqa bir beytində müəllif gecə-gündüz rahatlıq bilməyən (qarĢısında duran hər 

bir Ģeyi əks etdirdiyinə görə) güzgüyə müraciət edir. Bəlkə o da gözəlin hüsnünə heyran 

olmuĢdur: 

 

Gecəli-gündüzlü bir dəm xabü rahət görmədin, 

Ol pəri hüsnünə, ey ayinə, heyransan məgər? (7,s.132). 

 

Mücərrəd və konkret anlayıĢları ustalıqla bir araya gətirə bilməsi Məhəmməd Tahirin di-

lini daha poetik, daha romantik etmiĢdir. O heç kimə bənzəməyən sevgilisini “tale gəliĢli, 

ruh gediĢli nigarım” (7,s.203) adlandırır. Nigarın gəliĢi Ģairin həyatını dəyiĢdirə bilər, buna 

görə də o, tale gəliĢlidir. GediĢi ilə o, aĢiqinin ruhunu özü ilə aparır, buna görə isə o, ruh ge-

diĢlidir. ġair sevgilisinin yadına düĢməsini o gözəlin xəyalının dağlarından yol tapıb könlü-

nə girməsi kimi təsvir edir, “Dağlardan yol tapıb girdi xəyalı könlümə” (7,s.220) deyir. 

Vəhid çox güclü təxəyyülə malik Ģairdir. O, Ģeirlərində təbiət hadisələrindən, cansız əĢ-

yalardan mahir bir rəssam kimi istifadə etməyi, onları məqsədinə uyğun olaraq, fikrini oxu-

cuya daha əyani çatdırmaq üçün mənalandırmağı çox gözəl bacarır: 

 

Səfheyi-əflak bəndən yarimə bir namədür, 

Dil dəvatü xun midadü dudi-ahum xamədür (7,s.118).  

 

Göy təbəqəsini kağız, ürəyini mürəkkəbqabı, qanını karandaĢ, ahının tüstüsünü qələm 

kimi istifadə edərək eĢqini yarına çatdırmaq qüdrətinə malik olduğunu deyən Ģair xəyal 

gücü, sözünün poetikliyi ilə diqqəti cəlb edir. 

ġeirlərindən birində Ģair deyir ki, ürəyinin parçaları göylərə qalxaraq, hər biri ulduz ol-

muĢdur: axır ki, sevgilsi onun yüz parça olmuĢ ürəyini görəcəkdir:  

 

Görünür axır sənə ləxti-dili-sədparəmiz 

Çün üruc oldu gögə hər biri bir ulduz olur (7,s.119).  

 

Burada hüsni-təlil poetik fiqurundan məharətlə istifadə edilmiĢdir.  

XVI-XVII əsrlərdə farsdilli poeziyada poetik üslub dəyiĢməsi prosesi gedir, “hind üslu-

bu” (“səbki-hind”) yayılmağa baĢlayır. Məsiağa Məhəmmədi “Saib Təbrizi və farsdilli poe-

ziyada “hind üslubu” adlı monoqrafiyasında farsdilli Ģeirdə bu üslubun məĢhur nümayəndə-

ləri sırasında Saib Təbrizi ilə yanaĢı Vəhid Qəzvininin də adını çəkmiĢdir (10,s.55). Türkcə 

divanını vərəqlədikcə Vəhidin ana dilində yazdığı Ģeirlərində də “hind üslubu”nun xüsusiy-

yətlərini görürük. Yeni üslubun digər nümayəndələri kimi Məhəmməd Tahir də təmsil poe-

tik fiqurundan istifadə etdiyi bir sıra beytlərdə ictimai məsələlərə toxunur, ibrətamiz fikirlər 

söyləyir. Onun Ģeirlərindən birində maddi cəhətdən imkanlı, var-dövlətli Ģəxslə qəlbi geniĢ 

insan pul kisəsi ilə ürəyin timsalında müqayisə edilir: 
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Kisəvü dil-ikisi ĢiĢeyi-saətdür 

Ki, biri xali olan çağda birisi doludur (7,s.111). 

 

Pul kisəsi ilə ürək ĢiĢeyi-saətin-qum saatının iki tərəfinə bənzədilir, bir tərəf dolu olarsa, 

digəri boĢ olur. Yəni, ürəyi dolu olanın pul kisəsi, pul kisəsi dolu olanın isə ürəyi boĢdur. 

ġairin vizual obrazın köməyi ilə göstərdiyi bu qanunauyğunluq dövrün mənzərəsini, 

cəmiyyətdəki ədalətsizliyi parlaq Ģəkildə əks etdirir. 

XVII əsrdə bir sıra Azərbaycan ziyalılarının, o cümlədən, Ģairlərin müxtəlif səbəblərdən 

vətənini tərk edərək xarici ölkələrə müharicət etmələri barədə məlumatımız vardır. Onların 

arasında Məsihi, Saib Təbrizi kimi sonralar vətənə qayıdanaları da, Rəhməti Təbrizi, Mirzə 

Sadiq Ordubadi kimi xaricdə vəfat edənləri də olmuĢdur. Vəhid Ģeirlərindən birində vətə-

nindən ayrı düĢənlər barədə yazır: 

 

Naçar edər cəlayi-vətən cövri-çərxdən, 

Divani-Ģeirdən biri çün intixab olur (7,s.135). 

 

Vətənindən ayrı düĢənlər çarəsizlikdən Ģikayət edirlər. Onlar bilməlidirlər ki, Ģeirlər top-

lusu-divandan seçib götürülmüĢ bir Ģeir kimidirlər, yəni, vətənin say-seçmə övladlarıdırlar.  

ġair mənsəb, var-dövlət hərisliyini təmsil bədii ifadə vasitəsindən istifadə etməklə məha-

rətlə ifĢa edir. O əfsər (tac, yüksək vəzifə) sahibi olanları məclisdə yanan Ģama bənzədir. 

Onlar yandıqlarını dərk edə-edə bu dərdə əlac edilməsini, vəziyyətin dəyiĢməsini istəmirlər: 

 

Cəhan bəzmində bənzər Ģəmʼi-bəzmə sahibi-əfsər, 

Yanar, əmma deyər bu dərdə payan olmasun, yarəb (7,s.75). 

 

Dövrünün bir sıra digər mütərəqqi dünyagörüĢlü Ģairləri kimi Məhəmməd Tahirin də 

fanatik din xadimlərinə münasibəti mənfidir: 

 

Yaman görməz gözü, əlbəttə, hər kim zahidi görməz, 

Yaman hərgiz eĢitməz kim ki, vaizdən xəbər sormaz (7,s.164). 

 

V.Qəzvininin Ģeirlərində hikmətamiz-didaktik fikirlər də az deyil. ġair Ģeirlərində insan-

ları həyatdakı çətinliklərə təslim olmamağa, nəfsinə sahib olmağa, gözüaçıqlığa, bədbinliyə 

qapılmamağa çağırır. Bir Ģeirində Vəhid deyir ki, əgər bir qəza baĢ verərsə, etiqadlı adamın 

bundan üz çevirməsi küfrdür. Çünki nə gəlirsə, Tanrıdan gəlir: 

 

Qəzadan yüz çevirmək küfrdür, gər etiqadın var, 

Peyənbər kibi həqdür, çün gələn iĢlər Xudadəndür (7,s.128). 

 

Burada əsla qəzavü qədərə təslimçilik təbliğ olunmur. Hər hansı bir qəzanın Tanrı tərə-

findən göndərildiyini qəbul edərək təmkinlə vəziyyətdən çıxmaq məsləhət görülür. 
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Həyatda baĢ verən hadisələr Ģairi kədərləndirsə də, bəzən onun insanlara inamını azaltsa 

da, o, bədbinliyə qapılmır, insanları da nikbinliyə çağırır. Onun fikrincə, insanın həyatdan 

arzuladığını ancaq Tanrı verə bilər. “Hər mətləbi ki, xatirin istər, Xuda verür” (7,s.114). 

Bədbin adam isə hara baxsa, yamanlıq görər: “Bədbin olan kiĢi özü daim yəman görər” 

(7,s.153). Vaqifdən bir əsr öncə Vəhid də həyatın acı və xoĢ günlərini, lütfünü və qəhrini 

eyni cür qəbul etməyi məsləhət görmüĢdür. Çünki bunlardan hər ikisi ömürdən sayılır: 

 

Ömrümüzdən sayılır ruzi-səfidü Ģami-tar,  

Lütfilə qəhri-ikisi həm bərabərdür bənə (7,s.71). 

  

V.Qəzvini Ģeirlərində həyatın ən müxtəlif məqamlarına dair nəsihətamiz fikirlərə rast 

gəlirik. ġair nəfsinə təslim olan adamı aciz adlandırır. Ona görə əsl hünər sahibi o Ģəxsdir 

ki, nəfsinə qalib gələ bilmiĢdir: 

 

Rəiyyət olmuĢam nəfsi-xəbisə, olmuĢam aciz, 

Əgər olsam müsəllət nəfsimə, sultanlığım vardır (7,s.106).  

 

Beytlərindən birində Ģair insanları baĢqalarına qarĢı biganə olmamağa çağırır. Ikinci 

misrada təmsil poetik fiqurundan istifadə edərək belə bir misal gətirir: Əgər hərflər bir-

birindən ayrı olsalar, birləĢməsələr, onlardan söz yaranmaz: 

 

Bu tənha gərduni biganə gəzmə, qalma biməni, 

YapıĢmaz bir-birə ta hərflər, hərgiz kəlam olmaz (7,s.163). 

 

“Hind üslubu”nun ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan Saib Təbrizinin yaradıcılı-

ğında da buna bənzər fikrə rast gələ bilərik. Saib insanları bir-birinə yaxın olmağa, bir-biri-

nə kömək etməyə çağırır, onlara göydə uçan quĢlardan deyil, nar dənələrindən örnək götür-

məyi məsləhət görür: 

 

Gög fəzası nə məqami-pərü bal açmaqdır, 

Daneyi-nar kimi bir-birimizə qısılın (5,s.22). 

 

Gördüyümüz kimi, poeziyada yeni üslubun nümayəndəsi olan hər iki Ģair həyata qeyri-

adi baxıĢları ilə seçilirlər, onlar real gerçəklikdə, ətrafda baĢ verən hadisələrdə, ən müxtəlif 

həyati faktlarda bir məna tapır, onları ictimai-fəlsəfi fikirləri ilə əlaqələndirirlər ki, bu da 

“hind üslubu”nun səciyyəvi cəhətlərindəndir. 

Vəhid həddindən artıq sərvət toplamağı tənqid edərək “Daima xatirpəriĢandur qəni mal-

dar” (7,s.134) deyir, var-dövlət sahibi olanların üzünün gülmədiyini bildirir. O, oxucusuna 

məsləhət görür ki, ömrünün xoĢ və asan keçməsini istəyirsə dünyanın könül daraldan iĢlə-

rindən kənar gəzsin: 
 

Ömrünü gər istər isən kim, xoĢü asan keçə, 

Özünü bu təngnayi-dəhrdən bir yanə tut (7,s.85). 
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ġair insanları gözüaçıq olmağa, fürsəti əldən verməməyə düĢmənə arxa çevirməməyə 

çağırır: 

 

Mərd əldən fürsətin verməz, əlbəttə, düĢmənə, 

Tiğ tək ağzı olan arxa çevirməz düĢmənə (7,s.194).  

 

Məhəmməd Tahirin Ģeir sənəti haqqında fikirləri də diqqətəlayiqdir. “Hind üslubu” nü-

mayəndəsi kimi məniyi-biganəyə, tanıĢ olmayan, yeni, oxucuya qəribə, qeyri-adi görünə 

bilən motiv, obraza xüsusi fikir verən Ģair bunun Ģeirdə tətbiqi zamanı qarĢıya çıxan çətin-

liklərdən danıĢır: 

 

Məniyi-biganə tarac eyləmiĢdi əqlimi, 

Bir-birilən ləfzü məni olmamıĢ məhrəm hənuz (7,s.165). 

 

Məniyi-biganədən istifadə etmək Vəhidin əqlini çoxdandır ki, məĢğul edir, lakin sözlə 

məna arasında tam uyğunluq tapmadan, onları bir-birinə məhrəm etmədən bunu həyata 

keçirmək olmaz. 

Məhəmməd Tahirə görə, yazılan bədii əsərlər arasında fərq qoymaq lazımdır, Ģeirdən-

Ģeirə yerdən göyə qədər böyük fərq vardır: 

 

Fərq Ģeir arasında vardur zəmin ta asiman, 

Bir Ģeirə biri dəgməz, biridir Ģeiri-süar (7,s.134). 

  

Vəhidə görə, Ģairin dəyəri onda yüksək olar ki, dərdini, kədərini, onu narahat edən məsə-

lələri əsərlərində yüksək bədii formada ifadə edə bilsin: 

 

Bir niĢandır ələmimdən ki, düĢübdür dilimə, 

ġeir bəhri ki, sığa cədvəli-təngi-qələmə (7,s.198). 

 

V.Qəzvini öz yaradıcılığını yüksək dəyərləndirərək Ģeirlərini Ģirinlikdə halva ilə müqayi-

sə edir, əsərlərini oxuyan bədxahların ona paxıllıq etdiklərini, “heyrət toruna” düĢdüklərini 

bildirir: 

 

Kəlamım Ģəhdini görən güman etmiĢ bəni həlva, 

Çü gördü, düĢdü dami-heyrətə bədxah niĢanımdan (7,s.185). 

 

Vəhidin anadilli divanına daxil edilmiĢ yüzdən artıq təkbeyt mövzu zənginliyi, bədiiliyi 

ilə diqqəti cəlb edir. Bunların içində misraların həmqafiyə olduğu mətlələr də, qafiyələnmə-

diyi fərd və ya müfrədlər də vardır. Burada məhəbbət lirikası nümunələrinə, ictimai məz-

munlu parçalara, eləcə də nəsihətamiz Ģeirlərə rast gəlirik. Təkbeytlərdə Ģairin maraqlı poe-

tik tapıntılarının, məhdud imkanlı kiçik janrda poetik lövhələr yarada bilməsinin, dilin im-

kanlarından məharətlə istifadə etməsinin Ģahidi oluruq: 
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Rəhm et bənə heyranın olum, getmə nəzərdən, 

Göz iĢığısan, göz iĢığı gözdə gərəkdir (7,s.156). 

 

Təkbeytlərindən birində Vəhid yalnız fellərin köməyi ilə sevgilisinin əlindən əzab çəkən 

aĢiqin tarixçəsini oxucuya böyük ustalıqla çatdırır: 

 

Gəldi, gördü, gözlədi, etdi, dolandırdı məni, 

Əglədi, əgdi, əritdi, bükdü, yandırdı məni (7,s.217). 

 

V. Qəzvininin Ģeirlərindəki təbiət təsvirləri də diqqəti cəlb edir. Bahar fəslinə həsr etdiyi 

Ģeirlərində o, təĢbeh, istiarə və mübaliğələrin köməyi ilə oxucunun gözləri önündə təbiət 

gözəlliklərinin mənzərəsini yaradır. “Novbahar oldu, genə açdı yüzündən gül niqab” misra-

sı ilə baĢlanan Ģeirində Ģair göy qurĢağını dəf musiqi alətinin çənbərinə-kənarlarına, ĢimĢəyi 

göydə oynayan pərilərə bənzədir: 

 

Çənbəri-dəf kimi oldu cilvədən qövsi qüzeh, 

Oynadı xeyli pəri tək gögdə hər yandan Ģəhab (7,s.80). 

 

“Oynar” rədifi Ģeirində Ģair baharın gəliĢinə cavan və qocaların özü-özündən oyandığını, 

bütün təbiətin rəqs etdiyini deyir, sularin Ģırıltı ilə axmasını onların da əl çalıb oynaması 

kimi mənalandırır: 

 

Gül üzlü novbaharın kəndi-kəndindən Ģeyxü Ģab oynar, 

Oxur gülĢəndə sular, əl çalar mövcü hübab oynar (7,s.143). 

 

V.Qəzvini Ģeirlərində canlı danıĢıq dili elementlərindən, atalar sözləri və məsələlərdən 

həvəslə istifadə etmiĢdir. ġair onu incidən sevgilisinə incə yumorla “saçı kəsilmiĢ” deyir, 

“Ġt-Ġtilən dalaĢur,qurdu görər, arxalaĢur” “Qarın doyuran aĢı kor tanur” kimi atalar sözlərini 

yerində və məharətlə iĢlədir. 

Vəhid fikrini oxucuya daha təsirli, poetik çatdırmaq, yaddaqalan etmək üçün ana dilin-

dəki sözlərin çoxmənalılığından uğurla istifadə etmiĢdir. “Qəm çəkmə, bu kədəri ürəyindən 

çıxar” demək istəyən Ģair dilimizdə “çək” felinin çox mənalarda iĢlənməsindən məharətlə 

bəhrələnir: 

 

Çəkmə bu dərdi, könüldən bu yegani çək çıxar, 

Mey çəkəndə özgəsi çün sən çəkərsən intizar (7,s.134). 

  

Bu beytdə dərd çəkmə, bu qəmi ürəyindən çəkib çıxar, baĢqası mey çəkəndə (yəni, keyf 

çəkəndə), sən intizar çəkirsən-fikirini poetik Ģəkildə ifadə edən Vəhid türk dilini çox gözəl 

bildiyini nümayiĢ etdirmiĢdir.  

ġair Ģeirlərindəki ekspressivliyi, emosionallığı artırmaq üçün beyt və misralarda sinonim 

sözlərdən, təkrirlərdən də istifadə edibdir. Sinonim sözlərdən ibarət olan bir misra – 
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“Salasaldur, qaçaqdur, kəsakəsdür, tamaĢadur” (7,s.149) yaranmıĢ qarıĢıq vəziyyəti çox 

gözəl ifadə edir. Vəhid təkrirlərin köməyi ilə əsərlərinin təsir gücünü məharətlə artıra bilir: 

 

Öylə sərməstəm ki, hicranında bilməm Ģəb nədür, 

Ay nədür, ulduz nədür, əncüm nədür, kövkəb nədür (7,s.108). 

  

Digər misal: 

 

Açıl, açıl, açıl, açıl, ta ki, səhər açıla (7,s.199) 

 

Və yaxud: 

 

Kuyində Vəhidin dili-zarı necə oldu, 

Ey can, sölə, ey can, sölə ey can, sölə billah (7,s.202). 

 

ġair Ģeirlərində alliterasiyaya-eyni cinsli samitlərin təkrarı vasitəsilə sözünün təsirinin 

artırılmasına xüsusi fikir vermiĢdir. “B” və “ğ” samitlərinin təkrarına bir misal: 

 

Zahid, incitmə bəni, bən sərxoĢü sən bidəmağ, 

Ya əlimdən çək ayağı, ya ki bizdən çək ayağ (7,s.167). 

 

Məhəmməd Tahirin Ģeirlərində poetik fiqurların əksəriyyətindən məharətlə istifadə edil-

diyini görürük. 

Təzad bədii ifadə vasitəsindən istifadəyə misal: 

 

Könlümü daim yəman ol yaxsı baxıĢlı tutar (7,s.115).  

 

Vəhid müəyyən bir hadisəyə iĢarə etmək demək olan təlmih sənətindən də uğurla istifa-

də edibdir. Məsələn, “GörmüĢəm zülmati-zülfün, abi-heyvan istərəm” (7,s.178) deyərkən o, 

qaranlıq dünyada Ġskəndərlə Xızırın dirilik suyu axtarmaları rəvayətinə iĢarə etmiĢdir.  

Vəhid Qəzvininin türkdilli divanı onun XVII əsr anadilli poeziyamızın inkiĢafında özü-

nəməxsus xidmətləri olduğunu sübut edir. 
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Паша Керимов 

 

Вахид Газвини и его тюркский диван 

 

РЕЗЮМЕ 

  

Азербайджанский поэт, историк, политический деятель XVII века Вахид Газвини 

является автором многочисленных стихов, поэм, исторических трудов на персидском 

языке. Недавно в Берлинской Государственной Библиотеке был обнаружен его 

диван-сборник лирических стихов на тюркско-азербайджанском языке. В этом дива-

не, состоящем из 1842 бейтов собраны маснави, касыды, газели, кыты, назмы и 

текбейты поэта. В этих стихах Вахида чувствуется сильное влияние великого азер-

байджанского поэта Физули. Но вместе с тем в его произведениях можно увидеть 

новые тенденции литературного процесса того времени. 

 

Pasha Kerimov 

 Gazvini Vahid and his Turkish divan 

 

SUMMARY 

 

Azerbaijani poet, historian, politician XVII century Vahid Gazvini is the author of 

numerous poems and historical works in the Persian language. Recently Berminskoy State 

Library was discovered his divan-collection of lyrical poems in Turkish-Azeri. This sofa, 

consisting of 1842 beyts collected poet`s masnavis, qasidas, ghazelles, kitas, nazms and 

tekbeyts. In these verses Vahid felt a strong influence of the great Azerbaijani poet Fuzuli. 

But at the same time, in his works can be seen the new trends of the literary process of the 

time. 
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Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi 

 

 

MƏHTĠMQULU FƏRAQĠNĠN MƏHƏMMƏD FÜZULĠ adına 

ƏLYAZMALAR ĠNSTĠTUTUNDA SAXLANILAN  

DĠVANLARI HAQQINDA 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, türkmən, divan, ədəbi irs, əlyazma nüsxəsi. 

Ключевые слова: Азербайджан, туркмен, диван, литературное наследство, 

рукописный экземпляр. 

Key words: Azerbaijan, Turkmen, divan, literary heritage, manuscript copy. 

 

Görkəmli türkmən Ģairi Məhtimqulu Fəraqinin (1724-1807) zəngin ədəbi irsi hələ öz 

saglığında bütün türk dünyasının diqqətini özünə çəkmiĢdir. Məhz bunun nəticəsidir ki, 

onun əsərlərinin çoxlu sayda əlyazma nüsxələri Özbəkistan, Tatarıstan Azərbaycan və Tür-

kiyədə geniĢ yayılmıĢdı. Hazırda Avropa muzey və əlyazma fondaları ilə bərabər Özbəkis-

tan, Tatarıstan və Azərbaycanın əlyazma fondlarında mütəfəkkir Ģairin bir çox əlyazmaları 

qorunub saxlanılır. 

Azərbaycanda Məhtimqulu Fəraqinin divanlarının bir çox əlyazma nüsxələri olmuĢdur. 

ġairin bu əlayazmalarının bir neçəsi haqqında onun ədəbi irsini ilk dəfə Azərbaycanda dis-

sertasiya səviyyəsində araĢdırmıĢ Ramazan Qurbanov geniĢ bəhs etmiĢdir. O, 1965-ci ildə 

Ģairin yaradıcılığına həsr etdiyi məqaləsində onun həm Türkmənistanda, həm də Azərbay-

canda saxlanılan əlyazmaları haqqında geniĢ məlumat vermiĢdir. Müəllif məqaləsində 

Ģairin Bakıda saxlanılan əlyazmaları haqqında yazmıĢdır: “Azərbaycan SSR Elmlər Aka-

demiyasının Respublika Əlyazmaları fondunda isə Məhtilmqulunun A-170/10538 və 5-

1558/9590 Ģifrələrilə qeyd edilmiĢ iki əlyazması mühafizə olunmaqdadır. Bunlardan birində 

55, ikincisində isə 54 vərəq vardır. Hər iki əlyazmada olan Ģeirlərlə tanıĢ olmuĢuq. Habelə 

burada XIV-17/6328 Ģifri altında Məhtimqulunun 164 səhifəlik bir daĢbasması da saxlan-

maqdadır. Bu, 1888-ci ildə çap olunmuĢdur” [1.40].  

Hər üç nüsxənin Ramazan Qurbanov tərəfindən 1965-ci ildə üzə çıxarılmasına baxmaya-

raq onlar tədqiqatçı alimlərin diqqətindən kənarda qalmıĢdır. Türkmənistan Prezidenti Qur-

banqulu Berdimühəmədovun Sərəncamına əsasən Türkmənistan Elmlər Akademiyası Milli 

Əlyazmalar Ġnstitutunun təĢkilatçılığı ilə 14-16 may 2014-cü il tarixdə AĢqabat Ģəhərində 

Məhtimqulu Fəraqinin anadan olmasının 290 illik yubileyinə həsr olunmuĢ “Məhtimqulu 

Fəraqi və ümumbəĢəri mədəni dəyərlər” adlı Beynəlxalq konfrans keçirilmiĢdir. Böyük Ģai-

rin yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycanda da tədbirlər keçirilmiĢdir. AMEA Nizami adına 

Ədəbiyyat Ġnstitutunun elmi iĢçisi Ġsmixan Osmanlı həmin yubileylə əlaqədar olaraq Ģairin 

seçmə Ģeirlərindən ibarət kitab nəĢr etdirmiĢdir [2]. Məhtimqulunun yaradıcılığına dair 
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araĢdırmalarını davam etdirən Ġ.Osmanlı tədqiqatçı alim Ramazan Qurbanov tərəfindən 

adıçəkilən divanını yenidən üzə çıxarmıĢdır. Məlum olmuĢdur ki, R.Qurbanovun təsvir 

etdiyi hər iki əlyazma nüsxəsi A-170/10538 və B-1558/9590, daĢbasma nüsxəsi isə XIV-

17/6328 Ģifri altında Azərbaycan MEA M.Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun əlyaz-

malar fondunda saxlanılır.  

ġairin iki əlyazma nüsxələrinin surətləri 14-16 may 2014-cü il tarixdə AĢqabat Ģəhərində 

konfransda iĢtirak edən AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami adına Ədəbiyyat Ġnstitutunun 

direktoru, akademik Ġsa Həbibbəyli tərəfindən Türkmənistan Elmlər Akademiyasının prezi-

dentinə və Türkmənistan Milli Əlyazmalar Ġnstitutunun direktoruna bağıĢlanılmıĢdır. Hər 

iki əlyazma nüsxəsi hələlik ayrıca kitab halında nəĢr edilməmiĢdir [3,12; 4, 18-19]. 

Məhtimqulu Fəraqinin M.Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun əlyazmalar fondunda 

saxlanılan daĢbasma üsulu ilə basılmıĢ divanının əlyazma nüsxəsi böyük maraq doğur-

muĢdur. Buna görə də, 22 iyun 2014-cü ildə AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitu-

tunda kitabın elmi ictimaiyyətə təqdimat mərasimi keçirilmiĢdir. AMEA M.Füzuli adına 

Əlyazmalar Ġnstitutunun direktoru akademik T.Kərimli, Folklor Ġnstitutunun direktoru aka-

demik M.Ġmanov, Türkmənistanın Azərbaycandakı Fövqalədə və Səlahiyyətli səfiri T.Ko-

mekov və elmi ictimaiyyətin nümayəndələrinin iĢtirak etdiyi tədbirdə AMEA Nizami adına 

Ədəbiyyat Ġnstitutunun direktoru akademik Ġ.Həbibbəyli tədbir iĢtirakçılarına kitab haqqın-

da geniĢ məlumat vermiĢdir. 

Həmin tədbirdə qərara alınmıĢdır ki, divan transliterasiya olunaraq Azərbaycan və türk-

mən dillərində nəĢr edilsin. Azərbaycan və Türkmənistan alimlərinin birgə əməyi nəticəsin-

də divan bu günlərdə nəfis tərtibatda kitab Ģəklində nəĢr olunmuĢdur (500 nüsxə) [5]. Diva-

nın mətninin transfoneliterasiyasını Azərbaycan tərəfdən filologiya üzrə elmlər doktoru 

PaĢa Kərimov, Türkmənistan tərəfdən isə Türkmənistan Milli Əlyazmalar Ġnstitutunun elmi 

iĢçiləri Rəhmanberdi Qodaraov və Rahimmammet Kurenov birlikdə həyata keçirmiĢlər. Ki-

tabın giriĢində onun elmi redaktoru AMEA Nizami adına Ədəbiyyat Ġnstitutunun direktoru 

akademik Ġsa Həbibbəylinin “Böyük türkmən Ģairi Məhtimqulu Fəraqi və Azərbaycan ədə-

biyyatı” adlı irihəcmli elmi məqaləsi yerləĢdirilmiĢdir [4, 3-20]. Kiatba həmçinin f.ü.e.d. 

PaĢa Kərimovun “Məhtimqulu divanının yeni nüsxəsi” [6, 21-24] və Ġsmixan Osmanlının 

“Məhtimqulu Fəraqi divanının nüsxələri” [7, 25-46] adlı məqalələri də daxil edilmiĢdir. 

“Divan”dakı Ģeirləri türkməncədən Azərbaycan dilinə çevirən, qeyd və izahların müəllifi və 

nəĢrə hazırlayanı Ġsmixan Osmanlıdır. 

Tədqiqatçı alim Ramazan Qurbanov daĢbasma divanının 1888-ci ildə çap olunduğunu 

bildirmiĢdir[4,40]. Lakin Ġsmixan Osmanlı apardığı araĢdırmalar nəticəsində müəyyən et-

miĢdir ki, Ģairin həmin “Divan”ı 1888-ci ildə deyil, 1914-cü ildə daĢbasma üsulu ilə Buxara 

Ģəhərində çap edimiĢdir [7,40; 8,22]. 

Divan 164 səhifədən ibarətdir. Kitabdakı vərəqlər çox yaxĢı vəziyyətdədir və oxu-

naqlıdır. ġeirlər yazılan vərəqlərin bir çoxu iki sütunludur və hər iki sütunda Ģeir yazıl-

mıĢdır. Divanda Ģairin cəmi 187 Ģeiri, “Can içində” və “MəhĢərnamə” adlı iki poeaması 

vardır. Bundan baĢqa naməlum Ģəxs tərəfindən boĢ vərəqlərə sonradan iki Ģeir də yazıl-

mıĢdır. Kitabdakı 179 Ģeirdə Ģairin adı – Məhtimqulu, 10-da isə təxəllüsü – Fəraqi yazıl-

mıĢdır [7,38].  
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DaĢbasma divanının cildi kartondandır. Amma cildlənənə qədər onun üz qabığı və son 

vərəqləri cırılmıĢdır. Ġsmixan Osmanlı apardığı araĢdırmalar nəticəsində həmin vərəqin su-

rətini əldə etmiĢdir. Həmin vərəq ġərq ornamentləri ilə bəzədilmiĢdir. Vərəqin mərkəzində-

ki Ģaquli düzbucaqlıda yazılmıĢdır: Divane-həzrəti Məxdumqulu – Həzrət (müdrik) Məx-

dumqulunun divanı (ġəkil 1).  

“Divan”ın Ģairin adı yazılan titul vərəqində isə belə yazılmıĢdır: 

“Əlləhummə yəmurru kullu-l-yəra. Divanu-həzrət Məxdumqulı rəhmətullah aleyhi. 

Numul-mavlə va numun-nasırın” (ġəkil 2).  

Divanın sonu isə belə qurtarır:  

Vəllahu aləm bissəvab  

Təmam Ģod 

Divani-həzrət Məxdumqulu rəhmətullah [7, 34-35]. 

Türkmən tədqiqatçıları tərəfindən dəqiq faktlarla müəyyən edilmiĢdir ki, Məhtimqulu 

Fəraqinin haqqında danıĢılan “Divan”ını əslən türkmən olan Qurbanberdi Gürgeni Xocagəl-

di oğlu 1914-15-ci illərdə Buxarada daĢbasma üsulu ilə çap etdirmiĢdir.  

Türkmən alimləri araĢdırmalar nəticəsində müəyyən etmiĢlər ki, Qurbanberdi Gürgeni 

1865-ci ildə Ġranın Gülüstan vilayətində, özünə təxəllüs götürdüyü Gürgen Ģəhərinin yaxın-

lığında anadan olmuĢdur. O, yerli məktəbdə və mədrəsədə oxumuĢ, həmçinin Buxarada 

mədrəsəni qurtarmıĢ, XX əsrin əvvəllərində yerli məktəbdə türkmən uĢaqlarına dərs demiĢ-

dir. Türkmən, ərəb və fars dillərini bilən Gürgeni axund olmuĢ və 1930-cu ildə vəfat etmiĢ-

dir. Onu Azadi və Məhtimqulunun qəbrinin yanında, Ġranın Gülüstan vilayətinin Ağtokay 

kəndində dəfn etmiĢlər[7,40; 9,75]. 

AraĢdırmalar nəticəsində Məhtimqulu Fəraqinin bu “Divan”ının əvvəllər kimə məxsus 

olduğu və AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun kitabxanasına necə düĢdüyü də 

məlum olmuĢdur. Belə ki, bu “Divan”ın bir neçə vərəqinə vurulmuĢ Ģəxsi möhürdəki addan 

məlum olmuĢdur ki, o əvvəllər Azərbaycanda əlyazma və qədim kitablar kolleksioneri kimi 

tanınan Novruz Ağayevə məxsus olmuĢdur. Məlum olmuĢdur ki, Novruz Ağayev XX əsrin 

50-ci illərində Əlyazmalar Ġnstitutunda əlyazmaların mühafizəçisi vəzifəsində çalıĢmıĢdır. 

Ehtimal olunur ki, bu kitabı digər qiymətli əlyazma və kitablarla bərabər sağlığında o özü 

Əlyazmalar Ġnstitutuna bağıĢlamıĢdır. Kitabın titul vərəqində onun 1953-cü ildə yoxlanıl-

dığı barəsində qeyd vardır [7,45].  
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Şəkil 1. Divanın üz qabığı 
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Şəkil 2. Divanın titul vərəqi 

 

Məhtimqulu Fəraqinin “Divan”ı Türkmənistan və Azərbaycan öz müstəqilliklərini qa-

zandıqdan sonra ilk dəfə olaraq yenidən nəĢr edilir. Əlamətdar hadisədir ki, ilk dəfə Buxa-
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rada, 1914-cü ildə daĢbasma üsulu ilə çap edilən əsər düz yüz il sonra – 2014-cü ildə mütə-

fəkkir Ģairin anadan olmasının 290 illik yubileyi bütün dünya tərəfindən böyük təntənə ilə 

qeyd edilən bir vaxtda yenidən icyimaiyyətə təqdim edilmiĢdir. Ona görə də klassik türk-

mən Ģairinin “Divan”ının yenidən, daha mükəmməl surətdə transfoneliterasiyası, həm müa-

sir türkmən, həm də Azərbaycan dilində AMEA Nizami adına Ədəbiyyat Ġnstitutu tərəfin-

dən nəĢr edilməsinin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Türkmən mütəxəssislərinin fikrinə görə, 

Qurbanberdi Gürgeni tərəfindən “Divan”a daxil edilmiĢ Ģeirlərin mətni olduqca yüksək sə-

viyyədə tərtib edilmiĢdir [8,22]. Ona görə də Ģairin Ģeirlərinin əksəriyyətinin orijinal əlyaz-

malarının bu günə gəlib çatmadığını və əldə olanların da bir-birindən çox fərqləndiyini və 

onlarda təhriflərin olduğunu nəzərə alsaq, Məhtimqulunun bu əsərini gələcəkdə onun yara-

dıcılığını araĢdıran zaman olduqca əhəmiyyətli rol oynayacağını aydın görə bilirik. 
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Наргис Алиева  

  

О диванах Махтумкули Фраги, хранящихся в  

Институте рукописи им. М. Физули 

 

РЕЗЮМЕ 

 

 Известный туркменский поэт- мыслитель Махтумкули Фраги (1724-1807) имеет 

богатую творчества. Часть его литературных наследий хранятся в разных музеях и 

рукописных фондах мира. В Азербайджане тоже в прошлом хранился несколько 

рукописные экземпляры.  

В этой статье описывается рукописные экземпляры Махтумкули Фраги храня-

щихся в Институте рукописи им.М.Физули НАНА. 

 

Nargiz Aliyeva  

 

On Magtymguly Pyragy’s divans in the Institute of  

manuscripts named after M. Fizuli 

 

SUMMARY 

 

Thoughtful Turkmen poet, Magtymguly Pyragy had a rich creativity. Most of his literary 

heritage is kept in different world’s museums and manuscript funds. Great poet’s numerous 

manuscript copies were in Azerbaijan, too.  

In the article is dealt with Magtymguly Pyragy’s manuscript copies which is kept in the 

Institute of Manuscripts named after M.Fizuli, ANAS.  
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AMEA Məhəmməd Füzuli adına  

Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi 

 

 

YƏHYA BƏY DUKAQĠNĠNĠN “DĠVAN”ININ  

ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRĠ 

 

Açar sözlər: Yəhya bəy Dukaqini, divan, əlyazma nüsxələri. 

Ключевые словы: Яхья Бека Дукагини, диван, копии рукописей  

Key words: Yahya bey Dukaqini, divan, copies of manuscripts 

 

Türk ədəbiyyatı tarixində “Xəmsə”si ilə Ģöhrət tapan Yəhya bəy Dukaqini eyni zamanda 

qüvvətli “Divan” Ģairi olmuĢdur. Dövrünün məĢhur Ģairləri kimi Yəhya bəy də yazdığı Ģeir-

lərdən ibarət”Divan” tərtib etmiĢdir. Qeyd etmək yerinə düĢər ki, klassik Ģərq ədəbiyyatında 

“divan” yaratmaq, “divan”a sahib olmaq çox ciddi, məsuliyyətli, aktual məsələ olmuĢdur. 

MəĢhurluğundan asılı olmayaraq çox sayda Ģair divan tərtib etməyə çalıĢmıĢdır. Klassik 

ġərq ədəbiyyatında minlərcə divan yaradılmıĢ olsa da onlardan müəyyən qədəri məĢhur 

olmuĢ, ehtiva etdiyi Ģeirlər xalq tərəfindən sevilmiĢ, nüsxələri artırılmıĢ və yayılmıĢdır. 

XVI əsr divan ədəbiyyatının ən məhsuldar dönəmidir. XVI əsr divan Ģeiri həm ahəng, 

səs gözəlliyi baxımından, həm də nəzm baxımından əvvəlki əsrlərlə müqayisədə çox-çox 

üstündür. Bu dövrdə söz sənəti elə bir inkiĢaf mərhələsinə çatmıĢdı ki, necə ki, rəssam tə-

biətin öz incəliklərini kətan üzərində ifadə edə bildiyi kimi, dövrün Ģairləri də çox böyük və 

geniĢ mövzuları bir beytdə, bəzən bir misra ilə ifadə edə bilmiĢlər. Beləliklə, XVI əsr divan 

Ģeiri yüzilliyin bütün təsviri və incəsənət əsərlərindəki iĢləyiĢ zövqünü özündə əks etdirən 

Ģeirdir (2). 

