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2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
SƏRƏNCAMI
Azərbaycan uzun əsrlərdən bəri İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri
olmuşdur. O, İslam dininin yayılmasında və eyni zamanda Müsəlman İntibahının
bərqərar olmasında mühüm rol oynamışdır. Bütün bunlar Azərbaycan ərazisində ilk
vaxtlardan İslam dininin maddi və qeyri-maddi irsinin formalaşmasına zəmin
yaratmışdır. 743-cü ildə tikilən Şamaxı Cümə məscidi və ölkəmizin muzeylərində
saxlanılan qədim əlyazmalar bunun bariz nümunəsidir.
Dinlə bağlı sərt qadağaların mövcud olduğu sovet dövrü Azərbaycanında cəmi
17 məscid fəaliyyət göstərdiyi halda, hazırda onların sayı 2000-i ötüb keçmişdir.
Həmin məscidlərin 300-dən çoxu tarixi-mədəni abidə kimi qorunur. Azərbaycan
dövlətinin İslam dini dəyərlərinə qayğısı sayəsində son illər ərzində İslam
mədəniyyətinin qiymətli abidələrindən Bibiheybət, Təzəpir, Əjdərbəy, Şamaxı Cümə
məscidləri və Gəncə şəhərindəki “İmamzadə” kompleksi əsaslı şəkildə yenidən
qurularaq təmir olunmuş, ölkəmizin paytaxtında Cənubi Qafqazın ən möhtəşəm
məbədi Heydər məscidi inşa edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, İSESKO-nun,
həmçinin müsəlman ölkələrini birləşdirən digər mötəbər qurumların üzvü seçilərək
İslam aləmi ilə qarşılıqlı faydalı münasibətlər qurmuş, qlobal əhəmiyyətli bir sıra
mühüm mədəni forumların təşkilatçısı kimi çıxış etmişdir.
Azərbaycan tolerantlıq mühitinin təşəkkül tapmasına, multikulturalizmin,
mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun qurulmasına, islam dəyərlərinin
dünyada təbliğinə böyük töhfələr vermişdir. Azərbaycanın İslam aləmində qazandığı
nüfuz 2009-cu ildə Bakı və 2018-ci ildə Naxçıvan şəhərlərinin İslam mədəniyyətinin
paytaxtı elan olunmasında öz ifadəsini tapmışdır. IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının
2017-ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsi ilə bağlı qərar isə ölkəmizin İslam
həmrəylinin möhkəmləndirilməsi sahəsində növbəti əməli addımlar atması üçün
əlverişli şərait yaradır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, İslam həmrəyliyinin bərqərar olmasında Azərbaycanın özünəməxsus
mövqeyinin möhkəmləndirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. 2017-ci il Azərbaycan Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2017-ci ilin Azərbaycan
Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsinə dair tədbirlər planını bir ay
müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 yanvar 2017-ci il.
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Aybəniz Əliyeva-Kəngərli
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
filologiya üzrə elmlər doktoru
“KOROĞLU”NUN PARİS VƏ TİFLİS NÜSXƏLƏRİ DÜNYA
KİTAB DÖVRİYYƏSİNDƏ
Qədim tarixə malik olan xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin, folklor ənənələrinin qorunması və gələcək
nəsillərə ötürülməsi Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının prioritet və aktual məsələlərindən biridir. Bu mühüm məsələni
gerçəkləşdirmək üçün xalqımızın zəngin şifahi yaradıcılığının yazıya alınması olduqca mühüm bir addımdır. Bu
nöqteyi-nəzərdən də şifahi yaradıcılıq ənənələrində ehtiva olunan dastanlarımıza diqqət yetirmək olduqca zəruridir.
Azərbaycan xalqının dastan ənənələri içərisində qəhrəmanlıq abidəsi olan “Koroğlu” dastanı da mühüm bir mövqeyə
malikdir. “Koroğlu” dastanı türk xalqları ədəbiyyatında qədim zamanlarda müştərək təfəkkür tərzinin bədii emosional
ifadəsi kimi meydana gəlib. “Koroğlu” Azərbaycanın tarixi-qəhrəmanlıq keçmişini əks elətdirən möhtəşəm bir
dastandır.
Azərbaycan xalqının bahadırlıq, qəhrəmanlıq ruhunun ifadə olunmasında əsas tarixi-mədəni missiya “Koroğlu”
dastanı üzərinə düşdüyündən ağır və məşəqqətli yeni dönəmdə - ikiyə bölünərək fars və rus istilasına məruz qalan
etnosun bu eposdakı tarixi yaddaş enerjisinə müraciət etməsi, xilaskar, qurtarıcı Koroğlu obrazına güvənərək onun
tərənnümünü nostalgiya dolu bir məhəbbət və həsrətlə davam etdirilməsi təbii idi. Mənəvi irsimizin möhtəşəm abidəsi
olan, Azərbaycan aşıq yaradıcılığının zirvəsi sayılan bu dastanın müxtəlif nəşr variantları mövcuddur.
Uzun əsrlərin tarixi və milli-mənəvi təcrübəsinin, etnik-mədəni düşüncəsinin ən mühüm keyfiyyətlərini epik
ənənədə özünəməxsus şəkildə inikas etdirən möhtəşəm folklor əsəri “Kitabi-Dədə Qorqud”dan sonra yazı-kitab şəkli
alan ikinci qəhrəmanlıq dastanımızdır. On doqquzuncu yüzillikdə “Koroğlu”nun toplanılıb yazıya alınması işi əsasən
Cənubi Azərbaycanda həyata keçirilmişdir. İndiki halda həmin əməliyyatın nəticəsi kimi əlyazma-kitab şəklinə
gətirilmiş iki “Koroğlu” nüsxəsi mövcuddur: bunun birincisi elmi pasport qeydiyyatı, yəni harada və kim tərəfindən
yazıya alındığı bəlli olan, ikincisi isə yalnız dil və üslub göstəricilərinə görə yazıya alınma yeri və vaxtı təsəvvür edilən
əlyazma-kitabdır. Bu gün qorunduqları kitabxanaların yerləşdiyi şəhər adlarına uyğun olaraq elm aləmində şərti şəkildə
Paris və Tiflis nüsxələri adlandırılan həmin əlyazma-kitablar “folklor kitabı” ənənəsinin tarixi meyarlarına cavab
verməklə yanaşı bir sıra özünəməxsusluqlara da malikdir.
“Koroğlu”nun Paris nüsxəsinin bir əlyazma-folklor kitabı kimi ümumi səciyyəsinə keçməzdən öncə bir mühüm
cəhəti ayrıca vurğulamaq lazım gəlir . Bu bütün əvvəlki folklor kitablarından fərqli olaraq sözü gedən əlyazma-kitabın
dəqiq pasport göstəriciləri ilə təchiz olunması məsələsidir. “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Oğuznamə”, “Əmsali-türkanə” kimi
mükəmməl əlyazma kitablarda mətnin informativ mənbəyi-söyləyicinin kimliyi barədə heç bir məlumat verilmədiyi
halda, “Koroğlu”nun Paris nüsxəsində folklor mətnini-dastanı söyləyən informativ mənbə və onun qeydiyyatı məsələsi
konkret şəkildə göstərilir: kitabın müəllifi Aşıq Sadıq adı ilə məşhur olan Sadıq bəy və onu qələmə alan Mirzə
Əbdülvəhab olmuşdur (1, 148).
Aleksandr Xodzko İranın Rəşt və Gilan şəhərlərində Rusiyanın konsulu vəzifəsini yerinə yetirərkən bir
şərqşünas alim kimi Şərq mədəniyyəti, o cümlədən də folkloru ilə yaxından maraqlanmış, ən müxtəlif mövzuları əhatə
edən çoxsaylı əlyazmalar toplanmış və Avropaya qayıtdıqdan sonra onların tədqiqi, nəşri ilə məşğul olmuşdur. Görünür,
bütövlükdə Yaxın Şərq aləmində, o cümlədən də Azərbaycanda böyük şöhrət qazanmış “Koroğlu” dastanı da onun
diqqətini şəkmiş və həmin səbəbdən də bu möhtəşəm əsəri Avropada tanıtdırmaq qərarına gəlmişdir. Bu işin miqyas
genişliyini və ağırlıq dərəcəsini nəzərə alan Aleksandr Xodzko təəssübkeş Azərbaycan ziyalılarının köməyindən istifadə
etmişdir. “Kitabın təsnifinə səbəb olan” ifadəsi də təşəbbüsün onun tərəfindən qaldırıldığına işarə edir. Avropa-rus
tələffüzündə olan “Aleksandr” adını şərq tələffüz variantına uyğun olaraq “İsgəndər” şəklində verən katib İranda
hörmət, xoş münasibət əlaməti kimi adların qarşısında işlədilən “Hacı”, “Mirzə” etiketləri ilə Aleksandr Xodzkoya
sadəcə olaraq müsafirpərvər ehtiram ifadə etmişdir. Deməli, Hacı Mirzə İsgəndər əslində Aleksandr Xodzkonun özüdür.
Bu səbəbdən də “Koroğlu” dastanının yazıya alınmış mətninin onun tərəfindən Avropaya aparılması və qərb elmimədəni ictimayyətinə təqdim olunması təbiidir.
Bu gün əldə olan və və şərti olaraq Paris nüsxəsi və ya Xodzko mətni adlandırdığımız Koroğlunun orijinaldakı,
yəni Azərbaycan türkcəsindəki vəziyyəti barədə müfəssəl şəkildə söz açmaq, demək olar ki, mümkün deyildir. Xodzko
mətninin yalnız nəzm hissəsi indiki halda öz oirjinal şəklindədir. Şeirlərin yanında farsca sətri tərcümə verilsə də, əsas
mətn yerində Azərbaycan dilində olan Koroğlu qoşma və gəraylıları dayanır. Əlyazmanın nəsr hissəsi isə tamamilə
farscadır. Daha doğrusu, fars dilinə çevrilmiş vəziyyətdə-tərcümənin dilindədir. Şübhəsiz ki, bu göstərici həmin mətni
orijinal “folklor kitabı” kimi qəbul etmək imkanı vermir. Çünki bütün hallarda burada müəyyən tərcümə əməliyyatının
getdiyi açıq şəkildə görünməkdədir.
“Koroğlu” qollarının toplanması, yazıya alınması və nəşri işinin təşəkkülü mərhələsində ən mühüm addımlardan
biri olan Paris nüsxəsinin, yəni Xodzko mətninin bir başqa tarixi-mədəni əhəmiyyəti də onun timsalında “Azərbaycan
folklor kitabı”nın tərcüməsi prosesinin başlanmasıdır. Əslində özü də bir tərcümə mətni (Azərbaycan türkcəsindən
orijinaldan farscaya) olan, Paris nüsxəsi Avropa dillərinə (ingilis, alman, fransız, rus və s.) tərcümə zamanı əsas istinad
mətni rolunu oynamışdır.
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Beləliklə, Aleksandr Xodzkonun hələ Cənubi Azərbaycanda olarkən başladığı “Koroğlu” dastanının tərcüməsi işi
sonrakı onilliklərdə Avropada tərcümədən tərcümə şəklində davam etdirilmişdir. Xodzko mətnindən tutmuş on
doqquzuncu yüzilliyin müxtəlif onilliklərində Avropa boyunu çevrələyən London, Paris, Sankt-Peterburq və başqa
tərcümə-nəşr işlərinə qədər çoxyönlü və geniş elmi-mədəni fəaliyyətin bütün başqa keyfiyyət göstəriciləri ilə yanaşı,
yuxarıda qeyd olunduğu kimi, diqqətçəkən bir cəhəti də Azərbaycan folklor mədəniyyətinin, o cümlədən də “folklor
kitabı”nın tərcüməsi sahəsində sistemli fəaliyyətin əsasının qoyulmasıdır.
Öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Xodzko mətnində “Folklor kitabı”nın çox mühüm bir göstəricisi – yazıya alınan
folklor örnəyinin pasportlaşdırılması məsələsi ilk dəfə olaraq öz dəqiq ifadəsini tapmışdır. Tiflis nüsxəsində isə,
təəssüflər olsun ki, “Koroğlu” dastanını folklor mətni kimi səciyyələndirən hər hansı bir pasport qeydiyyatına rast
gəlinmir. Tiflis nüsxəsinin kimdən, harada, nə zaman və kim tərəfindən yazıya alındığı əlyazma-kitabın nə titul və
mündəricatından, nə də qapanış-son səhifəsindən bəlli olur. Ola bilməz ki, əlyazma-kitab hazırlamağın bütün
prinsiplərinə dəqiqliklə əməl edən kitab sahibi-katib ən azından yazıya alınma tarixi və özü barədə müəyyən qeyd
aparmasın. Əlyazma nüsxəsini öz gözləri ilə görən və onun fotokopiyasının Tiflisdən Bakıya gətirən rəhmətlik
professor Dilarə Əliyeva əlyazmanın meşin cildli bir kitab olduğunu göstərsə də, əlyazmaşünas-mütəxəssis
olmadığından onun paleoqrafik vəziyyəti barədə dəqiq elmi təhlil vermək imkanında olmamışdır.
Zənnimizcə, əlyazmanın orijinalı üzərində ətraflı və müfəssəl paleoqrafik təhlil aparılarsa bir çox məsələlərə, o
cümlədən də əlyazmanın “pasport” qeydiyyatı ola biləcək səhifənin taleyi məsələsinə müəyyən ayrılıq gətirilə bilər.
Çünki təkcə pasport qeydiyyatı ola biləcək səhifənin deyil, ana mətndəki bir neçə məclisidə bəzi səhifələrinin
əlyazmadan düşməsi bir sıra düşündürücü nüanslar doğurur (2, 4). Əgər əlyazma-kitab onu hazırlayan şəxs tərəfindən
indi üzərində olan meşin cildə tutulmuş olsaydı, o, düşmüş-itmiş səhifələri bərpa etmədən bu işi görməzdi. Deməli,
əlyazmanın üzünə indiki meşin cildinin sonradan çəkilməsi ehtimalı böyükdür. Çox güman ki, bir çox başqa
əlyazmalarda olduğu kimi saxlanma şəraitindən və ya çox oxunma, çox istifadə edilmə səbəbindən asılı olaraq sözü
gedən əlyazma kitabın ilkin variantındakı cildi uzunmüddətli erroziyanın nəticəsi olaraq aşınıb dağıldıqdan sonra onun
bəzi səhifələri, o cümlədən də pasport göstəricisi olan qapanış vərəqi-son səhifəsi qopub düşmüşdür. Hazırkı meşin cild
isə həmin səhifələr itdikdən sonra əlyazmanın üzünə çəkilmişdir. Beləliklə də, əlyazma-kitab “folklor kitabı” üçün son
dərəcə gərəkli, zəruri olan bir elementdən – pasport göstəricisindən məhrum olmuşdur. Maraqlıdır ki, Tiflis nüsxəsinin
qapanış səhifəsindən fərqli olaraq mündəricat səhifəsi qorunmuşdur ki, bu da təqdim olunan əlyazmanın şərq kitab
mədəniyyəti ənənəsinə görə “kitab” statusu daşıdığını göstərən ən mühüm əlamətlərdən biridir. Xatırladaq ki,
“Azərbaycan folklor kitabı”nın tarixi təcrübəsində bu nümunəyə qədər heç bir əlyazma-kitabın, o cümlədən də bir çox
parametrlər baxımından mükəmməl şəkildə hazırlanmış olan Xodzko mətninin ayrıca mündəricatı yoxdur.
Tiflis nüsxəsində də Xodzko mətnində müşahidə olunan “Koroğlu” qollarını “məclis” adı altında təqdim etmə
ənənəsini görmək mümkündür. Şərq kitab tərtibi ənənəsindən gələn bu keyfiyyətin Xodzko mətnindən fərqi odur ki,
Tiflis nüsxəsində dastançı-aşığın qollara verdiyi adlar fars dilinə çevrilərək məclislərə sərlövhə seçilmişdir. Belə ki,
Xodzko mətnində “Koroğlu” dastanını qolları sadəcə olaraq “Birinci məclis”, “İkinci məclis”, “Üçüncü məclis”...
şəklində bir-birindən ayrıldığı halda, Tiflis nüsxəsində bu cür “məclis” sıralanması ilə yanaşı “Eyvazın Çənlibelə
gəlməsi” qolu “Koroğlunun Eyvazi gətirmək üçün Urfa şəhərinə getməsi və onun dayısı Reyhan Ərəblə davası” (2, 64),
yaxud “Durna teli” qolu “Eyvəzin öz bəzi yaşıdları ilə Qazlı gölə ördək və qaz üçün getməsi və onun Həsən Paşaya əsir
düşməsi. Koroğlunun Həsən Paşa ilə davası və Eyvazla onun yaşıdlarını azad etməsi” (2, 79) sərlövhəsi altında
verilmişdir. Göründüyü kimi, aşıq ifaçılığındakı “qol” adlandırmasının məzmun-mündəricəsi əlyazma-kitabdakı
“məclis” sərlövhəsində əsasən qorunub saxlanılmışdır. Bizim qənaətimizə görə, “qol” adlanrının fars dilində
genişləndirilmiş sərlövhə şəklindəki təqdimatı düşünülmüş bir maneradır: əlyazma-kitabın tərtibatçisi dastanın
qollarındakı əsas hadisələrin məğzini sərlövhə-xülasə vasitəsi ilə təqdim etməklə farsdilli oxucularda da bu möhtəşəm
folklor əsəri barədə müəyyən təsəvvür və təəssürat yaratmaq istəmişdir. Bu baxımdan həmin əməliyyatın “Azərbaycan
folklor kitabı”nı daha geniş miqyasda tanıtmaq məqsədilə həyata keçirildiyini söyləmək mümkündür. Ona görə də Tiflis
nüsxəsinin sərlövhələri təkcə “Koroğlu” qollarının adını deyil, həm də qollardakı məzmunun yığcam xülasəsini təqdim
etmək nöqteyi-nəzərindən müəyyən elmi əhəmiyyət daşıyır.
Tiflis nüsxəsi “Koroğlu” dastanını yaradan xalqın öz dilində yazıya alındığı üçün onun mətn dilinin söyləyiciinformator təhkiyəsinə uyğunluq dərəcəsi maraq doğurur. Mətnin dil və üslubunun ümumi səciyyəsi onu göstərir ki,
təqdim olunan əlyazma klassik üsluba məxsus yazı normativləri əsasında hazırlanmışdır. Canlı danışıq üslubunun əsas
əlaməti sayılan inversiya hadisəsinin demək olar ki, müşahidə edilməməsi, söz sırasının qrammatik normalara uyğun
şəkildə qurulması, folklor, o cümlədən də aşıq üslubu üçün səciyyəvi olmayan ərəb-fars tərkiblərindən, izafət
birləşmələrindən istifadə olunması və s. bu sıradan olan linqvistik göstəricilər mətnin ümumi mənzərəsində dominant
mövqedə dayandığından əlyazmanın dilini yazı üslubuna məxsus ünsürlərin üstünlük təşkil etdiyi bir dil kimi qəbul
etmək lazım gəlir. Əslində mətnin dili yazı – kitab dili ilə folklor dilinin qarışığından ibarətdir. Belə ki, mətndə
“Raviyani-əxbar və naqilani-asar belə rəvayət eylər ki, bir gün Koroğlu Çardaqlının Çənlibeldə iyidlərinən belə məclis
arəstə edüb eyşü-puşə məşğul olmuşdular” (2, 64) cümləsi kimi sırf kitab-yazı üslubuna məxsus qəliblər folklor-aşıq
təhkiyəsinə məxsus “Bəglərin qulluğuna hardan ərz eləyək, Çardaxlunun Çənlibeldən. Cəlali Koroğlu deyəllər, yeddi
yüz yetmiş yeddi dəlüsü var idi…” (2, 20) dil-üslub göstəriciləri ilə eyni müstəvidə yer alır. Bu yanaşı durma və bərabər
hüquqda çıxış etmə cümlələrin leksik və qrammatik tərkibində də özünü göstərdiyindən əlyazmada folklor dilinin yazıkitab dilinə tabe etdirilmə meyli görünməkdədir. Bununla belə, aşıq üslubuna məxsus danışıq-nitq etiketləri, dastan
ifaçılığından gələn məxsusi müraciət formaları əlyazma-kitabın folklor qaynağına-aşıq repertuarına dolayı istinad yolu
ilə hazırlandığını təsbitləyir. Buna görə də əlyazma hazırlanarkən “aşıq danışmışdır, katib yazmışdır” prinsipi deyil,

5

kitab hazırlayanın “öz yaddaşındakıları qələmə alma” metodu əsas götürülmüşdür. Əlyazma – kitabın tərtibçisi, heç
şübhəsiz ki, kifayət qədər güclü hafizəyə malik olan, aşıq yaradıcılığının incəliklərini dərindən bilən, “Koroğlu”
dastanına xüsusi rəğbət göstərən, məhəbbət bəsləyən bir saz-söz vurğunu, qələm əhlidir. O, uzun bir zaman ərzində
yaddaşına, hafizəsinə topladığı qolları yazıya alaraq kitab halında tərtibləmişdir. Bu işin icrasında onun əsas məqsədi,
əlbəttə ki, xalqının yaratdığı bu möhtəşəm folklor əsərini yazıya alaraq qorumaq olmuşdur. Savadlı-ziyalı olması, kitabəlyazma hazırlamağın prinsip və üsullarını yaxşı bilməsi, şərq kitabçılıq ənənəsinə məxsus forma və qəlibləri dərindən
mənimsəməsi onu hazırladığı mətni klassik şərq kitablarının dil-üslub meyarlarına uyğunlaşdırmağa sövq etmişdir.
Tiflis nüsxəsinin tərtib-hazırlanma prosesi birbaşa aşıq repertuarına istinad etmədiyindən qol-məclislərin
düzümündə müəyyən sərbəstliyə yol verildiyi görünməkdədir ki, bu da “folklor kitabı”nın prinsip və meyarları
baxımından bir sıra qüsurların meydana gəlməsi ilə nəticələnmişdir. Məsələn, bütün mövcud repertuarlarda, habelə
toplama-nəşr işlərində “Koroğlu” dastanı qəhrəmanın kimliyi, soykökü, əsil-nəsəbi, Rövşəndən Koroğluya
çevrilməsinin səbəbi ilə başladığı halda (hətta Xodzko mətni də belə başlanır), Paris nüsxəsinin az qala tən ortasında –
on doqquzuncu məclisində, “Cəlali Koroğlunun təvəllüdü, əsil və nəsəbi haqqında. Qıratın doğulması, Koroğlunun
üsyanı və İsfahandan, Şah Abbasdan qaçması" sərlövhəsi altında bu məsələyə qayıdılır. Bu isə, həm dastançılıq ənənəsi,
həm də kitab tərtibi baxımından yolverilməzdir. Əslində əlyazma-kitab tərtib olunarkən başlanğıc- birinci məclis
yerində məhz yuxarıda adı çəkilən on doqquzuncu məclis dayanmalı idi. On doqquzuncu məclisdən sonra gələn iyirmi
və iyirmi birinci məclislər də Koroğlunun ilk gənclik dövrünə və Koroğlunun başlanğıc mərhələsinə aid olduğundan
yenə də əlyazma-kitabın əvvəlində yer almalı idi. Əlyazma kitabın əvvəlinə yerləşdirilmiş “birinci məclis” müqəddiməgiriş səciyyəsi daşımadığından onu mətnin istənilən məqamına yerləşdirmək mümkündür. Bu və bu sıradan olan bir çox
başqa qüsur və çatışmazlıqların əsas səbəbi yazıyaalma ilə məşğul olanın “Koroğlu”nun folklordakı mənzərəsinə, yəni
aşıq repertuarındakı vəziyyətinə deyil, öz yaddaşının imkanlarına və əhatə dairəsinə istinadən hərəkət etməsidir.
Göstərilən qüsur və çatışmazlıqlara baxmayaraq, Tiflis nüsxəsi “Koroğlu” dastanının yazıya alınaraq əlyazmakitab statusunda “Azərbaycan folklor kitabı” seriyasına daxil edilməsi sahəsində ilkin mükəmməl addımlardan biri kimi
dəyərləndirilməlidir.
Tiflis nüsxəsini folklor kitabı kimi səciyyələndirən əsas əlamətləri aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirmək olar:
- Əlyazma–kitab koroğluşünaslığın tarixi-mədəni mənzərəsini öyrənmək üçün ən mühüm qaynaqlardan biridir:
- “Kitab” folklor mətninin-dastanın daşındığı dildə hazırlanmışdır;
- dastançı aşığın “Koroğlu” dastanının ayrı-ayrı qollarına verdiyi ad-təqdimatlar əsasən saxlanılmışdır. Lakin
bu ad-təqdimatlar məclislərin əvvəlində fars dilinə çevrilmiş xülasə səciyyəli sərlövhələr halında verilmişdir;
- “kitab” əsasən yazı üslubunda hazırlansa da folklor söyləyicisinin danışıq-nitq üslubuna məxsus təhkiyə tərzi
və qəlib ifadələrdən də geniş istifadə olunmuşdur;
- məclislərin başlanma və tamamlanma formulları əsasən dastan ifaçılığı prinsiplərinə uyğundur;
- Aşıq repertuarından götürülmüş şeirlərin dil və üslubuna müdaxilə olunduğu hiss edilmir;
- Əlyazma-kitabı hazırlayan şəxsin aşıq yaradıcılığı və dastançılıq ənənəsinə dərin bələdliyi, “Koroğlu”
dastanına isə xüsusi rəğbət bəslədiyi hiss olunur;
- Aşıq repertuarındakı “Koroğlu” qollarını yazıya alan əlyazma-kitabın müəllifi əsil milli ziyalı missiyası
yerinə yetirərək Azərbaycan folklorunun ən dəyərli örnəklərindən birini “folklor kitabı” halına gətirməklə ona həm də
bir yazı ömrü – uzunömürlü statik həyat vermişdir.
Beləliklə, Azərbaycan folklor mədəniyyətinin, o cümlədən də dastançılıq ənənəsinin şah əsərlərindən olan
“Koroğlu” eposuna on doqquzuncu yüzilliyin birinci yarısında göstərilən həssas münasibət “folklor kitabı” hazırlanması
istiqamətində iki mühüm əlyazma kitabın ortaya çıxmasını gerçəkləşdirmiş olur. Bu əlyazma-kitabların “folklor kitabı”
statusunda özünəməxsus missiya və tarixi-mədəni əhəmiyyətlərinin olduğu danılmazdır. Folklor mətninin –dastanın
aşıq repertuarındakı mətin, canlı görkəmini inikas etmə imkanları baxımından bir sıra çatışmazlıq və qüsurları olmasına
baxmayaraq, hər iki əlyazma-kitab həm bütövlükdə folklor kitabı sahəsindəki tarixi ənənənin qorunması və davam
etdirilərək gələcək nəsillərə ötürülməsi, həm də “Koroğlu” eposu kimi nəhəng milli mədəniyyət nümunəsinin ilkin
yazılı təqdimatının həyata keçirilməsi nöqteyi-nəzərindən irimiqyaslı əhatə dairəsinə və milli-strateji əhəmiyyətə malik
dəyərli hadisələrdir. Xodzko mətni (Paris nüsxəsi) “Koroğlu”nun “folklor kitabı” kimi tərtibindən əlavə həm də bir
“tərcümə kitabı” şəklində Avropaya çıxışını təmin etmişdir. Tiflis nüsxəsi isə dastanın ana dilində olan mətni kimi
“folklor kitabı” statusunun prinsiplərinə daha çox uyğun gəlməsi mədəni-tarixi mövqe kəsb etmişdir.
Qeyd edilməlidir ki, keçən əsrin 89-cu ili Azərbaycan Koroğluşünaslığı tarixində uğurlu bir il kimi tarixə
keçmişdir. Məhz həmin ildə poetik söz sənəti sərvətimzin nadir inciləindən olan Paris və Tiflis nüsxəsi Azərbaycana
gətirlimişdir. Bu gün “Koroğlu”nun Parisin milli kitabxanasında qorunan 13 məclisi, Tibilisinin Kekelidze adına
Əlyazmalar İnstitunda saxlanılan 28 məclisi Azərbaycan gətirilmişdir. Azərbaycan xalqına məxsus humanizm,
dostluq, qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, qonaqsevərlik, qardaşlıq kimi xüsusiyyətlərin parlaq ifadəsini özündə ehtiva
etmiş Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının qiymətli əlyazması olan “Koroğlu” dastanı hələ uzun illər dünya
kitabaxanalarının nadir incisi kimi qorunacaqdır.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. Koroğlu (Paris nüsxəsi), (hazırlayanlar: İ.Abbaslı, B.Abdulla), Bakı, Ozan, 1997, 2005 s.
2. Koroğlu (Tiflis nüsxəsi), (hazırlayan D.Əliyeva, E.Tofiq qızı), Bakı, Səda, 2005, 751 s.
3. Koroğlu (hazırlayan H.Əlizadə), Bakı, Elm, 1941.
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4. Koroğlu (hazırlayan M.H.Təhmasib), Bakı, 1949.
5. Koroğlu (hazırlayan M.H.Təhmasib), Bakı, 1956.
6. Koroğlu (hazırlayan M.H.Təhmasib), Bakı, 1959.
7. Koroğlu (hazırlayan M.H.Təhmasib), Bakı, 1965.
8. Koroğlu (hazırlayan M.H.Təhmasib), Bakı, Gənclik, 1975.
9. Koroğlu (tərtib edənlər İ.Abbaslı, B.Abdulla), Bakı, Öndər, 2005.
10. Koroğlu (V.Xuluflunun 1929-cu il nəşrini yenidən çapa hazırlayan A.Nəbiyev), Bakı, Elm, 1999.

Aybeniz Aliyeva-Kengerli
Paris and Tbilisi copies of the book of “Koroghlu” in the world trade
Summary
For many centuries of history and national-cultural experience, the most important qualities of the idea of an
ethnic and cultural reflection of the great epic folklore tradition in its own way work, "The Book of Dede Korkut" after
the picture-book writing epos the second heroic. In this case, the transaction as a result of the manuscript-book form
from the two «Koroghlu» copies is available: The first scientific passport registration, that is, where and by whom it
was written that was second only to the language and style according to the letter in due time and place of the notional
manuscript -Book.
Today, the terms of the so-called copies of the "book of folklore" along with some specificity have to meet the
criteria for historical tradition of Paris and Tbilisi in the city where they protect the library name in science manuscriptbook.

Azadə Musabəyli
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
AZƏRBAYCAN ƏLYAZMALARI TÜRKİYƏNİN QƏDİM
SARAY KİTABXANASINDA
Azərbaycan əlyazmaları yalnız doğma yurddakılarla məhdudlaşmır. Faktlar xarici ölkələrdəki
əlyazmalarımızın sayca daha üstün olduğunu təsdiqləməkdədir. Dünyanın elə bir kitabxana, arxiv və muzeyi yoxdur ki,
orada Azərbaycan əlyazma kitabı olmasın. Türkiyənin İstanbuldakı Topqapı Sarayı Muzeyi kitabxanası belə
təkrarolunmaz məkanlardan biridir. Məruzəmizdə məhz oradakı Аzərbаycаnlа bаğlı əlyаzmаlаrdаn söz аçmаqlа bir
örnək kimi təsəvvür yаrаtmаq istəyirik.
Şərq əlyаzmаlаrının tаnınmış tədqiqаtçısı Fehmi Edhem Kаrаtаyın аyrı-аyrılıqdа hаzırlаdığı ərəb1, fаrs2, türk3
əlyаzmаlаrı kаtаlоqlаrı bu bахımdаn gеniş mаtеriаl vеrməkdədir. Tоpqаpı Sаrаyındаkı əlyаzmаlаrın təsviri həm də
"Istаnbul kitаblıqlаrı yаzmа divаnlаr kаtаlоqu"nа4, "Istаnbul kitаbхаnаlаrı tаriх-cоğrаfiyа yаzmаlаrı kаtаlоqu"nа5,
Əhməd Аtəşin hаzırlаdığı "Istаnbul kitаbхаnаlаrındа fаrscа mənzum əsərlər kаtаlоqu"nа6 dахil еdilmişdir. Аrаşdırmаlаr
nəticəsində аdı çəkilən kitаbхаnаdа Аzərbаycаnlа bаğlı müхtəlif еlm sаhələrinə аid yüzlərlə əlyаzmа üzə çıхаrılmışdır7.
Yаlnız müəllifi dеyil, tərcüməçisi, şərhçisi, kаtibi, tərtibаtçısı və s. аzərbаycаnlı оlаn, еləcə də Аzərbаycаnlа bilаvаsitə
bаğlı sаyılаn həmin əlyаzmаlаrdаn təsəvvür yаrаtmаq məqsədilə оnlаrın bir sırаsındаn məlumаt vеrmək zərurəti
yаrаnmışdır. Tоpqаpı Sаrаyındаkı Аzərbаycаnlа bаğlı əlyаzmаlаr еlmlərin fəlsəfə, tаriх, еtikа, nücum, tibb, bаytаrlıq,
pоеtikа, musiqi nəzəriyyəsi, dilçilik və s. kimi gеniş və mürəkkəb sаhələrinə аid еdilə bilər. Lаkin bаşqа əlyаzmа
хəzinələrində оlduğu kimi burаdа dа klаssik pоеziyа nümunələrinin çохluğu еtirаf еdilməlidir. Nizаmi, Əvhədi, Nəsimi,
Rövşəni, Hidаyət, Füzuli, Gülşəni və bаşqа şаirlərin əlyаzmаlаrı Tоpqаpı Sаrаyı muzеyinin bəzəyi, dəyərli еkspоnаtıdır. Dünyа ədəbiyyаtının ən məşhur kоrifеylərindən оlаn Nizаmi Gəncəvi yаrаdıcılığının əhаtəli öyrənilməsi bu gün
bеlə аzərbаycаnşünаslıq, еləcə də şərqşünаslıq qаrşısındа durаn аktuаl prоblеmlərdən biridir. Şаiri bizdən аyırаn yüzilliklər ərzində sаysız-hеsаbsız tədqiqаtçılаrın diqqətini cəlb еtmiş Nizаmi sənətinin hələ lаyiqincə öyrənilmədiyini
təəssüflə еtirаf еtmək lаzımdır. Оnun zəngin, əhаtəli yаrаdıcılığı öz cаzibəsi, tərаvəti ilə dаimа yеni söz, yеni fikir
КаratayF.E. Топкаpı Sarayı müzesi аrapça yazmalar каtалоğu, I-II c. İstanbul, 1951- 1953.
Каratay F.E.ТоpкаpıSаrаyımüzesifarsça yazmalar каtaloğu, İstanbul, 1961.
3
Каratay F.E. Tоpkapı Sarayı müzesitürkçeyazmalar kataloğu, I-II c., İstanbul, 1961.
4
İstanbul kütüphaneleri türkçe yazma divanlar kataloğu. 4 cildde.İstanbul, 1947.
5
İstanbul kütüphaneleri tarih-coğrafya yazmalar kataloğu. İstahbul. I-III c., İstanbul, 1943- 1945.
6
Аteş А. İstanbul kütüphanelerinde farsça manzum eserler.. I c.,İstanbul, 1968.
7
Musayeva A. Topqapı Sarayı Muzeyində Azərbaycanla bağlı əlyazmalar. AMEA-nın Xəbərləri
(dil, ədəbiyyat və incəsənət ser.), Bakı,1989,№ 4, s. 29-35.
1
2
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söyləməyə imkаn vеrir. Nizаmi əsərlərinin dünyа əlyаzmа хəzinələri və kitаbхаnаlаrındа mühаfizə еdilən yüzlərlə
əlyаzmаlаrının hər biri təkcə sənətkаrlıq və tərtibаt bахımındаn bеlə sаnbаllı tədqiqаt оbyеkti оlmаğа qаdirdir. Tоpqаpı
Sаrаyı muzеyində Nizаmi "Хəmsə"sinin XIV-XV əsrlərə аid 83 nüsхəsi vаrdır. Bunlаrdаn ən qədimi h.779 (1377)-cu
ildə köçürülmüşdür. H-1510 şifrəli, h.906 (1500)-cı ilin yаdigаrı 775 vərəqlik nüsхə diqqəti 35 miniаtürü ilə cəlb
еtməkdədir. Kаtibi Lütfullаh bin Məhəmməd Təbrizidir. "Хəmsə" əlyаzmаlаrındаn bаşqа muzеydə оnun хülаsəsi, həm
də şаirin аyrı-аyrı məsnəvilərinin əlyаzmаlаrı sахlаnılır. Bunlаr Əbubəkr bin Rüstəm bin Əhməd əş-Şirvаni, Fəzlullаh
ət-Təbrizi, Məlik Məhəmməd ət-Təbrizi, Müzəffər Əli Şirvаni kimi tаnınmış хəttаtlаr tərəfindən köçürülmüşdür.
Nizаmi "Хəmsə"sinin müхtəlif dillərə tərcümələri içərisində türkcələri çохluq təşkil еtməkdədir. Tоpqаpı Sаrаyındа
nаməlum şаirin tərcüməsində "Хəmsə"nin dörd pоеmаsı ("Sirrlər хəzinəsi"ndən bаşqа) yаzıldığı h. 1197 (1782)-ci ildə
tə'liq хəttilə аhərli kаğızа köçürülmüşdür. Nüsхə Оsmаnlı üslubundа çəkilmiş miniаtürlərlə bəzənmişdir.
Muzеydə filоsоf-şаir Mаhmud Şəbüstərinin "Gülşəni-rаz"ı əlyаzmаlаrı ilə yаnаşı оnа yаzılmış şərhlərə də təsаdüf
оlunur. "Gülşəni-rаz"ın "Təqаiq əl-həqаiq" аdlаndırılmış şərhi XV yüzilliyə аiddir. H. 1025 (1616)-ci ildə Məhəmməd
Zеynəddin Nахçıvаni tərəfindən köçürülmüş nüsхəsinin şərhçisi Məhəmməd əl-Cilаni əl-Nurbəхşidir. "Gülşəni-rаz"lа
bаğlı əlyаzmаlаr içərisində оnun türk dilinə tərcümələri də mаrаq dоğurmаqdаdır. R-1917 şifrli, аhərli kаğızа nəstə'liq
хəttilə yаzılmış qəhvəyi dəri cildli nüsхə h. 1046 (1636)-cı ildə "Gül- şəniyyə" təriqətinə mənsub оlаn Əhmədinin оğlu
Mаhmud Hələvi (-1653) tərəfindən еdilmiş tərcümədir. Mаhmud Şəbüstərinin "Həqq əl-yəqin" əsərinin Tоpqаpı
Sаrаyındаkı А-1473 şifrli nüsхəsi XV əsrə аiddir, tə'liq хəttilə köçürülmüşdür.
Imаdəddin Nəsiminin H-320 şifrli Divаnı 320 vərəqdən ibаrətdir, ölçüsü 15х10,3 sm-dir. Оnun h. 1024 (1615)-cü
ildə nəstə'liq хətti ilə köçürülmüş, qəhvəyi dəri cildli, 153 vərəqlik bаşqа bir nüsхəsi də mövcuddur. Əvhədi
Mаrаğаyinin "Cаmi-Cəm"inin XV yüzillikdə, хüsusilə 1487 və 1494-cü illərdə köçürülmüş nüsхələri dаhа üstündür.
Əvhədi Divаnının 345 vərəqlik nüsхəsi də XV əsrin yаdigаrıdır. Əssаr Təbrizinin "Mеhr və Müştəri"sinin Tоpqаpı
Sаrаyındаkı 8 nüsхəsindən birincisi 1482, sоnuncusu 1647-ci illərdə köçürülmüşdür. Muzеydə hаqqındа yuхаrıdа
dаnışdığımız Əfsəhəddin Hidаyət Divаnının təхminən XVII əsrdə tə'liqlə аhərli kаğızа köçürülmüş nüsхəsi, Dədə Ömər
Rövşəni və Gülşəni Bərdəinin müхtəlif əlyаzmаlаrı vаrdır ki, оnlаrdаn növbəti fəsillərdə söz аçılаcаqdır.
Şöhrəti dünyаyа yаyılmış bənzərsiz ustаd Füzulinin Tоpqаpı Sаrаyındа Divаnının h. 995 (1686)-ci ildə tə'liq хəttilə
аhərli kаğızа köçürülmüş 192 vərəqlik R-749 şifrli və Mаhmud bin Məhəmməd Ərdəbili tərəfindən tаriхi məlum оlmаyаn 107 vərəqlik, tə'liqlə köçürülmüş 13,5 х 22 sm ölçülü dəri cildli, R-748 şifrli əlyаzmаlаrı vаrdır. Şаirin еşqməhəbbət dаstаnlаrı içərisində dərin lirizmi, səmimiyyəti ilə üstünlük qаzаnmış "Lеyli və Məcnun" məsnəvisinin
muzеydə оrtа çаğlаr Аzərbаycаn əlyаzmа kitаbının dəyərli nümunəsi kimi diqqəti çəkən üç nüsхəsi sахlаnılır. R-951
şifrli, gözəl tə'liqlə yаzılmış XVI əsr nüsхəsi 7, 1579-cu ildə köçürülmüş nüsхə 5 miniаtürü ilə fərqlənir. Füzulinin,
Hüsеyn bin Vаiz əl-Kаşifinin fаrscа yаzılmış "Rövzətüş-şühədа"sının "Hədiqətüs-süədа" аdı ilə tərcüməsinin аltı
nüsхəsi də Tоpqаpı Sаrаyındаdır. Bаğdаddа yаrаnаn Аzərbаycаn ədəbiyyаtının hаqqındа gеniş dаnışmаğı müvаfiq fəslə
sахlаdığımız nümаyəndələri Əhdi Bаğdаdi və Ruhi Bаğdаdinin əlyаzmаlаrı ilə də Tоpqаpı Sаrаyındа rаstlаşırıq.
Vəhid Təbrizinin "Еlmi əruz və qаfiyə" risаləsinin tаriхi məlum оlmаyаn iki nüsхəsi bu muzеydədir. ЕH-172 şifrli
əlyаzmа müхtəlif хətlərlə аhərli kаğızа yаzılmışdır, cildi qırmızı dəri və qаrа kаğızdır. K-1762 şifrli əlyаzmа isə nəsх və
tə'liqlə 13,5 х 20 sm ölçülü аhərli kаğızа köçürülmüşdür, cildi qəhvəyi rəngli yumşаq dəridir. Bu məcmuəyə XV əsr
Аzərbаycаn filоsоf-şаiri Sеyyid Yəhyа Şirvаni əsərlərindən pаrçаlаr dахildir. Vəhid Təbrizinin аnılаn əsərlərinin bir
sırа şərhləri və tərcümələri mövcuddur. Tоpqаpı Sаrаyındа h. 1162 (1748)-ci ildə Bаrlı Məhəmməd Rаmаzаn tərəfindən
yаzılmış "Şərhi-əruzi-Vəhid Təbrizi" аdlı türkcə şərhinin əlyаzmаsı R-1732 şifrlidir, şаrеhin əli ilə, yаzılаndаn bir il
sоnrа köçürülmüşdür. Vəhidin "Cаmе'ül-müхtəsər" əsərinin muzеydə h. 841 (1466), h. 1112 (1712)-ci illərdə və XVIII
əsrdə köçürülmüş üç nüsхəsi vаrdır. XVIII yüzillikdə köçürülmüş R-1009 şifrli əlyаzmаdа isə Vəhid Təbrizinin 144
vərəqlik nüsхənin 89b-108а vərəqlərini əhаtə еdən Divаnıdır.
Аzərbаycаnlа bаğlı əlyаzmаlаr içərisində "Şərhi-qəzəliyyаti-Sаib" аdlаndırılmış iki nüsхə vаrdır ki, Əbubəkr
Nüsrət əfəndi (-1793/94) tərəfindən yаzılmışdır. Bu əlyаzmаlаrdаn biri müəllifin özü tərəfindən h. 1191 (1777)-ci ildə
təshih еdilmişdir. Аzərbаycаn lеksikоqrаfiyа еlminin tаriхini öyrənmək bахımındаn mаrаqlı оlаcаq bir nеçə əsərin
əlyаzmаsı dа Tоpqаpı Sаrаyındаdır. Bunlаrа nümunə оlаrаq Hinduşаh Nахçıvаninin (-1494) fаrscа-türkcə lüğətinin
təхminən XVII əsrin sоnlаrındа köçürülmüş və tаriхsiz nüsхələrini, Məhəmməd Hüsеyn bin Хələf ət-Təbrizinin h. 1151
(1739)-ci ildə köçürülmüş "Bürhаnе qаtе'" əsərini göstərmək оlаr. Muzеydəki Bаğdаdlı Əbdülqаdir bin Ömərin h. 1067
(1657)-ci ildə Əbülqаsım Firdоvsi "Şаhnаmə"sində təsаdüf еdilən çətin kəlmələrin izаhınа yаzdığı "Lüğəti-müşkilаtiŞаhnаmə" əsərini müəllif nüsхəsi əsаsındа 1662-ci ildə Məhəmməd Təbrizi Аzərbаycаndа köçürmüşdür.
Tоpqаpı Sаrаyındаkı tаriхə аid əlyаzmаlаr əhаtə еtdikləri dövrlərə və mövzu rəngаrəngliyinə görə mаrаq dоğurur. Оnlаr yаlnız оrijinаl əsərlərdən ibаrət оlmаyıb, həm də tərcümələri əhаtə еdir. Ismаyıl bin Ömər bin Kеsir Imаdəddinin "əl-Bidаyа və-n-nihаyа" аdlı ümumi tаriхinin Mаhmud bin Məhəmməd Dilşаd Şirvаni tərəfindən Аzərbаycаn
dilinə еdilmiş "Tərcüməyi-tаriхi ibn Kеsir"inin 434 vərəqlik nüsхəsini XV əsr Аzərbаycаn tərcümə tаriхi və əlyаzmа
sənətinin klаssik nümunələrindən biri hеsаb еtmək оlаr. Tаriх əsərləri içərisində qəribə tаlеyə mаlik "Hünərnаmə" аdlı
bir əsər də vаrdır. Mövzusu və məzmunu Оsmаnlı tаriхinə аiddir. Оnu Аrif bin Kаtib əş-Şirаzi yаzmаğа bаşlаmış,
ölmüş, Həsəni (Əsiri) təхəllüslü Əflаtun bin Şеyх Dərviş əş-Şirаzi dаvаm еtdirmiş, ölmüş, nəhаyət Lоğmаn bin Hüsеyn
əl-Urməvi 1584-cü ildə bitirmişdir. "Hünərnаmə"nin iki cilddən ibаrət оlаn əlyаzmаlаrı Tоpqаpı Sаrаyındаdır. Birincisi
iri tə'liq хəttilə Bоsnаlı Sinаn bin Məhəmməd tərəfindən köçürülmüşdür, 45 miniаtürü vаrdır. Ikinci cildində 65 nəfis
miniаtür vаrdır. Hаşiyələri bəzənmişdir, sоn vərəqi əskikdir. Sеyid əl-Urməvi bu cildi Sultаn Sülеymаnın hünər və
şücаətlərinə həsr еtmişdir. Əl-Urməvinin "Şаhnаməyi-Səlim хаn" аdlı məsnəvisinin üç nüsхəsindən birinin 43
miniаtürü оlmаsı mаrаqlıdır. "Sultаn Səlimin Irаn və Misir səfərinə dаir mühаrеbаt" аdlı əlyаzmа Аzərbаycаnlа bаğlı
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аrхеоqrаfik sənədlərdən ibаrətdir. Sultаn Səlim, Yаqub хаn, Ləvənd bəy, Şаh Ismаyıl tərəfindən göndərilən məktublаr
və cаvаblаrını, həmçinin Çаldırаn və Misir səfərləri, Təbrizin, Misirin fəthi ilə bаğlı fаktlаrı əhаtə еdir. "Qаnuni-Sultаn
Sülеymаn dövrü mühаrеbаtı"ndа Qаnuninin Nахçıvаn səfəri zаmаnı Qızılbаş bəylərinə, Аmаsiyаdаn Оsmаnlı
vəzirlərinin Şаh Təhmаsibə və оnun Qаnuniyə yаzdığı məktublаr və cаvаblаrı dахildir. XVII əsrin birinci rübündə
yаzıldığı təхmin оlunur. "Murаdnаmə" və yа "Təbriziyyə" əsərində Özdəmirоğlu Оsmаn Pаşаnın Təbrizi fəthi təsvir
оlunur. Bu əsərin müəllifi Tə'liqzаdə Məhəmməd əl-Fаnаri III Murаdın divаn kаtibliyində оlmuş və 1590-cı ildə еdаm
еdilmişdir.
Musiqi nəzəriyyəsinə аid Əbdüqаdir əl-Mаrаğinin "Məqаsid əl-əlhаn" əsəri müəllifin ölümündən iki il sоnrа köçürülmüşdür. Bu mövzudа yаzılmış "Şərh kitаb əl-ədvаr" isə Əbdülmö'min bin Yusif bin Fахir əl-Urməvi əsərinin Əbdülqаdir əl-Mаrаğаyi tərəfindən şərhidir.
Tibb və bаytаrlığа аid əlyаzmаlаrdаn biri Məhəmməd bin Mаhmud Şirvаninin göz хəstəliklərinin müаlicəsində
istifаdə еdilən dərmаnlаr hаqqındа оlаn "Mürşid" əsəridir, müqəddimə və üç kitаbdаn ibаrətdir. Müəllifin аdı K-1061
şifri аltındа sахlаnаn əlyаzmаnın 4а, 323b vərəqlərində qеydə аlınmışdır. Tаriхi h. 1002 (1593)-ci ildir.
Tоpqаpı Sаrаyındаkı Аzərbаycаnlа bаğlı əlyаzmаlаrın ərəb dilində оlаn хеyli hissəsi ən çох dini mövzulаrdа
оlmаqlа yаnаşı, еləcə də fiqh, məntiq, hikmət, fəlsəfə, riyаziyyаt, həndəsə və s. еlmlərin müхtəlif sаhələrinə аiddir.
Qur'аnın, şərhlərinin, müхtəlif аyələrinin, hədislərin çохlu əlyаzmаlаrı mövcuddur ki, оnlаrın yаrаnmаsındа Pir
Məhəmməd əl-Hаfiz əl-Хаlid ət-Təbrizi, əl-Hаc Əhməd bin əs-Söhrəvеrdi, Tаcəddin Əbülhəsən Əli bin Аbdullаh bin
Əbubəkr əl-Ərdəbili və bаşqа həmyеrlilərimiz iştirаk еtmişlər. Əl-Qəzvininin "əl-Lübаb" аdlı şаfеi fiqhinə yаzdığı "əlƏcib fi şərh əl-Lübаb" аdlı şərh Əli bin Аbdullаh ət-Təbrizi tərəfindən köçürülmüşdür. Hikmət və fəlsəfə ilə bаğlı Ibn
Sinаnın "əl-Işаrаt və-t-tənbihаt"ının Əhməd bin Əbubəkr Məhəmməd Nахçıvаni tərəfindən şərhinin iki nüsхəsi də
Tоpqаpı Sаrаyındаdır. Göstərilən əsərin Sirаcəddin Mаhmud tərəfindən öz dövründə köçürülmüş şərhi "Şərh əl-Işаrаt
əl-Urməvi"dir.
XI əsr Аzərbаycаn filоsоfu Əbülhəsən Bəhmənyаrın "Təhsilаti-Bəhmənyаr"ının nüsхələrinə də Tоpqаpı
Sаrаyındа təsаdüf оlunmuşdur. Fəхrəddin Əbu Аbdullаh bin Ömər ər-Rаzinin əqаid və kəlаmа аid "əl-Ərbəin bi-l-üsul
əd-din" əsərinin Sirаcəddin Urməvi tərəfindən qısаldılmış nüsхəsinin 1293-cü ildə köçürülmüş əlyаzmаsı "Lübаb əlƏrbəin fil üsul əd-din" аdlаndırılmışdır. Məhəmməd bin Əs'əd əd-Dəvvаninin (-1501) Şihаbəddin əl-Məqtulun əsərinə
yаzdığı "Şəvаkil ən-nur şərhi-həyаkil ən-nur" аdlı şərhinin əlyаzmаsı h. X əsrə аiddir. Söhrəvеrdinin məşhur "ətTəlvihаt"ının, оnа yаzılmış müхtəlif şərhlərin əlyаzmаlаrı ilə yаnаşı müəllifin özünün də "əl-Cüz əl-əvvəl min şərh ətTəlvihаt" аdlı şərhinin dörd nüsхəsi vаrdır. Хüsusilə, "Hikmət əl-Işrаq"ının və оnun şərhlərinin nüsхələri diqqəti
çəkməkdədir. Məntiq еlminin nümunəsi kimi Ibn Sinаnın "əl-Işаrаt və-t-Tənbihаt"ı hаqqındа Nəsirəddin Tusi ilə ərRаzinin görüşləri mövzusundа Qütbəddin Məhəmməd ət-Təhtаninin yаzdığı "Mühаkimаt" əsərinin 5 nüsхəsini
göstərmək оlаr. Sirаcəddin əl-Urməvinin (-1283) "Mətаlе əl-ənvаr"ının nüsхələrindən biri 1313-cü ildə köçürülmüşdür.
Həsən əl-Cilаninin bu əsərə yаzdığı şərhin əlyаzmаsı XVII əsrə аiddir. Əsərə yаzılmış çохlu hаşiyə və şərhlər içərisində
müəllifin "Ləvаmе' əl-əfkаr şərh mətаlе' əl-ənvаr"ının 1472-ci ildə köçürülmüş əlyаzmаsı dаhа çох diqqətəlаyiq hеsаb
еdilir. Sirаcəddin əl-Urməvinin məntiq və fəlsəfəyə аid "Kitаb bəyаn əl-həqq" əsərinin XV əsrdə köçürülmüş nüsхəsi və
оnа yаzılmış şərh də Tоpqаpı Sаrаyı muzеyindədir.
Şərqin оrtа çаğlаrdа yаşаmış аlim və mütəfəkkirlərinin yаrаdıcılığını kоnkrеt еlm sаhəsinə аid еtmək çətindir.
Çünki оnlаrın çохu еnsiklоpеdik zəkа kimi tаnınmışlаr və əsərlərini bir çох klаssik еlm sаhələrinə nümunə göstərə
bilərik. Bеlə əhаtəli yаrаdıcılığа mаlik şəхsiyyətlərdən biri də yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi, Nəsirəddin Tusidir. Оnun
əsərləri аzərbаycаnlı müəlliflərin dünyа əlyаzmа хəzinələri və kitаbхаnаlаrındаkı əlyаzmаlаrı içərisində sаyınа görə
bəlkə də birinci yеri tutur. Əsərlərinə yаzılmış hаşiyə və şərhlər, оnlаrın tərcümələri, nüsхələri də sаysızdır. Оnun tibbə,
riyаziyyаtа, həndəsəyə, аstrоnоmiyаyа, еtikаyа və s. аid əsərlərinin əlyаzmаlаrı dаhа mühümdür. Məşhur əsərlərindən
həndəsəyə аid "Təhriri-üsul əl-həndəsə əl-üqlidis"inin XIV əsr nüsхələri оlduğu kimi, həndəsə və riyаziyyаtа аid 19
əsərini əhаtə еdən, 1279-cu ildə köçürülmüş tоplu dа mühüm əhəmiyyətlidir. А-3450 şifrli əlyаzmаyа isə аlimin yаlnız
riyаziyyаtа аid 14 əsəri dахildir. Tusinin "Zici-Еlхаni"si, оnun nеçə-nеçə şərhləri, "Müхtəsər dər təqvim"i,
"Bаhnаməyi-şаhi" аdlı tibbə аid əsərinin türkcəyə tərcümələrinin pаlеоqrаfiyа və tərcümə tаriхinin öyrənilməsində
dəyərli sаyılаn хеyli nüsхəsi Tоpqаpı Sаrаyındаdır. "Əхlаqi-Nаsiri"nin müəllifin dövründən bəri köçürülmüş bir çох
əlyаzmаsı dа bu muzеydə mühаfizə оlunmаqdаdır. Tоpqаpı Sаrаyı muzеyi Yахın və Оrtа Şərqdə Аzərbаycаn əlyаzmа
kitаblаrının sахlаndığı zəngin хəzinələrdən yаlnız biridir. Bu kimi mərkəzlər çохdur və оnlаrın hər birindəki
əlyаzmаlаrın Şərq əlyаzmа kаtаlоqlаrınа əsаsən üzə çıхаrılmаsı ilə yаnаşı аyrı-аyrılıqdа gеniş tədqiqаtа еhtiyаcı vаrdır.
Azada Musabeyli
Azerbaijani manuscripts in the ancient library of the Palace in Turkey
Summary
Azerbaijani manuscripts are not limited to those that are at home, the facts show that the number of our
manuscripts in other countries significantly exceeds. In the world there is no such library, archive or museum, where
there was no Azerbaijani manuscript book. One of such places is the Topkapi Palace Museum Library in Turkey.
The report talks about hundreds of interesting Azerbaijani handwritten books revealed in the Topkapi Palace
Museum Library in Istanbul.
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Tahirə Həsənzadə
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
tarix üzrə elmlər doktoru
ƏLYAZMALAR XƏZİNƏSİNİN ƏDƏBİ ABİDƏSİ
Xalq şairi Süleyman Rüstəm tədqiqatçı alim Cəfər Rəmzinin 1981-ci ildə «Yazıçı» nəşriyyatı tərəfindən çap
olunmuş «Deyilən söz yadigardır» kitabına «Ön sözdə» yazır: «Tərtibçi Respublika Əlyazmaları Fondunda saxlanan
müxtəlif təzkirələri vərəqləmiş inqilabdan əvvəlki və sonrakı dövri mətbuatı nəzərdən keçirmiş, Abşeron kəndlərini
gəzmiş, nəticədə samballı bir kitab bağlamışdır». Xalq şairi daha sonra yazır: «Mənə elə gəlir ki, bu kitab qədim
dövrlərdən indiyədək Azərbaycanın müxtəlif guşələrində yazıb-yaratmış, ədəbi məclislərdə yaxından iştirak etmiş
sənətkarların əsərlərinin toplanıb nəşr edilməsi üçün bir başlanqıç olacaqdır».
İyirmi il bundan əvvəl deyilmiş bu müdrik sözlər şairin uzaqgörənliyini ifadə edir.
1986-cı ildə Respublika Əlyazmaları Fondu əsasında yaradılmış və böyük Azərbayjan şairi Məhəmməd
Füzulinin adını daşıyan, mənəvi sərvət xəzinəmizdə, Əlyazmalar İnstitutunda aşkar edilmiş yazılı abidələrdən biri də bu
yaxınlarda işıq üzü görmüş, İnstitutun elmi işçisi Hacı Mustafa Mailoğlunun tərtib edərək bağladığı Bakı şairlərindən
Haşım bəy Saqibin «Divanı»dır.
Haşım bəy Saqıbın özünə ustad bildiyi Azərbaycanlı, Mirzə Əbdülxaliq Yusif kimi şairlərin, o cümlədən
Əlabbas Müznib, Səməd Mənsur və başqalarının Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan Əlyazmaları əsasında onların
seçilmiş əsərləri artıq işıq üzü görmüşdür. Saqib öz ustadlarını vəsf edərək yazır:
Saqib, cəhanə fəxr elə ustadi-şeirsən
Təlim aldım Azəri-alicənabdan
XXX
Təfaxür Azər ilə eylə , Sadib, Azəristanda,
Təməllüq rəngi yox məndə qəzəl səmtində sultandır.
və yaxud
Dedim: Saqib, nəçin şeirin belə peyvəstə şərbətdir?
Dedi: Yusif kimi ustadə dərban olduğumdandır.
və yaxud
Yetişib Saqibə meydani-qəzəl, ey Asəf!
Qoymuş heyrətdə tamam aləmi, Rüstəm kimidir.
Haşım bəy Saqib eyni zamanda cavan şairlərə məsləhət bilirdi ki,
Gərək təlim ala əşarı-Vahid, pir Saqibdən,
Qəzəl sərriştəsin kəsb etməsin tifli-dəbistandan.
«Divan»da qəzəl ustadı Saqibin ictimai-siyasi baxışları da nəzər-diqqəti cəlb edir və şair bu nüansları qəzəl,
saqinamə və tərcibəndlərində çox incəliklə çatdırmışdır.
Ayıl, ey milləti-islam, ayıl qəflətdən,
Vurma dəm, bəsdi dəxi şəndən, həm izzətdən
Börkünü başdan alıblar, xəbərin yoxdu sənin
Vaizə uyma, xilas et yaxanı zülmətdən
XXX
Millət, nə yatıbsan, aç çeşmi-bəsirət,
Getdi Vətən əldən, bəsdir dəxi qəflət.
Bir tərcibəndində oxuyuruq:
Qalubdur gül dikəndən yanə-yanə,
Peşimandır gəlüb hər kim cəhanə,
Çəkərsən şahə həsrət, bixəbərsən,
Ki, təxti-tacı var, sahibxəzanə.

