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MAHMUD KAMAL İNAL TƏZKIRƏSINDƏ 

AZƏRBAYCANLI ŞAIRLƏR 
 

Vüsalə Musalı 
(Bakı Dövlət Universiteti / Azərbaycan) 

 
Ədəbiyyat tarixçisi və araşdırmaçısı Mahmud Kamal İnalın (1871 – 1957) 

«Kəmalüş-şüəra» adlı əsəri Fatin təzkirəsinə zeyl olaraq yazılmışdır. Əsər 1800-
1941-ci illər arasında yaşayıb-yaratmış 556 nəfər şairin tərcümeyi-halını və 
əsərlərindən örnəkləri əhatə etməkdədir. İndiyə kimi əsərin dörd cildi nəşr 
olunmuşdur1. Sadəcə beşinci cild işıq üzü görməmişdir. Bu təzkirə XIX əsr 
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının qaynağı kimi Azərbaycan ədəbiyyatşünasları 
üçün çox əhəmiyyətlidir. Belə ki, əsərdə səkkiz Azərbaycan şairinin həyatı və 
yaradıcılığı təhlil olunmuş və əsərlərindən nümunələr verilmişdir.  

“Kamalüş-şüəra”da haqqında məlumat verilən Azərbaycan şairlərindən biri 
Bəhayidir. Əhməd Bəhayi Əfəndi təqribən 1874-75-ci illərdə Təbrizdə doğulmuş 
və orada təhsil almışdır. 1892-93-cü illərdə İstanbula gəlmiş, orada müxtəlif işlərdə 
çalışmış və 7 iyun 1925-ci ildə vəfat etmişdir.  

Mahmud Kamal Bəhayinin vəfatından beş il əvvəl Bəyaziddəki Ümumi 
Kiatabxanada işləməyə başladığını və həm də kitabxanaya aid yazıları yazdığını 
qeyd edir. Fərəcullah Kürdi adlı bir nəfər Misirdən İstanbula gəlmiş və bəzi 
əsərlərin üzünü Bəhayi Əfəndiyə köçürtdürmüşdür. Bəhayinin həyatının yoxsulluq 
içində keçdiyini də təzkirədən öyrənirik (İnal 1999: c. 1, s. 251). 

Ümumi Kitabxananın müdiri Fazili İsmayıl Əfəndi (İsmayıl Saib Səncər) 
onun tərcümeyi-halına dair verdiyi məlumat vərəqəsində yazır: “…Pədəri validə 
cəhətindən sadat-ı Hüsniyyədəndir. İranilər, Seyidin kitabətində şərəf-i siyadətin 
mənəvi bir əsər-i yümn-i bərəkəti bulunduğuna mütəqid olunduqlarından əksəri, 
anın yazısı ilə bir qitə, beyt, bir sətir dua edinməyi yümn ədd edərlərdi. Bir də 
bağlılara yumurta üzərinə vəfq yazardı, təsiri görülürdü. İyirmi beş sənədən bəri 
kəndini bilirim, xilaf-i ədəb və namus heç bir kəlam və hərəkəti vaqi olmadı”. 

Vəfatından sonra kitabxana müdirinin nəql etdiyinə görə, Bəhayi Mahmud 
Kamal İnalı gördükcə “nəzər-i niyaz ilə baxar, ah, nə olur, bənim tərcümeyi-halimi 
və əşarımı da kitabına yazsa” deyərmiş. 

Mahmud Kamal İnal Ümumi Kitibxanaya gedib-gələndə Bəhayini görür-
düyünü yazır. Orta boylu, qara bığlı, əsmər, səssiz biri olduğunu qeyd edir.  

Bəhayi fars və türk dillərində şeirlər yazmışdır. Azərbaycan türkcəsində 
«Məstnamə» adlı əsəri vardır. Bəzi şeirləri “Tərəqqi” və “Məlumat” adlı qəzetlərdə 
çap olunmuşdur.  

 
 

                                                 
1 Инал Ибнцл-Емин Мащмуд Кемал. Сон асыр Тцрк шаирлери (Кемалцш-шуара) 4 ъилдде. 1. 
ъ. Щаз: М. Ъунбур. Анкара: АКМЙ, 1999, Х+678; 2.ъ., щаз: М.Кайащан Юзэцл. АКМБЙ, 2000, 
544; 3. ъ., щаз: Щ.Юзъан, АКМБЙ, 2000, ВЫЫ+493; 4. ъ., щаз: И.Баштуь, АКМБЙ, 2002, 
ВЫЫЫ+490. 
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Qəzəl 
Nədən, ey afət-i can, piş-i çeşmimdən nihan oldun, 
Unutdun aşiq-i zarı, rəqibə mehriban oldun. 
 