Yəhya bəy Dukaqininin “Divan”ı məhz bu dövrün ən gözəl nümunələrindən sayılır. 

Mənbələrdə Yəhya bəyin özü tərəfindən “Divan”ını üç dəfə tərtib edildiyi və hər dəfə də 

önəmli dəyiĢikliklər etdiyi bildirilmiĢdir. Adəm Çələbi Ģairin “Divan”ını ölümündən öncə 

tərtib etdiyini göstərir. Bu səbəbdən Ģairin “Divan”ının son tərtibi 1575-ci ildən sonrakı 

dövrə təsadüf edir. Yəhya bəy “Divan”ını “Ziqətfarın fəthində Rumeli bəylərbəyi olan 

ġəmsi Əhməd PaĢaya ittihaf etmiĢdir (4, 345). ġairin “Divan”ının 6 nüsxəsi ilk dəfə olaraq, 

1977-ci ildə prof.Mehmet ÇavuĢoğlu tərəfindən müqayisəli Ģəkildə tədqiq olunaraq, tənqidi 

mətni hazırlanmıĢ və nəĢr olunmuĢdur (1). Bununla bərabər, Türkiyədə Yəhya bəyin 

“Divan”ı ilə bağlı müxtəlif mövzularda magistr iĢləri yazılmıĢdır (5; 8).  

Bildiyimiz kimi, “Divan” tövhid, münacat, nət, meraciyyə, dörd xəlifə, Ġslam və təriqət 

böyükləri, hökmdarlar və dövlət xadimləri haqqında mədhiyyələr, tərcibənd və tərkibbənd-

lər, kiçik məsnəvilər, tarixi mənzumələr, müsəmmətlər, qəzəllər, rübailər, qitə və s. Ģəkildə 

tərtib olunur (3,389). Təbii ki, bu prinsip bir divanda bütün dolğunluğu ilə gözlənilməyə də 

bilər. Bəzi Ģairlər bu prinsiplərə tam riayət etməyə çalıĢsalar da, bəziləri öz divanlarında 
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daha çox zövqlərini oxĢayan janrlara müraciət etmiĢ, onlara daha çox üstünlük vermiĢlər. 

Eyni zamanda bəzi divanlarda bu tərtib prinsipləri göstərdiyimiz qaydada izlənilməyə bilər. 

Belə ki, belə divanların tərtibində bir janr digərindən qabağa və yaxud da arxaya salınır. Bu 

adətən daha çox Ģairin vəfatından sonra baĢqa birisinin həmin Ģairin “Divan”ını tərtib etdiyi 

zaman meydana çıxır. Amma hər halda, adətən bütün divanlarda əgər o divanlarda mütləq 

Ģəkildə qəsidə və qəzəllər varsa, qəsidələr həmiĢə qəzəllərdən ön mövqedə durur. Yəhya 

bəyin “Divan”ında dibaçə, qəsidələr, müsəmmətlər, Ģəhrəngizlər, qəzəllər, müqəttələr ardı-

cıl olaraq sıralanmıĢdır. 

Divanın strukturunda özünə yer alan ən mühüm bölmələrdən biri də divanın dibaçəsidir. 

Dibaçə sözünün lüğəvi mənası müqəddimə, ön söz deməkdir. Dibaçə divan tərtibinin ayrıl-

maz tərkib hissələrindən biri olmaq etibarilə onu tamamlayan, bitkinləĢdirən, dolğunlaĢdı-

ran hissədir. Divanına dibaçə yazan Ģair burada öz məqsədini, qayəsini izah edir. Dibaçə 

vasitəsilə biz Ģairin həyat və yaradıcılığının bəzi məqamları ilə tanıĢ oluruq. Təbii ki, diba-

çənin də özünəməxsus struktru vardır. Belə ki, bu dibaçələr də bir qayda olaraq orta əsrlər 

dünyagörüĢünə görə ilk nöbədə uca tanrıya, təriqət sahiblərinə, bəzi hallarda yerli hökmdar-

lara dua və alqıĢlarla baĢlayır. Bundan sonra Ģair özü haqqında məlumat verərək, məqsədini 

açıqlayır. Son olaraq Ģair uca tanrıdan divanını tamamlamaq üçün güc, qüvvə istəyərək, ona 

dua edərək dibaçəsini tamamlayır. Bütün bunlar Yəhya bəy “Divan”ının dibaçəsində də öz 

əksini tapmıĢdır. Dibaçədən sonra gələn “Qəsidələr” bölümündə 34 qəsidə, “Müxəmməs-

lər” bölümündə Ģairin 49 Ģeiri yer almıĢdır. “ġəhrəngizlər” bölümündə Ədirnə Ģəhrəngizi 

215 beytdən, Ġstanbul Ģəhrəngizi isə 345 beytdən ibarətdir. “Qəzəllər” bölümündə 515 qə-

zəl, “Müqqəttə” bölümündə 20 Ģeir yer almıĢdır (8, 35). 

Yəhya bəyin “Divan”ına daxil olan 14 qəsidənin əksəriyyəti padiĢah Qanuni Sultan Sü-

leymana həsr edilmiĢdir. “Divan”da ilk iki qəsidə Məhəmməd Peyğəmbərə (s.ə.s.) həsr 

olunmuĢ duaları verilmiĢ, 3-cü qəsidədən 17-ci qəsidəyə qədər isə Qanuni Sultan Süleyman 

alqıĢlanmıĢdır. Digər qəsidələr isə saraydakı müxtəlif paĢa və bəylərə, yüksək vəzifə sahib-

lərinə yazılmıĢdır. Qanuniyə həsr etdiyi ilk qəsidəsini Süleymaniyyə camisinin yaranması 

münasibətiylə yazmıĢdır. Qəsidə 51 beytdən ibarətdir. 7-ci qəsidə Yəhya bəyin Xəyaliyə 

qarĢı olan tənqidlərinin yer aldığı beytlərdən ibarətdir. II Ġraq səfəri münasibətiylə yazılmıĢ 

bu qəsidədən sonra Rüstəm PaĢa Yəhya bəyə Ġstanbulda bir sıra tövliyyətlər(vəqf iĢləri) 

vermiĢdir. 16-cı qəsidə Ziqətvar döyüĢü münasibətiylə yazılmıĢdır. “ġəhrəngizlər” bölü-

mündə isə Ədirnə və Ġstanbul Ģəhərlərinin gözəlliklərindən bəhs edilmiĢdir.  

“Divan”ın 515 beytdən ibarət olan “Qəzəllər” bölümündə isə divan ədəbiyyatının bilinən 

gözəllik, eĢq, eĢq üzündən çəkilən acılar, aĢiq və məĢuq, Ģərab, sevgilidən ayrılıq, aĢiqin 

sevgiliyə qovuĢmaq arzusu, hətta ölüm və təsəvvüf kimi mövzular da iĢlənilmiĢdir (8, 95). 

Apardığımız geniĢ miqyaslı araĢdırmalar zamanı Yəhya bəy “Divan”ının 7 nüxəsindən baĢ-

qa Ģairin Ģeirlərinin yer aldığı bir çox məcmuə və cünglərə də rast gəlmiĢik. Qeyd etdiyimiz 

nüsxələrdən altısı haqqında “Milli Kitabxana Yazmalar Kataloqu”nun (Türkçe Divanlar) VI 

cildində məlumat verilmiĢdir (7). “Divan”ın digər nüsxəsi Sankt-Peterburq ġərqĢünaslıq 

Ġnstitutunun kitabxanasında qorunub saxlanılır. Nüsxələrin paleoqrafik xüsusiyyətləri aĢağı-

dakı kimidir: 

1. Ankara Milli Kitabxanası. ġifri: A.1493, həcmi 178 vərəq, ölçüsü 20,6x14-14,7x98 
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mm-dir. QoĢa sütunda və hər səhifədə 15 sətir olmaqla filiqranlı kağıza h.990 (m.1582)-ci 

ildə Bosnalı Həsən b. Bali tərəfindən nəsx xəttilə köçürülmüĢdür. HaĢiyə xətləri və bəzi 

qeydlər qırmızı mürəkkəblə verilmiĢdir. Əlyazma abidəsi qəhvərəngli meĢin bir cild içindədir 

(7, 69). Əlyazmanın 1b-vərəqində Seyyid Əbdülqədir Əfəndinin möhürü vardır. 1b-dən 77a-

ya qədər münacat, tarix, qitə və beytlər, 77a-dan 178b-yə qədər qəzəllər yer almıĢdır(7, 69). 

2. Ankara Milli Kitabxanası. ġifri: A.6188. Ölçüsü 20x12,5-14,5x70 mm, qoĢa sütunlu 

və hər səhifədə 22 sətir olmaqla filiqranlı kağıza h.1127 (m.1715)-ci ildə yazılmıĢdır. Həc-

mi 42 vərəq. Mövzu baĢlıqları və haĢiyə xətləri qırmızı mürəkkəblə verilmiĢdir. Bəzi səhi-

fələr rütubət ləkəlidir. Əlyazma üzü və arxası qəhvə rəngli olan dəri bir cild içindədir. 43-

58-ci səhifələr arasında Nevi, Baki, Nabi, Haləti, Sami və Ġsmətidən Ģeirlər vardır (7, 70).  

3. Sankt-Peterburq ġərqĢünaslıq Ġnstitutu. ġifri: A-112. Ölçüsü: 16x9,5 (12x7)sm, 

həcmi 01+67 vərəqdir. Hər səhifədə sətir sayı 13-dür. Mətn qara mürəkkəblə ġərq istehsalı 

olan kağıza nəstəliq xəttilə yazılmıĢdır. Əlyazma mətni haĢiyə xəttilə əhatə olunmuĢdur. 

Cildi-üzərinə dəri çəkilmiĢ kartondur. Əlyazma nüsxəsinin 1a-dan 67b-yə qədər olan vərəq-

lərində qəzəllər verilmiĢdir. 62a-dan 63b-yə kimi kiçik Ģeir növləri, qitə, müfrədat, saqina-

mə və b. yer almıĢdır. 64a-dan 65a-ya kimi məsnəvilər təĢkil edir. 65a-dan 67b-yə qədər 

təxmislər verilmiĢdir. Köçürülmə tarixi XVIII əsr. Əlyazma nüsxəsinin 30-cu səhifəsindən 

sonra 2-3 səhifə ağ buraxılmıĢdır (10, 79). 

4.Ankara Milli kitabxanası. ġifri: F.B.208/1, ölçüsü 14x97-10,5x7,5 mm. Həcmi 89 

vərəqdir. QoĢa sütunda və hər sütunda 17 sətir olmaqla nəsx xəttilə yazılmıĢdır. HaĢiyə xət-

ləri qırmızı mürəkkəblə verilmiĢdir. Əlyazma əsəri qəhvə rəngli meĢin cilddədir.Əlyazma 

baĢdan və sondan naqisdir. 1a-33b səhifələrində qəsidələr, 33b-58b səhifələində müsəm-

mətlər, 58b-89b səhifələrində isə qəzəllər yer almıĢdır. BaĢlanğıcda əlavə olunmuĢ vərəq-

lərdə beyt və Tigi Bəydən bir qəzəl vardır (7, 70). 

5.Ankara Milli kitabxanası. ġifri: F.B.266, ölçüsü 19,7x14,6 sm-dir. Nəsx xəttilə, hər sə-

hifədə 13 sətir olmaqla qoĢa sütunda filiqranlı kağıza yazılmıĢdır. Həcmi 62 vərəqdir. Əlyaz-

ma qəhvə rəngli dəri cildə tutulmuĢdur. BaĢlanğıc vərəqlər itmiĢdir. 25-26, 45-46, 54-55, 60-

61, 61-62 vərəqləri arasında əksikliklər vardır. Ġlk səhifədən 28b-yə qədər qəzəllər, 29-dan 

etibarən isə qəsidələr sıralanmıĢdır. Əlyazma Fəxri Bilgə varislərindən alınmıĢdır (7, 71). 

6.Ankara Milli kitabxanası. ġifri: A.5848. ölçüsü 20x12-13,5x80 mm-dir. Xətti təliq, 

həcmi 14 vərəqdir. QoĢa sütunlu və hər səhifədə 15 sətir yer almıĢdır. Mətndə baĢlıqlar qırmı-

zı mürəkkəblə verilmiĢdir. Əlyazma dağınıq və cildsizdir. BaĢdan və sondan naqisdir(7, 71). 

7.Ankara Milli kitabxanası. ġifri: A.6254. Ölçüsü 24,5x17-16x80mm-dir. Həcmi 60 

vərəq, hər səhifədə 21 sətir olmaqla təliq xəttilə tac filiqranlı kağıza yazılmıĢdır. Mətndə 

baĢlıqlar qırmızı mürəkkəblə verilmiĢdir. Əlyazma əsəri üzü parça ilə örtülü, arxası mavi 

rəngli bir cildin içindədir (7, 71). 

Beləliklə, biz burada Yəhya bəy “Divan”ının müxtəlif əlyazma xəzinələrində qorunan 

nüsxələri ilə bağlı məlumatı təqdim etdiyimiz zaman hər bir nüsxənin paleoqrafik xüsusiy-

yətlərini istinad etdiyimiz mənbələrə əsasən müfəssəl bir Ģəkildə verməyə çalıĢdıq. Ümid-

varıq ki, araĢdırmalarımız Ģairin “Divan”ının dünyada mövcud olan yeni nüsxələrinin üzə 

çıxarılmasına və bu sahədə tədqiqatların daha da geniĢ aparılmasında faydalı olacaqdır. 
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 Тунзале Сейфуллаева 

 

Kопии рукописей «Диван»а Яхья Бека Дукагини 

 

РЕЗЮМЕ 

 

 Статья посвящена обсуждению копий рукописей “Диван”а одного из видных 

представителей турецкой литературы XVI века Яхья Бека Дукагини. Прежде всего в 

рукописи “Диван”а дается информация о включенных в нее жанрах, в том числе 

представлены полеографические описания 7 рукописных копий. 

 

Tunzale Seyfullayeva  

 

The copies of “ Divan “ manuscript of Yahya bey Dukaqini 

 

SUMMARY 

 

 This article is about the “Divan” manuscript of Yahya bey Dukaqini, one of the famous 

personalities of turkish litterature. Fisrt of all, the information about genres included to 

“Divan” and then the poleografic description of 7 copies of this Divan is presented here.  
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ġEYXZADƏ HAġĠYƏSĠNĠN TEKSTOLOJĠ TƏDQĠQĠ 
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XIX əsrin tanınmıĢ alimi, pedaqoqu və kitabĢünası Əbdülqəni Məhəmməd oğlu Nuxəvi 

Xalisəqarızadə Azərbaycanda mətnĢünaslığın inkiĢaf etdirilməsində və bir elmi fəaliyyət 

sahəsi kimi təĢəkkül tapmasında ciddi tədqiqat aparmıĢ alimlərimizdəndir. XIX əsrədək 

ayrı-ayrı alimlər və filoloqlar tərəfindən mətnlərin müqayisəli tərtibi sahəsində yaranmıĢ 

zəngin elmi-praktiki ənənə onun mətnĢünas alim kimi yetiĢməsində baĢlıca rol oynamıĢdır. 

O, ayrı-ayrı əsərlərin mətnləri üzərində tekstoloji araĢdırmalara atası Məhəmməd Əfəndi və 

müəllimi Ġbrahim Xəlil əfəndi ġirvaninin rəhbərliyi altında hələ gənclik illərindən baĢlamıĢ-

dır (1, 80-109; 2, 37-52). Onun tədqiq etdiyi əsərlərdən biri də ġeyxzadə Məhəmməd bin 

Mustafa əl-Qocavinin XIII əsrin görkəmli alimi və müfəssiri Abdullah bin Ömər əl-Bayda-

vinin (öl.1286) məĢhur “Ənvar ət-tənzil və əsrar ət-təvil” təfsirinə yazdığı böyük həcmli, 

mükəmməl haĢiyəsidir (3; 4). 

Atabəy Əbu Bəkr ibn Səd ibn Zənginin (1226-1261) hökmranlığı dövründə ġiraz yaxın-

lığındakı Bayda Ģəhərində dünyaya gəlmiĢ və 1286-cı ildə Təbrizdə vəfat etmiĢ əl-Baydavi-

nin göstərilən təfsirinə islam dünyasının onlarla alimləri müxtəlif həcmlərdə haĢiyə və təli-

qələr yazmıĢlar (5, I, 186-194). Onların sırasında, öz dövrünün məĢhur Ģəxsiyyətləri olmuĢ 

on nəfərdən çox azərbaycanlı müfəssirlərin, o cümlədən Məhəmməd Əmin ġirvani 

(öl.1626), Hüseyn əl-Hüseyni əl-Xalxali (1606 və 1620-ci ildə vəfat edib), Mühiyəddin Mə-

həmməd bin Məhəmməd əl-Bərdəi ət-Təbrizi (1521-ci ildə ölüb), Baba Nemətullah bin Mə-

həmməd Naxçıvani (öl.1514), Saleh ibn Qarabağ ġirvani (1622-1672) və baĢqalarının adına 

da rast gəlirik (6, 797-799). 

Əl-Baydavinin göstərilən təfsirinə yazılmıĢ çoxsaylı haĢiyələr arasında ġeyxzadə əl-Qo-

cavinin (öl.1543 və ya 1544-cü il) haĢiyəsi böyük Ģöhrət qazanaraq, islam ġərqində geniĢ 

coğrafi ərazidə yayılmıĢdır. ġeyxzadə Anadolunun Ģimal-qərb bölgəsindəki Qocaelində 

dünyaya gəlmiĢdir. Əcdadları kimi o da dövrünün görkəmli ilahiyyatçılarından olmuĢdur. 

Bir müddət qazı vəzifəsində iĢlədikdən sonra, uzun müddət mədrəsələrdə Quran və hədis-

lərdən dərs demiĢ, ömrünün sonunda isə tənhalığa çəkilərək, zahidanə həyat sürmüĢdür. 

Çoxlu sayda əsərlərin müəllifidir. O, Ġstanbulda Əmir Buxarinin qəbrinə yaxın Xoca Xey-

rəddin məscidinin ətrafında dəfn olunmuĢdur (7, 97-98; 8, 121-124; 9, 169-170; 10, IV, 

72). Onun qeyd edilən haĢiyəsinə orta əsr islam alimləri yüksək qiymət vermiĢlər. Bununla 

əlaqədar XVII əsrin görkəmli türk ensiklopedik alimi və biblioqrafı Katib Çələbi və Hacı 
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Xəlifə adları ilə Ģöhrət tapmıĢ Mustafa bin Abdulla (1609-1657) özünün “KəĢf əz-zünun an 

əsəmi əl-kutub vəl-funun” adlı ensiklopedik əsərində belə yazır: 

 

ٚ ٘ٝ اػظُ اٌؾٛاّٝ فبئلح ٚ اوضو٘ب ٔفؼب ٚ اٍٍٙٙب ػجبهح ٚ ٌجؼط اٌفعٛي ِٕزقت رٍه اٌؾب١ّخ ٚ ال٠قفٝ أٙب ِٓ   

(5, I, 188) اػي اٌؾٛاّٝ ٚ اوضو٘ب ل١ّخ ٚ اػزجبها ٚ مٌه ٌجووخ ى٘لٖ ٚ صالؽٗ    

 

(“O faydalılığı, ən çox əhəmiyyətliliyi və dilinin sadəliyi baxımından haĢiyələrin ən 

möhtəĢəmidir. Hər Ģeyi bilmək istəyən alimlərin bəziləri həmin haĢiyənin müntəxabatını 

tərtib etmiĢlər. Gizli deyildir ki, o haĢiyələrin ən dəyərlisi, ən qiymətlisi və etibarlısıdır. Bu 

da müəllifin möminliyinin və dindarlığının bərəkətindəndir”). 

ġeyxzadə əl-Baydavinin “Ənvar ət-tənzil və əsrar ət-təvil” təfsirinə haĢiyə yazmağa pe-

daqoji fəaliyyətlə məĢğul olduğu illərdə baĢlamıĢdır. Onun bu haĢiyəni yazmaqda ilk məq-

sədi “Ənvar ət-tənzil və əsrar ət-təvil” təfsirinin mətnini məktəb Ģagirdlərinin səviyyəsinə 

uyğunlaĢdırmaq olmuĢdur. Buna görə də o, Ģagirdlərin yaxĢı baĢa düĢmələri və mənimsə-

mələri üçün bu təfsirin hər bir sözünü qrammatik, leksik və fonetik baxımdan təhlil etmiĢ, 

Quranın surələri və ayələri ilə bağlı bütün tarixi faktlara və onların çoxsaylı variantlarına, 

asan anlaĢıla bilən bir formada aydınlıq gətirmiĢdir. Buna görə də ġeyxzadənin bu haĢiyəsi-

nin həcmi kifayət qədər geniĢ olmuĢ və səkkiz cildə qədər böyümüĢdür. Bu da onu göstərir 

ki, bu haĢiyədə əl-Baydavinin təfsiri hərtərəfli müfəssəl Ģəkildə Ģərh edilmiĢdir. 

Bir qədər sonra ġeyxzadə bu haĢiyəsi üzərinə yenidən qayıtmalı olmuĢdur. O, təlim 

məqsədi güdən hər Ģeyi öz haĢiyəsindən çıxarıb, yerdə qalan hissəsini yenidən iĢləmiĢdir. 

Alim haĢiyənin yenidən iĢlədiyi nüsxəsinə yeni araĢdırmalar əlavə edərək, haĢiyənin yeni 

elmi variantını hazırlamıĢdır (5, I, 188; 11, II, 27-28). Alimin haĢiyəsinin biri-birindən ciddi 

Ģəkildə fərqlənən iki müxtəlif variantlarını orta əsr katibləri nüsxədən-nüsxəyə köçürərək 

çoxaldılan zaman bu variantların mətnləri üzərində o dərəcədə özbaĢnalığa yol vermiĢlər ki, 

onların arasında olan fərqlər heçə endirilmiĢdir. Həmin katiblər ġeyxzadənin bu dəyərli əsə-

rindən sadə antalogiyalar tərtib edərək, onu adi qiraət toplusuna çevirmiĢlər. Bununla əlaqə-

dar Katib Çələbi “KəĢf əz-Zünun...” əsərində belə yazır: 

 

وزجٙب اٚال ػٍٝ ٍج١ً اال٠عبػ ٚ اٌج١بْ ٌٍّجزلٜ فٝ صّبٔٝ ِؾٍلاد صُ اٍزب ٔفٙب صب١ٔب ثٕٛع رصوف ف١ٗ ٚى٠بكح ػ١ٍٗ  

(I, 188 ,5)فبٔزْو  ثّٙب ا٠لٜ إٌَبؿ ؽزٝ وبك اْ ال ٠فوق ث١ّٕٙب ٘بربْ إٌَقزبْ ٚ رالػت    

 

(“Ġlk dəfə haĢiyəni Ģagirdlər üçün səkkiz cilddə izah və Ģərhlərlə yazmıĢdır. Sonra ikinci 

dəfə haĢiyə üzərinə qayıdaraq, orada bir növ bildiyi kimi dəyiĢiklik və əlavələr etmiĢdir. 

HaĢiyənin biri-birindən fərqlənən variantlarının mətnləri üzərində katiblər o dərəcədə 

özbaĢınalığa yol vermiĢlər ki, onların arasında olan fərqlər az qala heçə endirilmiĢdir”). 

Salah Məhəmməd əl-Xeymi ġeyxzadənin haĢiyəsinin ayrı-ayrı əlyazmalarının elmi-

paleoqrafik təsvirini verərkən onların biri-birindən ciddi Ģəkildə fərqləndiyini yazır: 

 

ٔقزٍف ٘نٖ إٌَقخ ػٓ إٌَـ اٌَبثمخ ٔمصب ٚى٠بكح ٚف١ٙب افزالف فٝ ثؼط االٌفبظ ػٓ غ١و٘ب، ػٍّب ثبْ إٌبٍـ 

(III, 259 ,12)للاّبه اٌٝ  ثؼط  أٙب َٔقذ ِٓ َٔقخ ِٕمٌٛخ ػٓ َٔقخ اٌّؤٌف ٌٚىٓ ٘نا االِو َِزجؼل الْ ف١ٙب 

 االفطبء اٌّقزٍفخ 
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(“Bu nüsxə əvvəlki nüsxələrdən çatıĢmamazlıq və əlavələrlə fərqlənir. Katibin bu 

nüsxənin müəllif nüsxəsindən köçürülmüĢ əlyazmasından köçürüldüyünü qeyd etməsinə 

baxmayaraq, bu nüsxədə baĢqaları ilə müqayisədə bəzi ifadələrdə ixtilaflar vardır. Lakin 

bu, yəni müəllif nüsxəsindən köçürülmüĢ əlyazmasından yazıldığı mümkün deyildir, çünki 

orada bəzi müxtəlif xətalar mövcuddur”). 

Ġstər Katib Çələbinin, istərsə də Salah Məhəmməd əl-Xeyminin yazdıqları da bir daha 

sübut edir ki, orta əsr katibləri ayrı-ayrı klassiklərin əsərlərinin üzünü köçürərək, çoxaldılan 

zaman ciddi təhriflərə yol verdikləri kimi, ġeyxzadənin haĢiyəsinin biri-birindən fərqlənən 

iki variantını da köçürüb, geniĢ coğrafi ərazidə yayarkən onun nüsxələrini ciddi təhriflərə 

məruz qoymuĢlar. 

Orta əsr klassikləri əsərlərinin mətnlərində, eləcə də ġeyxzadənin haĢiyəsinin ayrı-ayrı 

nüsxələrində katiblərin yol verdikləri özbaĢınalıqlar haqqında baĢqa alimlər kimi Əbdülqəni 

Nuxəvi Xalisəqarızadəyə də yaxĢı məlum idi. Orta əsrlərin bir sıra ədəbiyyatĢünasları klas-

siklərin əsərlərini tədqiq və Ģərh edərkən, yaxud köçürərkən mətnlərdə katib təhriflərinə bi-

ganə qalmamıĢ, həmin əsərlərin mətnlərini bir neçə nüsxə əsasında islah etməyə baĢlamıĢ-

lar. Əbdülqəni Nuxəvi Xalsəqarızadə də mətnĢünas alim kimi hər Ģeydən öncə tədqiq və 

tədris etdiyi əsərlərin etibarlı mətnlərini tərtib etməyə çalıĢmıĢdır. Bu baxımdan da o, ġeyx-

zadənin əl-Baydavi təfsirinə yazdığı haĢiyənin ikinci elmi variantının mətni üzərində, sözün 

əsl mənasında apardığı elmi-tekstoloji tədqiqat böyük maraq doğurur. Alim bu haĢiyəni iki 

cilddə böyük həcmli əlyazma kitablarına köçürmüĢdür. 1036 səhifədən ibarət birinci cildi 

narın, gözəl nəsx xətti ilə 1256 (1840-41)-cı ildə köçürməyə baĢlamıĢ və üç il sonra 1258 

(1842-43)-ci ildə baĢa çatdırmıĢdır. Bu cildi tamamladıqdan sonra isə haĢiyənin ikinci cildi-

ni köçürməyə baĢlamıĢdır. 838 səhifədən ibarət olan ikinci cildi 1259 (1843-44)-cu ildə ey-

nilə gözəl nəsx xəttilə köçürməyə baĢlamıĢ və 1260 (1844)-cı ildə baĢa çatdırmıĢdır. Bədii 

tərtibatına görə bu iki əlyazma kitabı kitab mədəniyyətimizin ən gözəl nümunələrindən biri 

kimi çox dəyərlidir. 

HaĢiyənin birinci cildinin 6a, ikinci cildin isə 10a vərəqlərində üçbucaq Ģəklində qırmızı 

və qara mürəkkəblə kalliqrafik nəsx xəttilə ünvan yazılmıĢdır. Həmin ünvanlarda əsərin və 

müəllifin adı, katibin adı və köçürülmə tarixi qeyd edilmiĢdir. Alimin birinci cildin 1b vərə-

qində yazdığı fehristin sonluğunda verdiyi məlumata görə o, ġeyxzadənin bu təfsirini müəl-

limi və dövrünün tanınmıĢ alimi Ġbrahimxəlil ġirvaninin göstəriĢi ilə köçürmüĢ və tədqiq et-

miĢdir. Bununla əlaqədar o, belə yazır: 

 

 (3, I, 1b) لل وبْ اٌؼبٌُ اٌفبظً ِٛالٔب اثوا١ُ٘ ف١ًٍ افٕلٜ اٌْوٚأٝ ٍججب ٚ ثبػضب ٌىزبثخ ٘نٖ اٌؾب١ّخ اٌْو٠فخ    

 

(“Bu Ģərafətli haĢiyənin yazılmasına səbəkar və bais fəzilətli alim, mövlanə Ġbrahimxəlil 

əfəndi ġirvani oldu”). 

Əbdülqəni nuxəvi Xalisəqarızadə hər iki cilddə yazdığı ünvanların yanında aĢağıdakı 

sözləri qeyd etmiĢdır: 

 

رصؾ١ؾبد ر١َؤب هللا إٌَـ ا٠ٙب االفٛاْ ال رٍِْٛٛ اْ ٚعلرُ اٌغٍطبد فبْ ٌُ ٔغل إٌَـ اي   

(3, I, 6a; 4, II, 10a) ٚاٌزصؾ١ؼ ثفعٍٗ    
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 (“Ey qardaĢlar, səhvlər tapsanız məni ittiham etməyin, çünki mükəmməl nüsxələr tapa 

bilmədik. Allah bizə (baĢqa) nüsxələr tapmağı nəsib etsə, oradakı (çoxlu sayda) təhrifləri 

onların sayəsində islah edərdik”). 

Bu qeyddən aydın olur ki, Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə bu haĢiyədə katiblərin yol 

verdikləri təhriflər ona məlum olmuĢdur. Ona görə də əsərin kamil mətnini hazırlamaq üçün 

onun baĢqa nüsxələrini axtarmalı olur. Bununla bərabər o, əl-Beydavinin göstərilən təfsiri-

nə yazılmıĢ baĢqa Ģərh və haĢiyələrlə də tanıĢ olmağa baĢlamıĢdır. O, ġeyxzadənin haĢiyəsi-

nin birinci cildinin əvvəlində qeyd edir ki, ġeyxzadə Ruminin, Sədi Çələbinin, ġeyxzadə 

ġirvaninin, Məhəmməd əfəndi əl-Xadiminin, ġihabəddin əl-Xafacinin, Əbdülhəkim əs-Sil-

kutinin, Mövlanə Xosrovun, Molla Hüseyn əl-Xalxalinin, Molla Ġsaməddin əl-Əsfəraininin, 

Ġmam əs-Süyutinin, ġeyx Zəkəriyyə əl-Ənsarinin və baĢqalarının Ģərh və haĢiyələrini gör-

müĢ və eĢitmiĢdir (3, I, 2b). Bu qeyd onu göstərir ki, Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə 

apardığı tədqiqatlara çox ciddi yanaĢmıĢ, araĢdırdığı əsərlərlə bağlı olan digər əsərləri və 

mənbələri çox diqqətlə öyrənmiĢdir. O, tədqiq etdiyi haĢiyənin ayrı-ayrı nüsxələrini, xüsu-

sən Misir nəĢrini əldə etdikdən sonra, köçürçdüyü nüsxəni həmin nüsxələrlə müqayisəli Ģə-

kildə araĢdırmağa baĢlamıĢdır. HaĢiyənin mətni üzərində apardığı tədqiqatlar nəticəsində 

ayrı-ayrı söz, ifadə, cümlə və parçalar Ģəklində aĢkar etdiyi nüsxə fərqlərinin hamısını 

mətnin haĢiyələrində qeyd etməklə bərabər, apardığı tekstoloji araĢdırmalarla bağlı mətnə 

geniĢ Ģərh və izahlar yazmıĢdır. Bununla bərabər Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə bu təd-

qiqatla bağlı söylədiyi fikir və mülahizələrinin düzgünlüyünü əl-Baydavinin təfsirinə yazıl-

mıĢ ayrı-ayrı Ģərh və haĢiyələrdən verdiyi çıxarıĢlarla elmi surətdə əsaslandırılmıĢdır. Bu-

nunla da, Əbdülqəni Nuxəvinin tərtib etdiyi mətnin haĢiyələri baĢdan sona kimi nüsxə fərq-

ləri, Ģərh və izahlarla doldurulmuĢdur. Bəzi hallarda mətnin haĢiyələri bu Ģərhlərə kifayət 

etmədikdə səhifələr arasına əlavə vərəqlər salınmıĢdır. 

Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadənin ġeyxzadə haĢiyəsinin mətni üzərində apardığı mü-

kəmməl tekstoloji araĢdırmaları, mətnə yazdığı ikinci sonluq da təsdiqləyir. O, qeyd edir ki, 

29 ildən sonra, yəni 1268 (1869)-ci ildə əvvəl köçürdüyü haĢiyənin mətni üzərinə bir daha 

qayıdaraq, onun mətnini əldə etdiyi baĢqa nüsxələr, o cümlədən haĢiyənin Misir çapı əsasında 

yenidən araĢdırmıĢ (3, I, 1036; 4, II, 838) və ġeyxzadə haĢiyəsinin imkan daxilində daha 

kamil nüsxəsini tərtib etmiĢdir. Təsadüfi deyildir ki, tədqiqatçılar Əbdülqəni Nuxəvinin tərtib 

etdiyi nüsxəni ġeyxzadə haĢiyəsinin öz dövrünə görə elmi-tənqidi mətni hesab edirlər. 

Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadənin tərtib etdiyi mətnə yazdığı Ģərhləri dövrünün çox 

qiymətli bir tədqiqat əsəri kimi dəyərləndirmək olar. 
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Камандар Шарифов 

 

Текстологическое исследование глоссы Шейхзаде 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматривается текстологическое исследование глоссы ученого XVI 

века Шейхзаде Мухаммеда ал-Коджави к комментарию Корана Абдуллаха ал-Байда-

ви под названием «Анвар ат-танзил ва асрар ат-тавил» ученого XIX в. Абдулгани Ну-

хави Халисакарызаде в двух рукописных томах. 

   

Kamandar Sherifov 

 

The textual study of the gloss by Sheykhzadeh 

 

SUMMARY 

 

 The article deals with Abdulqani Nukhavi Khalisaqarizade’s (the scholar of the 19th 

century) textual study consisting of 2 manuscript books, which focuses on the text of the 

gloss by Sheykhzadeh Muhammad Al-Qocavi- the scholar of the 16th century. The gloss is 

about the commentary on Koran which was written by Abdulla Al-Baydavi. 
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раф. 

Key words: manuscript, magazine, Orient, science, world, eminent scholar. 

 

“SərgüzəĢt” fars sözü olub, “sər” “baĢ” və “güzəĢtən” – “gələn, keçən” mənalarını bildirir.  

“SərgüzəĢt” sözünə “risalə”, “məktub” mənasını verən yenə farsca “namə” sözünü əlavə 

etməklə düzələn sərgüzəĢtnamə insanların baĢına gələn hadisələri və bu hadisələrlə əlaqə-

dar duyğu və düĢüncələrini doğrudan da öz uydurmaları ilə zənginləĢdirdikləri əsərlərin 

adıdır.  

Daha çox mənəvi nəzm Ģəkli ilə, bəzən də mənzum-mənsur qarıĢıq olaraq yazılan sərgü-

zəĢtnamələrdə məsnəvinin yanında qəsidə, qəzəl, müxəmməs, tərcibənd, müsəmmə, qitə, 

rübai, beyt kimi nəzm formaları da istifadə edilmiĢdir. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda 

Yaхın və Оrta ġərq хalqlarının elm və sənətin, ədəbiyyat və mədəniyyətin müхtəlif sahələrinə 

aid külli miqdarda nadir yazılı abidələr saхlanılır. Bunların içərisində dünya ədəbiyyatı və 

mədəniyyəti tariхində хüsusi yer tutan Əbülqasim Firdоvsi, Nəsirəddin Tusi, Ġbn Sina, 

Хaqani ġirvani, Nizami Gəncəvi, Əbdürrəhman Cami, ƏliĢir Nəvai və baĢqa bu kimi sə-

nətkarların əsərlərinin ustad rəssamlar, хəttatlar və müzəhhiblər tərəfindən hazırlanmıĢ, qızıl 

və gümüĢ suyu ilə iĢlənmiĢ miniatür və оrnamentli nadir əlyazma nüsхələri vardır [1, 4].  

Yazılı abidələr kоlleksiyası toplamaq ənənəsi ХIХ əsrdə daha da inkiĢaf etmiĢdir. Həmin 

dövrdə yaĢayıb-yaratmıĢ Ģəхslərin, хüsusilə Ģair və alimlərin fəaliyyəti nəticəsində meydana 

çıхmıĢ bu iĢ zəngin əlyazma хəzinələrinin yaranmasına səbəb оlmuĢdur. Yalnız Azərbay-

canda deyil, Ġran, Türkiyə və baĢqa ġərq ölkələrində hazırlanan bu əlyazmalar Ģəхsi kitab-

хana və kоlleksiyalarda saхlanıb dövrümüzə qədər gəlib çatmıĢdır.  

Оrta əsrlərdə ziyalılar arasında hədiyyə kimi nəfis əlyazması bəхĢ etmək bir adət idi. ġah 

kitabхanaları və saray adamlarının istifadəsi üçün də bəzəkli əlyazmalar hazırlanırdı. Lakin 

bu yazılı abidələrin çохu yanğınlar, müharibələr və baĢqa təbii fəlakətlər nəticəsində məhv 

оlmuĢdur. 

Azərbaycanda оrta əsrlərdən baĢlayaraq zəngin Ģəхsi kitabхanalar, kоlleksiyalar оlmuĢ 

və çətin оlsa da bunların tədqiqi ədəbiyyat və mədəniyyət tariхimiz üçün əhəmiyyətlidir. 