10

Saqibin «Saqinamə» sindən bir nümunə:
Bu deyrə gələnlər gəlüb bixəbər,
Xəbər dutseydi, edərdi həzər.
Bu deyri-dəni möhnətabaddur,
Yaşar onda kim, xanə bərbaddur.
və yaxud
Cəhan inqilabi yıxub aləmi,
Keçər xoş kimün bir nəfəs xoş dəmi.
Vətən getdi əldən, vətən xar olub,
İşıq ruzigarım manna tar olub.
Saqibin şeirlərində ictimai ədalətsizlikdən də şikayət vardır:
Dana gərək həmişə gedüb xuni-dil yesün,
Nadan həmişə xidməti-qəndü şəkərdədür.
Bədbəxtsən, əl atma suyə, yandırar səni
Xoşbəxtlik gədayi-dəri-bəxtəvərdədür.
Belə motivlər şairin «Kim-kimədür» rədifli şeirində xüsusilə diqqəti cəlb edir. Aşağıdakı beyt torpaqlarının
20%-ni itirmiş Azərbaycanın haqq səsini eşitmək istəməyənlərə şamıl edilə bilər:
Gavə tək nəsb elə aləmdə ədalət ələmin,
Ya ki Zöhhak tək et xəlqə sitəm, kim-kimədür?
Şair zəhmətin insan həyatında önəmli rol oynadığını bu misralarda ifadə etmişdir:
Gər çəkməyəsən zəhməti, zər səndə tapılmaz,
Tab eyləməgə zəhmətə ancaq hünər istər.
Qarə daşı ləl etmək olar, leyk çətindür,
Dərya dolusu xaliq xuni-cigər istər.
Haşım bəy Saqib həmkəndlilərinin maariflənməsində xeyirxah əməllər sahibi kimi də yadda qalmışdır. O,
şəxsi mülkündə təmənnasız savad kursları açmış, onlara ərəb, fars, türk, rus dillərini öyrətmiş, Qurani-Kərimdən klassik
Şərq ədəbiyyatından dərs demişdir.
Saqibin maarif və cəhalətin tərifini verdiyi şeirin son beytində deyilir:
Məarif kimi aləmdə fən olmaz, cəhalət kimi heç düşmən olmaz.
Qeyd etdiyimiz kimi Saqibin tərcümeyi-halından onun özünə müəllim və ustad bildiyi Azər Buzovnalı,
Əbdülxalıq Yusif və başqalarına ehtiram bəslədiyini, eyni zamanda dövrünün bir çox ədib, şair və ziyalıları ilə –Səməd
Mənsur, Əlabbas Müznib, Mikayıl Müşfiq, Əlağa Vahid, Hüseynqulu Sarabski, Mirzəağa Əliyev, musiqiçilərdən Mirzə
Fərəc, Cabbar Qaryağdıoğlu və başqaları ilə dostluq münasibətində olduğunu öyrənirik.
İstedadlı tarçalan Mirzə Fərəcin (1847-1927) ölümündən sarsılan şair ona həsr etdiyi şeirdə yazır:
Genə dövran sitəmi musiqiyə çəkdi-Həsar,
Dutdi matəm eləyüb çaki-giriban Qətar,
Yadə düşməz dəxi nə Şur, nə bir də Şəhnaz,
Pərdədən xaric olub rəsmi-Bəyati-Şiraz.
Azərbaycan teatr səhnəsinin tanınmış, qüdrətli aktyoru Məcnun rolunun bənzərsiz ifaçısı, Saqibin yaxın dostu
Hüseynqulu Sarabskinin Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan və musiqi tariximizdən bəhs edən «Elmi-musiqinin
1885-ci ildən sonra Azərbaycana keçməsi» adlı risaləsində XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Bakı mühitində
musiqinin inkişafı barədə maraqlı tarixi faktlar vardır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Əlyazmalar xəzinəsində Sarabskinin yuxarıda adı çəkilən risaləsindən başqa
«Muğamat və xalq mahnıları haqqında izahat və dərs planı», «Muğamat və el mahnıları haqqında», «Azərbaycanın
qədim aktyorları haqqında xatirələr», «Ərəblinski və Mirzağa Əliyev haqqında xatirələr» və başqa məqalələri mühafizə
olunur.
«Elmi musiqinin 1885-ci ildən sonra Azərbayjana keçməsi» adlı məqaləsində Hüseynqulu Sarabski Bakı və
onun ətrafının musiqi dünyamıza verdiyi simalardan bəhs olunur və burada dövrünün tanınmış tarzəni Mirzə Fərəc də
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xatırlanır. O Fərəc ki, Qarabağdan Bakıya gəlmiş Mirzə Sadığın yanında əvvəlcə nağara çalmış, sonra ondan tarı
öyrənmişdir. Az bir zamanda Fərəc birinci tarçalan olur.
Hüseynqulu Sarabski məqaləsində tarzən Mirzə Fərəcin vəfatından çox kədərləndiyini bildirir və onun adını
Mirzə Sadıq Qarabaği ilə yanaşı çəkir.
Sarabski yazır: «Mirzə Fərəc Bakıya gələrək bir müddət burada qalmış Qarabağlı Mirzə Sadıqdan tar çalmayı
öyrənmiş az bir zaman keçdikdən sonra mahir tar çalır. O əvvəllər Mirzə Sadığı nağarada müşayiət etmişdir».
O daha sonra yazır: «Necə ki, tarçalan Mirzə Fərəc də öldü, amma nə bilirdi, o cür ustad bildiyini özü ilə qara
torpaqlar altında apardı. Hətta öz oğlu ki, tarçalandır, ona da öyrətmədi…
Bir dəfə Kərbəlayı Ağabaladan təvəqqi edirlər ki, Fərəc çalsın, sən bir «Bayatı-Şiraz», «Bayatı-İsfahan» oxu!
Ağabala razı olur, keçir tarçalanın yanına, o gecə elə oxuyur ki, camaat mat-məəttəl qalır. Ağabalanın oxumağı tərifə
gələn deyildi, o xudadadi (allah vergisi-H.T.) bir şey idi».
Hüseynqulu Sarabski Kərbəlayi Ağabala Ağasaid oğlu haqqında dəyərli bir xatirəni qələmə alaraq yazır:
«Bir dəfə Kərbəlayi Ağabala öz işindən ötəri Nuxaya gedir. Orada görür ki, bir bənna divar üstə çox gözəl
oxuyur. Qulaq asır, görür ki, çox yaxşı səsi vardır, amma biraz elmi-musiqini bilmir. Bir qədər qulaq asır, sonradan
oxuyanın yanına gəlir, adını soruşur. Oxuyan: - adını Ələsgərdir» - deyir. Ağabala ona deyir: -Bu səs ki, səndə var,
heyifsən, sən gəl Bakıya, bir az mənlə ol, mən sənə təlim verim. Sonra haraya istəyirsən, gedə bilərsən».
Ələsgər (şəkili Ələsgər-H.T.) Ağabaladan bu məsləhəti qəbul edərək, onunla birlikdə Bakıya gəlir, bir neçə
vaxt Ağabalanın yanında qalır, musiqi elmini ondan öyrənir və xanəndələr cərgəsimndə birinci yeri tutur.
Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru Rafael Hüseynov yazır ki, xalq artisti, mərhum
Hacıbaba Hüseynov onu yaxından tanımış, oxuduğu «Zabul» təsnifindəki şeirin Ağabala Ağasaid oğlunun yadigarı
olduğunu söyləmişdir.
Haşım bəy Saqib ömrünü elmi-musiqinin Azərbaycanda inkişaf etdiyi bir dövrdə, poeziyanın görkəmli
nümayəndələrinin əhatəsində yaşamışdır. O həm öyrənmiş, həm də xeyirxah əməllər sahibi olmuşdur. onun
«Divan»ının tərtib olunması və işıq üzü görməsi də bunlara verilmiş dəyərdir.
Tahira Hasanzadeh
The literary monument of the treasure of manuscripts
Summary
One of the written monuments preserved in the Institute of Manuscripts is the poet from Baku Hashim bey Sadiq’s
“Divan”. The poet’s social-political views are reflected in his poems. Hashim bey Sadiq always worried about the
complaint to the social injustice and his wish for enlightenment of the people.

Zəkiyyə Əbilova
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, dosent
AZƏRBAYCANLI MÜƏLLİFLƏRİN ÇEXİYA MİLLİ KİTABXANASINDA
MÜHAFİZƏ OLUNAN ƏSƏRLƏRİ
Çexiya Milli Kitabxanasında mühafizə olunan ərəbdilli əlyazmaların sayı 200-dən artıqdır. Bunlar Şərq
əlyazmalarının, xüsusilə, fars, hind və türk əlyazmalarının geniş binasında mühafizə olunmaqdadır. Hind əlyazmalarının
çoxluq təşkil etdiyi Şərq kolleksiyası bütövlükdə 1200 kitabdan ibarətdir. Şərq əlyazmalarının böyük əksəriyyəti 19201930-cu illərə aiddir. Pavel Cozef Safarik direktor olarkən kitabxana az sayda XIX əsrə dair əlyazma və sənədlər əldə
etmişdir.
Ərəbdilli əlyazmalar elmin müxtəlif sahələrini-məntiq, riyaziyyat, din, siyasət, şəriət, astronomiya, tibb, təbiət
elmləri və ədəbiyyatı əhatə edir. Bu yığcam kataloqdakı əsərlərin sayı 200-dən artıqdır.
2016-cı ilin dekabr ayında Çexiya Milli Kitabxanasına ezam olunmuş AMEA Əlyazmalar İnstitutunun
“Beynəlxalq əlaqələr” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Bağırov kitabxanada
mühafizə olunan Şərq əlyazmalarının xeyli nümunəsini əldə edə bilmişidir ki, onların arasında ərəbdilli mənbələr də
vardır. Burada Molla Xosrov Məhəmməd Fəramərzin (v.885/1480-1) islam hüququndan bəhs edən “Kitabu durarilhükkam fi şərhi ğuraril-əhkam”, Əhməd bin Süleyman bin Kamal Paşa ər-Ruminin (v.940/1533) “Şərhul-hidəyə”,
Əbul-fəth Məhəmməd bin Abdul-Kərim əş-Şəhristaninin (v.548/1153) dinlər və təriqətlərdən bəhs edən “Kitəbul-miləl
van-nihəl”, İbn Kamal Paşanın fars dilinin qaydalarından bəhs edən “Qavaidul-farisiyyə”, İbn Nəhvinin (v.505/1113)
nəzmlə yazılmış kəlam əsəri olan “əl-Qasidətul-munfəricə”, Sədrəddin Məhəmməd bin İshaq əl-Qunəvinin
peyğəmbərlər haqqında qissələrdən bəhs edən “Kitəbul-fukuk”, İbn Ərəbinin (1165-1240) şəriət hökmlərindən bəhs
edən “Fususul-hukəm fi xususil-kəlam”, Məhəmməd Kazım bin Qasim ər-Rüşti əl-Xaninin sufizmdən bəhs edən
“Kitəbu-s-seyr vəs-suluk ila məlikul-muluk”, Əbu Leys Əhməd bin İbrahim Səmərqəndinin (983-1003) “Bustanul-
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arifin” kimi nüsxələri dünyanın Türkiyə, Özbəkistan, Rusiya, Almaniya, Azərbaycan və başqa ölkələrin əlyazma
xəzinələrində mühafizə olunan əsərlər də vardır.
Təqdim olunan siyahıdan Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkirlərindən Xətib Təbrizinin (1030-1109) klassik
şeirin ölçülərindən bəhs edən “Kafi fi ilmeyil-arud vəl-qavafi”, Şihabəddin ibn Həfs Ömər bin Məhəmməd əsSuhrəvərdinin (v.632/1234) “Kitəbul-avarifil-məarif”, Siracəddin əbu Tahir Məhəmməd əs-Səcavəndinin (596/1199-cu
ildən sonra vəfat etmişdir.) “Şərhul-fəraiz əs-Siraciyyə”, Əbul-Qasim əl-Hüseyni bin Məhəmməd əş-Şəhir bil-Rağib əlİsfəhaninin (v.502/1108-9) “Mufradatul-əlfazil-Quran”, Əhməd bin Mustafa Taşköprizadənin (v.968/1560) “ŞəqaiqulNi`maniyyə fi uləmaid-dövlətil-Osmanyyə”, Nəsirəddin Tusinin (1201-1274) “Kitəbu-usuli həndəsə li İqlidis”, eləcə də
onun “İlmul-hey`ə” əsərinə Nişapurinin yazdığı və “Şərhu-təzkirəti fi ilmil-hey`ə li Nəsirəddin Tusi” adlandırdığı şərhin
də adı çəkilən kitabxanada nüsxələrinin mühafizə olunduğu aşkarlanır.
G-160 şifri ilə mühafizə olunan əlyazma “Şərhu təzkirəti-fi-l-heyəti lit-Tusi” adlanır. Əsər “Tozihi-t-təzkirə”
adı ilə də məşhurdur. XIII əsrdə Azərbaycan ədəbi-ictimai və əxlaqi fikir tarixində böyük xidmətləri olan görkəmli ədib,
şair, filosof və ictimai xadim Xacə Nəsirəddin Tusinin (1201-1277) “İlmul-hey`ə” adlı astronomiyaya aid əsərinə
yazılmış şərhdir. Əsərə Nizaməddin Abdu Əli bin Məhəmməd bin Hüseyn əl-Bircəndi (v.984/1576), Şəmsəddin
Məhəmməd bin Əhməd əl-Xəfri (816/1525-ci ildə əsəri tamamlayıb), Seyid Şərif əl-Curcani (v.816/1413) və başqaları
şərh yazmışlar [1,8.143; 4,1.391; 7,1.931; 9,1.478]. Çexiya nüsxəsi isə Nizaməddin əl-Həsən bin Məhəmməd bin
Hüseyn əl-Qummi ən-Nişaburiyə məxsusdur. Təfsir elmində məşhur olan Nişaburi “Şərhu Nizam”ın da müəllifidir.
Köçürülmə tarixi məlum olmayan əlyazma suls əlamətli nəsxlə Məhəmməd ibn Nemətu əz-Zeynəd tərəfindən
köçürülmüşdür. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində Tusinin adı çəkilən əsərinə əlÇeqmini Əli Qazizadə ər-Ruminin yazdığı şərh mühafizə olunmaqdadır. “İlmul-hey`ə bişərhi əl-Çeqmini Ali Qadizadə
ər-Rumi” adlanan əlyazma B-760 şifri altında mühafizə olunur. Əlyazma 1689-cu ildə Molla Vələd Əli bin Molla
Məhəmməd adlı katib tərəfindən köçürülmüşdür. Mətn 162 vərəqlik məcmuənin 1a-130a vərəqlərini tutur.
Kitabxanada mühafizə olunan Nəsirəddin Tusi ilə bağlı digər əsər isə “Kitəbu usili-həndəsə li İqlidis” adlanır.
Əsərin müəllifi yunan alimi İqlidisdir. Riyaziyyatdan bəhs edən əsəri İshaq adlı müəllif ərəbcəyə tərcümə etmişdir.
Nəsirəddin Tusi isə əsəri redaktə edərək köçürmüşdür [4,1.139]. Köçürülmə tarixi və katibi anonim olan əlimizdəki
nüsxə kitabxanada G-161 şifri altında mühafizə olunur.
Çexiya Milli Kitabxanasında mühafizə olunan maraqlı əsərlərdən biri də “Kitəbu avarifil-məarif”dir.
Azərbaycanın filosof mütəfəkkiri, görkəmli hüquqşünas alimi, sufi nəzəriyyəçisi, ictimai xadim Şihabəddin Əbuhəfs
Ömər Məhəmməd oğlu Sührəvərdiyə (1145-1234) məxsusdur. Sührəvərdi dövrünün tanınmış şəxsiyyətlərindən
olmuşdur. Əbdürrəhman Cami Əbbədan adasında olarkən Sührəvərdinin Xızırla (ə) danışdığını bildirmişdir [11,113].
O, Bağdadın baş şeyxi, xilafətin elçisi idi. Həmin mənbənin verdiyi məlumatda İbn Bibinin dilindən rəvayət olunur ki,
Sührəvərdi Kiçik Asiyaya gələrkən Sultanla birlikdə qazilər, imamlar, şeyxlər, sufilər, əxilər pişvaza çıxdılar. Sultan
Əlaəddin Şeyx Sührəvərdi ilə görüşərkən onun əlini öpdü. Elçi gətirdiyi xalatı və əmmaməni Konyada Sultana verdi. O
xilafət qaydası ilə xalq qarşısında sultanın kürəyinə dörd dəfə çubuqla üsulluca vurdu. Sultan Əlaəddin islamiyyət
imamının hədiyyəsi olan bəzədilmiş qızıl nallı qatırın dırnağından öpdü. Şeyxlə birlikdə atlara minib gəzintiyə çıxdılar
[11,113].
Şihabəddin Əbuhəfs Sührəvərdi fəlsəfə tarixində “Risalə fi lubs əl-xirqə”, “əl-Vasayə əsSührəvərdiyyə”,”Risələ fit-təsəvvüf”, “Seyr vət-teyr” və s. kimi əsərləri ilə tanınmışdır. Müəllifin “Avariful-məarif”
(Biliklərin töhfələri) əsəri daha geniş şöhrət qazanmışdır. Çexiya kitabxanasında G-176 şifri altında mühafizə olunan
əsər sufizimdən bəhs edir Mətn şikəstə əlamətli nəsxlə köçürülmüşdür. Altmış babdan ibarət olan əsərdə mötədil
sufizmin bütün məsələləri araşdırılır, sufiliyin mənşəyi və mahiyyəti, “sufi” sözünün etimologiyası, sufi adlanan bəzi
fəqihlərin-məlamətliyin, qələndəriliyin (sufilikdə dərvişlik) və s. tənqidi, şeyxilik rütbəsinin müəyyən edilməsi, insanın
özünü dərk etməsi, mükaşifələr (haqqıgörmə), hallar, məqamlar, hal ilə məqam arasında fərqin izahı və digər məsələlər
geniş işıqlandırılmışdır. Əsərin 1297-1298-ci illərdə Dəməşqdə köçürülmüş nüsxəsi S-Peterburqda saxlanılır. AMEA
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda əsərin 1859-cu ildə köçürulmüş nüsxəsi mühafizə olunmaqdadır.
Anonim müəllif tərəfindən köçürülmüş nüsxə D-200 şifri altındadır. Adı çəkilən əsərin əski çap nüsxəsi də Məhəmməd
Füzuli adına Əlyazmalar institutunun xəzinəsində mövcuddur. Bu nüsxə 1886-cı ildə Misrin “Meymuniyyə”
mətbəəsibdə basılmışdır [5,3.127-126]. Əsər türk, fars və alman dillərinə tərcümə edilmiş, Seyid Şərif Əli bin
Məhəmməd əl-Curcani əl-Arifi (816/1413) əsəri türkcəyə, Zahirəddin Abdurrəhman bin Əli əş-Şirazi isə farscaya
tərcümə etmişlər. Farscaya olan digər bir tərcüməsi isə Şeyx İzzəddin Mahmud bin Əli əl-Kaşi ən-Nəzəriyə məxsusdur
ki, o “Misbahul-hidayə və miftəhul-kifəyə” adlanır. Muhibbəddin Əhməd bin Abdullah ət-Təbəri əl-Məkki əş-Şafii
(v.694/1294-5) isə əsəri ixtisar etmişdir [ 2, 1.2423; 4,2.1147; 5,3.569; 11,112]. Əsər dəfələrlə Misir, Beyrut və
Kazanda çap olunmuşdur.
Kitabxanada mühafizə olunan ərəbdilli əlyazmalar arasında ərəbdilli mədəniyyətimizin görkəmli nümayəndəsi,
qirx ildən artıq “Nizamiyyə” Univürsitetində çalışmış və dərs demiş, “ölməz əsərləri ilə ərəbdilli ədəbiyyatda tam bir
çevriliş yaratmış”, ərəb dilçiliyinin dərin bilicisi, eyni zamanda öz doğma Azərbaycan dilini qoruyub saxlamış Xətib
Təbrizinin (1030-1109) klassik şeirin vəzn və qafiyələrindən bəhs edən “Kafi fi ilmeyl-arud vəl-qavafi” əsəri də vardır.
G-86 şifri altında mühafizə olunan əlyazma anonim tarixdə divani elementli nəstəliqlə Hac Əhməd bin Hac Rəcəb
tərəfindən Sultan Süleyman xan Kanstantinin əl-Malatindəki mədrəsəsində köçurulmuşdur. Ümumiyyətlə, elm
aləmində əsərin Xətib Təbriziyə aid olub-olmaması barədə fikirlər mübahisəlidir. Belə ki, Azərbaycanın böyük
Xətibşünas alimi mərhum professor Malik Mahmudov əsərin S-Peterburq nüsxəsi ilə tanış olarkən əlyazmanın heç bir
yerində Xətib Təbrizinin adı yazılmadığından onun müəllifə aid edilməsinin müəmmalı olduğunu yazır [10, 154].
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“Zəriə”nin on yeddinci cildindəki məlumat isə əsəri Seyyid bin Seyyid Kazım bin Əli bin Əhməd əl-Musəvi əl-Kazimi
əl-Kasvana aid edir [1, 247]. Lakin dünya miqyasında geniş nüfuza malik olan “Cester Betti”, “Brokelman” və ”əlMər`əşi” [8,3.350; 7,3.584; 12,4.350] kimi bir çox kataloqlar əsərin məhz Xətib Təbriziyə aid olduğunu vurğulayır.
Görünür, başqa nüsxələrdə fikri təsdiqləyəcək dəlillərə təsadüf olunub. Çexiya kitabxanası da əsəri məhz Xətib
Təbriziyə aid edir. Klassik ərəb şeirinin tədqiqatçisi, sovet şərqşünası D.V.Fralov əsəri rus dilinə çevirmiş və üzərində
araşdırma aparmışdır. Tədqiqarçi əsəri birmənalı olaraq Xətib Təbriziyə ünvanlayır [6,245].
Çexiya kitabxanasında mühafizə olunan maraqlı əsərlərdən biri də Əhməd bin Mustafa əl-Məruf biTaşköprizadənin (v.968/1560 ) G-100 şifrli “Şəqaiqu-n-Ni`maniyyə” əsəridir. Əsər Osmanlı ailəsinin sultanları
haqqında ontologiyadır. Kəşfi-Zununun verdiyi məlumata görə Taşköprüliyə qədər heç kəs həmin ölkələrin sultanları
haqqında kitab tərtib etməmişdi. Buna görə də bir qisim şəxsiyyətlərin doğum və ölüm tarixi unudulmuş, şəkilləri itibbatmışdır. Elə buna görə də qarşısına məqsəd qoyan müəllif 965/1557-ci ildə tamamladığı təzkirəsində on təbəqənin
521 üzvü haqqında məlumat verir. Müəllif həyatda olarkən İbn əl-Mühtəsib Bəlğəradi adı ilə məşhur olan Məhəmməd
Xaki əsəri türkcəyə tərcümə və tərtib etmişdir. Əsərin ərəbcə çap nüsxəsi AMEA Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində
mövcuddur. Təzkirəyə azərbaycanlı müəlliflərlə bağlı məlumatlar da daxil edilmişdir.
Çexiya kitabxanasının ərəbdilli əlyazmalar kataloqunu bir qədər də araşdırmaqla bu siyahını artırmaq da olar.
Limiti nəzərə alıb, bununla kifayətlənirik. Lakin bu nə sondur, nə sonuncu. Bu bizim xaricdəki əlyazmalarımızı
araşdırdığımız barədə keçirilən ikinci konfransımız üçün bir elmi məqalədir. İntitumuzun əməkdaşları xarici
kitabxanardakı azərbaycanlı müəlliflərin əlyazmalarını araşdırmalarını davam etdirməkdədirlər.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. Ağa Bozorg Tehrani. əz-Zəri`ə VII c. Tehran.
2. Арабские рукописи Института Востоковедения Академии Наук СССР.Краткий каталог 1т.Москва. Наука1986. 527с.
3. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi.AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu III c., 132.
4. Çələbi Katib Hacı Xəlifə. Kəşfü-zunun. Mətbəətül-Bəhiyyə-1943.
5. Əski çap kitabları kataloqu III c. Ərəbdilli kitablar. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.”Nurlan”
Bakı-2010. 412 s.
6. Фролов Д.В. классический арабский стих.Москва, «Наука». Главная редакция восточной литературы.1991.
359 с.
7. Geschichte der arabchen literature von Prof/ Dr/C Brokelmann DRitter supplementband teiden E.J.Brill 1942, 1326
s.
8. Handlist of the ArabicManuscripts the Chester Beatty library Volume V.MSS. Dublin Hodqes Figgis S, co., LTD
1962.
9. Köprülü Kitabxanası Əlyazmalar Kataloqu I c.
10. Mahmudov M. Xətib Təbrizinin həyat və yaradıcılığı. Bakı, Elm-1972.204 s.
11. Məmmədov Z.C. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi. Bakı Bilik, İrşad mərkəzi, 1994. 340s.
12. Tirasul-arabi. Mər`əşi Kitabxanası Əlyazmalar Ktaloqu. IV c. s.210. Tehran.