Düşərkən xak ü xun içrə şəhid-i xəncər-i qəmzən, 
Təəssüf eyləmək lazım gəlirkən şaduman oldun. 
  
Çək ey sinəm dəm-a-dəm nalə, ahı aha peyvənd et, 
Ki bundan böylə tir-i möhnətə sən də nişan oldun. 
 
Axıt ey əbr-i didəm ləl-gün hunabe-yi həsrət, 
Ki sən də bən gibi cam-i ələmdən sər-giran oldun. 
 
Degil dildardan şəkva qəbahət səndədir, ey dil, 
Ki pir-i əqlə sormazdan rəh-i eşqə rəvan oldun. 
 
Düruğ-amiz olan bir xande-yi canana aldandın, 
Cənah-i vəhm ilə ovc-i vüsalə pərfəşan oldun. 
 
Yetiş, ey şəhsüvar-i mərg, öldür də bəni qurtar, 
Məmatım sər zəminində niçün ahəstə-ran oldun. 
 
Bəhayi, halını anlatmaq istərdi o bəd-mehrə, 
Təşəkkür eylərim xamə, bənimçün tərcüman oldun. 
 
XIX əsr şairi Əbdi Əfəndi Azərbaycanın hökmdar sülaləsi olmuş 

Ağqoyunlu nəslinin nümayəndəsidir və bu səbəbdən biz onu azərbaycanlı şairlər 
sırasına daxil etmişik. O, Şərqi Qarahisarda doğulmuş, İstanbulda təhsil almış, 
Osmanlı dövlətinin müxtəlif yerlərində dövlət qulluğunda çalışmışdır. Əbdinin işi 
çətinə düşdükdə Osmanlı xidmətindəki digər bir azərbaycanlı dövlət xadimi Şir-
vanizadə Rüşdü paşaya müraciət etməsi və ondan kömək umması diqqətə layiq 
faktdır. Şair 1302 / 1884-85-ci ildə vəfat etmişdir. Bu azərbaycanlı şair haqqında 
məlumatı Mahmud Kamal İnal təzkirəsindən alırıq (İnal 1999: c. 1, s. 33-37). 

Divanı çap olunmamışdır. 260 səhifədən ibarət olan bir nüsxəsi “Darül-Fü-
nun” Kitabxanasında mühafizə olunur. Divanında “Qəside-yi Osmaniyyə” ünvanı 
ilə “Dasitan-i Al-i Osman” vardır ki, bəzi hissələri Sultan Əbdüləzizin mədhinə 
dairdir. Divanında yer alan tərkib-i bəndlərdən biri nəşr olunmuşdur. 

Qəzəl 
 

Can verməkdir bizim canana axir karımız, 
Oldu bu aləmdə ancaq nuxbe-yi əfkarımız. 
  
Bir dirəxt-i sər-bülənd-i bustan-i himmətiz, 
Səng-i tan ü dəxl ilə düşməz yerə əsmarımız. 
 
Olmuşuz biz aşiyan-saz-i nihalistan-i eşq, 
Bir gül-i rəna içündür hər dəm ah ü zarımız. 
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 Könlümüz verdik o nəhl-i naz-i bağ-i işvəyə, 
Bundan özgə yox bu gülşən içrə bərg ü barımız. 
 
Lövh-i dildən eylədik məhv-i vücud-i masiva, 
Yardan qeyrə təəllüq eyləməz ənzarımız. 
 
Kəsdik aldıq mərz-bum-i vəhdəti qıldıq məqər, 
Qalmadı aləmdə artıq yarımız, əğyarımız. 
 
Dəhr içində xanman-suz-i əlayiq olmuşuz, 
Həzrət-i sultan-i eşqə hep fədadır varımız. 
 
Dərgah-i sultan-i eşqə ilticamızdır qədim, 
Sanma hadis Əbdiya bu yoldaki iqrarımız. 

