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Klassik ədəbiyyatın tədqiqində, xüsusən orta əsrlər müəlliflərinin bioqra-

fiyalarının dəqiqləşdirilməsində, hər hansı bir əsərin həqiqətən kimə məxsus 
olması ilə bağlı mübahisələrin həllində ədəbi təzkirələrin böyük əhəmiyyətə 
malik olması inkaredilməz bir faktdır. 

Belə ki, azərbaycanlı müəlliflərlə bağlı farsdilli ədəbi təzkirələrdə də 
qeyd olunmuş hər bir cümlə onların bioqrafiyalarını, doğum və ölüm tarix-
lərini, hansı mühitdə yaşayıb-yaratdıqlarını, əsərlərinin yazılma illərini açmaq-
da, hər hansı bir əsərin və ya beytin ona aid olub-olmaması və sairəni dəqiq-
ləşdirməkdə tədqiqatçıların daim müraciət və istinad etdikləri mənbələrdir. 

Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı belə dəyərli farsdilli təzkirələrdən biri də 
XVI əsr müəllifi Əmin Əhməd Razinin “Həft İqlim” təzkirəsidir. 

Əsərin fars dilli müəllif tərəfindən Hindistanda yazılmasına və orta əsrlər 
ədəbi mənbələrinə xas bütün qüsurlarına baxmayaraq, bu təzkirə Azərbaycan 
ədəbiyyatı üçün Məhəmməd Övfinin məşhur “Lübabül-Əlbab” təzkirəsindən 
tutmuş müasir dövrə qədər yazılmış farsdilli ədəbi təzkirələr sırasında (8, 610; 
12; 14) böyük dəyərə və elmi əhəmiyyətə malik bir mənbədir. Hələ keçən əsrin 
ortalarında mərhum əlyazmaşünas-tədqiqatçı Pənahi Makulunun on məşhur 
Şərq mənbəyi əsasında tərtib etdiyi “Ədəbi məlumat cədvəli”ndə tədqiqata cəlb 
edilmiş on təzkirədən birinin məhz “Həft İqlim” olması dediklərimizin 
təsdiqini daha da gücləndirir [4, 287]. 

Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan şairləri haqqında dəyərli 
təzkirələr müəllifləri olan Məhəmmədəli Tərbiyətin və Əriz Dövlətabadinin 
əsərlərini yazarkən ən çox müraciət etdikləri mənbələrdən biri də “Həft İqlim” 
olmuşdur. 

Hazırkı məqalədə bu mənbə haqqında məlumat verilir, onun yazıldığı 
dövrə qədər Azərbaycanın ədəbi mühiti, həm də tarixi və coğrafiyası haqqında 
xəbər verən əvəzedilməz məxəzlərdən biri olduğu qeyd edilir. Bu məlumatlar 
sırasında Azərbaycanın həm tanınmış, həm də az tanınan şairləri ilə bağlı 
təzkirədə yer almış faktlar başqa mənbə və tədqiqat əsərləri ilə müqayisədə 
açıqlanaraq şərh edilməsinə cəhd göstərilir. 

Dünya kitab xəzinələrində bu təzkirənin çoxsaylı əlyazma və əski çap 
nüsxələri mühafizə edilməkdədir və bu sırada AMEA M.Füzuli adına 
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Əlyazmalar İnstitutu da istisna deyil. Zəngin əlyazma xəzinəsinə malik bu 
institutda “Həft İqlim” təzkirəsinin XVII əsrə aid bir nüsxəsi mühafizə olunur 
[11]. Hicri-qəməri təqvimi ilə 1075-ci il məhərrəm ayının 7-sində − miladi 
1664-cü il iyul ayının 31-i tamamlanmış bu əlyazmanın katibi Məhəmməd 
Tahir ibn Məhəmməd Qasım Türbəti əl-Camidir. Olduqca aydın və iri nəstəliq 
xətti ilə köçürülmüş bu əlyazmanın həcmi 413 vərəq, ölçüsü isə 31x21,5 sm-
dir. Əlyazma əvvəldən və sondan səliqəli şəkildə bərpa olunmuş və tamdır. Bu 
əlyazmanın geniş elmi paleoqrafik təsviri üçün 2013-cü ildə Bakıda nəşr 
edilmiş farsdilli əlyazmalar kataloquna müraciət etmək olar [3, 318-319]. 