Azərbaycanın “Darül-hikmə” adlanan Ərdəbil kitabхanası dünyanın əlyazmaları хəzinələri 
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içərisində ölçülməz dərəcədə zəngin оlmuĢdur. Оradakı əlyazmalarının əksəriyyəti kоlleksi-

ya tоplamaq məqsədi ilə yarandığı üçün çох qiymətli nüsхələr idi.  

Vaхtilə Azərbaycanda, əlyazmaların Ģah və sultanların kolleksiyalarında toplandığı kimi, 

ayrı-ayrı Ģəhərlərdə çохlu ev kitabхanaları və əlyazma kоlleksiyaları da mövcud оlmuĢdur. 

Sahibinin mədəni səviyyəsini göstərən, оnun bir ədəbiyyat, mədəniyyət və elm хadimi kimi 

fоrmalaĢmasında əhəmiyyəti оlan bu kоlleksiyalar, həm də оnların öz əsərini yazarkən 

hansı ilk mənbələrə istinad etdiyini aydınlaĢdırır, əsərlərinin avtоqraflarını tanıtdırır, yazdı-

ğı əsər üzərində necə iĢlədiyini, bu əsərlərin variantlarını müəyyən edir. 

Böyük əksəriyyəti tarixin girdabından çıxmasa da, bir qismi qorunub saxlanılmıĢ bu kitab-

xana və kolleksiyalar dövrümüzə qədər gəlib çıxmıĢdır. Təqdirəlayiq haldır ki, onların bir 

qismi AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda mühafizə olunmaqdadır. 

Bu gün institutumuzda Mirzə Fətəli Axundov, Mir Möhsün Nəvvab, Hüseyn əfəndi Qa-

yıbоv, Həsən bəy Zərdabi, Seyid Əzim ġirvani və baĢqalarının Ģəхsi fоndları mühafizə 

olunmaqdadır. 

Belə kоlleksiоnerlərdən biri də Azərbaycan dilinin tariхi sahəsinin banisi, filоlоgiya 

elmləri dоktоru, Azərbaycan MEA-nın müхbir üzvü, Dövlət mükafatı laureatı Əbdüləzəl 

Dəmirçizadədir (1909-1979). O, kitabı çох sevmiĢ, оnu qiymətləndirmiĢ, tоpladığı kitab, 

əlyazmalarla dərindən məĢğul оlmuĢ, tədqiq edərkən оnlardan bəhrələnmiĢ və öz biliyini tə-

ləbələrinə çatdırmıĢdır. О, əlyazmaların çохunu ġəkidəki məktəb və mədrəsələrdən topla-

mıĢdı. Оnun ərəb, fars, türk dillərində tоpladığı, mühafizə etdiyi əlyazmalara özü üçün ha-

zırlatdığı möhür vurulmuĢdur. Bu möhürlərdən birinin üzərində rus dilində “Iz liçnоy bib-

liоteki Damirçizade A.M.” sözləri yazılmıĢdır. Kоlleksiоnerin Ģəхsi kitabхanasında elmin 

müхtəlif sahələrinə aid оlan əlyazmalardan görünür ki, о, tоpladığı yazılı abidələri çох sev-

miĢ, böyük həssaslıqla оnlara müraciət etmiĢ, bərpaya ehtiyacı оlanı bərpa etmiĢ və ya et-

dirmiĢ, bəzilərini cildləmiĢ (nazik kartоn və ya bezlə, adi kağızla), əlyazmaların Ģirazəsinin 

çохuna “D.Ə.Ə. Əlyazma №…” əlyazmanın adı, müəllifi, bəzən dili və s. yazmıĢdır. 

Dəmirçizadənin kоlleksiyasında çap kitabları ilə yanaĢı, 150-yə qədər əlyazma kitabları 

da vardır [1, 221-222]. 

Belə əlyazma kitablarından biri də, “SərgüzəĢtnameyi-Zehni” əsəridir. Əsərin müəllifi 

Zehni Əfəndi ibn Оsmandır (1797-1859). 

Zehni əfəndi Bayburtlu Hacı Osman Əfəndinin oğludur. Adı Mehmet Emin olmasına 

baxmayaraq, bütün Ģeirlərində Zehni ləqəbi iĢlənmiĢdir. Bu da onun Zehni məhəlləsindən 

olduğuna iĢarədir. Ġlk təhsilini Bayburtda aldıqdan sonra, təhsilini Trabzon və Ərzurum 

mədrəsələrində davam etdirmiĢdir. Təhsilini tamamladıqdan sonra 20 yaĢında Ġstanbula get-

miĢ və orada Divanı-Hümayun Kəlamında katib kimi fəaliyyətə baĢlamıĢdır. On il sonra, 

1826-cı ildə təkrar Bayburta qayıtmıĢ və 1828-1829-cu illərdə Rus istilaları vaxtı məmləkə-

tini tərk etmək məcburiyyətində qalan Zehni Ərzuruma gəlir. Orada əvvəl Molla DərviĢ Pa-

Ģanın, sonra isə Ərzurum valiləri Rauf, Galip və Eğinli Salih paĢalarla birlikdə Xəzinədar-

zadə Osman PaĢanın katibi olmuĢdu. Bir müddət sonra isə təkrar yenə Ġstanbula qayıdıb, 

Çanaqqala mühafizi Vasif PaĢanın məktubçusu olmuĢdur. 1838-ci ildə həccə getmiĢ, geri 

qayıdanda taxta çıxan Sultan Əbdülməcidi bu münasibətlə təbrik edir. 1839-cu ildə tərtib 

etdiyi divanını Babiəliyə təqdim etmiĢdir. 1859-cu ildə ürək xəstəliyi ilə bağlı istehfa 
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verərək, Trabzona qayıtmıĢ və Xolasan kəndində vəfat etmiĢdir. Qəbri 1936-cı ildə Bay-

burta köçürüldü [2, V, 3347; 3, 229]. 

Bir əruz Ģairi olan Zehni Əfəndi heca vəznində dəyərli Ģeirlər yazdığına görə dövrünün 

ən məĢhur Ģairlərindən biri idi. Zehni həm əruz həm də heca vəznini birləĢdirməyə çalıĢan 

ilk Ģairdir. ġeirlərində yaĢadığı dövrdə qarĢılaĢdığı haqsızlıqdan Ģikayətləri də sezilməkdə-

dir. 1839-cu ildə tamamladığı, “Divani Zehni” kimi tanınmıĢ divan oğlu Əhməd Rəvayi tə-

rəfindən Ġstanbulda yayılmıĢdır [4, V, 229-230; 5, II, 120]. 1854-cü ildə yazdığı “Sərgü-

zəĢtnamə” adlı təzkirəsinin isə dünyanın bir çox kitabxana, muzey və əlyazmalar xəzinəsin-

də on bir nüsxələri qorunub saxlanır. Mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə bu abidə-

nin avtoqraf nüsxəsi də var [3, 230; 6]. Zehninin digər bir əsəri isə “Kitabü Hikayə Qəribə” 

adlanır. Bu əsər 1817-ci ildə Bayburt bəylərindən olan PaĢazadə Hacı Sadullah bəy, ailəsi 

və xüsusilə, oğlu Abdullah bəydən bəhs edir.  

AMEA Əlyazmalar Ġnstitutunda Zehni Əfəndinin “SərgüzəĢtnamə” əsərinin əlyazma [7], 

“Nəsihət əl-ixvan”ın [8] isə əski çap nüsxəsini aĢkarlamıĢıq.  

ХIХ yüzillikdə yaranan memuar ədəbiyyatının nadir nümunələrindən olan “SərgüzəĢtna-

mə” mənzum Ģəkildə yazılmıĢdır. Əsərə, Ģairin özü, dövründə yaĢamıĢ tarixi və ictimai 

Ģəxslərin həyatı haqqında məlumat, Zehninin müхtəlif Ģeirləri, Əli Namiq Əfəndiyə və baĢ-

qalarına yazdığı həcvlər, Trabzоnda Əta Talib Əfəndiyə və baĢqalarına yazdığı qəzəl, mü-

хəmməs və müsəddəsi, müхtəlif təqdirnamə, ərizə və baĢqa sənədlərin surətləri, хütbə, 

mоizə və s. daхil edilmiĢdir. Əsərin bir çох hissəsi dastan adlandırılmıĢdır. “SərgüzəĢtna-

meyi-Zehni” türk dilində yazılsa da, оrada verilən хütbə və mоizələr ərəbcədir. 

Əlyazma Rusiya istehsalı olan ağ, saya vərəqlərə rüqə хəttilə, qara mürəkkəblə köçürül-

müĢdür. BaĢlıqlar qırmızı mürəkkəblədir. Əlyazmanın əvvəlində katib tərəfindən əsərə 

mündəricat verilmiĢdir. Əsər  

 ؽمٝ ٘و اِوكٖ الىِله ٠بك

٘وّٝ ا٠غبك لٍلِٝ ؽم١ٍٗ  

ilə baĢlayır,  

ك٠لٖ َِزٕٗ ٔووَٟ فَزخ   

 وبوً ربه٠ٕٗ كي ثَزٗ

ilə bitir. 

“SərgüzəĢtnameyi-Zehni” əsərində: “Məsnəvi”, “Səbəbi təlifi risale”, “Dər bəyan xidməti 

vəzir”, “Dər bəyan xazanzadə”, “Dər bəyani Osman Nuri PaĢa”, “Dər bəyani Vəli Ġbrahim 

PaĢa”, “Dər bəyan əhval qəza”, “Dər bəyani Xazənzadə Osman PaĢa”, “Dər bəyani Osman 

Nuri PaĢa”, “Dər bəyani vali Ġbrahim PaĢa” və s. baĢlıqlar altında Ģeirlər verilmiĢdir [7]. 

Abidənin 50b-53a vərəqlərinin haĢiyələrində ƏliĢir Nəvainin sоnradan naməlum Ģəхs tə-

rəfindən köçürülmüĢ cığatay dilində Ģerləri yazılmıĢdır. Abidənin cildi, üzərinə bоz kağız 

çəkilmiĢ kartоndur. Əlyazmada iki əsər köçürülmüĢdür və həcmi 151 vərəqdir. “SərgüzəĢt-

nameyi-Zehni” əsəri əlyazmanın 1a-78b vərəqlərini əhatə edir, hər vərəq 14 sətr olmaqla 

1030 beytdən ibarətdir. Abidənin ölçüsü: 16,5х24-dir. Əlyazmanın sоnunda katibin adı və 

əsəri tamamladığı tariх kalliqrafik хətlə verilmiĢdir. Sоnluqda abidənin h.1294/1877-ci ildə 

Seyid Əhməd tərəfindən köçürüldüyü göstərilmiĢdir. 24a vərəqində Ə.Dəmirçizadənin imza 

və kitabхana möhürü basılmıĢdır. “SərgüzəĢtnameyi-Zehni” əsəri tədqiqatçılar üçün maraq-

lı bir mənbə olacaqdır. 
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Метанет Мурадова 

 

Зехни Эфенди и его произведение «Сергюзештнамеи-Зехни» 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: рукопись, сборник, Восток, наука, мир, редкий, ученый, каллиграф. 

В Институте Рукописей хранятся личные архивы знаменитых азербайджанских 

деятелей науки и культуры. Один из них - доктор филологических наук, член-коррес-

пондент НАНА, лауреат государственной премии, основоположник истории азербай-

джанского языкознания Абдульазал Дамирчизаде (1909-1979). Он приобрел мно-

жество книг, высоко оценил, вел исследовательскую работу над собранными руко-

писями и книгами и привил свои знания студентам. Количество рукописных книг его 

коллекции достигает 150 за исклюючением печатных изданий. Одной из таких руко-

писных книг является «Сергюзештнамеи-Зехни».  

 

Matanat Muradova 

 

Zehni Afandi and his work “Sarguzashtnameyi-Zehni” 

 

SUMMARY 

 

Key words: manuscript, magazine, Orient, science, world, eminent scholar 

In the Institute of Manuscripts are preserved personal archives of the well-known Azer-

baijani men of science and art. One of those eminent persons is Abdulazal Damirchizadeh 

(1909-1979), Doctor of Philology, correspondent member of ANAS, laureate of State prize, 

founder of the field of the history of the Azerbaijani language. He was fond of books, 

highly appreciated it, closely researched books and manuscripts he collected and shared his 

knowledge with his students. The number of manuscript books in his collection is 150, 

except printed books. One of those manuscript books is the work “Sarguzashtnameyi-

Zehni”. 
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UOT: 82-3.512.162  

Ələkbərova Əzizə  

AMEA Məhəmməd Füzuli adına  

Əlyazmalar İnstitutu, kiçik elmi işçi 

 

 

AZƏRBAYCANIN MAARĠFÇĠ ZĠYALISI  

RƏġĠD BƏY ƏFƏNDĠYEV 

 

Açar sözlər: Rəşid bəy Əfəndiyev, pedaqoq, Qori seminariyası, Nuxa, təhsil. 

Ключевые слова: Рашид бек Эфендиев, педагог, Горийскую семинарию, Нуха, 

образование. 

 Key words: Rashid Bey Efendiyev, teacher, Gory seminary, Nuh, educational. 

 

Azərbaycanın elm, maarif, pedaqogika, ədəbi fikir sahəsində yorulmadan çalıĢan ziyalı-

lardan biri də RəĢid bəy Əfəndiyevdir. RəĢid bəy Ġsmayıl oğlu Əfəndiyev (Əfəndizadə) 

1863-cü ildə Nuxa (ġəki) Ģəhərində ruhani məmur ailəsində anadan olmuĢdur. Ġlk təhsilini 

mollaxanada almaqla yanaĢı, axĢamlar evdə ruhani atasından ərəb, fars dillərini və bu dil-

lərdə yazılmıĢ ədəbi nümunələri öyrənirdi. 

1873-cü ildə Cümə məscidində yerləĢən mollaxanada ibtidai təhsilini bitirib, sonra Nuxa 

qəza və Ģəhər məktəblərində təhsilini rus dilində davam etdirir. Onun maarifçi kimi forma-

laĢmasında Mirzə Fətəli Axundovun məsləhətləri böyük rol oynamıĢdı. 1878-ci ildə ictimai 

xadim R.Əfəndiyevə Qori müəllimlər seminariyasının nəzdində açılacaq müsəlman Ģöbə-

sində oxumağı məsləhət görür. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstiutunda 

saxlanan fond 8, s.v. 49-dakı tərcümeyi-halının üçüncü səhifəsində Mirzə Fətəli Axundov 

və Aleksey Osipoviç Çernyayevskinin ona göstərdikləri qayğı haqqında bir səhifəlik xatirə 

yazmıĢdır. Maarifçinin «Эпизоды из жизни Мирза Фатали Ахундова» (“Mirzə Fətəli 

Axundovun həyatından epizodlar”) adlı digər avtoqrafı isə Ģəxsi arxivində s.v.40-da müha-

fizə edilir. Azərbaycan və rus dilində yazılmıĢ bu əlyazmada Mirzə Fətəlinin ruhaniliyə 

qarĢı mübarizəsi, ərəb əlifbasında nöqtəli hərflərin islahı haqqında rəyi, uĢaq psixologiya-

sına münasibəti, yoxsullara mərhəmət hissi və baĢqa real həyat faktlarına aid maraqlı epi-

zodlar öz əksini tapmıĢdır. ġəxsi arxivində “Axundovun anadan olmasının 125-ci ildönümü 

münasibətilə” əlyazması s.v. 13-də, “M.F.Axundovun 50 illik vəfatı günü münasibətilə xa-

tirə” s.v. 49-da mühafizə edilir. Bunlardan əlavə yazıçı Azərbaycan dramaturgiyasının bani-

sinə “Mirzə Fətəli Axundzadəyə xitab” adlı Ģeiri də həsr etmiĢdir: 

 

Bütün ġərq aləmini çulğamıĢdı fikri, namusun, 

Minillik yuxudan qaldırmaq idi eli məqsudun, 

Səni qurĢaq kimi sarmıĢdı cəlladınla cəsusun, 

Gəlib bir öylə dövran, onlar olmuĢ indi kabusun. 

Fəxarət eylə, ey sahibqələm, sahibzəban Mirzə! 
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Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının nəzdində Azərbaycan Ģöbəsinin açılması üçün 

millətçi, maarifpərvər Mirzə Fətəli Axundov və Qafqazın müftisi, ədəbiyyatĢünas Mirzə 

Hüseyn Qayıbzadə Qafqaz caniĢini, böyük knyaz Mixail Nikolayeviç Romanovdan uzun 

müddətdən sonra icazə alırlar. 1879-cu ildə Qafqaz Təhsil Dairəsinin göndərdiyi 8762 saylı 

dəftərxana sənədi bu yolda çalıĢan ziyalılarımızın arzularını gerçəkləĢdirdi. Aleksey 

Osipoviç Çernyayevski Ģöbənin inspektoru təyin edildi. Qori seminariyasının direktoru 

Dmitri Dmitriyeviç Semyonov Çernyayevskiyə bildirir ki, Ģöbə açılsa da ərizə verən çox 

azdı, Ģöbənin fəaliyyəti göstərməsi sual altındadır. Azərbaycanı böyük məhəbbətlə sevən 

Aleksey Osipoviç qapı-qapı gəzib uĢaq toplayır. O, Ġrəvana, Naxçıvana, Gəncəyə, ġuĢaya, 

ġamaxıya, Qubaya və Dərbəndə gedib, gələcəkdə Azərbaycan tarixinin müxtəlif sahələrin-

də böyük xidmətləri olacaq Ģəxsləri təhsilə cəlb edir. ġuĢadan Firidun bəy Köçərli, Səfərəli 

bəy Vəlibəyov, Baba bəy Səfərəlıbəyov, Lənkərandan Teymur bəy Məmmədbəyov, Qazax-

dan Ġsmayıl ağa Vəkilov, Məmmədağa ġıxlınski ilə yanaĢı ġəkidən RəĢid bəy Əfəndiyev 

Çernyayevskinin fərqlənən tələbələrindən olmuĢdur. ġərq və rus dillərini, dini və dünyəvi 

elmləri mükəmməl bilən R.Əfəndiyev müəlliminin diqqətini cəlb etmiĢdi. 

1840-cı ildə ġamaxının Mərəzə kəndində anadan olmuĢ, Azərbaycanın mentalentinin, 

dilinin, ədəbiyyatının tədrisi tarixində böyük xidmətlər göstərmiĢ, ömrünü bu xalqın 

maariflənməsinə həsr etmiĢ, milliyətcə rus Aleksey Osipoviç Çernyayevski yazır: 

“...Azərbaycanlılardan görkəmli maarif və mədəniyyət xadimləri daha çox yetiĢəcək. 

Onlar ana dillərində dərsliklər yazacaqlar, bu xalqın zəngin ədəbiyyatından, tarixindən cild-

cild əsərlər hazırlayacaqlar. Bu gün mənim elədiklərim o zaman çox cüzi görünəcək. Mən 

bunu hər bir azərbaycanlı seminaristin simasında görürəm. Ġftixar edirəm ki, “Vətən dili” 

kitabını müsəlman balaları üçün mən tərtib etmiĢəm. 

Bu kitabın vasitəsilə təkcə Qori seminariyasında deyil, ölkənin bütün qəzalarında olan 

ibtidai rus-Azərbaycan məktəblərində uĢaqlar savad öyrənirlər. “Vətən dili” kitabının birin-

ci hissəsini tələbəm RəĢid bəy Əfəndizadənin gözəl xətti ilə daĢ basmasında çap etdirdik, 

ikinci hissəsini Səfərəli bəy Vəlibəyovla birlikdə yazmıĢıq. O, 1881-ci ildə seminariyanı əla 

qiymətlərlə bitirdiyinə görə məktəbdə ana dili müəllimi saxlanıldı”.  

Azərbaycanda yeni açılan Ģöbənin qarĢısında duran ilk problem dərslik idi. R. Əfəndiyev 

yazır: “...dərsə Ģüur edilən zaman bir vaxt baĢa düĢdülər ki, türk (Azərbaycan) dilində kitab 

yoxdur və olmamıĢdır. Binəva Çernyayevski yaĢlı tələbələri kabinəsinə toplayıb bir komis-

siya intixab etdi. O cümlədən mən də həmin komissiyada iĢtirak edirdim. Həftəlik proqram 

tərtib edib gündəlik dərslərə material hazır edirdik və hər dərs üçün müfəssəl konspekt yazı-

lırdı. Dörd ədəd naçalni Ģkolalarda üsuli-sövti üzrə dərslər keçirilirdi. Erməni, gürcü və rus 

dillərində səs üsulu ilə baĢlamıĢ kitablar mövcud idi. Yalnız türk dili üçün təzədən kitab ha-

zırlanmağa və nəĢr edilməyə böyük ehtiyac var idi. Çünki Azərbaycan Ģöbəsini bitirib mü-

əllim çıxan cavanlar üçün kəndlərdə piĢəzvəxt türk məktəbi açılırdı. Onlar məktəbə gedən-

də seminariyanın nəzdində açılmıĢ nümunə məktəbinin kitab və dərsliklərini də aparacaqdı-

lar. Ona görə də Çernyayevski topladığı dərs materiallarını intixab edib bir kitab Ģəklinə 

saldı və mənim xəttimlə daĢbasmada “Vətən dili” adında kitabı basdırdı”.  

Azərbaycan xalqına təmənnasız xidmət göstərən Aleksey Osipoviçin hazırladığı və 

1882-ci ildə litoqrafiya üsulu ilə buraxılmıĢ “Vətən dili” dərsliyinin kalliqrafiya iĢləri 
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Ģagirdi Əfəndiyev tərəfindən yerinə yetirilmiĢdi. RəĢid bəyin inkiĢafında Çernyayevskiylə 

bu yaxınlığın təsiri böyük olur. O, həmin illərdən aktiv yaradıcılığa baĢalyır. Tələbə öz mü-

əlliminin sifariĢi ilə ilk dəfə “Qan ocağı” məscid məktəbini təsvir edən səhnəsini yazır və 

seminaristlərin qüvvəsi ilə pansionda tamaĢaya qoyur
1
. R.Əfəndiyevin fondunda s.v.32-də 

“Zaqafqaz seminariyasının türk Ģöbəsi inspektoru Aleksey Osipoviç Çernyayevski haqqın-

da müxtəsər tarixi məlumat (1878-1879)” adlı ərəb əlifbasıyla yazılmıĢ avtoqrafında Qori 

seminariyasının təĢkili tarixindən, əlaqədar Ģəxsələrdən, o cümlədən Çernyayevskinin fəa-

liyyətindən bəhs edir.  

R.Əfəndiyev ġəkidə 1879-cu ildə M.F.Axundovun “Hacı Qara” komediyasını, daha 

sonra seminariyada ədibin digər komediyalarını tamaĢaya qoymuĢ, özü də əsas rolların ifa-

çısı olmuĢdur. 

Oxuduğu illərdən fərqlənən ziyalı “ġəkinin vəzi-halı” adlı Ģeirini “Ziyayi-Qafqaziyyə” 

qəzetinin redaksiyasına göndərir və rus ədəbiyyatından tərcümələr edir. Əfəndiyevin azər-

baycan dilinə rus dilindən tərcümə etdiyi “Həndəsə” dərsliyi gürcü Ģairi PazikaĢvili-Vaja 

PĢavela tərəfindən rus dilinə tərcümə edilmiĢ ġ.Rustavelinin “Pələng dərisi geymiĢ pəhlə-

van” poeması ilə bərabər 1882-ci ildə Moskvada açılmıĢ kənd təsərrüfatı sərgisində nüma-

yiĢ etdirilmiĢdir
1
. 

1882-ci ildə Qori seminariyasını bitirib, əmək fəaliyyətinə QutqaĢen (indiki Qəbələ Ģə-

həri) ibtidai xalq məktəbində baĢlayır. 1890-cı ilə qədər orada iĢləyən pedaqoq həmin ildə 

Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndində açılan məktəbdə iki il iĢləyir. Ġki il burda iĢlədikdən 

sonra Tiflisə köçür. Pedaqoq Qafqaz Müsəlmanları Ruhani Ġdarəsinin tərkibindəki Zaqafqa-

ziya Əhli-Təsənni Ġdarəsində (1832-ci ildə Tiflis Ģəhərində Qafqaz sünniləri üçün təsis edi-

lib) katib köməkçisi vəzifəsinə təyin olunur. RəĢid bəy bu iĢə təyin olduğu zaman oranın 

müftisi vaxtilə Qoridə ona ana dili və Ģəriətdən dərs deyən Hüseyn Molla Yusif oğlu Qayıb-

zadə idi. Tiflisdə azərbaycanlı kasıblar üçün öz hesabına məktəb açmıĢ, azərbaycanlı qızla-

rın təhsil almasının qayğısına qalan, yazılı və Ģifahi ədəbiyyatın inkiĢafına, qabaqcıl müəl-

limlərin yazdıqları dərslik və risalələrin çapına qayğı göstərən müftiyə RəĢid bəy kimi bu 

sahələrdə məlumatlı Ģəxs lazım idi. Müvəqqəti iĢə götürülən Əfəndiyevin səriĢtəsi, savadı 

və gözəl xətti nəzərə alınaraq bir neçə aydan sonra daimi iĢə keçirilir. O, həmçinin müftinin 

himayəsində fəaliyyət göstərən “Ömər məktəbi”ndə müəllim iĢləyir. Pedaqoq kənd mollası 

və müəllimlik attestatı almaq üçün Tiflis-Kutaisi Sünni Məclisinə müraciət edir. O, 1892-ci 

ildə Tiflisdə Aleksandrovsk Müəllimlər Ġnstitutunun sonuncu kursuna daxil olur. On ildən 

çox pedaqoji fəaliyyəti olan ədibin dini idarədən sənəd almasında məqsədi yeni vəzifəsində 

möhkəmlənmək, Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasında iĢə düzəlmək, yazdığı dərslikləri 

Ali Ruhani Ġdarəsinin vasitəsi ilə çap etdirmək idi. 2 iyul 1893-cü ildə Zaqafqaziya Ruhani 

Ġdarəsinin qərarı ilə prixod mollası və müəllimliyi təsdiq edən 760 nömrəli attestat verilir. 

1916-cı ilə qədər Qori müəllimlər seminariyasında müəllim iĢləyib. Həmin ildə Ġrəvan qu-

berniyası Xalq Məktəblərinin inspektoru vəzifəsinə təyin olunmuĢdur. S.v. 50-də olan 25 

oktyabr 1917-ci ildə Ġrəvandan yazılmıĢ və Xalq Maarif Nazirliyi Ġrəvan quberniyası Xalq 

                                                             
1 Abdullayev Abdurahman “RəĢid bəy Əfəndiyev”, ġərq-Qərb, 2006. Səh. 4. 
1
 Abdullayev Abdurahman “RəĢid bəy Əfəndiyev”, ġərq-Qərb, 2006. Səh. 4. 
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Məktəbləri Müdriyyətinin (Дирекция Народных Училиш) Ģtamplı sənəddə Ġrəvandakı 

məktəbləri milliləĢdirmək üçün R.Əfəndiyevin nümayəndə göndərildiyi təsdiq edilir. O, 

Ġrəvanda iĢlədiyi müddətdə qəza və üsuli-cədid məktəblərində təlim-tərbiyə iĢlərini, tədrisin 

keyfiyyətini nəzarətdə saxlayır və qısamüddətli ixtisasartırma kursları yaradır. Qafqaz Təh-

sil Dairəsi tərəfindən tədris fəaliyyətindəki xidmətlərinə görə fərqlənmə medalıyla təltif 

olunmuĢdur. 1918-ci ildə Qazax seminariyasına direktor təyin olunur. Azərbaycan Cumhu-

riyyəti yarandıqdan sonra, yəni 1918-1919-cu illərdə Bakıda kiĢi seminariyasının direktoru 

vəzifəsində iĢləmiĢdir. Böyük ziyalı, əsl müəllim Əfəndiyev müsəlman xalqının savadlan-

ması üçün Nuxa Ģəhərində həm kiĢilər, həm də qadınlar üçün seminariyalar təĢkil etmiĢ, 

daha geniĢ kütlənin elmə yiyələnməsi məqsədiylə müəllim kadrlar hazırlamıĢ, 1925-ci ildə 

təqaüdə çıxmıĢdır. 

 Həm dərslik yazan, həm də müxtəlif vəzifələrdə çalıĢan RəĢid bəyin əməyi kifayət 

qədər qiymətləndirilməmiĢ və maddi sıxıntı çəkmiĢdi. Bunun haqqında onun Ģəxsi fondun-

da yetərincə arxiv sənədləri var. S.v. 59-dakı 12 fevral 1937-ci ildə SSRĠ Elmlər Akademi-

yası Azərbaycan filialının Dil və Ədəbiyyat Ġnstitutunun rəhbəri Artur Rudolfoviç Zifeldt-

Simumyaqiyə yazdığı məktubda özünün keçmiĢ pedaqoji və elmi fəaliyyətindən bəhs edə-

rək, ona verilən təqaüdün artırılmasını xahiĢ edir. Eyni tipli istəklərin əks olunduğu sənəd-

lər s.v.104 və s.v.9-da mühafizə olunur. 

Xalqın maariflənməsində misilsiz xidmətləri olan RəĢid bəy Əfəndiyev 31 avqust 1942-

ci ildə ġəkidə vəfat etmiĢdir.  

RəĢid bəy Əfəndiyev xalqının övladları ilə yanaĢı öz övladlarının və Əfəndiyevlər nəsli-

nin nümayəndələrinin də elmli olmasına böyük diqqət ayırmıĢdı. Onun böyük oğlu Məm-

məd bəy (1887-1977) 1914-cü ildə Peterburq Universitetinin Fizika-riyaziyyat fakültəsini 

bitirdikdən sonra bir müddət Tiflisdə və ġəki Ģəhərindəki gimnaziyada müəllim olmuĢ, 

sonra direktor vəzifəsində iĢləmiĢdir. 

M.Əfəndiyev APĠ-də Riyaziyyat və təbiyyət elmləri fakültəsinin dekanı (1934-36), 

ADU-da Riyazı analiz kafedrasının müdiri (1935-65) olmuĢdur. 1943-cü ildə Əməkdar elm 

xadimi fəxri adına layiq görülmüĢdür. 1945-ci ildə professor elmi adı almıĢdır. Riyazi ifa-

dələrin Yaxın ġərqdə yazılıĢ formaları əvəzinin latınca yazılıĢını ilk dəfə Məmməd Əfəndi-

yev iĢlətmiĢdir. 

Nadir RəĢid oğlu Əfəndiyev həkim-cərrah iĢləmiĢdir. 

Böyük qızı Maral Əfəndiyeva-Nəbiyeva (1883-1967) Azərbaycanın ilk maarifçi qadınla-

rındandır. O, ġəkidə, Tərtərdə, Qarğabazarda (indiki Füzuli rayonu) ilk qız məktəbləri aç-

mıĢdır. Maral xanımın oğlu Ġzzət Nəbiyev SSRĠ Dövlət Mükafatı laureatı, texnika elmləri 

doktoru, Sovetlər Birliyi məkanında neft və qaz sənayesinin avtomatlaĢdırılması və teleme-

xanikləĢdirilməsinin elmi-praktik əsaslarını qoymuĢ alimlərdəndir. 

Rus, fransız dillərin mükəmməl bilən Mahtaban RəĢid qızı Əfəndiyeva-Rüstəmova 

(1900-1972) 1915-ci ildə ġəkidə açılmıĢ “Müqəddəs Nina” qız gimnaziyasında müəllim iĢ-

ləmiĢ, 1920-ci ildə ġəkidə Darülmüəllimatın ilk müdiri olmuĢ və sonralar Oğuzda rus, fran-

sız dillərin tədris etmiĢdir. 

RəĢid bəyin yolun davam etdirən Cəmilə Əfəndiyeva-Ġbrahimbəyli (1902-1978) ġəki və 

Bakıda müəllimlik fəaliyyətiylə məĢğul olmuĢdur. 
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Müasir dövrdə də RəĢid bəyin həyat və pedaqoji fəaliyyəti öyrənilir və dövlət tərəfindən 

qiymətləndirilir. ġəkidə tarix diyarĢünaslıq muzeyi, ġəkidəki 10 nömrəli məktəb, o cümlə-

dən kitabxana pedaqoq, yazıçı RəĢid bəy Əfəndiyevin adını daĢıyır. 
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Азиза Алекперова 

 

Педагог Просветителы Рашид Бек Эфеидиев 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Рашид бек Эфендиев родился 1863 году в городе Нуха. Он окончил 1882 году 

Горийскую семинарию, 1900 году Александровский Учительский институт в 

Тиблисе. Сын Мамед был педагогом в Азербайджанский Государственный Педаго-

гический Институте. 

 

Aziza Alekperova 

 

Enlightening Intellectual Rashid Bey Efendiyev 

 

SUMMARY 

 

Rashid Bey Efendiyev was born in 1863 in the city of Noah. He graduated from the 

seminary in 1882 Gory, 1900 Alexander Teachers’ Institute in Tiblise. Son Mamed was a 

teacher at the Azerbaijan State Pedagogical Institute. 
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UOT: 297.18. 

Teymur Sadıqov 

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu,  

filologıya üzrə fəlsəfə doktoru 

 

QURANĠ-KƏRĠMDƏ MÜƏYYƏNLĠYĠN ĠFADƏ ÜSULLARI  

 

Açar sözler: Quran, dil, ərəb, təyinolunmuşlar.  

Ключевые слова: Коран, язык, арабский, определенность. 

Key words: Koran, language, arab, definitely. 

 

Əvəzliklər xüsusi fikirləri ifadə etmək üçün iĢlədilir və onların vasitəsilə birinci, ikinci 

və üçüncü Ģəxslərə aid olan iĢlər bildirilir. Bu ədatlar müvafiq Ģəkildə Ģəxsləri bildirmək 

üçün aĢağıdakı kimi iĢlədilir: ٞاٌن (tək müz), ٟاٌز (tək müən), ٓاٌٍناْ، اٌٍن٠ (təsniyə müz), اٌٍزبْ،  

االٌٝ ،اٌن٠ٓ ,(təsniyə müən)اٌٍز١ٓ   (cəm müz), ٟاٌالرٝ، اٌالئٟ، اٌٍٛار (cəm müən). Bunlardan baĢqa 

 ِٓvə  ِبbütün yuxarıda sadalanan Ģəxs və kəmiyyətlər üçün iĢlənə bilər. Lakin bunlardan ِٓ 

daha çox insanları,  ِبisə daha çox insanlardan baĢqa digər varlıqları bildirmək üçün iĢlədi-

lir. Bəzən də bu ikisindən biri bəlağət məqsədilə və ya üslub tələblərinə görə digərinin ye-

rində iĢlənə bilər. Bu hala ərəb ədəbiyyatının möhtəĢəm abidəsi olan Qurani-Kərimdə rast 

gəlmək mümkündür. Məsələn: 

(ٖ: اٌجٍل" )ٚٚاٌل ِٚب ٌٚل"   

“And içirəm ataya və onun övladına ki,” (Əl – Bələ: 3) 

 ədatına gəldikdə isə, yuxarıda sadalanan bütün vəziyyətlərdə izafət Ģəklində iĢlənəاٞ 

bilir.  

Nisbi əvəzliklərdən sonra gələn cümlələrdə bu Ģərtlərin olması vacibdir: 

1. QarĢı tərəfə bir məsələnin aydınlaĢdırılması. Məsələn: 

(ٗٔ: ٠ٌٛٔ" )ِٓ اٌّؤ١ِٕٓ ٌٚىٓ اػجل هللا اٌنٞ ٠زٛفبوُ ٚأِود اْ أوْٛ"  

“Ancaq sizin canınızı alacaq Allaha ibadət edirəm. Mənə möminlərdən olmaq əmr 

edilmiĢdir” (Yunus: 104). 

2. Əvvəllər məlum olmayan bir məsələni izah etmək. Məsələn:  

(٘ٙٔ: االٔؼبَ..." )ٚ٘ٛ اٌنٞ عؼٍىُ فالئف االهض"  

“(Ey insanlar!) Sizi yer üzünün varisləri (xəlifələri) təyin edən Odur...” (Əl - Ənam: 

165). 

3. Kimi isə pisliklərdən uzaqlaĢdırmaq və ya hər hansı baĢqa məqsədlə onun həqiqi adını 

açıq demək istəmədikdə. Məsələn:  

(ٕٖ: ٍف٠ٛ..." )لبٌذ فنٌه اٌنٞ ٌّزٕٟ ف١ٗ ٌٚمل هاٚكرٗ ػٓ ٔفَٗ فبٍزؼُ"  
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“(Züleyxa belə) dedi: “Bu, (könlümü ona verdiyimə görə məni qınadığınız (oğlandır)). 

Mən onun olmaq istədim, o isə imtina etdi...” (Yusif: 32). 

Bu ayədə qəbahət bir iĢdən söhbət getdiyinə görə Allah təala Yusif peyğəmbərin adını 

orada çəkmir və onun paklığının qorunmasını üstün tutur.  

4. Nisbi əvəzliyin və ondan sonrakı cümlənin təqrir, təkid və təfsir məqsədilə iĢləndiyi 

hallarda. Məsələn:  

(ٓ٘ٔ: االٔؼبَ..." )فً ٍُ٘ ّؼلاءوُ اٌن٠ٓ ٠ْٙلْٚ اْ هللا ؽوَ ٘نا"...  

“De: Bunu (haram saydıqlarımızı) Allah haram buyurmuĢdur, – deyə, Ģəhadət verəcək 

Ģahidlərinizi gətirin!...” ( Əl-Ənam: 150). 

Bundan sonra isə Allah təala təkidlə buyurur: 

..."ظٓ ّٙلٚا عال ْٔٙل ِؼُٙ"...  

“...ġayəd onlar (yalandan) Ģahidlik etsələr, sən onlarla birlikdə Ģahidlik etmə...” (Əl-

Ənam: 150).  

5. Böyüklük və əzəmət bildirmək məqsədilə. Məsələn: Allah təala Musa (ə.) peyğəmbə-

rin əlindəki kiçik əsanın böyüklük və əzəmətini bildirmək üçün buyurur:  

(٩ٙ: غٗ..." )اٌك ِب فٟ ١ّ٠ٕه رٍمف ِب صٕؼٛا"  

”Sağ əlində olanı (əsanı) yerə tulla, onların düzüb qoĢduqlarını (bütün kəndirləri və 

dəyənəkləri bir anda) udsun...” (Taha: 69). 