Zakiya Abilova
Azerbaijani authors` saved plays in czech national library
Summary
The whole collection of Oriental has ca. 1200 volumes in the National Library of the Czech Republic.
The collection of Arabic manuscripts in the National Library of the Czech Republic contains 200 items.
Among them there are also plays of Azerbaijan best scientists- Khatib Tebrizi, Nasiraddin Tusi, Abuhafs
Shravardi and others.
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Mohəmməd Amin Sultan Ol-Qurrai
Təbriz Azad Universiteti,
professor
TƏBRİZLİ SAİBİN “KÜLLİYYATININ” NADİR ƏLYAZMA NÜSXƏSİNİN TANITIMI
Ustad Cəfər Sultan Ol-Qurrainin kitabxanasında saxlanılan nüsxə barədə. Bu nüsxə barədə yazmaqda bir
yenilik olmasa da, hazırkı məqalədə qarşımızda qoyduğumuz məqsəd onun nə olduğunu göstərməkdən və, əlbəttə,
haqqında az yazılmış ya da heç deyilməmiş cəhətlərini tanıtdırmaqdan ibarətdir.
) ایلن آپـــــارماز اود الیــندن جـــــان کبــاب3(آغالماق
) اول آفتـــاب2() گوز یاشینــه رحم ایله مز1(عاشقیـــن
)7(
) 6(
گرچه سانیر اؤزونــی باشــدان گئچنـــــلر دن حباب
) یتــــمز منه5() خنجر سیـــرابینه4(باش وئــــــرنده
) دونه دونه بـــو کباب11() انتــقــــامین9(چکدی اوددان
) اول ستــــمگر تا کباب ائتدی منی8(ایچدی قانـــــالر
)12(
) یئــره تیر شهاب14() کوک یاییـــدن دوشمز13(بیلمدیم
) صید ائتمگه11(خاک اولدوم اول کمان ابرو اوخین
)17(
)16(
نــقاب
نئچه اوزســیزلیق
ایلسون عاشقـــلر ایله
) آتــــش رخســــاریلن یئریــنده دور15(گر دوتوشســــا
)22(
)21(
)21(
)19(
شفــقدن ترلـــسون قــــان آفتاب
نیجه یولوندا
) بیــــرکره باشین گوتــــور توپراقدن18(شفقت ایلن
)24(
)23(
نیلســـون گوهـــــرده اوالن سویــــــه موج انقـــالب
فارغم سنــگ مالمت ایــــچره جــــور چـــــرخدن
) ائتدی مشک ناب27() تا قانین26() نافه نین25(باش آغاردی
عقلی عشــــق ائتمک سوز ایلن سهل و آسان گورونور
)29(
داخــــل جنـــت اولور محـــشرده صائـــب بی حســـاب
) هرکــــیم فنا دنیــاده موجود اؤزونــــــی28(سایمسه
(Aşiqin göz yaşinə rəhm eyləməz ol aftab,
Ağlamaq ilən aparmaz od əlindən can kəbab.
Baş verəndə xəncər sirabına yetməz mənə
Gərçi sanır özüni başdan geçənlər hübab.
İçdi qanlar ol sitəmgər, ta kəbab etdi məni
Çəkdi oddan intiqamın dönə-dönə bu kəbab.
Xak oldum ol kəman əbru oxın seyd etməgə
Bilmədim gög yayıdan düşməz yerə tiri-şəhab.
Gər dutuşsa atəşi-rüxsarilən yerindədür
Eyləsün aşiqlər ilən neçə uzsızlıq niqab.
Şəfqət ilən bir kərrə başın götür topraqdan
Necə yolunda şəfəqdən tərləsün qan aftab.
Fariğəm səngi-məlamət içrə cövri-çərxdən
Neyləsün gövhərdə olan suyə mövci-inqilab.
Əqli eşq etmək söz ilən səhlü asan görünür
Baş ağardı nafənin, ta qanın etdi müşki-nab.
Saymasa kim fəna dünyadə mövcud özüni
Daxili-cənnət olur məhşərdə saib bihesab.)
Saib Təbrizi haqqında, onun doğumu, ölümü və yaşamına dair danışmaq ayrı və əlahiddə bir fürsət istər. Bir sıra
təzkirəyazanlar onun vəfatı ili məsələsində sözbir və müttəfiq olub qəməri 1087-ci ili göstərirlər. Biz bu mövzuda söz
açmaq istərdik. Şairin özünün tək beytinə baxaq:
Do ərbəin be sər aməd ze zendeqaniye-mən,
Hənuz dər xome-gərdun şərabe-nimrəsəm. (I)
(Həyatımdan iki qırx başa çatdı,
Hələ də taleyin küpündə yarıyetişmiş şərabam.)Nəticə alırıq ki, şairin
yaşayışının illəri (iki qırx) səksəndən çox olmalıdır. Yenə də bu mövzudan belə nəticə almalıyıq ki, şairin doğum ili
gərək 1006-7 qəməri illəri ya on birinci yüzilliyin ön illəri (və ya hətta onuncu yüzilliyin son illəri) ola bulsun. Bunu da
nəzərə alsaq ki, Təbriz 993-cü qəməri ilindən 1012-ci ilinə qədər (Təbrizin Səfəvi şah Abbas tərəfindən yenidən fəth
olunma ili) iyirmi il hüdudunda Osmanlı hökumətinin işğalı altında vaqe olubdur (II) və 1012-ci ildə Təbrizin fəthindən
sonra sənət xadimləri, söz sahibləri, tacirlər, hünər, qələm və ədəb əhli (Saibin ailəsi də onların içində olmaqla)
Təbrizdən İsfahanın Abbasabadına Səfəvi Şah Abbasın əmri ilə köçürülmüşlər, təbrizli Saibin doğumu qətiyyən
Təbrizdə və osmanlıların Təbrizi işğal etdiyi zamanına təsadüf edibdir. Yuxarıda olan mülahizənin sübutu barəsində
şairin öz dilindən də bir para şeirlər və beytlərdə vardır:
Saeb əz xake-pake-Təbrizəst,
Sə’di gər əz gele-Şirazəst.
(Saib Təbrizin pak torpağındandır,
Əgər Sə’di Şirazın palçığından olmuşdur.)
Və ya:
Dər bəhare-sorxruyi həmçu cənnət ğute dad
Fekre-rəngine-to, Saeb, xətteye-Təbriz-ra.
(Saib, sənin rəngarəng fikrin Təbriz ölkəsini
Çiçəklənmə baharında cənnətə qərq etdi.)
Yenə də:
Ta qeyamət gər be mən, Saeb benazəd, dur nist,
Key çu mən atəşzəbani keşvəre-Təbriz daşt?
(Əgər Saib qiyamətədək mənim nazımı çəksə, mümkündür,
Təbriz məmləkətinin nə vaxt mənim kimi atəş sözlüsü var idi?)
Habelə bir ayrı yerdə:
Ze hosne-təb’-e-to, Saeb, ke dər tərəqqi bad
Boləndnam şod əz comleye-şəhrha Təbriz.
(Saib, sənin tərəqqidə olan təbinin gözəlliyindən Təbrizin bütün şəhərlər içində adı ucaldı)
Yenə də çoxlu beytlər, müxtəlif məzmunlar ilə məfhumlar içində gələrək şair öz doğum yerinə nisbət sevgi, eşq,
məhəbbət və bağlılığını göstərməkdədir. Ancaq mətləbin məhdud olduğuna görə yuxarıda gələn misallarla
kifayətlənirik.
)32(
) گورجک31()زلف پریشانیـنی31(الدن چیــخارام
)34(
) سرو خرامـــانینی گورجک33(ایشدن گئدرم
) چشمه حیــوان36() گر جـان آخیدور35(سوسیزالرا
) گورجـک38() چشمه حیوانینی37(من جان وئریرم
)41(
) شرم عذارین41() ائل گوزینی39(گر باغالماسون
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) گورجک42(جاندان کسیلور خنــجر مژگانینــی
)44(
) قلمیندن43(ریحـان که نــزاکت توکولــوردی
) چکـــر زلف پریشانیــنی گـورجک45(خط تیره
)48(
) سؤز آلیردی47() لعل لبیندن46(بلبل که گلون
) گورجک49(دیلی دوالشـور غنچـــه خندانــینی
) یمیــشی گوزیــنه گلمز51(رضـوان که بهشتیــن
)51(
دیشلر الــینی سیــب زنخدانــینی گـورجک
)52(
تردن خــط ریحان ورقــین پاک سیــلیـبدیر
)53(
نقاش گلـــستـان خط ریحــانینی گــورجک
گلرنـــگ اولور صبح اتگــی قانلــو تریــندن
) گورجک54(خورشـــید عذار عـــرق افشانـینی
)57(
)رگ یاقوت56()اولوب قانلو یاشیندان55(مژگانی
) گورجــک58(صائب لب لعل گهـر افشانینی
(Əldən çıxaram zülfi-pərişanını görcək,
İşdən gedərəm sərvi-xuramanını görcək.
Susızlara gər can axıdur çeşmeyi-heyvan,
Mən can verirəm çeşmeyi-heyvanını görcək.
Gər bağlamasun el gözini şərm izarın,
Candan kəsilür xəncər müjganını görcək.
Reyhan ki, nəzakət tökülürdi qələmindən
Xətt tirə çəkər zülfi-pərişanını görcək.
Bülbül ki, gülün ləli-ləbindən söz alırdı,
Dili dolaşur qönçei-xəndanını görcək.
Rizvan ki, behi.tinyemişi gözinə gəlməz,
Dişlər əlini sibi-zənəxdanını görcək.
Tərdən xətti-reyhan vərəqin pak silibdir
Nəqqaş gülüstan xətt reyhanını görcək.
Gülrəng olur sübh ətəgi qanlu tərindən
Xurşidi-izar ərəq əfşanını görcək.
Müjganı olun qanlu yaşından rəgi-yaqut
Saib ləbi-ləli-göhərəfşanını görcək.)
Məqalənin başlığından da deyildiyi kimi, onu yazmaqdan məqsəd ustad əllamə Cəfər Sultan Ol-Qurrainin
kitabxanasından təbrizli Saibin külliyyatının tanıtdırmasıdır. Külliyyatdakı türkcə qəzəllər hissəsindən neçə
qəzəlin əlyazma nüsxəsi müqabilə olaraq məqalənin içərisində gətirilibdir. Külliyyatın yazılış surəti və ibarələri ilə
qəzəlin mətni arasında təfavütlərlə fərqliliklər hazırkı məqalənin axırında gətiriləcəkdirlər.
Külliyyatın türkcə qəzəllərinin miqdarı 17-dir və əlyazma nüsxəsinin qəti “böyük sultanı”dır. Adı çəkilən 17
qəzəl onun üç səhifəsində yazılıbdır.
Məqalənin bəhs mövzusu olan təbrizli Saibin külliyyatı qəsidələr, qəzəllər, müfridat, mütəffərəqat, mətale,
məsnəvilər və 17 sözügedən türkcə qəzəllərə şamil olur və təqribən yetmiş min beyt şeiri ehtiva edir, çərçivəyə
salınıb və müzəhhəb olunubdur və, əlbəttə, beş göyçək, ancaq zədələnmiş sərlövhəsi də vardır.
Sözügedən nadir əlyazma nüsxəsi hind kağızında və hindi nəstəliqlə yazılıbdır. Şairin özü bu nəfis nüsxəni
görüb və ən azısı onun iki bəxşinin axırına “bələğə … Saib” ibarəsi ilə qol çəkibdir. Bu əlyazma nüsxəsinin
əslində daha çox vərəqləri, səhifələri və beytləri var imiş və sonralar əzilib-dağılmış halına düşübdür, axırda bir
hindistanlı racanın əlinə çatıbdır və onun əmri ilə bir mahir və işbilən ustad bu məcmuəni təmir eləyib vvə ona at
dəsisindən bir cild tutubdur. Bu aztapılan əlyazma nüsxəsinin cildi ikiüzlü təzyin olunub və zinət verilibdir. Onun
eşik üzü açıq qəhvəyi rəngdə at dərisilə və altı həmin rəngdə adi dəridən düzəlibdir və onun üzü qızılı zərbi, qızılı
bəndi-Rumi haşiyəsinə salınıbdır ki, haşiyənin içərisində göyçək turunc çəkilibdir və turuncun ortasında bir
tovuzquşu şəkli bədii surətdə nəqş edilibdir. İçəri üzü də həmin şəkildə, lakin əbri kağız üstündə kəmərbəndi
(bəndi-Rumi) qızılı haşiyəyə salınıbdır və ortada turunc təsvir olunubdur və turuncun içərisində tovuzquşunun
əvəzinə “La İlahə illallah, Mühəmmədün rəsulullah” kəlmeyi-təyyibəsi yazılıbdır.
Böyük dəyərə malik olan adıçəkilən əlyazma nüsxəsi mövcud nüsxələrin ən kamili və ya ən azı ən mükəmməl
nüsxələrin biridir (Ağa Mir Vədud Seyyid Yunisinin 1356 və 1357-ci şəmsi illərində Saibin öz xətti ilə buraxdığı
iki divan Saibə yazdığı müqəddiməyə əsasən). 615 vərəq, təqribən 1230 səhifə və hər səhifə dörd sütunda, 58 sətir
ilə (hər vərəqdə 116 sətir) yazılıbdır və yetmiş minə yaxın beytə şamil olur. Əlyazma nüsxəsinin əvvəlinə əlavə
olunmuş vərəqlərdə ingilis dilində yazılıbdır ki, Məliküşşüəra (Saib) nüsxəni görüb və ona qol çəkibdir və
əlyazma nüsxəsi altmış min beytdən çox şeirə malikdir.
)61(
) شـــراب سنه59(نه احتیاج که ساقی وئره
) پیـاله سینـی وئردی آفتاب سنه61(که اؤز
شراب لعـلی ایچـون تؤکمـه آبـــرو زنهــار
)وئرور شراب سنه64() لعلین63()دمبدم لب62(که
)66(
)داشه پیمانه نی گئچور مــنـدن65(اگرویرام
شرابدن نئچه گوز تیــکسه هر حبــاب سنه
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)ایچینـده باده ناب68() ترلي عذارین67(قوروتما
) یاراشور چهره پر آب سنه69(که گل کیـمی
) اگــر سرخــوش71(شرابدن نه عجب اولمـاسون
) لبلر ایلن نیلسون شراب سنه71(بو دوزلو
)74(
)اتگین73()سنین72(بوآتشین یوزایلن کیم دوتار
) کباب سنه77()تا یئتر76()قانینی75(حالل ائلر
 غافل،) سنی خط حــجابدن79() چیخاره78(دئدوم
) پرده حجــاب سنه81(که خط غبـاری اولور
) کالم صایــب دور83() حسنون82() صحیفـه81(سنین
) خـال انتخاب سنه84(کـه داغ عیب اولور
(Nə ehtiyac ki, saqi verə şərab sənə
Ki öz piyaləsini verdi aftab sənə.
Şərab ləli içün tökmə abru zinhar
Ki dəmbədəm ləbi-ləlin verür şərab sənə.
Əgər vıram daşə peymanəni geçür məndən
Şərabdan neçə göz tiksə hər hübab sənə.
Qurutma tərli izarın içində badeyi-nab
Ki gül kimi yaraşur çöhreyi-pürab sənə.
Şərabdan nə əcəb olmasun əgər sərxoş
Bu duzlu ləblər ilən neyləsün şərab sənə.
Bu atəşin yüzilən kim dutar sənin ətəgin
Həlal elər qanını, ta yetər kəbab sənə.
Dedüm çıxara səni xətti-hicabdan, qafil,
Ki xətti-qübarı olur pərdeyi-hicab sənə.
Sənin səhifeyi-hüsnün kəlami-Saibdür
Ki daği-eyb olur xali-intixab sənə.)
Sözümüzün məqsədi olan nadir əlyazma nüsxəsinin ölçüləri 38,5x27 sm-dir. Tərtibatına görə qəsidələr, məsnəvilər,
farsca qəzəllər, mətlələr, türkcə qəzəllər və mütəfərriqat bölümlərindən ibarətdir.
Külliyyatın birinci bölümü, yəni qəzəllər bəxşi, aşağıda gələn beytlər ilə başlanır:
Ey səvade-ənbərinqamət soveydaye-zəmin,
Məğze-xak əz nekhəte-meşkine-lebasət nafeye-Çin.
Moucei əz rige-səhrayət Seratolmostəqim,
Reştei əz taro pude-cameət həblolmətin.
Ğonçeye-pəjmordei əz lalezarət şəm’e-Tur,
Qətreye-əfsordei əz Zəmzəmət dorre-səmin.
(Ey ki, qamətinin ənbərli varlığı yer üzünün ürəyinə qədər çəkilibdir,
Sənin torpağının içərisi paltarının xoş iyindən Çin nafəsi olubdur.
Sənin çölünün daş-qumundan bir Siratülmüstəqim,
Sənin geyiminin ipindən bir tel – həblülmətin.
Sənin laləzarından bir solmuş çiçək Tur dağına şam olur,
Sənin Zəmzəmindən bir pozulmuş damla bahalı incidir.)
və bu beytlər ilə sona çatır:
Ba zəbane-xameye-Saeb be toufiqe-cəhan
İn do tarix aməd əz elhame-ğeybi bər.
Bad, ya Rəbb, Qeblegahe-sərəfrazane-cəhan Bargahe-tazeye-Soltan Soleymane-Zəman.
Ba tovo xorşide-taban şəmseye-in noh rəvaq Bər-xord əz omro doulət in şəhenşahe-cəvan.(Saibin qələminin
dilində Allahın tofiqi ilə
Bu iki tarix qeybi ilhamdan dilinə gəldi.
Dünyanın böyüklərinin Qibləgahı olsun, ya Rəbb, Zaman Sultan Süleymanın təzə bargahı
Sən və nursaçan
Günəş ilə doqquz eyvan şəmsəsi Ömür və dövlətdən bu cavan padşah yararlansın.)
Bu bölümün önü ortasında “Bismillahir-rəhmanir-rəhim” cəlilə ləfzi yazılmış bir böyük və gözəl sərlövhə ilə
müzəyyən olunub və bəzənibdir. Sərlövhə bir qədər zədə görüb və ondan sonrakı səhifələrdə də müəyyən
zədələnmələr vardır. Yuxarıda gələn üç beytin ikinci beytinin birinci misrasında əlyazma nüsxəsinin katibinin bir
səhvi vardır: “cəhan” kəlməsi “zəman” kəlməsinin yerinə, “zəman” kəlməsi isə “cəhan” kəlməsinin əvəzinə
qoymaqla əbcəd hesabı və ya cümməl hesabı yolu ilə mu misranın ədədi dəyəri qəməri 1080 tarixilə eynilik təşkil
edir. Amma həmin beytin ikinci misrasının ədədi dəyəri qəməri 1081-ci ilinə bərabərdir. Əlbəttə, maddeyi-tarix
deyənlərin öndəgedənləri bir illik (hətta ikiillik də) ixtilafı caiz bulubdurlar. Elə ki, təbrizli Saib maddeyi-tarix yolu
ilə Səfəvi şahı İkinci Şah Səfinin ikinci dəfə olaraq tacqoyma mərasimini və öz adını şah Səfidən Şah Süleymana
dəyişməyini aşağıdakı beytin ikinci misrasında göstərir.
Kelke-Saeb pey tarix neveşt:
“Şod Soleymane-zəman Şah Səfi”.
(Ardınca Saibin qələmi tarix yazdı:
“Süleyman Zaman Şah Səfi oldu”.)
Təbrizli Saib bir beşbeytlik şeir qitəsindən bu misrada 1079-cu qəməri ilini göstərir. Bu o haldadır ki, yuxarıda
deyilmiş hadisənin tarixini 1080-ci qəməri ilinə təsadüf aid edibdirlər.(III). Bu mövzu ilə əlaqəsi olanlar ehtiyac
surətdə artıq bilgi və məlumat kəsb etmək üçün bu sətirlərin yazarının məqaləsinə müraciət edə bilərlər. Həmin
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məqalə Təbriz universiteti tərəfindən yayılan “Üç əllamə” adlı fəsilnamənin on birinci sayında (şəmsi 1385-ci ilin
payızında) çap olunubdur.
Soltan Ol-Qurrainin əlyazma nüsxəsinin ikinci bəxşi, məsnəvilər bölümü, aşağıda gələn beytlər ilə başlayır:
Bərazəndeye-təxto taco kolah
Xədive-cəvanbəxt Abbas şah.
Çu bər təxte-fərmanrəvayi neşəst,
Be nəzme-məmalek bər avərd dəst.
Nəsəq kərd əz aləme-agəhi
Be fərmanbəri kare-fərmandehi.
(Ta, taxt və şahlıq börkünün layiqi
Şah Abbas – bəxti cavan çapşah.
Hökmdarlıq taxtına oturduğu zaman
Məmləkətlərin nəzminə əl qoydu.
Dünya işlərini yoluna qoydu,
Fərmanaparanların fərmanları verildi.)
və bu beytlərlə sona çatır:
Delo dəste-cəngavəran sərd şod,
Sepərha çu bərge-xəzan zərd şod.
Zerehpuş əz an ərseyeporsetiz
Be səd çeşm micost rahe-goriz.
Nəmand əz səfe-doşmənan yek qələm,
Coze-əngoşte- zenhar digər ələm.
(Savaşanların ürək və əli soyudu,
Qalxanları payız yarpaqları kimi saraldı.
Zirehgeyən o savaş meydanından
Yüz göz ilə qaçaq yolunu axtarırdı.
Düşmən sıralarından bir nəfər qalmadı,
Aman barmağından savayı bir ələm qalmadı.)
Məsnəvilər bölümü 163 beytlik “Qəndəharnamə” rəzmiyyəsini ehtiva edir. Bu bölümün başlayışında bir kiçikcədvəl
sərlövhənin çəkilməsi üçün hazırlanıbdır, lakin o yerdə sərlövhə çəkilməyibdir.
Əlyazma nüsxəsinin üçüncü bölümü, sözügedən külliyyatın bir böyük qismini ehtiva edən
farsca qəzəllər bəxşidir. Təbrizli Saibin bu məşhur və tanınmış qəzəli ilə başlayır:
Əgər ne mədde-besmellah tace-onvanha,
Nəgəşti ta qeyamət nouxətte-şiraze-yedivanha.
Nə tənha Kə’be səhraist, darəd Kə’be del həm. Begerde-xiştən əz vosəte-məşrəb biyabanha.
(Əgər bismillahın məddi ünvanların tacı olmasaydı, Qiyamətə qədər yeni divanların şirazəsi bağlanmazdı.
Kə’bə təkcə bir səhra deyil, ürəyin də Kə’bəsi vardır. Öz dövrəsində su içilən yerlərin çoxluğundan çölləri vardır.)
və aşağıdakı beyt ilə qurtarır:
Qabele-əfsus nəbovəd duriye-əfsordeqan,
Mərge-xunmorde-ra, Saeb, nəbaşəd matəmi.
(Pozğunların uzaqlığına görə təəsüflənməyə dəyməz, Qanı qara olanın ölümünə, Saib, matəm saxlamağa dəyməz.)
Farsca qəzəllərin bölümünün başlayışında bir böyük, gözəl və göyçək sərlövhə çəkilibdir. Bu səhifə külli halda,
olsun yazılarda, olsun başda gələn sərlövhədə zədələr görübdür. Onun kağızı yenidən təmir olunub və sərlövhənin orta
hissəsi bərpa üçün boşalıbdır, ancaq onun təmiri baş tutmayıbdır. Yuxarıda deyildiyi kimi, təbrizli Saib əlyazma
nüsxəsini görüb və farsca qəzəllər bölümünün axırını “təmmə … bələğə … Saib” sözləri ilə imza edib və qol çəkibdir.
Bu rəqəm və imzanın şəkli məqalənin mətnində gətirilibdir.
Sultan Ol-Qurrainin əlyazma nüsxəsinin dördüncü bəxşi mətlələr bölümüdür. Bu beytlər ilə başlayır:
Həsrəte-ouqate-ğafel çun ze-del birun rəvəd,
Dağe-fərzəndəst. İn çun rəft, əz del xun rəvəd.
Koca əndişeye-oqəbast əqle-zu-fonunət-ra
Ke darəd fekre-nano came, biruno dərunət-ra.
(Qəflətdə keçmiş vaxtların həsrəti ürəkdən getsin. Bu övlad müsibətidir. Getsə, qan gedər.
Bilik sahibi ağlın nə vaxt axirəti düşünüb ki, İçərinin də, eşiyinin də fikri çörəklə paltarda qalıb.)
və aşağıda gələn beyt ilə sona çatır:
Muye-sefid sobhdəm cane-ğafeləst,
Qədde-xəmide seyqəle-ayineye-deləst.
(Ağ tük qafilin canının səhər çağıdır,
Bükülmüş qamət ürək aynasının parlaqlığıdır.)
Bu bölümün başlayışında bir böyük, duzlu və göyçək sərlövhə hazırlanıb və çəkilibdir ki, əlbəttə, salamat qalıb və
zəriflik, ehtişam və cəlal ilə özünü göstərir. Bu bölümün sonunda təbrizli Saib mülahizə eləyib nəzərinə çatandan sonra
“təmmə … bələğə .Saib” sözləri ilə imza eləyib və qol çəkibdir. Bu imza və sözlərin təsviri məqalənin içində
göstərilibdir.
Təbrizli Saibin əlyazma külliyyat nüsxəsinin beşinci bölümü türkcə qəzəllər bəxşindən ibarətdir və onun məşhur və
tanınmış qəzəli ilə başlayır ki, mətləsi budur:
نه احتیاج که ساقی وئره شراب سنه
که اوز پیاله سینی وئردی آفتاب سنه
(Nə ehtiyac ki, saqi verə şərab sənə
Ki öz piyaləsini verdi aftab sənə.)
və aşağıda gələn beytlər ilə qurtarır:
بیز نه ایمدی ذرّه تک جوالنه گلمیشلرده نـوز
آفتاب عشــق ایلن دورانـه گلمیشـــلرده نوز
گون گئچیر مکدور حسابی شاهد اگریلیغ ایچون
دوغرولیغدان بیز بوگون دیوانه گلمیشلرده نوز
سانه روز باران رحمت گرقیلیچ گو یدن یاغـار
قوچ کیمی قربان ایچون میدانه گلمیشلرده نوز
(Biz nə imdi zərrətək cövlanə gəlmişlərdənüz,
Aftabi-eşq ilən dövranə gəlmişlərdənüz.
Gün keçir məkdur hesabı şahid əgriliğ içün
Doğrulığdan biz bu gün divanə gəlmişlərdənüz.
Sanaruz barani-rəhmət gər qılıc göydən yağar
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Qoç kimi qurban içün meydanə gəlmişlərdənüz.)
Əlyazma nüsxəsinin türkcə qəzəllər bölümünün başlayışı bir zərif, duzlu və gözəl sərlövhə ilə layiq olan surətdə
bəzənibdir. Elə ki, məqalənin üstdə gələn sətirlərində də deyilibdir: türkcə qəzəllər bölümü 17 qəzələ şamil olur ki, o 17
qəzəlin beytlərinin miqdarı və sayısı 130 beytdir və üç səhifədə yazılıbdır. Sözügedən bu üç səhifənin şəkilləri tərtib ilə
məqalənin içində gətirilibdir.
Soltan Ol-Qurrai əlyazma nüsxəsinin altıncı bölümü, yəni təbrizli Saibin külliyyatının son qismi mütəfərriqatdır.
Mütəffəriqat bölümü aşağıda gələn beytlər ilən başlayır:
Mə-ra yavər pəzir in nəreye-məstaneye-ma-ra,
Məkon nomid əz hosne-qəbul əfsaneye-ma-ra.
Dər an dərgəh ke çun bərge-xəzan əncom foru rizəd, Be abruye-rəhmət səbz gərdan daneye-ma-ra.
(Bu məstanə nərəmizə mən ilə yoldaş ol,
Əfsanəmizin hüsni-qəbuludan naümid etmə.
O astanada ki, ulduzlar payız yarpağı kimi tökülür, Rəhmət suyı ilə bizim dənəmizi göyərdər.)
və axırda bu beytlər ilə sona çatır:
Gəh ləbe-lələş dəhəd doşnamo gəh təhsin konəd Hər nəfse-xod-ra berəngi dər deləm şirin konəd.
Dani əz xara boridən mətləbe-Fərhad çist?
Mikonəd məşqi ke çun ca dər dele-Şirin konəd.
(İncivari ləbi gah söyər, gah tərifləyər.
Hər nəfəsdə özünü bir yol ilə ürəyimdə şirin edər.
Bilirsən, Fərhadın daş-dağı çapmaqdan məqsədi nədir? Bir yol axtarır ki, özü, Şirinin ürəyində yer tutsun.)
Mütəffəriqat bölümünün başlayışında da, adlarını çəkdiyimiz bölümlərdə kimi, bir böyük və göyçək sərlövhə çəkilib
və işlənibdir. Lakin sərlövhə zədə görüb və onun içəri hissəsi bərpa üçün hazırlanıb, amma bərpası baş tutmayıbdır.
Təbrizli Saibin əlyazma külliyyatının son hissəsini təşkil edən bu bölümün axırından bir neçə vərəq düşübdür.
Sözügedən əlyazma nüsxəsinin axırından əvvəlki səhifənin başında vərəq sayısı 615 göstərilibdir. Ehtimalı vardır ki,
əlyazma nüsxəsinin içəri vərəqlərindən də düşmüş ola.
)87(
)رنگین قاشالر86()خورشید دن داغالردا85(اولمادی
)91(
) قان ترلدیلر داشالر89() لعل لبین88(گوردیلر
 گل دفــتـری، )91(قیلدی پیدا حکم تقویـم کهن
)93(
ّ
) تـا چهــره دلداریـــمی نقاشالر92(آچدیالر
) آمــاجگاه95() سیــنه افگاریمی94(قیلمادیـالر
)98(
) بیزیملن اول مقوّس قاشالر97()ائتدیلر96(اسکیک
) بیــلور سنگ مالمت قدریــنی99(عاشـق صــادق
)111(
مخـزن سلطانــه ال یقدر بویــارار داشــالر
)ترک ائتمسون یولداشلیغ111(گون دوننده ائل دئدوم
)114(
)113(
یاداولدوالر قارداشالر،)112(چون قارااولدی گونوم
)آخر انتقام115(چکر یول سیزدان،یول اگر حقدور
)117(
) یولدان اگر یولداشالر116(یوله تا پشور چیخدیالر
 استــیالی عقل،اولــدی مغــلوب هـوای نفــس
آلدیـالر حاکم الینــدن اختیـــار اوبــاشالر
مطلق عنان اولورهوس،)بی نور اولور118(چون کونول
) یووادان خفّـاشالر111() چیخارالر119(قاش قراالنده
)112(
) نســیم صبحدم هرگز سنــه111(مهربان اولماز
)113(
یــاشالر
شمع تک تا توکمسن صائب گوزیندن
(Olmadı xurşiddən dağlatrda rəngin qaşlar,
Gördilər ləli-ləbin qan tərlədilər daşlar.
Qıldı peyda hökmi-təqvimi-köhn gül dəftəri
Açıldı ta çöhrei-dildarımı nəqqaşlar.
Qılmadılar sinei-əfkarımı amacgah
Əskik etdilər bizimlən ol müqəvvəs qaşlar.
Aşiqi-sadiq bilür səngi-məlamət qədrini
Məxzəni-sultanə layiqdir bu yarar daşlar.
Gün dönəndə el dedüm, tərk etməsün yoldaşlığ
Çün qara oldı günüm, yad oldular qardaşlar.
Yol əgər həqqdür, çəkər yol sizdən axır intiqam
Yola tapşur çıxdılar yoldan əgər yoldaşlar.
Oldı məğlub həvayi-nəfs, istilayi-əql
Aldılar hakim əlindən ixtiyar ovbaşlar.
Çün könül binur olur, mütləq inan olur həvəs
Qaş qaralanda çıxarlar yuvadan xəffaşlar.
Mehriban olmaz nəsim sübhdəm hər giz sənə
Şəm tək ta tökməsən, Saib, gözindən yaşlar.)
Ümid və arzumuz vardır ki, təbrizli Saibin dünyada mövcud olan əlyazma şeir divanları nüsxələrinin hamısını
müqayisə edərək tənqid və tədqiq işi aparılsın və bütün nüsxələrin əsasında hamılar üçün bir yeni, aydın və göstərici
pəncərə təbrizli Saibin yaşayışına, ədəbiyyatına, divanına, türkcə və farsca şeirlərinə açılsın.
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Mohammad Amin Sultan Ol-Gurrai
Presentation of the rare manuscript copy “Kulliyyat” by Saib Tabrizi
Summary
The valuable manuscript stored in the private library of the late eminent tabriz scholar Jafar Soltan Ol-Gurrai. İt is a
“Kulliyat” – a collection of works of the famous poet Saib Tabrizi. This collection consists of six parts: gasidas,
ghazals in Persian, masnavis, matla’s, ghazals in Turkish, mutafarrigats.

Mətanət Muradova
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
elmi işçi
AZƏRBAYCANLI MÜƏLLİFLƏR VƏ ONLARIN SARAYEVO ŞƏHƏRİNDƏ YERLƏŞƏN QAZİ XOSROV
BƏY KİTABXANASINDA MÜHAFİZƏ OLUNAN ƏSƏRLƏRİ
Orta yüzilliklərin işıqlı zəkalarının elmin müxtəlif sahələrinə həsr etdikləri əsərləri, eləcə də şairlərin və
yazıçıların yaratdıqları poeziya və nəsr nümunələri katiblər və xəttatlar tərəfindən zaman-zaman çoxaldılaraq geniş
yayılmışdır. Saraylarda, mədrəsələrdə, məscidlərdə, evlərdə və başqa yerlərdə “nəşr” edilən bu yazılı abidələr ayrı-ayrı
xəzinələrdə, kitabxanalarda və şəxsi kolleksiyalarda toplanaraq, tarixin keşməkeşli yollarından keçmiş və nəsildən-nəslə
verilərək, dövrümüzədək gəlib çatmışdır (1, s.115).
Azərbaycanın bir çox alimlərinin əsərləri Sarayevo şəhərində yerləşən Qazi Xosrov bəy kitabxanasında qorunub
saxlanır. Bu alimlərdən bəziləri haqqında həmin kitabxanadan məlumat toplayaraq aşağıdakı ardıcıllıqla veririk:
Məhəmməd bin Əli Muhyiddin əl-Qarabaği. Mühyiddin (İzzəddin) Məhəmməd Əli bin Qarabaği Hənəfi
məzhəbinə mənsub fəqih olub. Azərbaycanın qədim diyarı Qarabağda dünyaya gəlmiş, ilk təhsilini vətənində aldıqdan
sonra təhsilini davam etdirmək üçün Anadoluya getmişdi. Mövlana Muhyiddin Məhəmməd Qarabaği gözəl əxlaqlı,
təmiz əqidəli, həlim, təvazökar və saleh insan idi. O, gözəl şeirlər də yazırdı. Alim 942/1535-ci ildə vəfat etmişdi. Onun
müəllifi olduğu “Haşiyətu-Sədrəş-şəriə”, “Şərhu-adabi-Əzudiyyə”, “Şərhu-risaləti-İsbatil-vacib lid-Dəvvani”, “Haşiyə
aləl-Bəyzavi lil-cüzil-axir”, “Haşiyə alə şərhi-viqayə ər-rivayə fi məsailil-Hidayə”, “Calibs-sürur və Səblül-qürur” adlı
məşhur əsərləri dünyanın müxtəlif kitabxanalarında qorunub saxlanılır. Qazi Xosrov bəy kitabxanasında isə alimin
“Şərh risaləti İsbatil-vacib” adlı əsəri mühafizə olunur (2, Ic., s.561; 3, IIc., s. 673; s.4, s.51).
Yəhya bin Həbəş Şihabəddin əs-Sührəvərdi. Şihabəddin Əbülfütuh Yəhya Həbəş oğlu Sührəvərdi 550/1155-ci
ildə Sührəvərd qəsəbəsində dünyaya gəlmişdir. Qazi Nurullah onun şeyxüş-şüyux Şihabəddin Ömər Sührəvərdinin
539/1145-631/1234 bacısı oğlu olduğunu qeyd edir. Fiqh, fiqh üsulu, kəlam, astronomiya və cədəl kimi elm sahələrində
öz dövrünün tanınmış alimlərindən olan Yəhya Sührəvərdi Marağada Fəxrəddin Razi ilə birlikdə, şeyx Məcdəddin
Cilinin tələbəsi olmuşdu.
Şihabəddin Yəhya Sührəvərdinin öz dövrünün böyük mütəfəkkirlərindən biri olduğunu onun müasiri olmuş
alimlərin bir çoxu təsdiq etmişdilər. İşraq fəlsəfəsi onun əsərləri və düşüncələrində yenidən canlanmışdır.
Yəhya Sührəvərdi irili-xırdalı 102 əsərin müəllifidir. Bilinən 78 əsərdən 26-sı, əksəriyyəti İranda olmaqla, nəşr
olunmuşdur. Yəhya Sührəvərdi həmçinin şair idi. Onun “Əlvahül-İmadi”, “Risalətüt-teyr”, “Yəzdan Şənaxt”,
“Töhfətül-əhbab”, “Hikmətül-İşraq”, “Həyakilün-Nur”, “Pərtəvnamə” adlı əsərləri dünyanın bir çox kitabxana və
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muzeylərində saxlanılır. Həmçinin alimin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Şərhu ədəbilbəhs” əsərinin onlarla nüsxəsi qorunub saxlanır (5, Ic., s.261-264) .
Yəhya Sührəvərdinin məşhur əsərlərindən biri olan “Həməl-arifin fi əsrar əsmaül-arifin”in Qazi Xosrov bəy
kitabxanasinda bir nüsxəsi qorunub saxlanılır (2, Ic., s.530).
Məhəmməd Əmin bin Sadraddin əş-Şirvani. Yaşadığı dövrdə Osmanlı imperatorluğunda tanınmış hənəfi
fəqihi, müfəssir, mütəkəllim, dinlər tarixçisi və filoloqlardan biri idi. İstanbuldakı mədrəsələrdə müdərrislik etmiş və bir
sıra əsərlər qələmə almışdı. “Təliqat alə əmkan min təfsiri Bəyzavi”, “Məqalətu-əhlil-ilm vəl-məzahibil-müxtəlifəti litəvaifil-üməm”, “Nübzə min əl-həqaiq və zübdə min əd-dəqaiq”, “Risalə fi bəyani-firaqid-dallə”, “Risalətül-bina” və s.
əsərlərin müəllifi olmuş Şeyx Sədrəddin Şirvani 162/1036-cı ildə İstanbulda vəfat etmişdir.
Onun əsərləri müxtəlif kitabxana, əlyazmalar xəzinəsi və muzeylərdə qorunub saxlanılır. Qazi Xosrov bəy
kitabxanasında onun “Nübzə min əl-həqaiq və zübdə min əd-dəqaiq” adlı əsəri mühafizə olunur (2, Ic., s.192; 3, IIc.,
s.673; 6, s.62).
Hüseyn bin Həsən əl-Hüseyni əl-Xalxali. İmam Hüseynin nəslindən olan Əllamə Hüseyn Xalxali Sultan III
Murad (1574-1595) və III Mehmedin (1595-1603) hakimiyyəti illərində Osmanlı imperatorluğunda yaşamış tanınmış
müfəssir, filoloq, kəlamçı və astronom idi. Əllamə Hüseyn Xalxali Mirzə Can Şirazinin tələbəsi olmuşdu. O, müxtəlif
elm sahələrinə dair ərəb, fars və türk dillərində qələmə aldığı bir sıra əsərlərin müəllifidir:
“Haşiyə ələ şərhül-əqaidil-Əzudiyyə”, “Şərhüd-dairətil-hindiyyə”, “Haşiyə alə Ənvarit-tənzil”, “Miftah fi həllilməsabih”, “Risalə fil-məbdəil-əvvəl və sifatihi” və s.
Alim 1014/1605-ci ildə vəfat etmişdir. Onun Qazi Xosrov bəy kitabxanasında “Haşiyətüll-Xalxali alə şərhiləqaidil-Əzudiyyə” adlı əsəri qorunub saxlanılır (2, Ic., s.469; 7, s.398).
Əsirəddin Müfəzzəl ibn Ömər ibn Müfəzzəl Əbhəri. Filosof, riyaziyyatçı, astronom və mütəkəllim olan
Əsirəddin Əbhəri ilk təhsilini zəncanda almışdır. Yeniyetməlik illərində Fəxrəddin Razidən dərs alan Əsirəddin Əbhəri
Bağdada getmiş və Nizamiyyə mədrəsəsinin tələbəsi olmuş, daha sonra Mosula gedərək burada şeyx Kəmaləddin Musa
ibn Yunusun xidmətində olmuşdur. 626/1229-cu ildə Mosuldan Ərbilə gedən Müfəzzəl Əbhəri buradakı Darül-Hədisin
müdərrisi olmuşdur. Moğol təhlükəsi səbəbi ilə Ərdəbili tərk edib Şam diyarına getmiş və Dəməşqdə məskunlaşmışdır.
Uzun müddət Şam diyarında yaşayan Müfəzzəl Əbhəri daha sonra Anadoluya getmişdi.
Əsirəddin Əbhəri daha çox fəlsəfə və məntiq sahələrində əsər qələmə almışdır. Ən məşhur əsəri “İsağuci”dir. Bu
əsər həm də “Risalətül-Əsiriyyə fil-məntiq” adı ilə də tanınmışdır. Alimin fəlsəfə və məntiqə aid digər əsərləri isə
bunlardır: “Tənzilül-Əfkar fi tədilil-Əsrar”, “Kəşfül-həqayiq fit-təhririd-dəqaiq”, “Risalətül-bahirə fi məqalətüz-zahirə”,
“Kitab Bəyanül-əsrar” və onlarla başqa əsərləri. Bu əsərlərin dünya kitabxanalarında onlarla nüsxələri qorunub
saxlanılır. “İsağuci” əsərinin Qazi Xosrov bəy kitabxanasında bir nüsxəsi mühafizə olunur (8, s.110; 9, s.160).
Məhəmməd ibn Həsən ət-Tusi. Məhəmməd ibn Həsən ət-Tusi 1201-ci il cümə günü 17 fevralda (11 camadiyul
əvvəl 597-ci il) Tus şəhərində anadan olmuşdur. Bəzi mənbələrdə qeyd edilir ki, onun əsli Zəncanla Həmədan arasında
yerləşən Savə şəhərindəndir, Tusda doğulduğu üçün Tusi nisbəsi ilə tanınmışdır (10, s.18).
İlk təhsilini atasından almış mütəfəkkir sonra Həmədan və Tus şəhərlərində dövrünün tanınmış alimlərinin – İbn
Sina və Bəhmənyarın davamçılarının yanında təhsilini davam etdirmişdir.
Aldığı hərtərəfli və dərin biliklər Məhəmmədi az bir vaxtda elmi mühitdə məşhurlaşdırmışdır. Hələ gənc
yaşlarından etibarən o, bir sıra hökmdarların diqqətini cəlb edir, otuz yaşında ikən Kuhistan ismaililərinin
rəhbəri Nəsirəddin Möhtəşəm onu sarayına qonaq çağırır və gənc alimdən əxlaq barədə kitab yazmasını xahiş edir.
1235-ci ildə Nəsirəddin Tusi sonralar ona dünya şöhrəti gətirən və bir çox dillərə tərcümə olunan məşhur “Əxlaqi
Nasiri” əsərini yazır.
Nəsirəddin Tusi elmin müxtəlif sahələri ilə dərindən maraqlanmışdı. Onun qələmindən çıxan yüzdən çox əsər:
astronomiya, riyaziyyat, fizika, tibb, fəlsəfə, etika, məntiq və digər sahələrinə həsr olunmuşdur. Bununla belə
Nəsirəddinin yaradıcılığında astronomiya və riyaziyyat üzrə tədqiqatlar xüsusi yer tutur. Tusi bu sahələrdə aparılmış
iyirmidən artıq uğurlu araşdırmanın müəllifidir. Riyaziyyata həsr etdiyi əsərlər yalnız ərəbcə, astronomiya üzrə
tədqiqatları isə həm fars, həm də ərəb dillərində yazılmışdır. Bu əsərlərin onlarla nüsxələri Əlyazmalar İnstitutunda
saxlanır.
Riyaziyyatçı alimin ən məşhur əsərləri arasında “Şəklül-qita” (“Bütöv çoxtərəfli haqda risalə”), “Came'ül-hesab”
(“Lövhə və tozun köməyi ilə hesab toplusu”), “Dairənin ölçüsü”, “Təhrir Öqlidis” (“Evklid “Başlanğıc”ının təsviri”)
kimi kitablar xüsusi yer tutur. Dörd hissədən ibarət “Zici-İlxani” (“Elxanilərin astronomik cədvəlləri”) əsəri isə alimin
adını dünya astronomiya tarixinə salmışdır. Alimin əsərləri dünyanın bir çox kitabxanalarında qorunub saxlanılır. Eləcə
də Qazi Xosrov bəy kitabxanasında “İsbat əl-cövhər əl-mufariq əsəri saxlanır (2, Ic., s.471).
Sarayevo kataloqundan üzə çıxardığımız 6 azərbaycanlı alimin əsərləri üzərində tədqiqatımızı davam etdiririk.
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Matanat Muradova
The Azerbaijani authors and their works preserved in Qazi Khosrov
Library in Sarajevo
Summary
The works written by the medieval Azerbaijani brilliant intellectuals that dedicated to the different fields of
science, besides, poems and prose works by the different poets and writers were copied by katipsand calligraphs from
time to time and spread. The rare works of the Azerbaijani scholarsare preserved in the various libraries and museums
of the world, including in Qazi Khosrov Library in Sarajevo.