Bu təzkirə 1999-cu ildə İranda tədqiqatçı-alim Seyyid Məhəmməd Rza 
Tahiri tərəfindən üç cilddə geniş şərhlə nəşr edilmişdir [10]. Bu nəşrin ilkin 
təhlili bizə əsas verir ki, hər şeydən əvvəl böyük zəhmət bahasına dəyərli bir 
əsəri tədqiq edib nəşrinə nail olan Seyyid Məhəmməd Rza Tahirinin əməyini 
xüsusi qeyd edək. Düzdür, ondan əvvəl də bu təzkirə həm İranın özündə, həm 
də xaricdə tədqiqata cəlb edilmiş və nəşr olunmuşdur [bu barədə bax: 12, 410-
414; 14, 116-123]. Lakin bütün bu nəşrlərin yanında əsərin 1378/1999-cu il 
nəşri, mötəbər tədqiqatçıların təsdiq etdiyi kimi, müqayisəedilməz dərəcədə 
fərqlənir. Bu əsərin tənqidi mətninin hazırlanmasında üç əlyazma və əvvəllər 
biri Kəlküttədə, o biri isə Tehranda çap edilmiş iki nəşr nüsxəsindən istifadə 
edilmişdir. Tədqiqatçı yalnız mətni tərtib etməklə işini bitmiş hesab etməyib, 
yeri gəldikcə orada olan faktlara da münasibətini bildirməyi və şərh verməyi 
lazım bilmişdir. Nəticədə üç cilddə dəyərli bir əsər ortaya qoymuşdur. 

İlk əvvəl təzkirənin müəllifi Əmin Əhməd Razi və onun bu əsərinin 
strukturu haqqında məlumat vermək lazımdır. Kimdir Əmin Əhməd Razi?! 
Mənbələrin verdiyi məlumata əsasən [bax: 12, 410-414; 14, 116-123]. Əmin 
Əhməd Razi tanınmış bir nəslin nümayəndəsi olub və İranın qədim Rey 
şəhərində doğulub. Atası Xacə Mirzə Əhməd Şah Təhmasibin nədimlərindən 
sayılıb və bir müddət Rey şəhərinin kələntəri də olub. Əvvəllər Xorasan, Yəzd 
və İsfahan hakimi olmuş vəzir Məhəmməd Şərif Razi isə təzkirəçinin əmisi 
olub. Əmin Əhməd Razi haqqında məlumat verən əksər təzkirəçilər onun 
bioqrafiyasındakı faktları əsasən təkrar etsələr də, bəzən bu mənbələrdə başqa 
birisində olmayan fakta da rast gəlmək olur. Lakin ümumilikdə bu mənbələrin 
də hər biri Əmin Əhməd Razinin yazdığı təzkirənin yüksək dəyərə malik 
olduğunu qeyd edir. Bu mənbələrin yekdilliklə xəbər verdiyi kimi, Əmin 
Əhməd Razi bu əsəri h.q. 996-cı ildə (m. 1587-88) yazmağa başlamış və h.q. 
1002-ci ildə (m. 1593-94) tamamlamışdır. Əlbəttə, tədqiqatçıların bir qismi 
təzkirənin bəzi əlyazma nüsxələrinə əsaslanaraq ona sonradan da əlavələr 
edildiyini bəyan edərək fikir yürüdürlər [12, 410-414; 14, 116-123]. 

Bu təzkirə coğrafi prinsip əsasında tərtib edilmiş və yeddi iqlimə 
bölünərək 1560 şair haqqında məlumat verir, əsərlərindən örnəklər təqdim edir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, bu təzkirə təkcə ədəbi əsər olmayıb, həm də şairlərin 
çıxdığı hər bir iqlim və orada olan şəhərlər haqqında dəyərli məlumatlar verən 
tarixi-coğrafi mənbədir. Təzkirənin tarixi-coğrafi əsərlər kataloqlarında təqdim 
edilməsini də bununla izah etmək olar. Hindistanda yazılmış bu təzkirə 
haqqında məlumat verən pakistanli alim doktor Seyyid Əlirza Həqəvi müəllifin 
bu təzkirəni yazarkən 39 ədəbi, tarixi və coğrafi mənbədən istifadə etdiyini 
bildirərək onların adlarını qeyd edib dəqiqliklə hansı oçerki yazarkən hansı 
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mənbədən istifadə etdiyini göstərir [14, 117-119]. Bu mənbələr içərisində həm 
mötəbər ədəbi, həm də məşhur tarixi-coğrafi əsərlərin yer aldığını görürük. 