Həmin əvəzlik çoxluğa da dəlalət edə bilir ki, elə bu ayədə ِب صٕؼٛا (bütün kəndir və də-

yənəklər) Ģəklində ifadə buna misal ola bilər. 

6. Bəzən də bu, hər bir Ģəxsin və ya qövmün Ģənini azaltmaq və onların alçaq təbiətli ol-

duqlarını göstərmək üçün iĢlədilir. Məsələn:  

(٩ٕ: االػواف" )اٌن٠ٓ ونثٛا ّؼ١جب وبٔٛا ُ٘ اٌقبٍو٠ٓ"...  

“... ġüeybi təkzib edənlərin özləri ziyana uğrayanlar oldular.” (Əl-Əraf: 92). 

7. Ġnsanı düĢündürərək doğru tərəfə yönəltmək məqsədi güdmək. Məsələn:  

"ٚلبي هثىُ اكػٟٛٔ اٍزغت ٌىُ اْ اٌن٠ٓ ٠َزىجْٛ ػٓ ػجبكرٝ ١ٍلفٍْٛ عُٕٙ كافو٠ٓ"  

(ٓٙ(: اٌّؤِٓ)غبفو)   

“Rəbbiniz buyurdu: Mənə dua edin, Mən də sizin dualarınızı qəbul edim! Mənə ibadət 

etməyi təkəbbürlərinə sığıĢdırmayanlar Cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər” (Ğafir (Əl-

Mumin): 60). 

8. Nisbi əvəzlikdə mənanın izah olunmaması bildirmə və sonrakı cümlənin izah məqsə-

dilə gələrək təzim və böyüklük bildirməsi. Məsələn: 

(ٙٔ: إٌؼُ" )ام ٠غٍْٝ اٌَلهح ِب ٠غْٝ"  

“O zaman Sidrəni nələr bürümüĢdü, nələr! (və ya: O zaman Sidrəni bürüyən bürümüĢ-

dü)” (Ən-Nəcm: 16). 

Bu ayədə ِْٝب ٠غ ibarəsilə Sidənin bürünməsinin əzəmət və böyüklüyü bildirilir. 

Artikllə müəyyənləĢdirmə 

 artikli isimlərin əvvəlində gəlməklə onları qeyri-müəyyənlikdən müəyyənliyə çevirir اي

və bu xüsusiyyətinə görə həmin ədat müəyyənlik ədatı (  adlanır. Bəzi alimlər (اكاح اٌزؼو٠ف

həmin ədatın təkcə  ي– dən ibarət olduğunu bildirərək buradakı əlifin (ا) əlavə vəzifəni 

daĢıdığını, yəni zaid xüsusiyyətinə malik olduğunu bildirmiĢlər. Məsələn: ٍُاٌؼٙل، اٌىزبة، اٌم və 

s. Bu müəyyənlik artiklinin sözə əlavə olunması ilə onun mənasına qeyri-müəyyənlikdə ol-
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mayan bir dəqiqlik nə də müəyyənlik gətirilir. Lakin ərəb dilində elə sözlər də vardır ki, on-

lara artiklin əlavə olunub olunmamasından asılı olmayaraq, onların mənalarında bir dəyiĢik-

lik baĢ vermir. Məsələn, ًاٌؾَٓ، إٌؼّبْ، اٌفعً، اٌؼجب və s. bu kimi adlar hər iki vəziyyətdə iĢ-

lənə bilir və hər iki halda da eyni mənaya dəlalət edir.  

Sayların müəyyənlikdə iĢlənməsinə gəldikdə, onlar xüsusi qaydalara tabedir. Burada 

müxtəlif variantlardan istifadə olunur. Məsələn, فَّخ اٌوعبي. Bu ibarəni اٌقَّخ هعبي Ģəklində 

ifadə edərək müəyyənləĢdirmək səhv hesab olunur [7, səh. 74-76]. 

Mürəkkəb saylara gəldikdə, onların təklikləri artikl qəbul edə bilir. Məsələn: 

 لوأد اٌىزبة اٌواثؼ ٚ اٌؼْو٠ٓ

 müəyyənlik artiklinin növləri – ال

Ġstər ərəb dilçiləri, istərsə də bəlağət alimləri اي artiklinin müəyyənlik ədatı olması ilə 

bağlı vahid fikirdədirlər və onlar bu ədatın əvəzlik və xüsusi isim olmadığını və hər hansı 

bir ismin bu artikllə müəyyənləĢdiyi zaman danıĢan və dinləyici üçün aydın olduğunu 

nəzərə alaraq onu “əhdiyyə” və “cinsiyyə” olmaqla iki yerə bölmüĢlər: 

 Bu növ artikl həqiqi mənaya dəlalət edir, hər hansı bir məfhumu dəqiqliklə – اي اٌؼٙل٠خ (1

bildirir və bu ikincidən (اي اٌق١َٕخ) daha xüsusi xarakterə malikdir. Bundan əlavə, bu ədatın 

digər bir xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onunla müəyyənĢdirilən söz artıq eyni cümlədə bir 

dəfə xatırlanır. Məsələn: 

(ٕٔ  -٘ٔ: اٌّيًِ..." )هٍٛال فؼصٝ فوػْٛ اٌوٍٛي وّب أهٍٍٕب اٌٟ فوػْٛ"...  

“...Həmçinin, Biz Firona da peyğəmbər göndərdik. Firon o peyğəmbərə (Musaya) asi 

oldu...” (Əl-Müzzəmmil: 15-16) 

Bəzən də bununla, əvvəl deyilən bir məfhum təyin edilir. Məsələn: 

(٩٧: اٌّبئلح..." )٠بِب ٌٍٕبًعؼً هللا اٌىؼجخ اٌج١ذ اٌؾواَ ق"  

“Allah Beytül-həram (müqəddəs ev) olan Kəbəni insanlar üçün bir vəsilə etdi...” (Əl-

Maidə: 97). 

Bəzən də bu vasitə ilə hər hansı bir məfhumun mənasını dəqiqləĢdirmək, möhkəmləndir-

mək nəzərdə tutulur. Məsələn, müĢriklərin zehnində Allahın kitabının digər kitablardan 

fərqli olduğunu bildirmək üçün Qurani-Kərimdə belə buyrulur: [8, səh. 132]. 

(ٕ: اٌجفوح" )مٌه اٌىزبة ال ه٠ت ف١ٗ ٘لٜ ٌٍّزم١ٓ"  

“Bu o kitabdır ki, onda (onun Allah tərəfindən nazil edilməsində, Allah kəlamı olmasın-

da) heç bir Ģəkk-Ģübhə yoxdur, müttəqilərə doğru yol göstərəndir” (Əl-Bəqərə: 2). 

Bu qismə aid olan digər bir məsələ isə onun qarĢı tərəfə, iĢtirakçıya müraciət bildirməklə 

iĢlənməsidir. Bununla bağlı məĢhur ərəb dilçisi Əbul Əsvəd Əd-Duəlinin bir beytinə nəzər 

salmaq yerinə düĢər: 

 ٠ب أ٠ٙب اٌوعً اٌّؼٍُ غ١وٖ ٘ال ٌٕفَه وبْ ما اٌزؼ١ٍُ

Ey baĢqasına müəllimlik edən! Məgər həmin təlim sənin özünə lazım deyil?! 

 mənsub artikl bir çox hallarda məna ilə bağlı olaraq (اي اٌّؼٙوكح) Birinci hala -اي اٌغ١َٕخ (2

“Əl-Əl-Cinsiyyə”yə keçir. Məsələn, biz: ال اٌجٌ اٌض١بة “Paltar geyinmirəm.” – dedikdə ümu-

mi məfhum olan paltarın bu cümlədə xüsusi məna daĢıması, ondan da bürünmək kimi daha 

konkret mənaya keçməsi buna misal ola bilər. 

-artiklinin Əl-Əl-Cinsiyyə və ya Əl-Əl-Mərifətu rolunda olduğunu bilmək üçün bu ar اي

tiklin tək və cəm olan ismə aid olduğu halda onu ًو sözü ilə də əvəz etməyin mümkünlüyü-
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nü araĢdırmaq lazımdır. Belə ki, əgər ًو kəlməsi اي artiklini əvəz etdikdə həqiqi və ya mə-

cazi məna dəyiĢmirsə, onda həmin artikl Əl-Əl-Cinsiyyə adlanır, əgər dəyiĢirsə, onda 

həmin artikl Əl-Əl-Tərifiyyə adlanır. Məsələn:  

(٨ٕ: إٌَبء" )٠ٚو٠ل هللا اْ ٠قفف ػٕىُ ٚ فٍك االَٔبْ ظؼ١فب"  

“Allah istər ki, üzərinizdə olanı (ağırlığı) yüngülləĢdirsin, çünki insan (Ģəhvətini 

cilovlamaq və itaətin çətinliyinə dözmək baxımından) zəif yaradılmıĢdır” (Ən-Nisa: 28). 

Bu ayədə əgər “Əl” artiklinin yerinə ًو kəlməsini qoysaq, məna dəyiĢməz. Çünki, əslin-

də, ْاالَٔب kəlməsi ilə bütün insanlar nəzərdə tutulur və buna görə də buradakı “Əl” artikli 

Əl-Əl-Cinsiyyə adlanır. 

Əl-Əl-cinsiyyə adlanan “Əl” artiklinin tək və ya cəmdə olan ismə artırılarkən onların 

arasında hansı fərqin olduğunu bilmək üçün məĢhur dilçi ZəməxĢərinin fikrinə nəzər sal-

maq yerinə düĢər: “Əl-Əl-Cinsiyyənin tək və cəmdə olan sözə əlavə edilməsində fərq var-

dır. Əgər bu artikl təkə artırılırsa, həmin mənada həm tək, həm də cəm ola bilər, məsələn: 

"اٌؼًّ اٌصبٌؼ ف١و ٌٕب"  - “YaxĢı əməl bizə xeyirlidir”, – dedikdə, burada həm müəyyən bir əməl 

nəzərdə tutula bilər, həm də bir çox əməllər nəzərdə tutula bilər. Amma biz - " االػّبي

"اٌصبٌؾبد ف١و ٌٕب  – “YaxĢı əməllər bizə xeyirlidir”, – dedikdə isə, yalnız cəm nəzərdə tutulur. 

Bunu Qurani-Kərimdən olan misalla da təsdiq etmək olar. Quranın Əl-Bəqərə surəsində 

deyilir:  

(ٕ٘: اٌجموح..." ) ػٍّٛا اٌصبٌؼبدهثْواٌن٠ٓ إِٛا ٚ"  

“(Ya Peyğəmbər!) Ġman gətirən və yaxĢı iĢlər görən kimsələrə müjdə ver:...” (Əl-Bəqərə: 

25) [9, səh. 255]. 

Bəs “Əl” artikli (Əl-Tərifiyyə) nə vaxt düĢə bilər (hərf oluna bilər yəni, oxunmaya və 

yazılmaya bilər)? 

a) Bu, idmar məqsədilə olduqda. Məsələn: 

!ٍالَ ػ١ٍىُ  – Sizə Salam olsun! – deyildiyi zaman “Əl” artikli iĢləmir. Bu ifadənin əsli isə 

 .Ģəklində artikllə olmalıdır اٌَالَ ػ١ٍىُ

b) Mənəvi izafət və nida (xitab) olduqda, məsələn: ْوً أَب – hər bir insan, ّٓ٠ب هؽ – Ey 

Rəhman. (Bu hal هللا kəlməsinə aid deyil). 

(Ġzafətlə müəyyənləĢdirmə) 

Ġzafətlə müəyyənləĢdirmə əvvəl saydığımız müəyyənləĢdirmə Ģəkillərindən özünün gö-

zəlliyi ilə seçilir. 

Ġzafətlə müəyyənləĢdirmə dedikdə biz bir ismin yuxarıda sadaladığımız beĢ müəyyənlik-

də olan sözə (BitiĢən əvəzlik, xüsusi isim, iĢarə əvəzliyi, nisbi əvəzlik və artikl qəbul etmiĢ 

isim) Əlavə etməsini nəzərdə tuturuq. Qeyri-müəyyənlikdə olan sözə gəldikdə, o da izafət 

tərkibində müəyyənləĢir. Belə olduğu halda da, sanki iki söz birləĢərək bir söz əmələ gəti-

rir. Ġzafətin bəlağət hədəflərinə gəldikdə, onlar aĢağıdakılardır: 

1) Ġxtisar etmə və qısaltma 

YanaĢmadan və Ģərhdən asılı olaraq izafət tərkibi ilə müxtəlif mənalar əldə etmək müm-

kündür. Məsələn: 

Gecə qaranlığı hər Ģeyi örtən dəniz dalğası kimidir – ٌٗٚ١ًٌٚ وّٛػ اٌجؾو أهفٟ ٍل  

Bu hal məni qəmlərə mübtəla edir ٍٟػٍٟ ثبٔٛاع اٌَّٙٛ ١ٌجز 

Bu beytdə mövcud olan ِٛػ اٌجؾو ifadəsi müxtəlif Ģəkildə izah oluna bilər. 
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2) Fəxr, mədh kimi məsələləri izah etməyə yardım edir. Bu vəzifəsində o, izafət tərkibini 

cümlənin ümumi mənası ilə uyuĢdurur. Məsələn: 

(ٖ: اٌىٛصو" )اْ ٍبٔئه ٘ٛ االثزو"  

“(Ya Peyğəmbər!) sənin düĢmənin (Asi ibn Vailin) özü sonsuzdur!”  

(Əl-Kövsər: 3). 

3) Bununla təzim və Ģərəfləndirmə bildirilir. Belə ki, izafətə daxil olan sözlərdən biri və 

ya ikisi ayrılıqda adi məna kəsb etdiyi halda, izafət tərkibinə daxil olduqda daha qiymətli 

məna kəsb edir. Məsələn: 

(ٗٙ: ٘ٛك..." )٠ب لَٛ ٘نٖ ٔبلخ هللا ٌىُ ا٠ٗ"  

“Ey camaatım! Allahın bu diĢi (maya) dəvəsi sizin üçün bir möcüzədir...”  

(Hud: 64) 

Bu ayədən göründüyü kimi, “Allahın dəvəsi” Ģəklində iĢlənmiĢ ibarədə dəvə sözü ayrıca 

iĢləndiyi mənasından daha əhəmiyyətli və qiymətli məna daĢıyır və diqqəti cəlb edir. 

4) Məzəmmət, istehza və.s bu kimi mənfi mənaları bildirir. Məsələn:  

(٧ٕ: إٌؾً..." )اِخ ٠قي٠ُٙ ٠ٚمٛي أ٠ٓ ّٛوبئٝ أٌن٠ٓ وٕزُ رْبلْٛ ف١ُٙرُ ٠َٛ اٌمٟ"  

“Sonra qiyamət günü (Allah) onları rüsvay edəcək və: Barələrində (möminlərə) çənə-

boğaz olduğunuz Ģəriklərim haradadır? – deyə soruĢacaqdır...” (Ən-Nəhl: 27) 

5) XüsusiləĢdirmə (ayrılma). Bu halda əsas Ģərt izafətin ikinci tərəfinin də müəyyən ol-

ması ilə bağlı olur. Əks təqdirdə həmin məna alınmır. Məsələn: 

Zeydin oğlu yanıma gəldi. عبءٔٝ غالَ ى٠ل 

Bu məsələ ilə bağlı Quran ayəsinə müraciət edək: 

(ٕٕٔ-ٕٔٔ: ػوافاال" )لبٌٛا إِب ثوة اٌؼبٌؾ١ٓ ٭ هة ٍِٛٝ ٚ٘وْٚ"  

“Dedilər: Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə Musanın və Harunun Rəbbinə!” (Əl-Əraf: 

121-122) 

6) Təhqir və kiminsə Ģənini azaltmaq məqsədilə iĢləndikdə. Məsələn: 

Zeydin qardaĢı xaindir. ٓأفٛ ى٠ل فبئ 

və ya: 

(٧ٕ: اٌْؼواء" )ْٔٛلبي اْ هٌٍٛىُ اٌنٞ اهًٍ ا١ٌىُ ٌّظ"  

“(Firon ətrafındakılara:) Sizə göndərilmiĢ peyğəmbər, Ģübhəsiz ki, divanədir! – dedi” 

(ƏĢ-ġüara: 27). 

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, izafətlə müəyyənləĢdirmənin bir neçə hədəfi 

vardır və bu xüsusiyyətləri ilə digər müəyyənləĢdirici hallardan fərqlənir. 

  .Xitab vasitəsilə müəyyənləĢdirilmə – اٌّؼوف ثبٌٕلاء .7

Xitab vasitəsilə qarĢı tərəfdən hər hansı bir iĢi görmək və ya ondan çəkinmək tələb olu-

nur. Beləliklə də, qarĢı tərəfə yönəlmiĢ xitab ədatla onu müəyyənləĢdirir, baĢqa sözlə desək 

ona müəyyənlik verir. Məsələn: 

kiĢi (insan) – ًهع ey kiĢi! – ً٠ب هع 
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Способ выражения определенности в Коране 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Статья под названием «Способ выражения определенности в Коране» посвящается 

категории определенности в арабском языке.  
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“Methods of expressing the category of definiteness in the Koran” 

 

SUMMARY 

 

Article titled “methods of expressing the category of definiteness in the Koran” is 

dedicated to the definition of the category in Arabic. 
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Qurani-Kərimin təbliğ etdiyi yeni dini təlim olan və bu müqəddəs kitabımıza uyğun ola-

raq Məhəmməd Peyğəmbərə (s.a.v) Ġslam təbliğatının ümumi baĢa düĢülmədiyi bir dövrdə 

Məkkədə nazil olan ayədə “hədis” sözünə rast gəlinir. Tam Ģəkildə Ģəriətə, müsəlman hüqu-

quna uyğun olaraq, hədislər müsəlmanlar üçün hüquqi məna daĢıyıcıları vəzifəsini yerinə 

yetirir. Qurani-Kərimdə ərəb sözü olan “hədis” hər hansı bir yeniliyi ifadə etmək, bəyan et-

mək, söyləmək, Ģərh etmək mənalarını bildirir. Əsli olan dəqiq və güvənilə bilən hədislərə o 

hədislər daxil olunurdu ki, onları rəvayət edənlər Peyğəmbər (s.a.v)in davranıĢının bilavasi-

tə Ģahidi olmuĢ və ya onun Ģərhlərini, kəlamlarını Ģəxsən eĢitmiĢdilər. 

Peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.a.v) Qurani-Kərimin ayələrinin qorunub saxlanmasına, 

həmçinin onların dəqiqliklə qeyd edilməsinə böyük diqqət yetirməklə yanaĢı, özünün ilk 

təbliğat fəaliyyəti illərində hədislərin yazıya alınmasını qadağan etmiĢdi. Çünki O, belə he-

sab edirdi ki, hədislər dindarların diqqətini haqsız olaraq çox cəlb edər və onları Qurani-Kə-

rimdən yayındıra bilər. Amma müsəlmanların sayı günü-gündən artırdı. Ġslam dini artıq 

Mədinənin hüdudlarını aĢaraq uzaqlara çıxmıĢdı. Bu da təbii olaraq müsəlmanların adi və 

dini həyatının hərtərəfli yenidən qurulması gediĢatında qarĢıya çıxan məiĢət məsələrinin 

həlli üçün məsuliyyət daĢıyan insanların onları nizamlayan göstəriĢlərə olan ehtiyacının art-

masına səbəb oldu. Bunu təkcə Peyğəmbərimiz (s.a.v) təmin edə, dindarların çoxsaylı sual-

larına cavab verə bilərdi. Onun hədislərinə olan marağın hər zaman artmasına çox böyük tə-

sir edən faktorlardan biri də müsəlmanların Qurani-Kərimi öyrənməyə və əzbərləməyə 

meyl etmələrinin çoxalması idi. Bu da öz növbəsində, onların qarĢısında çoxsaylı suallar 

qoyurdu. Bunun cavabını onlara bir tək Muhamməd peyğəmbər (s.a.v) verə bilərdi. Bütün 

bunları görərək Allahın Rəsulu onlara hədisləri yazmağa icazə verdi. Bəzi müsəlmanlar o 

saat bundan istifadə etdilər. Hədis mətnləri Ģəxsi istifadə üçün onunla yaxın münasibətdə 

olan bütün insanlarda vardı. Bu barədə çox ehtiyatla Ģahidlik edə bilən dəlillər ondan ibarət-

dir ki, məhz elə Peyğəmbər (s.a.v)imizə yaxın olan insanlar hədislərin ötürülməsi, tərtib 

edilməsində ən baĢlıca mənbələr olmuĢdur. 

Hədislər Peyğəmbər (s.a.v)imizin vəfatından sonra müsəlmanlar arasında çox yayıl-

mağa baĢladı. Həm də onlar sadəcə Ģifahi Ģəkildə yayılmırdı. Ona yaxın olan Ģəxslərin 
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əksəriyyətinin əlində yazıya köçürülmüĢ hədislər də vardı. Ən ilkin hədis toplularını gə-

ləcək xəlifə Əli ibn Əbu Talib (h/40cı ildə vəfat etmiĢdir) və Ġbn Abbas (h/68-ci ildə 

vəfat etmiĢdir) tərtib etmiĢdilər. Onlar “əl-Kədeyyə” adlandırılmıĢdılar. 

YazılmıĢ hədis mətnləri təkcə ərəblərin arasında deyil, o cümlədən, böyük müsəlman 

dövlətinin hər tərəfinə yayılmıĢdı. Onların geniĢ yayılmasına səbəb Peuğəmbərimizin 

(s.a.v) onunla birlikdə din uğrunda mübarizədə iĢtirak etmiĢ səhabələrinin və ya onunla 

yaxın ünsiyyətdə olmuĢ insanların müsəlman dövlətinin müxtəlif yerlərində yaĢamağa 

baĢlamaqları olmuĢdur.  

Ġslam dini o vaxtlar təxminən yüz il (bir əsr) ərzində dünya dininə çevrilmiĢ, Qərbdə 

Hibraltardan baĢlayaraq ġərqdə QaĢqara qədər yayılmıĢdı. Dünyada ən böyük müsəlman 

dövləti olan Ərəb xilafətinin tərkibinə çoxlu xalqların məskunlaĢdığı ərazilər daxil idi. 

Onlar müxtəlif dillərdə ünsiyyət qurur, ən müxtəlif adətlərə, ənənələrə, xarakterlərə 

malik idilər. Onların çoxu müsəlmanlığı qəbul edərək bəziləri təkcə hədislərdə öz əksini 

tapmıĢ yeni qayda və qanunlara müvafiq Ģəkildə yaĢamalıydılar. Kağız üzərinə köçürül-

müĢ və hər kəs üçün əlveriĢli olan hədislərə ehtiyac açıq-aydın bəlli idi.  

Ġlk dəfə olaraq bu tələbatı dərk edən, bunun üçün bir sıra addımlar atan xəlifə Ömər 

Əbdüləziz (681-720) olmuĢdu. O, Peyğəmbər (s.a.v)in ən yaxın səhabəsi olan ikinci xə-

lifə Ömər ibn əl-Xəttab (r.a)ın nəticəsi idi. O, hədis bilicilərini öz xilafətinin bütün yerlə-

rinə yollayaraq onlara həm Peyğəmbər (s.a.v)in sözlərini (kəlamlarını) yaymağı, həm də 

onları toplamağı tapĢırırdı. Onun nümayəndəsi olan imam əz-Zöhri (h/50-124cü illər) 

Sünnəni rəsmi qaydada yazıya köçürməklə məĢğul olanların birincisidir. 

Aydındır ki, Ġslam dünyası həm keçmiĢə və həm də bu günümüzə aid bir çox hədis 

topluları haqqında məlumata malikdir. Amma onlardan sadəcə ikisi “Səhih” adlanır və 

bir tək bunlar etibarlı və mötəbər hədislərdən təĢkil olunmuĢdur. Bunlar-imam əl-Buxa-

rinin “Səhih”i və imam Müslimin “Səhih”idir. 

Əbu Abdullah əl-Buxari öz kitabını “əl-Cami əl-Müsnəd əs-Səhih əl-Muxtəsər min 

umuri Rasulillah və Sünənihi və Əyyamihi” adlandırmıĢdır. Bu əsərin mövqeyinə gəl-

dikdə isə alimlər qeyd etmiĢlər ki,“əl-Buxarinin kitabında ilk dəfə olaraq sadəcə səhih 

olan hədislər bir yerə toplanıb mövzular əsasında təsnif olunmuĢdur.” 

Ġmam ən-Nəvəvi qeyd etmiĢdir ki, “Bir neçə yolla bizə rəvayət olunmuĢdu ki, Buxari 

belə deyib: “Mən altı yüz min hədisdən seçdiyim “Səhih” üzərində on altı il ərzində iĢlə-

miĢəm və onu Uca Allah qarĢısında özümə borc bilmiĢəm”. Yenə imam əl-Buxari belə 

demiĢdir ki, “Bir dəfə yuxumda gördüm ki, əlimdə yelpik Peyğəmbərin (s.a.v) qarĢısında 

dayanmıĢam və onu mühafizə edirəm. Bundan sonra mən bir sıra yuxu yozanlardan bu 

barədə soruĢdum və onların hamısı eyni ifadəni nəticə olaraq çıxardılar ki, “Sən onu ya-

lanlardan qoruyursan”. Bu da məni “Səhih”i yazmağa təĢviq etdi [5]. 

Alimlər belə bir eyni fikirə gəliblər ki, bütün toplu hədislərdən ən etibarlı olanları Bu-

xari və Müslimin “Səhih” kitablarına daxil olanlardır. Fəqihlərin əksəriyyəti belə hesab 

edir ki, Buxarinin “Səhih” kitabı Müslimin “Səhih” kitabından daha mötəbərdir. Hərçənd 

ki, Əbu Əli NiĢapuri Müslimin [3] “Səhih”ini daha faydalı hesab etmiĢdir, həmçinin 

məğrib alimləri də bu nəzər nöqtəsinin tərəfdarı olmuĢlar, amma bununla razılaĢmaq ol-

maz, çünki əslində üstünlük Buxarinin “Səhih”inə verilməlidir. Ġmam Əbu Bəkir əl-Ġsma-
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yili özünün “Əl-Mədxəl” adlı əsərində Müslimin “Səhih”indənsə Buxarinin “Səhih”inə 

üstünlük verir, bununla yanaĢı, o, öz nəzər nöqtəsini müvafiq sübutlarla əsaslandırır. 

Ġmam ən-Nəvəvi demiĢdir ki, “Bizə rəvayət ediblər ki, imam Əbu Abdur-RəĢid ən-

Nəsai belə söyləyib: Bu kitabların arasında Buxarinin kitabından daha yaxĢısı yoxdur”. 

Amma bu hər iki kitabın səhihliyi alimlərin birgə fikridir. Bu isə onu göstərir ki, bu 

kitablarda verilmiĢ hədislərin tətbiq edilməsi vacibdir”. Ġmam ən-Nəvəvi yenə qeyd edir: 

“Bu kitabı Buxarinin özündən doxsan min nəfər dinləmiĢdir” [4]. 

Alimlərin yekdil qərarına görə ən mötəbər hədislər mütəvatir isnadla rəvayət olunmuĢ 

hədislərdir. Bundan sonra isə hədislər mötəbərlik etibarı baxımından aĢağıdakı dərəcələ-

rə bölünürlər: 

1.-Buxari və Müslimin üzərində ittifaq etdikləri hədislər;  

2.-Yalnız Buxarinin rəvayət etdiyi hədislər;  

3.-Yalnız Müslimin rəvayət etdiyi hədislər;  

4.-Buxari və Müslimin “Səhih” əsərlərində olmayan, lakin onların Ģərtlərinə uyğun 

gələn hədislər;  

5.-Yalnız Buxarinin Ģərtlərinə uyğun gələn hədislər;  

6.-Yalnız Müslimin Ģərtlərinə uyğun gələn hədislər;  

7.-Buxari və Müslimin rəvayət etmədiyi, habelə onların Ģərtlərinə uyğun gəlməyən 

digər mühəddislərin rəvayət etdikləri hədislər. 

Ġmam əl-Buxari ilk dəfə Ġslamda hədis mövzusunda kitab yazıb çox incə metodlarla 

səhihlərini səhvlərindən ayıran böyük imamdır. Bu böyük xidməti ilə öz dövründə bidət 

əhlinin təqib etməkdə olduqları pozğun yol kəsilmiĢdir. Beləcə onlar pəriĢan olaraq 

qorxu içində pozğun yollarından geri döndülər.  

Abdullah Ġbni Məsud (r.a)un (Allah ondan razı olsun.) rəvayət etdiyi hədisdə buyuru-

lur ki, “Qurani-Kərim Yer üzündə Allahın ziyafət süfrəsidir”. Əl-Buxarinin “Səhih”inin 

içindəkiləri sorğu-sual etməyə çalıĢan, ayələrdən və hədislərdən fiqhi hökmləri istinad 

etmək keyfiyyətinin ardınca düĢən araĢdırmalar edən kimsəyə yolundan dönmək, Buxa-

rinin savadını, bu iĢdəki məsuliyyət və qətiyyətliliyini, hədisləri necə tətbiq etdiyini, 

çətin məsələlərə necə aydınlıq gətirdiyini gözü önünə gətirmək tövsiyyə olunur. Çünki 

onun dindəki fəqihliyi, hədis rəvayətlərindən az deyildir. 

Nəvəvi Buxari Ģərhinin müqəddiməsində: “YaxĢı bil ki, Buxarinin elm mövzularında 

qəbul olunmuĢ bir səviyyəsi vardır. Hədis incəlikləri və hədisdən nəticələr istinadına gə-

lincə isə o mənada ona rəqib olacaq kimsə tapılmaz. Onun məqsədi sırf hədislərlə kifa-

yətlənmək və mətnləri çoxaltmaq olmamıĢdır”.  

Hz.AiĢə (r.a)nin tövsiyyələrindən, rəvayətlərindən baĢa düĢülür ki, Allahın elçilik və-

zifəsini daĢıyanların ən üstünü Peyğəbərimiz (s.a.v)in əxlaqı Quran idi”. Ġslamın məqsə-

di, hədəfi, qayəsi hakimiyyət deyildi. Əgər belə ol-saydı, o zamanlar QureyĢ Peyğəmbər 

(s.a.v)ə ən yüksək vəzifə, var-dövlət təklif etmiĢdi. Lakin cavab bu oldu: “Mənim bir əli-

mə günəĢi, o biri əlimə də ayı versələr bu yolumdan dönmərəm”. Onun məqsədi haki-

miyyət deyildi. Onun hədəfi insanları qaranlıqdan aydınlığa-nura çıxarmaq – “Lə iləhə 

Ġlləllah” kəliməsi idi. Səhabələrinə də bunu tövsiyə edirdi. Peyğəmbərimiz (s.a.v) Quranı 

insanlara yaĢayıĢları, hal və hərəkətləri ilə tərcümə edər və mənalarını açıqlayardı. 
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Qurani-Kərimin açıq və qəti ayələri Peyğəmbər (s.a.v)in hikmətlə dolu söz və hərəkətləri 

23 ildə tamamlanmıĢdı. Bu müddət ərzində səhabələr Allahu-təalanın özlərinə lütf bu-

yurduğu hədisləri əzbərlədilər. Daha sonra imamlar hədislərə, Peyğəmbər (s.a.v)ə aid 

çox qiymətli və böyük hədis kitabları yazdılar. Bunların çoxunu Ģəriətin məqsədinə uy-

ğun olaraq etiqad, vəsiyyət, idarə və cəmiyyətlə əlaqədar mövzular, cihad fəzilətləri, 

Cənnət və Cəhənnəm kimi hissələrə ayıraraq hazırladılar. 

Əxlaq və ədəbə məxsus olan hədislər isə bütün hədis kitablarında çoxlu miqdarda və 

müxtəlif hissələrə dağınıq halda idi. Çünki əxlaq Peyğəmbər (s.a.v)in gətirdiyi hidayət 

dininin təməlində bir rükn təĢkil edir. Hər kəs bilirdi ki, Peyğəmbər (s.a.v) əxlaqın yaxĢı-

sını, gözəlini tamamlamaq üçün insanlığa göndərilmiĢdi.  

Beləcə, əl-Buxari Peyğəmbər (s.a.v)in sünnəsini izləyənlər üçün, xeyir sahibləri üçün 

“Sünnə” haqqında “əl-Cəmius-Səhih” kitabını hazırladı. Bununla yanaĢı, o, həm dövrün-

dəki alimlərin, həm də daha sonra gələn hədis alimlərinin imamı olmuĢdur. 

Bu kitabda birinci bab “vəhy” babıdır, “Ġhya, vəhy” “göndərməkdir. Vəhy-lüğətdə il-

ham, gizli söz mənalarını bildirir. Vəhy əsasən iki varlıq arasında baĢ verən bir hadisə-

dir. Zəccac lüğəti mənasını “gizli bir Ģəkildə bildirmək” – deyə tərif etmiĢdir. Peyğəmbər 

baxımından məxsusi bir təcrübə olmaqla yanaĢı, insanlara çatdırıldığı andan etibarən 

ümumiləĢən, obyektivləĢən bir fakt halını almaqdadır. Çünki vəhyi məlumatlar həm in-

sanların yaradılıĢlarındakı ortaq məxrəc ilə uyğunlaĢma içərisindədir, həm də əhatə etdi-

yi qanunlar baxımından bütün insanlar tərəfindən paylaĢıla bilən xüsusiyyətdədir. Amma 

buna baxmayaraq, insanlıq tarixi boyunca vəhyi inkar edən və onun həyata keçirmək is-

tədiyi əsaslara qarĢı çıxanlar da, həmiĢə var olmuĢdur. Ancaq bu, vəhyin bütün insanlara 

qarĢı bərabər məsafədə olması xüsusiyyəti ilə ziddiyyət təĢkil edən bir vəziyyət olaraq 

görülməməlidir. Çünki insana həm inanmaq, həm də inanmamaq azadlığı verilmiĢdir və 

o, bu azadlığını istədiyi kimi istifadə edə biləcək qabiliyyətdədir. Əgər insana belə bir 

azadlıq verilməsəydi, əlbəttə ki, o, külli iradənin xaricinə əsla çıxa bilməz. Buna görə də 

vəhyi inkar edən varlıq vəziyyətinə düĢməzdi. Amma iradə azadlığına təsir edən bəzi 

faktorlar da nəzərə alınmalıdır. Qurani-kərim bunları “ağlı-səlim / sağlam fikir” və “həva 

/ nəfsi arzular” olaraq bildirir. Buna görə insan ağlı-səliminə tabe olsa, ilahi iradənin is-

tədiyi doğru yola, imana və qəbula yönələcəkdir. Nəfsani arzularına boyun əysə, inkara 

və günaha meyl edəcəkdir. Elə buna görədir ki, vəhy (mömün insan) nəfs ilə həmiĢə mü-

barizə içərisində olmuĢdur. Çünki bəĢər həva və həvəsinə boyun əydiyi müddətdə doğru 

yolu əsla tapa bilməz. Buna görə vəhy insanlara bütün mənfiliklərdən xilas olmağın yol-

larını göstərir. “Biz Nuha və ondan sonrakı peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi sənə də 

vəhy etdik. Biz Ġbrahimə, Ġsmailə, Ġshaqa, Yaquba və onun nəslinə, Ġsaya, Əyyuba, Yu-

nusa, Haruna və Süleymana da vəhy etdik. Davuda da Zəburu verdik” [1, 4/163]. 

Vəhy ümumiyyətlə, iki yerə bölünür: 1.Allahdan baĢqalarından olan iĢarə və bildiriĢ; 

2.Allah tərəfindən olan iĢarə və bildiriĢ. Amma lüğətdə verilən vəhy isə Allah tərəfindən 

olan iĢarə və bildiriĢi nəzərdə tutur. Bunun da “Və mə kənə li-bəĢərin” [1, 42/51] ayəsin-

dən baĢa düĢüldüyü kimi müxtəlif növləri-peyğəmbərlərə məxus olan olmayanları var-

dır. Bab vəhyin bəyanı və keyfiyyətinə bağlı olduqda Buxari vəhy haqqında gələn hədis-

lərin zikrinə baĢladı. Bu səbəbdən dolayı niyyət hədisini bunlardan ən önə keçirməsi “əl-
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Cəmius-Səhih”i təsnifdən Allaha yaxınlaĢması nəzərdə tutduğuna tənbih üçündür. Çünki 

əməllər ancaq niyyətlərlədir. Bir də bunda Peyğəmbər (s.a.v)in Allaha hicrəti,inzivaya 

çəkilib Ona ibadət edərək yalvarması, Allahın da Ona vəhy ihsan edib Peyğəmbər kimi 

göndərməsi, iĢlərinin baĢlanğıcı vardır. Vəhyin mahiyyətini peyğəmbərlərdən baĢqası 

bilməz. Digər kimsələrin vəhyi tərif etmələrinə gəldikdə isə bu korların rənglərdən bəhs 

etməkləri kimi bir Ģeydir. Ancaq vəhyin mərtəbələri, vəhyin mahiyyətinə aid bəzi əsərlər 

vardır ki, onlardan bəhs olunur. 

 Əlqəmə bin Vəqqas əl-Leysi (r.a.) Ömər ibn Xəttabın minbər üstündə belə söylədi-

yini eĢitmiĢdir: “Mən Peyğəmbər (s.a.v)in belə dediyini eĢitdim: “Əməllər niyyətlərə gö-

rədir. Hər kəsə yalnız və yalnız niyyət etdiyi Ģey qalacaqdır.Kim mənfəət əldə etməyə və 

nikahlamaq istədiyi bir qadına görə hicrət (köç) etmiĢdirsə, onun hicrəti (Allah və 

Rəsulu üçün deyil) bu Ģeylər uğrunda olmuĢdur” [2, 35].  