 
Əhməd Feyzi Əfəndi 1842-ci ildə Cənubi Azərbaycanın Sərab mahalının 

Türkanpor kəndində, din xadimi Əsəd Mollanın ailəsində anadan olmuşdur. İraqın 
Nəcəf şəhərində ali dini təhsil almış, daha sonra Misirə gedib, oradan Sami paşa ilə 
birlikdə İstanbula yollanmışdır. Dövlət qulluğunda çalışmışdır. 1910-cu ilin fevral 
ayının 27-də vəfat etmişdir. Şeir divanından savayı, mərsiyələri, dilçiliyə aid 
əsərləri və tərcümələri vardır (İnal 1999: c. 1, s. 646). 

  O, Mirgun Məktəb-i Rüşdisində və Robert Kollecində müəllimlik etmişdir. 
Amerikalıların İslamiyyət əleyhinə olan kitabları tərcümə etdirmək istəmələri 
səbəbilə müəllimlikdən imtina etdi. O zaman maarif naziri Münif paşanın dəvəti 
üzərinə fars dili müəllimliyi müsabiqəsinə girdi. Otuz üç il fars dili müəllimi oldu. 

Mahmud Kamal İnal, Feyzinin öz vəfatına söylədiyi tarixi təzkirəsində 
vermişdir: 

 
Gəldim qapuna Ya Rəbb, əlim boş, yüzüm siyah, 
Üsyanıma cəza olarak koğma, etmə dur. 
 
Nəfsə uyub da olmayacaqdım günahkar, 
229F

 .bu halə bəni eylədi cəsur «ال تقنطوا »1
  
Üsyanıma təqabül edər bir cəmil fiil, 
Etmiş degil bu anə degin bəndədən südur. 
 
İlla ki Əhl-i Beyt-i Rəsulun məhəbbəti, 
Zülmət-səray-i qəlbimi etmişdi qərq-i nur. 
 
Feyzi degilsə məzhər-i ğufran-i Zül-cəlal, 
Tarix-i rehləti nədən olmuş 230F

 «هوالغفور»2
 1328 (1910) 

                                                 
1 Ла такнату – Цмиd кəсмəйин, Сурə: 39 (Зумер), айəт 53. 
2 Щувəл-ğафур – О, чок мəрщəмəт едиъидир. 
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Feyzi Əfəndi, «Süruş» imzası ilə “Tərcüman-i Həqiqət” qəzetinin ədəbiyyat 
rubrikasında xeyli müddət çıxış etmişdir. Şair əsasən “Müəllim Feyzi Əfəndi” kimi 
tanınırdı. Fransız dilindən tərcümələr edirdi, ancaq bu dildə sərbəst danışa bilmirdi. 
Onun çox ədəbli və elm əhli olduğunu Mahmud Kamaldan öyrənirik.  

“Kamalüş-şüəra”da Feyzi Əfəndinin əsərləri haqqında da məlumat vardır. 
“Üsul-i farsi” adlı əsəri on dörd dəfə nəşr olunmuşdur. 
“Qamus” adını verdiyi lüğəti türkcədən farscaya və farscadan türkçəyə 

olmaqla tərtiblənmiş, məşhurların əsərlərindən misallarla əyaniləşdirilmişdir. Əsər 
iyrmi ilə ərsəyə gəlmişdir. Bu əsərin çapı üçün naşirlə razılığa gəlnimiş, lakin 
1890-cı ildə evində baş verən yanğın səbəbi ilə məhv olmuşdur. 

“Müntəxabat-i farsiyyə” adlı əsərində Əcəm ədiblərinin məşhur əsərlərindən 
nümunələr və tərcümələr təqdim olunmuşdur. Bu əsər də yanmışdır. 

“Vaveyla” İmam Hüseyn haqqında 1897-ci ilə qədər yazdığı mərsiyələrdən 
ibarətdir və çap olunmuşdur. O tarixdən sonra söylədiyi mərsiyələr nəşr 
edilməmişdir. 

“Divan-i əşar” - evində baş verən yanğına qədər yazdığı şeirləri əhatə edən 
divanı da məhv olmuşdur. Mövcud şeirləri, ordan-burdan toplanan və yanğından 
sonra yazılan şeirlərdir. 

“Suz u Güdaz” mahnı sözlərindən ibarət əsərdir. 1882-ci ildə nəşr 
olunmuşdur.  

“Rübaiyyat-i Xəyyam” Xəyyamın bəzi rübailərinin tərcüməsidir ki, yuxarıda 
qeyd olunan “Müntəxəbat-i farsiyyə” adlı əsərdən çıxarılmış və ayrıca bir əsər kimi 
nəşr edilmişdir. 