“Həft İqlim” təzkirəsinin Azərbaycan və onun şairləri haqqında verdiyi 
məlumatlar bu əsərin dördüncü və beşinci iqlimlərində təqdim edilir [10]. 
Müəllifin dördüncü iqlimdə əhatə etdiyi şəhər və ölkələr bunlardır: Xorasan, 
Bəlx, Herat, Cam, Məşhəd, Nişapur, Səbzəvar, İsfərayin, Mazandaran, Gilan, 
Qəzvin, Azərbaycan, Təbriz, Ərdəbil, Xalxal, Ordubad və Marağa [10]. 
Beşinci iqlimdə isə Şirvan, Gəncə, Xarəzm, Mavəraən-nəhr, Səmərqənd, 
Buxara və Fərqanədən çıxan şairlər təqdim edilir [10]. Təzkirənin, demək olar 
ki, yarısını təşkil edən dördüncü iqlimdə təmsil olunan Azərbaycan şairlərinin 
zirvəsində duran Nizami Gəncəvi ilə bərabər [10, 1069-1076] Şeyx Mahmud 
Şəbüstəri, Həkim Qətran, Xacə Hümam, Mövlana Məhəmməd Əssar kimi 
məşhur simaların ardınca az tanınan, araşdırılmasını gözləyən, Azərbaycan 
mühitinin yetişdirməsi olan onlarla şair gəlir. Onlardan Heydər bəy Ənisin, 
Hüseyn bəy Şəkər oğlunun, Kəmaləddin Çələbi bəyin, Mahmud bəy Füsuninin 
və başqalarının adlarını çəkmək olar. Müəllif eyni üsulla Ərdəbil şəhəri, onun 
tarixi və oradan çıxan şəxsiyyətlər haqqında məlumat verməklə təzkirəsini 
davam etdirir. Bu şəxslər sırasında təzkirəçi aşağıdakılar haqqında bilgi verir: 
Mövlana Hüseyn, Mövlana Əhməd, Xan Mirzə, Nizari, Mövlana Yaqub, 
Varisi, Fərdi. Ərdəbildən sonra Xalxaldan çıxmış bir neçə yazar haqqında 
məlumat verir ki, onlar da Mövlana Şeyx Əhməd Fənayi, Mövlana Fəzl, 
Mövlana Məlik Səid və İmami adlı şairlərdir. Əmin Əhməd Razi Ordubad 
məşhurları sırasında Mirzə Kafi, Xacə Hatəm bəy, Mirzə Sadıq, Qazi 
Məhəmməd və Fikri haqqında məlumat verir. Marağa şairlərindən isə yalnız 
Lətifəddin Zəki haqqında məlumat və əsərlərindən nümunələr təqdim edir. 

Əmin Əhməd Razi Azərbaycan haqqında tarixi məlumatlar təqdim 
etdikdən sonra onun hüdudlarını bu şəkildə qeyd edir: 

. حدودش به واليت عراق عجم و موغان و گرجستان و ارمن و کردستان پيوسته است... «
طولش از بادکوبه تا خلخال و عرضش از ماجروان تا کوه سينا پنجاه و پنج فرسنگ و دارالملک 

»تبريز استآذربايجان اول مراغه بود، الحال   
[10, 1369-70] 
Sərhədləri İraqi-Əcəm vilayəti, Muğan, Gürcüstan, Ərmən, 

Kürdüstanladır. Uzunluğu Badkubədən Xalxala qədər, eni Macrəvandan Sina 
dağına qədər əlli beş fərsəngdir. Paytaxtı əvvəllər Marağa olub, hazırda 
Təbrizdir. 