Təranə Xəlilova
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AVROPADA SAXLANILAN BİR NEÇƏ ƏLYAZMA HAQQINDA
(Vatikanda saxlanılan orta əsr Azərbaycan əlyazmaları)
Ölkəmizin zəngin mədəni irsi daim dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan mütəxəssislərin diqqət mərkəzində
olmuşdur. Azərbaycan mədəni və ədəbi irsi Avropa, Amerika, Yaxın və Orta Şərq müzeylərində nümayiş olunub
qorunur. Məşhur Azərbaycan klassikləri ‒ Nizami, Füzuli, Nəsimi, Xətainin əsərlərinin əlyazmaları Avropanm bir çox
müzeylərində və kitabxanalarında saxlanılıb tədqiq olunur.1 Londonun Viktoriya və Albert, Parisin Luvr, Vaşinqtonun
Metropoliten, Vyananın, Romanın, Berlinin, İstanbulun, Tehranın muzey kolleksiyalarına baxarkən orada Azərbaycan
mədəniyyətinə dair əlyazmaları görmək olar. Burada bir vacib məsələni qeyd etmək lazımdır: müxtəlif tarixi dövrlərə
aid olunan və dünyanın bir çox ölkələrində saxlanılan Azərbaycan incəsənətinin maddi nümunələri bəzən İslam
ınədəniyyəti bölməsində, bəzən də İran, Yaxın və Orta Şərq incəsənəti nümunələri kimi nümayiş etdirilir. Bir tərəfdən
İslam dini ideologiyası altında birləşən Şərq ölkələrinin ümumi dini- siyasi dəyərlərinin təbliği, o biri tərəfdən yerli
mühitin özünəməxsus formada müxtəlif tarixi-etnik ənənələri qavraması Azərbaycan incəsənətinin ciddi kataklizmlər
sayəsində formalaşmasına gətirib çıxarır. Tarixi kataklizmlər mədəniyyət və incəsənətimizin bütün sahələrinə ciddi təsir
etmişdir. Azərbaycan memarlığı, xalq sənəti, boyakarlığı dedikdə, dünya incəsənətinin formalaşma prosesini araşdıran
alimlər bu fenomenin yüksək bədii səviyyəyə malik olduğunu qeyd edirlər. Məsələn, XIV-XV əsr Şərq memarlığı
dünya incəsənətinin ən parlaq səhifələrindən biri sayılır. O dövrdə ölkəmiz Teymurilər dövlətinin tərkibində olmuşdur.
Ölkəmizin memarları haqqında Moskvada 1982-ci ildə çapdan çıxmış “История искусства зарубежных стран”
kitabında müəllif yazır “...Öz gənclik şəhəri saydığı Şəhrisəbzin bərpasına Teymur xüsusi diqqət yetirirdi, o bura İran
və Azərbaycan memar-ustalarını cəlb edirdi”.2
Azərbaycan mədəniyyətinin maddi nümunələrinin yüksək bədii xüsusiyyətləri onların müxtəlif vaxtlarda
ölkəmizi ziyarət etmiş əcnəbi səyyahlar, diplomatlar, tacirlər tərəfindən Avropaya müxtəlif yollarla çatdırılması ilə
nəticələnmişdir. Mədəni irsimizi təmsil edən əsərlər bir sıra Avropa ölkələri və Amerikada şəxsi kolleksiyalarda, sərgi
salonlarında nümayiş olunmaqla yanaşı, dünyanın ən məşhur muzeylərində də qorunub saxlanılır. Dünyanın ən zəngin
muzeyləri sayılan İngiltərənin Britaniya, Viktoriya və Albert, ABŞ-ın Pensilvaniya, Tekstil və başqa muzeylərində də
Azərbaycan mədəniyyətinə, tarix və ədəbiyyatına aid əlyazmalar və bir çox qiymətli əsərlər saxlanılır. XVI əsri
Azərbaycanla Avropa və Asiya ölkələrinin geniş əlaqələrinin yarandığı bir dövr kimi xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu
məsələnin tarixi aspektinə toxunan O.Əfəndiyev yazır: “...XVI əsrdən Azərbaycanla Qərbi Avropa ölkələri arasında sıx
ticarət əlaqələri yaranmağa başlayır. Bu əlaqələrin inkişafına təkamül verən əsas amil o idi ki, Qərb ölkələrinin
Azərbaycan ipəyinə xammal kimi böyük ehtiyacları var idi. Avropalıların Azərbaycana XV-XVI əsrlərdə olan
Nailə Əliyeva.“Qərb müzeylərində saxlanılan bir neçə eksponatın tarixi haqqında”, Mədəniyyət Dünyası Elmi-nəzəri
məcmuə, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXII buraxılış, Bakı., 2011, s. 48.
2
История искусства зарубежных стран ХVП-ХVШ века. Под ред. В.И.Раздольской M., 1987,стр. 254-255
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maraqları onların, ümumiyyətlə, Asiya ölkələrinə ticarət yolu açmaq niyyətləri ilə sıx bağlı idi. İlkin inkişaf
mərhələsində olan Avropa sənayesinin bu ölkələrdə mövcud olan ucuz xammala böyük ehtiyacı var idi. Buna görə, o
dövrdən başlayaraq Avropa ölkələri ilə Azərbaycan arasında ticarət əlaqələri yaranmağa başlandı”. 1 1879-cu ildən
Britaniya muzeyində saxlanılan Azərbaycan bədii əsərlərinin tarixi əhəmiyyəti Qərb alimləri tərəfindən öyrənilməyə
başlanmışdır. “İlk olaraq ingilis tədqiqatçı-alimi Çarlz Riyo Britaniya muzeyində saxlanılan türk və fars əlyazmalarının
kataloqlarını tərtib edərkən Avropa klassikləri ilə bərabər Azərbaycan ədəbiyyatı klassikləri - Xaqani, Nizami, Şəms
Təbrizi, Həsənoğlu, Əsrar Təbrizi, Nəsimi, Xətai, Füzuli kimi şairlərimiz haqqında da məlumat vermişdir. Bundan
başqa, Riyo tərtib etdiyi kataloqlarda ilahiyyat, tarix, coğrafiya, dilçilik və s. elmlər haqqında qiymətli əlyazmaları toplu
şəklində sistemləşdirmişdir. Üç cilddən və əlavədən ibarət olan bu əsər klassiklərimizin irsini öyrənməklə yanaşı,
mədəniyyətimizin ayrı-ayrı sahələrinin ingilis dilli ölkələrdə tədqiq olunmasına ciddi təkan vermişdir”.2 Bu gün internet
vasitəsilə bütün dünyaya yayılan məlumatlara əsaslanaraq demək olar ki, Azərbaycan klassiklərinin mədəni irsinin
tədqiqi, orta əsr Azərbaycan əlyazmaları, maddi sənət nümunələrinin tarixi və bədii dəyəri Qərb alimləri tərəfindən
öyrənilib araşdırılır. Britaniya muzeyinin Şərq bölməsində saxlanılan və muzeyin internet saytında göstərilən bir neçə
eksponat haqqında Azərbaycan alimlərinin araşdırmalarından istifadə etməklə əsərlərin tarixi və bədii şərhlərinə dair
Qərb alimlərinin bəzən qeyri-dəqiq, bəzən isə tam yanlış mülahizələrinə aydınlıq gətirmək mümkün oldu. İlk olaraq
Britaniya muzeyinin İslam sənəti bölməsində saxlanılan göy cisimlərinin bürünc qlobusuna aid olan məqalə diqqətimizi
xüsusilə cəlb etdi. Bu eksponatın tarixi və bədii əhəmiyyəti burada belə şərh olunur: Səma cisimlərinin qlobus
xəritələrinin ixtirası qədim yunanlara məxsus olsa da, bu sahənin inkişafında İslam ölkələrinin böyük rolu olmuşdur. Bu
ölkələrdən olan astronomlar yunanların ixtiralarından səmərəli bəhrələnərək, astronomiya elminə bir çox nəzəriyyələr
və göy cisimlərinin qlobus modeli kimi ixtiralar bəxş etmişlər. Qlobusun bir tərəfində 12 bürc təsvir olunub, o biri
tərəfində isə müəllif öz imzasını (Mosullu Məhəmməd ibn Hilal) və əşyanı düzəltdiyi ili (674) (1275-1276) qeyd edib.
Fikrimizcə, bu globusun Mosulda düzəldildiyi faktı böyük şübhə doğurur, çünki İraqın bu şəhərinin o zaman monqollar
tərəfindən zəbt olunduğu tarixdən məlumdur. Teymurilər sülaləsindən olan II Xulaqu xan dövlətinin paytaxtı kimi
İranın şimal-qərbində yerləşən Marağa şəhərini seçmişdi və burada çox zəngin bir rəsədxana qurmuşdu. Məlumdur ki,
monqollar zəbt etdikləri torpaqlardan istedadlı sənətkarları, alimləri öz çevrələrinə toplayırdılar. Belə fərziyyə irəli
sürmək olar ki, Xulaqu xan Məhəmməd ibn Hilalı Marağaya göndərmiş və sənətkar qlobusu Mosulda deyil, Marağada
düzəldibmiş. Burada XIII əsr yalnız Azərbaycanın deyil, bütün Şərqdə tanınmış Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusinin
adına diqqət yetirmək yerinə düşərdi. Çünki Tusi haqqında məlumat Britaniya muzeyində saxlanılan bu əşyanın tarixi
və bədii əhəmiyyətini işıqlandıra bilən əsas amillərdən biridir. Məlumdur ki, 1262-ci ildə Marağa rəsədxanası XIII əsr
elminin ən parlaq simalarından olan Nəsirəddin Tusinin təşəbbüsü ilə yaradılmış və məhz bu elm mərkəzi bütün Şərq
ölkələrinin astronomiya və başqa elmlərin inkişafmda çox böyük rol oynamışdır. Bu məsələyə toxunan A.S.Sumbatzadə
yazır: “...Ərəb alimi ibn əl Fütusi Marağa rəsədxanasının əhəmiyyətini təyin edərkən yazır: “Marağadakı “Hikmət evi”
(Dar əl Hikmə) və rəsədxana orta əsrlərdə bütün Şərq ölkələri üçün bir akademiya idi...”.
Aparılmış araşdırmalar zamanı Vatikan Məxfi Arxivlərində 700-dən çox sənəd araşdırılmış və nəticədə,
Azərbaycan tarixinə aid 85 sənəd aşkar olunmuşdur. Onların arasında Qafqaz Albaniyasına aid 4 sənəd də vardır. Bu
sənədlər italyan, latın, yunan, fransız, ərəb, fars, türk, monqol və s. dillərdədir. Tədqiqatlar nəticəsində aşkar olunmuş
əsərlər X-XX əsrləri, yəni Azərbaycan tarixinin minillik dövrünü əhatə edir. Aşkar olunmuş sənədlərin arasında orta əsr
Azərbaycan hökmdarlarının (Elxani, Səfəvi, Əfşar, Qacar və s.) Roma Papaları ilə məxfi yazışmalarını əks etdirən
məktublar vardır. Başqa sənədlər Vatikan kilsəsinin Azərbaycanda apardığı dini fəaliyyət və təbliğatla bağlıdır.3
Vatikan Apostol Kitabxanasının arxivlərində orta əsr Azərbaycan müəlliflərinin çoxsaylı əlyazmaları mühafizə
olunur. Müxtəlif ölkələrdə işləyən missionerlər Vatikana təkcə məlumat göndərmirdilər, maraqlarını çəkən əşyaları,
müxtəlif xalqların mədəniyyətləri, fəlsəfi-dini görüşləri haqqında məlumat verən kitabları, əlyazmaları da özləri ilə
gətirirdilər.
Apostol kitabxanasının vahid, bütün materialları əhatə edən kataloqu yoxdur. Bu səbəbdən Azərbaycana aid
əlyazmaları aşkar etmək üçün kitabxananın fondlarında tədqiqat işi aparılmış, dörd yüzdən artıq əlyazma sifariş edilərək
ilkin araşdırmaya cəlb olunmuşdu. Bunun nəticəsində, həmin kitabxanada orta əsr Azərbaycan müəlliflərinə məxsus 68
qədim əlyazma əsərləri aşkar edilmişdir. Bunlar türk (Azərbaycan və Osmanlı), fars, ərəb dillərində olan orta əsr
mənbələridir. Qeyd olunduğu kimi, bu əlyazmaların arasında həm məşhur Azərbaycan müəlliflərinin - Nizami, Füzuli,
Nəsimi, Şəbüstəri, Sührəvərdi və digərlərinin əsərləri, həm də indiyə qədər bizə məlum olmayan orta əsr Azərbaycan
müəlliflərinin əsərləri vardır. Məhəmməd Füzulinin 10 əlyazması aşkar olunmuşdur. Onların arasında həm tam
əlyazmalar, həm də fraqmentlər vardır.4
Aşkar olunmuş Azərbaycan müəlliflərinin əlyazmaları türk (Azərbaycan), fars və ərəb dillərindədir. Onların
arasında yeni, Azərbaycanda məlum olmayan və tədqiq olunmamış əsərlər var. Vatikan arxivlərində kəşf olunmuş və
indiyə qədər vətənimizdə araşdırılmamış orta əsr Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri bunlardır: Əbdül-Məcid Şirvani.
‒Kitabi-Sehri‖; Əbdül-Vəhhab Zəncani. Əhməd bin Məhəmməd əl-Hillinin ərəb qrammatikasına aid əsərinin şərhi;
История искусства зарубежных стран. Средние века. Возрождение. Под ред.Ц.Б.Нессельштраусa. М., 1988, стр.
93-94.
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Fərid Ələkbərli. “Vatikan arxivlərində saxlanan Azərbaycana aid əlyazmalar”. “Elm və təhsil”,
Bakı., 2014, s. 4-5.
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Cəlaləddin ət-Təbrizi. ‒Həvvasül-əsma əl-Hüsna‖; Əhməd bin Məhəmməd bin Əli Şirvani. ‒Nəfhatül-Yəmən fi ma
yazül bi-Zikrihi əş-şücən‖; Baba Həsən bin Məhəmməd Şirvani. ‒Kitabi-be Şəcare be Şomare min nücum‖ və s.1
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Tarana Khalilova
Аbout some manuscripts preserved in Europe
The medieval Azerbaijani manuscripts preserved in the Vatican
Summary
Azerbaijan's cultural and literary heritage is demonstrated and preserved in European, American, Middle and
Middle Eastern museums. . The manuscripts of famous Azerbaijani classics - Nizami, Fuzuli, Nasimi, Khatai are
studied in many European museums and libraries. The works representing our cultural heritage are exhibited in a
number of European countries and America, both in private collections and in exhibition halls, as well as in the world's
most famous museums. The study of the cultural heritage of Azerbaijani classics, medieval Azerbaijani manuscripts,
historical and artistic value of material art samples are studied by Western scientists.

Şəhla Məcidova
Şirvan şəhər 16 nömrəli tam orta məktəb,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
MÖVLANA MÜZEYİNDƏ (KONYA) SAXLANAN
AZƏRBAYCAN ƏLYAZMALARI
Dünyanın dörd tərəfinə yayılmış, müxtəlif ölkələrin kitabxanalarında və şəxsi kolleksiyalarında qorunan və maddimənəvi sərvətimiz olan əlyazmalarımız özündə təkcə hər hansı elmi və ya bədii məzmunu deyil, eyni zamanda,
yazıldığı və hətta üzünün köçürüldüyü dövrün ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni durumunu əks etdirən məlumatları da
daşıyan dəyərli nümunələrdir. Bəzən bir məlumatı dəqiqləşdirmək üçün bir neçə, hətta onlarla nüsxə müqayisə edilir.
Bu zaman bu nüsxələrin digər variantlarının da tədqiqata cəlb edilməsi və başqa ölkələrdə saxlanan əlyazmalarının
axtarılması zərurəti ortaya çıxır. Bu baxımdan Əlyazmalar İnstitutunun son illər müxtəlif ölkələrdə saxlanan əlyazma
nüsxələrinin surətlərinin ölkəmizə gətirilməsi və tədqiqatlara cəlb edilməsi sahəsində apardığı işləri göstərmək olar.
Həmçinin institutun keçirdiyi bu konfransları da bu sahədə atılmış ən gözəl addım hesab etmək lazımdır.
Qeyd etdiyimiz kimi, əlyazma nüsxələrimiz müxtəlif ölkələrin əlyazma fondlarında, kitabxanalarında və şəxsi
kolleksiyalarında qorunub saxlanır. Bu məkanlardan biri də Konyada Mövlana Muzeyidir. Konyada saxlanan əlyazma
nüsxələrimiz də müxtəif məzmunda olan əsərlərlə zəngindir. Apardığımız araşdırma nəticəsində məlum oldu ki,
Mövlana Muzeyində bu əlyazma nüsxələrimiz saxlanılır:
1460 şifrli əlyazma toplusunun 73b-86a vərəqlərində Şihabəddin Sührəverdinin (1154-1191) “Məqbul” əsəri.
Əsmayi-hüsnədən 40 adın açıqlaması və hər ada aid duadan bəhs edən risalə, farsca, h. 867-ci il şəvval ayında (m. 1463
iyun/iyul) əl-Kəşfi ibn tərəfindən üzü köçürülüb (I, 177).
1507 şifrli əlyazma toplusunun 2a-38a vərəqlərinə Mahmud Şəbüstərinin (1288-1320) “Gülşəni-raz” əsəri (farsca)
köçürülüb (I, 191).
1
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1960 şifrli nüsxə Əbul-Fədail Məhəmməd ibn Abdullah ibn Məhəmməd ibn Əli ibn Həsən əl-Miyanəci əlHəmədani (1099-1131) “Məktubat” (fars dilində), pis nəsxlə yazılıb, 111 məktubdan ibarətdir, 354 vərəqdir. Hər
məktub üç yarım, dörd, beş və ya altı səhifədən ibarətdir. Məktubların çoxu “bəradəri-əzəm” müraciəti ilə başlayır.
Sufiliyə aiddir (II, 1).
1961 şifrəli nüsxə Əbul-fədail Məhəmməd ibn Abdullah ibn Məhəmməd ibn Əli ibn Həsən əl-Miyanəci əlHəmədani “Təmhidat” (“Müqəddimələr”) (fars dilində), təliqlə yazılıb, 162 vərəqdir. 1a-da h.1309-cu (m. 1891/92) ilə
aid yazısı ilə Gülşəni təriqətinə mənsub Lütfullah Lütfi adlı şəxsə aid möhür var. “Təmhidat”ın türkcəyə iki tərcüməsi
var. Birincisi II Sultan Səlimin (1524-1574), ikincisi III Sultan Muradın (1546-1595) dövründə edilib (II, 2-3).
1693 şifrli nüsxə Əbul-Fədail Məhəmməd ibn Abdullah ibn Məhəmməd ibn Əli ibn Həsən əl-Miyanəci əlHəmədani “Təmhidat” (fars dilində), təliqlə yazılıb. 144 vərəqdir, vəqf möhürü var, xəttə görə h. 894-cü (m. 1488/89)
ilə aiddir. Katibi Hüseyn ibn Abdullah ibn Musa ət-Təbrizi əl-Hüseynidir (II, 5).
291 şifrli əlyazma nüsxəsi topludur, Qasim Ənvar Təbrizinin (1356-1434) farsca risaləsi 15a vərəqinə yazılıb (II,
17).
1712 şifrli toplunun 48b-82b vərəqlərinə Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” əsərinin üzü köşürülüb (III, 26-27).
1718 şifrli nüsxəyə də “Gülşəni-raz” əsəri köçürülüb. Toplunun 11b-47a vərəqlərini əhatə edir (II, 30).
1720 şifrli nüsxə də topludur. 2a-77a vərəqlərində h.1061-ci (m. 1650/51) ildə Fəzlullah Hürufi Astrabadi (1391394) “Ərşnameyi-İlahi”si (farsca) yazılıb. Əsər Nəimi adının mənasını açıqlayan 15 beytlik qəzəllə başlayır. 2065
beytdir (II, 33-34).
Həmin nüsxənin 85b-213a vərəqlərində farsca hürufiliyə aid bir risalə də var (II, 34).
306 şifrli nüsxə topludur. 142a-147b vərəqlərində Şeyx Səfiəddin Ərdəbili (1252-1334) haqqında rəvayətlər
yazılıb, əvvəli və sonu olmayan bir yazıdır (II, 42).
307 şifrli toplunun 1b-41a vərəqlərinə Fəzlullah Nəiminin “Növmnamə”si köçürülüb (II, 43).
1730 şifrli toplunun 5b-65b vərəqlərində Eynəl-Qüzzat əl-Həmədaninin “Təmhidat” əsəri, h. 808-ci (m. 1405/06)
köçürülüb (II, 52). Maraqlıdır ki, muzeydə saxlnan nüsxələrin əksəriyyətində əsərin adı Eynəl-Qüzzatın digər əsərinin
adı “Zubdətul-haqaiq” (“Həqiqətin məğzi”) kimi verilib. Bu da katib səhvidir.
1733 şifrli toplunun 1a vərəqinə farsca Nəiminin öldürülməsi ilə bağlı Əlincə qalası haqqında 4 beytlik bir şeir
yazılıb. Kağızına və yazısına görə h. IX-X (m. XV-XVI) əsrlərə aid edilir (II, 57).
Şifrli toplunun 147b-182b vərəqlərinə Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” əsərindən 1003 beyt köçürülüb (II,
62).
Həmin nüsxənin 183b-184b vərəqində isə Əli adlı şairin üç qəzəli yazılıb. Gölpınarlının qeydinə görə, dilindən
azəri olduğu məlum olan bu şairin h. IX (m. XV) əsrdə yaşadığı təxmin edilir. Qəzəlin üçü də gözəl və mahiranədir. İlk
qəzəl Nəsiminin (1369-1417) “Nigarım, dilbərim...” qəzəlinə nəzirə yazılıb (II, 62-63)
2089 şifrli toplunun 276b-280b vərəqinə Marağalı Əvhədinin (1274-1338) Sənainin (1081-1131) şeiirinə nəzirə
yazdığı təxmin edilən şeiri yazılıb (II, 65).
2108 şifrli toplunun 40b-58b vərəqlərinə Seyyid Qasim Ənvar Təbrizinin farsca “Divan”ının üzü köçürülüb. Bu
“Divan”a 100 şeir və 9 rübai daxildir (II, 168).
2121 şifrli əlyazma toplusunun 7b-118b vərəqlərində Seyyid Yəhya Şirvaninin (1410-1462) “Kəşful-qulub”
əsərinin üzü köçürülüb(farsca). Kitab saliklərin arzusu ilə dörd bölməyə: mərifəti-əql, mərifəti-dil, mərifəti-ruh və
mərrifəti-nəfsə ayrılıb (II, 188).
2145 şifrəli nüsxə Şəmsəddin Məhəmməd Təbrizinin (1185-1248) “Məqalət”ini ehtiva edir, 191 vərəqdir, ilk
vərəqində h. 1051-ci (m. 1640) ilə aid möhür var. Kitab dörd hissədən ibarətdir (II, 219).
Şifrli nüsxənin 121a-476b vərəqlərinə Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” əsəri köçürülüb (II, 260).
2278 şifrli nüsxəyə Məhəmməd Füzulinin (1494-1556) “Hədiqətüs-süəda” əsəri h. 985-ci il cəmadiyəl-axır ayında
(m. 1577 iyul/avqust) köçrülüb, yəni müəllifin vəfatından 22 il sonra yazılıb. 223 vərəqdir, Katib Məhəmməd ibn
Bəkrdir (II, 293-294).
2273 şifrli nüsxəyə Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsəri (türkcə) daxildir, 236 vərəqdir, h. 994-cü (m.1585/86) ildə
köçürülüb (II, 294-295).
2304 şifrli nüsxənin 1a-8b vərəqlərinə Xaqaninin (1126-1199) “Xulya” adlı əsəri yazılıb, naqisdir (II, 298).
2317 şifrli nüsxəyə Füzuli ibn Süleymanın “Leyli və Məcnun” poeması təliqlə yazılıb, 107 vərəqdir, Möhürdə
h.948-ci il (m.1541/42) yazıldığına görə əsərin yazılmasından 6 il sonraya təsadüf edir ki, buna görə bu nüsxə poemanın
ən qədim və doğru nüsxəsi hesab edilir (II, 311).
2318 şifrli nüsxə topludur, 1b-90a vərəqlərinə Füzulinin “Leyli və Məcnun “ poeması yazılıb. H. 1185-ci il
zilhiccə ayında (m. 1772 mart/aprel) Mahmud Əli əl-Əsl tərəfindən köçürülüb (II, 311).
2319 şifrli nüsxəyə Füzulinin “Leyli və Məcnun” poeması köçürülüb, sondan naqisdir, 135 vəərəqdir. H. XI (m.
XVII) əsrə aiddir (II, 312).
2415 şifrli nüsxədə Nəsiminin “Divan”ı (türkcə) yazılıb, 79 vərəqdir, h. 1035-ci ilin rəbiül-əvvəl ayı (m. 1625
dekabr) kitabın tamammlanması tarixi kimi qeyd edilib (II, 330).
2417 şifrli nüsxəyə Nəsimi “Divan”ı (türkcə) köçürülüb, 82 vərəqdir, əvvəldən naqisdir (II, 334).
2430 şifrli nüsxəyə İzzəddin Yusuf Həqiqinin türkcə “Divan”ı köçürüllüb, bu “Divan”da Azərbaycanın görkəmli
şəxsiyyətləri Nəimi, Şeyx Heydər, Şeyx Xəlil, Şeyx Cüneyd haqqında məlumatlar verilir. 349 vərəqdən ibarətdir (II,
346-348).
2467 şifrli əlyazma toplusunun 71a-77a vərəqlərində Füzulinin iki qəsidəsi verilmişdir (II, 386).
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2556 şifrli nüsxəyə Nizaminin “Leyli və Məcnun” poeması yazılıb, 62 vərəqdən ibarətdir (II, 445).
2587 şifrli nüsxəyə Saib Təbrizinin (1601-1677) “Divan”ı köçürülüb, farsca, təliqlə yazılıb, 475 şeir var, h.1121-ci
ildə (m. 1709/10) katib Əvəz Məhəmməd ibn Molla Fazil köçürüb, 118 vərəqdir (III, 1).
2588 şifrli nüsxə yenə də Saib Təbrizi “Divan”ını əhatə edir, farsca, 166 vərəqdir, 910 şeir var, h. XI (m. XVII)
əsrə aid olduğu təxmin edilir (III, 3-4).
2590 şifrli topluda müxtəlif şairlərin şeirləri toplanıb. Onların arasında Əvhədi, Fədai və Xətayinin (1487-1524)
şeirləri də var (III, )
2595 şifrli nüsxəyə Məhəmməd Şirin Məğribinin farsca “Divan”ı köçürülüb, 79 vəərəqdir. H. IX (m. XV) əsrə
aiddir (III, 35). Məğribi təxəllüsünü daşıyan bu şair Təbrizdə anadan olub, Məğrib ölkələrinə səyahət etdiyi üçün bu
təxəllüsü götürüb.
2617 şifrli topluda Saib Təbrizinin 133 qəzəli var (III, 41)
2686 şifrli nüsxəyə Təvəkkül ibn İsmayıl ibn Hacı əl-Ərdəbilinin (İbn Bəzzaz) “Əl-məvahib əs-səniyyə filmənakib əs-Səfəviyyə” (Safvətus-səfa) (farsca) əsəri köçürülüb, 394 vərəqdir (III, 58-60).
2811 şifrli əlyazma nüsxəsinə Məhəmməd Tağı Təbrizinin (XVII) “Havass əl-hayvan (Hayat əl-Hayvan əsərinin
tərcüməsi) yazılıb, 239 vərəqdir. H.808-ci (m. 1405/06) ildə vəfat edən Şeyx Kəmaləddin Məhəmməd İsa əd-Dəmirinin
“Hayat əl-hayvan” əsəri h.1052-1077-ci (m.1642-1667) illərdə hökm sürən II Şah Abbas Səfəvi (1632-1666) və nüvvab
Mirzə Məhəmməd İbrahimin arzusu ilə tərcümə edilmişdir. Nüsxə h.1127-ci il şaban ayında (m. 1715 avqust)
köçürülüb (III, 68-69).
4361 şifrli topluda Xətayi, Əssar Təbrizi (1325-1390), Möhtəşəmi, Füzulinin şeirləri də var (III, 199-200).
4370 şifrli nüsxəyə Füzuli “Hədiqətüs-süəda” əsəri yazılıb, 297 vərəqdir (III,202).
4631 şifrli nüsxə Nəsirəddin Tusi (1201-1274) “Hallu müşkilati, Kitab əl-işarat val-tənbihat” (ərəbcə) əsəri
yazılıb, 315 vərəqdir, yazı bütün xüsusiyyətlərinə görə Səlcuq dövrünə, yəni h.VII (m.XIII) əsrə aiddir (III, 210).
4833 şifrli nüsxə topludur, onun 86b-110a vərəqlərinə Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” əsərinin üzü köçürülüb
(III, 244).
4985 şifrli nüsxəyə Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsəri köçürlüb, türkcə, 227 vərəqdir (III, 273).
5071 şifrli əlyazma toplusunun 40a-44a vərəqlərinə Haqqı adlı şairin və Füzulinin şeirləri yazılıb (III,296).
Həmin nüsxəninə 63a-126a vərəqlərinə Məsihi (1579-1655), Xətayi, Nəsiminin şeirləri köçürülüb (III,297).
5237 şifrli əlyazma nüssxəsinə Nəsirəddin Tusinin “Hallu muşkilati, Kitab əl-işarat val-tənbihat” (ərəbcə)
köçürülüb, 224 vərəqdir, əlyazmanın köçürüldüyü tarix h. 661-ci il cəmadiyəl-əvvəl ayı (m. 1263 mart/aprel) gösstəilib.
Nüsxə şərihin həyatı və öz yazısından köçürülüb (III,307). Diqqəti cəlb edən məqamlardandır ki, Konyada saxlanan
Nəsirıddin Tusinin əsərləri sağlığında yazılıb, bu da həmin nüsxələrin ən yaxşı və doğru mənbə olmasından xəbər verir.
5441 şifrli nüsxəyə Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” əsəri (farsca) yazılıb, 37 vərəqi ehtiva edir, yazısı, kağızı
və xüsusən qızılı işləmələrinə görə h. IX (m.XV) əsrə aid olduğu qeyd eedilir (III. 330).
5755 şifrli əlyazma toplusuna Eynəlqüzzat əl-Həmədaninin “Məktubat” əsəri köçürlüb, 19 məktub daxildir,
naqisdir, birinci məktubun əvvəli ilə sonuncu məktubun sonu yoxdur. Hansısa əlyazma nüsxəsinin ortasından
qoparılmış 18 vərəq (kitabın 260-277 vərəqləri) kitab halına salınıb. Kağız və yazı tərzi sırf Səlcuq dövrünün
xüsusiyyətlərini daşıyır (III, 362)
5805 şifrli əlyazmaya Məhəmməd Mehdi Astarabadi (XVIII əsr) Tarixi-Nadiri (farsca) yazılıb, 165 vərəqdir, h.
1237-ci il səfər ayında (m. 1821 oktyabr/noyabr) əlyazma nüsxəsi tamamlanıb (III, 377-378).
Mövlana Muzeyində saxlanan əlyazmalarımız da mədəniyyətimizin, elmimizin, ədəbiyyatımız, tariximizin bir
parçasını özündə saxlayır. Onların hər biri ayrılıqda müxtəlif tədqiqatlar, yaxud tədqiqatlara cəlb edilmiş obyektlərin
araşdırılması üçün əvəzedilməz mənbə, ən dəqiq istinad ola bilər.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.

Mevlana Muzesi Yazmalar Kataloğu, I cilt, Türk Tarih Kurumu Basımevi. - Ankara, 1967. - 299s.
Mevlana Muzesi Yazmalar Kataloğu, II cilt, Türk Tarih Kurumu Basımevi. - Ankara, 1971. - 482 s.
Mevlana Muzesi Yazmalar Kataloğu, III cilt, Türk Tarih Kurumu Basımevi. - Ankara, 1972. - 405 s.

Shehla Medjidova
Mevlana Museum (Konya) SavedAzerbaijan manuscripts
Summary
The manuscripts are unique examples, consist of not only the contents of any scientific or feature works, but also
the sosial-political, economical, cultural situations of the epoch of these manuscripts. The investigation is devoted to the
Azerbaijan manuscripts, kept in Movlana Museum in Konya, Turkey.
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Şəmsi Pənahoğlu
AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına
Şərqşünaslıq İnstitutu
YUSİF BƏY BABAPURUN “DÜNYA KİTABXANALARINDAKI
TÜRK ƏLYAZMALARI KATALOQU” ƏSƏRİ HAQQINDA
Yusif bəy Babapur 1978-ci ildə Azərbaycanın olduqca dilbər və tarixi guşələrindən biri Marağada anadan
olmuşdur. Elm tarixi ixtisası üzrə doktoranturanı Kanada Tibb Akademiyasında bitirib, elm tarixi üzrə fəlsəfə
doktorudur. 2014-cü ildə islam tibb mətnləri üzrə yazdığı “Nurəleyun” (“Gözlərin nuru”) əsəri İran İslam
Respublikasında “İlin kitabı” mükafatına layiq görülüb. 50 min mənbəni ehtiva edən “İslam dövrü həkimliyi və ənənəvi
tibbi” 10 cildlik ensiklopediyasının (izahlı lüğət) elmi redaktorudur. “Şokuhi” Əlyazmaşünaslıq Fondu Elmi Şurasının
və İdarə Heyətinin üzvü və bu fondun icraçı direktorudur.
Marağa ilə bağlı, demək olar elə bir sahə yoxdur ki, Yusif bəy Babapurun tədqiqatlarında öz əksini tapmasın.
Bu baxımdan bu böyük alimi “Marağaşünas” adlandırsaq, heç də səhv etmərik.
Sadə, təvazökar, həddən çox zəhmətkeş olan bu gözəl insan, bəlkə də, zəmanəmizin ən məhsuldar işləyən
tədqiqatçılarından biridir. O, 316 adda kitabın (əsər, monoqrafiya, tərcümə, elmi-tənqidi mətn, kataloq, tərtib, izahlı
lüğət, ensiklopediya, müqəddimə, şərh və təhlilli fotofaksimilə, redaktə və s.) və 300-dən artıq məqalənin müəllifidir.
Təbii ki, onun bütün əsərləri gərgin zəhmətin bəhrəsi kimi dəyərlidir. Çünki onların, demək olar ki, hamısı
əlyazmalar əsasında yazılmışdır. Ancaq əlyazmaşünaslıq, xüsusən də türkdilli əlyazmalar baxımından “Dünya
kitabxanalarindaki türk əlyazmalari kataloqu” əsəri (1) o dərəcədə əhəmiyyətlidir ki, ona qiymət qoymaq mümkün
deyildir. Bu əsər 1916-cı ildə Tehranda fars dilində 6 cilddə nəşr olunmuşdur.
Əslində hər bir böyük işin xüsusi stimulu olur. Bizcə, Yusif bəy Babapurun bütün yaradıcılığı, xüsusən də
“Dünya kitabxanalarindaki türk əlyazmalari kataloqu” əsərinin stimulu bu böyük alimin vətənpərvərliyindən, vətən
sevgisindən, vətən məhəbbətindən qaynaqlanır. Bu cəhət kataloqun əvvəlindəki qeyddən də məlum olur. Müəllif bu
qeydində yazır: “Şirin Türk dilini mənə öyrətmiş ata və anama ithaf edirəm”.
“Dünya kitabxanalarindaki türk əlyazmalari kataloqu” əsərinin “Giriş”ində müəllif qeyd edir ki, islam
mədəniyyətinə aid elmi və texniki əlyazmaların kataloqunu hazırlayıb 27 cilddə nəşr etdirdikdən sonra belə qərara
gəldim ki, dünya kitabxanalarında mövcud olan və müxtəlif ölkələrdə çap olunmuş kataloqlara düşmüş ana
(türk)dilimdəki əlyazmaların kataloqunu hazırlayım. Araşdırmalardan məlum oldu ki, dünyada olan bu cür
əlyazmaların sayı 17 mindən artıqdır. Biz onlardan 16996 əlyazmanı seçib və təkmilləşdirib bu kataloqa daxil etdik/
Əsərin fövqəladə dəyəri onunla müəyyən olunur ki, “Dünya kitabxanalarindaki türk əlyazmalari kataloqu” izahlı
kataloqdur. Bu, o deməkdir ki, kataloqa daxil edilmiş bütün əlyazma nüsxələri haqqında maksimum informasiya
mövcuddur. Belə ki, Yusif bəy Babapurun özünün də vurğuladığı kimi, kataloqda əsərlərin adları əlifba sırası ilə
verilmişdir. Hər bir əsərin adından sonra onun müəllifi (əgər məlumsa), yazılma tarixi, latınca ad, müəllif və tarixi, bab
və fəsilləri, strukturu, təzkirəçilərin mənbələri, əlyazmanın bütün paleoqrafik göstəriciləri, kitabşünaslıq baxımından
nüsxənin nömrəsi və saxlandığı kitabxana qeyd olunmuşdur.
Daha sonra müəllif qeyd edir ki, bu əsərin hazırlanması illərə başa gəldi və ona bu işdə yardımçı olmuş
əməkdaşlarının zəhmətini yüksək qiymətləndirir və onlara şükranlarını çatdırır.
Əsərin sonunda əlifba sırası ilə əlyazma müəlliflərinin adları, daha sonra isə əsərin hazırlanmasında istifadə
olunmuş mənbələrin siyahısı verilmişdir.
Haşiyə çıxaq ki, Yusif bəy Babapurun “Dünya kitabxanalarindaki türk əlyazmalari kataloqu” əsərindəki hər bir
əlyazma elmimiz, dilimiz, ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz, incəsənətimiz, bütövlükdə tariximiz üçün xüsusi əhəmiyyətə
malikdir. Məsələn, təkcə Sabunçuoğlunun “Əlcərrahiyi-Elxaniyyə” əsərində verilmiş 306 təsvir (miniatür), o dövrə aid
dəyərli incəsənət əsəri kimi nə dərəcədə qiymətlidir!? Onların hər biri bir şedevrdir. Nümunə üçün bu miniatürlərdən
biri əlavə olunur.

Sabunçuoğlunun “Əlcərrahiyi-Elxaniyyə” əsərinin miniatürlü əlyazma səhifələrindən bir nümunə
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Yusif bəy Babapurun “Dünya kitabxanalarindaki türk əlyazmalari kataloqu” əsərinin Azərbaycan dilinə
tərcüməsi və nəşri şərqşünaslığımız üçün böyük bir töhfə olardı.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.

 در. با همکاری و حمایت دکتر جالل جالل شکوهی. به اهتمام دکتر یوسف بیگ باباپور.فهرست دستنویسی های ترکی در کتابخانه های جهان
. ص2731 . 1394 . منشور سمیر. تهران. جلد6

Shemsi Penahoqlu
About the work of “Catalogue of Turkish manuscripts in the world libraries”
by Yusif bay Babapur

Summary
As we know, co-existing of three languages (Turkish, Persian and Arabic) was observed in the Near and Middle
East, and consequently, many scholars and poets partially or entirely created their works of art in Persian or Arabic.
Therefore, one of the national issues of state significance is the translation of the Azerbaijani literature written in other
languages, their publishing and propagation, as well as the transliteration of the works written in Arabic scripts. In this
regard, it is interested Turkish manuscripts, keeping in the Word libraries.
With this paper first had made effort to search the work of “Catalogue of Turkish manuscripts in the world
libraries” by Yusif bay Babapur

Hümbətova Almara
Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantı
AZƏRBAYCANIN KLASSİK ŞAİRLƏRİNİN ƏSƏRLƏRİ DÜNYA KİTABXANALARINDA
Xalqımızın görkəmli şəxsiyyətlərinin yaratdığı əlyazma kitabı dünyanın mədəniyyət mərkəzlərinin
kitabxanalarında özlərinə layiqli yerlərdən birini tutmuşdur. Misir kitabxanaları, məsələn: “Dərül – kutub” və “Vəsaigül
– qaumiyyə” kitabxanası maraq doğurur. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin beş nüsxəsi, “Yeddi gözəl”,“Leyli və
Məcnun”, “Məxzəmül - əsrar”, “Xosrov və Şirin”, “İsgəndərnamə” poemalarının ayrı – ayrı əlyazmaları, eləcə də
“Xəmsə”nin xülasəsi, “Leyli və Məcnun”dan və “Fərhad və Şirin”dən seçmələrdən ibarət əlyazmalar şairin poetik irsini
daha dərindən öyrənmək baxımından elmi əhəmiyyət daşıyır.
“Dərül – kutub”da ən böyük kolleksiyalardan biri də Məhəmməd Fizulunin əsərləridir. Şairin türk divanının on
biri, “Leyli və Məcnun” poemalarının və fars divanının bir nüsxəsi, “Hədiqətüs – süəda” tərcüməsinin səkkiz əlyazması
saxlanılır.
“Xəqani Şirvanının Divan”ının, “Töhfətül – iraqeyn”, “Qəsidə taiyyə” əsərlərinin, Xətainin, Övhədi Marağainin,
Şahi Səbzivarinin, Saib Təbrizinin, İbrahim Gülşəninin, Qasım Ənvarın divanlarının, Əssar Təbrizinin “Mehr və
Müştəri”, Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni – raz” və başqa Azərbaycan klassikləri əsərlərinin bu kitabxanada saxlanılan,
ayrı – ayrı ölkələrdə üzü köçürülmüş əlyazmaları klassiklərimizin yaradıcılıqlarını özündə əks etdirən dəyərli
mədəniyyət abidələridir.
Orta əsrlərə aid Azərbaycan tərcümə əsərlərinin əlyazmaları Azərbaycan - ərəb və Azərbaycan – fars ədəbi
əlaqələri tarixinin araşdırması baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Klassik Azərbaycan – türk tərcümə ədəbiyyatı
nümunələrinin çoxu XIV – XVI yüzilliklərə aiddir ki, onların əlyazmalarının müəyyən bir qismi dünyanın müxtəlif
muzey və kitabxanalarında mühafizə olunur.
Azərbaycan əlyazmaları Yaxın və Orta Şərqin əksər mədəniyyət mərkəzlərində - Tehran, Məşhəd, Qum, İsfahan,
Konya, İstanbul, Qahirə, Tunis, Daşkənd, Düşənbə, Kəlküttə, Laknau, Dəkkə, Pəncab və digər böyük şəhərlərin
kitabxanalarında saxlanmaqdadır. Tədqiqatçıların müşahidələrinə əsasən Şərqdə ən çox əlyazmalarımız İranda,
Türkiyədədir. Avropada isə əlyazmalarımız daha çox Moskva, Sankt – Peterburq, London, Paris, Dublin, Berlin,
Drezden, Vatikan, Vyana, Praqa, Sarayevo, Upsala və ABŞ – nın bir sıra şəhərlərinin ən məşhur kitabxana və
muzeylərindədə saxlanılır və nadir eksponatlar kimi nümayiş olunur.
Qılınc və qələm sahibi Şah İsmayıl Səfəvi Xətainin “külliyyat”ının nadir əlyazma nüsxəsi əlyazmalar içərisində
böyük dəyərə malik olmuşdur. O, qısa ömür yaşamasına baxmayaraq, tarixə, mədəniyyətə əhəmiyyətli şəkildə ciddi
təsir göstərmişdir. Bu əlyazma Şah İsmayıl Səfəvinin ölümündən iyirmi üç il sonra 953 – cü h. qəməri ilində
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köçürülmüşdür. Katib Əl - Herəvi kimi qüdrətli yazarın əli ilə Herat darüssəltənəsində 205 vərəq və ya 408 səhifədə
səfəvi yanıq dəridən olan cildə salınmışdır. “Külliyyat” üç bölümdən “Nəsihətnamə”, “Dəhnamə”, “Sultan Xətainin
Divanı”ndan ibarətdir.
Şairin qəzəlləri və lirik şeirləri türk dilinin sadəliyini, axıcılığını, klassik və folklor ədəbiyyatının ən yaxşı
xüsusiyyətlərini, özündə əks etdirir. Qaranlıq zamanı – “zülmət çağı”, yorğun bülbül – “xəstə bülbül”, qan göz yaşı –
“qanlı yaş”, viran könül – “yıxılmış könül”, yanağı gül – “gülgül yanaqlı”, qaşı hilal – “hilal qaşlı” və. s. kimi sadə
asanlıqla anlaşılan ifadələr, ibarələr bu əsərlərin bədiiliyini daha da artırır.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində hökmdar – şair kimi tanınan Qaraqoyunlu hökmdarı Mirzə Cahan Şah (1467)
“Həqiqi” təxəllüsüilə həm Azərbaycan, həm də fars dilində şeirlər yazmış, divan ədəbiyyatımızı özünəməxsus ədəbi irsi
ilə zənginləşdirmişdir. Cahan Şah hökmdarlığı dövründə elmə, alimlərə hörmət etmiş, Təbriz və digər böyük şəhərlərdə
kitabxana, mədrəsə və məscidlər tikdirmişdir. Cahan Şah Həqiqi “Divan”ının elm aləminə beş əlyazma nüsxəsi
məlumdur. Yerevanda Mesrop Maştos adına Qədim Əlyazmalar İnstitutunda – Matenadaranda saxlanılır. Cahan Şah
“Divan”ının ikinci əlyazması Londonun Britaniya muzeyində saxlanılır. Cahan Şahın “Divan”ının digər əlyazması
Ankara Universiteti Dil və Tarix – Coğrafiya fakultəsi kitabxanasının əlyazmalar bölümündə 1. 2221. Şifrəsi ilə qeydə
alınmışdır. “Divan” digər əlyazma Tehran Universitetinin Mərkəzi kitabxanasında 8198 şifrəsi ilə saxlanılır.
Orta əsrlər Azərbaycan tərcümə ədəbiyyatının ilkin nümayəndələrindən üçü XIV əsr şairi – mütərcimi
Ərzurumlu Mustafa Qazı Zərirə məxsusdur.
XIX əsrdə Azərbaycan şairi Rəmzi Baba gənc yaşlarında vətənini tərk edib, müxtəlif ölkələrə səyahət etmişdir.
İstnbula gəlmiş və ömrünün sonuna qədər orada yaşamışdır. Türk alimi tarixçi, İbn Üləmin Mahmud Kamal İnal ( 1870
– 1957) , Rəmzi Babanın tərcümeyi – halını araşdırmışdır. Tarixçi, alim yazırdı ki, Rəmzi Baba Təbrizlidir. İyirmi
yaşında o, İstanbula gəlir. Rəmzi Baba ustad şair kimi, həm də öz bədihəguluğu ilə məşhur idi. Həyatının iyirmi beş –
otuz ili Osmanlı dövründə, İstanbulda tənzimat dövrü ilə bağlı yeni ədəbiyyatın, yarandığı dövrə təsadüf edir.
Qaraqulaq karvansarasında kirayə etdiyi oda (mənzil) dəfələrlə xeyriyyəçi şəxslər tərəfindən döşənilmiş, müntəzəm
olaraq, icarə haqqı ödənilmişdir. Lakin ustad şairin biçarə işrətdən başı açılmadığından əsərləri bəzi ovbaş və nalayiq
adamlar tərəfindən ələ keçmişdir. Əsərləri də ömrü kimi unudulmağa məruz qalmışdır. Rəmzi Baba uzun sürən
xəstəlikdən sonra Məktəbi – Tibbiyyə xəstəxanasında ( səksən yaşını keçmişdir) vəfat etmişdir.
Klassik Azərbaycan tərcümə ədəbiyyatı nümunələrinin çoxu XV – XVI yüzilliklərə aiddir. Əvvəlki əsrlərdən
fərqli olaraq, XV – XVI yüzilliklərdə həm nəsrlə, həm də nəzmlə edilmiş tərcümə əsərləri ortaya çıxır.
Tehranın Məclise – Şuraye – İslami kitabxanasından adı ədəbiyyata düşməmiş XIX əsr Azərbaycan şairi
Abdulla Bərqi Xoyinin farsca divanına daxil olan anadilli şeirlərinin surəti əldə edilib. Məhəmmədəli Tərbiyətin
“Danişməndani – Azərbaycan” əsərində Bərqi haqqında yazmışdır: Mirzə Abdulla kosasaqqal, dağınıq saçlı, xoşsöhbət
idi. Onun savadı yox idi. Lakin o, savadsız olsa da gözəl şeir qoşur, qəzəl deməyə rəğbət göstərirdi. Zəncan mahalının
Xəmsə şəhərində “Dara” təxəllüslü Abdulla Mirzənin ( Fətəli şahın oğlu və Zəncanın hakimi) yanında olmuş, onun
tövsiyəsi ilə Zəncanda evlənmiş və orada qalmışdır. Bərqi hicri – qəməri 1247 – ci ( m. 1831 ) ildə taun xəstəliyindən
vəfat etmişdir.
Abdulla Bərqi Xoyi divanının əlimizdə olan Tehranın Məclise – Şuraye – İslami kitabxanası farsca qəzəllər,
185b – 186a vərəqlərində farsca bir qəsidə, bir neçə qəzəl, 186b – 194b vərəqlərində Azərbaycan dilində nəstəliq xətti
ilə qəzəllər köçürülmüşdür.
Azərbaycan müəlliflərinin əlyazma kitabı saxlanılan Məşhəddəki İmam Əli Rza ( ə) kitabxanasının ( Astani –
Qüdsi – Rəzəvi) avropalı ilk müsafiri tanınmış şərqşünas alim, səyyah Nikolay Vladimiroviç Xanikov ( 1819 – 1878)
olmuşdur. Xanikov burada nadir əlyazma və sənədlərin surətunu də əldə etmişdir. Azərbaycan alimlərinin əsərləri bu
zəngin xəzinədə 3654 cild əlyazma, qədim çap kitabı, 64 ədəd sənəd – bu sənədlər yüz ədəd bükülü kağızda ( tumar)
yerləşdirilmişdir – mühafizə olunur. Nadir kitabların 1041 nüsxəsi Qurani – Kərimdir. Burada Nadir Şah Əfşarın (1688
– 1747) kitabxanası öz zənginliyi ilə seçilir. Kolleksiyada dörd yüz əlyazma, “Tarixi – İbn Xəllikan”, Mahmud
Şəbüstərinin “Gülşəni – raz”, “Təzkirətüş – şüəra”, “Divani – Cami” və. s. başqa əlyazmalar, müxtəlif sənədlər
mövcuddur.
Məlumdur ki, Azərbaycan hər zaman düşmənlərin hücumuna məruz qalmış, onun həm tarixi, həm də ədəbi
abidələri də talan olmuşdur. Ona görə də öz zəmanələrində tanınmış şairlərin çoxunun əsərləri bizə gəlib çatmamışdır
və ya az bir hissəsinin əsərləri bizə gəlib çatmış ya da dünyanın digər ölkələrində alimlərin araşdırmaları nəticəsində
aşkar edilir. Məlum olur ki, Azərbaycan şairlərinin əsərləri dünyanın müxtəlif muzeylərində saxlanmaqla, həmin
muzeyləri zənginləşdirir.
Özündən sonra divan qoyub gedən sənətkarlardan biri də Yunus Əmrə olmuşdur. XIII əsr türk mütəfəkkiri həm
Türkiyədə, həm də dünyanın müxtəlif kitabxanalarında Yunus Əmrə yaradıcılığına aid çoxlu əlyazmalar məlumdur.
Nüsxələrdən istifadə etməklə, onların üzərində müqayisələr aparmaqla, A. Gölpünarlı tərəfindən 1965 – ildə İstanbulda
Yunus Əmrənin ən mükəmməl “Divanı” hazırlanmışdır. Hazırki dövrdə isə Mustafa Tatçı tərəfindən Yunus Əmrənin
ən mükəmməl divanı işlənib hazırlanmışdır. Mistafa Tatçı divan üzərində incələmə apararaq II cilddə, həm də ayrıca
“Eşidin, ey yarənlər”, “Yunus Əmrə Yorumları” adı ilə şairin divanını hazırlamış və çap etdirmişdir.
Mir Möhsün Nəvvabın əsərləri, Əhməd Çarpərdinin “Şərh əş – Şafiyə Fit – Tasrif” əsərinin, dünya əlyazma
nüsxələri, İbn Abd Rabbihinin “Əl – iqd əl – Fərid” əsəri, Mirzə Kazım bəyin əsərləri dünya kitabxanasında, Sadr –
şəhidin “Cami əs – səğur” əsərinin dünya kitabxanalarında saxlanılan əlyazma nüsxələri, nadir nüsxələr kimi həmin
kitabxanalarda qorunur.
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Əbdülqəni Məhəmməd oğlu Nuxəvi ( Əfəndi ) 1817 – ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur. Türk, ərəb, fars
dillərini mükəmməl öyrənən Nuxəvi bu dillərdə olan ədəbi nümunələrin tədqiqatı ilə məşğul olur. Ə. Nuxəvi minlərlə
əlyazma və qədim çap kitablarını əhatə edən zəngin kitabxana yaradır. Nuxəvinin Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Məhəmmər Fizuli adına Əlyazmalar İnstitutunda iki mindən çox əlyazması saxlanılır. “Müxtəsər əl –
Qüduri”nin burada mühafizə olunan iyirmi səkkiz əlyazma nüsxəsinin üçünün azərbaycanlı katiblər tərəfindən üzünün
köçürüldüyü müəyyən edilib. Onlardan biri Ə. Nuxəvi olub. O, qırx illik elmi araşdırmaları nəticəsində Şərqin məşhur
elm və mədəniyyət xadimlərinin əlyazmalarını, əsərlərini toplayaraq, üzünü köçürüb. Ə. Nuxəvinin farsca –
Azərbaycanca danışıq kitabçası, orta məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tutulan “Ruznamə” adlı əsəri var. Bəzi
mənbələrdən qeyd edilir ki, tanınmış fransalı yazıçı Aleksandr Düma (ata) 1858 – 1859 – cu illərdə Qafqaza səyahət
zamanı Şəki şəhərinə gəlir, Ə. Nuxəvi ilə görüşür və onun zəngin kitabxanası ilə tanış olur. Nuxəvi qonağa, X. Şirvani,
N. Gəncəvi, Ş. M. Şəbüstəri, Ş. İ. Xətai, N. Tusi, A. Bakıxanov, Ə. Nəvai, Ə. Firdovsi, C. Rumi, Ş. Təbrizi, İbn Sina və
başqa mütəfəkkirlərin kitabxanalarda olan əlyazma əsərləri haqqında məlumat verir. Azərbaycanın orta əsr
əlyazmalarının qorunub gələcək nəsillərə çatdırılması yolunda fədakarlıqla çalışan Ə. Nuxəvi 1879 cu ildə dünyasını
dəyişib.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutu dünya kitabxanalarında Azərbaycan
ədəbiyyatına dair yeni əlyazmalar aşkar edib. Hazırda bu əlyazmaların tədqiqatı aparılır. Əlyazmalar İnstitutu XVIII
əsrdə yaşamış məşhur Azərbaycan şairi Saib Təbrizinin Qahirənin Darül – kutub kitabxanasında saxlanılan
külliyyatından onun Azərbaycan dilindəki şeirlərini əldə edib. Gözəl nəstəliq xətti ilə köçürülmüş bu divanın əvvəlində
Saibin Təbrizdə doğulub bu şəhərdə yaşadığı, sonra İsfahana köçdüyü, 1677 – ildə burada vəfat edərək, Səadətabad
məhəlləsində dəfn olunduğu və qəbri üzərində həkk olunmuş Saib şeirlərindən beytlər qeyd edilir. Həmçinin Saibin
vəfatı münasibəti ilə maddeyi – tarix yazmış Mir Vüqari və Osmanlı şairi Nəhif Əfəndinin şeirləri də köçürülüb. Belə
nəticəyə gəlinir ki, Saibin Təbrizli deyil, İsfahanlı olduğunu iddia edənlərə sübutdur.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.“Azərbaycan Əlyazmaları dünya kitabxanalarında” beynəlxalq elmi – nəzəri konfransın materialları. Bakı, 18 noyabr,
2016-cı il /AMEA–nın Məhəmməd Fizuli adına Əlyazmalar İnstitutu. – Bakı,2016.
2. Mədəniyyət /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. 2016. -5 fevral. – S. 15.
Humbatova Almara
Works of Azerbaijan's classic posts in world libries
Summary
Manuscripts in the libraries of culture created by our people, world famous the identity of has taken a worthy one of
theniselves.
Azerbaijani manuscripts of famous cultural centers in libraries and museums are protected at the same time to
Europe, Middle East, which is close to us culture.