Bu hədisi-Ģərifin deyilməsinə belə bir hadisənin səbəb olduğu qeyd olunmuĢdur: “Sə-

habələrdən biri Ümmü Qeys adlı bir xanımla evlənmək istəyir. Ümmü Qeys isə Mədinə-

yə hicrət etmək niyyətindədir. Özü ilə evlənmək istəyən səhabəyə niyyəti ciddi isə Mədi-

nəyə hicrət etməyi və orada ailə qurmağı təklif edir. Məkkədəki oturuĢmuĢ məiĢəti tərk 

etməyi düĢünməyən o səhabə, Ümmü Qeyslə evlənmək arzusu ilə Mədinəyə hicrət et-

mək məcburiyyətində qalır. Məsələdən xəbərdar olan səhabələr Ümmü Qeysin mühaciri 

mənasında “Mühacirü-Ümmi Qeys”, – deyə adlandırdıqları həmin Ģəxsin hicrət savabı 

qazanıb qazanmadığını müzakirəyə baĢlayırlar. Məhz o zaman Peyğəmbər (s.a.v) bu hə-

disi-Ģərif ilə məsələyə aydınlıq gətirərək hər kəsin niyyətinə görə savab qazanacağını 

ifadə edir. 

Ġmam Buxari (h/v.256) kitab yazanlara əsərlərinə bu hədislə baĢlamağı tövsiyə etmiĢ 

və buna görə də əsərində birinci bu hədisi qeyd etmiĢdir. “Edilən iĢlər niyyətlərə görə 

dəyər qazanar”, – hədisi insanın qazandığı savab və günahlar ilə yaxından əlaqəli və son 

dərəcə əhəmiyyətlidir. “Biz axirət qazancını (savabını) istəyənin qazancını artırar, dünya 

mənfəəti istəyənə də ondan verərik. Onun axirətdə heç bir payı yoxdur” [1, 42/20]. 

AiĢə (r.a) belə rəvayət edir ki, Haris ibn HiĢam Peyğəmbər (s.a.v)dən soruĢdu: “Ey 

Allahın elçisi! Sənə vəhy necə gəlir? Peyğəmbər (s.a.v)imiz buyurdu: “Vəhy (bəzən) 

mənə zınqırovun cingiltisi kimi gəlir və mənə də ən ağır gələni elə budur. Bu hal mən-

dən çəkilən kimi (mələyin) mənə söylədikləri möhkəm yadımda qalırdı. Bəzən də mələk 

mənə kiĢi qiyafəsində görünür, mənimlə danıĢır, mən isə onun söylədiklərini yadda sax-

layıram”. 

 Qurani-Kərimdə Allah insanlara namaz qılmağı buyurur, bunun necə və nə zaman qı-

lınmasını isə Peyğəmbərimiz (s.a.v) hədislərlə öyrədir, yaxud, onlara zəkat verməyi bu-

yurur, zəkatın hansı maldan və nə qədər miqdarda verilməsini isə yenə onlara Peyğəm-

bərimiz (s.a.v) öyrədir. Beləcə, bu təmiz, pak Ģəriət iki əsas-Qurani-kərim və Sünnə üzə-

rində sabitlənir. Biz gərək bu məktəbin, bu dini elmin hər zərrəsini yağıĢ damcıları kimi 

pak, billlur bilib onun faydasını dərk edək. Bunun üçün oxuyub, öyrənmək, bildikləri-

mizi baĢqa biri ilə bölüĢməliyik. Axı bu Peyğəmbərimizin bizim üçün qoyub getdiyi ən 

gözəl davranıĢlardandır.  



 

103 

 

№ 2 (3), 2016 

Göründüyü kimi, imam əl-Buxari bu faydalı kitabı olan “Səhih”də Ġslam elmlərini, 

fiqhi, əqidəni, təfsiri, qəzavatları, siranı, zahidliyi, fəzilətli əməlləri və baĢqa buna bən-

zər mövzuları cəm etmiĢdir. Onun kitabından əvvəlki kitablarda isə bu mövzular ayrı-

ayrı kitablarda cəm olunmuĢdur.  
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Место произведения «Ал-Джами Ас-Сахих» в  

изучении Пророческих хадисах 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Статья посвящена исследованию места и роли произведения известного му-

сульманского ученого Имама аль-Бухари «Аль Джами ас Сахих» в изучении про-

роческих хадисах. Раскрываются некоторые важные моменты из жизненного пути 

ученого, приводятся мысли многих ученых о деятельности Имама. 

  

 Parviz Eyvazov 

 

Place of work “As Sahih Al Jami” in learning Prophetic hadiths 

 

SUMMARY 

 

The article investigates the role and place of works by renowned Muslim scholar 

Imam al- Bukhari «Al Sahih al Jami»' in the study of prophetic hadiths.Reveals some 

important moments of the life path of the scientist, are thought by many scientists on the 

activities of the Imam. 
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ƏBU ĠSA MƏHƏMMƏD ibn ĠSA ƏT-TĠRMĠZĠYƏ GÖRƏ  

ALLAHIN ƏN GÖZƏL ADLARI  
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“Əsmaul-husna” Qurani-kərimin müxtəlif ayələrindən və hədislərdən götürülmüĢ Allaha 

məxsus 99 ən gözəl adı ifadə edən dini termindir. Burada əsma - cəm Ģəklində ad bildirən, 

husna isə ən gözəl söz mənasındadır. Bütün bu adlar Allaha xas olan sifətləri əks etdirir. 

“Əsmaul-husna” haqqında Qurani-kərimin dörd Əraf, əl-Ġsra, Taha, əl-HəĢr surəsində 

söhbət açılır. Bunlar aĢağıdakı ayələrdir: 

. ٚ هلل األٍّبء اٌؾَٕٝ فبكػٖٛ ثٙب ٚمهٚا اٌن٠ٓ ٠ٍؾلْٚ فٝ أٍّبئٗ ١ٍغيْٚ ِب وبٔٛ ٠ؼٍّْٛ  

[Va lillahi-l-əsməu-l-husna fəduhu bihə va zəru-l-ləzinə yulhədunə fi əsməihi 

səyuczaunə mə kənu yaməlun]   

Ən gözəl adlar Allahındır. O-nu bu adlarla çağırıb dua edin. O-nun adları barəsində küfr 

edənləri tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqdır (əl-Əraf,180)[1,s.145].  

... ٚاكػٛااٌوؽّٓ ا٠ب ِب رلػٛا فٍٗ االٍّبءاٌؾَٕٝ ٚال رغٙوثصالرهلً اكػٛاهللا ا [Qulidul-laha əvidu-r-

rahmanə əyyəm mə tədu fələhu-l-əsməu-l-husna va lə təchər bisalətikə...] 

 De ki: “ Ġstər Allah, istərsə də Rəhman deyib çağırın. Hansını desəniz, çünki ən gözəl 

adlar yalnız O-nundur... ( əl-Ġsra, 110) [1,s.262].  

 هللا ال اٌٗ اال ٘ٛ ٌٗ االٍّبء اٌؾَٕٝ 

[Allahu lə ilahə illə huvə ləhu-l-əsməu-l-husna] 

Allahdan baĢqa heç bir tanrı yoxdu. Ən gözəl adlar yalnız O-nundur. (Taha, 8) [1,s.286]  

... ء اٌؾَٕٝ٘ٛ هللا اٌقبٌك اٌجبهئ اٌّصٛه ٌٗ االٍّب  

[Huva-l-lahu-l-xaliqu-l-bəriu-l-musavviru ləhu-l-əsməu-l-husna...] 

O, yaradan, yoxdan var edən və surət verən Allahdır. Ən gözəl adlar ancaq O-na məx-

susdur... (əl-HəĢr, 24) [1,s.567].  

Allahın ən gözəl adları 99 sayla məhdudlaĢmır. Ġslam aləmində məĢhur olan hədisdə 

Məhəmməd peyğəmbər (s) buyurur: “ġübhə yox ki, Allahın doxsan doqquz adı vardir. Yüz-

dən bir əskik... Çünki o, təkdir; təkliyi sevər... Bu adları hər kim saysa cənnətə girər” 

[2,s.59]. Hədisdə 99 rəqəminin göstərilməsi məhdudlaĢdırılma mənasında qeyd olunmamıĢ-

dır. Sadəcə bu, Allahın seçılmiĢ ən gözəl və ən yaxĢı adlarıdır. Bu hədis Buxari, Müslim, 

Tirmizi və baĢqa islam alimlərinin hədis kitablarında da nəql edilmiĢdir. Həmçinin bəzi 
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mənbələrdə “Əli ibn Əbu Talib (s) və Əbu Hüreyrədən rəvayət olunan Allahın adlarının 

sayı 133-ə çatdırılmıĢdı” [3,s.219].  

Dini ədəbiyyatda “Əsmaul-husna”ya daxil olan Allahın 99 adı ilə bağlı fərqli qeydlər 

var. Hicri təqviminin II əsrindən etibarən islam alimləri bu adları Qurani-kərimdən əldə et-

məklə siyahı hazırlamağa səy göstərmiĢdilər. Ġbn Macə, Ġbn Həcər əl-Askalini, Tirmizi və 

baĢqa alimlər məĢhur hədis əsasında “Əsmaul-husna” siyahısı hazırlamıĢdı. Bu siyahılar 

arasında Allahın adları ilə bağlı fərqli fikirlər var. Məs: Tirmizinin siyahısında olan iyirmi 

beĢ ad Ġbn Macənin siyahısında qeyd olunmayıb. Ġbn Macədə olan iyirmi altı ad isə Tirmi-

zinin siyahısında yer almayıb. Ġslam aləmində geniĢ yayılmıĢ siyahılardan biri Əbu Ġsa Mə-

həmməd ibn Ġsa ət-Tirmizinin tərtib etdiyi Allahın 99 gözəl adının siyahısıdı.  

Əbu Ġsa Məhəmməd ibn Ġsa ət-Tirmizi (öl.279/892) məĢhur islam alimlərindən biridir. 

Buxari, Müslim, Əbu Davudun tələbəsi olan Tirmizi islamı müxtəlif aspektlərdən təhlil 

edən bir neçə əsərin müəllifidi. Bir çox islam alimləri onun hədislərdən ibarət “əl-Cəmiu-Ģ-

Ģahih”, “əĢ-ġəmailu-n-nəbəviyyə” və fiqhdən bəhs edən “əl-Ġləlu-l-kəbir” əsərlərinə Ģərh, 

haĢiyə və ixtisarlar yazmıĢdılar [4,s.202-203].  

Tirmizinin tərtib etdiyi “Allah” adı ilə baĢlıyib “Sabur” adı ilə bitən “Əsmaul-husna” 

mükəmməldir. Siyahıya daxil olan ilk on dörd ad ( Allah, Ər-Rəhman, Ər-Rəhim, Əl-

Məlik, Əl- Quddus, Əl-Salam, Əl-Mumin, Əl-Muheymin, Əl-Əziz, Əl-Cabbar, Əl-Mutə-

kəbbir, Əl-Xaliq, Əl-Bari, Əl-Musavvir) Qurani-kərimin Əl-HəĢr surəsinin sonuncu 22-24 

ayələrindən ardıcıl olaraq götürülmüĢdür: 

٘ٛ هللا اٌنٜ ال اٌٗ اال ٘ٛ اٌٍّه اٌملًٚ اٌٍَُ [ ٢٢] ٘ٛ هللا اٌنٜ ال اٌٗ اال ٘ٛ ػٍُ اٌغ١ت ٚاٌْٙلح ٘ٛ اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ

ٍٕٝ ٘ٛ هللا اٌقٍك اٌجبهئ اٌّصٛه ٌٗ االٍّبء اٌؼ[ ٢٣]اٌّؤِٓ ا١ٌّّٙٓ اٌؼي٠ي اٌغجبه اٌّزىجو ٍجؾٓ هللا ػّب ٠ْووْٛ 

[ٕٗ]٠َجؼ ٌٗ ِب فٝ اٌَّٛد ٚ اال هض ٚ٘ٛ اٌؼي٠ي اٌؾى١ُ    

[Huva-l-lahu-l-ləzi lə iləhə illə huvə alimu-l-ğaybi va-Ģ-Ģəhədəti huva-r-rahmani-r-

rahim. [22] Huva-l-lahu-l-ləzi lə iləhə illə huval-l-məliku-l-quddusu-s-sələmu-l-muminu-l-

muheyminu-l-azizu-l-cəbbəru-l-mutəkəbbiru subhəna-l-lahi ammə yuĢrikun. [23] Huva-l-

lahu-l-xaliqu-l-bəriu-l-musavviru ləhu-l-əsməu-l-husna yusıbbihu ləhu mə fi-s-səmavati va-

l-ardi və huva-l-azizu-l-hakim] [24]. 

O Özündən baĢqa heç bir tanrı olmayan, gizlini də, aĢkarı da bilən Allahdır. O, rəhmli və 

mərhəmətlidir.[22] O Özündən baĢqa heç bir tanrı olmayan, sahibi, müqəddəs və pak olan, 

əmin-amanlıq, salamatlıq bəxĢ edən, arxayın edən, göz qulaq olan, yenilməz qüvvət və qüd-

rət sahibi, qalib olub hökmü keçən və fövqündə olan Allahdır! Allah müĢriklərin O-na qoĢ-

duğu Ģəriklərdən ucadır. [23] O, yaradan, yoxdan var edən və surət verən Allahdır. Ən gö-

zəl adlar ancaq O-na məxsusdur. Göylərdə və yerdə olanların hamısı O-nu təqdis edib, Ģəni-

nə təriflər deyər. O, yenilməz qüvvət və hikmət sahıbıdır [24] [1,s.566-567]!  

Burada sadalanan hər bir ad özündən əvvəlki və sonrakı ad ilə məna və məzmun baxı-

mından bağlıdır. Məsələn: Tirmizinin siyahısında Əl-Əvvəl - (Varlığının baĢlanğıcı olma-

yan) və əl-Axir - (Varlığının sonu olmayan) adları ardıcıl qoyulmuĢdur. Allahın hər iki adı 

Qurani-kərimin “əl-Hədid” surəsinin 3-cü ayəsindən götürülmüĢdür. 

 ٘ٛ االٚي ٚ االفو ٚ اٌظٙو ٚ اٌجب غٓ ٚ ٘ٛ ثىً ّٝء ػ١ٍُ 

[Huva-l-avvalu va-l-əxiru va-z-zahiru va-l-batinu va huva bikulli Ģeyin alim] 

Əvvəl də, axır da, zahir də batin də O-dur. O, hər Ģeyi biləndir [1,s.555]! 
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 Bu ayədə də ardıcıl olaraq əz-Zahir (Varlığı, qüdrəti ilə aĢkar olan) və əl-Batin (Mahi-

yəti gizli olan) adları qeyd olunur, Tirmizinin tərtib etdiyi siyahıda da bu dörd adın ardıcıl-

lığı saxlanılmıĢdır.  

ġübhəsiz ki, Əsmaul-husnanı təĢkil edən adların siyahısını hazırlayarkən baĢlıca olaraq 

mənbə kimi Quran və hədislərə müraciət olunur. Ġslam alimlərinin Qurandan götürülmüĢ 

Allahın adlarının sayı haqqında fikirləri müxtəlifdir. Bir çox mənbələrdə “Qurani-kərimdə 

müxtəlif ifadələrdə Allaha məxsus olan adların sayı 313-ə qədər olduğu göstərilmiĢdir” 

[5,s.19]. Bəzi alimlər isə “CovĢan-kəbir” duasına əsasən Qurana əsaslanaraq Allahın adları-

nın sayını yüz iyirmi yeddi olduğunu bildirmiĢlər. Cəfəri Sadiq “Fatihə” surəsindən “Ġxlas” 

surəsinə qədər Allahın yüz on bir adını qeyd etdisə də, Tirmizinin tərtib etdiyi siyahıda bu 

say doxsan üçə bərabərdir. 

Allah, Ər-Rəhman, Ər-Rəhim, Əl-Məlik, Əl- Quddus, Əl-Salam, Əl-Mumin, Əl-Mu-

heymin, Əl-Əziz, Əl-Cabbar, Əl-Mutəkəbbir, Əl-Xaliq, Əl-Bari, Əl-Musavvir (59/əl-HəĢr)  

Əl-Ğaffar (38/Sad) 

 Əl-Qahhar (12/Yusif)  

 Əl-Vəhhab, Əl-Ədl, Məliku l-mulk, Əl-Cami (3/Ali-Ġmran) 

 Ər-Rəzzaq, Əl-Mətin (51/əl-Zariyat)  

 Əl-Fəttah (34/Səba) 

 Əl-Alim, Əl-Qabid, Əl-Basit, Əs-Səmi, Əl-Bəsir, Əl-Hakəm, Əl-Həlim, Əl-Əzim, Əl-

Ğafur, Əl-Əliyy (Əli), Əl-Vasi, Əl-Hakim, Əl-Vəliyy(Vəli), Əl-Həmid, Əl-Hayy, Əl-

Qəyyum, Əl-Vahid, Əl-Qadir, Ət-Təvvab, Ər-Rauf, Əl-Ğəniyy, Əl-Bədii (2/əl-Bəqərə) 

 Əl-Xafiz (15/əl-Hicr) 

 Ər-Rafi (40/əl-Mumin) 

 Əl-Muiz (63/əl-Munafiqun)  

 Əl-Muzil (10/Yunus) 

 Əl-Latif, Əl-Xabir (6/əl-Ənam) 

 Əl-ġəkur (35/Fatir) 

 Əl-Kəbir,Əl-Vali, Əl-Mutəal (13/ər-Rad) 

 Əl-Hafiz, Əl-Mucib, Əl-Vədud, Əl-Məcid, Əl-Qaviyy, Əl-Məcid Ər-RəĢid (11/Hud) 

 Əl-Muqit, Əl-Hasib, Ər-Raqib, ƏĢ-ġəhid, Əl-Vəkil, Əl-Afuvv (4/Ən-Nisa)  

 Əl-Cəlil, Zul Cəlali vəl ikram, Əl-Baqi (55/Ər-Rəhman) 

 Əl-Kərim (23/əl-Muminun) 

 Əl-Bais (16/ən-Nəhl) 

 Əl-Haqq, Ən-Nur (24/ən-Nur)  

 Əl-Mubdi, Əl-Muid (85/əl-Buruc) 

 Əl-Muhyi, Əl-Mumit (7/əl-Əraf)  

 Əs-Saməd (112/əl-Ġxlas)  

 Əl-Muqtədir (54/əl-Qəmər)  

 Əl-Muqəddim, Əl-Muəxxir (21/əl-Ənbiya) 

 Əl-Əvvəl, Əl-Axir, Əz-Zahir, Əl-Batin (57/əl-Hədid)  

 Əl-Bərr (52/ət-Tur) 

 Əl- Muntəqim, Əd-Darr (5/əl-Maidə)  
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 Əl-Muğni (9/Ət-Tovbə) 

 Əl-Hadi (25/əl-Furqan)  

 Əl-Varis (19/Məryəm) 

Qalan 6 ad (əl-Muhsi, əl-Vacid, əl-Muqsid, əl-Mani, ən-Nafi və əs-Sabur) isə hədislər-

dən götürülüb. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Allahın “əs-Sabur” adına yalnız Tirmizinin 

tərtib etdiyi siyahıda rast gəlmək olar. 

Bir çox islam alimləri Tirmizinin “Əsmaul-husna” siyahısına sonradan dəyiĢiklik edərək 

yeni tərtibdə Allahın gözəl adlarının sadalayıblar. Onlardan biri də məĢhur alim Ġbn Hacər 

əl-Askalininin tərtib etdiyi siyahıdır. “Ġbn Hacər bu siyahıda olub Quranda olmayan adları 

müəyyənləĢdirmiĢ və onların yerinə Qurandan eyni sayda adlar taparaq yeni siyahı tərtib 

etmiĢdir” [6.s,57]. Qeyd edək ki, nə qədər yeni siyahılar təbtiblənsə də, ilk müraciət, mənbə 

Tirmizinin hazırladığı siyahıya əsaslandırılır. Məhz, bu səbəbdən Tirmizinin tərtib etdiyi 

Allahın 99 adı islam dünyasında dini-fəlsəfi müstəvidə sabitliyini qorumaqla bir çox elmi-

nəzəri yeniliklərin aĢkarlanmasına, tədqiqatların aparılmasına imkan yaratmaqdadır. 
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Егана Рахнулла 

 

Прекрасные имена Аллаха по Тирмизи 

 

РЕЗЮМЕ 

 

«Асма аль-Хусна» религиозоный термин, где сосредоточены 99 прекрасных имѐн 

Аллаха, взятых из разных хадисов и аятов Корана. В религиозной литературе имеется 

различные примечания об 99 прекрасных имен Бога, входящие в «Асма аль-Хусна». 

Все эти имена отражают свойства, присущие Богу. При составление списка имен, 

составляющие основу «Асма аль-Хусна», главным образом в качестве источника, кА-

пеллируется к Корану и хадисам. Про «Асма аль-Хусна» говорится в 4-х сурах 

Корана.  
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Yegana Rahnulla 

  

God's the most beautiful names according to Tirmizi's opinion 

 

SUMMARY 

 

“Asmaul-husna” is a religious term expressed 99 of the most beautiful names belonged 

to God taken from different ayahs and hadiths of Quran. In the religious literary sources 

there are different notes related to God's 99 names entered into “Asmaul-husna”. All these 

names reflect the faces God possesses. Preparing the list of the names found in “Asmaul-

husna”, we mainly address to Quran and hadithes as sources. About “Asmaul-husna” is 

talked in 4 suras of Quran.  
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ƏLLAMƏ MUZHĠRĠDDĠN ƏZ-ZEYDANĠN  

HƏYAT VƏ YARADICILIĞI 
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XIII əsrin 2-ci yarısı XIV əsrin 1-ci yarısında yaĢamıĢ, haqqında çox geniĢ məlumat ol-

mayan, o cumlədən əslən Kufəli olması nisbət verilən muəlliflərdən biri də Əllamə Muzhi-

riddin əz-Zeydanidir. 

 “Əllamə Muzhiri: O, Ġmamul-fəqih əl-Mühəddis Muzhiriddin əl-Hüseyin ibn Mahmud 

ibn əl-Hüseyin
2 

əz-Zeydani əz-Zərir əĢ-ġirazidir. Hənəfi məzhəb alimlərindəndir. əl-Muzhi-

ri (ٞاٌّظٙو)  adı ilə məhĢurdur. Həmçinin əl-Muzhir (اٌّظٙو) də deyilmiĢdir”. 

(1.1/müqəddimə 13). Bu sözlər muəllifin “əl-Məfatih fi Ģərhi əl-Məsabih” adlı əsərini ilk 

dəfə olaraq 2012-ci ildə tədqiq edən Nuriddin Talibə məxsusdur. O, əz-Zeydaninin həyat və 

yaradıcılığı haqqındakı tədiqatında müəlliflə əlaqədar mənbələr haqqında belə qeyd edir: 

“Əllamə Muzhiriddin əz-Zeydaninin geniĢ tərcümeyi-halı üçün etdiyimiz uzun-uzadı axta-

rıĢlardan sonra biz ətraflı bir Ģey tapa bilmədik. Tapdıqlarımız isə Hacı Xəlifənin “KəĢfəz-

Zununun”da (c2/1776,1699), Bağdadinin “Ġzahul-Məknun” (c2/536) və “Hidayətul-Arifin” 

də (c2/108), eləcə də Zirikilinin “əl-Əlamın”da (c2/259) olanlardır. Əlimizdə olan bu un-

vanlardan müəllif və əsərləri haqqında bilgilər verməyə çalıĢacağıq” (1.1/muqəddimə 13). 

 Qeyd etməliyik ki, tədqiqatçı alim Nuriddin Talibin yuxarıda göstərmiĢ olduğu bu mən-

bələrdən biri olan Bağdadinin “Hidayətul-arifin” adlı kitabın həmən ünvanında (c2/108) əz-

Zeydani ilə bağlı biz bir Ģey tapa bilmədik. Bu ola bilsin mənbədən hər hansısa unvanla 

səhv duĢə bilər, yaxud da əz-Zeydani ZəməxĢərinin “əl-Mufəssəl” adlı əsərinə “əl-Mükəm-

məl fi Ģərhi əl-Müfəssəl” adlı Ģərh əsəri yazmıĢ olduğu halda, həmən unvanda ZəməxĢərinin 

“əl-Müfəssəl” əsərinə digər bir müəllifin “əl-Mühəssəl fi Ģərhil-Müfəssəl” adlı əsər ilə də 

qarıĢdırıla bilər (Burada nəĢir fərqidə istisna deyil).  

Yuxarıda göstərilən müəllifin adındakı ikinci “əl-Huseyin” kəlməsinə gəlincə, qeyd et-

məliyik ki, əslində muəlliflə bağlı göstərilmiĢ olan mənbələrin bəzilərində bu kəlmənin yeri 

boĢ buraxılmıĢ, bəzilərində isə “əl-Həsən” kimi göstərilmiĢdir. Eləcədə müəllifin “əl-Məfa-

tih fi Ģərhi əl-Məsabih” adlı bəzi əlyazma nusxələri uzərində də “əl-Həsən” kimi keçmiĢdir. 

Lakin Nuriddin Talib Bağdadi və Zirikliyə istinadən (ünvan göstərilmədən ) bu kəlməni 

“əl-Hüseyin” kimi qeyd etmiĢ, onların dilindən belə bir ibarə iĢlətmiĢdir: “ ثلي اٌؾ١َٓ   ”اٌؾَٓ 

(1.1muq/13). 
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Bədəl (ثلي) kəlməsi lüğətdə “dəyiĢdirmək” “yerini almaq” və s. mənalarda iĢlədilir. Belə 

olan halda “əl-Həsən” kəlməsi “əl-Hüseyin” kəlməsinin yerini almıĢ olur. Bunun da hər 

hansısa bir izahı verilməmiĢdir.  

 Buna baxmayaraq, qeyd etmək yaxĢı olardı ki, klassik ərəb ədəbiyyatında “Təvabölə-

rin” dörduncusu sayılan “Bədəl” mövzusu haqqında bəhslər açılmıĢ və mövzu olaraq bədə-

lin dörd növü haqqında məlumatlar verilmiĢ və bu məsələnin mümkünlüyündən söz açıl-

mıĢdır. (ətraflı; 3.293; 4.532-33; 5.192-196; 6.314). Nuriddin Talib bu məsələnin hər hansı 

bir izahı olub olmamasından söz açmasa da, lakin o özüdə etiraf edir ki, bu kəlmə əlyazma 

nüsxələr üzərində “əl-Həsən” kimi yazılmıĢdır (1.muq/13). 

 Yuxarıda göstərilən tədqiqatda müəllifin adındakı əz-Zeydani ٟٔاٌي٠لا) ) kəlməsinə gəlin-

cə: Ərəb ədəbiyyatından bizə məlum olan sözün sonundakı “iy”, “iyyun”, “aviyyun” hissə-

cikləri nibət bildirən bir növ Ģəkilçilərdir (7.126-127). Bu nisbətlə Zirikli özünün “əl-Əlam” 

kitabında müəllifi Kufəli olaraq iddia edib qeyd etmiĢdir ki, “Zeydan” Kufə Ģəhərinə bağlı 

bir səhradır (8.2/259). Elə Nuriddin Talib də bu mənbəyə istinadən tədqiqatında müəllifi 

Kufəli olaraq təqdim etmiĢdir (1.1-muq/13). 

Oradakı əz-Zərir ( اٌعو٠و) kəlməsinə gəlincə, bu kəlmə lüğətdə kor mənasında iĢlədilir. 

Lakin bu kəlmə ilə bağlı Nuriddin Talib heç bir Ģərh verməyib. Bu kəlmə əslində Bağdadi-

nin iddiasıdır ki, təkcə ona aid olan mənbədə qeyd olunmuĢdur (9.2/436). 

 əĢ-ġirazi ( ٞا١ٌْواى) kəlməsinə gəlincə, bu kəlməni də Bağdadi iddia etmiĢ, əz-Zeydani 

kəlməsindən sonra qeyd etmiĢdir. Onun muəllifi ġirazlı bilməsi haqqında bir-iki məsələni 

müəllifin yaradıcılığı haqqında danıĢarkən qeyd edəcəyik (9.2/436).  

 Bir sözlə əlimizdə olan bu mənbələrdə əz-Zeydanin həyatı ilə bağlı, onun nə zaman do-

ğulması, təhsilini harada və kimlərdən alması, yaradıcılıqdan baĢqa nə kimi fəaliyyət gos-

tərməsi və s. kimi hər hansısa geniĢ bir məlumat yoxdur. 

Tədqiqatçı alim Nuriddin Talibin qeyd etdiyi kimi, Hacı Xəlifə, Bağdadi və Zirikli əz-

Zeydani ilə bağlı əsasən onun yazmıĢ olduğu əsərləri və onun ölum tarixini (h727/1327) 

iĢiqlandıra bilmiĢdilər (8.2/259; 9.2/536; 10.2/1699-1776 ).  

 Əllamə muzhiriddin əz-Zeydanin yaradıcılığı: 

Hər Ģedən öncə qeyd etməliyik ki, müəllifin yaĢamıĢ olduğu dörvə xas xüsusiyyətlərdən 

biri olan, məhĢur tədqiqatçı alim Dos.Dr. Ġsmail Yiğitin vurğuladığı kimi, bu dövürdə yaĢa-

yan müəlliflər nəqli elmi çalıĢmalarını daha çox öncədən yazılmıĢ olan əsərlər üzərində 

aparırdılar (11.7/252-314). Təsadüfü deyil ki, belə müəlliflərdən biri də əz-Zeydanidir. 

Onun qələmə aldığı əsərlər aĢağıdakılardır:  

1.əl-Məfatih fi Ģərhi əl-Məsabih. Müəllifin bu əsəri ilk dəfə 2012-ci ildə tədqiq edilib. 

Bizdə olan məlumata görə müəllifin ilk tədqiq olunan əsəri elə məhz bu əsərdir. Əlyazma 

nüsxəsi iki cild, tədqiq və nəĢr olunan nüsxələr isə altı cilddir. Beyrutda nəĢr olunmuĢdur. 

NəĢr olunanan nusxələri artıq biz əldə etmiĢik. Tədqiqat əsasən AMEA-nın Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar Ġnustutunun kibxanasında saxlanılan əlyazma nüsxədən baĢqa, 

mövcud olan nüsxələr üzərində aparılmıĢdır. Adından göründüyü kimi, əsər Ģərh əsəridir. 

Əsərin araĢdırıcısı sayılan Nnuriddin Talib öz tədqiqatında qeyd edir ki, müəllifin bu əsəri 

Muhəmməd b.Fərra Bəğəvinin “Məsabihis-Sünnə” adlı əsərinə yazılmıĢ olan çoxlu sayda 

Ģərh əsərlərdən biridir (1.muq/s7). (əsər haqqında bax: 8.2/259; 10.2/1699). 
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 Muəllif əsərə belə bir xutbə ilə baĢlayır: 

ء ا ًْ ء ِب ٠ْبء ،ٚاّىو ٌٗ ٠ىْٛ ع١ّغ اٌّقٍٛلبد ؽزٟ اٌٙجبء ثَُ ٌٍٍٗ اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ ، أؽّل هللا ِ ًْ الهض ٚ ِ

ًّ اعياء االهض ٚ اٌَّبء، ... ثبٌَٕجخ ا١ٌٗ ولّهح ثبٌَٕجخ اٌٟ و  

ب ثؼل ِّ : ا  

ّٟ ىِوح فالٟٔ ٚصٍخ فٍصبئ اْ اّوػ ٌُٙ وزبة  ّٟ ألٔؼبَ ًِ ػٍٟ ( اٌّصبث١ؼ)فمل أٌّّؼ ػٍ رص١ٕف اإلِبَ اٌّٙبَ ٌٚ

ي اٌىزبة ِمّلِخ فٟ اصطالؽبد اة.... أً٘ االٍالَ، ّٚ ل اٌؾ١َٓ ثٓ َِؼٛك اٌفّواء ،فأعجزُٙ اٌٟ كٌه ٚاٚهكد فٟ أ ّّ ٞ ِؾ

.... اٌّفبر١ؼ فٟ ّوػ اٌّصبث١ؼ:أصؾبة اٌؾل٠ش ،ٚأٛاع ػٍَّٛ اٌؾل٠ش ١ٍّٚزٗ ثىزبة  

 Necə ki, müəllif xütbədən sonra Fərra Bəğəvinin bu əsərinə dostlarının təkidilə Ģərh 

yazmasını, özünün yazmıĢ olduğu Ģərh əsərində hədis alimlərinin fikirlərini, hədis elminin 

növlərini, özü yazdığı kitabını adlandırmasını və s. məsələləri əsərin giriĢ hissəsində qeyd 

etmiĢdir. (Bu haqda ətraflı əsərin təhlil metodundan danıĢarkən qeyd edəcəyik).  

 Müəllif bu əsərini tamamlamadan vəfat etmiĢ, onun Məsabihis-Sünnə əsərinin axırların-

dakı Məlahim babının hədislərini sonu Futun babı hədislələrinin əvvəli daha dəqiq 4187-ci 

hədisdən 4188-ci hədisin Ģərhinə baĢlamadan vəfat etməsi səbəbi ilə adı tam qeyd olunma-

yan Ģagirdlərindən biri tərəfindən eynilə müəllif kimi Ģərh edilib tamamlanmıĢdır (1.1-muq-

18; 2.5/380). 

Bir Ģeyi qeyd etmək yaxĢı olardı ki, Zirikli isə özünün “əl-Əlam” kitabında müəllifin bu 

əsəri haqqında məlumat verərkən, əsərin tamamlanmasını müəllifin vəfatından əvvəl h-720 

olaraq qeyd etmiĢdir (8.2/259). 

 2. əl-Mükəmməl fi Ģərhi əl-Müfəssəl. Müəllifin bu əsəri ZəməxĢərinin məhĢur “əl-Mü-

fəssəl” əsərinə yazılmıĢ olan Ģərh əsərlərdən biridir. Hələ ki, əsər haqqında əlimizdə Hacı 

xəlifənin və Nuriddin Talibin qeyidləridir. Belə ki, Hacı Xəlifə: “Onun əvvəli اٌؾّل هللا اٌلٞ " 

..." لصو ػّب ١ٍ٠ك ثىجو٠بئٗ xutbəsi ilə baĢlayır. Muəllif bu əsərini hicri 659 cu-il cəmadil-axər ayı 

yazıb bitirmiĢdir. ZəməxĢərinin mənzum Mufəssəl əsərinə gəlincə, onun beyitlərinin sayı 

424-dir” (10.2/1776). 

Nriddin Talib:  “Bu əsərin əlyazma nüsxəsi çoxdur. Həmçinin bizim əlimizdə də bir 

nüsxə var. Əsərin muqəddiməsi belədir: ثَُ هللا... اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ ٚثٗ اٌؼْٛ، اٌؾّل هلل اٌلٞ  

ب ثؼل  ِّ :ا  

فٟ إٌؾٛ، رأ١ٌف االِبَ فقو فٛاهىَ " اٌّفّصً"هح فالّٟٔ اْ اّوػ ٌُٙ وزبة فمل كػٕٟ فئخ فٍصبئٟ ٚىَ 

ٛاك ، ٚ ١ٌىْٛ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزؼٍُّ أ٠َو" اٌّفّصً"، فطٍجٛ أْ رىْٛ ع١ّغ أٌفبظ ...ِؾّٛك َّ ّْوػ ثبٌ فأعجزُٙ ... ثبٌؾّوح ٚاٌ

ًّّ فٟ ّوػ اٌّفصً،:اٌٟ ٍِزَُّٙ ٚ ٚفود ٔفغ ِمزجَُٙ ، ١ٍّزٗ ثىزبة  ّٟ  اٌّى ٚ اٍزؼٕذ ػٍٟ ارّبِٗ ثبهلل اٌؼٍ

..." اٌىج١و  

 (1.muq/14)  

Müəllifin bu giriĢ xütbəsindən sonra aydın olur ki, muəllifdən ətrafındakılarının istək və 

tələbi ilə ZəməxĢərinin nəhv elminə aid yazmıĢ olduğu “əl-Müfəssəl” əsərinə bir Ģərh əsəri 

yazmasını, həmçinin ondan əl-Müfəssəlin büntün sözlərini qırmızı, Ģərhi isə qara rəngdə 

olması istənilmiĢdir ki, onun öyrənilməsi və öyrədilməsi asan olsun. Müəllif də bu istək və 

tələbə görə belə bir Ģərh əsəri yazmağa baĢlamıĢ və Ģərhin adını “əl-Mukəmməl fi Ģərhi əl-

Mufəssəl” olaraq adlandırmıĢdır. 

3) ġərhi-məqamati əl-Həriri. Muəllifin həyat və yaradıcılığını tədqiq edən Nuriddin 

Talib bu əsər haqqında təkcə Bağdadinin qeyd etmiĢ olduğu məlumatı verməklə kifayətlən-

miĢdir (1.1-muq/15). Bağdadi isə öz növbəsində əsər haqqinda belə qeyd edir: Əbi 
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Muhəmməd Harun ibnul-Əbbas əl-Bağdadinin (öl h-572) “məqamati əl-Həriri” əsərinə Ģərh 

yazan muəlliflərdən biri də Əllamə Muzhiri əz-Zeydani əz-zərir əĢ-ġirazidir. Bu Ģərh əsərin 

(h) 659-cu ildə yazılan bir nüsxəsini əldə etdim. Onun əvvəli belədir: (9.2/535) 

ْٛ عٛكاد ٚ ١ّٙل ثبّْ ال ّو٠ه ٌٗ فٟ أزظبَ االهض  اٌؾّل هلل اٌلٞ رال الد ّٛا٘ل للهرٗ ػٍٟ ٚعٕبد اٌّ

.... ٚاٌَّبٚاد  

 Qeyd eddəki ki, əvvəldə qeyd etdiyimiz “əz-Zərir” və “əĢ-ġirazi” kəlmələrində olduğu 

kimi, bu əsəri də müəllifə elə məhz təkcə Bağdadi nisbət vermiĢdir. Bağdadinin bu nisbəti-

nin haradan qaynağlanmasına gəilincə, qeyd etməliyik ki, bu adda mövcud olan əlyazma 

nüsxələrindən biri də Ġran Ġslam Respublikasının Məclisi ġura əz-Milli (Tehran) kitabxana-

sında saxlanılır. Həmin nüsxənin üzərində müəllifin adı belə qeyd edilir: “Əllamə MuzhiriĢ-

ġirazi”. Biz orada “əz-Zeydani” kəlməsinə rast gəlmədik.( Bağdadi bu zidd nisbətləri bir 

yerdə qeyd edib. Çox guman ki, Bağdadi burada “Muzhiri” kəlməsini əsas tutmuĢdur). 