“Cib Lüğəti” evindəki yanğından sonra dostu müəllim Naci Əfəndinin 
tövsiyyəsiylə tələbələr üçün türkçədən farscaya və farscadan türkçəyə tərtib edilmiş 
lüğətdir. Əsər oğlunda saxlanılır. 

 
Qəzəl 

Enin ü nalə, səhər-hizə ney nəvası gəlir, 
Büqadan arif-i billaha mey səfası gəlir. 
 
Süxənvərin əsəri bir həyat-i sanidir, 
Gedərsə dar-i fənadan yenə sədası gəlir. 
 
Bənim vücudum olur na-pədid o dəm yoksa, 
Cahan bu halda qalmaz, qədr-şinası gəlir. 
 
Əbəs təbib arama dərd-i dil ara yahu, 
Ki dərd-mənd olanın qeybdən dəvası gəlir. 
 
Kədərdən özgə qəribüd-diyarı kim yoklar, 
Mariz iyadətinə gəlsə aşinası gəlir. 
 
Sitəm-gəran-i Xuda-na-şinas haqqından, 
Əfəndi, təcrübə etdim səhər duası gəlir. 

 
 



AZƏRBAYCAN DÜNYA ƏDƏBIYYATİNDA Beynəlxalq Simpoziumun materialları 

 572 

Əzab-i qəbri şətarətlə atlatır Feyzi, 
O dəm ki, baş ucuna Al-i Mustafa gəlir. 
 

Seyid Nigari XIX əsr ədəbi və dini-fəlsəfi fikrinin görkəmli təmsilçilərindən 
olmuşdur. Seyid Nigarinin həyat və yaradıcılığı Ağa Məhəmməd Müctəhidzadənin 
«Riyazül-aşiqin» adlı təzkirəsində, F.B.Köçərlinin «Azərbaycan ədəbiyyatı» adlı 
əsərində xatırlanmış və əsərlərindən nümunələr verilmişdir. 

Son illərdə aparılan araşdırmalar arasında Nigarinin türkcə divanının nəşri 
xüsusilə diqqətəlayiqdir. Divan Ə.Bilgin tərəfindən hazırlanaraq 2003-cü ildə çap 
olunmuşdur. Bundan əlavə, Türkcə divan K.Altınbaş tərəfindən latın qrafikasına 
çevrilərək nəşr edilmişdir.  

F.e.n. P. Bayram ilk dəfə olaraq Azərbaycanda Seyid Nigarinin həyatı, yara-
dıcılığı və türkcə divanının poetik strukturunu tədqiqata cəlb etmişdir (Bayram 
2008). 

Seyid Mir Həmzə Nigari bəzi mənbələrə görə XVIII əsrin sonu, bəzilərində 
isə XIX əsrin əvvəllərində Qarabağda Zəngəzur qəzasının Bərgüşada bağlı Cicimli 
kəndində anadan olmuşdur. Müxtəlif qaynaqlar onun doğum tarixini 1805, 1815, 
1795 və 1797-ci kimi göstərirlər (Bayram 2008: 14). Mir Həmzə 15 yaşından sonra 
Şəkidə təhsil almışdır. Seyid Nigari, Mövlana Xalid Bağdadinin şöhrətini eşidərək 
Osmanlı ölkəsinə gəlir, daha sonra Amasyaya gələrək, Şeyx İsmayıl Siracəddin 
Şirvaniyə mürid olur. 1840-41-ci illərdə anasını görmək üçün Azərbaycana qayıdır. 
Qarabağda və daha çox Qazax mahalının Xanlıqlar kəndində yaşayan şair, çar 
hökumətinin onu sürgünə göndərmək istədiyindən xəbər tutub yenidən Anadoluya 
gedir. Minlərlə müridi də şairin arxasınca Anadoluya qayıdır.  

Nigari, 1853-cü ildə başlayan Krım müharibəsində bir çox mücahidi ilə 
bərabər Qarsa keçərək, Osmanlı ordusu tərkibində Qafqaz süvari alayının komandi-
ri olur. Şair 1851-1867-ci illərdə Ərzurum və İstanbulda yaşamışdır.  

XIX əsrdə yaşayıb-yarıtmış Seyid Nigari və ailəsi haqqında geniş məlumatı 
Mahmud Kamal İnalın “Kəmalüş-şüəra” adlı təzkirəsindən alırıq (İnal 2000: c. 2, s. 
1627). Nigarinin həyat və yaradıcılığı geniş şəkildə araşdırıldığı üçün bu təzkirədə 
verilən bilgiləri burada təkrarlamağa ehtiyac duymuruq.  