Rübabə Şirinova
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,dosent
MƏHƏMMƏD QARABAĞİ VƏ ONUN “ŞƏRHU ƏDƏBİL-BƏHS” ƏSƏRİNİN DÜNYA
ƏLYAZMALARI XƏZİNƏLƏRİNDƏ NÜSXƏLƏRİ
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında müəyyən rol oynamış Müinəddin Əbu Nəsr Əhməd bin Əbdürrəzzaq ətTəntarani (XI), Əhməd bin Hüseyn Çarpərdi Təbrizi (XIV), Yusif Məskuri Şirvani (XIV), Məhəmməd Hənəfi Qarabaği
(XV), Numan Şeyx Səid Şirvani (XV), Mahmud Məhəmməd oğlu Şirvani (XVI), Qul Əhməd Ağdaşi (XVI),
Məhəmməd Əmin bin Sədrəddin Şirvani Mollazadə (XVII) və onlarla başqaları kimi Orta əsr Azərbaycan ədib və
alimlərinin həyat və yaradıcılıqları geniş şəkildə tədqiq olunmamışdir. Onların həyatı və əsərləri haqqında ayrı-ayrı orta
əsr qaynaqlarında, Şərq əlyazmaları karaloqlarında qısa məlumatlar verilsədə geniş şəkildə araşdırılmamışdır. Belə
alimlərdən biri də Orta əsrlərdə yaşamış Azərbaycan filosofu, fəqihi, təfsirçisi və mütəfəkkiri olmuş Mövlana
Muhiyəddin Məhəmməd Qarabağidir. O, Qanuni Sultan Sülеyman хan dövrünün məşhur alimlərindən оlmuş, Qarabağda dünyaya göz açmış (1.V, 3621), ilk təhsilini orada aldıqdan sоnra, İranda təhsilini davam еtdirmişdir. Təhsilini tamamladıqdan sоnra Dərus Səadətə (İstanbula) gеdərək, Sеyyid Əlizadənin müavini, daha sоnra isə İzniqdə müəllimliyə
təyin оlunmuş və 942/1535-ci ildə еlə оrada da vəfat еtmişdir. O, aşağdakı əsərlərin müəllifidir:
“ جالب السرور وسالب الغرور في المحاضراتCalib əs-surur va salib əl-ğurur fil-muhadarat” adlı kitabı, Cəlaləddin
Dəvvaninin “ اِثبات الواحبİsbət ul-vacib” əsərinə “ شرح رسالة اِثبات الواحب للدوانیŞərhu risaləti isbət ul-vacib lil-Dəvvani ”,
böyük təfsir alimi Beyzavinin “ انوار التنزیل و أسرار التاویلƏnvarut-Tənzil va Əsrarut-Təvil” adlı əsərinə الکشاف وتفسیر
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“ البیضاوی تعلیقات علیTəliqatu alə əl-Kəşaf va təfsiru əl-Beydavi” adlı təliqatı, XII əsrdə Buxarada yaşamış Hənəfi fiqh
alimi və müctehidi Əbul Həsən Burhanəddin Əli bin Əbubəkr bin Abdulcəlil əl-Fərğani əl-Marqinani ər-Riştaninin
“ الهدایةəl-Hidayə” əsərinə “ التلویح الهدایةət-Təlvih ul-Hidayə”, XIII əsr Hənəfi fiqh alimi Sədr əş-Şəriə əl-Əvvəlin وقایة
“ الروایة فی مسائل الهدایةViqayə ər-Rivayə fi-məsail əl-Hidayə” əsərinə “ شرح الوقایة لصدر الشریعةŞərh ul-Viqayə li-Sədr əşŞəriə” adlı şərhi və Ədudəddin Əbdürrəhman bin Əhməd əs-Siddiqi əl-İcinin “ آداب البحثƏdəb ul-bəhs” əsərinə, شرح
“ آداب البحثŞərh ədəb əl-bəhs” (2.III,601;3.II,236;4.V,9794)
Оrta əsrlərdə yaşamış bir sıra alimlərin dоğum tariхi məlum оlmadığı kimi, Məhəmməd Qarabağinin də
anadan оlduğu il məlum dеyil. Lakin ölüm tariхi ilə əlaqədar müхtəlif iхtilafi fikirlər mövcuddur.
Azərbaycanın görkəmli şərqşünası Mirzə Kazımbəy (5,24), A.B.Хalidоv (6.I,67), K.Brоkkеlman (7.II,233),
A.A.Sеmenоv (8.III,87), Ayətullah Mərəşi (9.III,65), K.Şərifli (10.205), Nailə Ağayеva (11.40), Məhəmməd
Qarabağinin vəfat tariхini 900 (1494-1495)-cü il, Türkiyə yazmaları tоplu katalоqu (12.34/II,37) 910/1504-cü il,
Q.Dоbraca (13,II,243), K.Çələbi (14,I,41), İsmail Paşa Bağdadi (3,I,70) və prоf. Zakir Məmmədоv (15.273) isə
942/1535-cü il kimi vеrmişlər.
M.T.Bursalı (16, I, 398-399), Ş.Sami (1, V, 3621) və Z.Məmmədоv (15, 274) Qarabağinin İzniqdə, lakin
N.Ağayеva (11. 41) və Əlyazmalar İnsititunun tərtib еtdiyi “Ərəbdilli əlyazmalar katalоqu” kitabı (17, I, 58), K.Şərifli
“Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə” (10.I,261)və “Alim, pedaqoq və kitabşünas” monoqrafiyalarında (18, 205) isə
Buхarada vəfat еtdiyini yazır.
Məhəmməd Qarabaği müsəlman Şərqinin görkəmli alimlərindən biri olan Ədudəddin Əbdürrəhman bin Əhməd
əs-Siddiqi əl-İcinin(680-756/1281-1355) polemikanın aparılması üsullarına həsr edilmiş “Ədəb əl-bəhs” adlı
(8,III,135;17,I,54-57) əsərinə (“Ədəb əl-bəhs” əsərinin XVIII-XIX əsrlərdə köçürülmüş 13 nüsxəsi Əlyazmalar
İnstitutunun tərtib etdiyi “Ərəbdilli əlyazmaların kataloqu I” düşüb) mükəmməl şərh yazmışdır. Bu şərh elm aləmində
“ شرح الرسالة العضدیةŞərhu ər-risalətil-Ədudiyyə” və “ شرح الحنفیةəş-Şərhul-Hənəfiyyə” adları ilə də tanınmışdır (19, 245248). Bu şərhin dünya, o cümlədən Azərbaycan kitabxanalarında saxlanılan onlarla orta əsr əlyazma nüsxələri göstərir
ki, bu əsər alimlərin diqqətini özünə çəkərək həmin dövrdə geniş yayılmış və XX yüzilliyin əvvəllərinə qədər ali təhsil
məktəblərində ritorikaya aid tədris vəsaiti kimi istifadə edilmişdi. Əsərə haşiyələr də yazılmışdır. Onlara nümunə
olaraq, XV əsr alimi Mir Əbil-Fəth Məhəmməd Tac əs-Səidi əl-Ərdəbilinin haşiyəsini göstərmək olar (6.I,272273;14.I,41;22,III,252). Bu haşiyənin XVII-XIX əsrlərdə köçürülmüş 24 nüsxəsi Əlyazmalar İnstitutunun tərtib etdiyi
“Ərəbdilli əlyazmaların kataloqu” adlı kitabın I cildinə daxil edilmişdir (17,I,82-89;20, 693-696 ).
Məhəmməd Qarabaği İbn əl-Ərəbinin “Muhadaratul-əbrar musamarat əl-əxyar”ından bəhrələnərək, “Calib əssurur va salib əl-ğurur fil-muhadarat” adlı əsərini yazmışdır (21,199). Alimin bu əsəri 23 məqalədən ibarət olub,fəlsəfə
və kəlama dair müxtəlif məsələlərdən bəhs edilir: Allah-Təalanın varlığı və birliyinin bilinməsi ilə dinə və axirətə aid
əməllər, gözəl əxlaq və doğru yoldan uzaqlaşmalarla ixtilaf edənlərin qüsurları; elmlər və elm sahibləri, səltənət,
vəzirlik, ədalət, bağışlama, ordu və silah; çalışmaq,zənginlik, fəqirlik və dünyada buna dair xüsuslar: eşq və sevgi;
ziyarət, qardaşlıq və birlik-bərabərlik əsərin əsas ideasını təşkil edir. Məhəmməd Qarabağinin bu əsərinin onlarla
əlyazma nüsxələri, dünyanın müxtəlif kitabxana,muzey və əlyazmalar xəzinələrində qorunub saxlanır. Onların
əksəriyyəti Türkiyədə yayılmışdır. Professor Zakir Məmmədov əsərin ən qədim nüsxəsinin 1571-ci ilə aid olduğunu
yazır (15, 275).
XV əsrdə Şamaxı şəhərində anadan olmuş Məhəmməd Dilşad əş-Şirvani Məhəmməd Qarabaginin bu əsərini türk
dilinə tərcümə etmişdir (17, 693-696; 21, 199;22 XXX,392).
Məhəmməd Qarabağı və onun elmi irsi haqqında əsas araşdırmalar türk tədqiqatçılarının payına düşür. Türkiyə
Diyanət Vəqfi İslam Alimləri Ensiklopedisinin verdiyi məlumata görə (22. XXX,392) İstanbul Universiteti Sosial
Bilimlər İnstitutunun müəllimi Naci Kazan “Qarabaği və Calibus-sururu” adlı doktorluq müdafiə etmişdir.
Məhəmməd Qarabağinin “Şərhu ədəb il-bəhs” əsərinin dünyanın bir çox kitabxana,muzey və əlyazmalar
xəzinələrində onlarla nüsxələri qorunub saxlanır. Bu əsərlərin dünya kitabxanalarından əldə etdiyimiz nüsxələrinin
təsvirini aşağdakı şəkildə verməyi məqsədəuyğun hesab edirik.
1. AMЕA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (Bakı) “Şərh ədəb əl-bəhs”əsərinin100-ə yaxın nüsxəsi
qorunub saxlanır.Bu abidələr XVI-XIX əsrlərdə köçürülmüşdür (17, I, 58-82;10,I,261-264).
2. Adana İl Halk Kitabxanası və muzeyi (Türkiyə). Əsərin adı “Risalə əl-Hənəfiyyə” adlanır və 9 nüsxəsi verilib.
Bu nüsxələr XVI-XVII əsrlərdə köçürülüb (12,I (01),51-53).
3. Köprülü kitabxanası (Türkiyə). “Şərh əl-ədəbil-azdiyyə” və “Şərh alə əl-ədəb əl-azdiyyə” adlanır vəXVII
əsrdə köçürülüb (23,III,251-252,253 ).
4. Mərəşi kitabxanası (İran).Əsərin 4 nüsxəsi verilib və “Şərh ədəb əl-bəhs” adlanır. Lakin köçürülmə tarixi
verilməyib (9, III,234-235).
6. “əl-Əhqaf” kitabxanası (Yəmən)“Şərh ədəb əl-bəhs” əsərinin XVII-XVIII əsrlərdə köçürülmüş 3 nüsxəsi
verilib (24, II.1250).
7. Özbəkstan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu (Daşkənd). Əsərin XVII əsrdə köçürülmüş bir nüsxəsi
mühafizə olunur (8.III,135-136).
8. Kekelidze adına əlyazmalar İnstitutu (Gürcüstan). Bu kitabxanada əsərin XVIII-XIX əsrlərdə köçürülmüş 9
nüsxəsi verilmiş və abidə “ər-Risalə əl-Hənəfiyyə” və ya “Şərh ər-Risalə əl-Azdiyyə” adlandırılmışdır (19.245-248).
9. Sankt Pеtеrburq Şərqşünaslıq İnstitutunda saхlanan nüsxələr (Sankt Peterburq). Burada mühafizə olunan25
nüsxə XVI-XIX əsrlərdə köçürülmüş və “Şərh alə ədəb əl-Bəhs lil-İci Məhəmməd əl-Hənəfi” (“ər-Risalət əlHənəfiyyə”) kimi adlanır (6.I, 271-272).
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10. Berlin kitabxanasında saxlanan (Almaniya) iki nüsxə XVI-XVIII əsrlərdə köçürülmüşdür. Həmin əsərlər
“Şərh ər-Risalə əl-Azdiyyə” və ya “Ədəb əl-bəhs əl-azdiyyə” və ya “Həzə risalət şərh əl-Hənəfiyyə fi ədəb əlmunazara” adlanır (25,5296-5297).
11. Britaniya Muzеyi (Lоndоn) əlyazması. Burada əsərin XVII əsrdə köçürülmüş bir nüsxəsi verilmiş və“Şərh
ədəb əl-bəhs” adlandırılmışdır. Köçürülmə tarixi yoxdur. Həmçinin burada məlumat verilir ki, bu abidənin Paris milli
kitabxanasında da, nüsxələri qorunub saxlanır (26, 806-807).
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Rubaba Shirinova
Mahammad Garabaghi and the copies of his work “Sharh adab al-bahs”
in the treasures of world manuscripts
Summary
The lives and activities of the medieval Azerbaijani writers and scholars such s Muinaddin Abu Nasr Ahmad bin
Abdurrazaq at-Tantarani (11th cent.), Ahmad bin Hussein Charperdi Tabrizi (14th cent.), Yusif Maskuri Shirvani (14th
cent.), Mahammad Hanafi Garabaghi (15th cent.), Numan Sheikh Said Shirvani (15th cent.), Mahmud Mahammad oglu
Shirvani (16th cent.), Qul Ahmad Agdashi (16th cent.), Mahammad Amin bin Sadraddin Shirvani Mollazadeh (17th
cent.) and many other ones, who played special roles in the development of the Azerbaijani culture are being thoroughly
studied. Though different medieval sources and catalogues of Oriental manuscripts give brief information about their
lives and activities, they have not been comprehensively researched. One of those scholars is the Azerbaijani
philosopher, theologist and thinker Movlana Muhiaddin Mahammad Garabaghi, who lived and created in the Middle
Ages.
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Məmmədova Rüxsarə
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
elmi ışçi
FAZİL MİQDAD ƏSƏRLƏRİNİN DÜNYA KİTABXANALARINDA
MÜHAFİZƏ EDİLƏN ƏLYAZMALARI
Orta əsrlərdə yaşamış fiqh alimlərindən bəzilərinin həyat və yaradıcılığı araşdırılsa da, bu sahədə görüləcək
işlər çoxdur. İndiyədək həyat və yaradıcılığı ölkəmizdə tədqiqatdan kənarda qalmış fiqh alimlərindən biri də XIV əsrin
ikinci yarısında yaşamış Şeyx Fazil Miqdaddır. Tam adı Miqdad bin Abdullah bin Məhəmməd bin əl-Hüseyn bin
Məhəmməd Əbu Abdullah əs-Süyuri əl-Hilli olan alim Hillə şəhərinin Süyur kəndində dünyaya gəlmişdir. [2,38]. O, ilk
təhsilini Hillə və Bağdadda aldıqdan sonra elm və mədəniyyət mərkəzi olan Nəcəfə gedərək fiqh, üsul, kəlam kimi
elmlərə yiyələnmişdir. Nəcəfdə təhsilini tamamlayan alim, orada məskunlaşmışdır. O, çalışqanlığı sayəsində təhsil
mərhələlərini yüksək səviyyədə keçərək bütün əqli və nəqli elmləri əxz etmiş və ali ictihad dərəcəsinə çatmışdı.
Fazil Miqdad 826/1423-cü ildə Nəcəfdə vəfat etmişdir. O, aşağıdakı əsərlərin müəllifidir:
1.“Ədəbül-həcc”. Əsər həcclə bağlı hökmləri əhatə edir.
2. “əl-Ədiyyətu əs-səlasin”. Hz.Peyğəmbər və imamlardan nəql edilən 30 duanın toplandığı bir əsərdir.
3.“əl - Ənvar əl-Cəlaliyyə lil-füsul ən-Nasiriyyə”. Nəsrəddin Tusinin kəlam elmi ilə bağlı cəm etdiyi sonralar
Məhəmməd Əli əl-Cürcaninin ərəb dilinə tərcümə etdiyi “əl-Füsul” adlı əsərinin şərhidir. Bu əsər Ayətullah Nəcəfi
Mərəşi kitabxanasında 4243/1 şifrə altında mühafizə olunur.
4. “əl-İtimad fi şərhi vacib əl-itiqad”. Tövhid, ədl, nübuvvət, imamət, təmizlik, zəkat, oruc, xüms, həcc və cihad
bəhslərinin qısa şərhidir. Bu əsər İbn əl-Mütəhhər əl-Hillinin əsərinə yazılmış şərhdir. Hicri 1315/1897-98-ci ildə
məcmuə şəkində nəşr olunmuşdur.
5.“İrşad ət-talibin ilə nəhcil-müstərşidin”. Bu əsər də yuxarıda adı çəkilən İbn əl-Mütəhhər əl-Hillinin kəlam mövzusu
ilə bağlı əsərinin şərhidir. Əsər 792/1390 ildə tamamlanmışdır. Həmin əsərin əlyazma nüsxələri Ayətullah Nəcəfi
Mərəşi kitabxanasında, Mənla Firuz kitabxanasında köçürülmə tarixi h.1303/1885-86 mühafizə olunub.
6.“Əl-Ləvamiul- ilahiyyə fil-məbahisil - kəlamiyyə”. 804/1401-1402 - ci ildə qələmə alınmış bu əsər, kəlam elminin
mübahisəli məsələlərinə həsr olunub. Əsərin nüsxələrindən biri 17614 - cü şifrə altında Türkiyədə yerləşən Gedik
Əhməd Paşa kitabxanasında mühafizə olunur. Köçürülmə tarixi: 1061/1650. Digər nüsxəsi - Ayətullah Nəcəfi Mərəşi
kitabxanasında mühafizə olunur. Köçürülmə tarixi: 964/1556-57 - cü il. Əlyazma 2494/1 - ci şifrə altında saxlanılır.
Tədqiqatlar zamanı əldə olan kataloqlara əsasən əsərin bir nüsxəsinin də 13950 rəqəm altında Məşhədin Astane - Qudsi
Rəzəvi kitabxanasında mühafizə edilməsi barədə məlumat əldə etmişik .
7.”Nəzdül - Qəvaidil-fiqhiyyə”. Fiqh alimi Məhəmməd bin Məkkinin“əl - Qəvaid vəl - fəvaid” əsərinə yazılmış
təhzibdir. [2,188].
8. “Ən - nafi yauməl - həşr”. Əbu Cəfər ət - Tusinin ibadət və dualara dair “Misbəhül- müctəhid”adlı əsərinə yazılan
şərhdir. Süyurinin bu şərhini tanınmış İngilis alimi Villiam E. Miller ingilis dilinə tərcümə etmişdir. Həmin tərcümə
1928 - ci ildə Londonda nəşr edilmişdir.
9. “Ət - Tənqihur - rai li muxtəsəriş -şərai”. Mühəqqəq Hillinin fiqhə dair “Şəraiul - islam”adlı əsərinə yazılan şərhdir.
10. Alimin fiqh elminə dair yazdığı əsərlərindən biri də “Kənzül - irfan fi fiqhil - Quran” adlanır. Bu əsər “Ayətül əhkam” (əhkam ayələri) adlanır. Bu kitabda Qurani- kərimin fiqhi məsələlərdə istinad edilən və fiqh elmində müzakirə
obyekti olan ayələri təfsir edilmiş və həmin ayələrdən fiqhi metodla dəlil kimi istifadə edilmişdir.[1, 3781]
Fazil Miqdadın “Kənzül - irfan fi fiqhil - Quran” əsəri müasiri olan oxucu və tələbələrin diqqətini cəlb etməklə
qalmamış, zaman keçdikcə katiblər tərəfindən üzü köçürülərək, geniş coğrafi ərazidə yayılmışdır. Elə buna görə də
dünyanın tanınmış əlyazma xəzinələrində, kitabxana və muzeylərində əsərin çoxlu sayda nüsxələri qorunub saxlanır. Bu
əsər haqqında kataloqlarda bəzən geniş, bəzən də qısa şəkildə (məsələn yalnız şifrəsi) məlumat verilmişdir.
Əsas tədqiqat obyektimiz olan Fazil Miqdadın “Kənzül - irfan fi fiqhil - Quran” əsərinin dünyanın müxtəlif
ölkələrində saxlanılan nüsxəsləri haqqında tam təsəvvür yaratmaq üçün xronoloji ardıcıllıqla həmin nüsxələrin elmi paleoqrafik xüsusiyyətlərinin verilməsini lazım bilirik. Bu əsərin dünya kitabxanalarında saxlanılan nüsxələrini
aşağıdakı kimi qeyd edə bilərik.
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda bu əsərin 5 nüsxəsi saxlanılır.
Şifri B-84. Katibi: Abduddai İsmayıl bin Hüseyn. Köçürülmə tarixi: 993/1585. Həcmi: 162 vərəq, xətti: nəstəliq
elementli nəsx. Şifri C- 654. Katibi: Məhəmməd Yəhya bin Molla Məhəmməd Muhsin. Köçürülmə tarixi:
1123/1711(12). Həcmi: 162 vərəq. Xətti: nəsx. Şifri C-523. Tarixi: 1073/1662(63). Həcmi: 288 vərəq. Xətti: nəstəliq
elementli nəsx. Şifri B- 38. Həcmi: 223 – dür. Şifri C-560. Katibi: İbn Cəmadəddin Məhəmməd Nurəddin. Köçürülmə
tarixi: 1038/1628-29. Həcmi: 126. Xətti: nəsxdir.
1. İstanbul Topqapı Sarayı Kitaxanası: Şifr №1001-də mühafizə edilən əsərin həcmi 140 vərəqdir. Köçürülmə
tarixi: 918/1512-ci ilə təsadüf edir.
2. Dəməşqdə yerləşən Vətən kitabxanasının nüsxəsi: Şifr: №6769, həcmi:178 vərəq. Köçürülmə tarixi: 970/1562ci il.
3. İranın Qum şəhərində yerləşən Ayətullah əl - Uzma Mərəşi Nəcəfi kitaxanasına gəlincə, burada bir neçə nüsxə
saxlanılır: Şifri №4453, həcmi 180 vərəq. Katib: Abdullah bin Mirzə Məhəmməd. Köçürülmə tarixi:1270/1861ci il; Şifri №M/4165, həcmi 164 vərəq. Katib: Məhəmməd Baqir bin Əli Ağa. Köçürülmə tarixi: 1288/1871-ci
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il; Şifri №85. Həcmi 317 vərəq. Katib: Məsud bin Heydər əl - Hüseyni ər - Rəzvari. Köçürülmə tarixi:
979/1571-ci il; Şifri №484. Həcmi 217 vərəq. Katib: Yusif bin Məhəmməd bin İbrahim. Şifri №3177. Həcmi:
147 vərəqdir. Katib: Hüseyn bin Arif əl-Hüseyni. Köçürülmə tarixi: 963/1555-ci il; Şifri №4594. Köçürülmə
tarixi: 1063/1652-ci il; Şifri №6466. Katibi: Nizaməddin bin Tacəddin. əl-Amili əl-Mazandarani. Köçürülmə
tarixi: 1016/1607-ci il. Köçürülmə yeri: Əminəddin Pirzad mədrəsəsi; Şifri №7233. Katibi: Məhəmməd Əli bin
Mübrəm bin Məhəmməd əl - Hüseyni əl - Ərdəbili. Köçürülmə tarixi: 1102/1690-cı il. Şifri №7421. Katibi:
Şəmsəddin əl - Mazandarani. Köçürülmə tarixi: 984/1576-cı il; B/8321şifrəsi altında mühafizə edilir.
Məhəmməd Cəfər bin Mahmud əs-Səbzəvari. Köçürülmə tarixi: 1009/1600-cü il.[4,479]
4. Təbrizdə Tərbiyət Dövlət Kitabxanası (burada 2 nüsxə mövcuddur): Şifri №56. Köçürülmə tarixi: 1312/1894-ci
il. Şifri №92. Köçürülmə tarixi: 965/1557-ci il.
5. Axund Həmədani mədrəsə kitabxanası (burada 4 nüsxə mövcuddur): Şifri №183. Köçürülmə tarixi: 1081/1670ci il; Şifri № 1687. Köçürülmə tarixi: 1151/1738 - ci il; Şifri №4603. Köçürülmə tarixi: 1097/1685 - ci il. Şifri
№10176. Köçürülmə tarixi: 1257/1841- ci il.
6. İranın Qum şəhərində yerləşən Məscidi Əzəm Kitabxanası (burada 3 nüsxə mühafizə olunur): Şifri №364.
Həcmi: 227 vərəq. Köçürülmə tarixi: 907/1501–ci il; Şifri №655. Köçürülmə tarixi: 963/1555-ci il; Şifri №1911,
XII(XVII) - ci əsrə aid naqis kitabdır.
7. Məscidi Əzəm Kitabxanası. Hüquq kitabxanası bölümü (burada 3 nüsxə mövcuddur): Şifri №27/B. Həcmi 213
vərəq. Köçürülmə tarixi: XIII(XVIII)-cü əsrə aiddir. Şifri
№C/5. Həcmi: 251 vərəq. Köçürülmə tarixi:
1076/1665-cı il. Şifri №C/89. Həcmi: 308 vərəq. Köçürülmə tarixi: 978/1570-ci il.[5,248]
8. Məlik Milli Kitabxanasının “Ərəb əlyazmaları Nüsxələri” bölümü. Bu kitabxananın nəşr etdirdiyi kataloqa
əsasən burada 4 nüsxəsi mövcuddur və hər biri geniş təsvir edilmişdir. Şifri №222. Həcmi: 173vərəq. Xətti:
Nəsx. 23 sətir. Ölçüsü: 31,5x20,3sm. Cildi qəhvəyi meşin, kağızı Şərq istehsalıdir. Köçürülmə tarixi:
1292/1875-ci il; Şifrə №911. Nöqtəsiz nəstəliq xəttilə Hüseyn bin Məhəmməd Muqim tərəfindən 1233/1817-ci
ildə köçürülmüşdür. Həcmi: 246 vərəqdir, 31sətir. Ölçüsü: 19,9x14,2sm. Cildi: meşin, kağızı Şərq istehsalıdır;
Şifri №1190, Məhəmməd Həsən Qayini tərəfindən köçürülmüşdür. Həcmi: 201 vərəqdir. Hər vərəq 18 sətirdən
ibarətdir. Ölçüsü: 24,8x17,8sm. Cildi: Qara meşin, kağızı tirmədir; Şifri №5215. Nəstəliq xəttilə 1081/1670-ci
ildə köçürülmüşdür. Həcmi 103 vərəqdir. Hər vərəq 25 sətirdən ibarətdir. Ölçüsü: 24,6x18,2sm. Cildi: Meşin,
kağızı Səmərqəndidir.
9. Məşhəd şəhəri Astane - Qüdsi Rəzəvi kitabxanası: Şifri №12072. Köçürülmə tarixi: 1098/1686-ci il; Şifr
№1542. Köçürülmə tarixi: 1105/1693-ci il. Şifri №12481. Köçürülmə tarixi: 1267/1850-ci il. Şifri №1383, şifri
№1434, şifri №5867, şifri №14359, şifri №13773, şifri №6149. Köçürülmə tarixi: 937/1530-ci il. Şifri №12478.
Köçürülmə tarixi: 958/1551-ci il; Şifri №2534. Köçürülmə tarixi: 980/1572-ci il. Şifri №2536. Köçürülmə
tarixi: 983/1575-ci il. Şifri №253. Köçürülmə tarixi: 986/1578-ci il. Şifri №2537, şifri №11394. Köçürülmə
tarixi:1017/1608-ci il. Şifri №13772. Köçürülmə tarixi: 1026/1617; Şifri № 9678. Köçürülmə tarixi: 1031/1621ci il. Şifri №1543. Köçürülmə tarixi: 1079/1668-cu il. Şifri №5717. Köçürülmə tarixi: 1085/1674. Şifri №6986.
Köçürülmə tarixi: 1092/1681-ci il. Şifri №15266. Şifri №15504. Köçürülmə tarixi: 1313-1314-cü illərdə
Tehranda. 1963-cü ildə isə 4 cilddən ibarət Nəcəfdə nəşr olunub (19674səhifə).
Tədqiqat zamanı məlum olur ki, dünyanın bir sıra tanınmış kitabxanalarında Fazil Miqdadın əsərlərinin əlyazma
nüsxələri mövcuddur. Fiqhin müxtəlif məsələlərini əhatə edən bu əsərlər öz aktuallığını günümüzədək qoruyub
saxlamışdır. İstər elmi istərsə də multidissiplinar baxımından tədqiqata cəlb olunmalıdır.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
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Manuscripts of the Farid Miqdad, stored in the libraries of the world

Summary
Farid Miqdad is the famous theologian of the Middle Ages. This manuscripts are kept in many libraries around
the world. This article is devoted to a brif study of this works.
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Ədibə İsmayılova
Azərbaycan Milli Kitabxanasının Xidmət işləri üzrə direktor müavini,
AMEA-nın doktorantı
AZƏRBAYCAN ƏLYAZMALARI ÇEXİYA MİLLİ KİTABXANASINDA
Azərbaycan xalqının Cənubi Azərbaycandan Şimali Qafqaza qədər olan tarixi ərazisində meydana gəlmiş yazılı abidələr
müxtəlif dillərdə və əlifbalarda yaranmışdır. Üzü köçurülərək çoxaldılmış əlyazma kitabları Şərq ölkələrində yayılaraq,
ayrı-ayrı kolleksiya və kitabxanalarda toplanmış, mühafizə edilmiş, dövrünün oxucuları tərəfindən istifadə edilmiş,
həmin kolleksiya və kitabxanalar vasitəsilə Azərbaycan xalqının mənəvi irsi nəsildən-nəslə ötürülərək, zəmanəmizə
qədər çatdırılmışdır. Hər bir xalqın orta yüzilliklərdə yaratmış olduğu maddi-mədəniyyət abidələri arasında əlyazma
kitabı xüsusi yer tutur.
Azərbaycan əlyazma kitablarının Avropa ölkələrinin mədəniyyət mərkəzlərinə axını XIX yüzillikdən başlayaraq
sürətlənmişdir. Klassiklərimizin yaratdıqları mədəniyyət abidələrinin böyük bir hissəsi bu gün Avropa, Asiya, Afrika və
Amerika qitələrinin mədəniyyət mərkəzlərindəki kitabxana və muzeylərdə toplanmışdır. Bu kitabxana və muzeylərdə
Azərbaycan klassikləri əsərlərinin minlərlə əlyazma nüsxələri saxlanılır1.
Yaşadığı ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni mühitdən asılı olaraq azərbaycanlı müəlliflər əsərlərini Azərbaycan-türk
dilindən başqa, ərəb və fars dillərində də qələmə almışlar. Avropanın əsas əlyazma saxlancı olan mərkəzlərinin tərtib və
çap etdikləri kataloqlara əsasən biz orada olan və hər üç dildə (türkcə, farsca, ərəbcə) yazılmış Azərbaycan əlyazmaları
haqqında məlumat əldə edə bilirik. Lakin dünyanın elə əlyazma fondları və kitabxanaları var ki, orada olan əlyazmalar
haqqında məlumatımız demək olar ki yoxdur.Hətta həmin kitabxanaların bəziləri əksər hallarda ərəb və fars əlifbası ilə
həmin dillərdə yazılan əlyazmaları sistemləşdirib kataloqlarına da salmamışlar və belə qiymətli xəzinənin onların
fondlarında olmasından da xəbərsizdirlər. Belə mərkəzlərdən biri Çexiya Milli Kitabxanasıdır.
Son dövrlərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev kitabxanaların səmərəli fəaliyyət
göstərməsi, onların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, fondların zənginləşdirilməsi, habelə bu və ya
digər səbəblərdən xarici kolleksiyalarda mühafizə olunan Azərbaycan xalqının tarixi mənəvi sərvətlərinin
ölkəmizə qaytarılması istiqamətində faydalı işlər görməyə yönəlmiş bir sıra xüsusi əhəmiyyətli sənədlər
imzalamışdır. Belə sənədlərdən biri də “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü
illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”dır.Bu sənəddə tarixi sərvətlərimizin əslinin və yaxud surətlərinin ölkəmizə
gətirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Milli Kitabxanasına də müvafiq tapşırıq verilmişdir2. Proqramda nəzərdə tutulmuş əsas
vəzifələri rəhbər tutaraq Milli Kitabxana öz fəaliyyətində kitabxana işi sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi,
ölkədə tarixi-mədəni, ədəbi-bədii, elmi sərvətlərin toplanılması, mühafızəsi və onlardan istifadə imkanlarının artırılması
sahəsində mühüm addımlar atmışdır, dünyanın bir çox Milli kitabxanaları ilə ikitərəfli qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə
Memorandumlar imzalamışdır.
Tarixi sərvətlərimizin mühafizə olunduğu əsas kitabxanalardan biri də Çexiya Milli Kitabxanasıdır.
Klementinum adı ilə məşhur olan və əsası XVI əsrdə qoyulmuş Çexiya Milli Kitabxanası dünya kitabxanaları içərisində
zəngin fonda malik olan kitabxanalardan biridir. Kitabxananın fondunda 7 milyondan artıq qədim və müasir kitablar
saxlanılır. Kitabxanaya hər il 100 min nüsxəyə qədər kitab daxil olur və bu kitabxananın xidmətindən ildə əyani şəkildə
yarım milyona qədər oxucu faydalanır. Virtual oxucuların sayı isə altı milyondan çoxdur3. Kitabxanadakı 7 milyon
kitabın yeddi yüzə qədəri elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən ərəb, fars və türk dillərində olan əlyazmalardır. Klassik
Azərbaycan şairləri Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Xəqani Şirvani, İmadəddin Nəsimi, Məhsəti Gəncəvi və
digər şairlərimizin XVII-XVIII əsrlərə aid qiymətli əlyazmaları kitabxananın fondunda saxlanılır.
Bu fakt Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru professor Kərim Tahirovun 2012-ci ilin iyun ayında Çexiya Milli
Kitabxanasına ilk səfəri zamanı aşkarlanmışdır4. Səfər zamanı kitabxananın nadir fondunda çox qiymətli və bugünədək
bizə məlum olmayan qiymətli əlyazmalarımızla qarşılaşan K.Tahirov Çexiya Milli Kitabxanasının direktoru ilə həmin
əlyazmaların öyrənilməsi və tədqiqi məqsədilə azərbaycanlı mütəxəssislərin Çexiya Milli kitabxanasına göndərilməsi
barədə razılıq əldə etmişdir. Dərhal Azərbaycan Milli Kitabxanası ilə Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar
İnstitutu arasında müvafiq danışıqlar aparılmış, Milli Kitabxananın və Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşlarının Praqa
şəhərinə ezam olunması və Çexiya Milli Kitabxanasının fondunda saxlanılan qiymətli əlyazmalarımızın tam və daha
ətraflı tədqiq olunaraq kataloqlaşdırılması və elektron surətlərinin Azərbaycana gətirilməsi qərara alınmışdır.
Bu niyyətlə AMEA-nın və Azərbaycan Milli Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə 2012-ci ildə Milli Kitabxananın
Xarici ədəbiyyat və beynəlxalq kitab mübadiləsi şöbəsinin müdiri Xəyalə İsmayılova və həmin vaxtlar Əlyazmalar
İnstitunda işləyən AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, AMEA-nın həqiqi üzvü Möhsun Nağısoylu,
2016-cı ildə isə Milli Kitabxananın Nadir kitablar və Kitabxana Muzeyi şöbəsinin müdiri Gülsəidə Abdullayeva və
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm
Kamandar Şərifli . Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları. Bakı, «Nurlan», 2009. s3-5
Kitabxana işinə dair rəsmi sənədlər: (Qanun və qanun qüvvəli normativ hüquqlu sənədlər toplusu) /tərt. K.Tahirov; red.
A.Abdullayeva.- 3-cü təkmilləşdirilmiş nəşri.- Bakı, 2015, s.10
3
Клементинум.Национальная библиотека Чешской Республики : буклет. - Прага, 2013 - С.3.Azərbaycan Milli
Kitabxanasının hesabatları.2012. – S.18-21
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Bağırov Çexiya Milli Kitabxanasında ezamiyyədəolmuşlar. Ezamiyyə zamanı Çexiya Milli Kitabxanasının Əlyazmalar
və qədim kitablar şöbəsində ərəb, fars, türk qədim əlyazmaları tədqiq edilmiş və araşdırılmışdır1.Əməkdaşlarımızın
Çexiya Milli Kitabxanasında apardıqları araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, kitabxananın fondunda
Azərbaycanın ədəbiyyatı, tarixi və coğrafiyasına aid 100-dən artıq əlyazma mühafizə edilir. Nizami, Füzuli, Nəsimi,
Şeyx Səfiəddin Ərdəbilli, Nəsrəddin Tusi və başqalarının nəfis və miniatürlərlə bəzədilmiş əlyazmaları saxlanılır.
Əlyazmaların elmi-paleoqrafik təsvirləri, eləcə də maraq doğuran rəsm və miniatürlərin fotoşəkilləri çəkilərək
əməkdaşlarımız tərəfindən ərəb, fars və türk dillərində olan əlyazmaların kataloqunun çap edilməsi məqsədilə
Azərbaycana gətirilmişdir.
Çexiya Milli Kitabxanasında Azərbaycana bilavasitə aidiyyəti olan Yaxın Şərq əlyazmaları kitabxananın XVIII
bölməsində mühafizə olunduğundan, şifrələri də bu rəqəmlə başlayır. XVIII A şifrəsi türk əlyazmalarını, XVIII B
şifrəsi fars dilli əlyazmaları, XVIII G isə ərəb dilli əlyazmaları təqdim edir2

XVIII B-146. Xəmsə. Poemalar- Sirlər Xəzinəsi; Xosrov və Şirin;
Leyli-Məcnun; Yeddi gözəl; İsgəndərnamə.
Azərbaycan əlyazmalarının böyük bir hissəsi fars dilli əlyazmalar kolleksiyasında (149 əlyazma) təqdim
olunur. Bu kolleksiyanın başında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin dünya şöhrətli “Xəmsə”si -5 poeması durur.
Kitabxanada “Xəmsə”nin bütöv və ayrı-ayrı poemalarının ümumilikdə 9 əlyazma nüsxəsi mühafizə olunur.“Xəmsə”nin
bu xəzinədə mühafizə olunan ən dəyərli əlyazmalarından biri XVIII B -146 şifrəli nüsxədir.Yusif adlı katib tərəfindən
108485/1673-74-cü illərdə köçürülmüş bu nüsxənin dəyəri gözəl tərtibatlı və xəttatlıq baxımından böyük ustalıqla
yazılmış mətnindən əlavə, orada olan 62 rəngli miniatürlə ölçülür. XVII əsrdə köçürülmüş əlyazmada olan
miniatürlərin Qacarlar dövrü miniatürləri ilə yaxınlığı onların əlyazmaya sonradan çəkildiyi ehtimalını doğurur.
Kitabxanada fars dilli əlyazmalar içərisində Azərbaycanlı müəlliflərdən Xaqani Şirvaninin, Salman Savəcinin, Məğribi
Təbrizinin, Şah Qasım Ənvarın, Saib Təbrizinin “Divan”larının nəfis tərtibatları ilə diqqəti çəkən nüsxələri mühafizə
olunur. Burada Xaqani Şirvani irsinin üç əlyazması ilə yanaşı, onun əsərlərinin şərhi olan əlyazma da maraq doğurur.
Fars dilli əlyazmalar içərisində Azərbaycanlı müəlliflərin tarixə aid yazdıqları əsərlərin əlyazma nüsxələri də
diqqəti çəkir. Məsələn, Məhəmməd RəziTəbrizinin “Zinətət-təvarix” və Əliqulu Mirzə Qacarın “İksir ət-təvarix”
əsərlərini Azərbaycan tarixinə aid XIX əsrdə yazılmış qiymətli mənbələr sırasına aid etmək olar. Bu əsərlərdə ümumi
tarixi xronologiyadan əlavə XIX əsrin ədəbi-mədəni mühiti, şairlər və alimlər haqqında verilən məlumatlar onları ədəbi
- antoloji mənbə kimi də dəyərləndirməyə imkan verir. Sədəddin Vəravininin “Mərzbannamə” əsərinin əlyazmasını da
xüsusi qeyd etmək lazımdır. Əsərin ilkin müəllifinin Mərzban bin Rüstin bin Şervin olmasına baxmayaraq, Təbəri
dilində olan bu əsərin Azərbaycanlı müəllif Sədəddin Vəravini tərəfindən fars dilinə tərcümə edilməsi onu Orta əsr
tərcümə əsəri kimi Azərbaycan yazılı abidəsi olaraq qəbul etməyə imkan verir.
Fars dilli mənbələrdən fərqli olaraq kitabxanada mühafizə olunan 200 ərəb dilli əlyazma içərisində
Azərbaycanlı müəlliflərin sayı az olsa da (Əbuhəfs Sührəverdi, NəsirəddinTusi, Xətib Təbrizi və başqalarının əsərləri),
u müəlliflər və onların əsərləri ilə səsləşən və bağlı olan başqa ərəbdilli əsərlər içərisində elələri də var ki, xüsusi maraq
doğurur, diqqəti cəlb edir, tədqiqini gözləyir.
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Praqa Şərq əlyazmaları kolleksiyasında türk dilli əlyazmalar içərisində İmadəddin Nəsiminin və Məhəmməd
Füzulinin “Divan”larının nəfis nüsxələrini qeyd etmək vacibdir. Məhəmməd Füzulinin Kərbəla hadisəsindən bəhs edən
“Hədiqətüs-süəda” əsərinin kolleksiyada olan beş nüsxəsi bu əsərin müsəlman şərqindən başqa Avropada da böyük
maraq doğurduğundan, mütaliə olunduğundan xəbər verir.

