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 Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi Azərbaycan 

ədəbiyyatının, tarixinin, mədəniyyətinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində Azər-
baycanda ən mühüm mərkəzlərdən biri hesab olunur. Tarixi-xronoloji prinsip 
əsasında yüksək bədii-estetik zövqlə qurulmuş muzeyin yeni ekspozisiyasında 
Azərbaycan ədəbi-mədəni həyatının inkişafına təkan verən proseslər otuz zal 
vasitəsilə muzey ziyarətçilərinin ixtiyarına verilmişdir.  

 Qədim dövrdən müasirlərimizə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini 
əhatə edən ekspozisiyada XIX əsrdən başlanan dövr muzeyin III mərtəbəsində 
on zalda yerləşən ekspozisiyada təqdim olunmuşdur. XIX əsrin Azərbaycan 
xalqının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni-ədəbi həyatında ziddiyyətli bir 
dövr [6, 90] kimi daxil olmasına baxmayaraq, məhz bu dövr Azərbaycan 
mədəniyyəti tarixində məhsuldar dövr kimi qiymətləndirilir. 

Bu dövrdə bir tərəfdən məfkurə və mədəniyyət sahələrində köhnə feodal 
qalıqları hökm sürür, o biri tərəfdən isə qabaqcıl Avropa və rus mədəniyyəti, 
demokratik fikirlər, azadlıq ideyaları yayılmağa başlayır. Azərbaycan 
Rusiyanın tərkibinə ilhaq edildikdən sonra yeni şəraitlə əlaqədar olaraq elm və 
mədəniyyətdə, ictimai və fəlsəfi fikirdə, ədəbiyyatda müasirlik meyilləri 
getdikcə güclənir. Azərbaycan ədəbiyyatında yeni realist demokratik xətt 
yaranır və inkişaf etməyə başlayır. Belə bir mürəkkəb dövrdə köhnə ictimai 
münasibətlərə qarşı mübarizə aparmaq və yeni ictimai münasibətlər qurmaq, 
yəni müasir dövrün tələblərinə uyğun cəmiyyət, dövlət yaratmaq asan 
olmamışdır. Bütün bunları doğru əks etdirmək üçün XIX əsrin ictimai-siyasi və 
fəlsəfi mühitinə, həmin dövrdə yazıb-yaratmış ziyalılarımızın irsinə nəzər 
salmaq çox önəmlidir. Danılmaz həqiqətdir ki, Azərbaycanda baş verən 
proseslər böyük şəxsiyyətlərin düşüncələri əsasında istiqamət alıb və birbaşa 
onların adı ilə bağlı olub. Məhz buna görə də XIX əsr Azərbaycan ədəbi-
mədəni fikrinin tarixində bu cür şəxsiyyətlərlə zəngin bir dövr olaraq yadda 
qalır. Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundzadə, Həsən bəy Zərdabi, 
Xurşidbanu Natəvan məhz bu dövrdə yaşayıb-yaratmış, Azərbaycanın bir 
dövlət kimi, azərbaycançılığın isə milli məfkurə kimi inkişafı prosesində böyük 
əməkləri olmuşdur.  
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Bu böyük ədiblərimizin həyat və yaradıcılığına dair orijinal materiallar 
və incəsənət nümunələri Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyinin ekspozisiyasında nümayiş olunmaqla yanaşı, elmi fondlarında da 
qorunub saxlanılmaqdadır.  

Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin ilk çağlarından XIX əsrə 
qədərki mənzərəsini əks etdirən muzeyin ekspozisiyası 1953-cü ildə açılmışdır. 
1967-ci ildə isə mövcud ekspozisiyaya XIX əsrdən başlayaraq sovet dövrü 
ədəbiyyatına həsr edilmiş zallar əlavə olunmuşdur. Nizami muzeyində XIX-
XX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatını əks etdirən ekspozisiya tək Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixinin deyil, həmçinin Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf 
yolunu, milli mətbuat və incəsənət tarixini əhatə edir.  