Bununla yanaşı, təzkirəçi bu diyar haqqında, onun coğrafi mövqeyi, ab-
havası barədə çox maraqlı məlumatlar verərək, Araz çayının onun ortasından 
keçdiyini xüsusi olaraq vurğulayır: 

بر کنار آن واليت ] که[نهر کر ... نهر ارس در ميان واليت آذربايجان در جريان می باشد«
»... است ميان شروان و گرجستان و آذربايجان افتاده فارق  

[10, 1370] 
Araz çayı Azərbaycan vilayətinin ortasından axır... O vilayətin kənarında 

olan Kür çayı Şirvan, Gürcüstan və Azərbaycandan keçir... 
Təbriz haqqında o dövrün ən mədəni şəhəri kimi yazan müəllif tərifə 

layiq bir şəhər olduğunu qeyd edib, insanlarını aşağıdakı şəkildə vəsf edir: 
 

صاحب نخوت باشند و معاشران لطيف و صاحب جمال در  مردمش سفيد چهره، خوش صورت،.... «
 . آن شهر بسيار است
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 شهر تبريز پر ز لعبت چين
 همه در اطلس و در الطايی
 پسران حسن يوسفی دارند

  »زلينخايیدختران مشرب 
 
...İnsanları ağ çöhrəli, xoş üzlü ləyaqət sahibidirlər. O şəhərdə lətif 

həmsöhbətlər və gözəl insanlar çoxdur. 
 

Təbriz şəhəri Çin gözəlləri ilə doludur, 
Hər biri atlasa, zərə bürünüb. 
Oğlanların Yusif gözəlliyi var, 
Qızların Züleyxa təbiəti. 
 

Deyilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, istər fars və istərsə də türk 
dilli Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqində təkcə müəllifləri azərbaycanlı olan 
ədəbi təzkirələrlə kifayətlənmək olmaz.  

Bu mənada “Həft İqlim” təzkirəsində Qətran Təbrizi ilə bağlı təqdim 
edilmiş şeir örnəklərinə münasibət bildirən Seyyid Məhəmməd Rza Tahirinin, 
bu şeirlərin əksəriyyətinin Qətran “Divan”ının soydaşımız Məhəmməd 
Naxçıvani tərəfindən Təbrizdə çap olunmuş nüsxəsində olmaması qeydi 
dediklərimizə bir sübutdur. 

Tədqiqatlar göstərir ki, bəzən müəllifi azərbaycanli olmayan və fars 
dilində yazılmış elə ədəbi təzkirələr mövcuddur ki, birincilərdən daha çox, 
daha dəqiq və daha dəyərli məlumatlar verir. Bu isə böyük bir regionda 
yaşayan xalqların tarixən bir-birinə nə qədər yaxın olmasından irəli gəlir. Əmin 
Əhməd Razinin “Həft İqlim” təzkirəsi də belə qiymətli əsərlərdir. Bu təzkirə-
nin Azərbaycan şairlərinə, xüsusən bu poeziyanın zirvəsində duran dahi Niza-
miyə verdiyi qiymət və dəyərdə orta əsr müəllifinin bir tərəfdən tayfa, qövm və 
millətçilik fikirlərindən nə qədər uzaq olduğunu görürüksə, o biri tərəfdən də 
onun yalnız şeirə, sənətə verdiyi yüksək qiymətin şahidi oluruq. Əmin Əhməd 
Razi Şeyx Nizami haqqında yazır: 

مامی امور دنيوی از علوم ظاهری و مصلحات رسمی بهره تمام داشته اما به توفيق ازلی ت«
 : را باز گذاشته روی به کسب درجات اخروی آورده بود چنانچه از اين ابيات مستفاد می کردد

 با يکايک نهفته های علوم هرچه هست از دقيقه های نجوم
 چون ترا يافتم ورق شستم ديدم و هر سر ورق جستم

Zahiri elmlərə və özünə qarşı olan rəsmi ehtiramlara tam sahib idi. 
Lakin, Allahın iradəsiylə bütün dünyəvi işləri kənara qoyub axirət dünyasının 
nemətlərini qazanmağa üz tutmuşdu, necə ki, bu beytlərdən aydın olur: 

Nücum (elminin) nə ki incəlikləri var idi, 
Bütün elmlərin nə ki gizli sirləri var idi, 
Gördüm, hər bir vərəqə varid oldum, 
Elə ki Səni tapdım, onlardan uzaq oldum. 