VIII A-288
Məhəmməd Füzuli, Hədiqətüs-süəda
Kitabxanada həm fars, həm də türk dillərində tibbə aid əlyazmalar, farsca-türkcə lüğətlər, orta əsrlərin fars dilli
məşhur müəlliflərinin əsərlərinin türkcə şərhləri olan əlyazmalar da təqdim olunur. Tibbə aid olan bu əsərlər həm Şərq,
həm də Avropa - Yunan təbabəti əsasında yazılmış və ya qədim dünyanın məşhur təbiblərinin əsərlərinin tərcüməsindən
ibarətdir. Böyük coğrafiyaşünas, türk dənizçisi Piri Rəisin (1470-1584) “Kitabi-Bəhriyyə” əsərinin elmə məlum olan
iyirmi doqquz

XVIII A-42 Kitab-ül bəhriyyə Piri Mühiddin Rəis
əlyazmasından sonra onun otuzuncu nüsxəsinin Praqa milli kitabxanasında tapılması Azərbaycan coğrafiyaşünaslığı
üçün də bir töhfədir.
Okeanlar və dənizlər, qitələr və adalar haqqında olduqca maraqlı məlumatlar verən türk dənizçisi Piri Rəis əsərində
Bəhri Qülzüm adlandırdığı Xəzər dənizi haqqında da dəqiq bilgilər verir, onun bir göl kimi ölçülərini belə göstərir71.
Azərbaycan Milli Kitabxanası bu gün 30-dan çox Milli kitabxana ilə ikitərəfli qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə
Memorandumlar imzalamışdır və bu sənədlərdə tarixi sərvətlərimizin ölkəmizə qaytarılması (əsli, yaxud surətlərinin)
əsas yer tutur və bu istiqamətdə ciddi işlər görülür. Son illərdə Avstriya Milli Kitabxanasından, Ə.Nəvai adına
Özbəkistan Milli Kitabxanasından və Ə.R.Biruni adına Özbəkistan Şərqşünaslıq İnstitutunun kitabxanasından
Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri (Nizami, Füzuli), Gürcüstan Milli Kitabxanasından isə qafqazşünaslığa dair qiymətli
kitabların surətləri əməkdaşlarımız tərəfindən çəkilərək kitabxanaya gətirilmişdir. Milli Kitabxana bu işi mütəmadi
olaraq həyata keçirir. Bu üsulla kitabxanada olmayan və oxucuların daha çox əldə etmək istədiyi qiymətli ədəbiyyatın
özü olmasa da, elektron versiyaları və ya kserosurətləri əldə olunaraq oxucuların istifadəsinə verilir. Yaxın zamanlarda
əməkdaşlarımızın Çexiya Milli Kitabxanasında apardıqları araşdırmalar nəticəsində azərbaycana gətirdikləri
əlyazmaların elmi-paleoqrafik təsvirləri, eləcə də maraq doğuran rəsm və miniatürlərin fotoşəkilləri əsasında ərəb, fars
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və türk dillərində olan əlyazmaların kataloqunun çap edilməsi və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Milli Kitabxanası və AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun birgə layihəsi kimi
reallaşdırılacaqdır.
Yaxın gələcəkdə Azərbaycan Milli Kitabxanası AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutu ilə birlikdə təkcə
Klementiniumda deyil, Rumıniya, Macarıstan, Bolqarıstan, Yunanıstan və digər ölkələrin milli kitabxanalarında
mühafizə olunan ərəb, fars və türk dilli əlyazmaları bütünlüklə daha geniş tədqiq edəcək və onların da kataloqları çap
edilərək tədqiqatçıların ixtiyarına veriləcəkdir.

Adibe Ismailova
Azerbaijani manuscripts in the national library
of theczech republic
Summary
The article provides information about the mutual cooperation between the Azerbaijan National Library and the
National Library of the Czech Republic, as well the Arabic, Persian and Turkish language manuscripts in the fund of the
National Library of the Czech Republic that studied for the first.

Nəzrin Atabəyli
AMEA Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutunun magistrantı
ANKARA MİLLİ KİTABXANASINDA MÖVCUD OLAN
NƏSİMİ ƏSƏRLƏRİNİN ƏLYAZMALARI
Klassik Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimi (1369-1427)ana dilində şеrin ilk gözəl nümunələrini yaradan,
özmütərəqqi fikirlərini yüksək bədii dillə ifadə еtməyi bacaran qüdrətlisənətkarlardan biri olmuşdur. Onun ana dilindən
başqa ərəb və fars dillərindədə yaratmış olduğu divanlar şairin adının öz vətənindən çoх-çoх uzaqlarda,bütün Yaхın
Şərqdə şöhrətlənməsinə səbəb olmuşdur (2, 5).
Nəsimi özündən sonra zəngin bir irs qoyub gеtmişdir. Dahi Azərbaycanşairi Nizami Gəncəvinin Yaхın Şərq
ədəbiyyatına gətirdiyi humanist idеyalarıdavam və inkişaf еtdirən böyük sənətkar insana, insan ləyaqətinə,
onunqüdrətinə olan yüksək inamını tərənnüm еdərək şеirlərində insanı həyatınyaradıcısı, həyati gözəlliklərin əsl
mənbəyi kimi vəsf еtmişdir.
Onun istər didaktik, istərsə də məhəbbət mövzusunda yazılmış şеrləri, təbiəttəsvirlərinə həsr olunmuş əsərləri
oхucuların еstеtik zövqünü oхşayır. O,müasirlərini həyat və kainatın sirlərini öyrənməyə, biliyə, mövcud qanunqaydalaraaçıq gözlə baхmağa çağırır, onları qəflət yuхusundan oyatmaqistəyirdi. Şairin hər üç dildə yazılmış şеirləri
bədii cəhətdən sənətkarlıqla işlənmiş, xüsusən onun ana dilində yazdığı əsərləri bütün türkdilli хalqlar üçün nümunə ola
biləcək yüksək poеtik bir üslubda qələmə alınmışdır (2, 8).
İlahi eşqin ecazı ilə qələmə alınmış Nəsimi şeirləri onun sağ olduğu dövrdən başlayaraq bütün Şərqdə daha
sonralar isə Avropada, Asiyada və hətta Qərb ölkələrində belə məşhurluq qazanmış, əsərlərinin dəfələrlə üzü
köçürülmüş, çap olunmuşdur. Belə olduğu halda Nəsimi şeirləri, Nəsimi əsərləri bütün dünyaya yayılmış,
mədrəsələrdə, məktəblərdə, ali təhsil ocaqlarında öyrənilmişdir. Onun “Divan”ları ta orta əsrlərdən başlayaraq
günümüzə qədər kitabxanaların ən qiymətli, ən dəyərli kitabına çevrilmiş və bu yolla Nəsimi irsi, Nəsimi işığı bütün
dünyaya “səpələnmişdir”.
Nəşr olunmuş Şərq və Avropa əlyazma kataloqlarına görə, böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin
əsərlərinin dünya kitabxana və əlyazma xəzinələrində, muzeylərdəçox sayda əlyazma nüsxəsinin mövcudluğu qeyd
edilir.Bunlar əsasən İstanbul, Ankara, Kayseri, İsparta (buradakı bir çox əlyazmalar Konyaya göndərilmişdir), Konya,
Tehran, Vatikan və s. şəhərlərdə mövcud olan əlyazma nüsxələridir. Amma onun əsərlərinin, xüsusilə “Divan”ının digər
əlyazma nüsxələrinin üzə çıxacağı ümidi ilə araşdırmalara başladıqdan sonra biz daha birneçə nüsxəsi haqqında
məlumat toplaya bildik. Belə ki, müasir informasiya texnalogiyalarının bir hissəsi olan internet vasitəsi ilə dünyanın bir
çox əlyazma saxlanan muzey və kitabxanaları ilə əlaqə saxlayaraq digər nüsxələrin mövcudluğu ilə bağlı məlumatlar
əldə etdik. Araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, Türkiyənin müxtəlif əlyazma xəzinələrində Nəsimi “Divan”ının 60-dan
çox əlyazma nüsxəsi saxlanmaqdadır. Topladığımız məlumatlar nəticəsində aralarında Manisa, Amasya, Ərzurum,
İzmir, Diyarbəkir, Balıkesir, İstanbul, Ankara və s. nüsxələri olmaqla daha çox sayda nüsxə ilə bağlı məlumat əldə edə
bildik.Rəqəmsal texnologiyanın bizə yaratmış olduğu şəraitdən yararlanaraq, bu nüsxələrlə yaxından tanış olduq və
onlardan bir neçəsinin fotosurətini əldə etmək imkanımız yarandı.
Haqqında məlumat topladığımız nüsxələr haqqında geniş məlumat verərkən imkan dairəsində nüsxələrin
başlanğıc və sonluqlarını da qeyd etməyə çalışdıq. Nəsimiyə aid çox sayda əlyazma nüsxəsinin mövcudluğunu nəzərə
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alaraq biz bu məqalədə şairin yalnız Türkiyə Cümhuriyyəti Ankara Milli Kitabxanasında saxlanılan əlyazmaları
haqqında məlumat verməyi məqsədəuyğun hesab edirik. Onun əsərlərinin digər əlyazma nüsxələri haqqında isə növbəti
tədqiqatlarımızda məlumat verəcəyik.
Məlumat üçün bildirək ki, Ankara Milli Kitabxanası Əlyazmalar Bölümündə doxsan mindən artıq əlyazma əsəri
qorunmaqdadır və bunların arasında Azərbaycana aid yüzlərlə əlyazma əsəri vardır.Bizim apardığımız araşdırmalar
zamanı məlum oldu ki, burada klassik Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimiyə aid edilən, daha doğrusu “Nesîmî Seyyid
Ömer İmâd ed-dîn (öl. 820/1417)” adı altında qeydiyyata düşən 26əlyazma nüsxəsi vardır. Bunlardan 22-si Nəsiminin
türkcə “Divan”ı, şeirlərindən ibarət “qəzəliyyat”, “əşar”, “ilahilər” və Nəsimiyə aid olduğu iddia edilən, ərəb dilində
qələmə alınmış İslam dininə aid bir neçə əlyazma əsəridir. Maraq doğuran cəhətlərdən biri budur ki, Nəsiminin qələmə
aldığı iddia edilən və əlyazmaları Ankara Milli Kitabxanasında qorunan “Mənzuməi-tərcüməi-sirri-ali”, “Kitabüləsrar”, “Müqəddimə” adlı əsərlərin Türkiyənin digər əlyazma saxlanılan mərkəzlərində də əlyazma nüsxələri
mövcuddur. Araşdırmalarımız zamanı mənbələrdə İmadəddin Nəsiminin qələminin məhsulu olduğu iddia edilən yalnız
bir əsər haqqında məlumat əldə edə bildik. “Müqəddimət-ül həqayiq” adlanan bu əsər Nəsiminin mürşidi, ustadı olmuş
Fəzlullah Nəiminin (1340-1401) “Cavidannamə” adlı əsəri əsas götürülərək qələmə alınmışdır. Azərbaycan dilində
yazılmış bu mənsur əsərdə dini məsələlər, etiqada aid mövzular hərflər vasitəsilə açıqlanmaqdadır. Bundan başqa
burada Qurandakı “hürufi-müqəttə” (ayrı ayrı yazılan, bitişik olmayan ‒ N.A.) dəstəmaz qaydaları, azan, iqamə, səkat,
sövm, həcc ziyarəti, ata-anaya qarşı münasibət, “imani-yəqin” (kamil, dəqiq, əsaslı iman ‒ N.A.) və s. kimi mövzularla
bağlı hərflər və rəqəmlər vasitəsilə əlaqələndirmələr qurularaq fikirlər irəli sürülür. Lakin bir çox tədqiqatçılar bu əsərin
Nəsimiyə aid olmasına şübhə ilə yanaşır. Adıçəkilən əsərin bir çox əlyazma nüsxəsi dünyanın müxtəlif əlyazma
xəzinələrində qorunmaqdadır (3,5). Təbii ki, bu da başqa bir araşdırma mövzusudur və ciddi tədqiqat tələb edir. Bizə elə
gəlir ki, bu əlyazmalar haqqında ətraflı, müfəssəl məlumat toplayaraq, onların fotonüsxələrini əldə edərək tədqiqata cəlb
etməklə bu iddiaların nə dərəcədə doğru olması müəyyən edilə bilər və bu da gələcək tədqiqatların işidir.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, Ankara Milli Kitabxanası Əlyazmalar Bölümündə saxlanılan 65-dən artıq
cüngdəmüxtəlif janrlarda qələmə alınmış Nəsimiyə aid yüzlərlə şeir nümunəsi də mövcuddur.
Məlumatları yerləşdirərkən əlyazmaların yazılma tarixinə əsaslanaraq, xronoloji ardıcıllıq prinsipinə uyğun
şəkildə əvvəlcə tarixi məlum olan nüsxələri, sonra isə tarixi məlum olmayan nüsxələri qeyd edirik. İlk öncə Nəsiminin
türkcə “Divan”ı və şeirlərindən ibarət “qəzəliyyat” və “əşarlar”larının əlyazma nüsxələri haqqında məlumat veririk.
Daha sonra isə Nəsimiyə aid olması iddia edilən daha 4əsərin də əlyazma nüsxəsi haqqında bilgilər verməkdəyik.
1) Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma Əsərlər Kolleksiyası.Şifri: 06 Mil Yz FB 186. H.943/m.1536-cı ildə
köçürülmüşdür. Katibi məlum deyil. Hər səhifədə 19 sətir olmaqla nəstəliq xətti ilə əl filiqranlı Avropa kağızına
yazılmışdır. Ölçüsü 15,7x10,5 sm, həcmi 81vərəqdir. Şirazəsi dağınıq, salbək bəzəyi olan şəmsəli, zəncirəkli cildi var.
Nəsimi “Divan”ının bu əlyazma nüsxəsində şairə aid Azərbaycan dilində 223 qəzəl, 54 rübai və tuyuq, 2 tərci-bənd və 1
müstəzad yer almaqdadır (4).
2) Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma ƏsərlərKolleksiyası.Şifri: 06 Mil Yz FB 242. H.945/M.1537-ci ildə
köçürülmüşdür. Katibi məlum deyil. Hər səhifədə 17 sətir olmaqla təliq xətti ilə öküz başı filiqranlı Avropa kağızına
yazılmışdır. Ölçüsü 19,1x13,5 sm, həcmi 82 vərəqdir. Başlıqlar qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. Şirazəsi dağınıq, sağ və
sol qapaqları qopmuş, miqləbli, şəmsəli, zəncirəkli, qəhvəyi meşin bir cildi var. Nəsimi “Divan”ının bu əlyazma
nüsxəsində şairə aid Azərbaycan dilində qəzəllər, 128 rübai və tuyuq, 1 qitə və 1 məsnəvi var. Əvvəlinə əlavə edilmiş
vərəqlərdə Hz. Əli, İmam Şafei, Mövlanə, İmam Qəzalidən ərəbcə münacətlər yazılmışdır. 31-ci vərəqdən sonra
əksikliklər vardır, “zel” hərfindən “kəf” hərfinə keçilmişdir. Sonda, 82b səhifəsində Zəifinin Nəsiminin qəzəlinə yazdığı
bir təxmis yer almışdır (4).
3) Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma ƏsərlərKolleksiyası.Şifri:06 Mil Yz A 3445
Köçürülmə tarixi məlum deyil. Katibi Əli Hisaridir. Hər səhifədə 15 sətir olmaqla təliq xətti ilə tərəzi və çapa
filiqranlı Avropa kağızına yazılmışdır.Ölçüsü 19,7x14,5 sm, həcmi 120 vərəqdir.Başlıqlar qırmzı mürəkkəblə
yazılmışdır. Şirazəsi dağınıq, sağ və sol qapaqları qopmuş, miqləbli, şəmsəli, zəncirəkli, qəhvəyimeşin bir cildi var.
Nəsimi “Divan”ının bu əlyazma nüsxəsində şairə aid Azərbaycan dilində274 qəzəl, 131 rübai və tuyuq, 4 mürəbbe, 1
məsnəvi var. Sonu naqisdir. Nəsimi “Divan”ının bu nüsxəsi XVI əsrdə Hüseyni təxəllüslü bir şair tərəfindən tərtib
edilmişdir. Belə ki, bu fakt əlyazmanın108b səhifəsində qeyd edilmişdir. Əlyazmanın 115b-120b səhifələrində də qeyd
olunan şairin bəzi şeirləri vardır. (4).
4) Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma ƏsərlərKolleksiyası.Şifri: 06 Mil Yz A 4244.H.1184/m.1769-cu ildə
köçürülmüşdür. Katibi Əli bin Mahmuddur. Hər səhifədə 15 sətir olmaqla təliq xətti ilə aslan filiqranlı kağıza
yazılmışdır.Ölçüsü 16,5x10,5 sm, həcmi 163vərəqdir.Bəzi səhifələrdə rütubət ləkələri var. Qəhvəyi meşin cildə
içindədir.Bu əlyazma nüsxəsində Nəsimiyə aid Azərbaycan dilində 339 qəzəl, 1 məsnəvi, 3 müstəzad, 184 rübai və
tuyuq vardır (4).
5)Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma ƏsərlərKolleksiyası.Şifri: 06 Mil Yz A 3327. H.1225/m.1809-cu ildə
köçürülmüşdür. Katibi məlum deyil. Hər səhifədə 17 sətir olmaqla nəstəliq xətti ilə tac filiqranlı Avropa kağızına
yazılmışdır. Ölçüsü 20x13,5 sm, həcmi 153vərəqdir. Başlıqlar və cədvəllər qırmızı mürəkkəblə verilmişdir. Qara rəngli
polyesterlə üzlənmiş müqəvva bir cildə tutulmuşdur. Nəsimi “Divan”ının bu əlyazma nüsxəsində şairə aid Azərbaycan
dilində 385 qəzəl, 200 rübai və tuyuq, 3qəsidə, 2 məsnəvi və 2 müstəzad yer almaqdadır (4).
6)Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma ƏsərlərKolleksiyası.Şifri: 06 Mil Yz A 6940. h.1249/m.1832-ci ildə
köçürülmüşdür. Katibi Musa Kazımdır. Hər səhifədə 19 sətir olmaqla təliq xətti ilə yeni növ kağıza yazılmışdır. Ölçüsü
21x15 sm, həcmi 101vərəqdir. Kənarları vişnə rəngli meşin, qapaqları əbru kağızla üzlənmiş miqləbli bir cildi vardır.
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Nəsimi “Divan”ının bu əlyazma nüsxəsində şairə aid Azərbaycan dilində 301 qəzəl, 200 rübai və tuyuq, 1 məsnəvi və 1
müstəzad yer almaqdadır (4).
7) Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma ƏsərlərKolleksiyası.Şifri: 06 Mil Yz FB 227. Köçürülmə tarixi və katibi
məlum deyil. Hər səhifədə 14 sətir olmaqla təliq xətti ilə çapa filiqranlı Avropa kağızına yazılmışdır. Ölçüsü 14,8x10
sm, həcmi 132vərəqdir. Arxası açıq vişnə rəngli tünd qəhvəyi meşin cildi var. Bəzi beytlər qırmızı mürəkkəblə
yazılmışdır.Burada Nəsimiyə aid, Azərbaycan dilində 268 qəzəl, 178 rübai və tuyuq, 1 qitə, 1 müstəzad və 1 məsnəvi
vardır. (4).
8) Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma ƏsərlərKolleksiyası.Şifri: 06 Mil Yz FB 243. Köçürülmə tarixi və katibi
məlum deyil. Hər səhifədə 11 sətir olmaqla təliq xətti ilə birləşmiş hərf filiqranlı Avropa kağızına yazılmışdır. Ölçüsü
14,2x9,5 sm, həcmi 152vərəqdir. Arxası cırılmış, şəmsəli qara meşin cildi vardır. Sondan naqisdir. Burada Nəsimiyə
aid, Azərbaycan dilində 219 qəzəl, 2 qitə vardır. Əlyazmanın 1a-5a səhifələrində İbn İsa Saruxanın sonu natamam
“Əsmaül-hüsna” şərhi, sondan əlavə olunmuş vərəqlərdə isə Cami və Şəms Təbrizidən bir qəzəl, Talibidən bir qitə ilə
bərabər məxləsi olmayan iki ayrı mənzumə də yer almaqdadır. (4).
9) Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma ƏsərlərKolleksiyası.Şifri: 06 Mil Yz A 3372/2. Köçürülmə tarixi və katibi
məlum deyil. Hər səhifədə 13 sətir olmaqla hərəkəli nəsx xətti ilə filiqranlı Avropa kağızına yazılmışdır. Ölçüsü
22x14,5 sm, həcmi 46vərəqdir. Başlıqlarvə məxləslər qırmızı mürəkkəblə verilmişdir. Qəhvəyi meşin cildi var. Sonu
naqisdir. Nəsimiyə aid 1 məsnəvi və 86 qəzəli özündə birləşdirir (4).
10) Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma ƏsərlərKolleksiyası.Şifri: 06 Mil Yz A 3486. Köçürülmə tarixi və katibi
məlum deyil. Hər səhifədə 30 sətir olmaqla təliq xətti ilə tac filiqranlı Avropa kağızına yazılmışdır. Ölçüsü 23,7x17,4
sm, həcmi 156vərəqdir. Başlıqlar və məxləslər qırmızı mürəkkəblə verilmişdir. Kənarları qəhvəyi meşin, qapaqları əbru
kağız ilə üzlənmiş cildi var. Nəsimi “Divan”ının bu əlyazma nüsxəsində şairə aid Azərbaycan dilində 299 qəzəl, 370
rübai, 4 qitə, 3 müxəmməs, 2 tərci-bənd, 2 məsnəvivə 7 müstəzad yer almaqdadır. Əlyazmanın 1b-10a səhifələrində isə
Nəsiminin xüsusi seçilmiş məşhur şeirləri yer almaqdadır (4).
11) Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma ƏsərlərKolleksiyası.Şifri: 06 Mil Yz A 5164. Köçürülmə tarixi və katibi
məlum deyil. Hər səhifədə 13 sətir olmaqla hərəkəli nəsx xətti ilə filiqranlı Avropa kağızına yazılmışdır. Ölçüsü
18,8x12,7 sm, həcmi 33vərəqdir. Başqa bir əsərlə eyni əlyazmada yer alan Nəsimi şeirləri bu əlyazmanın 9b-42b
vərəqlərini əhatə edir. Başlıqlar və cədvəllər qırmızı mürəkkəblə verilmişdir. Kirəmit rəngli kağız üzlü cildi var. Sondan
naqisdir. Burada Nəsimiyə aid Azərbaycan dilində 71 qəzəl vardır. Əlyazmaın 1b-9a səhifələri arasında 2 höccət (Bir
şeyi dəlillərlə isbat etmək ‒A.N.), 43a-48b səhifələri arasında isə başdan və sondan naqis olan bir mənzum “Yusif və
Züleyxa” hekayəsi yer almaqdadır (4).
12) Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma ƏsərlərKolleksiyası.Şifri: 06 Mil Yz A 6088. Köçürülmə tarixi və katibi
məlum deyil. Hər səhifədə 17-19 sətir olmaqla təliq və nəsxxətləri ilə suyolu filiqranlı Avropa kağızına yazılmışdır.
Ölçüsü 20,5x16 sm, həcmi 137vərəqdir. Cədvəlləri qırmızı mürəkkəblə verilmişdir. Alt cildi bərpa edilmiş şəmsəli,
zəncirəkli tünd qəhvəyi cildi var. Nəsimi “Divan”ının bu əlyazma nüsxəsində şairə aid Azərbaycan dilində 2 məsnəvi,
528 qəzəl, 226 rübai və 1 müstəzad yer almaqdadır (4).
13) Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma ƏsərlərKolleksiyası. Şifri: 06 Mil Yz A 8145/3. Köçürülmə tarixi və
katibi məlum deyil. Hər səhifədə dəyişik sayda sətrlərlə təliq xətti ilə mavi kağıza yazılmışdır. Ölçüsü 20,7x13,3 sm,
həcmi 46vərəqdir. Başqa bir əsərlə bir cild içində yer alır və əlyazmanın 60a-106a vərəqlərini əhatə edir. Zəncirəkli,
köşəbəndli, şəmsəli qara meşin cildə tutulmuşdur. Burada Nəsimiyə aid Azərbaycan dilində 170 qəzəl, 166 rübai vardır
(4).
14) Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma ƏsərlərKolleksiyası. Şifri: 06 Mil Yz A 2399/2. Köçürülmə tarixi və
katibi məlum deyil. Hər səhifədə dəyişik sayda sətrlərlə təliq xətti ilə müləvvən (müxtəlif rəngli) qartal filiqranlı kağıza
yazılmışdır. Ölçüsü 19,4x13,3 sm, həcmi 30 vərəqdir. Başqa bir əsərlə bir cild içində yer alır və əlyazmanın 75a-104a
vərəqlərini əhatə edir. Zəncirəkli, köşəbəndli, şəmsəli qəhvəyi meşin cildə tutulmuşdur. Nəsimi şeirlərinin də yer aldığı
bu əlyazma “Əşar” adı ilə qeyd edilmişdir. Burada yer alan şeirlərini İmadəddin Nəsimi “Hüseyni” məxləsi ilə qələmə
almışdır. Əlyazmada Nəsimiyə aid Azərbaycan dilində 65 qəzəl, 1 tərci-bənd vardır. Bəzi yerlərdə Haşimi, Qayğısız
Abdal, Xəlili, Heyrəti, Həqiqi, Yəhya, Üsuli, Məsuqi və Xətayinin də şeirləri vardır (4).
15)Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma ƏsərlərKolleksiyası.Şifri: 06 Mil Yz FB 221. Köçürülmə tarixi və katibi
məlum deyil. Hər səhifədə dəyişik sayda sətrlərlə təliq xətti ilə tünd rəngliabadi kağıza yazılmışdır. Ölçüsü 19x13 sm,
həcmi 18 vərəqdir. Cildsizdir. Nəsimi qəzəllərindən ibarət bu əlyazma “Qəzəliyyat” adı ilə qeyd edilmişdir. Əlyazmada
Nəsimiyə aid Azərbaycan dilində 47 qəzəl vardır (4).
16) Ankara. Milli Kitabxana, Adnan Ötükən Xalq Kitabxanası Kolleksiyası. Şifri: 06 Hk 635. H.1013/m.1603cü ildə köçürülmüşdür, katibi məlum deyil. Hər səhifədə 15 sətr olmaqla nəsx xətti ilə filiqranlı kağıza yazılmışdır.
Ölçüsü 20x14,5 sm, həcmi 256 vərəqdir. Şəmsəli, miqləbli, müzəhhəb qara dəri cildi var.Qoşa xətli cədvəllə yanaşı
başlıqlar da qırmızı mürəkkəblə verilmişdir. Əlyazmada Nəsimiyə aid Azərbaycan dilində çox sayda qəzəllər,
münacatlar, nətlər, tərci-bəndlər, qəsidələr, tərkib-bənd, məsənəvi, rübayi və s. yer almışdır. Bəzi vərəqləri itmişdir.
İçərisində Hacı Məhməd adlı şəxsin 1851-ci ilə aid vəqf qeydi vardır (4).
17)Ankara. Milli Kitabxana Yazma Əsərlər kolleksiyası. Şifri: 06 Mil Yz A. Köçürülmə tarixi və katibi məlum
deyil. Müxtəlif sayda sətirlərlə nəsx xəttilə birləşmiş hərf filiqranlı Avropa kağızına yazılmışdır. Ölçüsü 24x14 sm,
həcmi 21 vərəqdir. Başlıqlar və kəşidələr (əlyazma mətinlərində bəzi hərflərin baş tərəfinin yazı zamanı estetik görünüş
üçün uzadılması ‒ N.A.) qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. Əbru kağızla üzlənmiş bir cildi var. Bu əlyazmada Nəsimiyə
aid olduğu iddia edilən və ilahi janrında yazılmış Azərbaycan dilində 90 ədəd poetik nümunə vardır (4).

40

18)Ankara. Milli Kitabxana Yazma Əsərlər kolleksiyası. Şifri: 06 Mil Yz A 9399. Köçürülmə tarixi və katibi
məlum deyil. Hər səhifədə 12 qoşa sətir olmaqla təliq xəttilə əl filiqranlı kağıza yazılmışdır. Ölçüsü 19,7x14,2 sm,
həcmi 100 vərəqdir. Qəhvəyi meşin üzlü müqəvva bir cildi var. Nəsimi “Divan”ının bu əlyazma nüsxəsində şairə aid
Azərbaycan dilində müxtəlif janrları əhatə edən çox sayda poetik nümunə vardır (4).
19)Ankara. Milli Kitabxana Yazma Əsərlər kolleksiyası. Şifri: 06 Mil Yz A 8968. Köçürülmə tarixi və katibi
məlum deyil. Hər səhifədə 15 sətir olmaqla nəsix xəttilə sayqallı abadi kağıza yazılmışdır. Ölçüsü 19x11,5 sm, həcmi
qeyd edilməmişdir. Arxası bez, qara kağızla üzlənmiş müqəvva cildi var. Əvvəli və sonu naqisdir. Nəsimi “Divan”ının
bu əlyazma nüsxəsində şairə aid Azərbaycan dilində müxtəlif janrları əhatə edən çox sayda poetik nümunə vardır (4).
20) Ankara. Milli Kitabxana Yazma Əsərlər kolleksiyası. Şifri: 06 Mil Yz A 9149. Köçürülmə tarixi və katibi
məlum deyil. Hər səhifədə 20-22 sətir olmaqla təliq xəttilə suyolu filiqranlı kağıza yazılmışdır. Ölçüsü 20x13,5 sm,
həcmi 44 vərəqdir. Şəmsəli, zəncirəkli vişnə rəngli meşin üzlü cildi var. Əvvəli naqisdir. Nəsimi “Divan”ının bu
əlyazma nüsxəsində şairə aid Azərbaycan dilində müxtəlif janrları əhatə edən çox sayda poetik nümunə vardır (4).
21)Ankara. Milli Kitabxana Yazma Əsərlər kolleksiyası. Şifri: 06 Mil Yz A 2399/6. Köçürülmə tarixi və katibi
məlum deyil. Müxtəlif sayda sətirlərlə təliq xəttilə qartal filiqranlı müləvvən Avropa kağızına yazılmışdır. Ölçüsü
19x12,5 sm, həcmi 31 vərəqdir və başqa bir əsərlə eyni cilddə yer alan Nəsimi şeirləri əlyazmanın 75a-104b səhifələrini
əhatə edir. Şəmsəli, köşəbəndli, zəncirəkli qəhvəyi meşin cild içərisindədir. “Əşar” adı altında qeyd edilən bu
əlyazmada yer alan şeirlərdə Nəsimi əsasən “Hüseyni” məxləsindən istifadə etmişdir (4).
22) Ankara. Milli Kitabxana Afyon Gedik Əhməd Paşa Kitabxanası Kolleksiyası. Şifri: 03 Gedik 5154.
Köçürülmə tarixi və katibi məlum deyil. Hər səhifədə 14 sətr olmaqla təliq xətti ilə birləşmiş hərf filiqranlı kağıza
yazılmışdır. Ölçüsü 18,8x13 sm, həcmi 84 vərəqdir. Qəhvəyi meşin cildi var. Əvvəli və sonu naqisdir. Bu “Divan”da da
Nəsiminin müxtəlif janrlarda çox sayda şeiri vardır (4).
23) Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma Əsərlər Kolleksiyası. Şifri: 06 Mil Yz A 2182/1. Köçürülmə tarixi və
katibi məlum deyil. Hər səhifədə15 sətr olmaqla təliq xətti ilə abadi kağıza yazılmışdır. Ölçüsü 16,5x12 sm, həcmi 23
vərəqdir. Zəncirəli, miqləbli qəhvəyi meşin cildi var. Başlıqlar və cədvəlləri qırmızıdır. Səhifələrinin kənarlarında
müxtəlif şərhlər, açıqlamalar yazılmışdı. Nəsimiyə aid olması iddia edilən “Kitabül-əsrar” (Sirlər kitabı ‒ N.A.) adlanır.
Əsərin mövzusu İslam dini, təriqətlər və təsəvvüfdür(4).
24) Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma Əsərlər Kolleksiyası. Şifri: 06 Mil Yz A 2861/4. Köçürülmə tarixi və
katibi məlum deyil. Hər səhifədə19 qoşa sətr olmaqla nəsxxətti ilə qartal filiqranlı Avropa kağızına yazılmışdır. Ölçüsü
25x17 sm, həcmi 4 vərəqdir. Açıq qəhvəyi meşin cildi var.Başlıqlar qırmızı mürəkkəblə verilmişdir. Başqa əsərlərlə bir
məcmuədə yer alan əsər əlyazmanın 247b-248b səhifələrini əhatə edir. Səhifələrinin kənarlarında müxtəlif şərhlər,
açıqlamalar yazılmışdı. Nəsimiyə aid olması iddia edilən bu kiçik, mənzum əsər “Mənzuməi-tərcüməyi-sirri-ali”adlanır.
Burada qeyd olunur ki, əsər ədəbiyyatla əlaqədardır (4).
25)Ankara. Milli Kitabxana, Əlyazma ƏsərlərKolleksiyası. Şifri: 06 Mil Yz A 3363/1. Köçürülmə tarixi və
katibi məlum deyil. Hər səhifədə23 sətr olmaqla nəsx xətti ilə suyolu filiqranlı Avropa kağızına yazılmışdır. Ölçüsü
20x15,7 sm, həcmi 22 vərəqdir. Miqləbli dünd meşin cildi var. Başlıqlar qırmızı mürəkkəblə verilmişdir. Başqa
əsərlərlə bir məcmuədə yer alan əsər əlyazmanın 1a-22b səhifələrini əhatə edir. Səhifələrinin kənarlarında müxtəlif
şərhlər, açıqlamalar yazılmışdı. Nəsimiyə aid olması iddia edilən bu kiçik, mənzum əsər “Müqəddimə” adlanır. Ehtimal
edirik ki, bu əsər Nəsimin “Müqəddimətül-həqiqət” əsərinin qısa adla verilmiş formasıdır. Burada qeyd olunur ki, əsər
təsəvvüflə əlaqədardır (4).
26)Ankara. Milli Kitabxana Adana Xalq Kitabxanası kolleksiyası. Şifri: 01 Hk 149/6. Köçürülmə tarixi və
katibi məlum deyil. Hər səhifədə 15 sətir olmaqla nəsx xəttilə birləşmiş hərf filiqranlı Avropa kağızına yazılmışdır.
Ölçüsü 21x15,5 sm, həcmi 24 vərəqdir. Əbru kağızla üzlənmiş qəhvəyi meşin cildi var. Ehtimal olunur ki, bu əlyazma
nüsxəsi də Nəsimiyə aid olduğu iddia edilən “Müqəddimətül-həqayiq” əsərinin bir variantıdır(4).
Biz bu tədqiqat işində Nəsiminin yalnız Ankara Milli Kitabxanasında saxlanılan əlyazma əsərlərinin nüsxələri
haqqında ayrı-ayrılıqda məlumat verməyə çalışdıq. Lakin şairin çoxsaylı əlyazma nüsxələri hələ də öz tədqiqatını
gözləməkdədir. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, apardığımız tədqiqatlar zamanı məlum oldu ki, təkcə Türkiyənin
kitabxana və əlyazma saxlanılan mərkəzlərində Nəsimiyə aid 95-dən artıq əlyazma nüsxəsi qorunmaqdadır. Növbəti
tədqiqat işlərində biz şairin digər əlyazma əsərləri haqqında məlumat əldə etməyə çalışacağıq. Ümid edirik ki,
apardığımız araşdırmalar zamanı Nəsiminin Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən əlyazma
əsərlərinin bir çox yeni nüsxələri də aşkarlanacaqdır.
Əbiyyat siyahısı:
1.Ankara Milli Kitabxanası əlyazma əsərlər ataloqu c II, III, IV, VII
2.İmadəddin Nəsimi. Sеçilmişəsərləri. İki cilddə. C.1.- Bakı, 2004. - 336 s.
3.Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. C.33. - Ankara : TDV, 2007.
4.www.yazmalar.gov.tr
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Nazrin Atabayli
Summary
This article is about the great Azerbaijani poet Nasimi`s manuscripts which are saving at the National Library of
Ankara. We tried to give at least a little bitinformation about mentioned manuscripts separately.