XIX əsrdə yazıb-yaratmış ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərimizin həyat 
və yaradıcılığına işıq salan orijinal əşyalar, mənbələr, sənədlər elmi fondlarda 
mühafizə edilir, eyni zamanda ekspozisiyada nümayiş olunur. Məlumdur ki, 
muzeydə mühafizə işi nümayiş etmə işi ilə birbaşa bağlıdır. Nizami muzeyinin 
struktur quruluşunun tarixinə nəzər saldıqda görünür ki, “1939-cu ildə muzeylə 
eyni vaxtda onun əsas bazası olan, çoxplanlı və hərtərəfli fəaliyyətini 
müəyyənləşdirən elmi fondu da yarandı [5,  35]. Burada qeyd etmək zəruridir 
ki, muzeyin ekspozisiyası ilk öncə Nizamiyə həsr olunmuş memorial muzey 
kimi düşünülmüş, 1953-cü ildən isə bütövlüklə Azərbaycan ədəbiyyatının 
inkişaf yolunu əks etdirən elm ocağına çevrilmış və bu səbəbdən “fondlara 
toplanan eksponatlar çevrəsini genişləndirmək üçün böyük üfüqlər açmışdır. 
Muzeyin fondları sürətlə zənginləşməyə başlayır. Həm Azərbaycanın 
daxilindən, həm qonşu respublikalardan, həm də xarici ölkələrdən gələn 
minlərlə yeni eksponatla muzeyin xəzinələri bir neçə ildə bir neçə onilliyə 
sığacaq yeniliklərlə dolmağa başlayır. O illərdə aparılmış bu toplayıcılıq işinin 
əlamətdar cəhətlərindən biri də budur ki, tariximiz üçün ölçüyəgəlməz dəyərə 
malik bir çox mədəni sərvət örnəkləri biryolluq itməkdən, yox olmaqdan 
qurtularaq əbədi ömür qazandı” [7, 8]. Bu səbəbdən ötən əsrin 60-70-ci illərini 
Nizami muzeyinin elmi fondlarının xüsusilə zənginləşdirildiyi dövr kimi 
səciyyələndirmək olar. Bu illər ərzində toplanmış materialların qeydiyyat və 
mühafizəsinin səmərəli şəkildə aparılması üçün fondun strukturu dəyişdirilir. 
Bu təsnifat günümüzə qədər istifadə olunur. Muzeyə daxil olan materialların 
say və növlərinin artması səbəbindən onların qeydiyyat və istifadə işini 
asanlaşdırmaq zərurəti yaranır. Bu məqsədlə həmin illərdə xüsusi qərarla “Elmi 
fondlar” şöbəsinin nəzdində Elmi arxiv yaradılır, şöbə incəsənət, xatirə, daimi 
ekspozisiya, əlyazmalar, qədim çap kitabları, mətbuat, orijinal foto, neqativ, 
hədiyyə, yeni çap kitabları, “Fonoteka” adlı bölmələr üzrə komplektləşdirilir 
[2, 46]. Bu təsnifat günümüzə qədər istifadə olunur. 

Bu dövrdə fondlar tək eksponat, əşya, sənədlərlə deyil, həmçinin yüksək 
elmi potensiala malik alim heyətilə də zənginləşir. Məhz bu illərdə Nizami 
muzeyinin fondlarına Həmid Məmmədzadə, Elməddin Əlibəyzadə, Əbdül 
Əzizov kimi alimlər rəhbərlik edib. Həmin dövrdə illər sonra işıq üzü görən 
ədiblərin xatirə fondlarını əks etdirən kataloqların yaradılması ideyası yaranır 
və bu işin həyata keçməsi üçün müəyyən işlər görülür. “Elmi fondlar” 
şöbəsinin müxtəlif bölmələrində saxlanılan qiymətli əşyalar, sənədlər sırasında 
Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinə aid sənəd və eksponatlar saxlanılır. Bu 
əhatəli materiallar əsasında muzeydə 1995-ci ildən başlayaraq yazıçı, şair, elm 
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xadimlərinin fondda qorunan və ekspozisiyada sərgilənən xatirə əşyaları, 
əlyazmaları, sənədləri və sair haqqında ictimaiyyətə məlumat verilməyə 
başlanır. 