Onun vərəqlərinin sayı 230, yazılma tarixi isə h-770 olaraq göstərilmiĢdir. Həmçinin inter-

net səhifələrinin birində bu əsərin hətta hicri 654-ci (m.1256-1257) ildə yazılan nusxəsi 

haqqında məlumat verilmiĢ və bu tarixin Abbasi xilafətinin suqutundan əvvələ təsaduf etdi-

yi bildirilmiĢdir.  

(http:||wodad.org|vb|showthead.php?t=5014%20-;  

http:www. Ahlalhdeeth.com|vb|arch| ve|index.php|t-89277.html).  

Əgər bu mənbə doğru olarsa, Ģərhin yazılması əz-Zeydaninin ölumundən ən azı 71-il əv-

vələ təsaduf edir. Deməli, bu əsərin muəllifə nisbət verilməsində bir neçə ziddiyətli məqa-

ma, bir eyniyyətli məqama rast gəlmək olur. 

4) Fəvaidu fi usulil-hədis. Müəllifin hədis üsulunun faydalarından bəhs edən bu əsəri 

hələ ki nəĢir olunmadığına görə haqqında elə də geniĢ məlumat yoxdur. Təkcə Zirikli özu-

nun “əl-Əlam” kitabında bu əsər haqqında çox az olan bir məlumatı vermiĢdir: “Hədis alim-

lərindən biri olan Əllamə Muzhiriddin...əz-Zeydanin muəllifi olduğu əsərlərdən biridə 

“Fəvaidu fi Uusulil-Hədis” əsəridir. Onun 327 səhfəlik bir nusxəsi “Teymuriyyə” kitabxa-

nasında saxlanılır” (8.2/259; 1.1müq-15). Əsərin yazılma tarixi haqqında isə heç bir məlu-

mat yoxdur. 

5) Mərufətu ənvailil-hədis. Xatırladaq ki, müəllifin“əl-Məfatih fi Ģərhil-Məsabih” adlı 

əsərindən danıĢarkən xütbədən sonra müəllifin özü yazdığı müqəddiməsində hədis alimləri-

nin rəylərini və hədis eliminin növlərindən bəhs etdiyini qeyd etmiĢdik. Bu əsər haqqında 

da yeganə məlumatı bizə verən Zirikli “əl-Əlam”da belə qeyd edir: “230 səhfəlik bu əsər 

əvvəlki əsərdən ( əl-Məfatih fi Ģərhi əl-Məsabihdən) çixarılmıĢ olan risaləsidir” (8.2/259). 

Belə ki, muəllif əl-Məfatihin fi Ģərhi-əl-Məsabihin əvvəlində hədis elminin növlərindən da-

nıĢarkən, hədis elminin 20 növündən söz açmıĢ, birinci növdə hədisi nəql edərkən hədisin 

sənədinin (ĠĢtiratul-isnad) Ģərt olmasını, on səkkiz və on doqquzuncu növdə isə üsuli-fiqh 

və təfsir elimlərinin əsas muzakirə məsələlərindən biri olan nəsx məsələsindən danıĢmıĢdır. 

Ġyirminci növdə isə “əl-icazə” (izin vermək) adlı baĢlığın beĢ növundən bəhs açmıĢdır 

(1.1/3,4,10.).  
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Алламе Музхириддин аз-Зейдани родивились в Куфе 

 

РЕЗЮМЕ 

 

 Коротко мы сможем заметит, что Алламе Музхириддин аз-Зейдани родивились в 

Куфе, был знаменит как инженер.Но несмотря на это, всвоѐм творчестве он не 

упоминал только притчам, но и занимался другими повествовательными науками.Так 

как, из его творчества до нас дошѐл сведений всего 5 произведений. 

 

 Jaber Kazimov 

 

We can note that Allama Muzhiriddin al-Zeydani 

 

SUMMARY 

 

 In short, we can note that Allama Muzhiriddin al-Zeydani (d.727), was known as a 

narrator (muhaddis) originally from Kufa. However, he touched on hadith sciences, as well 

as other narrated sciences in his creativity. So the informati on only 5 works that he wrote 

reached to us. 
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Hələ ilk formalaĢan birlik sayılan ibtidai cəmiyyətdə söz leksikonu azlıq təĢkil etdiyi 

üçün bu cəmiyyətin üzvləri bir sıra sözləri ifadə etməkdə və kəlmələri mənalandırmaqda 

çətinlik çəkirdilər. Mədəniyyət inkiĢaf etdikcə, insanların ünsiyyət vasitəsi geniĢlənərək 

yeni sözlər yaranmıĢ, insanların söz fondu geniĢləmiĢ, tərcüməyə ehtiyac duyulduğuna görə 

insanlar bu sahədə bir sıra çətinliklərlə qarĢılaĢmıĢdılar. ĠnkiĢaf edən hadisələr və yeni ixti-

ralar nəticəsində yaranan sözlərin mənasını izah etmək baxımından müxtəlif cəhdlər edil-

məyə baĢlandı. Məhz bu kimi hadisələr insanları lüğətçilik fəaliyyətlərinə istiqamətləndir-

miĢdir.  

Hər dilin, hər mədəniyyətin öz dil quruluĢu haqqında məlumat verən və sözləri məna ba-

xımından izah edən bir lüğəti mövcuddur. Bu sahədə möhkəm kökə və zəngin mədəniyyətə 

sahib olan ərəb və türk topluluqları da faydalı əsərlər yazmıĢdır. Bu əsərlər əvvəllər sözlərin 

tərcümələri baxımından qənaətbəxĢ hesab edilməsə də, lüğətçiliyin elmi izahını vermək ba-

xımından olduqca əhəmiyyətli idi. Ərəb dilçiləri leksikoqrafiya sahəsində, xüsusilə müxtə-

lif tipli lüğətlərin tərtibi (izahlı lüğət, sinonimlər lüğəti, nadir iĢlənən söz və ifadələr lüğəti, 

alınma sözlər lüğəti, tərcümə lüğəti) sahəsində müstəsna xidmətlər göstərmiĢlər. 

Ərəbistan yarımadası flora və fauna cəhətdən o qədər də zəngin deyildir. Lakin bununla 

belə, ərəb dili və ədəbiyyatı ilə məĢğul olan mütəxəssislər onun leksik zənginliyi qarĢısında 

öz heyrətlərini gizlədə bilmirlər. Ərəb dilində bir sıra konkret əĢyaların, bitki və heyvanla-

rın, təbiət hadisələrinin, ümumi məfhumların olduqca çox adı vardır. Təkcə bunu demək ki-

fayətdir ki, ərəb dilinin izahlı lüğətlərində dəvənin 1000, Ģirin 500, qılıncın 500 sinonimini 

tapmaq mümkündür. Bu hər Ģeydən əvvəl qədim ərəb poeziyasında müxtəlif ləhcələrin lek-

sikasından istifadə olunması, sonra həmin sözlərin leksikoqraflar tərəfindən lüğətlərə daxil 

edilməsi ilə əlaqədardır [2, səh. 54-55].  
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Lüğət tərtib etmək əvvəllər mənası çətin olan bəzi sözlərin izahı kimi verilmiĢ, sonrakı 

dövrlərdə isə dil ilə məĢğul olan insanların bu cür araĢdırmaları bir yerdə toplanaraq risalə-

lər Ģəklində formalaĢmıĢdır. Bu çalıĢmalara misal olaraq, Əbu Xatəmin zamanlar, həĢərat-

lar, Əl-Əsmainin silahlar, dəvələr, xurma ağacları, vəhĢi heyvanlar, bitkilər və ağaclarla, 

Əbu Zeydin yağıĢla bağlı araĢdırmalarını misal gətirə bilərik.  

Ġslam dünyasında lüğətçilik fəaliyyətləri Həzrəti Məhəmməd (as) dövründə baĢlamıĢdır. 

Bu fəaliyyətlər zaman keçdikcə daha da artmıĢ, günümüzdə də çox geniĢ yayılmıĢdır. Ġn-

sanlar dildən istifadə etdiyi müddətdə lüğətçilik fəaliyyətləri də davam edəcək.  

610-cu ildə Qurani-Kərimin ərəblərin həyatında çox mühüm bir təsiri olmuĢdur. Belə ki, 

islam dinini qəbul edən ərəblər əvvəlcə tərcümə etmək, sonra isə öyrəndiklərini anlatmaq 

məqsədilə oxuyub-yazmağı öyrənməyə, öyrəndiklərini isə öyrətməyə çalıĢmıĢlar. Bu fəaliy-

yətlərin ilk nümunələri Qurani-Kərim və hədislərdə qeyd edilən, lakin mənası səhabələr tə-

rəfindən bilinməyən çətin sözlərin tərcümələrinə edilən Ģərhlərdir. Bu Ģərhləri isə Ġbn 

Abbasın “ْغو٠ت اٌموآ” (Ğəribul-Quran) sahəsində etdiyi fəaliyyətlər təqib etmiĢdir.  

Müsəlmanlar Qurani-Kərimin məna dərinliyi və zəngin tərkibinə görə onun bəzi hissə-

lərini tam və dəqiq baĢa düĢə, lazımi səviyyədə Ģərh edə bilmirdilər. Eləcə də hədislərdə 

Həzrəti Peyğəmbərin (as) sözlərini də izah etməyə ehtiyac var idi. Ġslamın ən vacib bu iki 

qaynağını tərcümə etmək dilçiliklə bağlı fəaliyyətlərin baĢlamasına səbəb olmuĢdur. Bu 

fəaliyyətlər Ġbn Abbasın adı ilə bağlıdır [3, səh. 97; 11, səh. 149].  

Ərəblər cahiliyyə dövründə köçəri həyat tərzi sürdükləri üçün oxuyub–yazmaq qabiliy-

yətinə malik olanlar sayca azlıq təĢkil edirdi. Yazıdan istifadə etmədiklərinə görə lüğətə də 

ehtiyac olmamıĢdır. Ġslam dini yarandıqdan sonra dinin təsiri ilə elmi sahədə bir neçə təlif, 

Ģərh, xaĢiyə və ixtisar Ģəklində lüğətçilik sahəsində bir çox elmi tədqiqatlar olmuĢdur [4, 

səh. 4].  

Cahiliyyə dövründə dil və ədəbiyyat ərəblərin həyatında çox vacib yer tuturdu. Onlar 

ədəbiyyatı çox sevdiklərinə baxmayaraq, lüğətçiliklə bağlı hər hansı fəaliyyətləri olmamıĢ-

dır. Ġslam dini yarandıqdan sonra isə bu sahədə müxtəlif əsərlər yazılmıĢdır. Əvvəllər səha-

bələr Qurani-Kərimin Ģərhini öyrənmiĢ, sonralar isə Quran və hədislərdə olan çətin sözlərin 

tərcümələrini tapmağa çalıĢmıĢlar. Bunun nəticəsində lüğətçilik fəaliyyətləri tədricən inki-

Ģaf etmiĢ, müasir dövrümüzdə daha mükəmməl Ģəkildə formalaĢmıĢdır.  

Ərəblər Qurani-Kərimdən sonra isə hədislərdə qeyd edilən və əvvəllər istifadə etmədik-

ləri kəlimələri tərcümə etməyə baĢladılar. Bu sahədə ilk tədqiqat  iĢi Ġbn Abbasın Qurani-

Kərimin çətin sözlərini Ģərh etməsi ilə olmuĢdur. Ġbn Abbas səhabələrin suallarını ərəb Ģeri 

və atalar sözündən nümunələr gətirərək açıqlamıĢdır [3, səh. 104; 11, səh. 165]. 

Ġslam dövründəki bir çox filoloqlar Qurani-Kərim və hədislərdəki anlaĢılmayan sözlərin 

izah edilməsi mövzusunda çox çalıĢmıĢ və bu sahədəki fəaliyyətləri sayəsində öz dillərini 

qoruyub saxlamıĢlar. Belə ki, onlar Ģəhər həyatından təsirlənən dilin yerinə ərəblərin danıĢ-

dıqları dili istifadə etmiĢdilər. Ərəb filoloqları bu məsələyə çox önəm vermiĢ, dili pozulmuĢ 

qəbilələrdən uzaqlaĢmağa çalıĢmıĢlar. Həmin dövrdə dilçilik sahəsində edilən fəaliyyətlər, 

əsasən, Qurani-Kərim və hədislərin tərcüməsi istiqamətində iĢlər görülmüĢ, daha sonralar 

isə müxtəlif sahələrdəki sözlərin tərcüməsi kiçik risalələr Ģəklində bir yerə toplanmıĢdır. 

Eyni zamanda bir müddət sonra bitkilər və heyvanlarla bağlı lüğət tipli əsərlər yazılmıĢdır. 
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Əbu Zeyd əl–Ənsari və Ġbn əl-Arabi kimi önəmli elm adamları bu sahədə bir sıra əsərlər 

yazmıĢdır. II əsrin ikinci yarısından etibarən ərəb dilini geniĢ bir Ģəkildə əhatə edən lüğətlər 

yazılmağa baĢladı. Ərəbdilli lüğətlər arasında Xəlil bin Əhməd əl-Fərahidinin “ٓوزبة اٌؼ١” 

(Kitabul-ayn) adlı əsərini misal gətirmək olar. Buna əsaslanaraq, elmi lüğətçiliyin III əsrdə 

baĢlandığı fərz edilə bilər. Bu dövrdə Əbu Əli əl-Qali’nin “  (Əl-bari fil-luğa) ”اٌجبهئ فٟ اٌٍغخ

və Əbu Mənsur əl-Əzhərinin “  adlı əsərləri də lüğətçilik (Təhzibul-luğa) ”رٙن٠ت اٌٍغخ

sahəsində yazılan önəmli əsərlərdəndir.  

IV əsrin sonlarında Əbu Hilal əl-Əskəri “ –Əl-mu’cəm fi baqiyyətil(  ”اٌّؼغُ فٟ ثم١خ األ١ّبء

əĢya)  adlı əsərini yazmıĢ və ilk dəfə lüğətçilikdə “mucəm” terminini istifadə etmiĢdir. 

“Mucəm” sözünün istifadə edilməsindən əvvəl “əl-qamus”, “əl-muhit”, “əl-ubəb” kəlmələri 

iĢlənmiĢdir. Bu əsərdən sonra yazılan digər lüğətlərdə isə “mucəm” kəliməsi istifadə edil-

miĢdir.  

XVIII əsrə qədər davam edən dilçilik və lüğətçilik fəaliyyətləri bu dövrdən etibarən bir 

çox sosial, siyasi, iqtisadi və mədəni səbəblərə görə Avropa və ərəb dünyasının daha sıx 

münasibətdə olması ilə daha da inkiĢaf etmiĢdir. Ən önəmli səbəb isə ərəblərin öz dillərinə 

olan bağlılıqlarıdır. Belə ki, ərəb dilinin zənginləĢməsini istəyən elm adamları bu istiqamət-

də təqdirəlayiq iĢlər görmüĢ və bu istiqamətdə görülən iĢlər çox keçmədən öz bəhrəsini ver-

məyə baĢlamıĢdır. Bu məqsədlə yazılmıĢ ilk əsərlərin sahibləri Butrus əl-Bustani, Rifa ət-

Tahavi və Faris əĢ-ġidyaq kimi dilçilərdir [13, səh. 10-12]. 

Türklər də bu sahədə çox mühüm əsərlər yazmıĢ, yazdıqları əsərlər xalq içində özünə-

məxsus yer tutmuĢdur. Türk dillərinin ən qədim lüğəti XI əsrdə Mahmud KaĢğarinin “ ْك٠ٛا

-Divani lüğəti-t-türk) əsəridir. Bu əsər ərəb dilində türk dilinin söz varlığını araĢdı( ”ٌغخ اٌزون

ran və sözləri istifadə olunduqları mətnlərlə birgə verən dilçilik fəaliyyəti kimi də göstərilə 

bilər. Bu xüsusiyyətlərinə görə “ك٠ٛاْ ٌغخ اٌزون” )Divani lüğəti-t-türk) əsəri türk mədəniyyəti-

nin ən dəyərli yazılı abidələrindəndir. Mütəxəssislərin fikrincə, Mahmud KaĢğari özünün 

Ģah əsəri olan “ك٠ٛاْ ٌغخ اٌزون” )Divani lüğəti-t-türk) kitabını 1072-ci ilin yanvar ayında baĢ-

lamıĢ, 1083-cü ilin oktyabr ayının 27-də bitirmiĢdir. Mahmud KaĢğari struktur-əlifba prin-

sipi əsasında tərtib etdiyi bu lüğətində sözləri isim və fel olmaqla iki qrupa bölərək orada 

aĢağıdakı məsələləri nəzərdən keçirmiĢdir: 

1) leksika (burada sözlərin hansı qəbiləyə mənsub olduqları göstərilir); 

2) türk qəbilələrinin yerləĢdiyi regionlar haqqında məlumat; 

3) türk dillərinin təsnifatı; 

4) türk dillərinin tarixi fonetikasına və qrammatikasına dair məlumat; 

5) türklərin tarixi, coğrafiyası, etnoqrafiyası, poeziya və folkloru haqqında məlumat; 

6) dünyanın ən qədim türk xəritəsi [10, səh. 3-7].  

Lüğətdə qoyulmuĢ məsələlərə nəzər saldıqda müəllifin elm aləminə məlum olan ilk 

türkoloq – dilçi, etnoqraf, tarixçi və folklorist olduğu nəzərə çarpır. Digər tərəfdən lüğətdə 

türk dillərinin tarixi fonetikasına dair məlumat verilməsi onun ərəb dilçiliyinə də böyük 

yenilik gətirməsi kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki ərəb dilçiliyinin çoxəsrlik tarixində 

Mahmud KaĢğaridən nə əvvəl, nə də sonra tarixilik prinsipinə riayət olunmamıĢdır. Bəzi 

mütəxəssislər “ك٠ٛاْ ٌغخ اٌزون” )Divani lüğəti-t-türk) əsərinin “ٓوزبة اٌؼ١” (Kitabul-eyn) prin-

sipində [9, səh. 13], bəziləri isə Ġbrahim əl-Farabinin “ك٠ٛاْ األكة” (Divanul-ədəb) lüğəti 
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prinsipində tərtib olunduğunu göstərirlər [7, səh. 11]. Lakin müəllif özü əsərinin müqəddi-

məsində əvvəlcə lüğətini Xəlilin “Kitabul-eyn”i tipində tərtib etmək istədiyini, sonra isə la-

koniklik xatirinə bu fikirdən daĢındığını göstərir. Lüğətin “ك٠ٛاْ األكة” (Divanul-ədəb) tipin-

də tərtib edilməsi barəsindəki mülahizə isə xüsusi tədqiqat tələb edir. 

Mahmud KaĢğarinin ərəb dilçiliyi və leksikoqrafiyası prinsipləri əsasında yazdığı “ ْك٠ٛا

 Divani lüğəti-t-türk) kitabı türk dilləri və ləhcələrinin müqayisəsi, fonetikası və( ”ٌغخ اٌزون

qrammatikasına həsr edilmiĢ ilk elmi əsərdir. Lüğətə nəzər salarkən müəllifin ərəb və türk 

dillərinin müxtəlif sistemlərə malik olduğunu, türk dillərinə xas olan xüsusiyyətlər ərəb di-

lindəki daxili fleksiyadan ciddi surətdə fərqləndirdiyi nəzərə çarpır. “Türkologiyanın baha-

dırı” adlandırılan Mahmud KaĢğarinin bu kitabı orijinal elmi fikirlərlə, faktik materialla o 

qədər zəngindir ki, əsərin türk yazıçısı Diyarbəkirli Əli Əmirinin kitabxanasında xoĢ bir tə-

sadüf nəticəsində tapılan əlyazması 1915-1917-ci illərdə Türkiyə Xalq Maarifi Nazirliyi tə-

rəfindən Ġstanbulda nəĢr edildikdən sonra o dövrün bir çox görkəmli mütəxəssisləri XI əsr-

də belə bir tədqiqatın yaranmasının qeyri-mümkün olduğu müddəasını irəli sürmüĢ, onun 

müasir alimlərdən biri tərəfindən yazılıb yalandan Mahmud KaĢğariyə aid edilməsini söylə-

miĢlər. Lakin zaman keçdikcə bu müddəaların əsassız olduğu, əsərin XI əsr alimi Mahmud 

KaĢğari tərəfindən yazıldığı elmi Ģəkildə sübut edilmiĢ, hətta onun qələmə alındığı vaxt 

belə müəyyənləĢdirilmiĢdir [8, səh. 69].  

 XIII–XIV əsrlərdə Ġbn Mühənna “ٍٟوزبة ِغّغ رووٟ فبهٍٟ ِغ” (Kitabi-məcmuəyi-tərcüma-

ni-türki-farsi-moğoli) adlı lüğət tərtib etmiĢdir. Bundan baĢqa Asım Əfəndinin XVIII əsrdə 

Firuzabadinin “ًِٛاٌمب” )əl-Qamus) adlı əsərini “ -Əl(  ”األو١بًٔٛ اٌج١َػ فٟ روعّخ اٌمبًِٛ اٌّؾ١ػ

okyanusul-basit fi tərcümətil-qamusul-muhit  (adı ilə türk dilinə tərcümə etməsi lüğətçilik 

və tərcümə sahəsində türklərin də çox mühüm iĢlər gördüyünü sübut edən amillərdəndir [1, 

səh. 273].  

Türklər islam dinini qəbul etdikdən sonra ərəb dilini həm din, həm də elm və mədəniy-

yət dili kimi qəbul etmiĢlər. Ona görə də bu dili öyrənmək üçün ciddi cəhdlə çalıĢmıĢlar. 

Bunun nəticəsində də ərəb dilindən türk dillərinə və türk dillərindən ərəb dilinə bir çox lü-

ğətlər tərtib edilmiĢdir. Bundan baĢqa ərəb-türk-fars dilində də lüğətlər tərtib edilmiĢdir. 

Bunlardan türk-ərəb dilinə nümunə olaraq “ “ ,(Ləhcətül-lüğət) ”ٌٙغبد اٌٍغبد  ”وٕي اٌٍغخ

(Kənzul-lüğət), “ “ ,)Mir’atül-lüğət) ”ِوآح اٌٍغخ -Əd-dararul) ”اٌلهاهٞ اٌالِؼبد فٟ ِٕزقجبد اٌٍغبد

lamiat fi muntəxəbatil-lüğət) və s. əsərlərin adını qeyd edə bilərik. Ərəb-türk dilində yazılan 

lüğətlərə isə “روعّبْ اٌصغبط” (Tərcumanus-sıhah), “أفزو وج١و” (Əxtəri-kəbir), “ًِٛروعّخ اٌمب” 

(Tərcumətul-qamus) və s. kimi əsərləri misal gətirə bilərik. Ərəb-fars-türk dilli lüğətlərə 

“ “ .adlı əsəri verə bilərik (Tərcumanul-luğət) ”روعّبْ اٌٍغخ  lüğəti (Əxtəri-kəbir) ”أفزو وج١و

ġəmsuddin əl-Qarahisari tərəfindən əlifba sırasına görə tərtib edilmiĢdir. Kitabda hərflər 

iyirmi səkkiz baba bölünmüĢ, hər bab daxilində də sözün birinci və ikinci kök hərflərinə 

görə fəsillərə ayrılmıĢdır. Sözlərin tələffüzlərində isə fəthalı oxunan yerlərdə “bil-fəthi”, 

dammalı yerlərdə “bid-dammi”, Ģəddəli oxunan yerlərdə “bit-təĢdid” Ģəklində izah edərək 

kömək etmiĢdir. Əsər 1906-cı ildə Ġstanbulda nəĢr edilmiĢdir, bundan baĢqa əsər Misir, 

Ġran, Krım, Hindistanda da çap olunmuĢdur. “لبًِٛ اٌّؾ١ػ” (Qamusul-muhit ) əsərinin tərcü-

məsini edən Əhməd Asim Əfəndi də öz əsərini “ أًٛ اٌجص١ػ فٟ روعّخ فبًِٛ اٌّؾ١ػاألوٟ ” (Əl-

okyanusul-basit fi tərcuməti qamusul-muhit) adlandırmıĢdır. O, kəlimələri son kök hərflərinə 
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görə tərtib etmiĢdir. Tərcüməni edərkən bəzi əlavələr etmiĢ, beytlərin sayı az olduğuna görə 

ayə, hədis və Ģerlə tamamlamıĢdır. Asim Əfəndinin bu kitabı ilk dəfə 1815-1817-ci illərdə 

nəĢr edilmiĢdir. Daha sonra isə 1887-1888- ci illərdə Misirdə çap olunmuĢdur. Ərəb-türk-

fars dillərində hazırlanan lüğətlərə isə Avni Hüseyn Əfəndinin yazdığı “  ”ٔظُ اٌغٛا١٘و

(Nazmul-Cəvahir) adlı mənzum əsərini misal gətirə bilərik. Yüz hissədən ibarət olan bu 

əsərin hər bir bölməsində yüz söz vardır. Əsər ilk dəfə 1811-ci ildə “ ٚ ظّو إٌظبَ فٟ أٌَٓ اٌزوو١خ

-adı ilə nəĢr edil (Durrun-nizam fi əlsunit-turkiyyəti vəl-arabiyyəti vəl-əcəm) ”اٌؼوث١خ ٚ اٌؼغُ

miĢdir. 1821-ci ildə isə “ٔظُ اٌغٛا١٘و” (Nazmul-Cəvahir) adı ilə Ġstanbulda yenidən nəĢr edil-

miĢdir. ġeyxulislam Mehmet Əsəd Əfəndinin yazdığı “ٌٙغخ اٌٍغخ” (Ləhcətul-luğət) adlı əsəri 

ilk dəfə bu sahədə yazılan çox geniĢ bir əsərdir. Lüğəti Ahmet Kırkkılıç tərcümə edərək 

1999-cu ildə Ankarada Türk Dil Kurumu yayınları tərəfindən nəĢr edilmiĢdir. Haqqında da-

nıĢdığımız bu lüğətlərdən baĢqa ingiliscə-ərəbcə hazırlanan lüğətlərdən də bəhs etmək ma-

raqlı olardı. Bu cür lüğətlərin əksəriyyəti Livanda Livan nəĢriyyatı tərəfindən çap olunur və 

ümumiyyətlə, bu nəĢriyyatın nəĢr etdiyi əsərlərin əksəriyyəti lüğətlər olmuĢdur. Bu lüğətlə-

rə Sokrat Spironun “  adlı (Qamusul-ləhcətil-ammetil-mısriyyə) ”لبًِٛ اٌٍٙغخ اٌؼّخ اٌّصو٠خ

1995-ci ildə Beyrutda “Məktəbətu Livan” nəĢriyyatı tərəfindən çap edilən əsərinin adını 

qeyd edə bilərik [6, səh. 311-312].  

XIX əsrdə isə bu kimi fəaliyyətlər daha da sürətlənmiĢdir. Bunun səbəbi isə bu dövrdə 

ġamdakı xiristiyan ərəblərin müsəlman ərəblərlə yarıĢa girərək bu sahədə onlardan daha 

üstün olduqlarını göstərməyə çalıĢmalarıdır.  

Bir çox ərəb dilçiləri öz əsərlərində Xəlil bin Əhməd əl-Fərahidinin “ٓوزبة اٌؼ١” (Kitabul 

– ayn) adlı lüğətinə geniĢ yer vermiĢdir. Belə ki, Suyuti “اٌّن٘و” (əl-Muzhir) adlı əsərinin on 

beĢ səhifəsini bu lüğətə ayıraraq öz fikirlərini bildirmiĢdir [12, səh. 282].  

Alman ĢərqĢünaslarından olan Braunlich “Al-Halil und das Kitab al-'Ain” adlı bir tədqi-

qat iĢi yazmıĢdır. Lüğətçilik fəaliyyəti ilə bağlı Əhməd Faris ƏĢ-ġidyaq klassik lüğətlərlə 

bağlı tədqiqat aparmıĢdır. Eləcə də Firuzabadinin “اٌمبًِٛ اٌّغ١ػ” (Əl-qamusul-muhit) adlı 

əsərinə tənqidlər yazmıĢ və bu tənqidlərini “ًِٛاٌغبًٍٛ ػٍٝ اٌمب” (Əl-casus aləl-qamus) adlı 

əsərində toplamıĢdır [5, səh. 204-228].  

Eləcə də “  lüğətinin müəllifi ( Tacul-luğa va sihahul-arabiyyə) ”ربط اٌٍغخ ٚ صؾؼ اٌؼوث١خ

Ġsmail əl-Cövhərinin ərəb leksikoqrafiyası tarixində rolu barədə təkcə onu qeyd etmək kifa-

yətdir ki, o, ərəb lüğətçiliyi tarixində məĢhur olan dörd məktəbin üçüncüsünün, yəni qafiyə 

məktəbinin banisidir. O, lüğət tərtibi məsələsində dayısının prinsiplərini inkiĢaf etdirib tək-

milləĢdirmiĢ, ona müstəqil xarakter vermiĢdir.Cövhəri ərəb dilinin zəngin leksikasın topla-

maq məqsədi ilə uzun müddət bədəvilər arasında, xüsusilə Rəbiə və Mudar qəbilələri ara-

sında yaĢamıĢ, sonralar NiĢapurda ərəb dilini tədris etmiĢdir. Səslərin məxrəcinə və əlifba 

sisteminə əsaslanan ilk iki məktəbdən fərqlənən qafiyə məktəbində tərkibi baĢlıca olaraq üç 

kök samitindən ibarət ərəb sözlərinin üçüncü samiti əsas götürülür; məsələn, sonuncu səs-

sizi “r” olan “əmir”, “sağir”, “kəbir”, “nəzir”, “hədir”, “vazir” və s. bu tipli sözlər eyni bir 

fəslə daxil edilir. Hər hansı bir sözü axtardıqda lüğətdə əvvəlcə onun üçüncü (sonuncu) kök 

samitini, sonra isə birinci və ikinci kök samitlərini tapmaq lazımdır. Bu prinsip əsasında tər-

tib edilmiĢ lüğətlər təkcə dil öyrənənlər üçün deyil, eyni zamanda həmqafiyə sözlərə müraciət 

edən Ģairlər üçün də çox faydalıdır. Təsadüfi deyildir ki, XI əsrdə fars leksikoqrafiyası 
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yarandığı zaman məhz bu məktəbin təsirinə məruz qalmıĢdır. Yeni fars dilinin, daha doğru-

su fars ədəbi dilinin ilk lüğətini tərtib etmiĢ XI əsrin məĢhur Azərbaycan Ģairi Qətran Təbri-

zinin “  XI əsrin məĢhur Ġran Ģairi Əsədi Tusinin ,(Təfasir fi luğatil-fors) ”رفب١ٍو فٟ ٌغخ اٌفوً

”ٌغزٕبِٗ“  (Loğatname), Əbu Həfs Soğdinin “هٍبٌخ”  (Resale), XIII-XIV əsrlərdə yaĢayıb-ya-

ratmıĢ azərbaycanlı leksikoqraflar Fəxrəddin HinduĢah Naxçıvaninin farsca-türkcə “ صؾؼ 

صؾؼ “ onun oğlu ġəmsəddin Məhəmməd ibn HinduĢah Naxçıvaninin ,(Sehahol-əcəm) ”اٌؼغُ

 lüğəti məhz həmin üslubda tərtib edilmiĢdir. Qafiyə məktəbinin təsiri (Sehahol-fors) ”اٌفوً

XVII əsrdə fars dilinin izahlı lüğətini yazmıĢ Azərbaycan alimi Məhəmməd Hüseyn ibn 

Xələf Təbrizinin əlifba prinsipi əsasında tərtib etdiyi “  lüğətinə (Borhane-qate) ”ثو٘بْ لبغغ

qədər davam etmiĢdir. 

Ərəb dilçiliyində sonralar bu prinsip əsasında tərtib edilmiĢ lüğətlərin heç biri üslub və 

əhatəlilik baxımından Ġsmail əl-Cövhərinin “اٌصؾبػ” )Əs-Sihah( lüğəti ilə rəqabət apara bil-

məmiĢ, yalnız onun geniĢləndirilmiĢ və Ģərh edilmiĢ variantları hesab edilmiĢlər. Lakin 

bununla yanaĢı “اٌصؾبػ” )Əs-Sihah (bir sıra leksikoqraflar tərəfindən qəbul edilməmiĢ, ərəb 

dilçiliyində böyük disskusiyaya səbəb olmuĢdur. Ġsmail əl-Cövhərinin Ģagirdi Ġbrahim bin 

Saleh əl-Vərraq ustadının vəfatından sonra “اٌصؾبػ” )Əs-Sihah( lüğətinə düzəliĢlər vermiĢ, 

görkəmli ərəb qrammatiki əs-Suyuti 1505-ci ildə Məkkədə bu lüğətin müdafiəsinə həsr 

edilmiĢ bir əsər də yazmıĢdır. Ġsmail əl-Cövhərinin bu əsərinin əlyazmaları dünyanın bir 

çox kitabxanalarında mühafizə edilir. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Əlyazmalar Fon-

dunda saxlanılan “اٌصؾبػ” )Əs-Sihah) ən qədim və mötəbər nüsxədir. Bakı nüsxəsi Əli bin 

Əbdül-Cəmil Əli bin Məhəmməd tərəfindən Cövhərinin vəfatından az bir müddət sonra, 

daha doğrusu 1117-ci ildə, Cövhərinin Ģagirdi, yuxarıda adını çəkdiyimiz Hərəvinin nüsxəsi 

əsasında yazılmıĢdır. Hərəvi isə onu Cövhərinin öz əli ilə yazdığı nüsxədən köçürmüĢdür. 

Hərəvinin əlazmasına XI əsrin görkəmli alimi Xətib Təbrizi haĢiyə yazmıĢdır. Beləliklə, 

Bakı nüsxəsi həm Xətib Təbrizinin, həm də XI əsrin digər görkəmli ərəb dilçisi Mavhub əl-

Bağdadi əl-Cəvaliqinin haĢiyələrini əhatə etməsi baxımından da qiymətlidir. Azərbaycan 

ərəbĢünaslarından N.Xəlilova “اٌصؾبػ” )Əs-Sihah( lüğətinə həsr olunmuĢ namizədlik dis-

sertasiyası yazmıĢdır [2, səh. 54-55].  
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РЕЗЮМЕ 

 

 Статья под названием «Научная деятельность в Исламе связанная с лексикогра-

фией» посвящается лексикографической деятельности в мусульманских странах, 

которая возникла в результате появления ислама.  
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SUMMARY 

 

 Article titled “Scientific activity in Islam related to lexicography” is dedicated to the 

lexicographical activity in muslim countries which emerged as a result of the rise of Islam. 
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ƏRƏB DĠLĠNDƏ MÜBTƏDA 

 

Açar sözlər: Sintaksis, cümlə, mövzu.  

Ключевые слова : Синтаксис, предложение, подлежащее.  

Key words: Syntaxes, sentenc, subject. 

 

Tərif: Cümlədə əsli ləfzi amillərdən təcrid olan, cümlənin əvvəlində gələn isimə mübtə-

da deyilir. 

Burada isim dedikdə həm aĢkar isim, həm də düzəltmə məsdər nəzərdə tutulur. 

AĢkar isimə aid misallar:  

 .Bərk yağıĢ yağır – اٌّطوُر غي٠وٌر 

 .Ġki tələbə çalıĢqandır – اٌطبٌجبْ ِغزٙلاْ

 .Müəllimlər kitabxanadadırlar – اٌّلهٍْٛ فٟ اٌّىزجخ

 .KiĢilər qalxdılar – اٌوعبي لبِٛا

Yuxarıdakı cümlələrdəki ( اٌوعبي ,اٌّلهٍْٛ ,اٌطبٌجبْ ,اٌّطوُر) isimləri mübtədadırlar. 

Düzəltmə məsdərə aid misallar: 

 ُْ ١ْوٌر ٌَّلىُر ُِرٛا فَو ٛ أَْو رَوصُر َٚو  – Oruc tutmanız sizin üçün xeyirlidir. 

Bu cümlədəki (أْ رصِٛٛا) düzəltmə məsdər olub, mübtəda əvəzində iĢlənmiĢdir.  

) məsdəri düzəlir. Yəni yuxarıdakı cümlə məqsəd (ص١بِىُ) sözündən (أْ رصِٛٛا) ف١و ص١بِىُ 

 .cümləsidir [1:48] (ٌىُ

َٓو  ُر ١وٌر ٌَّٙل َٓو فَو زَوؼفِفف َْ أَْو ٠َو َٚو  – Ġffətlərini qorumaları onlar üçün xeyirlidir (24:60). 

Bu cümlədə də ( َٓو زَوؼفِفف َْ   .sözü düzəltmə məsdər olub, mübtəda əvəzində iĢlənmiĢdir (أَْو ٠َو

( َٓو  زَوؼفِفف َْ  məsdəri düzəlir. Beləliklə, yuxarıdakı cümlə nəzərdə (اٍزؼفبفٙٓ) sözündən (أَْو ٠َو

tutulan (ٌٓٙ اٍزؼفبفٙٓ ف١و) cümləsidir. 

Cümlədə ləfzi amil dedikdə özündən sonrakı sözə təsir edən söz baĢa düĢülür. Cümlədə 

ləfzi amillər üç cür olur: 

1- Əsil ləfzi amillər (انعىامم انهفظيت األصهيت) 

Bu amillər cümlədə yeni məna daĢıyır və onlarsız cümlənin mənasına xələl gəlir. Əsil 

ləfzi amillərə  َْو ب ) və onun oxĢarlarını وَو  ، ْٔفَوهَّل ب ا َِو  ، ب ثَووِفػَو َِو  ، ٌَو ، ٌَو١ْ بهَو ، صَو ، ثَوبدَو ًَّل ََوٝ، ظَو ِْ
ٝ، أَو ، أَوْظؾَو ب أَوْصجَوؼَو َِو

ََو  ا ب كَو َِو  ، ، ِب فَوزِف َو ايَو َّْل  - (ىَو ) və onun oxĢarlarını إ ًَّل  ، ٌَوؼَو ، ٌَو١ْذَو َّٓل ، ٌَوىِف َّْل أ ، وَو َّْل  misal gətirmək olar. Bu ləfzi (أ

amillər cümlədə iĢlənərkən mübtədanın funksiyasını dəyiĢdirir [3:67]. 