Dr.Niyazi Ünvər
Türkiyə Milli Kitabxanası,
Əlyazma və Nadir Əsərlər bölməsinin müdiri
Kərimulla Məmmədzadə
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
TÜRKİYE MİLLİ KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN FUZULİ’YE AİT
EL YAZMASI ESERLER
Özelde Azerbaycan genelde Türk dünyası edebiyatının en büyük şairidir. Asıl adı Mehmed, babasının adı ise
Süleyman’dır. Irak’ta yaşayan Akkoyunlu Türkmenlerinin Bayat boyundandır. “Fuzûlî-i Bağdadî” diye anılmasına
rağmen, doğum yeri ihtimallere göre Hille, Necef veya Kerbelâ olarak gösterilmektedir. Doğum tarihi de tam olarak
bilinmemekle birlikte kendi sözü olan “menşe’ve mevlidim Irak” ibaresinin Ebced karşılığı olan 888/1483 tarihi son
yıllarda kabul görmüştür.
Tahsilinin ilk dönemlerinde Arapça ve Farsçayı bu dilde şiir yazacak kadar öğrenmiş ve kendisini şiir için
gerekli olan ilim tahsiline vermiştir. Hikemî ve hendesî ilimlerle uğraştığı kadar tefsir ve hadis gibi ilimleri de
öğrenmiştir.
Şah İsmail‘in Bağdat’ı ele geçirmesinden sonra (1508) Beng ü Bade adlı eserini ona sundu. Şairin, Kanunî’nin
Bağdat’ı fethine (1534) kadar geçen zaman zarfındaki hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Kanunî’ye beş kaside
sunan Fuzûlî, Sadrazam İbrahim Paşa, Kazasker Abdülkâdir Çelebi ve Nişancı Celâl-zâde Mustafa Çelebi’ye de
kasideler sunarak Osmanlı ileri gelenlerinin himayesine girmeyi arzulamıştır.
Bu arada Hayalî Beğ ve Taşlıcah Yahya gibi önde gelen Osmanlı şairleriyle de tanışmıştır. Kendisine evkaftan
bağlanacağı vadedilen maaş günlük dokuz akçeyle sınırlı kalınca şair hoşnutsuzluğunu ifade etmek üzere
meşhur Şikâyet-nâme’sini yazmıştır.
Fuzuli’nin itikadî hüviyeti uzun yıllar tartışmalara sebep olmuş, bazıları onu Şii ve İmâmiye mensubu
göstermelerine rağmen, eserlerinden bu konuda kat’i delil çıkarılamamıştır. Hemşehrisi Ahdî onun bir tarikata bağlı
olduğunu bildirirse de bu tarikatın ismini vermez. Eserlerini ve şiirlerini Arapça, Farsça ve Türkçe ile
kaleme aldığından olmalı, eski şairlerimiz arasında belki dünyada en çok tanınanı Fuzûlî olmuştur.
Doğup büyüdüğü coğrafî bölge itibarıyla Türkçe eserlerinde Azerî Türkçesini kullanmıştır. Şiirlerinde belki
kendi zamanına kadar hiçbir şairin kullanmadığı mana incelikleri bulunur. Detaylı lügat anlamlarına yönelik olarak
ustaca geliştirilen çağrışımlar ve devrin muteber ilimleri ışığında çözülebilecek anlamlar, onun şiirinin önemli bir
cephesini oluşturur.
İlâhî aşkın en ince sırlarını, beşerî aşkı terennüm eder göründüğü şiirleri arasına ustaca yerleştirerek klâsik
edebiyatın en güzel eserlerini vermiştir. Şiirleri üzerinde çok titizlenen bir sanatkâr hüviyetine sahiptir. Şiirlerinden
onun mecazî ve ilahî aşk yolunda ciddi tecrübeler geçirmiş bir şahsiyet olduğu hükmüne varılabilir. Manzum ve mensur
birçok eser kaleme almıştır.
Fuzuli sadece şairliğiyle değil, eserlerinin çokluğuyla da meşhurdur. Üç divanından başka başta Leylâ ve
Mecnun olmak üzere birçok eseri vardır. Başlıca eserleri şunlardır: Leylâ vü Mecnun; Hadikatü’s-Süeda; Beng ü Bade;
Heft-Cam; Rind ü Zahid; Hüsn ü Aşk; Şikâyetname v.d.
Fuzuli’nin türkiye milli kütüphane koleksiyonunda bulunan eserleri şunlardır:
Beng ü Bade: Afyonla şarabın karşılaştırılarak şarabın üstün tutulduğu 440 beyitlik bu mesnevi Fuzûlî’nin
mesnevi tarzındaki ilk denemesidir. Şah İsmail’e ithaf edilen eser, bazılarına göre Osmanlı Padişahı II. Bayezid ile Şah
İsmail arasındaki mücadeleyi sembolize etmektedir. Milli kütüphane koleksiyonunda dört nüshası vardır.
1-06 Hk 276/2 depo yer numarasında kayıtlı olup, Muhammed Gazali’nin talik hattıyla, hicri 1197(1782) yılında,
205x153-135x90 mm. ölçülerinde, 12 satırlı, 127b-145b yaprakları arasında rutubet lekeli krem rengi taç filigranlı
kağıda yazılmıştır. Söz başları, cetvelleri yaldızlıdır. Zencirekli, bordo meşin bir cilt içerisindedir.
2-06 Hk 1080/2 depo yer numarasında kayıtlı olup, Mehmed Tahir Ziyaeddin’nin sülüs hattıyla, 230x150165x90 mm. ölçülerinde, 27 satırlı, 61b-90a yaprakları arasında, Suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları,
cetvelleri yaldızlıdır. Kapakları ebru kağıt kaplı, çeharkuşe meşin kaplı, miklebli mukavva bir cilt içerisindedir. Sonu
eksiktir.
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3-06 Mil Yz A 2318/2 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 195x110-150x65 mm. ölçülerinde, 12
satırlı, 112b-127b yaprakları arasında, Sarı samanlı kâğıda yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Şemseli kahverengi meşin
bir cilt içerisindedir.
4-06 Mil Yz A 3197/3 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 200x112-163x65 mm. ölçülerinde, 21
satırlı, 104b-114a yaprakları arasında, Suyolu filigranlı kâğıda yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Sırtı siyah yıpranmış
meşin, üstü ebru kağıt kaplı cilt içerisindedir.
Türkçe divan: Mensur bir mukaddimeden sonra iki tevhit, dokuz na‘t, 27 kaside, 302 gazel ile musammatlar,
kıta ve rubailerden oluşan divanın Türkiye ve dünya kütüphaneleriyle özel ellerde yüzlerce nüshası mevcuttur. Milli
Kütüphane koleksiyonunda 32 nüshası vardır.
1-06 Hk 101 depo yer numarasında kayıtlı olup, nestalik hatla, hicri 984 (1575) yılında, 207x140- 120x80 mm.
ölçülerinde, 13 satırlı, 100+1 yaprakta, Daire içi terazi ve çiçek filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Sırtı
onarılmış kahverengi meşin, kabartma şemseli, vişneçürüğü meşin kaplı mukavva bir cilt içindedir.
2-06 Hk 1280 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 270x160-195x100 mm. ölçülerinde, 14 satırlı, 127
yaprakta, taç arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Dibacede ayetler, nazm sözcüğü ve duracaklar kırmızıyladır. Kırmızı
pandizot ben kaplı mukavva bir cilt içerisindedir. Eserin sonu noksandır.
3-06 Hk 1762 depo yer numarasında kayıtlı olup, Süleyman b. Yusuf’un nesih hattıyla, hicri 1262 (1845)
yılında, 205x152-160x110 mm. ölçülerinde, 17 satırlı, 79 yaprakta, taç arma filigranlı kağıda yazılmıştır. İlk cetvel
yaldız, sonrakiler kırmızı mürekkeplidir. Şemseli, zencirekli, köşebentli kısmen aşınmış vişne rengi meşin bir cilt
içindedir.
4-06 Hk 276/1 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 205x153-135x90 mm. ölçülerinde, 12 satırlı, 1b127b yaprakları arasında, taç arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Sırtı siyah yıpranmış meşin, üstü
ebru kağıt kaplı bir cilt içindedir.
5-06 Hk 3347 depo yer numarasında kayıtlı olup, Derviş Hasan b. Molla Ali Leylani’nin talik hattıyla, hicri 1081
(1669) yılında, 205x150-155x100 mm. ölçülerinde, 16 satırlı, 89+V yaprakta, üç ay filigranlı kağıda yazılmıştır.
Çaharkuşe kahverengi meşin, ebru kağıt kaplı harap mukavva bir cilt içindedir.
6-06 Hk 446 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 200x145- 145x80 mm. ölçülerinde, 12 satırlı, 87
yaprakta, Birleşik harf ve avize filigranlı kağıda yazılmıştır. Siyah meşin cilt içerisindedir. Harf sırası mürettep divan
değildir.
7-06 Hk 4724/1 depo yer numarasında kayıtlı olup, İbrahim Tüfekçi b. Nuri’nin nestalik hattıyla, hicri 1123
(1710) yılında, 202x157 mm. ölçülerinde, değişik satırlı, 1b-139a yaprakları arasında, Hayvan arma filigranlı kağıda
yazılmıştır. Salbek şemseli, zencirekli, mıklebli, kahverengi meşin kaplı mukavva bir cilt içindedir.
8-06 Mil Yz A 140 depo yer numarasında kayıtlı olup, nestalik hatla, hicri 954 (1546) yılında, 208x128-155x77
mm. ölçülerinde, 16 satırlı, 85 yaprakta, Esmer samanlı kağıda yazılmıştır. Yaldız zencirekli, kahverengi meşin bir cilt
içindedir.
9-06 Mil Yz A 2318/1 depo yer numarasında kayıtlı olup, Derviş Ahmed İstanbuli’nin talik hattıyla, hicri 984
(1575) yılında, 195x110-150x77 mm. ölçülerinde, 15 satırlı, 1b-9b yaprakları arasında, kahverengi yerli kağıda
yazılmıştır. Serlevhalar nefis laciverdi müzehhep cetveller ve söz başları yaldızlıdır. Zenrcirekli kahverengi meşin bir
cilt içindedir.
10-06 Mil Yz A 2318/3 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 195x110-150x65 mm. ölçülerinde, 15
satırlı, 128b-132a yaprakları arasında, sarı samanlı kağıda yazılmıştır. Cetvelleri ve söz başları yaldızlıdır. Zencirekli,
bordo meşin bir cilt içindedir.
11-06 Mil Yz A 3321 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, hicri 1247 (1830) yılında, 200x160 mm.
ölçülerinde, 13 satırlı, 115 yaprakta, Taht ve taçlı arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Şemseli kahverengi bir cilt
içerisindedir.
12-06 Mil Yz A 3397 depo yer numarasında kayıtlı olup, Edirneli Ahmed Şevkî’nin rik’a hattıyla, hicri 1287
(1869) yılında, 237x165-182x102 mm. ölçülerinde, 23 satırlı, 61 yaprakta, cedid kağıda yazılmıştır. İlk cetvel yaldız,
sonrakiler kırmızı mürekkeplidir. Sırtı vişneçürüğü meşin ebru kaplı bir cilt içindedir.
13-06 Mil Yz A 3401 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 130x90-112x70 mm. ölçülerinde, 16 satırlı,
96 yaprakta, Birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Yaldız zencirekli siyah meşin cilt içindedir. Sondan eksiktir.
14-06 Mil Yz A 3654 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 198x136-139x102 mm. ölçülerinde, 12
satırlı, 120 yaprakta, taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Kahverengi meşin sırtlı ebru kaplı mukavva bir cilt içindedir.
Baştan 8 yaprak eksiktir.
15-06 Mil Yz A 3750/1 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 182x117-133x86 mm. ölçülerinde, 11
satırlı, 1a-113b yaprakları arasında, harf arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Siyah bez sırtlı ebru kâğıt kaplı karton cilt
içindedir. Baştan eksiktir.
16-06 Mil Yz A 3952 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, hicri 1247 (1830)yılında, 205x165-150x80
mm. ölçülerinde, 15 satırlı, 75 yaprakta, Taç arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Soğuk ıstampa baskılı, zencirekli,
kahverengi bir cilt içerisindedir.
17-06 Mil Yz A 3972/2 depo yer numarasında kayıtlı olup, rik’a hatla, 205x130 mm. ölçülerinde, değişik satırlı,
52b-101b yaprakları arasında, cedit kağıda yazılmıştır. Kahverengi meşin sırtlı ebru kaplı mukavva bir cilt içindedir.
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18-06 Mil Yz A 5086/7 depo yer numarasında kayıtlı olup, İsmail b. Mehmed Tayyar’nın talik hattıyla, hicri
1260 (1844) yılında, 200x125-145x80 mm. ölçülerinde, 17 satırlı, 125b-151a yaprakları arasında, Fıstıki cedit kağıda
yazılmıştır. Zencirekli ve salbek şemseli, vişne rengi meşin bir cilt içindedir.
19-06 Mil Yz A 5086/8 depo yer numarasında kayıtlı olup, İsmail b. Mehmed Taylan Paşa’nın talik hattıyla,
hicri 1160 (1746) yılında, 203x128-143x80 mm. ölçülerinde, 17 satırlı, 125b-151a yaprakları arasında, Beyaz ve fıstıki
renkli kağıda yazılmıştır. Siyah mihrabiyeli, zencirekli, salbek şemseli, vişne rengi meşin bir cilt içindedir.
20-06 Mil Yz A 5377 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 208x145-160x98 mm. ölçülerinde, 12
satırlı, 109 yaprakta, Harf arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı siyah meşin siyah pandizot bez kaplı mukavva bir cilt
içindedir.
21-06 Mil Yz A 5974 depo yer numarasında kayıtlı olup, nesih hatla, 202x135-150x102 mm. ölçülerinde, 17
satırlı, 15 yaprakta, çapa filigranlı kağıda yazılmıştır. Ciltsizdir. Baştan bir yaprak eksiktir.
22-06 Mil Yz A 7658 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 222x155-160x96 mm. ölçülerinde, 12
satırlı, 109 yaprakta, Harf ve arslan filigranlı kağıda yazılmıştır. İlk cetvel yaldız, sonrakiler kırmızı mürekkepledir.
Kutu içindedir.
23-06 Mil Yz A 779 depo yer numarasında kayıtlı olup, nestalik hatla, hicri 1094 (1682) yılında, 197x123135x79 mm. ölçülerinde, 15 satırlı, 101 yaprakta, Sütlü kahve ve şeker rengi akkâse abâdî kağıda yazılmıştır. Yaldız
cetvelli vişne rengi meşin cilt içindedir.
24-06 Mil Yz A 8187 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, hicri 1106 (1693) yılında, 210x145170x105 mm. ölçülerinde, 17 satırlı, 71 yaprakta, üç hilâl filigranlı kağıda yazılmıştır. Ciltsiz olup yeşil bezli bir kap
içerisindedir.
25-06 Mil Yz A 8496 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 260x155-210x130 mm. ölçülerinde, 15
satırlı, 195 yaprakta, İnce sarı kağıda yazılmıştır. Salbek şemseli kahverengi meşin kaplı mukavva cilt bir cilt içindedir.
sağ kapağın meşini yırtılmıştır.
26-06 Mil Yz A 8524 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 182x137-133x95 mm. ölçülerinde, 11
satırlı, 96 yaprakta, Suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı yıpranmış, köşebentli, kahverengi meşin bir cilt
içerisindedir.
27-06 Mil Yz A 8949/4 depo yer numarasında kayıtlı olup, nestalik hatla, 190x135-140x90 mm. ölçülerinde, 13
satırlı, 84b-115b yaprakları arasında, taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Siyan meşin bir cilt içindedir. Sonu eksiktir.
28-06 Mil Yz A 911 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 205x145-140x85 mm. ölçülerinde, 14 satırlı,
96 yaprakta, haç filigranlı kağıda yazılmıştır. Mihrabiyesi renklidir. Kahverengi meşin sırt ve kenarlı, ebru karton kaplı,
şirazesi dağınık bir cilt içerisindedir.
29-06 Mil Yz FB 267 depo yer numarasında kayıtlı olup, Mustafa Rıdvan b. Abdullah’ın talik hattıyla, 195x128137x80 mm. ölçülerinde, 13 satırlı, 111 yaprakta, Terazi filigranlı kağıda yazılmıştır. Yaldız mihrabiyeli, ilk iki sayfa
müzehhep, cetvelleri kırmızıdır. Siyah bez sırtlı, ebru kâğıt kaplı mukavva bir cilt içindedir.
30-06 Mil Yz FB 321/7 depo yer numarasında kayıtlı olup, Hasan b. Mustafa Trabzonî’nin talik hattıyla, hicri
1084 (1672) yılında, 280x173 mm. ölçülerinde, değişik satırlı, 115a-118b yaprakları arasında, Birleşik harf ve arma
filigranlı kağıda yazılmıştır. Siyah meşin bir cilt içerisindedir.
31-60 Mü 68 depo yer numarasında kayıtlı olup, Abbas b. İmankulu’nun talik hattıyla, hicri 1004 (1595) yılında,
225x133-176x85 mm. ölçülerinde, 19 satırlı, 89 yaprakta, Samanlı kağıda yazılmıştır. Serlevha ve mihrabiye laciverdi
müzehhep ve mülevven cetveller yaldızlıdır. Yıpranmış vişne rengi meşin bir cilt içindedir.
32-01 Hk 1088 depo yer numarasında kayıtlı olup, Mehmed Said’in nesih hattıyla, 214x158-167x124 mm.
ölçülerinde, 15 satırlı, 89 yaprakta, Üç ay damgalı kağıda yazılmıştır. Şemseli, zencirekli, köşebentli, kahverengi meşin
kaplı bir cilt içerisindedir. Başta dibace ve kasaid bölümleri yoktur.
Hadikâtu's-sü'edâ: Arada bazı manzum parçaların da yer aldığı mensur bir eserdir. Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin
Ravżatü’ş-şühedâ’sı esas alınarak hazırlanan kitapta Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehid edilişi anlatılmaktadır.
Hadîkatü’s-süedâ, İslâmî Türk edebiyatında maktel türünün bir şaheseri olup artistik Türk nesrinin de önde gelen
örnekleri arasında yer almaktadır. Özellikle Şiî Müslümanlarca çok tutulan eserin Türkiye ve dünya kütüphanelerinde
birçok yazma nüshası Milli Kütüphane koleksiyonunda 30 nüshası vardır.
1-03 Gedik 5160 depo yer numarasında kayıtlı olup, nesih hatla, hicri 1043 (1533) yılında, 205x147-155x85
mm. ölçülerinde, 23 satırlı, 202 yaprakta, Suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Şemseli
kahverengi meşin bir cilt içindedir.
2-06 Hk 2064 depo yer numarasında kayıtlı olup, Abdulkadir b. Mehmed Hanif’in nesih hattıyla, hicri 1270
(1852) yılında, 215x160-150x80 mm. ölçülerinde, 15 satırlı, 366 yaprakta, Ay damga filigranlı kağıda yazılmıştır. Taba
renkli meşin kaplı mıklebli mukavva cilt bir cilt içindedir.
3-06 Hk 3401 depo yer numarasında kayıtlı olup, Süleyman b. Yusuf’un harekeli nesih hattıyla, hicri 1000
(1591)yılında, 205x170-200x125 mm. ölçülerinde, 15 satırlı, 117 yaprakta, Saykallı abâdî kağıda yazılmıştır. söz
başları ve cetveller kırmızıdır. Sırtı meşin soluk kağıt kaplı mukavva bir cilt içindedir.
4-06 Hk 3406 depo yer numarasında kayıtlı olup, Osman Cenabi b. Mahmud’un talik hattıyla, hicri 1265 (1847)
yılında, 220x145-170x95 mm. ölçülerinde, 21 satırlı, 215 yaprakta, Taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Cetveller ve
duracaklar kırmızıdır. Sırtı kırmızı meşin, pembe-siyah desenli kağıt kaplı bir cilt içindedir.
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5-06 Hk 3613 depo yer numarasında kayıtlı olup, divani hatla, hicri 1016 (1606) yılında, 200x140-140x75 mm.
ölçülerinde, 15 satırlı, 308 yaprakta, Birleşik harf ve taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları, keşide ve duracaklar
kırmızıdır. Mıklebli, hatib ebrulu, mukavva, sırtı ve sertabı meşin yıpranmış kurt yenikli bir cilt içindedir.
6-06 Hk 4802 depo yer numarasında kayıtlı olup, nesih hatla, hicri 1168 (1753) yılında, 210x145-160x30 mm.
ölçülerinde, 19 satırlı, 248+5 yaprakta, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. İlk iki sayfada, yaprak üst ve altlarında
simetrik mülevven ve basit yaldızlı süslemesi vardır. Cetveller ve söz başları kırmızıdır. Çok yıpranmış ve yırtık
kahverengi mıklebli meşin cilt içindedir.
7-06 Hk 4904 depo yer numarasında kayıtlı olup, nesih hatla, 214x152 mm. ölçülerinde, değişik satırlı, 274
yaprakta, Saykallı abâdî kağıda yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, vişne rengi meşin mukavva bir
cilt içerisindedir.
8-06 Hk 4922 depo yer numarasında kayıtlı olup, Mustafa b. Gazi’nin talik hattıyla, hicri 1002 (1594) yılında,
197x120-160x70 mm. ölçülerinde, 19 satırlı, 90+1 yaprakta, Suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Mihrabiye silikleşmiş
altın yaldız ve mürekkeple mülevven, söz başları duracaklar ve cetveller kırmızıdır. Yaldız zencirekli kapakları yeşil
meşin kaplı mukavva bir cilt içindedir.
9-06 Mil Yz A 1700 depo yer numarasında kayıtlı olup, nestalik hatla, 200x140-140x80 mm. ölçülerinde, 19
satırlı, 153 yaprakta, Çiçek filigranlı kağıda yazılmıştır. Mihrabiye ve ilk iki sayfa cetveller yaldızlıdır. Söz başları ve
keşideler kırmızıdır. Bordo pandizot bez kaplı mukavva bir cilt içerisindedir.
10-06 Mil Yz A 2193 depo yer numarasında kayıtlı olup, nesih hatla, 180x135 -150x80 mm. ölçülerinde, 19
satırlı, 197 yaprakta, Çiçek ve terazi filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları ve keşideler kırmızıdır. Şirazesi dağınık
olup üzeri matbu kağıt kaplı, yıpranmış mukavva bir cilt içerisindedir. Eser baştan ve sondan noksandır.
11-06 Mil Yz A 2804 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, hicri 999 (1590) yılında, 205x135-147x85
mm. ölçülerinde, 17 satırlı, 225 yaprakta, Suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Serlevha müzehheb ve mülevven, ilk
sayfa cetveller yaldızlıdır. Duracaklar ve cetveller kırmızıdır. Şemseli, harab halde, koyu kahverengi meşin bir cilt
içindedir.
12-06 Mil Yz A 3332 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, hicri 988 (1580) yılında, 190x110-140x60
mm. ölçülerinde, 23 satırlı, 205 yaprakta, abadi kağıda yazılmıştır. Serlevha ve mihrabiye müzehheb ve mülevven,
cetveller yaldızlıdır. Söz başları ve duracaklar kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, miklebli, kahverengi meşin bir cilt
içindedir.
13-06 Mil Yz A 3429 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 182x115-130x73 mm. ölçülerinde, 19
satırlı, 197 yaprakta, Suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları, keşideler ve cetveller kırmızıdır. Sırtı bordo
meşin, kapaklar siyah bez kaplı mukavva bir cilt içerisindedir.
14-06 Mil Yz A 3458 depo yer numarasında kayıtlı olup, nesih hatla, 220x140-146x83 mm. ölçülerinde, 17
satırlı, 189 yaprakta, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları ve cetveller kırmızıdır. Ciltsizdir. Baştan ve
sondan eksiktir.
15-06 Mil Yz A 3945 depo yer numarasında kayıtlı olup, Muhammed b. Muhammed Şevşeri’nin nesih hattıyla,
hicri 975 (1567) yılında, 200x70-130x70 mm. ölçülerinde, 17 satırlı, 286 yaprakta, Birleşik harf filigranlı kağıda
yazılmıştır. Serlevha ve mihrabiye müzehhep ve mülevvendir. Söz başları ve cetveller kırmızıdır. Siyah, şemseli meşin
bir cilt içindedir.
16-06 Mil Yz A 5453 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 227x155-153x73 mm. ölçülerinde, 17
satırlı, 312 yaprakta, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları, cetveller ve keşideleri kırmızıdır. Sırtı tamir
görmüş miklebli, harap halde, siyah meşin bir cilt içerisindedir. Sonu eksiktir.
17-06 Mil Yz A 5588 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 203x130-155x83 mm. ölçülerinde, 18
satırlı, 193 yaprakta, Suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Şirazesi dağınık, salbek şemseli,
zencirekli, harab halde, siyah meşin bir cilt içerisindedir.
18-06 Mil Yz A 5714 depo yer numarasında kayıtlı olup, nesih hatla, 210x145-150x76 mm. ölçülerinde, 15
satırlı, 322 yaprakta, Suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Mihrabiye kırmızı ile mülevvendir. Söz başları ve cetveller
kırmızıdır. Satıhları ebru kağıt kaplı, sağ kapağı harap olmuş, şirazesi dağılmış harap mukavva bir cilt içerisindedir.
19-06 Mil Yz A 6025 depo yer numarasında kayıtlı olup, nestalik hatla, hicri 961 (1553) yılında, 202x145 175x100 mm. ölçülerinde, 21 satırlı, 174 yaprakta, abadi kağıda yazılmıştır. Serlevha ve mihrabiye müzehheb ve
mülevven, cetveller yaldızlıdır. Söz başları ve duracaklar kırmızıdır. Şemseli, köşebendli, pembe meşin bir cilt
içindedir.
20-06 Mil Yz A 6389 depo yer numarasında kayıtlı olup, nesih hatla, 214x152 mm. ölçülerinde, 15 satırlı, 294
yaprakta, Koç filigranlı kağıda yazılmıştır. Serlevha ve ilk sayfa cetvelleri yaldızlıdır. Söz başları, duracaklar,
keşideler kırmızıdır. Tamir görmüş, şemseli miklepli, köşebentli koyu kahverengi meşin kaplı mukavva bir cilt
içerisindedir.
21-06 Mil Yz A 70 depo yer numarasında kayıtlı olup, Murtazâ b. Mustafa’nın nestalik hattıyla, hicri 1001
(1593) yılında, 205x142-140x90 mm. ölçülerinde, 17 satırlı, 211 yaprakta, Birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır.
Serlevha tezhipli, söz başları ve cetveller kırmızıdır. Şemseli kahverengi meşin kaplı, mıklepli mukavva bir cilt
içindedir.
22-06 Mil Yz A 7455 depo yer numarasında kayıtlı olup, harekeli nesih hatla, 200x115-150x78 mm.
ölçülerinde, 21 satırlı, 220 yaprakta, abadi kağıda yazılmıştır. Serlevha mavi zemin üzerine müzehheb ve mülevven, ilk
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iki sayfa cetveller yaldızlıdır. Söz başları ve harekelemeler kırmızıdır. Zencirekli, miklebli, siyah meşin bir cilt
içerisindedir.
23-06 Mil Yz A 7602 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 200x130-165x90 mm. ölçülerinde, 17
satırlı, 249 yaprakta, taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları ve keşideleri kırmızıdır. Sırtı kahverengi pandizot,
kapakları pembe desenli kağıt kaplı mukavva bir cilt içerisindedir. Baştan ve sondan eksiktir.
24-06 Mil Yz A 794 depo yer numarasında kayıtlı olup, nesih hatla, hicri 997 (1588) yılında, 190x123-138x80
mm. ölçülerinde, 17 satırlı, 249 yaprakta, arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Serlevha müzehheb ve mülevven, tüm sayfa
cetveller yaldızlıdır. Söz başları kırmızıdır. Sol kapağı düşmüş, salbek şemseli, yaldızlı zencirekli koyu bordo meşin bir
cilt içindedir.
25-06 Mil Yz A 8264 depo yer numarasında kayıtlı olup, nesih hatla, 220x160-163x100 mm. ölçülerinde, 17
satırlı, 211 yaprakta, Daire içinde arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Mihrabiye kırmızı ile mülevvendir. Söz başları ve
cetveller kırmızıdır. Sırtı tamir görmüş, zencirekli, köşebentli, miklepli koyu bordo bir cilt içerisindedir.
26-06 Mil Yz A 8497 depo yer numarasında kayıtlı olup, nesih hatla, 220x170 -180x130 mm. ölçülerinde, 15
satırlı, 256 yaprakta, saykallı abadi kağıda yazılmıştır. Mihrabiye kırmızı ile mülevvendir. Söz başları, duracaklar ve
cetveller siyah ve kırmızıdır. Sırtı siyah meşin, kapakları siyah bez kaplı, mıklebli mukavva bir cilt içerisindedir.
27-06 Mil Yz A 8585 depo yer numarasında kayıtlı olup, Abdullah b. Nureddin’in talik hattıyla, 210x125 140x70 mm. ölçülerinde, 17 satırlı, 273 yaprakta, Suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Mihrabiye müzehheb, renkli ve
desenli, 1b ve 2a da cetvelleri yaldızlıdır. Söz başları ve cetveller kırmızıdır. Müzehheb şemseli, miklebli koyu vişne
rengi bir cilt içerisindedir.
28-06 Mil Yz B 302 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 275x166-212x133 mm. ölçülerinde, 17
satırlı, 112 yaprakta, Suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları ve cetveller kırmızıdır. Sırtı kırmızı meşin, cilt
kapakları ebru kağıt kaplı mukavva bir cilt içerisindedir.
29-14 Hk 207 depo yer numarasında kayıtlı olup, Mustafa b. Kürd el-Cündi’nin talik hattıyla, hicri 986 (1578)
yılında, 210x120-155x75 mm. ölçülerinde, 21 satırlı, 240 yaprakta, samanlı kağıda yazılmıştır. İlk iki sayfa cetveller
yaldızlıdır. Söz başları ve cetveller kırmızıdır. Salbek şemseli, yıpranmış koyu kahverengi meşin bir cilt içindedir.
Baştan bir yaprak eksiktir.
30-60 Mü 48 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, hicri 1002 (1594) yılında, 205x130-145x72 mm.
ölçülerinde, 19 satırlı, 220 yaprakta, harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları, keşide ve cetveller kırmızıdır.
Kenarları kahverengi meşin kapakları yıpranmış ebru kağıt kaplı mukavva bir cilt içindedir.
Leylâ vü Mecnûn: Türk, İran ve Arap edebiyatlarında Fuzuli’ye asıl şöhretini sağlayan bu eser, Türk
edebiyatının klasik döneminde yazılmış mesnevilerin en güzelidir. Milli Kütüphane koleksiyonunda dokuz nüshası
vardır.
1-06 Hk 1080/1 depo yer numarasında kayıtlı olup, Mehmed Tahir Ziyaeddin’in sülüs hattıyla, 230x150-165x90
mm. ölçülerinde, 27 satırlı, 1b-61b yaprakları arasında, harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Şemseli, zencirekli, sol kapağı
kopmuş siyah meşin cilt içindedir.
2-06 Hk 2621 depo yer numarasında kayıtlı olup, nesih hatla, hicri 1140 (1726) yılında, 210x170-155x120 mm.
ölçülerinde, 15 satırlı, 104 yaprakta, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları ve duracaklar kırmızıdır. Sırtı
bez kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir. Baştan eksiktir.
3-06 Hk 2622 depo yer numarasında kayıtlı olup, Fethullah b. Mehmed Ali Aşiyanî’nin talik hattıyla, hicri 1254
(1837) yılında, 220x175-135x90 mm. ölçülerinde, 10 satırlı, 84 yaprakta, isim ve rakam filigranlı kağıda yazılmıştır.
Sırtı, sertabı ve dört köşesi kahverengi meşin, kapakları ebru kağıt kaplı, mıklebi kopmak üzere olan mukavva bir cilt
içindedir.
4-06 Hk 4846 depo yer numarasında kayıtlı olup, nestalik hatla, 182x125-145x75 mm. ölçülerinde, 17 satırlı, 67
yaprakta, marka filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları kırmızı cetveller yaldızlıdır. Ebru kağıt kaplı, mıklebli
mukavva bir cilt içindedir.
5-06 Mil Yz A 2081 depo yer numarasında kayıtlı olup, nestalik hatla, hicri 1234 (1818) yılında, 213x155160x103 mm. ölçülerinde, 15 satırlı, 80 yaprakta, Suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Sırtı,
sertabı, cilt kapak kenarları bordo meşin, cilt kapakları desenli kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir.
6-06 Mil Yz A 3010 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 200x135-150x85 mm. ölçülerinde, 14 satırlı,
94 yaprakta, harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Çok yıpranmış, şirazesi bozuk, sırtı ciltten
ayrılmış, kahverengi meşin bir cilt içindedir. İlk yaprak sonradan yazılmıştır.
7-06 Mil Yz A 4337/1 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 220x158-160x70 mm. ölçülerinde, 23
satırlı, 1a-107a yaprakları arasında, isim filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Sırtı yeşil bez, kapakları
mavi pandizot ile kaplı, mukavva bir cilt içindedir.
8-06 Mil Yz A 7444 depo yer numarasında kayıtlı olup, Şerife Ayşe Sıdıka’nın talik hattıyla, 196x132-133x71
mm. ölçülerinde, 15 satırlı, 106 yaprakta, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Koyu bordo bir cilt
içindedir.
9-06 Mil Yz A 759 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 190x130 -155x70 mm. ölçülerinde, 15 satırlı,
103 yaprakta, Suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Sırtı dökülmüş açık kahverengi meşin, üstü
lekeli aşınmış ebru kağıt kaplı, şirazesi dağınık mukavva bir cilt içindedir.
Rind ü Zâhid: Mistik bir görüşle kaleme alınan Farsça eserde, Fuzuli’nin eski edebiyatın sınırlı imkânları içinde
bir dereceye kadar da olsa kendi dünya görüşünü yansıttığı söylenebilir. Zâhid bir baba ile rind oğlu arasındaki
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tartışmaları ihtiva eden bu mensur eserde rind şairin gönlünü, zâhid de düşüncesini temsil etmektedir. Milli kütüphane
koleksiyonunda iki nüshası vardır.
1) 06 Mil Yz A 3475/2 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, hicri 1098 (1686) yılında, 230x130180x85 mm. ölçülerinde, 15 satırlı, 108b-139a yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır.
Zencirekli, kahverengi meşin bir cilt içindedir.
2) 06 Mil Yz A 4270/1 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 190x130-140x70 mm. ölçülerinde, 17
satırlı, 1b-28a yaprakları arasında, üç ay filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı kahverengi meşin kapakları ebru kağıt
yıpranmış mukavva bir cilt içindedir.
Mektûb-i Nişâncı paşa: Fuzuli’nin mektupları arasında en tanınmışı, Nişancı Celâlzâde Mustafa Çelebi’ye
gönderilmiş olan ve edebiyat tarihlerine “Şikâyetnâme” adıyla geçen mektuptur. Milli kütüphane koleksiyonunda bir
nüshası vardır.
1-06 Mil Yz A 5086/3 depo yer numarasında kayıtlı olup, İsmail b. Mehmed Tayyar’ın talik hattıyla, 200x125150x80 mm. ölçülerinde, 17 satırlı, 106b-110a yaprakları arasında, cedit kağıda yazılmıştır. Serlevha kırmızı ve siyah
mürekkeple süslü, söz başları, duracaklar kırmızıdır. Zencirek ve salbek şemseli vişne rengi meşin kaplı mukavva bir
cilt içindedir.
Mersiye-i Kerbela: Milli kütüphane koleksiyonunda bir nüshası vardır.
1-06 Mil Yz A 3521/3 depo yer numarasında kayıtlı olup, rik’a hatla, 210x135-147x80 mm. ölçülerinde, 17
satırlı, 7b-24a yaprakları arasında, samanlı kağıda yazılmıştır. Kapak kenarları bordo meşin, ebru kağıt kaplı mukavva
bir cilt içindedir.
Miftâhü'l-Harem: Milli kütüphane koleksiyonunda bir nüshası vardır.
1-06 Mil Yz A 4270/3 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 190x130-140x75 mm. ölçülerinde, 17
satırlı, 34a-37a yaprakları arasında, Suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı kahverengi meşin kapakları ebru kağıt
kaplı yıpranmış mukavva bir cilt içindedir. Eser, baştan ve sondan eksiktir.
Risâle-i beyân-i hâl: Milli kütüphane koleksiyonunda bir nüshası vardır.
1-06 Mil Yz A 5086/6 depo yer numarasında kayıtlı olup, İsmail b. Mehmed Tayyar’ın talik hattıyla, 200x125145x80 mm. ölçülerinde, 17 satırlı, 119b-124b yaprakları arasında, Fıstıki cedit kağıda yazılmıştır. Söz başları,
duracaklar kırmızıdır. Zencirekli ve salbek şemseli, vişne rengi meşin bir cilt içindedir.
Heft-câm: Sâķī-nâme adıyla da tanınan ve tamamı 327 beyit olan bu mesnevi Farsçadır. Otuz sekiz beyitlik bir
mukaddime ile yedi bölümden meydana gelmektedir. Tasavvufî mahiyetteki eserde şair ney, def, çeng, ud, tanbur,
kanun ve mutrip gibi yedi farklı mûsiki aletiyle münazaraya girişmektedir. Milli kütüphane koleksiyonunda bir nüshası
vardır.
1-06 Mil Yz A 4270/2 depo yer numarasında kayıtlı olup, talik hatla, 195x130-140x70 mm. ölçülerinde, 17
satırlı, 28b-33b yaprakları arasında, Üç ay filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı kahverengi meşin kapakları ebru kağıt
yıpranmış mukavva bir cilt içindedir.
Terceme-i hadîsü'l-erbâ'in: Molla Cami’nin Hadis-i Erbaîn adlı eserinin, Ali Şîr Nevâî’nin aynı eserin
tercümesi olan Çihl Hadis’inden de faydalanılarak yapılmış çevirisidir. Mensur bir mukaddime ile başlayan risâlede
hadisler kıtalar şeklinde çevrilmiştir. Milli kütüphane koleksiyonunda bir nüshası vardır.
1-06 Mil Yz A 3833/1 depo yer numarasında kayıtlı olup, Mehmed Zeynelabidin b. Mahmud’un rik’a hattıyla, hicri
1266 (1848) yılında, 242x167-160x95 mm. ölçülerinde, 19 satırlı, 2b-6a yaprakları arasında, taç filigranlı kağıda
yazılmıştır. Serlevha kırmızı şekilli, cetveller kırmızıdır. Arapça metinler kırmızıyla yazılmıştır. Satıhları koyu yeşil
meşin kaplama, müzehhep şemseli, zencirekli ve mıklebli mukavva bir cilt içindedir.
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Niyazi Unver
Kerimulla Mammadzada
Mahammad Fuzulis manuscripts in the National Library of Turkey
Summary
The classic Azerbaijani poet Mahammad Fuzuli was famous not only for his poetry, but also for the majority of
his works.
Besides the three “Divan”s, the poet has also many works, including "Leyli and Majnun", "Hadiqatus-Suada".
Three copies of “Bangu-bada”, thirty one copies of Turkish Divan, twenty nine copies of “Hadigatus-Suada, ten copies
of “Leyli and Majnun” and two ones of “Rindu-Zahid” works written by Fuzuli are preserved in the National Library of
Turkey.
Dr. Niyazi Ünvər,
Kərimulla Məmmədzadə
Məhəmməd Füzuliyə aid əlyazma əsərləri Türkiyə Milli Kitabxanasında
Xülasə
Məhəmməd Füzuli Azərbaycan və ümumilikdə türk ədəbiyyatının ən böyük şairlərindən biridir. Əsil adı
Məhəmməddir. Kərbəladə doğulmuş, Bağdadda təhsil almışdır. Gənclik illəri Səfəvi-türk imperatorluğunun parlaq
dönəminə təsadüf edir. 1534-cü ildə Osmanlı sultanı Qanuni Sultan Süleymanın Bağdadı fəth etməsi səbəbi ilə qəsidə
yazaraq hökmdara təqdim etmişdir. Şair ömrünün sonuna qədər İraqda yaşamışdır.
Füzulinin türk divan ədəbiyyatı üzərində böyük təsiri olmuşdur. Şeirlərinin çoxu dil sadəliyi və üslub baxımından
bütün türk milləti tərəfindən sevilmiş, böyük rəğbətlə oxunmuş, xalq arasında yayılmışdır. Yaşadığı dövrdə elmi dilin
əsasən ərəb və fars dili olmasına rəğmən, şair Azərbaycan türkcəsiylə də mükəmməl şeir yazmağın mümkünlüyünü irəli
sürmüş və bunu öz əsərləri ilə isbat etmişdir.
Füzuli yalnız şairliyi ilə deyil, əsərlərinin çoxluğu ilə də məşhur olmuşdur. Şairin üç “Divan”ından başqa, başda
“Leyli və Məcnun” olmaqla bir çox əsərləri də vardır. Ən məşhur əsərləri isə bunlardır: “Hədiqətüs-Süəda” (Kərbəla
hadisələrindən bəhs edən bu əsər türk ədəbiyyatının şah əsərlərindən biridir); “Bəngü Badə” (türk dilində 500 beyitlik
məsnəvi); “Həft-cam” (327 beyitlik bir saqinamə) ; “Rindü zahid”(fars dilində nəsr əsəri); “Hüsnü eşq”(fars dilində nəsr
əsəri); “Şikayətnamə” (türk dilində yazılmış həciv nümunələrindən ən məşhrudur) və s.
Türkiyə Milli Kitabxanasında Füzulinin əsərlərindən “Bəngü Badə”nin 3, türkcə “Divan”ının 31, “Hədiqətüssüəda”nın 29, “Leyli və Məcnun”un 10, “Rindü zahid”in 2 nüsxəsi qorunub saxlanılır. Bununla yanaşı kitabxanada
“Məktubi-Nişancı Paşa”, “Mərsiyəyi-Kərbəla”, “Miftahül-Hərəm”, “Risaləyi-bəyani-hal”, “Saqinamə”, “TərcüməyiHədisül-Ərbəin” adlı əsərlərinin də 1 nüsxəsi mühafizə olunmaqdadır.

Qəhrəmanov Cahangir
Transliterasiya edən: Roza Eyvazova,
AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
MİLLİ SƏRVƏTİMİZİN SORAĞINDA
Xaricdə yaşayan həmvətənlərlə Azərbaycan mədəni əlaqələr cəmiyyətinin (“Vətən” cəmiyyətinin) orqanı olan
“Odlar yurdu” (№7, 1989-cu il) qəzetinə bir daha nəzər salarkən ərəb əlifbasında bir yazı ilə rastlaşdım: Cahangir
Qəhrəmanov Azərb.SSR Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, filologiya elmləri doktoru, professor
“Milli sərvətimizin sorağında”.
Aktuallığını nəzərə alaraq, qəzetdə çap olunan bu yazını olduğu kimi təqdim etməyi məqsədəuyğun sayıram.
Mətn
/1/-15/ “Təlxis əl mohəmmel” London, Britaniya muzeyi 3753.52; /11/ “Tonqusnameye Elxani” London, Britaniya
muzeyi 2864.52.
/12/ “Təsdiq əl qəvaed fi şərhe təcrid əl əqaed” London, Britaniya muzeyi 3773.53./13/ “Təhrire ketab əl mənazer”
Liden Universiteti kitabxanası 5133.54.
/14/ “Təhrire ketab əl mofuzat” Liden Universiteti kitabxanası. 19/24.53./15/ “Təhrir əl moxuzat”. Liden Universiteti
kitabxanası /1/ 162 53.
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/16/ Təhrir əl məcəsti “Dublin Çəstər təbəti kitabxanası 3637.
/17/ Təhrire üsul əl həndəse “Ələqlidis”. Dublin Çəstər təbəti kitabxanası. №3649.
/18/ “Şərhe təhrire usule eqlidis” London. Britaniya muzeyi kitabxanası 1516, 530.
/19/ “Təhrir əl qayed”. Liden Universiteti kitabxanası 509/53.
/20/ “Əl ukar” Dublin Çəstər təbəti kitabxanası №3649.
/21/ “Esterlab” London. Britaniya muzeyi 5734.
/22/ “Usul əl həndəse vü hesab əl əqlidis”. Bratislava Universiteti kitabxanası 397.
/23/ “Əl frayez”. London. Britaniya muzeyi, 4318.
/24/ “Əl fesul fil osul”. London. Britaniya muzeyi 3309.
/25/ “Həlle moşkelat əl eşarət”. Liden universiteti kitabxanası 652.
/26/ “Şərhe həlle moşkelat əl eşarat”. Liden Universiteti kitabxanası 247-z.
/28/ “Şərh əl eşarat vəl nəbihat”. London. Britaniya muzeyi 32.64.
/42/ Nizami Gəncəvi. “Xəmsə” a) London Britaniya muzeyi Add 7729. Köçürülmə tarixi 1400-cü il. b) Yenə orada,
27261. Köçürülmə tarixi: 1410-cu il. Yenə orada 12087 or. /B/ Harvard Fədansun Hofer kolleksiyası. Köçürülmə
tarixi: 1429-cu il. Opsala Universiteti kitabxanası vet 82 və vet 159. Köçürülmə tarixi 1458-ci il. köçürülmə tarixi 1439cu il. /D/ London Britaniya muzeyi Add 25900. Köçürülmə tarixi: 1442-ci il. Yenə orada Add 25801. Köçürülmə tarixi
1460-cı il. Yenə orada 293 or. Köçürülmə tarixi 1474-cü il (١۴۵٤); e) Paris milli kitabxanası №781. Köçürülmə tarixi
1486 (١۴٨١)-cı il. j) Bratislava Universiteti kitabxanası №556. TB1 Köçürülmə tarixi 1488-ci il. /3/ London. Britaniya
muzeyi 2834 or. Köçürülmə tarixi 1488-ci il. Yenə orada 6810 or. Köçürülmə tarixi 1494-cü il. Burada yalnız XVI əsrə
qədər köçürülmüş əlyazmalar barəsində məlumat verilir. Ümumiyyətlə, Avropa kitabxana və muzeylərində 500-dən
artıq “Xəmsə” nüsxələri saxlanılır. Onların hər biri ayrı-ayrılıqda qiymətsiz incilərdir və onların da mikrofilmlərinin
Azərbaycanda olması böyük arzumuzdur.
Nizami Gəncəvinin bütün beş poemasını əhatə edən “Xəmsə”nin əlyazmaları haqda məlumatdan sonra ayrı-ayrı
poemalarının ən qədim nəticələri barəsində də danışmaq istərdik:
1)“Məxzən ül əsrar” (Sirlər xəzinəsi). London, Britaniya muzeyi Add 7722/1. Köçürülmə tarixi 1399-cu il. Yenə
orada: Add 27261/1. Köçürülmə tarixi 1410-cu il; Yenə orada Add 27259/1. Yenə orada 11919. Köçürülmə tarixi 1443cü il. Yenə orada Add 25900. Köçürülmə tarixi 1442-ci il. Yenə orada Add 25801. Köçürülmə tarixi 1460-cı il. Yenə
orada 2931 or. F226. Köçürülmə tarixi ١۴۵۴-cü il. Yenə orada 2834 1) F225. Köçürülmə tarixi 14٨٠-cu il. 2) Paris
Milli Kitabxanası. R.781. Köçürülmə tarixi 1486-cı il.
2)“Xosrov və Şirin”. 1. London. Britaniya muzeyi 7729 ADD. Köçürülmə tarixi 1410-cu il. Yenə orada Add
27259. Köçürülmə tarixi 1418-ci il. Yenə orada. Add 25900. Köçürülmə tarixi 1423-cü il. Yenə orada 2834/225 or.
Köçürülmə tarixi 1489-cu il. Yenə orada. Add 16780. Köçürülmə tarixi 1529-cu il. Yenə orada 1216 or. Köçürülmə
tarixi 1533-cü il. Yenə orada Add 26199. Köçürülmə tarixi 1560-cı il. Paris milli kitabxanası. Köçürülmə tarixi 1486-cı
il.
3)“Leyli və Məcnun”. 1. London. Britaniya muzeyi Add 7729. Köçürülmə tarixi 1399-cu il. Yenə orada. 3) Add
27261. Köçürülmə tarixi 1418-ci il. Yenə orada. Add 25900. Köçürülmə tarixi 1442-ci il. Yenə orada 2931 or.
Köçürülmə tarixi 1473-cü il. Yenə orada f.225/or.2834. Köçürülmə tarixi 1489-cu il.
4) “Həfto peykər” (Yeddi gözəl). 1. London. Britaniya muzeyi. Add 7729 Köçürülmə tarixi 1410-cu il. Yenə orada
Add 27259. Köçürülmə tarixi 1481-ci il. Yenə orada Add 25900. Köçürülmə tarixi 1442-ci il. Yenə orada 2931 or.
Köçürülmə tarixi 1473-cü il. Yenə orada f.225/2834 or. Köçürülmə tarixi 1489-cu il. Yenə orada Add 16780.
Köçürülmə tarixi 1529-cu il. Yenə orada ۷٣. 1216. Köçürülmə tarixi 1554-cü il. 2) Paris Milli Kitabxanası 87 S.P.
Köçürülmə tarixi 1486-cı il.; 3) Tərcömeye həfte peykər. “Yeddi gözəl”in tərcüməsi. Berlin dövlət kitabxanası №1009.
5)“İskəndərnamə”. 1. London. Britaniya muzeyi. Or.7434. Köçürülmə tarixi 1418-ci il.
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MƏNBƏŞÜNASLIQ