Kataloqlardakı məlumatlar elm və mədəniyyət xadimlərinin şəxsi 
fondları ilə məhdudlaşmır, onlar həmçinin muzeyə müxtəlif vaxtlarda daxil 
olmuş sənət əsərlərinin təsvirlərini də əhatə edir. Bu da, öz növbəsində, 
ədiblərimizin həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi prosesində muzey 
əşyalarının bütün tarixi mərhələlərinə obyektiv nəzər salıb onların irsinin 
hərtərəfli öyrənilməsi işinə xidmət edir. 

 2003-cü ildən başlayaraq muzeyin daxili quruluşu və elmi strukturunda 
bir sıra yeniliklər baş vermişdir və elm ocağı tək ədəbiyyat sahəsində deyil, 
muzeyşünaslıq elmi sahəsində də Azərbaycanda önəmli mərkəzlərdən birinə 
çevrilir. Bu illərdə fondların kataloqlaşması prosesi davam etdirilir və 2006-cı 
ildə “Xəzinə” kataloqlar toplusunun ilk nömrəsi işıq üzü görür. “2003-cü ildə 
biz Nizami muzeyinin strukturunda əsaslı dəyişikliklər apararkən bütün arxiv 
və fondları əhatə edən yeni və sanballı bir elmi şöbə təsis etdik – “Mədəni irs 
və mənbəşünaslıq”. Bu şöbənin nəzdindəki elmi fondlarımız incəsənət 
(arxeologiya ilə birgə), xatirə əşyaları, əlyazmaları, köhnə çap kitabları, 
mətbuat, orijinal foto, neqativlər, hədiyyə, yeni çap kitabları, videoteka, 
fonoteka, daimi ekspozisiya kimi bölmələrə ayrılır” [7, 8]. Kataloqlar 
toplusunda muzeyin xatirə fondları, kolleksiyalar, arxivlərdə saxlanılan 
materialların XIX əsrdən başlayaraq əlifba sırası ilə müfəssəl təsviri 
verilmişdir. Toplunun ilk nömrəsi Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafında 
müstəsna xidmətləri olmuş mədəniyyət xadimlərimiz Sidqi Ruhulla, Abbas 
Mirzə Şərifzadə, İsmayıl Hidayətzadə, Aleksandr Tuqanov, Xurşid xanım 
Naxçıvanskayanın şəxsi fond və arxivlərinin təsvirinə həsr edilmişdir. Toplunu 
sələflərindən fərqləndirən əsas cəhət burada tək muzeydə saxlanılıb sərgilənən 
materialların sadalanması deyil, həmçinin elmi mənbələrdə də sənət 
xadimlərimiz haqqında fikirlərə, müxtəlif rəylərə yer verilməsini qeyd etmək 
olar.  

Nizami muzeyində XIX əsrlə bağlı mühafizə olunub sərgilənən eksponat 
və sənədlər sırasında ən mühüm yerlər, şübhəsiz ki, Mirzə Fətəli Axundzadəyə 
və Xurşidbanu Natəvana aiddir. Təsadüfı deyil ki, bir toplunun daxilində yer 
alan iki ədəbiyyat xadimimizin irsi Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti 
tarixində müstəsna yer tutmaqdadır. 

 M.F.Axundzadəyə aid materialların zənginliyi tək fondda saxlanılan 
materiallarla məhdudlaşmır, ekspozisiyada da ədibin həyat və yaradıcılığını əks 
etdirən zal nümayiş olunur. Mövcud ekspozisiyada XIX əsr Azərbaycan 
dramaturgiyasının banisi M.F.Axundzadənin xatirə əşyaları ilə yanaşı, 
əlyazmaları, şəxsi kitabları, sənədləri, orijinal fotoları, haqqında mətbuatdakı 
yazıları, yubiley tədbirlərinə həsr olunmuş video və səs lentləri, ədibin 
bugünümüzə qədər işıq üzü görmüş kitabları və eksklüziv Nizami muzeyinin 
kolleksiyasına aid olan sənət əsərləri də yer almışdır. 