2- Əlavə ləfzi amillər (انعىامم انهفظيت انزائذة) 

Əlavə amil cümlədə yeni məna daĢımır, lakin cümlənin mənasını qüvvətləndirir. Əgər 

əlavə amili cümlədən çıxartsan, cümlənin mənası dəyiĢməz. Əlavə amillərə misal olaraq 

( اٌىبف, اٌالَ, اٌجبء, ِِفٓ ) hərflərini misal gətirmək olar. Bu hərflər heç bir amilə bağlı olmurlar. 

Məsələn: 
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ِٙف١لاًا   َّو ِف  فٝ ثِفبهللَّل  .Allahın Ģahid olması yetər (13:43) – وَو

Bu cümlədə ( ةِف) ön qoĢması əlavə amildir. Bu cümlədən ( ةِف) ön qoĢmasını çıxardıb 

ِٙف١لا) َّو فٝ ِفهللاُر   .kimi yazsaq yenə cümlənin mənası dəyiĢməz (وَو

3- Əlavəyə bənzər ləfzi amillər (انعىامم انهفظيت انشبيهت بانزائذة) 

  Əlavəyə bənzər amil cümlədə müstəqil məna daĢıyır və onlarsız cümlənin mənasına 

xələl gəlir. Əlavəyə bənzər amilə ( ةَّل  ön qoĢmasını misal gətirmək olar. Bu ön qoĢma da (هُر

yuxarıdakı hərflər kimi heç bir amilə bağlı olmur. 

Tərifdə mübtədanın əsli ləfzi amillərdən təcrid olmasını Ģərt qoĢduq. Çünki mübtəda 

cümlədə əlavə və əlavəyə bənzər amillərlə bir yerdə gələ bilir.  

Məsələn: 

اأْلَوْهضِف   َٚو بءِف  َّو ََّل َٓو اٌ ِِف  ُْ لُرىُر ِف ٠َوْوىُر ١ْوُر هللاَّل بٌِفكٍق غَو ْٓ فَو ِِف  ًْ  Allahdan baĢqa sizə göylərdən və yerdən – َ٘و

ruzi verən bir xaliq varmı? (Quran ayəsi) 

Bu cümlədə ( بٌِفكٍق ْٓ ) mübtədasından əvvəl gələn (فَو ِِف ) amili cümlədə əlavə amildir. Bu 

cümləni 

اأْلَوْهضِف )  َٚو بءِف  َّو ََّل َٓو اٌ ِِف  ُْ لُرىُر ِف ٠َوْوىُر ١ْوُر هللاَّل بٌِفكٌر غَو ًْ فَو  .kimi yazsaq cümlənin mənası dəyiĢməz (َ٘و

ٌُر  ًٍق لبئ ةَّل هع  .Çox kiĢi var ki, durmuĢdur – هُر

Bu cümlədə ( ًٍق ةَّل ) mübtədasından əvvəl gələn (هع  .amili əlavəyə bənzər amildir (هُر

Cümləni sintaktik təhlil etsək, ( ًٍق ةَّل ) ismi (هع  əlavəyə bənzər amili səbəbi ilə yiyəlik halın (هُر

əlamətini qəbul edib, adlıq halın yerində gələn mübtəda olur. ( ًٍق  ,sözünün mübtəda olub (هع

adlıq halın yerində gəlməsinə dəlil ona ٚ (və) bağlayıcısı vasitəsilə birləĢən sözün adlıq 

halda olmasıdır.  

Məsələn:  

ٌُر ٚاِوأحٌر  ًٍق لبئ ةَّل هع  .Çox kiĢi və qadın var ki durmuĢlar – هُر

Qeyd: Əlavəyə bənzər amillər cümlədə yeni məna daşıması və onlarsız cümlənin 

mənasına xələl gəlməsi cəhətdən əsli amillər kimidir. Digər yandan cümlədə heç bir amilə 

bağlı olmaması cəhətdən əlavə amillərə bənzəyir [7:441]. 

MÜBTƏDANIN NÖVLƏRĠ 

Xəbər yöndən mübtəda iki növ olur: 

1- Sifət olmayan mübtəda. Belə mübtədanın xəbərə ehtiyacı olur. Çünki məna xəbərlə 

tamamlanır. 

Məsələn:  

 .Kitab yenidir - اٌىزبة عل٠ل

ِْف  ُِرغزٙلرب ِْف   .Ġki qız çalıĢqandırlar – اٌجٕزب

 .Ulduzlar parlaqdır – إٌغَٛ الِؼخ

Yuxarıdakı cümlələrdə (ِْف  ,اٌىزبة ِْف  ,عل٠ل) ,mübtəda (إٌغَٛ ,اٌجٕزب ُِرغزٙلرب  .isə xəbərdir (الِؼخ ,

2- Sifət olub, xəbərinin yerində adlıq hal vasitəsilə ifadə etdiyi söz (fail və ya naib fail) 

gələn mübtəda. Bu mübtədanın xəbərə ehtiyacı olmur. Belə mübtədadan əvvəl sual və ya 

inkar ədatının gəlməsi zəruridir. 

Məsələn: 

 ?Ġki tələbə müvəffəqiyyət qazandımı - أ ٔبعؼٌر اٌطبٌجبْ ؟

 .Ġki laqeyid insan sevilən deyil - ِب ِؾجٛة اٌّّٙالْ ؟



 

123 

 

№ 2 (3), 2016 

Bu cümlələrdən birincisində ( ٔبعؼٌر) mübtəda, (ْاٌطبٌجب) isə xəbəri əvəz edən faildir. Ġkinci 

cümlədə (ِؾجٛة) mübtəda, (ْاٌّّٙال) isə xəbəri əvəz edən naib faildir. 

Fail və ya naib faillə gələn sifətin mübtəda kimi erab olunması üçün aĢağıdakı üç Ģərtin 

ödənməsi zəruridir: 

1- Sifətdən əvvəl sual və ya inkar ədatı gəlməlidir (Bu Ģərt yalnız Bəsrə məktəbinə görə 

doğrudur). 

Məsələn: 

 ? Ġki çalıĢqan insan anladımı - أ فبُ٘ اٌّغلاْ ؟

ِْف ؟ ٌٌر اٌع١فب  ? Ġki qonaq necə oturdu - و١ف عبٌ

1- Xəbəri əvəz edən fail və ya naib fail aĢkar isim və ya ayrı yazılan əvəzlik olmalıdır. 

Məsələn: 

لاْ ؟ ُّرغِف ؼٌر اٌ  ?Ġki calıĢqan insan müvəffəqiyyət qazandımı - أ ٔبعِف

وٌر أٔزّب اٌؾصخ ؟  ? Siz ikiniz dərsdə oldunuzmu - أ ؽبظِف

Əgər fail və ya naib fail gizli əvəzlik olarsa, onda sifət mübtəda olmur. 

Məsələn: 

ٌُر ٚال لبػلٌر   .Zeyd nə durmuĢ, nə də oturmuĢdur – ِب ى٠ل لبئ

Bu cümlədə ( لبػلٌر) sifətinin faili gizli əvəzlikdir. Ona görə də o mübtəda kimi deyil, ( ٌُر لب ئ ) 

xəbərinə ٚ (və) bağlayıcısı vasitəsi ilə birləĢən söz kimi erab edilir. 

1- Cümlənin mənası sifət və onun faili (və ya naib faili) ilə tamamlanmalıdır. Əgər belə 

olmasa, sifət mübtəda kimi erab edilməz. 

Məsələn: 

وٌر ٚاٌلٖ ػٍٟ  .Əlinin atası gəlmədi – ِب ؽبظِف

Bu cümlənin mənası ( وٌر  ilə tamamlanmadığı üçün onu (ٚاٌلٖ) sifəti və onun faili (ؽبظِف

mübtəda kimi erab etmək olmaz. Əgər yuxarıdakı cümləni ٖوٌر ٚاٌل  kimi yazsaq, cümlə ِب ؽبظِف

yarımçıq qalır. Çünki (ٖ) əvəzliyinin aid olduğu söz bu cümlədə yoxdur. Bu cümlə belə erab 

edilir: 

ٌّٟي ) -  xəbərdən sonra gələn mübtəda – (ػٍ

وٌر ) -  önə keçmiĢ xəbər – (ؽبظِف

 xəbərin faili – (ٚاٌلٖ) -

Yəni yuxarıdakı cümlə belə nəzərdə tutulur: 

وٌر ٚاٌلٖ ٌّٟي ؽبظِف  .Əlinin atası gəlmədi (Hərfi tərcümə: Əli, onun atası gəlmədi) – ِب ػٍ

Qeyd: Sifətdən əvvəl sual və ya inkar ədatının gəlməsinin zəruri olması Bəsrə məktəbinə 

görədir. Kufə məktəbinə görə isə bu şərt vacib deyil. Məsələn: 

ِْف  ٌٌر اٌع١فب  cümləsinin bu şəkildə yazılşı Bəsrə məktəbinə görə – (İki qonaq oturmuşdur) عبٌ

doğru deyil. Lakin Kufə məktəbinə görə bu yazılış doğrudur və ( ٌٌر  sözü mübtəda kimi (عبٌ

erab edilir [5:187-188]. 

Sifətin adlıq hal vasitəsilə ifadə etdiyi sözlə (öz faili və ya naib faili ilə) təkdə, 

təsniyədə, cəmdə uzlaĢan və uzlaĢmayan halları. 

1- Əgər sifət adlıq hal vasitəsilə ifadə etdiyi sözlə təkdə uzlaĢarsa, iki cür erab edilir. 

Bunu misalla izah edək: 

 .Əli oturmayıb – ِب عبٌٌ اٌطبٌت

Birinci erab:  
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ٌٌر ) -  mübtəda – (عبٌِف

 xəbəri əvəz edən fail – (اٌطبٌت) -

Ġkinci erab: 

ٌٌر ) -  önə keçmiĢ xəbər – (عبٌِف

 onun mübtədası – (اٌطبٌت) -

 

1- Əgər sifət adlıq hal vasitəsilə ifadə etdiyi sözlə təsniyədə və cəmdə uzlaĢarsa, iki cür 

erab edilir. Məsələn: 

ِْف اٌطبٌجبْ  .Ġki tələbə oturmayıb – ِب عبٌَب

 .Tələbələr oturmayıb – ِب عبٌَْٛ اٌطالة

Birinci: 

ِْف ) -  önə keçmiĢ xəbərlər – (عبٌَْٛ ,عبٌَب

ةاٌطال ,اٌطبٌجبْ) - ) – onların mübtədaları 

Bu məĢhur erabdır. 

Ġkinci: 

ِْف ) -  mübtədalar – (عبٌَْٛ ,عبٌَب

 xəbəri əvəz edən faillər – (اٌطالة ,اٌطبٌجبْ) -

Bu zəif erabdır. 

1- Əgər sifət adlıq hal vasitəsilə ifadə etdiyi sözlə uzlaĢmazsa, bu uzlaĢmama bir neçə 

Ģəkildə mövcud olur və bunlardan yalnız biri baĢ verdikdə cümlə erab edilir. Bu sifətin tək, 

adlıq hal vasitəsilə ifadə edilən sözün isə təsniyə və ya cəm halda olan Ģəklidir. Məsələn: 

 .Tələbələr oturmayıb – ِب عبٌٌ اٌطالة

ٌٌر ) -  mübtəda – (عبٌِف

 xəbəri əvəz edən fail – (اٌطالة) -

Qalan hallar (sifətin təsniyə, adlıq hal vasitəsilə ifadə edilən sözün isə tək, və ya cəm 

olan halı və yaxud sifətin cəm, adlıq hal vasitəsilə ifadə edilən sözün isə tək və ya təsniyə 

olan halı) ərəb dilində qəbul edilmir [2:473]. 

Mübtədanın qeyri-müəyyənlikdə olması 

Qrammatik qaydaya görə mübtəda müəyənlikdə, xəbər isə qeyri-müəyyənlikdə olur. 

Ona görə ki, əgər mübtəda qeyri-müəyyənlikdə olsa, qeyri-müəyyən bir Ģey haqqında xəbər 

vermək mənasız olardı. Lakin bəzi hallar var ki, bu hallarda mübtəda qeyri-müəyyənlikdə 

gələ bilir. Bu halların bir çoxunu qeyd edək: 

1- Xəbər ön qoĢmalı isimdən ibarət olub mübtədadan öncə gələrsə, 

Məsələn: 

 .Evdə bir kiĢi var – فٟ اٌج١ذ هعً

Burada ًهع (kiĢi) sözü mübtəda olub, qeyri-müəyyənlikdə gəlmiĢdir. 

2- Mübtədadan öncə inkar ədatı gələrsə, 

Məsələn: 

ٌُر ٔبعؼٌر   .Zalım ugur qazanmır – ِب ظبٌ

3- Mübtədadan öncə sual ədatı gələrsə, 

Məsələn: 

ِف  غَو هللاَّل َِّل َوٌٗر   .Məgər Allahla yanaĢı baĢqa tanrımı var ? (27:64) – أَو إٌِف
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4- Mübtədanın təyini olarsa, 

Məsələn: 

 Əlbəttə mömin bir kölə xoĢunuza gələn müĢrik bir – ٌٚؼجل ِؤِٓ ف١و ِٓ ِْون ٌٚٛ أػغجىُ

kiĢidən daha xeyirlidir (2:221).  

Bu cümlədə mübtəda olan (ػجل) sözü (ِِٓؤ) sifəti ilə təyinləndiyi üçün qeyri müəyyənlik-

də gəlmiĢdir. 

5- Mübtəda amil olarsa, 

Məsələn: 

 .Xeyir istəmək xeyirdir – هغجخ فٟ اٌق١و ف١و

Bu cümlədə mübtəda olan هغجخ (istəmək) məsdəri amil kimi çıxıĢ etdiyindən qeyri-

müəyyənlikdə gəlmiĢdir. 

6- Mübtəda qeyri-müəyyən ismə izafət edilərsə, 

Məsələn: 

َّٓل هللاُر  ٌُر صٍٛادٍق وزجٙ  .Allah beĢ vaxt namazı vacib etmiĢdir – فّ

7- Mübtəda Ģərt ədatları və ya sual əvəzliklərindən biri olarsa, 

Məsələn: 

ضَوبٌَٙوب ِْ و أَو ْْ َوُٗر ػَو َٕوخِف فٍَو ََو ٌْؾَو بءَو ثِفب ْٓ عَو َِو  – Kim yaxĢı bir iĢ görərsə, ona həmin iĢin on qat əvəzi verilər 

(6:160). 

Bu cümlədə mübtəda olan  ْٓ َِو  (kim) Ģərt ədatı qeyri-müəyyyənlikdədir. 

ْٓ فٟ اٌج١ذ ؟ َِو  - Evdə kim var? 

Bu cümlədə mübtəda olan  ْٓ َِو  (kim) sual əvəzliyi qeyri-müəyyyənlikdədir. 

8- Mübtəda sualın cavabı olarsa, 

Məsələn: 

ْٓ فٟ اٌج١ذ ؟ َِو  - Evdə kim var ?  

Bu suala belə cavab veririk: 

 .Evdə bir kiĢi var – هعً فٟ اٌج١ذ

Burada ًهع (bir kiĢi) sözü mübtəda olub, qeyri-müəyyənlikdədir. 

9- Mübtəda ümumilik ifadə edən qeyri-müəyyən əvəzlik olarsa, 

Məsələn: 

ًٌر ٠ّٛد  .Hər kəs öləcək – و

ًٌر ٠ؼًّ ػٍٝ ّبوٍزٗ  .Hər kəs öz qabiliyyətinə (xislətinə) görə iĢ görər (17:84) – و

Bu cümlələrdəki  ًٌر  .qeyri-müəyyən əvəzliyi mübtədadır [4:214] (hər kəs) و

10- Cümlə dua mənasında iĢlənərsə, 

 Məsələn: 

 .Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların – ٠ًٚ ٌٍّطفف١ٓ

11- Söz həzf olunub, onun sifəti mübtəda olarsa, 

 .Mömin kafirdən xeyirlidir – ِؤِٓ ف١و ِٓ وبفو

Bu cümlə əslində belədir: 

 .Mömin bəndə kafirdən xeyirlidir – ػجل ِؤِٓ ف١و ِٓ وبفو

Bu cümlədə mübtəda olan ػجل (bəndə) sözü həzf olunub, onun yerini ِِٓؤ (mömin) sifəti 

tutub. 

12- Mübtəda mənaca kiçildilmiĢ söz olarsa, 
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Məsələn: 

ًٌر فٟ اٌج١ذ ١ْ عَو  .Kiçik kiĢi evdədir – هُر

13- Mübtəda təəccüb mənasında iĢlənərsə, 

Məsələn: 

أؽَٓ ى٠لا ِب  – Zeyd nə yaxĢıdır. 

Bu cümlədə təəccüb mənasında iĢlənən ِب (nə) ədatı qeyri-müəyyənlikdə olub, 

mübtədadır. 

14- Hal cümləsinin mübtədası olarsa, 

Məsələn: 

ًُر ٠ُروّلٔٝ ٌِف١  .Səhradan keçdim və bələdçı mənə yol göstərirdi – لطؼذ اٌصؾواء ٚ كَو

Bu cümlədə  يِف ًُر كَو ٠  (bələdçi) sözü hal cümləsinin mübtədası olub, qeyri-müəyyənlikdə 

gəlmiĢdir. 

15- Müəyyən isim mübtədaya ٚ (və) bağlayıcısı vasitəsilə bağlanarsa,  

Məsələn: 

 .Xidmətçi və Mustafa səfər etdilər – فبكَ ِٚصطفٝ َِبفواْ

16- Mübtəda  الَو ْٛ ٌ – dən sonra gələrsə, 

Məsələn: 

ٌْر ٌغيػذ الَو إ٠ّب ْٛ ٌ – Ġman olmasaydı, dözümsüz olardım. 

17- ġərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədə baĢ cümlənin mübtədası olub, (ف) 

hərfindən sonra gələrsə, 

Məsələn: 

 .Bəziləri olmasa da, digərləri iĢtirak edəcək – إْ غبة ثؼط فجؼط ؽبظو

Bu cümlədə (ثؼط) sözü mübtəda olub, qeyri-müəyyənlikdə iĢlənmiĢdir. 

18- Mübtəda ( يَو) – təkid ədatından sonra gələrsə, 

Məsələn: 

 .Əlbəttə kiĢi durub – ٌوعً لبئُ

19- Mübtəda məhdudlaĢdırılarsa, və ya məhdudlaĢmıĢ mənada gələrsə, 

Məsələn: 

 .Həqiqətən, tələbə yalnız evdədir – ٚإّٔب غبٌت فٟ اٌج١ذ

Bu cümlədə إّٔب (yalnız) məhdudlaĢdırıcı ədatı غبٌت (tələbə) mübtədasını məhdudlaĢdırdı-

ğına görə o, qeyri-müəyyənlikdə gəlmiĢdir. 

 .Səfərdən yarımçıq dönməyinə hadisə səbəb oldu– ؽبكس كػبن ٌمطغ اٌوؽٍخ

Bu cümlədə isə ؽبكس (hadisə) mübtədası məhdudlaĢmıĢ mənada iĢləndiyindən qeyri-mü-

əyyənlikdə gəlmiĢdir. Yəni sənin səfərdən yarımçıq dönməyinə yalnız hadisə səbəb olmuĢ-

dur [5:212]. 
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أبى محمذ بذر انذيه حسه به قاسم به عبذ هللا به عهّي ثْوػ أٌف١خ اثٓ ِبٌه اٌّؤٌف  وانمسانكرٛظ١ؼ اٌّمبصل  -2

2008-1428انىاشر دار انفكر انعربي  –انمرادي انمصري انمانكي   
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: ٌطجؼخ كاه اٌْوٚق ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌطجبػخ ا: إٌبّو -عبذ انهادي انفضهي : اٌّؤٌف :مختصر انىحى  -3 

  272: ػلك اٌصفؾبد 1980اٌَبثؼخ 

دار انريحاوي نهطباعتعوعٟ ّب١٘ٓ ػط١خ إٌبّو : اٌّؤٌفانصرف وانىحى وانبيان فٟ  سهم انهسان   -4 

ث١وٚد    وانىشر :

ػجل اٌؼي٠ي ِؾّل فبفو اٌّىزجخ. ّوػ اثٓ ػم١ً ٚهثطٗ ثبألٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ ٚاٌزطج١ك ك  5- -تىضيح انىحى 

اٌغيء اٌضبٌش 1998-1418 –هاس األى٘و٠خ ٌٍذ   

اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ  أحمذ مختار عمر وآخرون: تأنيف ووشر ,- انتذريباث انهغىيت وانقىاعذ انىحىيت مه انهغت انعربي6- 

ٕٔٗٓ-ٔ٩٩٩َ  

اٌطجؼخ: اٌطجؼخ: كاه اٌّؼبهف اٌطجؼخ: إٌبّو( ٘ـ1398: اٌّزٛفٝ)ػجبً ؽَٓ : اٌّؤٌف انىحى انىافي  -7  

4: كك األعياءاٌقبَِخ ػْوح ع   

 

 Исмаил Гусейнов 

 

Подлежащее в арабском языке 

 

РЕЗЮМЕ 

 

 Статья под названием «Подлежащее в арабском языке» посвящается подлежаще-

му который является основным элементом в предложении грамматики арабского 

языка.  

 

Ġsmayil Huseynov 

 

Subject in Arabic grammar 

 

SUMMARY 

 

 Article titled “Subject in Arabic grammar” is dedicated to the subject to which is an es-

sential element in the sentence grammar of the Arabic language. 
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UOT: 811.411.21 

Sadia Xanlarova  

AMEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi 

 

 

ƏRƏB ƏLĠFBASINA DAĠR MARAQLI ƏLYAZMA 

 

Açar sözlər: əlifba, hərf, risalə, elm, islam 

Ключевые слова: алфавит, буква, трактат, наука, Ислам 

Key words: alphabet, letter, treatise, science, Islamic  

 

Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda mühafizə edilən əl-

yazmalar içində M-57 Ģifri altında saxlanan “Risaleyi-hüruf və xütut” (“Hərflər və xəttlər 

barədə risalə”) adlı avtoqraf nüsxə böyük maraq kəsb edir. 

Əsər XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin birinci yarısında yaĢamıĢ Axund Molla ġükrülla 

Məhərrəmzadə tərəfindən qələmə alınmıĢdır. Risalənin müəllifi olan Axund ġükrülla Mə-

hərrəmzadə əlyazmanın ilk vərəqində özünün haradan olduğu barədə qısa məlumat vermiĢ-

dir. O yazır: “Həmin əsərin müəllifi olan Axund Molla ġükrülla Məhərrəmzadə Zaqafqaz 

məmləkətinin Yelizavet və Gəncə quberniyasının Zəngəzur mahalından, Bağırbəyli tayfa-

sından, Ağanus qəryəsindən olub, hal-hazırda ġuĢa (Pənahabad) Ģəhərinin Təzə məhəlləsin-

də sakindir”. Axund ġükrülla Məhərrəmzadə öz dövrünün savadlı-bilikli din xadimlərindən 

olmuĢdur. O, həmçinin Məkkə və Mədinə Ģəhərlərinin ziyarətinə gedərək “Hacül-hərə-

meyin” titulunu qazanmıĢdır. 

Əsər üç müqəddimə, dörd bab və bir xatimədən (sonluqdan) ibarətdir. 

Birinci bab: “Əlifbanın ayrı-ayrılıqda Ģəkilləri və adları”; 

Ġkinci bab: “Özündən əvvəl və sonra birləĢən hərflər”; 

Üçüncü bab: “Səslər (fəthə, kəsrə və zəmmə və s.)”; 

Dördüncü bab: “Hərflərin məxarici və sifətləri haqqında” adlanır.  

Müəllif əsərin yazılmasının səbəbini belə izah etmiĢdir: “Müsəlman tarixi ilə 1307-ci 

ildə (miladi 1890) bir para müvafiq və müxalif olan əhali islam xəttinə və hürufi-müqəttəə-

sinə və hərflərin hərəkəli olmasına, uĢaqların uzun zaman müsəlman xəttinə və yazısına çə-

tinliklə yiyələnməsinə qəzet və jurnallarda iradlar etmiĢdilər. Ondan sonra həmin irad edən-

lər özləri də yeni əlifba ixtira edərək Asiya qitəsində olan ölkələrə, eyni zamanda Qafqazda 

olan ġuĢa Ģəhərinə göndərmiĢdilər ki, müsəlman öz əlifbalarını təbdil edərək, həmin əlifba-

ya keçsinlər. 

Həmin Ģəhərdə sakin olan hörmətli Ģəxslər bu iradı mənə göstərdilər və xahiĢ etdilər ki, 

buna öz münasibətimi bildirəm. Sonra həmin Ģəxslərə cavab olaraq hərflər xətlər risaləsini 

yazdım.” 

Müəllif islam əlifbasını ilahiləĢdirərək, onların səma cisimləri əsasında əmələ gəlmələri-

ni nəzərə çatdırır. Qeyd edir ki, həmin hərflər Allah-taalanın nəzdində lövhi-məhfuzda 
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ədəbi olaraq qeydə alınmıĢdır, o digər əlifbaların isə ayrı-ayrı Ģəxslər tərəfindən icad olun-

masını vurğulamıĢdır. 

Əsər tələbələr üçün bir növ dərslik kimi nəzərdə tutulmuĢdur. Hər fəslin sonunda sual-

cavablar vardır. Müqəddimədə kəlam elmi haqqında geniĢ məlumat nəzərə çatdırılmıĢdır. 

Müəllif əsəri hicri tarixi ilə 1308-ci il rəbi ül-əvvəl ayında (oktyabr 1890) baĢlamıĢ, 

həmin ilin sonunda baĢa çatdırmıĢdır. 

Əlyazma hərəkəli nəsx xətti ilə köçürülmüĢdür. Əsərin sonunda avtoqraf olması xüsusi 

qeyd edilmiĢdir. 

Bu fikirdəyik ki, əsər dilçi alimləri, xüsusilə ĢərqĢünasları maraqlandıra bilər. 

Əsərdən bir hissəni oxucuların nəzərinə çatdırmaq istərdik. 

Risalənin dili müasir oxucuların baĢa düĢməsi üçün çətinlik törətdiyinə görə, bəzi sözlər 

anlaĢılan sözlərlə əvəz edilmiĢ, bəzi cümlələr tərcümə edilmiĢdir. 

 

Bismillahir-rəhmanir-rəhim! 

 

 Həmin əsəri yazarkən hər Ģeydən əvvəl bu dünyanı yaradan Allah-taalanın adını yad et-

məklə onun Ģəninə həmd və sənalar oxuyuram. Sonra isə onun bu dünyadakı elçisi Məhəm-

məd Abdulla oğlu həzrətlərinə salamlar olsun deyirəm. 

Bundan sonra onun səhabələrinə və dinini qəbul edən müsəlmanlara salamlar söyləyirəm. 

... Amma bə’d (sonra) bildirmək istərdim ki, yenicə məktəb və mədrəsələrə gedən türk 

övladları təlim və tərbiyə qanunlarından xəbərsiz olduqlarına görə Allah-taalaya həmd və 

səna (dualar) etmədən dərsə baĢlayırlar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, islam Ģəriətində Qurani-Kərimin yazılarına dəstəmaz almadan 

toxunmaq günah sayılır. 

UĢaqların valideynləri öz övladlarına, yəni on yaĢına çatmıĢ oğlan uĢaqlarına və yeddi 

yaĢına çatmıĢ qız uĢaqlarına Ģəriət qanunlarını öyrətməlidirlər. UĢaqlar da həmin qanunlara 

riayət etməlidirlər. 

Müəllim və tərbiyəçilər uĢaqlara təlim və tərbiyə yolu ilə baĢa salmalıdırlar ki, Allah-

taalaya, peyğəmbər və övliya adlarına, yəni müqəddəs kitablara təharət almadan (dəstəmaz-

sız) əl vurmaq günah hesab olunur. Həmin qayda-qanunları öyrətmək müəllim və tərbiyəçi-

lərin əsas vəzifələridir. Ona görə ki, onlar məktəb və mədrəsələrdə iĢləmək müqabilində 

maaĢ və zəhmət haqqı alırlar. Əks halda onların aldıqları məvacib halal olmaz, haram sayı-

lar. Allah-taalanın bütün iĢlərdən xəbəri var. 

Müəllim və tərbiyəçilər təlim və tərbiyə iĢlərinin gediĢində qeyri-qanuni iĢlərə yol ver-

məməli, qanun üzrə hərəkət etməlidirlər. Həddi-büluğa çatmıĢ uĢaqlara imkan daxilində va-

cib olunası iĢləri baĢa salmalı və qadağan olunmuĢ iĢlərdən onları çəkindirməlidirlər. Ona 

görə ki, uĢaqları sonradan düz yola qaytarmaq çətin olar. 

“Hərflər və xətlər” kitabını yazmaqda məqsəd budur ki, hicri-qəməri tarixi ilə 1307-ci il 

səfər ayında (miladi 1891-ci il sentyabr ayı) bir para müvafiq və müxalif olan əhalidən is-

lam (müsəlman) yazısına, əlifbasına, hərəkələrə iradlar tutmuĢlar ki, müsəlman uĢaqları 

uzun müddətə yiyələnirlər. Qəzetlərdə məqalələrlə əlifbanın əleyhinə çıxıĢ etmiĢlər. Ondan 

sonra həmin irad edənlər (nöqsan tutanlar) özlərindən əlifba və yazı ixtira edərək Asiya qi-
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təsinin ölkələrinə, Zaqafqazda isə ġuĢa Ģəhərinə həmin iradlarını göndərərək məsləhət gör-

müĢlər ki, müsəlman istifadə etdiyi əlifbanı dəyiĢdirsinlər. 

Qarabağda hörmətli Ģəxslər və həmin qəzetlərdə çıxan yazıları və təklifləri mənə göstər-

dilər. Həmin yazıları oxuduqdan sonra belə qərara gəldim ki, dəlil və sübutlarla onların tək-

liflərini rədd edim. 

Qəzet və məcmuələrdə yazılar dərc etdirmiĢ Ģəxslərə cavab olaraq təqdim olunan “Hərf-

lər və xətlər” risaləsini qələmə aldım. Əsər üç müqəddimə, dörd fəsil və bir sonluqdan iba-

rətdir. 

Birinci müqəddimə kəlam elmi haqqındadır. 

Kəlam elminə müxtəlif təriflər vermiĢlər. Həmin elm haqqında ümumi məlumat əldə et-

mək üçün kəlam elminin vəzifəsini ilk növbədə göstərmək lazımdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, islam maarifi iki əsas mənbəyə, yəni Qurani-Kərim və sünnəyə 

əsaslanır. Buna görə də kəlam elmi ilə məĢğul olan Ģəxs həmin iki mənbəyə müraciət etmə-

lidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kəlam elmi ilə məĢğul olanların əsas tədqiqat nöqtəsi Ġslam di-

ninin nəzəri təlimlərindən ibarət olmalıdır. 

Kəlam elminin əsas vəzifələrindən biri də etiqadları izah etməkdir. Kəlam elmi ilə məĢ-

qul olanlar həmin etiqadları Qurani-Kərimdən və hədislərdən əxz etdikdən sonra onları hər 

bir Ģəxsin düĢüncəsinə uyğun olaraq aydın cümlələrlə izah edir. Bu elmlə məĢğul olanlar 

əldə etdiyi həqiqətləri aydın Ģəkildə digər elmlərin ifadə və qanunlarından istifadə etməyə 

məcbur olur. 

Ġslami etiqadları dinin əsas mənbələrində ardıcıl və nizamlı Ģəkildə gəlməmiĢdir. Buna 

görə də kəlam elmi ilə məĢğul olanların əsas vəzifəsi müxtəlif mövzularda olan təlimləri 

tənzimləmək və onların bir-birilə qarĢılıqlı əlaqələrini üzə çıxartmaqdan ibarətdir. BaĢqa 

sözlə, kəlam elminin hədəflərindən biri olan etiqadi təlimlərin məcmuəsi üçün vahid sistem 

yaratmaqdır. 

Kəlam elmi ilə məĢğul olan Ģəxslər dini əqidələri izah edib tənzimlədikdən sonra dəlil və 

sübuta ehtiyacı olan təlimlərin düzgünlüyünü möhkəm və dəqiq sübutlarla isbat etməyə, 

heç bir Ģübhə və tərəddüd yeri qoymamağa çalıĢmalıdırlar. Kəlam elminin əsas vəzifələrin-

dən biri də dini və kəlami prinsipləri əqli surətdə müdafiə etməkdən ibarətdir. Bir çox hal-

larda etiqadi prinsiplərə və dini təlimlərə qarĢı çıxanların etirazına da tuĢ gəlirik. Kəlamçılar 

bu məqamda məqsədə uyğun metodlardan istifadə etməklə etirazlara cavab verməlidirlər. 

Bu yolla da dini etiqadları müdafiə etməlidirlər. 

Kəlam (nitq) elmi məbdə (ilk yaranıĢ) və məad (axirət) haqqında olan bir elmdir. Bütün 

mümkün olacaq və varlıqların ilk yaranıĢından sonunadək olan əhvalatı bildirir. 

Məbdə və məadı (ilk yaranıĢı və axirəti) əqli sübutlarla yox, eĢitmə və söyləmə yolu ilə 

sübut etmək mümkündür. Ona görə ki, məbdə və məad dəlil və sübutlarla Allah-taalanın 

yer kürəsi üzərində olan elçisi, yəni peyğəmbərimiz Məhəmməd həzrətləri tərəfindən insan-

lara çatdırılmıĢdır. 

Kəlam (nitq) elmi altı mətləbdən ibarətdir: 

Birinci mətləb ümumi iĢlərdir. Yəni qalan mətləblərlə əlaqədar olan mətləbdir. Ümumi 

iĢlərin əsası beĢdir: 
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1) Ədəm (yoxluq); 

2) Vücud (varlıq, öz əlavələri ilə); 

3) Səbəb; 

4) Nəticə (öz əlavələri ilə birlikdə). 

5) Mahiyyət (öz əlavələri ilə birlikdə). 

 

Ümumi iĢlərin tərifi 

 

Gözlə görünməyən əĢyaya ədəm deyilir. Gözlə görünənə isə vücud deyilir. 

Kimdir? Sualının cavabına isə mahiyyət deyilir. 

Əmələ gələn, baĢ verən iĢə illət və səbəb deyirlər. 

Ġkinci mətləb cövhər ilə ərəzdir. Öz nəfsinə qaim olana (istinad edənə) cövhər deyilir. 

Ərəz isə baĢqasına istinad edənə deyilir. Misal üçün: Rəngli cism. Burada rəng sözü 

ərəz, cism isə cövhərdir. 

Üçüncü mətləb isə nübuvvətdir. Yəni peyğəmbərlər haqqında olan mətləbdir. 

BeĢinci imamətdir. Yəni imamlar haqqında olan mətləbdir. 

Altıncı mətləb məad (axirət) haqqındadır. Yəni axirətin və bərzəxin (qiyamətin) olmasını 

sübut edən mətləbdir. 

 

Ġkinci müqəddimə 

 

Bütün əĢyalara mümkün və mövcud deyilir. Ərəz formaya deyilir. Əgər mövzuda olsa 

ərəz, mövzuda olmasa cövhərdir. Cövhər isə zat, mahiyyət deməkdir. Əgər cövhər öz 

zatında və iĢində müstəqildirsə, ona ağıl deyilir. Əgər öz zatında müstəqil, amma iĢində 

müstəqil deyilsə, ona nəfs deyilir. Nəfs də ruh deməkdir. Nəfs digər cövhərə möhtac olur. 

 

Üçüncü müqəddimə 

 

Ərəzlər (formalar) doqquz növdür: 

1) Kəmiyyət; 

2) Keyfiyyət; 

3) Məkan; 

4) Zaman; 

5) Malikiyyət; 

6) Nisbət; 

7) Vəziyyət; 

8) Təsiretmə; 

9) Təsirlənmə. 

Cövhər ilə doqquz ərəz növünə birlikdə “On məqulə” deyilir. 

AĢağıdakı beytdə həmin on məquləni cəmləĢdiyi formada nəzərinizə çatdırmaq istəyər-

dik: 
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Dünən gül çəmənlikdə ən gözəl geyimdə yatmıĢ idi, 

Sevgilisi tərəfindən bir külək (nəsim) əsməsini təmənna etdi. 

 

Həmin beytdə iĢlənən sözləri ayrı-ayrılıqda ərəz növlərini nəzərinizə çatdırmaq istərdik: 

 

Gül = Cövhər; 

Bustan = Məkan: 

DuĢ = Zaman; 

XoĢtər = Malikiyyət; 

Xast = Təsirlənmə; 

Xürrəm =Keyfiyyət; 

DərgüzəĢt = Təsiretmə. 

Xüftə bud = Vəziyyət; 

Yek = Kəmiyyət; 

Əz kuyi – canan = izafət. 

 

Ərəzlərin doqquz olmağı məĢhur həkim (filosof) Ərəstunun (Aristotel) və onun tələbələ-

rinin söyləmələrindəndir. Sonra isə böyük alim-filosof Xacə Nəsirəddin Tusi tərəfindən təs-

diqlənmiĢ və ətraflı surətdə izah edilmiĢdir. 

Digər alimlər ərəzin üç növ olmasını söyləyiblər. Onların fikrincə ərəz kəmiyyət, keyfiy-

yət və nisbətdən ibarətdir. Nisbətin isə yeddi növ olduğunu söyləmiĢlər. 

Hikmət elmində ilk müəllim Ərəstu hesab olunur. Rumlu Ġsgəndərin müəllimi və vəziri 

olmuĢdur. (Müəllif makedoniyalı Ġsgəndəri nəzərdə tutur). 

Ərəstu kamil və fazil mənasındadır. 

Əflatun da yunan alim və filosoflarındandır. Yunanca aydın deməkdir. Ərəstunun tələbə-

lərini-davamçılarını “MəĢĢailər” adlandırırlar. Ona görə ki, Ərəstu səfərə getməmiĢdən qa-

baq tələbələrini yığıb, onlara hikmət (fəlsəfə) dərsini keçirdi. 