 
Daha sonra təzkirəçi şairin “Xəmsə”sinə bərabər bir əsər olmadığını, 

“Məxzənül-Əsrar” poemasının isə bir möcüzə olduğunu qeyd edir. 
Əmin Əhməd Razinin bu təzkirəsində Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”dən 

əlavə yazdığı əsərlərdən verdiyi şeir nümunələri şairin ədəbi irsinin tərtib və 
nəşrində, heç şübhəsiz ki, mühüm rol oynamışdır. 
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Klassik əsərlərə, o cümlədən təzkirələrə xas olan adi bir haldır ki, onlarda 
verilən məlumatlar bəzən əfsanə və rəvayət xarakteri də daşıya bilər. Orada 
olan faktlarda müəllifin istinad etdiyi mənbədən asılı olaraq qeyri-dəqiqlik də 
müşahidə edilə bilər. Məlum olduğu kimi, istənilən klassik əsərin elmi-tənqidi 
mətni nəşrə hazırlanarkən onlara katiblər tərəfindən əlavə edilmiş ilhaqi beyt 
və cümlələrə rast gəlmək də adi bir haldır. Bütün bunlar katibin çıxdığı 
mühitdən və hər hansı bir məkana olan bağlılığından, dini-məzhəbi 
baxışlarından və s. çoxsaylı səbəblərdən asılıdır. Bütün bunların dəqiqləşdiril-
məsi isə hər hansı bir şairin, müəllifin həyat və yaradıcılığını araşdıran 
tədqiqatçının öhdəsinə düşür. Burada ona mövzu ilə bağlı bütün mənbələr, 
xüsusilə əsərin mötəbər və qədim əlyazma nüsxələri yardımçı olur. 

Bu mənada təzkirədə əsərin qüsurlarından sayıla biləcək bir fakta − 
Nizami Gəncəvinin təvəllüdünün səhv olaraq Quma bağlılığına münasibət 
bildirən İran alimi − bu təzkirənin ən son tərtibçisi Seyyid Məhəmməd Rza 
Tahiri əksər nizamişünaslarin fikrinin təsdiqi kimi [1; 2; 5, 142; 6; 7, 546-551; 
9, 268-287; 13, 104] çox doğru olaraq səhifənin altında yazır: 

بی .  هجری در گنجه متولد شده است535 بيشتر مورخان باور اين است که وی به سال«
.»بزرگترين سرايندگان ادب پارسی است ترديد يکی از  

[10, 1370-74] 
Əksər tarixçilərin fikrincə, o, hicri 535-ci ildə Gəncədə doğulub və 

şübhəsiz ki, farsdilli ədəbiyyatın ən böyük yaradıcılarından biridir. 
Son olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Əmin Əhməd Razinin “Həft İqlim” 

təzkirəsi klassik Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqində ən mühüm mənbələrdən 
biri kimi daha geniş tədqiqata cəlb edilməli, Azərbaycanla bağlı fəsillər 
tərcümə olunaraq dəyərli məxəz kimi elmi dövriyyədə öz yerini tutmalıdır. 
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Akram Bagirov 

 
Azerbaijan and Azerbaijani poets in Amin Ahmad Razi’stazkire named 

“Haft Eqlim”  
S u m m a r y 

 
The article is devoted to Amin Ahmad Razi’s famous tazkire “Haft 

Eqlim” which is considered as a content about the Azerbaijani poets in the 
Persian tazkires. In the article is given detailed information about this 
tazkireand its author. In the fourth and fifth parts of the mentioned tazkire is 
spoken about Azerbaijan and Azerbaijani poets. Besides the views expressed 
about the Azerbaijani poet NizamiGanjavi are also analyzed in the article.  

 
 

Акрам Багиров 
 

Азербайджан и азербайджанские поэты в тезкире Амин Ахмеда Рази 
«ХафтИглим» 
Р е з ю м е 

 
Статья посвященатезкире Амин Ахмеда Рази «Хафт Иглим» как 

одной из составных частей темы азербайджанские поэты в персоязычных 
литературных тезкире.  

В статье представлены обширные сведения об авторе и самом 
тезкире, в четвёртой и пятой частях этого произведения повествуется об 
Азербайджане и поэтах- выходцев из Азербайджана. 

Наибольшее внимание уделяется сведениям, связанными с 
великим азербайджанским поэтом Низами Гянджеви.  
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