M.F.Axundzadə bu gün milli demokratiyanın banisi, eləcə də 
milli ideyaların banisi və ideoloqu hesab olunur. Hədəfi ədibin öz dili ilə desək, 
“Mənim məqsədim İslam xalqlarını sarsıdan cəhaləti ortadan qaldırmaq, 
elmləri, sənətləri inkişaf etdirmək, xalqımızın azadlığı, rifahı və sərvətinin 
artması üçün, vətənin abadlaşdırılması üçün” [3, 17] olmuşdur. 
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M.F.Axundzadənin Nizami muzeyinin ekspozisiyasında sərgilənən xatirə 
əşyaları qız nəvəsi tərəfindən muzeyə təqdim edilmişdir. Ekspozisiyanın 
nümayişində istifadə olunmuş əşyaları seyr etdikcə Axundzadə sənətindən 
bixəbər olan insan belə onun necə yüksək bədii zövqlü şəxsiyyət olduğunu 
anlayır. Ədibin məişət əşyaları ilə yanaşı, ekspozisiyada iki xırda ölçülü masa 
nümayiş olunmaqdadır. Masanın üzərində Ə.Firdovsinin “Şahnamə” əsəri 
əsasında epizodlar çəkilmiş, rəngli kaşılar yapışdırılmışdır. Məlumdur ki, 
M.F.Axundzadə musiqiyə böyük rəğbət bəsləmiş və onun alovlu 
təbliğatçılarından olmuşdur. O, dövrünün görkəmli musiqişünasları ilə dostluq 
etmiş, özü tarda çalmağı bacarmışdır. M.F.Axundzadəyə həsr edilmiş zalın 
musiqi guşəsində ona məxsus tarla yanaşı, gürcü musiqi aləti conqur da 
nümayiş olunur. Eyni zamanda vitrində M.F.Axundzadəyə məxsus və üzərində 
ədibin öz əli ilə qeydləri mövcud olan şəxsi kitabxanasından kitablar da 
sərgilənir. Sənət və yaradıcılığının cansız şahidləri olmuş bu əşyalara baxarkən 
hər birimizdə ədibin fikir və düşüncəsi ilə bağlı müəyyən təsəvvür yaranır.  

M.F.Axundzadənin həyat və yaradıcılıq səhnələrini təsvir edən rəsm 
əsərləri isə görkəmli Azərbaycan rəssamları Nəcəfqulu, Böyükağa Mirzəzadə 
[1, 48] tərəfindən çəkilmiş və müasir Azərbaycan təsviri sənətinin inciləri 
sırasındadır. 

Həyatının 10 ilini yeni əlifba uğrunda mübarizəyə həsr edən M.F.Axund-
zadənin həmin anları rəssam Nəcəfqulunun “Mirzə Fətəli Axundzadənin yeni 
əlifba haqqında Türkiyədə çıxışı” mövzusunda işlədiyi rəsmdə öz əksini 
tapmışdır. Uğrunda apardığı mübarizəyə baxmayaraq, M.F.Axundzadə, təəssüf 
ki, arzuladığı nəticəyə nail ola bilmir. 

Ekspozisiyada M.F.Axundzadənin bacılarının ona hədiyyə etdiyi 
örtüklərdən biri nümayiş olunur. Mirzə Fətəli xəstə yatarkən onun çarpayısının 
yanında stolun üstünə salınmış bu örtüyün üstündə mürəkkəb ləkələri görünür. 
M.F.Axundzadə yataqda uzanıb yazı yazarkən saldığı ləkələrə görə səliqəli 
həyat yoldaşı hər zaman onu məzəmmət edərmiş. Mirzə Fətəli dünyasını 
dəyişdikdən sonra isə örtüyün üstündəki mürəkkəb ləkələrini təmizləməmiş və 
hər zaman onu xatırlamışdır. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru akademik Rafael Hüseynov isə Mirzə Fətəli 
Axundzadəyə həsr etdiyi “Oyatmaq növbəsi” yazısında bu barədə belə yazır: 
“O ləkələr Tubu xanım üçün əziz idi. Onunçün bu qara mürəkkəb ləkələri ləkə 
deyildi, sevimli ərinin, sirdaşının, ömür dostunun parlaqdan-parlaq izi idi.  

Amma başqa ləkələr var ki, onları nə illər, nə sellər-sular yuyub apara 
bilər. 

Uğrunda zəkasını, ürəyini çıraq elədiyi, varlığını fəda etməyə hazır 
olduğu həmvətənlərinin ona qarşı sayğısızlığının, qəddarlığının ləkəsi. 