Xülasə, kəlam elminin müxtəsər tərifini izah etməkdən məqsədimiz səsləri araĢdırmaq-

dan ibarət olmuĢdur. Ona görə ki, səslərdən hərflər əmələ gəlir. Hər bir səsə bir hərf, hər 

hərfə də bir yazı Ģəkili icad olunmuĢdur. Ona gorə ki, səslər məkan, mövcudiyyət və müm-

kün olmağa daxildirlər. Hər Ģey ki, mümkün, məxluq və məful cümləsinə daxil olsa, vəziy-

yət halına malik olar. Yaxud ki, cövhər cümləsinə daxil olur. Deməli,ağıl, nəfs, əsas və su-

rətdən (formadan) ibarət olur. Bunlar “Maddə” adlanır. 

Əgər kəmiyyət, keyfiyyət, məkan, zaman, vəziyyət, mülkiyyət, nisbət, təsirlənmə və tə-

siretmə növlərinə daxildirlərsə, onda ərəzdirlər, cövhər qisminə daxil deyillər. Ona görə ki, 

“Cövhər” öz nəfsində qaim olana deyilir. Səs isə öz nəfsində qaim deyil. Mütləq ərəz növ-

lərindən hesab edilməlidir. Səs isə ərəzin keyfiyyət növünə aiddir. Keyfiyyət o ərəzə deyilir 

ki, öz zatında nə nisbət, nə qismət qəbul etməz. Səs də öz zatında və öz nəfsində nə nisbət, 

nə qismət qəbul etməz. 
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Səs haqqında 

 

Ġnsanın hiss olan bədəni bir böyük və əzəmətli alətdir ki, Allah-taaladan qeyri bir kəs 

belə bir aləti tərtib və tərkib edə bilməz. Ona görə ki, həmin bədənin nitq duyğusunu insana 

alət icad edibdir. 

Nitq duyğusu danıĢan ruhdan ibarətdir ki, insan cisminə ilk təbii ünsür hesab olunur. 

Nitq duyğusu öz nəfsinə qaim olan cövhər növlərindən biridir. Lakin iĢində insan bədə-

ninə möhtacdır. Yəni nitq duyğusu qüvvədən iĢə baĢlamaq istəyəndə, yəni danıĢmaq istə-

dikdə insanın nəfəsinin vasitəsi ilə ürəyin sağ tərəfindən hərəkətə qalxaraq nəfəs məcrasının 

qəsəbəsindən dodaqlara qədər Ģiddətlə sürtüĢüb səsi əmələ gətirir. 

Çoxlu hava vəfa və xiffətindən (xəfiflikdən) dalğalanaraq səsi əmələ gətirdikdə ağızın 

məqtə və məxrəcləri ilə həmin səsləri ayırıb, keyfiyyət qəbul edəndən sonra hərflər əmələ 

gəlir. Hərf elə tərəf mənasındadır. 

Deməli,boğazın dibindən dodaqlara kimi iyirmi səkkiz səs eĢidilir. Hər səsə bir hərf icad 

olunub. 

Ərəb əlifbasında qısa saitləri bildirən iĢarələrə “hərəkə” deyilir. Həmin hərəkələr fəthə, 

kəsrə və zəmmədən ibarətdir. 

Qeyd olunan üç hərəkədən baĢqa tənvin, mədd, sukun, təĢdid və həmzə iĢarələri də möv-

cuddur. 

“Tənvin” sözü “Nun” samitindən əmələ gəlmiĢdir. Türk dilində ona “NunlaĢma” deyilir. 

“Mədd” iĢarəsi çox vaxt, ümumiyyətlə sözün baĢlanğıcında əlif saitinin üstünə qoyula-

raq “A” hərfi kimi tələffüz olunur. 

“Sukun” hərfüstü iĢarə olaraq tələffüz zamanı üzərində dayanmaq lazım gədiyini göstə-

rir. 

“TəĢdid” samit hərtfləri iki dəfə Ģiddətlə tələffüz olunmasını göstərir. 

“Həmzə” iĢarəsi zəif boğaz hərflərini (samitlərini) göstərir. Həmzə hərfin üstündə və ya 

hərfin altında iĢlənən iĢarədir. 

Ərəb hərflərinin iyirmi səkkiz hərfdən ibarətdir. Lakin təlim etibarı ilə iyirmi doqquz 

hərfdir. 

Fars hərflərinin miqdarı əsas etibarı ilə iyirmi hərfdən ibarətdir. Təlim etibarı ilə isə iyir-

mi dörd hərfdir. 

Türk hərflərinin miqdarı danıĢıq etibarı ilə otuz iki hərfdən ibarətdir. Ona görə ki, türk 

dili əsasən türk, ərəb və fars sözlərindən tərkib tapır. Ona görə də bir çox sözlər ərəb və fars 

dillərindən əxz edilmiĢdir. 

Ərəb hərfləri əsas say, yazı, surət və tərkib etibarı ilə aĢağıdakı Ģəkildə formalaĢmıĢdır:  

 

=əlif =kaf =Ģin 

=ba =lam =ta 

=cim =mim =sa 

=dal =nun =xa 

=ha =sin =zal 
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=vav =əyn  =zad 

=za =fa =za 

=ha =sad =qəyn 

=ta =qaf  

=ya =ra  

 

Göstərilən ərəb hərflərinin miqdarı, tərkibi, yazılıĢı haqqında bir çox rəvayətlər vardır. 

Allah-taala Qurani-Ģərifin “Bəqərə” və baĢqa surələrində bu rəvayətlərə iĢarə etmiĢdir. 

Bunu da qeyd etməliyəm ki, həmin rəvayətlərin bir çoxu həqiqətdən uzaq olan məlumat-

lardır. Hər söylənən söz dəlillərlə sübut olunmalıdır. 

Bəzi təfsirçilər (Qurani-ġərifi izah edən alimlər) və nücum elmi ilə məĢğul olan münəc-

cimlərin (astronomların) qələmə aldıqları əsərlərdən belə məlum olur ki, Xüdavəndi-aləm 

(Allah-taala) Göyün qatlarında (fələklərdə), ulduzlarda, səma cismlərində, Ayın mənzillə-

rində iz qoymuĢdur. 

Misal üçün Ay planetini götürək. Həmin planet iyirmi səkkiz mənzildən ibarətdir. 

Göyün yeddi qatında on iki bürc vardır ki, həmin bürclər aĢağıdakılardan ibarətdir. 

1) Həməl (qoç); 

2) Saur (öküz, buğa); 

3) Cövza (əkiz); 

4) Sərətan (Xərçəng);); 

5) Əsəd (Aslan); 

6) Sünbülə (sünbül); 

7) Mizan (Tərəzi); 

8) Əqrəb (Əqrəb); 

9) Qövs (kaman, yay); 

10)  Cədy (Oğlaq); 

11)  Dəlv (Dolça); 

12)  Hut (balıq); 

 

Bürclərin hər biri Ay planetinə iki mənzil və üçdə bir hissə mənzil qərar vermiĢdir. Ay 

planeti səma cismlərindən və planetlərdən yer kürəsinə yaxın planetdir. Astronomların qələ-

mə aldıqları əsərlərində və müĢahidələrində həmin məsələ dəlillərlə sübuta yetirilmiĢdir. 

Ay planeti digər səma cismlərindən yer kürəsinə yaxın olduğuna görə təsiri daha çox ol-

muĢdur. 

Allah-taalanın hikməti belə məsləhət görmüĢdür ki, həmin ay planetinin mənzillərində 

olan ulduzlar əsasında hərflər icad olunaraq Allah-taala nəzdində əbədi olaraq mühafizə 

olunur. Həmin hərflər yazı Ģəklində həzrəti-Cəbrayil vasitəsilə cənab Adəm peyğəmbərə 

təlim edilmiĢdi. Sonra həmin göstəriĢə əsasən Allah-taala tərəfindən insanlara vəhy yolu ilə 

göndərilmiĢ hərflər müsəlmanlara verilərək təsdiq olundu. Həmin hərflərin təbdili və dəyi-

Ģilməsinə icazə verilmədi. 
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Ġslam hərflərindən (əlifbasından) baĢqa, digər xalqlara məxsus olan əlifba ayrı-ayrı Ģəxs-

lər tərəfindən ixtira olunduğuna görə onları dəyiĢmək və təbdil etmək qəbul edildi. 

Qeyd etdiyimiz kimi mövcud olan on iki bürcdə iyirmi səkkiz mənzil vardır. Birinci 

mənzil “ġürteyn” adlanır. Bu mənzil həməl bürcündə yerləĢir. Həməl bürcü qoç mənasında-

dır. Həməl bürcündə olan ulduzları bir-biri ilə birləĢdirəndə (düz xətlərlə) qoç və yaxud 

quzu Ģəkli yaranır. Həmin heyvanın hər buynuzunda bir ulduz var. Həmin iki ulduzun ara-

sını düz xətt ilə birləĢdirəndə “Əlif” surəti əmələ gəlir. Həmin iki parlaq ulduzun yaxınlı-

ğında isə sönük Ģəkildə yenə bir ulduz dəxi yerləĢir ki, həməl bürcündən bir az kənardadır. 

Həmin üç ulduzu, yəni iki parıldayan və bir sönük ulduzu birləĢdirəndə “Həmzə” hərəkəsi 

əmələ gəlir. Həmzə qıraqdakı ulduz ilə Ģəkilli olduğuna görə sözdən kənarda yazılır. 

Ümumiyyətlə, həmzə iĢarəsi zəif boğaz samitini göstərir. Həmin iĢarə hərfin üstündə və 

altında iĢlənən bir iĢarəyə deyilir. Söz tərkiblərində həmzə iĢarəsi a, v və y hərflərindən bi-

rinə istinad etdiyindən, belə halda həmin hərflərə “Həmzə dayağı” deyilir. 

Əlif hərfi həməl bürcünə daxil olmasına görə söz və hərfə daxil edildi. Həmin əlif hərfi 

özündən sonra gələn heç bir hərflə birləĢmir. 

Sual oluna bilər ki, həməl (qoç) Ģəklinin iki buynuzunda olan iki ulduzun düz xətt ilə bo-

ğazdan çıxan səsə “Əlif” adlandırlması nə ilə əlaqədardır? 

Bu suala cavab olaraq bildirməliyəm ki, ism ilə adlandırma arasında əlaqə müĢahidə olu-

nur. Həmin “Əlif” sözünün mənası lüğət kitablarında belə verilmiĢdir: 

- “Əlif” erkən adama deyilir. Əbcəd əlifbasının ilk hərfidir. 

Ġzah: Ərəb əlifbasını təĢkil edən iyirmi səkkiz hərf rəqəmləri göstərmək məqsədilə istifa-

də olunur. Rəqəmləri bildirən hərflər indiki əlifba sırası ilə deyil, keçmiĢ zamanlarda qəbul 

olunmuĢ əlifba sırası ilə istifadə olunur. 

Rəqəmlərin “Əbcəd” hərfləri ilə göstərilməsinə “Əbcəd hesabı” deyilir. 

 

1=Əlif 20 =Kaf 200 =Ra 

2 =Ba 30 =Lam 300 =ġin 

3 =Cim 40 =Mim 400 =Ta 

4 =Dal 50 =Nun 500 =Sa 

5 =Ha 60 =Sin 600 =Xa 

6 =Vav 70 =Əyn 700 =Zal 

7 =Za 80 =Fa 800 =Zad 

8 =Ha 90 =Sad 900 =Za 

9 =Ta 100 =Qaf 1000 =Qəyn 

10 =Ya   

 

Mən, yəni həmin “Hərflər və xətlər” risaləsinin müəllifi olan ġükrüllah Məhəmmədzadə 

deyirəm ki, lüğət kitabının müəllifi demək istəyir ki, ərəb dilində olan “Əlif” sözü yalnız 

tək olana deyilir. Özündən sonra gələn hərflə birləĢmədiyinə əsasən ona “Əlif” deyildi.  
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“Həməl” bürcünün ilk hissəsində Ay planetinin “ġürteyn” adlı mənzilində üç üçbucaq 

formasında olan ulduzun ikisinin arasını xətt ilə birləĢdirəndə boğazdan çıxan səsə iĢarə 

edərək adına “Həmzə” deyilməsinin səbəbini lüğət kitabının müəllifi belə yazır: 

- “Həmzə” əl ilə, yaxud barmaq ilə sıxmaq mənasındadır. Öz məxrəcindən sıxıntı ilə çıx-

dığına görə ona “Həmzə” demiĢlər. 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Axund Molla ġükrulla Məhərrəmzadə. “Risaleyi-hüruf”. M-57. 

 

Садиа Ханларова 

 

Интересная рукопись об арабском алфавите 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В Институте Рукописей имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана хранится 

интересная рукопись-автограф об арабском алфавите. Автор книги Ахунд Молла 

Шукрулла Мухаррамзаде, живший во второй половине XIX-первый половине XX 

века ученый пишет, что появились люди, которые предлагают отказаться от арабско-

го алфавита и перейти на более удобный для изучения алфавит. Молла Шукрулла в 

своем произведении «Трактат о буквах и почерках» выступает против критиков 

арабского алфавита, доказывает, что арабский алфавит имеет небесное, божественное 

происхождение.  

 

Sadia Khanlarova 

 

An interesting manuscript of the Arabic alphabet 

 

SUMMARY 

 

The Institute of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli of Azerbaijan National 

Academy of Sciences is kept interesting manuscript, an autograph of the Arabic alphabet.  

Author of Akhund Mullah Shukrullo Muharramzade, who lived in the second half XIX- 

first half of the XX century scientist writes that there were people who offered to abandon 

the Arab alphabet and move to a more easy stadying the alphabet. Molla Shukrulla in his 

work "Treatise on the letters and handwriting" is against critics of the Arabic alphabet, 

proves that the Arabic alphabet has a heavenly, divine origin. 
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YUBĠLEYLER 

 
 

NüĢabə Araslı - 75 

 

NüĢabə Araslı Azərbaycan ədəbiyyatını ilkin mənbələr əsasın-

da araĢdıran, ədəbiyyat tariximizin yaradıcılarından biri, XX əsr 

Azərbaycan elmi və ədəbi-ictimai fikrinin ən görkəmli Ģəxsiyyət-

lərindən olan akademik Həmid Araslının qızıdır. NüĢabə xanım 

yorulmaz tədqiqatçı, istedadlı alim, qayğıkeĢ pedaqoq, təvazökar 

insandır.  

1941-ci ildə Böyük Vətən Müharibəsinin astanasında dünyaya 

göz açan, uĢaqlıq illəri müharibənin ağır məhrumiyyətləri ilə üst-

üstə düĢsə də, Bakıda ziyalı mühitində böyüyən, Bakının məĢhur 132 saylı tam orta mək-

təbində kamil təhsil almağa müvəffəq olan NüĢabə Araslı atasının baĢladığı çətin yolun yol-

çusu olub, onun layiqli davamçısı kimi Ģərəfli ada sahiblənmiĢdir. O, Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin ġərqĢünaslıq Fakültəsinin məzunu olmuĢ, Əfqanistanın Məzari-ġərif Ģəhə-

rində Fars-Rus dilləri üzrə tərcüməçi iĢləmiĢ, 1969-cu ildə Nizami adına Ədəbiyyat Ġnstitu-

tunda namizədlik və 1088-ci ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmiĢdir. “Arif Ərdə-

bili və onun “Fərhadnamə” poeması”, “Nizami və türk ədəbiyyatı” kimi yeni, eyni zamanda 

tədqiqinə ehtiyac duyulan araĢdırmalara zamanında imza atan müəllifin dissertasiyaları in-

dinin özündə də aktuallığını qoruyur və bu sahədə araĢdırmalar aparan tədqiqatçılar üçün 

tutarlı istinad mənbəyidir. ƏdəbiyyatĢünasın “Arif Ərdəbili və onun “Fərhatnamə” poe-

ması”, “Nizami və türk ədəbiyyatı”, “Nizaminin poetikası” adlı monoqrafiyaları Azərbay-

can ədəbiyyatı ilə məĢğul olan alimlərin stolüstü kitabıdır. 

Göründüyü kimi, NüĢabə Araslının elmi irsi hərtərəflidir. Lakin bu elmi rəngarənglikdə 

bir ad qırmızı xətlə keçir. Belə ki, alim 150-yə yaxın elmi məqalə və digər bu tipli yazıla-

rında Nizaminin irsinin öyrənilməsinə xüsusi önəm vermiĢ, daha çox Ģairin yaradıcılığının 

bədii xüsusiyyətlərini, sələflərinin ona təsirini, xələflərinin ondan bəhrələnməsini, əsərləri-

nin mənbələrini, tədqiq tarixini, ölkəmizdə və xaricdə onların tərcüməsi və nəĢri fərqlərini, 

Nizami ədəbi məktəbi nümayəndələrinin yaradıcılığını öyrənmiĢdir.  

NüĢabə Araslının təqribən əlli ilə yaxın apardığı araĢdırmaları sırasına Nizami, Xaqani, 

Arif Ərdəbili, Nəsimi, Füzuli kimi klassik Azərbaycan poeziya məktəbi nəhənglərinin yara-

dıcılığının tədqiqi, nəĢrə hazırlanması, Türk dilində “Xəmsə” ənənəsinin tarixinin öyrənil-

məsi, ilkin orta əsrlər Azərbaycan poeziyasının ideya-estetik mənbələrinin təsbit edilməsi, 

klassik ġərq poetikasının konkret Ģairin ədəbi irsi əsasında incələnməsi, Yaxın və Orta Sərq 

xalqlarının ədəbiyyatları ilə qarĢılıqlı ədəbi əlaqələrin üzə çıxarılması və s. bu kimi mühüm 

nailiyyətlər daxildir. 

NüĢabə Araslı yeni nəsil tədqiqatçıların yetiĢməsində də məhsuldar fəaliyyət göstərir. 

Hörmətli professorun elmi rəhbərliyi altında dörd fəlsəfə doktoru yetiĢmiĢ, iki elmlər dok-

toru onun məsləhətçiliyi ilə dissertasiya müdafiə etmiĢlər. Bundan əlavə, alim eyni zaman-
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da pedaqoji fəaliyyətlə də məĢğul olmuĢdur. O, Bakı Dövlət Universitetində, Qərb Univer-

sitetində, Ġctimai-siyasi Universitetdə 12 ildən artıq müəllimlik etmiĢ, Azərbaycan ədəbiy-

yatı, mətnĢünaslıq fənlərindən mühazirələr oxumuĢdur.  

Onun müəllifi olduğu 7-ci sinif və ya digər müəllif heyəti ilə birlikdə yazdığı 8-ci sinif 

“Ədəbiyyat” dərslikləri orta ümumtəhsil məktəbləri üçün hazırlanan dərs vəsaitləri arasında öz 

əhatəliliyi, dilinin sadəliyi və orta dövr Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı haqqında geniĢ təəs-

sürat yaratması ilə fərqlənir. NüĢabə xanım bu kitabları ilə gənc nəslin milli-vətənpərvərlik 

ruhunda tərbiyəsinə nail olmuĢ, atasının dərslik yazmaq ənənəsini ləyaqətlə davam etdirmiĢdir. 

Alim müxtəlif xarici ölkələrdə təĢkil olunan beynəlxalq səviyyəli simpozium və konfranslarda 

rus, türk, fars, özbək dillərində məruzələr etmiĢ, ölkəmizi, elmimizi layiqincə təmsil etmiĢdir. 

NüĢabə Araslı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat Ġnstitutunun nəzdində yeni yaradılmıĢ 

“NizamiĢünaslıq” Ģöbəsinə rəhbərlik edir. Hal-hazırda bu Ģöbədə nizamiĢünaslığın inkiĢafı 

sahəsində əhəmiyyətli iĢlər görülür, prioritet istiqamətləri müəyyən edilir. 

NüĢabə Araslnın f.ü.e.d. Ġmamverdi Həmidovla birlikdə 2014-cü ilin 28 fevral tarixində 

“Ədəbiyyat qəzeti”ndə dərc edilən “Nizami adına Ədəbiyyat Ġnstitutu və Nizami irsi” mə-

qaləsində son 80 ildə institutda nizamiĢünaslıq sahəsində görülən iĢlər, əldə olunan nailiy-

yətlər, nəĢrlər, tərcümələr, fundamental və monoqrafik tədqiqatlar haqqında geniĢ məlumat 

verilir. Bununla yanaĢı, alimlər mövcud mütərəqqi ənənənin davamının vacibliyi məsələsini 

də ortaya qoyurlar. Onların özlərindən öncə görülən iĢlərə hörmət və ehtiramla yanaĢmaları, 

eyni zamanda dövrün, hakim ideologiyanın, ictimai-tarixi Ģəraitin tələblərinə görə buraxılan 

səhvləri, nəĢrlərdəki müəyyən naqislikləri, tərcümələrdəki qeyri-dəqiqliyi də olduğu kimi 

göstərməklə gələcəkdə görüləcək iĢlərdə müasir nizamiĢünasların məsuliyyətli olması 

məsələsini qaldırmaları bir növ xələfləri üçün proqram cızır.  

Nizami ensiklopediyasının yaradılması, respublika və beynəlxalq miqyasda xüsusi kon-

franslarının keçirilməsi, mövzu ilə bağlı intensiv almanaxların nəĢri, Nizami, onun irsi, Ģəx-

siyyəti ilə bağlı qərəzli təhrif və səhv mülahizələrə anında sərt və elmi cavabın verilməsi 

kimi problemlər NüĢabə Arslının rəhbərlik etdiyi NizamiĢünaslıq Ģöbəsinin bu gün qarĢısın-

da duran vacib məsələlərdəndir ki, Ģöbə əməkdaĢları bu istiqamətdə fəaliyyət göstərərkən 

təcrübəli rəhbərindən ilham alaraq qarĢıya qoyduğu məqsədə doğru inamla addımlayır. 

NüĢabə xanımın Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsi və təbliği sahəsində illər boyun-

ca göstərdiyi əvəzsiz xidmət dövlətimiz tərəfindən də layiqincə qiymətləndirilmiĢdir. O, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 sentyabr 2008-ci il tarixli Sərəncami ilə ġöhrət 

ordeni, AMEA-nın Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuĢdur. 

Bu günlərdə hörmətli alimin 75 yaĢı tamam olur. O, yenə də əvvəlki enerji ilə çalıĢır. 

Onun rəhbərliyi ilə yeni-yeni ensiklopediyalar, redaktorluğu ilə monoqrafiyalar çapa hazır-

lanır, yenə də yeni nəsil fəlsəfə və elmlər doktorları yetiĢir. NüĢabə xanım Nizami adına 

Ədəbiyyat Ġnstitutunda Elmi ġuranın, Respublika Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi 

ġurasının nəzdində Filologiya problemləri üzrə Elmi ġuranın və Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası nəzdində Ekspert Komissiyalarının üzvüdür. 

NüĢabə Araslının 75 illik yubileyi onu sevənlərin, həmkarlarının, əlyazmaĢünasların, 

ədəbiyyatĢünaslığımızın, ümumiyyətlə, onu tanıyan və tanımayan hər bir Ģagird və müəlli-

min bayramıdır.  
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Raqub Kərimov - 70 

 

Yazılı abidələrimizin yorulmaz tədqiqatçısı, filologiya üzrə 

fəlsəfə doktoru, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

Ġnstitutunun aparıcı elmi iĢçisi, eyni zamanda Təfəkkür Universi-

tetinin professoru Raqub Kərimovun 70 yaĢı tamam olmuĢdur. 

Raqub ġahmar oğlu Kərimov 1946-cı ilin 22 martında Ağdam 

rayonunun Əhmədağalı kəndində anadan olub. 1963-cu ildə 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin ġərqĢünaslıq fakültəsinə da-

xil olub, hələ beĢinci kursda oxuyarkən 1967-ci ildə tərcüməçi 

kimi Əfqanstana ezam edilib. 1970-ci ildə vətənə qayıdıb və 

1971-ci ildə təhsilini baĢa vurub. O, həmin ilin dekabr ayından etibarən Azər.SSR EA Tarix 

Ġnstitutunda baĢ laborant vəzifəsində çalıĢmıĢdır. R.Kərimov ikinci dəfə 1973-1975-ci 

illərdə tərçüməçi kimi Əfqanıstana ezam olunub. 1976-ci ildə Xankəndi Pedaqoji Ġns-

titutunda əmək fəaliyyətini davam etdirmiĢ, 1991-2001-ci illərdə ADPU-nun ġuĢa filialının 

Tarix-filologiya fakültəsinin dekanı, 2001-2003-cu illərdə ADPU-nun Ağcəbədi tədris 

məntəqəsinin müdiri, 2003-2010-cu illərdə Sumqayıt Dövlət Universitetinin Qədim və orta 

əsrlər, Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedralarının müdiri, Azərbaycan və xarici ölkələr 

ədəbiyyatı kafedrasının dosenti vəzifələrində çalıĢıb. 2010-cu ildən AMEA Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda aparıcı elmi iĢçi vəzifəsində iĢləyir. 

Raqub Kərimov 1978-ci ildə “XIX əsrin ikinci yarısı farsdilli Azərbaycan poeziyası” 

mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini 

almıĢ və 1986-cı ildə dosent adına layiq görülmüĢdür. Əsasən XIX əsər ədəbiyyat tarixi-

mizin tədqiqatçısı kimi formalaĢan R.Kərimov həmin dövr Ģairlərimizdən Mir Möhsün 

Nəvvab, Abulla bəy Asi, Mir Mehdi Xəzani, MəĢədi Əyyub Baki, Məhəmmədəli bəy Məx-

fi, Həsənəli xan Qaradaği, MəĢədi Məhəmməd Bülbül, Sədi Sani Qarabaği, ĠbrahimTahir 

Musayevin əsərlərini tərtib edərək geniĢ ön sözlə nəĢr etdirmiĢdir. O, üç monoqrafiya, fars 

dilindən etdiyi iki tərcümə əsərinin, yetmiĢdən çox elmi məqalənin müəllifidir. Yorulmadan 

məhsuldar elmi fəaliyyətlə məĢğul olan Raqub müəllimin son dövr çalıĢmaları “Qasım bəy 

Zakir: həyatı, dövrü mühiti və müasirləri” mövzusunda yazdığı doktorluq dissertasiyasında 

əksini tapmıĢdır. Elmi iĢ Əlyazmalar Ġnstitutunu Türkdilli yazılı abidələrin tədqiqi və Multi-

dissiplinar əlyazma və çap kitabları Ģöbəsində uğurla müzakirə edilərək AAK-a göndəril-

miĢdir. “Qasım bəy Zakir və müasirləri” adlı monoqrafiya halında çap edilən bu əsər XIX 

əsər Azərbaycan ədəbiyyatı araĢdırıcılarının böyük marağına səbəb olmuĢdur. Alim burada 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda, müxtəlif arxivlərdə mühafizə edilən əl-

yazmaları, sənədləri, tədqiqat əsərlərini müqayisəli Ģəkildə nəzərdən keçirərək Zakir həyatı-

nın əsas tarixlərini dəqiqləĢdirmiĢ, müxtəlif məqamlara dair ziddiyyətli baxıĢlara münasibə-

tini bildirmiĢ, Ģairin kökü Ġbrahimxəlil xandan gələn, Qarabağ xanlığının əsasını qoymuĢ 

CavanĢir əmirləri nəslindən olduğunu sübut etmiĢdir. Ən diqqətəlayiq məqamlardan biri isə 

ondan ibarətdir ki, tədqiqat iĢində Zakirin elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢ nəsil Ģəcərəsi ilk 

dəfə olaraq tərtib edilmiĢdir. Tədqiqatçi Qarabağ xanı Mehdioğlu xanla, X.Natəvanla yaxın 

münasibətdə olmuĢ Zakirin Ģəxsi insani keyfiyyətlərini,dostluqda sədaqətini, mərdlik və 
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Ģücaiətini konkret faktlarla üzə çıxarmıĢdır. ġairin həyatından müxtəlif faktlar, dostluq və 

düĢmənçilikləri, həbsə düĢməsi, ailə üzvlərinin incidilməsi və s. sənədlər əsasında iĢıqlandı-

rılmıĢdır. ġairin elmi tərcümeyi-halının tərtibi üçün çox vacib iĢ görülmüĢdür. 

Alim bir sıra elmi konfrans və simpoziumlarda iĢtirak etmiĢ, müxtəlif məcmuə və jurnal-

larda onlarla elmi məqalə çap etdirmiĢdir. 

Raqub Kərimovu yubleyi münasibəti ilə təbrik edir, ona uzun ömür, can sağlığı, yeni-

yeni yaradıcılıq uğurları diləyirik. 
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Gülbəniz Babaxanlı - 60 

 

Vətənpərvər ziyalı, zəhmətkeĢ tədqiqatçı, Cavidlər irsinin 

yorulmaz təbliğatçısı, AMEA Hüseyn Cavidin Ev Mu-

zeyinin direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru, Əməkdar 

mədəniyyət iĢçisi Gülbəniz Babaxanlının bu yaxınlarda 60 

yaĢı tamam olmuĢdur. 

Gülbəniz xanım 1956-cı il avqust ayının 4-də Azərbay-

canın dilbər guĢələrindən biri olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının ġərur rayonunda 

ziyalı ailəsində dünyaya göz açmıĢdır.  

1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirmiĢ, 1992-ci 

ildə namizədlik, 2011-ci ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmiĢdir. 1974-cü ildən 

əmək fəaliyyətinə baĢlayan Gülbəniz xanım 1979-cu ildən 2004-cü ilə qədər AMEA 

Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyində çalıĢmıĢ, özünü bacarıqlı, iĢgüzar və səriĢtəli kadr kimi 

təsdiqləmiĢ və “XIX-XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı Ģöbəsi”nin müdiri vəzifəsinə qədər 

yüksəlmiĢdir. O, 2004-cü ildən AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin direktorudur.  

Görkəmli ədəbiyyatĢünas alim Gülbəniz Babaxanlı dahi Cavidə böyük sevgisini təkcə 

sözdə deyil, iĢində də əks etdirən, elmi fəaliyyəti ilə cavidĢünaslığa misilsiz töhfələr vermiĢ 

ziyalılardan biridir.  

2004-cü ildə Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinə direktor təyin olunduqdan sonra G.Babaxan-

lı Cavid irsinin təbliği, tədqiqi və nəĢri sahəsində, eləcə də cavidĢünaslığın inkiĢafı istiqa-

mətində elmi fəaliyyət göstərir. Onun son illərdə elmi tədqiqat fəaliyyəti ədibin zəngin ədə-

bi-fəlsəfi və bədii-estetik irsinin obyektiv Ģəkildə, elmi əsaslarla düzgün qiymətləndirilmə-

sinə yönəlmiĢdir.  

G.Babaxanlının bir cavidĢünas alim kimi elmi tədqiqat fəaliyyətində aĢağıdakı mühüm 

problemlərin həlli diqqət mərkəzində durur:  

 1. Hüseyn Cavidin və ümumilikdə cavidlər ailəsinin həyat və yaradıcılığının geniĢ oxu-

cu kütləsinə çatdırılması;  

2. Cavidin müxtəlif dövrlərdə (sağlığında, sovet dönəmində və müstəqillik illərində) çap 

olunmuĢ əsərlərinin yenidən nəĢri, elmi təhlili, romantik bir Ģair kimi ədibin dramaturgiya-

sının təhlilini verən elmi-nəzəri monoqrafiyaların və məqalələrin yazılması.  

Alimin elmi tədqiqat fəaliyyəti bir daha onu təsdiqləyir ki, dahi Cavidin sənəti Azərbay-

can xalqının milli-mənəvi və bədii-fəlsəfi irsi kimi daim tənqid və ədəbiyyatĢünaslığın diq-

qət mərkəzindədir. Onun rəhbərliyi ilə AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində son dövrlər-

də cavidĢünaslığa böyük töhfə olan mühüm nailiyyətlər əldə edilmiĢdir. Belə ki, G.Baba-

xanlının ideya müəllifliyi ilə muzeyin elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi 

“CavidĢünaslıq” çoxcildli toplusu hazırlanmıĢdır. Toplunun 2012-ci ildə nəĢr edilən 10 cil-

dində böyük Ģair Hüseyn Cavidin zəngin irsi haqqında müxtəlif illərdə (1912-1983) mət-

buat səhifələrində dərc olunmuĢ məqalə və resenziyalarla yanaĢı, həm də Cavidlə bağlı irili-

xırdalı bütün məlumatlar öz əksini tapmıĢdır. Zəngin elmi informasiya baxımdan bu çox-

cildli nəĢr tədqiqatçılar üçün dəyərli bir mənbədir.  
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 CavidĢünas alimin uzun illər apardığı elmi tədqiqat iĢinin nəticəsi olaraq təhlili-təsviri 

ədəbiyyatĢünaslıq üslubunda yazdığı “Azərbaycan ədəbi fikri və Hüseyn Cavid” monoqra-

fiyası da mühüm elmi aktuallıq kəsb edir. 2010-cu ildə nəĢr edilmiĢ kitabda müəllif cavid-

Ģünaslığın tarixini öyrənmiĢ, elmi dinamikasını göstərmiĢdir. 

2013-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi münasibətilə fil.ü.e.d. 

Gülbəniz Babaxanlının “Heydər Əliyev və Hüseyn Cavid” monoqrafiyası çap olunmuĢdur. 

Tədqiqat əsərində Ulu öndərin mədəniyyət siyasəti kontekstində iki dahinin münasibətləri 

araĢdırma obyektinə çevrilmiĢdir.  

Görkəmli cavidĢünas-alimin elmi fəaliyyətinin əsas nailiyyətlərindən biri də Hüseyn Ca-

vidin oğlu Ərtoğrol Cavidin zəngin irsini özündə əks etdirən “Azərbaycan qeyri-maddi mə-

dəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid” çoxcildli kitabının hazırlanması və nəĢridir. Çoxcildli 

kitab G.Babaxanlının layihəsi və tərtibçiliyi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

22 aprel 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə çap edilmiĢdir. Kitabların 10 cildi 2011-ci ildə, 3 

cildi isə 2015-ci ildə iĢıq üzü görmüĢdür. 

“Azərbaycan qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid” çoxcildliyinə görə 

G.Babaxanlı 26 aprel 2012-ci ildə HUMAY-XXII Akademiyası tərəfindən “HUMAY” 

Milli Mukafatı ilə təltif edilmiĢdir.  

Bütün ömrünü valideyinlərinin və qardaĢının xatirəsinin yaĢamasına, Hüseyn Cavid və 

Ərtoğrol Cavid irsinin toplanıb təbliğ olunmasına, Cavidlər ailəsinin nurunu yaĢadacaq ev-

muzeyinin yaradılmasına həsr etmiĢ Turan Cavidin zəngin irsi də fil.ü.e.d. G.Babaxanlının 

elmi fəaliyyətinin digər bir tədqiqat obyektidir. Belə ki, 2014-cü ildə Turan Cavidin yaradı-

cılıq və araĢdırmaçılıq missiyası ilə keçən maraqlı və zəngin həyat yolu, onun Ģəxsiyyəti və 

ictimai fəaliyyətini özündə əks etdirən materiallar əsasında Gülbəniz Babaxanlının layihəsi 

və tərtibçiliyi ilə “Turan Cavid: Ömür salnaməsi” kitab-albomu çap olunmuĢdur. Kitabda 

100-ə yaxın müxtəlif mətn, 300-dən artıq foto və sənəd yer almaqla Turan Cavidin bütün 

həyat və yaradıcılığına iĢıq salmıĢdır. Ġlk dəfə olaraq bu kitabla Turan Cavid haqqında olan 

materiallar sistemli və kompleks Ģəkildə toplanaraq nəĢr halına gətirilmiĢdir.  

Hüseyn Cavidin və cavidlər ailəsinin zəngin irsinin təbliği məqsədi ilə G.Babaxanlı res-

publikada və xaricdə - Ġtaliya, Ġspaniya, Ġran, Türkiyə, Rusiya, Türkmənistan, Özbəkistanda 

keçirilən konfrans və sərgilərdə iĢtirak etmiĢ, beynəlxalq elmi jurnallarda məqalələri dərc 

olunmuĢdur.  

G.Babaxanlı 12 ilə yaxındır ki, taleyini AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi ilə bağlayan 

görkəmli tədqiqatçı, eyni zamanda bacarıqlı elmi və inzibati təĢkilatçıdır. O, yüksək səriĢtə 

və bacarığı sayəsində qısa müddət ərzində muzeyin fəaliyyətində əsaslı dönüĢ yaratmıĢdır. 

Onun rəhbərliyi və bilavasitə iĢtirakı ilə Muzeydə fondlar və onlarda qorunan eksponatlar 

xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq yerləĢdirilmiĢ, bir sıra yeni orijinal eksponatlar əldə edilmiĢ, 

ekspozisiyanın yeniləĢdirilməsi üçün müvafiq muzey avadanlığı alınmıĢ, müxtəlif məzmun-

lu sərgilər hazırlanmıĢdır. Muzey tarixində ilk dəfə olaraq elmi kataloq və kitab-albomların 

çap olunması təĢkil edilmiĢdir. G.Babaxanlının təĢkilatçılıq fəaliyyəti nəticəsində xarici 

ölkə muzeyləri və alimləri ilə elmi əlaqələr yaradılmıĢ, muzeyin sərgiləri Almaniya, Nor-

veç, Rusiya və s. ölkələrdəki muzeylərdə nümayiĢ olunmuĢdur.  
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G.Babaxanlının Cavid irsinin təbliği və tədqiqi sahəsində elmi və təĢkilatçılıq fəaliyyəti 

daim yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin 03 

noyabr 2015-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyi münasibəti-

lə imzaladığı “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaĢlarına fəxri adların veril-

məsi haqqında” sərəncamla Azərbaycan elminin inkiĢafında xidmətlərinə görə, AMEA Hü-

seyn Cavidin Ev Muzeyinin direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Gülbəniz Ġbrahim qızı 

Babaxanlını “Əməkdar mədəniyyət iĢçisi” fəxri adına layiq görülmüĢdür.  

Görkəmli alim və gözəl insan Gülbəniz Babaxanlıya uzun ömür, möhkəm cansağlığı, 

elmi və təĢkilati fəaliyyətində yeni-yeni nailiyyətlər azru edirik! 
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