Rəmzi Baba Təbrizdə dünyaya gəlmişdir. İyirmi yaşında İstanbula 
gəlmişdir. Dostlarının köməyi ilə yoxsul həyat tərzi keçirmişdir. H. 1306/1889-cu 
ildə vəfat etmişdir.  

Vəfatı haqqında şair Dəli Hikmət bu qitəni yazmışdır: 
 

Bir düşün, ey zair-i qafil, şu qəbrin halini, 
Bir də altında yatan pir-i bəla-pərvərdəyi. 
İxtiyarlıq, xəstəlik, qürbətdə yokluk birləşib, 
Boğdular biçarə Rəmzi-yi fəlakət-didəyi.  

 
Şeirlərinin bir hissəsini “Məcməül-əşar” adı ilə 1889-cu ildə çap etdirmişdir. 

Rəmzinin müasirləri Ləli, Ahi, Rahi və Şükuhi olmuşlar. O, 1884-cü ildə Şükuhi 
ilə görüşmüş və Şükuhi öz “Divan”ında onun haqqında yazmışdır (Tərbiyət 1987: 
272).  

Şeirlərinin bir qismi “Məcmue-yi əşar” adıyla 16 səhifədən ibarət olaraq 
1888-89-cu ildə çap olunmuşdur. Kitabın üstündə 
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Bənim məzarıma bakman həqarət ilə ki bən, 
Əgərçi mücrimim, amma mühibb-i Mövlayım 

 
beyti və “Müəllifi: Şeyx Rəmzi. Naşiri: Məhəmməd Əli” yazılıdır.  

“Ayine-yi ibrət” adlı 91 beytdən ibarət türkçə mənzuməsi 1872-ci ildə çap 
edilmişdir. Dunyadan şikayətindən bəhs edir.  

“Hədiqətül-üşşaq” adlı mənzum bir əsərinin çap olduğu eşidilmiş isə də, 
Kamal İnal onu görməmişdir. 

İnal Rəmzi Baba haqqında maraqlı bir əhvalatı nəql edir (İnal 2000: c. 4, s. 
1858). Rəmzi Baba, bir yeməkxanada ciyər yemiş, pulunu verməmiş, aşçı hiddət-
lənib, acı sözlərlə ciyərini sızlatmış. O sırada tanıdıqlarından birinin gəldiyini 
görüncə bu qitəni söyləmişdir: 

  
Duzladı aşçı dil ilə yürəyim yarəsini, 
Ciyərim parəsi gəl, ver ciyərin parəsini. 
Bən deməm aşçıya bir şey, dilərim Mövladan, 
Bitbazarında məzad eyləyə ızqarəsini. 

 
Əsl adı Hafiz Məhəmməd Səbatəddin Əfəndi olan Səbati 1846-cı ildə 

Azərbaycanın Qutqaşen (Qəbələ) bölgəsində anadan olmuşdur. 1850-ci ildə onun 
ailəsi Türkiyənin Qars şəhərinə köçmüşdür. 1867-ci ildən etibarən Amasyada 
məskunlaşan şair orada Nigaridən, Seyyid Mir Həsənül-Hüseyndən və İsa Ruhidən 
dərs almış, türbədar vəzifəsində çalışmışdır. 1905-ci ildə vəfat etmişdir. Onun şeir 
divanı 1891-ci ildə İstanbulda çap olunmuşdur (İnal 1999: c. 4, s. 2135). 

Qəzəl 
Başımda dərd-i sevda, sinəmdə nar-i həsrət, 
Düşdüm çəh-i fikara, oldum nizar-i həsrət. 

 
Qıldı bəni pərişan, üftadə zar ü giryan, 
Dərda ki, dərd-i hicran, heyfa ki, xar-i həsrət. 

 
Qəddim kəmanə döndü, tir-i mujəndən ayru, 
Bükdü belim tiz əldən şiddətlə bar-i həsrət. 

 
Gəl, gör, figanə bülbül ağaz qıl bənimlə, 
Sən mübtəla-yi hicran, bən biqərar-i həsrət. 
 
Görsəydi bəzm-i vəslin bir kərrə çeşm-i aşiq, 
Razı olurdu çəksə gər səd həzar-i həsrət. 

 
Leyl ü nəhar sənsiz yeksan ikən gözümdə, 
Hər anı bir yıl oldu leyl ü nəhar-i həsrət. 