O ləkə həmişə bizimlə qalacaq!”[3, 17] 
Muzeyin kataloqunda M.F.Axundzadə ilə yanaşı, XIX əsrin digər gör-

kəmli şəxsiyyətlərindən biri, Qarabağın sonuncu hakimi Mehdiqulu xanın qızı 
Xurşidbanu xanım Natəvanın da xatirə əşyaları, əlyazmaları, orijinal fotoları, 
kitabları və şairəyə həsr edilmiş sənət əsərləri haqqında müfəssəl məlumat 
verilir. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ictimai xadim və lirik şairə kimi 
tanınan X.Natəvana aid “yadigarlar sırasında öz əli ilə çəkdiyi şəkillər, oğlu 
Mehdiqulu xanın Varşavadan Şuşaya göndərdiyi məktublar, A.Dümanın 1858-
ci ildə Bakıda olarkən Natəvana bağışladığı şahmat fiqurları” [4, 7] vardır. 
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Muzeyin fondunda saxlanılan Natəvana məxsus “Quran” qabı da kolleksiyanın 
nadir incilərindəndir. “Quran” qabı məxmər parçadan hazırlanmış, üz 
hissəsinin kənarları metal düymələr, mərkəzində isə tesmadan səkkizuclu ulduz 
tikilmişdir. Bununla yanaşı, rəssamlıq qabiliyyəti olan şairənin “Gül dəftəri” 
adlı albomu və “Çiçəklər” adlı tikməsi də qorunub sərgilənməkdədir. Fondda 
saxlanılan qiymətli sənət əsərləri sırasında Xurşidbanu Natəvanın böyük 
Azərbaycan rəssamları Oqtay Sadıqzadə və Maral Rəhmanzadə tərəfindən 
çəkilmiş portretləri də yer almışdır.  

X.Natəvanın ekspozisiyada nümayiş olunan şəxsi əşyaları muzeyə 1957-
ci ildə hədiyyə verilmişdir. Nizami muzeyinin ekspozisiyasında istedadlı 
sənətkar olmuş Xan qızı tərəfindən hazırlanmış orijinal qrafin qabı da nümayiş 
olunur. Qrafin qab əlvan muncuqlarla hörülmüş, qızılgül və çiçəklərlə 
bəzədilmişdir.  

Beləliklə, Nizami muzeyinin fondlarında mühafizə olunub ekspozisiyada 
sərgilənən eksponatların Azərbaycan ədəbiyyatı, incəsənəti, xüsusilə 
muzeyşünaslıq elmi xəzinəsinin zənginləşməsində əvəzsiz xidməti vardır. 
“Xəzinələri xəzinə edən, onları boşalmağa qoymayan mühüm bir şərt var. 
Gərək bir götürəndə yerinə ikisini qoyasan” [7, 9]. Ümid edirik ki, bu “elm 
xəzinəsi”ni doldura biləcək dəyərli əsərlərin yaranmasında Nizami muzeyinin 
fondu və ekspozisiyası qiymətli bir mənbə kimi xidmətini davam etdirəcək. 
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Principles of gathering and systematisation of the 19th century exhibits and 
archive documents kept in Nizami Museum 

S u m m a r y 
 

It is analyzed in the article the history and the process of formation the 
exhibition and the funds of the biggest center of museum study and literature in 
Azerbaijan National Museum of Azerbaijani Literature named after Nizami 
Ganjevi. It is investigated in the article the material heritage of the most 
important personalities of 19th century M.F. Axundzade and X.Natavan kept in 
the funds and represented in the exhibition of the museum.  

 
Наила Алиева 

 
Принципы сбора и систематизации экспонатов и архивных 

документов XIX века хранящихся в Музее Низами 
Р е з ю м е 

 
Статья посвящена анализу экспозиционной и фондовой работы 

крупнейшего музееведческого и литературоведческого центра 
Азербайджана Музею Азербайджанской Литературы имени Низами 
Гянджеви. Автор исследует историю создания и формирования фондов и 
экспозиции музея Низами. Также в статье говорится о материальном 
наследии крупнейших деятелей азербайджанской литературы XIX века 
как М.Ф.Ахундзаде и Х.Натаван хранящемся в фондах и выставленное в 
экспозиции музея.  
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