 
Ey bad-i sübh ü şamı ver yardan pəyamı, 
Mirat-i dildən eylə rəf-i qubar-i həsrət. 

 
Dil vermə qil ü qalə, saqi, gətir piyalə, 
Döndürdü cism-i nalə dərd-i xumar-i həsrət. 
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Səbr ü səbatə səy et, ey bül-i səba Səbati, 
Gəldikdə peyk-i vüslət eylər fərar-i həsrət.  

 
Hüseyn Kami irəvanlıdır. Mahmud Kamal İnal kitab çapı ilə məşğul olan 

Nəsrulla Əfəndiyə istinadən onun irəvanlı Hacı Abbasın oğlu olduğunu qeyd edir 
(İnal 2000: c. 2, s. 1110). Anası isə Qafqazlı çərkəzdir. 1878-ci ildə anadan olmuş-
dur. Aksaraydakı Mədrəseyi-Ədəbiyyədə təhsil almışdır. Bir müddət Karaçidə 
işləmişdir.  

Həzl və həcvlərdən ibarət mənzumələrini və bəzi şeirlərini “Divançeyi-
Dəhri” adıyla iki dəfə nəşr etdirmişdir. Bu səbəblə həbs olunmuşdur. Ancaq divan-
çanın nəşrinə kömək etmiş Əhməd Ramiz Əfəndi əsərin Kami Əfəndiyə deyil, 
özünə aid olduğunu söyləyərək onu həbsdən qurtarmış, fəqət özü Kastamonuya 
sürgün edilmişdi.  

Hüseyn Kami İttihadçılarla əlaqəsi olduğuna görə Karamana gödərlimişdir. 
1912-ci ildə vəfat etmişdir.  

Kamal İnal şairin şeirlərinin demək olar ki, hamısının həcv və həzllərdən 
ibarət olduğunu yazır və bu şeirləri oxuduğunu bildirir. Təzkirəçi Kaminin təbinin 
güclü və qələminin qüdrətli olduğunu mənzumələrinin hər bir beytində duyul-
duğunu qeyd edir. “Sabah-i Hürriyyət” adlı pyesi teatrlarda səhnəyə qoyulmuş və 
xalqın rəğbətini qazanmışdır. 

Ömər Kəşfi bəy şəkilidir. Əli Əfəndinin oğludur. 1835-ci ildə anadan ol-
muşdur. Krım müharibəsində Seyid Həmzə Nigarinin dəstəsində döyüşmüşdür. 
Anadolu ordularında xidmət edərkən təltif olunmuşdur. Müharibədən sonra 
Ərzurumda işləmişdir. 1867-ci ildə 32 yaşında vəfat etmişdir.  

Kəşfinin oğlu Hafiz Mehmed Əfəndinin də (1863-1921) mənzumələri 
olduğunu Kamal İnaldan öyrənirik (İnal 2000: c. 2, s. 1214).  

 
Təpdi sevda yenə dil mənzil-i canana gedər, 
Baş açıq, yalın ayaq dərke-yi sultana gedər. 
Cuşiş-i şövq ü niyaz ilə o meydana gedər, 
Qaliba şah-i şəhid eşqinə qurbana gedər. 
 

Apardığımız araşdırmalar nəticəsində Mahmud Kamal İnalın əsərində səkkiz 
azərbaycanlı mühacir şairin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumatın olduğu 
müəyyən edilmişdir. Bu təzkirədə Türkiyəyə müxtəlif səbəblərlə mühacirət etmiş 
Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndələrinin həyat və yaradıcılığını, eləcə də Azər-
baycan mühacirət ədəbiyyatının qeyd olunun bölümünü araşdırmaq üçün mühüm 
qaynaqlardandır. Mahmud Kamal İnalın təzkirəsində bəhs olunan şairlərdən bir ne-
çəsinin yaradıcılığının Türkiyədə öyrənildiyini, bir qisminin divanlarının və digər 
əsərlərinin günümüzə çatdığı, hətta bəzilərinin XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəl-
lərində kitablarının nəşr olunduğu və ya qəzetlərdə, jurnallarda şeirlərinin çap edil-
diyi məlum olmuşdur. Qarşıda duran əsas vəzifə bu şairlərin əsərlərinin əldə edilə-
rək Azərbaycanda tanıdılması və nəşridir. Əgər bunu həyata keçirə biləriksə, unu-
dulmuş şairlərimizi və onların əsərlərinin yenidən Azərbaycan ədəbiyyatına və 
oxucusuna qaytara bilərik. 
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