Paşa Kərimov
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
filologiya üzrə elmlər doktoru
HƏCC SƏFƏRLƏRİ MARŞRUTLARI XATİRƏ VƏ SƏFƏRNAMƏLƏRDƏ
Orta əsrlərdə cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələri. xüsusilə də ziyalilar arasında hesab olunurdu ki,
səyahətlər insanın şəxsiyyət kimi yetişməsi, dünyagörünüşünün inkişaf etməsi üçün çox vacib şərtdir. Tədqiqatçılar
göstərirlər ki,orta əsrlərdə Baba Kuhi Bakuvi, Qətran Təbrizi, Xətib Təbrizi, Fələki Şirvani, Xaqani Şirvani, Mücirəddin
Beyləqani, Zülfiqar Şirvani, İmadəddin Nəsimi kimi klassiklərmiz çoxsaylı səyahətlər etmiş,gəzdikləri ölkələrin
mədəniyyəti, elmi, ədəbi mühiti, ayrı-ayrı sənətkarları ilə tanış olmuş, mədəni, ədəbi əlaqələrimizin inkişafinda mühüm
rol oynamışlar (1). Görkəmli ədib və rəssam Sadiq bəy Əfşar (1533-1610) səyahət etməyi insanın formalaşmasında
vacib amil kimi dəyərləndirmişdir. “Məcməül-xəvas” adlı təzkirəsində o, Mövlana Heydərinin dəfələrlə Hindistana
gedib-gəlməsinin şairin inkişafinda mühüm rol oynadığını xüsusi qeyd edərək yazir: “Əlbəttə ki, səfərlər etməyin,
insanları görməyin təsiri çox böyükdür” (2, s.256). Həmin əsərində müəllif Mövlana Möhtəşəm adlı şairin ünsiyyətdə
təcrübəsizliyini onun səfərlərdə olmaması ilə izah edir: “Lakin səfərlərdə olmadığından ünsiyyət qanun-qaydalarında bir
qədər təcrübəsizlik göstərirdi” (2,s.179). Əlbəttə ki, bu səfərlər icində hər bir müsəlman üçün vacib sayılan Həcc
səfərlərinin xüsusi yeri vardır. Əvvəlki dövrlərdə, elm və texnikanın, nəqliyyat vasitələrinin zəif inkişaf etdiyi
zamanlarda Həcc səfərləri həm çox uzun çəkir, həm də daha əziyyətli olurdu. Beynəlxalq vəziyyətdən, ölkələr arasında
müharibələrin getməsindən asılı olaraq Həcc marşrutları dəyişirdi. 1869-cu ildə Süveyş kanalının çəkilməsi Məkkə
səfərinə dəniz yolu iləgedənlərin imkanlarını genişləndirdi. Əsrlərdən bəri Həcc səfəri edənlərin yol qeydlərı
səfərnamələr şəklində yazıya alınmışdır. Təəssüf ki,orta əsrlərdən bəri Həccə səfər etmişəksər şəxsiyyətlərimizin səfər
qeydləri qalmamışdır.
İki dəfə Məkkəyə ziyarət etmiş böyük Azərbaycan şairi Əfzələddin Xaqani Şirvaninin (1120-1199) bu səfərləri
barədə onun məktublari, şeirləri, “Töhfətül-İraqeyn” və s. əsərləri əsasında fikir yürütmək olar. Qeyd edək ki, Xaqani
Şirvanşah III Mənuçöhr (1120-1160) və onun vəfatindan sonra oğlu I Axsitanın (?-1196-97) dövründə sarayda qulluq
etmiş, saray intriqalarından, dedi-qodulardan uzaqlaşmaq üçün müxtəlif bəhanələrlə uzun müddətdli səfərlərə çıxmışdır.
Professor Qafar Kəndli Xaqaninin ziyarət bəhanəsi ilə ölkədən getməsibarədə yazır: “O çətinliyə düşdükdə canını bu
səfərlə qorxunc bir uçurumdan qurtara bilmişdir. Sarayda xaqanı Axsitanla yola gedə bilməməsi-ədalətsizlik və
əzizlərinin ölümü şairin çalışmalarına başqa bir istiqamət vermişdi. O, necə olursa-olsun Şirvandan baş götürüb getmək
istəyirdi” (3, s.416). 1156-cı ildə Məkkəyə getmək üçün Şirvanşahdan icazə alan 36 yaşlı şair tədqiqatçi Nurəddin
Kərəmovun fikrinə görə, aşağıdakı marşrutla hərəkət etmişdir: Şamaxı, Göyçay, Ağdaş, Bərdə, Şuşa, Gorus, Naxçıvan,
Culfa, Təbriz, Miyanə, Zəncan, Nəhavənd, Rəzənd, Həmədan, İsfahan.O, sonra Xuzistan yolu ilə Bağdada gedir
(1.s.32) və burada Xəlifə Məhəmməd əl- Müqtəfi (1136-1160) ilə görüşür. Xəlifə ona dəbir—şəxsi katibi olmasını
təklif edir. Lakin şair bu təklifi öz şəninə sığışdırmayaraq ondan imtina edir. Şeirlərindən birində o, bu barədə belə
yazır:
Xəlifə deyir ki, dəbirim olsan,
Qarşında başəyər möhtəşəm dağlar.
Dəbirəm, doğrudur, yazım misilsiz,
Lakin baş əymərəm bu işə zinhar.
Bir dəbir olmaqla nə fəxr edim ki,
Vəzirlik mənimçün deyil iftixar.
Mən bir günəş ikən ulduz olmaram,
Borc papaq qoymaqda nə məziyyət var? (1,s.32).
Xaqani Bağdadda olarkən vaxtı ilə Sasanilər dövlətinin paytaxtı olmuş Mədain şəhərinin xarabalarını seyr etmiş,
aldığı təəssürat əsasında “Mədain xərabələri” əsərini yazmışdır. Məlum olduğu kimi, Mədain şəhəri qədimdə Bağdadın
26km. cənub-şərqində və Dəclə çayinin hər iki sahilində mövcud olmuşdur.
Şair Bağdadda olarkən İraq xəlifəsinin vəziri Cəlaləddin Mosuli ilə görüşür. “Cəlaləddin Mosuli ilə görüş və
onunla söhbət” poemasında şair vətəni Şirvanda feodalların özbaşınalığından, xalqa zülm etməsindən şikayət edir.
N. Kərəmov Xaqaninin Bağdaddan Məkkəyə,oradan vətənə getməsi marşrutunu belə təsvir edir: Böyük şair
əvvəl Bağdaddan Kərbəlaya, oradanda Şərqin ikinci böyük dini təhsil mərkəzi Nəcəf şəhərinə gəlir. Nəcəfdən sonra
Ərəbistan yarmadasındakı Böyük Nefud səhrasından, Nail, Müsdəciddə, Hulayfa. Maha-Dahab, Taif və.s. yaşayış
məntəqələrindən keçib Məkkəyə gəlir. Xaqani Məkkədən qayıdarkən Mədinə, Təbük, Əmman, Şam, Deyrəzor.TellƏffar, Mosul, Məhabad, Marağa şəhərlərindən keçərək Təbrizdə dincəlmiş, sonra Mərənd və Culfadan keçərək
Şamaxıya qayıtmışdır. Şair 1156-cı ildə başladığı bu səyahəti 1160-cı ildə başa çatdırmış, bu səyahət əsasında
“Töhfətül-İraqeyn” poemasını yazmışdır.
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Yaşı əllini keçdikdən sonra yaşadığı şəraitdən narazı olan Xaqani I Axsitandan yenə də Məkkə səfərinə çıxmağa
icazə istəyir.Lakin rədd cavabı alır. Buna görə də o,1170-ci ildə xəlvəti saraydan qaçmağa məcbur olur. Beyləqan
yaxınlığında şahın adamları tərəfindən tutulan şair I Axsitanın əmri ilə Şabran qalasında həbs edilir. Həbsdən azad
edildikdən sonra şair yenidən Məkkə ziyarətinə gedir, Şamaxıya qayıtdıqdan bir müddət sonra 1173-cü ildə ailəsi ilə
birlikdə Təbrizə köçür. Ömrünün axirina kimi birada qalır. Qəbri Təbrizdəki şairlər qəbristanlığındadır.
Məkkə ziyarətinə gedərkən yol qeydləri etmiş və bu qeydləri əlimizə çatmış ziyalılarımızın sayı o qədər də çox
deyil. Təəssüf ki,görkəmli Azərbaycan yazıçısı İsmayıl bəy Qutqaşınlının (1806-1861) Həcc səfəri zamanı yazdığı
“Səfərnamə” adlı yol qeydlərinin mühüm hissəsi itmişdir. Buna baxmayaraq, bu qeydlər əsasında səfərin marşrutu
barədə fikir söyləmək mümkündür. Qeyd edək ki, İsmayıl bəy 25 il rus ordusunda xidmət etmiş, 1841-ci ildə generalmayor rütbəsində istefaya çıxmış, bundan sonravətəninə qayıtmaq, Məkkəni ziyarət etmək qərarına gəlmişdir. Bu səfəri
uğurla başa çatdırdığına görə xalq içində o, Hacı İsmayıl kimi tanınmışdır. Yol qeydlərindən görünür ki, İsmayıl bəy
ziyarətə getmək üçün həyat yoldaşı Hacı Bikə ilə birlikdə əvvəlcə 1852-ci ilin 18 aprelində yaşadığı Şamaxı şəhərindən
çıxıb doğma yurdu, öz dediyi kimi, əsl vətəni Qəbələyə yola düşür: “Həccə təvaf və mərqədi-rəsulillaha ziyarət
et[məyə] əhli-əyalımızvə ətbalarımız ilə azim olduq ki, əsl vətənimiz Qəbələyə gedib oradan bu şərafətli olan
məqamlara rəvan olaq”(4,s.84).
İ.Qutqaşınlı və həyat yoldaşı Qəbələdə olduqları zaman adət üzrə qohumlar, tanış-bilişlər səfər öncəsi onlarla
görüşmüşlər: “Ətraf cəvanibdən bizi yola salmağa cəm olan qohum və əqrəba və dost-aşna və bizə qulluq eləmiş
adamların gunagun sual-cavablarına məşğul olduq” (4, s.87). İsmayıl bəy 1852-ci ilin 28 aprelində qəbələdən ziyarətə
yola düşür. Səfərin ilkin mərhələsi aşağıdakı marşrut üzrə olub:Kürəkbasan, Gəncə, Şəmkir, Tovuz, Salahlı, Sınıq
körpü, Tiflis, Çalı, Qori, Suram, Karskal, Kutais, Minqrel. Gəncədə olarkən Nizaminin məqbərəsini ziyarət edənyazıçı
qeydlərində dahi şair barədə bu sözləri yazmışdır: “Ey Şeyx Nizami, qəbrini görüb, rəhmət oxuyub ruhundan təvəqqe
edirəm kamalının nöqtə qədərini bizə bəxş edəsən. Rütbənə çatmaq mümkün deyil” (4. s.89). Qeydlərdən bu səfərin
Qulabadan Trabzonadək, Misirdən Süveyşə, Süveyşdən Ciddəyədək, Əxizərdən Müdəvvərəyədək, Şamdan İzmirədək
hissəsini izləmək olur. Gedənbaş Trabzondan Misirə, qayıdanbaş İzmirdən Qutqaşına qədər yol barədə qeydlərsə əldə
yoxdur. Tədqiqatçılar göstərirlər ki, o, böyük ehtimalla Qaradəniz, Egey dənizi, Aralıq dənizinən keçmişdir. Nurəddin
Kərəmov yazır: “O, Potidə gəmiyə oturmuş, Qara dəniz, Bosfor, Mərmərə dənizi, Dardanel boğazı, Egey və Aralıq
dənizlərindən keçərək İsgəndəriyyəyə getmişdir. Bu marşrut zamanı İstanbul şəhərindən başqa Türkiyə və Yunanıstanın
bir sıra sahil şəhərləri və adaları ilə tanış ola bilmişdir. İsmayıl bəy İsgəndəriyyədən Qahirəyə gəlmişdir. O, burada bir
qədər dincəldikdən sonra Süveyş limanına gəlib gəmiyə oturmuş Süveyş körfəzindən Şəb (Qırmızı) dənizi ilə Ciddə
şəhərinə gəlmiş və orada quru yolla Məkkəyəgetmişdir (1, s.156). Məkkədən sonra Mədinəyə gedən zəvvar aşağıdakı
yolla geri qayıtmışdır: Mədinə, Qibləteyn, Cəfrə, Biyari-Cəfra, Biyari-Nəsib, Nəxləteyn, Mətran, Mədain, DarülHümra, Bərqeyi-Müəzzəmə, Əxizər, Qum, Muğayirül-Qələndəriyyə, Təbük, Qail-Səbt, Zitul-Həcc, Müdavvərə, TəbtülƏqəbə, Məan, Müveyrəbə, Küteybə, Kismə, Qədəmgah. Şam şəhərində yenidən qeydlərin arası kəsilsə də, demək olar
ki, İ.Qutqaşınlının vətənindən çıxıb İstanbul, Qahirə, Məkkə, Mədinədən keçib Şama gəlməsi 206 gün çəkmişdir.
Araşdırmalar göstərir ki, İsmayıl bəy ziyarətdən vətəninə dönərkən yenə Qara dəniz yolunu seçmişdir. N.Kərəmov bu
yolu ayrıntıları ilə belə təsvir edir: “Qutqaşınlı Dəməşqdən (Şamdan) vətənə yola düşməzdən əvvəl indiki Livan
respublikasının şimal hissəsini, Suriyanın Aralıq dənizi sahili zolağını gəzmiş, İskəndərun körfəzinin şərq sahilində
yerləşən İskəndərun liman şəhərinə gəlmişdir. O, orada gəmiyə oturub Mersin körfəzinə gəlmişdir. Sonra o, yolunu
Aralıq dənizinin şimal kənarı ilə davam etdirmişdir. Yolda Anadolu yarımadasının cənub sahillərindəki bir çox
şəhərlərə, o cümlədən, Antalya şəhərinə baş çəkmişdir. Rodos adası və Rodos şəhərində, habelə Egey dənizinin
sahilindəki bir sıra şəhərlərdə, o cümlədən, İzmirdə olmuşdur. İstanbulda yenidən bir qədər ləngiyən İsmayıl bəy Qara
dənizlə hərəkət edərək Anadolunun bəzi sahil şəhərlərini gəzir və onlarla tanış olur. Trabzondan yenə gəmi ilə
Gürcüstan sahillərinə (çox güman ki, Batumiyə) gəlir. Buradan quru yolu ilə vətəninə qayıdır” (1, s.159-160).
İ.Qutqaşınlının yol qeydlərində onun keçdiyi yolda rastına çıxan məntəqələrin, şəhərlərin cografiyasına,
təbiətinə, tarixinə, məişətinə dair şox maraqlı qeydlər vardır. O bir çox məntəqələrin adlarını orta əsrlərdəki variantında
işlətmişdir.
Qacar şahzadəsi, Abbas Mirzə Naibüssəltənənin oğlu, İranın Ərəbistan, Luristan vəs. vilayətlərini idarə etmiş
Fərhad Mirzənin (1818-1888) 1875-1876-cı illərdə Məkkə ziyarəti barədə yazdığı “Səfərnamə” əsəri bir çox
baxımlardan böyük maraq kəsb edir. Əvvəla, qeyd edək ki, Fərhad Mirzə geniş bilik dairəsinə sahib olmuş, Şərq
klassiklərinin əsərlərinə dərindən bələd olmuş, “Münşəat”, “Zənbil”, “Cami-Cəm”, “Kitabi-nisabi-ingilsi” əsərlərinin
müəllifi olmuş, Şeyx Bəhaəddinin “Xülasətül-hesab” əsərinə şərh yazmışdır. Rusiyanın hakim dairələri içində Fərhad
Mirzə böyük nüfuza sahib olmuş, Tiflisdə Rusiya imperatorunun qardaşı Mixail Nikolayeviç və Qafqaz canişini onunla
hörmətlə görüşmüşlər. Yerli əhali də Məkkə ziyarətinə gedərkən Şimali Azərbaycandan keçən Fərhad Mirzəni hərarətlə
qarşılaşmış, onun gəlişi münasibəti ilə atəşfəşanlıq təşkil edilmiş, küçələr bəzədilmişdir. Qeyd edək ki, XIX əsrdə bir
sıra İran zəvvarlarının, Qacar şahzadələrinin Həcc ziyarəti zamanı Şimali Azərbaycandan, Bakıdan keçib getmələri
maraq doğurur. Əlbəttə ki, bunun öz səbəbləri vardı. Birincisi, İran-Türkiyə münasibətləri gərgin idi, İrandan Türkiyə
yolu ilə Məkkə, Kərbəla, Nəcəf ziyarətlərinə gedən zəvvarların incidilməsi halları çoxalırdı. 1822-ci ildə Fətəli şahın
Məkkə ziyarətinə gedən arvadlarından birinin karvanının yoxlanılması İran hakim dairələrinin qəzəbinə səbəb olmuş,
iki ölkə arasında müharibə başlamışdı. İran qoşunlarının başçısı Abbas Mirzə Bayazid, Süleymaniyyə, Kərkük və
Mosulututduqdan sonra 1823-cü ilin martında sülh imzalanmışdır (5, s.138). İkincisi, Tiflisdən Qara dəniz sahillərinə
qədər dəmir yolu tikildiyinə görə Məkkəyə gedən bu yol, Bakı-Tiflis-Poti-Qars yolu asanlaşmışdı. Şimali
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Azərbaycandan, Qafqazdan keçən Qacar şahzadələri həm də təbiəti səfalı, qədim mədəniyyət mərkəzi olan bu yerlərdə
mədəni proqram da həyata keçirir, buraların mədəniyyəti, tarixi abidələri ilə tanış olurdular.
Fərhad Mirzə Həcc səfərinə aşağıdakı marşrut üzrə yola düşmüşdür: O, Tehranın şimalında yerləşən Cıdır
meydanından yola düşərək Ərəngə dağının ətəyini keçib, Kən kəndində dayanmış,bir neçə gün burada qaldıqdan sonra
Kərc qəsrinə yönəlmişdir. Sonra o, köhnə Qəzvin yolu ilə özünün tiyul və soyurqal torpaqları olan Oğlantəpəyə gəlir,
buradan Meşkinabaddan Abdullaabada keçərək Rəşt şəhərinə gəlir. Oradan da Xəzran məntəqəsi, Luşan körpüsü,
Həzrəvil kəndi, Mənsil körpüsü və Rüstəmabaddan keçərək Rəşt şəhərinə gəlir. Sonra Pirbazar yolundan qayıqlar
vasitəsilə Ənzəli limanına gəlir, “Baryatinski” adlı rus gəmisinə əyləşərək Xəzər sahillərindən, Astara, Lənkaran və
Salyandan keçərək Bakıya çatır. Mötəmədüddövlə Bakıdan faytonla Şamaxı və Şəkiyə, Kür çayını keçib Gəncəyə gedir,
burada Nizaminin məqbərəsini ziyarət edir. Gəncədən Şuşaya gedir, Ağa Məhəmməd şah Qacarın dayandığı yeri görür.
Oradan Tiflisə, sonra dəmir yolu ilə Poti limanına gəlir, “Babuşka” adlı gəmi ilə Batum limanına gedir. Qara dəniz
vasitəsilə Trabzon, Samsun, İnepoli limanlarını keçərək İstambula yetişir. İstanbulda bir neçə gün qalan Fərhad Mirzə
Sultan Əbdüləzizlə görüşür, onun şərəfinə təşkil edilmiş ziyafətdə iştirak edir, şəhərin görməli yerlərini gəzir. O, gəmi
ilə Bosfor boğazından keçərək Mərmərə dənizinə daxil olur, Dardanel boğazından keçib Yunanstan sahilləri ilə Kipr,
Rodos adalarına, Aralıq dənizinə çatır, İsgəndəriyyə limanına yetişir. Oradan Qahirəyə gedir, Misirin xədivi İsmayıl
paşa ilə görüşür. Ehramları, digər yerləri gördükdən sonra gəmi ilə Süveyş kanalı vasitəsilə Ciddəyə yola düşür. Lakin
gəmi çox köhnə olduğundan sərnişinləri haldan salır və onlar gəmidən düşərək dəvələrlə yollarına davam edir. Ciddəyə,
oradan Cədidə və Mədinəyə gəlirlər. Həccin ayinlərini yerinə yetirmək üçün Məkkəyə yola düşürlər.Ayinləri yerinə
yetirib hacı olduqdan sonra Ciddə yolu ilə Vəch limanına gələrək Süveyş kanalından keçirlər.Aşağıdakı yolla İstanbula
gedirlərlər: Port-Səid, Yafa, Hifa, Beyrut, Larnaka, Kipr, Rodos, Kiyos, İzmir, Mtilen, Tendes, Çanaqqala, Qallipoli,
İstanbul.
Fərhad Mirzə İstanbulda bir neçə gün qalmış, Sultan Əbdülləzizlə görüşmüşdür. Aşağıdakı marşutla Tehrana
dönmüşdür: İstanbul, Samsun, Trabzon, Batum, Poti, Tiflis, Kaluyna, Sıqnaq, Laqodexi, Zaqatala, Şəki, Çaxmaqlı,
Ağsu, Şoradil, Şamaxı, Acıdərə, Bakı, Ənzəli, Tehran.
Xüsusi olaraq qeyd etmək istərdik ki, keçdiyi yerlərin coğrafiyasını, məişətini, təbiətini ətraflı təsvir edən Fərhad
Mirzənin “Səfərnamə” əsəri bir çox baxımlarından bu gün üçündə əhəmiyyətini itirməmişdir.
Həm də tarixçi vəcografiaçı olan Fərhad Mirzə Məkkə səfəri zamanı və geri dönərkən rastına çıxan bütün şəhər,
kənd, dağ, çay, qəbilə və.s. təsvir etmiş, onların adlarını düzgün vermişdir. Bu əsər XX əsrdə Həcc ziyarətinə gedən bir
sıra İran vətəndaşlarının, Qacar şahzadələrinin mədəni proqramları barədə də fikir söyləməyə imkan verir. Fərhad Mirzə
Qafqazda olarkən buranın tarixi məkanalrını gəzmiş, mədəniyyət ocaqlarını görmüş, görkəmli şəxsiyyətləri ilə tanış
olmuşdur. Onun Tiflisdə milli dramaturgiyamızın banisi Mirzə Fətəli Axunzadə ilə götüşləri “Səfərnamə”də təsvir
edilmişdir. Fərhad Mirzənin yazdığına görə, Tiflisdəki çar canişinliyində işləyən Mirzə Fətəli cəmiyyətdə yüksək
mövqeyə malik olmuş, Bakı qubernatoru general-mayor Staroselski ona hörmətlə yanaşmışdır. M.F.Axundzadə Tiflisdə
olarkən Fərhad Mirzənin yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşlərində tərcüməçi kimi iştirak etmişdir. Kitabdan görünür ki,
geniş bilik dairəsinə malik M.F. Axundzadə ilə həmsöhbət olmaq, xüsusilə də onun yeni əlifba layihəsi ilə tanışlıq
Qacar şahzadəsinin böyük marağına səbəb olmuşdur. Mirzə Fətəli onu da ərəb əlifbasınınçətinliklərinə, bunun aradan
götürülməsi zərurətinə inandıra bilmişdir. Lakin Fərhad Mirzə bu fikirdə olmuşdur ki, geniş xalq kütləsi yeni əlifbanı
qəbul etməyəcəkdir (6, s.76).
Fərhad Mirzənin bu səfəri zamanı müxtəlif dövlətlərin ən yüksək vəzifəli şəxsləri tərəfindən böyük ehtiram və
təntənə ilə qarşılaşması diqqəti cəlb edir. O, Tiflisdə Rusiya imperatorunun qardaşı Mixaillə, Osmanlı dövlətində
olarkən Sultan Əbdüləzizlə, Misirdə hökmdar İsayıl Paşa və vəliəhdlə, Hicazda valiŞərif Abdulla ilə görüşmüşdür.
Qacar şahzadəsi əsərində Bakının neft quyularını da təsir edir, qara qızılın qiymətini İran hökumətinin bilmədiyini
vurğulayır. Suraxanı atəşgədəsini ziyarət etdiyini, teatra getdiyini qeyd edir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığına bələd olan
Fərhad Mirzə dahi şairin dağınıq məqbərəsini görərkən çox mütəəssir olduğunu bildirir: “...Yeddi versdən sonra yolun
sağ tərəfində kiçik bir günbəz göründü, dağılmışdı. Bu Şeyx Nizaminin qəbridir və Gəncə şəhərindən yeddi verst
aralıdır. Yerə düşüb onun qəbrinin üstünə getdim. Yaxınlıqda gözətçi məntəqəsi yerləşir. Keşikçilər öz atları üçün
buraya o qədər ot tökmüşlər ki, günbəzin yanına getmək mümkün olmadı. Bu yerdə Şeyxin “İsgəndərnamə”də yazdığını
xatırladım... Fatihə verib geri qayıtdım” (6, s.53).
Səfəri zamanı Qacar şahzadəsi görkəmli ədib Həsən bəy Zərdabi ilə də görüşmüş, onun nəşr etdiyi “Əkinçi”
qəzeti ilə maraqlanmışdır.
Yüzillərdir ki, azərbaycanlılar, o cümlədən, görkəmli dövlət, elm və mədəniyyət xadimlərimiz Həcc ziyarətinə
gedirlər. Onlardan çox azının bu səfər barədə qeydləri qalmışdır. Böyük Azərbaycan şairi Xaqani Şirvaninin bəzi
şeirləri, yazıçı İsmayıl bəy Qutqaşınlının və Fərhad Mirzənin “Səfərnamə” əsərləri istisna təşkil edir. Bu əsərlərdən
Həcc səfərlərinin marşurutları, keçilən məntəqələr, zəvvarların mədəni proqramları və.s. barədə dəyərli məlumatlar əldə
etmək mümkündür. Ümid edirik ki, gələcək axtarışlar yeni səfərnamələrin tapılması, nəşri və tədqiqi ilə
nəticələnəcəkdir.
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Pasha Kerimov
Routes of pilgrimages to hajj in memories and travel records
Summary
For many centuries, many Azerbaijanis, including prominent public figures, poets, writers, scholars, made
pilgrimages to Mekku. But, unfortunately, there are very few entries left for these trips. The great Azerbaijani poet
Khagani Shirvani described in several of his poems his journey to the holy places of Muslims. Azerbaijani writer Ismail
bey Gutgashynli and his contemporary gadzhar Prince Farhad Mirza in the notes described in detail the route of their
travels.

Səbuhi İbrahimov
AMEA Naxçıvan Bölməsi,
Əlyazmalar Fondunun şöbə müdiri,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
BRİTANİYA MUZEYİNDƏ SAXLANILAN “MUNİSNAMƏ”
NAXÇIVANIN ZƏNGİN TARİXİ KEÇMİŞİNDƏN XƏBƏR VERİR
Naxçıvan Azərbaycan Atabəylər dövlətinin 30 illik paytaxtı olan dövrdə sarayda XII əsrin II yarısında yerli
şairlərdən Əbu Bəkr ibn Xosrov əl-Ustad, Mucirəddin Beyləqani, Zahirəddin Şankuri və digər şairlər fəaliyyət
göstərmişlər.
Nizami Gəncəvi, məlum olduğu kimi saray mühiti şairlərinə daxil deyildi. Başqa ölkələrdən gəlmiş və
Naxçıvan Atabəyləri sarayında sığınacaq tapmış məhşur söz ustalarından Əsirəddin Ağsukafi, Şərafəddin Şafrux və
Zahirəddin Fərabi kimi şairlər dərin iz qoymuşlar.
Naxçıvan Atabəylər mühitinin Azərbaycan yazıçıları və şairləri arasında Nizaminin həmfikiri və həmyerlisi
Əbu Bəkr Xosrov oğlu müstəsna maraq kəsb edir. Onun yaradıcılığı indiyədək öyrənilməmiş, tədqiqatçıların və
oxucuların öhdəsinə çatmamışdır. Məsələ burasındadır ki, demək olar son ana qədər Əbu Bəkr ibn Xosrovun mövcud
olması haqqında fakt elmə məlum deyildi. Çünki, onun əsərlərinin əksəriyyəti bizə gəlib çatmamışdır. Onun baş əsəri
“Munisnamə”nin yeganə əlyazması Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi ərəfəsində 1920-ci ilin aprelində
şairin yaşadığı doğma Naxçıvan diyarından çıxarılaraq İngiltərəyə aparılmışdır və orada Britaniya muzeyinə “Min bir
gecə” adı altında satılmış, burada 50 il araşdırılmamış qalmışdır. Bu əlyazmanın təsvirində ingilis alimi Q.M.Meredit –
Ouns müəyyən etmişdir ki, bunun “Min bir gecə”yə bilavasitə aidiyyatı olmayıb, “Munisnamə” adlı orijinal naməlum
əsərin siyahısıdır. Q.M.Meredit – Ouns “Munisnamə”nin qısa izahını (təfsirini) hazırladı və onu 1974-cü ildə
Eddinburqda “İran və İslam” məcmuəsində nəşr etdirdi.
Sonralar “Munisnamə”nin fotosurəti mərhum akademik Z.M.Bünyadovun səyi ilə Britaniya müzeyindən alındı
və fotosurət edilərək doğma Azərbaycanımıza gətirildi. Hal-hazırda AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda
FS-178 şifrədə yüksək səviyyədə saxlanılır1. “Munisnamə” əsərinin bir hissəsi yenidən fotosurət edilərək AMEA
Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna gətirilmişdir. Əsər 1990-cı ildə professor R.Əliyev tərəfindən araşdırılaraq,
rus dilinə tərcümə edilmişdir2.
Əbu Bəkr Xosrov oğlu təxminən XII əsrin 40-cı illərində Gəncədə anadan olmuşdur. Nizami kimi o da,
təhsilini doğma şəhərində almış və elmdə böyük nəaliyyətlərə çatmışdır.
O, qeyri-adi şair və yazıçı qabiliyyətinə malik idi. Öz şeirləri ilə, öz zəmanəsinin fənnləri əhatəsində geniş
biliklərə malik olması ilə həmçinin böyük pedaqoji talantına görə (O gəncənin baş mədrəsəsində dərs deyirdi) Əbu Bəkr
Naxçıvanda Azərbaycan Atabəylərinin diqqətini tezliklə özünə cəlb etdi. Onlar da onu Naxçıvana dəvət edib, gənc
şahzadələrinə (uşaqlarına) müəllim və tərbiyəçi təyin etdilər. Əbu Bəkr tezliklə Naxçıvan Atabəylərin etimadını,
hörmətini qazandı, 30 ildən artıq ona etibar edilmiş vəzifələri müvəffəqiyyətlə yerinə yetirdi və əl-Ustad (baş müəllim,
bilici) titulunu qazandı.

178--ف س.  الیازما سورتى. مونسنامه.ابو بكر ابن خوسروف االستاد
Абу-Бакра ибн Хосрова ал-Устада. Муниснаме. Баку: Язычы-1991, 582 с.
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Ustad Əbu Bəkr ibn Xosrovun başlıca yaradıcılıq məhsulu olan “Munisnamə” əsəri Naxçıvanın zəngin ədəbibədii keçmişindən xəbər verir. Bu əsər nəinki Azərbaycanın, həmçinin bütün Yaxın və Orta Şərqin farsdilli
ədəbiyyatının qafiyəli bədii prozanın ilk məşhur nümunəsidir. “Munisnamə” əyləncəli, realistliyi və qəribə povest,
novella, hekayə, aforizm və kəlamların məcmusudur ki, bunların da məzmununa müəllifin özünün və digər şairlərin
əsərlərindən sitatlar və çoxlu şeir parçaları daxil edilmişdir. Əyləncəli incə yumor dolu hekayə və novellalarda Əbu
Bəkr əl-Ustad öz müasirlərinin yüksək bədii obrazlarının bütöv qalereyasını yaratmış, orta əsr Azərbaycan, xüsusən
Naxçıvan, Gəncə, Gürgüstan və onun paytaxtı Tiflis həmçinin o zamanın müsəlman xilafətinin mərkəzi Bağdadın real
mənzərəsini vermişdir.
“Munisnamə” fars dilinin o zaman ədəbi dil olduğu Azərbaycan, İran və digər həmsərhəd ölkələrdə sonrakı
bədii nəsrin (qafiyələnmiş və yüksək üslublu) meydana çıxmasının əsasını qoymuşdur. Əl-Ustad, Nizami kimi poetik
nitqi prozaik nitqilə müqayisə edərək və poeziyaya üstünlük vermiş onu “Munisnamə” ni nəsrlə şərh etməyə məcbur
edən obyektiv səbəbləri izah edir: “Mən istədim ki, - deyə o yazırdı – mənə yaxşılıq edən hökmdarların və şahzadələrin
(Eldəniz atabəylər tayfasından) yaratdığı şərait əvəzini vermək istərdim və bu kitabın nəsrlə yazılmasını ona görə etdim
ki, nəsr onların işinə daha çox yarayır, zira onlar əsəri “nəsr” ilə daha yaxşı mənimsəyirlər.
“Munisnamə” on yeddi fəsildən ibarətdir və bunlardan fikrimizcə ən çox bədii cəhətdən qiymətlisi V, VII,
XVII fəsillərdir. V fəsil məşhur Məhəmməd Qəzzalinin qardaşı Əhməd Qəzzalinin bizə gəlib çatmayan “Məntiq ətTeyr” (Quşların nitqi ) traktatıdır. Bu əsər haqqında orta əsrlər xronikası və şairlərin antologiyasına aid xəbərlərdən
məlumdur, lakin onun əlyazması heç bir kataloqda qeyd olunmamışdır. İndi əl-Ustadın sayəsində bu nadir əsərin tam
mətninə malikik. “Munisnamə” də klassik ədəbiyyatın məşhur abidəsi kimi başlıca bədii cəhətdən qiymətli fəsli XVII
fəsildir. Burada otuzdan artıq rəvayət, novella, hekayə və povest toplanmışdır. Bu povest və rəvayətlərin yalnız təkcə
adlarının sadalanması “Munisnamə” nin tematikasının nə qədər geniş diapozonlu və rəngarəng olduğunu göstərir.
“Munisnamə”nin hər bir povesti, hər bir rəvayəti yüksək bədii qiymətə malikdir, lakin onların arasında elələri
də vardır ki, öz bədii dəyərindən savayı XII əsr ədəbiyyatının tarixi haqqında çox maraqlı məlumatlar verir. Bu planda
20-ci “Öz vəzirini adamyeyən itlərə atan şah haqqında rəvayət”1, 26-cı rəvayət “Dağ Yunus və Əshabi-Kəhf əhvalatı”2
və 29-cu qissə “Əbül Üla Kirmani, onun oğlunun Naxçıvana səfəri və onların başlarına gələn hadisələr”3 Naxçıvan
mədəniyyət və ədəbiyyat tarixi üçün əhəmiyyətlidir.
Əbu Bəkr ibn Xosrov əl-Ustadın yaradıcılığı hələlik öyrənilməmişdir. Onun bizə gəlib çatan yeganə əsəri
“Munisnamə” əlyazmasıdır. İlk dəfə olaraq bu əsər tərəfimizdən araşdırılaraq müəyyən hissəsi doğma Azərbaycan
dilinə tərcümə edilmişdir.
İncə söz sərrafı sayılan Naxçıvan Atabəylərinə müasirləri olan müəlliflərin çoxusu öz əsərlərini ithaf etmişdir.
Məhz bu baxımdan da Britaniya muzeyində rəvayətlər, aforizmlər, hekayə və lətifələr toplusundan ibarət “Munisnamə”
adlı bir almanax buna bariz nümunədir. Atabəylərdən Cahan Pəhləvan, Qızıl Arslan və Əbu Bəkrin müasiri olan müəllif
Əbu Bəkr ibn Xosrov əl-Ustad əsərin müqəddiməsini hakimiyyətdə olan hökmdar atabəy Nüsrətəddin Əbu Bəkr ibn
Məhəmməd ibn Eldənizin mədhi ilə başlayaraq qeyd edir ki, Atabəy şeirin nəsrdən üstün olduğunu çox gözəl bilirdi.
Bunu sübut etmək üçün müəllif Rəşiddədin Vətvat və Sənaidən misallar gətirir və özünün “Nüzhət-əl məcalis”
əsərindən bir neçə şeir verir.
Əbu Bəkr bir şair kimi Azərbaycan Atabəylər dövlətinin paytaxtı olmuş Naxçıvanda yaşamış və yaratmışdır.
Sultan Məsudun Azərbaycanda canişini olan Çavlinin ölümündən (1146-cı il) sonra Eldəniz qarışıqlıqdan istifadə
edərək, “Naxçıvan vilayətini də öz torpaqlarına birləşdirdi. Bundan sonra Eldəniz Naxçıvanın əlverşli olmasını görüb
özünə paytaxt seçdi”4. Bu dövrlərdə Əbu Bəkr ibn Xosrov əl-Ustadın yaradıcılığı üçün gözəl şərait yaradılmış, o,
Məhəmməd Cahan Pəhləvana (1175-1186), Qızıl Arslana (1186-1191), Əbu Bəkr Nüsrətəddinə (1191-1211) altı poema
həsr etmişdir. Bu barədə yazıçının özü məlumat verir: “Buna qədər mən nəzmlə bir neçə kitab yazıb dünyadan köçmüş
hökmdarlara həsr etmişəm”5.
Əbu Bəkr arada Gəncəyə gedir və bir müddət orada yaşayandan sonra yenidən Atabəylərin paytaxtı olan
Naxçıvana köçür. Görünür, Atabəylərin sarayında olanda şair həm də müxtəlif şəhərlərə getmişdir. Tez-tez Təbrizə
getmiş, hətta mənbələrdən məlum olur ki, 1181-ci ildə Zəncanda olub Şeyx Cəmaləddin Əbulməhasim Zəncani ilə
görüşmüşdür.
Şairin şəxsi həyatı barəsində əlimizdə heç bir məlumat olmadığı kimi onun ölüm tarixi də bizə məlum deyil.
Bir sıra mənbələr əsasında güman etmək olar ki, şair-yazıçı 1210-cu illərdə dünyasını dəyişmişdir. Çünki Atabəy
hökmdarı Nüsrətəddindən sonra kiməsə əsər həsr etməsi mənbələrdə göstərilmir.
Əbu Bəkrin əlimizdə olan yeganə əsəri “Munisnamə”sində poemalarının adını çəkir. Onun poemalarından
birincisi “Mənsur və Mərcan” olmuşdur. Bu poemanı şair Məhəmməd Cahan Pəhləvana həsr etmişdir. İkinci poeması
“Sənəm və Əcəm” adlanır və onu Qızıl Arslana həsr etmişdir. Şairin üçüncü poemasının adı “Mehr və Müştəri”
olmuşdur. Bu poemasını şair təqribən 1196-97ci illərdə yazmışdır. Ancaq kimə həsr etməsi barədə məlumat yoxdur. Bu
mövzuda XVI əsrdə Əssar Təbrizi də özünün “Mehr və Müştəri” poemasını yazmışdır. Əssar özü də qeyd edir ki, bu
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mövzuda əsər yazmaqla özündən əvvəlki ədəbi ənənəni davam etdirmişdir. Bu ənənənin əsasını isə Əbu Bəkr
qoymuşdur.
Əssar Təbrizi mövzunu işləyərkən Əbu Bəkrin süjetindən çıxış etmişdir. Dastanın süjeti belədir: Şapur şahın
qızı Mehrlə (Günəşə) vəzirin oğlu Müştəri (Yupiter) arasında möhkəm dostluq əlaqəsi var. Mehri Xarəzm şahının
oğluna vurulanda toy mərasimindən imtina edir və tələb edir ki, yalnız dostu Müştərinin iştirakı ilə toy ola bilər. Mehr
atasının ölümündən sonra taxta çıxır Müştəri cəmiyyətdən uzaqlaşıb tənha həyat tərzi keçirir. Bununla belə onlar
arasında olan dostluq yenə də pozulmur. Bir gündə dünyaya gələn dostlar bir yerdə yaşayır. Bir dayədən tərbiyə alan iki
dost bir gündə də dünyadan köçürlər. Çox güman ki, Əbu Bəkr də həmin süjet əsasında qədim rəvayətlərdən birini
qələmə almışdır.
Əbu Bəkrin sonrakı əsərinin tam adı belədir: “Nakizayi-kitabi-Alfiyyə və Şəlfiyyə”. Əsərin qısa adı isə sadəcə
olaraq “Əlfiyyə və Şəlfiyyə” adlanır. Əsər həvəsnamə janrında yazılmışdır. Bu janrın əsasını Şərq ədəbiyyatında XI əsr
fars şairi Əbu Bəkr Zeynəddin İsmail Əzkari Herəvi (...-1083) qoymuşdur. Şair Səlcuqların sarayında yaşamışdır. XI
əsrin 70-ci illərində Səlcuq hökmdarlarından hansınınsa sifarişi ilə Əzraki “Əlfiyyə və Şəlfiyyə” poemasını yazmışdır.
Dastanın süjeti erotik səhnələrdən ibarət hekayə və novellalardan ibarətdir. Uzun müddət bu parnoqrafik əsərin Şərqdə
geniş yayılması Əbu Bəkr kimi pedaqoqları bərk narahat etmişdir. Buna görə də gənc nəslin sağlam ruhda böyüyüb,
əxlaq pozğuntularından kənar olması üçün şair mövzunu 1180-cı illərdə yeni məzmunda - əxlaq normalarına uyğun
formada işləyib Qızıl Arslana təqdim etmişdir.
Əbu Bəkrin beşinci poemasının adı “Rahət əs-Sudur” və ya sadəcə “Rahət ər-ruh” (Ruhun rahatlığı) adlanır.
Poemanı şair vaxtilə şagirdi olmuş Atabəy hökmdarı Əbu Bəkr Nüsrətəddinə həsr edir.
Şairin sonrakı poemasının adı “Nüzhət əl-məclis”dir (Məclisin ləzzəti). Əsərin məzmunu qızla oğlan arasında
olan mübahisədən ibarətdir. Əsər mükalimə (dialoq) janrında yazılmışdır. Bu janrın Şərq ədəbiyyatında ən böyük ustadı
Əsədi Tusi sayılır. Azərbaycan ədəbiyyatında isə həmin janrın banisi Əbu Bəkr sayılır. Şair bu əsərini də Nüsrətəddinə
həsr etmişdir.
Lap qədim vaxtlardan insanlar bir yerə toplaşıb ünsiyyət xatirinə söhbətlər edərlər, ünsiyyətin əsas vasitəsi isə
maraqlı nağılların söylənməsi, hikmətamiz sözləri əzbərləməkdir. Kim daha çox ibrətamiz sözlər, Peyğəmbərlərin həyat
və fəaliyyətindən, İmamların hikmətlərindən, kəlamlarından, onların haqqında olan hədislərdən çox bilirdisə, o,
cəmiyyətdə ən ağıllı insan hesab olunurdu, həmin hədisləri, kəlamları, xalq nağıllarını yadda saxlamaq da xüsusi istedad
tələb edirdi. Ona görə də insanlar həmin adamlara istedadlarına görə böyük hörmət edirdilər.
Əbu Bəkrin “Munisnamə”si də özündə Peyğəmbər, İmam kəlamlarını, sufi filosoflarının hikmətlərini, Şərqin
şirin nağıllarını əks etdirən bir topludur. Müəllif kitabda təkcə müvafiq hikmətləri, nağılları yerləşdirmir, həm də bir
pedaqoq kimi onlara münasibətini bildirir, müvafiq yerlərdə özü şeirlər deyir. Bunlar da kitaba xüsusi təravət gətirib,
onu daha da orijinal edir və eyni zamanda yazıçının bədii təxəyyülünü, elmi dünyagörüşünü ifadə edir.
Kitab müqəddimədən və 17-ci fəsildən ibarətdir. Müqəddimədə yazıçı özü barəsində və əsərləri haqqında bir
qədər məlumat verir, sözün dəyanətindən danışır, şeirin üstünlüyünü qeyd edir, nəsrə keçməsinin səbəbini açıqlayır. 16cı fəsildə imamların, filosofların, müxtəlif mütəfəkkirlərin əsərlərindən nümunələr vermiş, 17-ci fəsildə 31 maraqlı
qissələr vermişdir.
Bеləliklə, bu qənaətə gəlmək olar ki, Əbu Bəkr ibn Xosrov əl-Ustadın “Munisnamə” əsəri tədqiq edildikcə
elmə daha çox yeniliklər gətirər və Naxçıvana aid zəngin tarixi hadisələri, ədəbi-bədii yaradıcılıq nümunələrini öz
dolğunluğu ilə ortaya çıxara bilər.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
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Sebuhi İbraimov
“Munisname” preserved in the british museum report about the rich
historical past of Nakhchivan

Summary
In the article detailed analyses done about “Munisname”, the manuscript about Nakhchivan, that is preserved
in the British Museum. The chapters of the work are also explained and the names of the other manuscripts that rouse
interest are also mentioned. The book being a Medieval manuscript reflects in itself the samples of the rich historical
past and literary-poetic creativity of Nakhchivan.
This worthy manuscript is supposed to be the most valuable source not only in Azerbaijani literary criticism,
but also in the Eastern world.
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XIX ƏSRDƏ YAZILMIŞ TARİXİ MÖVZULU MÜXƏMMƏSLƏR BARƏDƏ
Məlum olduğu kimi, XVIII əsr müxəmməsçiliyinin bir xüsusiyyəti də dövrün Şakir Şirvani, Ağa Məsih Şirvani,
Şəkili Nəbi, Molla Vəli Vidadi kimi sənətkarlarının həmin janrda tarixi mənzumələr yazdığından ibarətdir. Bu
mənzumələr tariximizin müəyyən bir mərhələsinin mənzərəsini əks etdirməklə, müəlliflərin şəxsən gördüklərini
yaddaşlarda əbədiləşdirməklə bərabər ibrətamiz xarakter daşıyır. Oxucuda belə bir fikir aşılanır ki, xalqın yaxşı, azad
yaşaması üçün buraxılan səhvləri təkrar etmək, nəfsin qulu olmaq, mənsəb, var-dövlət naminə ən ülvi dəyərləri qurban
vermək olmaz. Sələflərinin ənənələrini davam etdirən XIX yüzil şairləri də müxəmməs formasında, əslində
vətənpərvərlik məzmunlu belə tarixi mənzumələr yazmışlar. Ədəbiyyat tariximizdə tarixi mövzuda, vətənpərvərlik ruhu
ilə aşılanmış ən dəyərli əsərlərdən biri XVIII əsrin ikinci yarısı-XIX əsrin əvvəllərində yaşamış “Şair” təxəllüslü
Əbdürrəhman ağa Dilbaz oğlunun müxəmməs janrında yazdığı mənzumədir. Tarixdən məlumdur ki, Gəncə xanı Cavad
xana xüsusi hörməti olduğuna, Qazax mahalının Gürcüstan tabeliyindən çıxarılaraq Gəncə xanlığı ərazisinə daxil
edilməsini istədiyinə görə gürcü çarı II İrakli Əbdürrəhman ağanın gözlərini çıxartdırmışdır (1, s. 259). Başına gələn bu
faciə münasibəti ilə şair “Ağlaram” rədifli qoşma yazmışdır. Görkəmli ədəbiyyatşünas Firidun bəy Köçərli
Əbdürrəhman ağa Dilbaz oğlunun Cavad xan və gəncəlilər tərəfindən Gəncəni rus işğalından qəhrəmancasına
müdafiəsinə həsr etdiyi əsərini yüksək dəyərləndirərək yazır: “Mərhum Əbdürrəhman ağanın əsərlərindən ən
əhəmiyyətlisi Gəncə xanı Cavad xan Ziyadoğlunun rus qoşunu ilə 1804-cü səneyi-miladidə etdiyi cəngin və xanimərhumun göstərdiyi rəşadət və hünərin və filcümlə, onun sərgüzəştinin barəsində yazdığı müxəmməsdir ki,
məəttəəssüf, cümləsini burada zikr etmək bəzi səbəblərə görə mümkün olmadı (1, s. 260). Görünür ki, ədəbiyyat
tariximizə dair çox dəyərli əsərini çar dövründə çap etdirmək istəyən Firidun bəy rus işğalına qarşı mübarizədən bəhs
edən bu əsər barədə ətraflı danışmaqdan ehtiyat etmiş, 38 bəndlik mənzumənin cəmi 14 bəndini vermişdir. Diqqətəlayiq
faktdır ki, görkəmli ictimai xadim, Cənubi Qafqaz müsəlmanlarının müftisi vəzifəsini icra etmiş Hüseyn Əfəndi
Qayıbov (1830-1917) tərtib etdiyi “Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına məcmuədir” adı topluya Ə.Şairin bu
müxəmməsini və eyni mövzulu qoşmasını tam həcmdə daxil etmişdir. Hüseyn Əfəndi toplusunda müxəmməsə belə bir
başlıq vermişdir: “Gəncə xanı Cavad Ziyad oğlunun rus əsgəri ilə Gəncədə olan cəngini vaqtla yetişməgini bəyan edir”
(2, s. 120 ). Sözün həqiqi mənasında qəhrəmanlıq dastanı olan bu əsərin ilk bəndində müəllif “çərxi-kəcrəftardan”,
“Cavad xan macərasından” rəvayət söyləyəcəyini vəd etsə də, burada yalnız bir nəfərdən söhbət getmir. Şair Cavad
xanla bərabər, oğlu Hüseynqulu ağanın, bütün gəncəlilərin rəşadətindən, igidliyindən söhbət açmış, xalqın öz azadlığı
uğrunda mübarizə tarixi salnaməsinin bir səhifəsinin bədii təsvirini vermişdir. Hadisələrin müəyyən bir süjet ətrafında
verildiyi bu əsəri poema da adlandırmaq olar. Yüksək bədii keyfiyyətlərə malik olan bu əsərin bir xüsusiyyəti də
Gəncənin müdafiəsini yaxından izləmiş Əbdürrəhman ağanın burada bir-birinin ardınca müxtəlif hadisələrdən sıx-sıx
bəhs etməsindən ibarətdir. Mənzumənin zəmanədən, dünyanın ədalətsizliyindən bəhs edilən ilk dörd bəndini çıxmaq
şərti ilə deyə bilərik ki, bəndlərin hər biri təsvir edilən hadisə ilə bağlı hansısa bir fakta işıq salır və ya işarə edir.
Tədqiqatçı Hüseyn Baykara əsərdə təsvir edilənlərin tarix kitablarında, rus tarixçisi Kasparinin əsərlərində yazılanlarla
üst-üstə düşdüyünü qeyd etmişdir (3, s. 18). Bu deyilənə onu əlavə etmək istərdik ki, müxəmməsdə hələ də tarixçilərin
haqqında danışmadıqları bəzi hadisələr də əksini tapıbdır. Məsələn, son bəndlərdə əsas hadisələr bitdikdən, Gəncə
şəhəri viranə edildikdən sonra şəhərə ticarət üçün gəlmiş on beş ləzginin müsəlman camaatına qarşı işğalçıların
azğınlığına dözməyib ələ silah alaraq onlardan intiqam almalarından danışılır. Ləzgilər elə rəşadətlə məscidin önündə
işğalçı ordunun əsgərlərini bir-bir yerə səriblərmiş ki, düşmən yalnız topların köməyi ilə onları məğlub edə bilmişdir.
Mənzumənin əvvəlində müəllif Cavad xana Firdovsinin “Şahnamə”si səviyyəsində dastan həsr edilməsi
zərurətindən, onun yüksək keyfiyyətlərindən, səxavətindən danışır, şəhid xana müxəmməs həsr etmək fikrində
olduğunu bildirir. Bu isə bir daha sübut edir ki, şair XVIII əsrdə formalaşmış müxəmməs janrında tarixi mövzulu
mənzumə yazmaq ənənəsindən xəbərdar olmuşdur. Əsərin bir neçə bəndində Cavad xanın bundan əvvəl Şəki, Şirvan,
Qarabağ, Dağıstan xanları, gürcü çarı ilə müharibə apardığından bəhs edilir. Müəllifə görə, Gəncə xanının gürcü çarı
Gorgin (Georgi) xanla münasibətlərinin pis olması milliyyətcə gürcü olan rus qoşunlarının komandanı, inspektor
Sisyanovun Cavad xana və gəncəlilərə qarşı amansızlığının səbəblərindən biri olmuşdur. Gəncənin işğal edilərək
Rusiyaya daxil olan Gürcüstana tabe etdirilməsi nəzərdə tutulubmuş:
Padişahı-rusun axır ərz edib ehzarına,
Baxdı o Gorgin xanın dəftəri-tumarına,
Əmr qıldı bir Şipixdir nam olan sərdarına,
Gəncənin al qələsin, fərman buyur əğyarına,
Üstünə gəldi həzaran saldati-xunxardən (2, s. 121).
Orasını da qeyd edək ki, strateji cəhətdən çox mühüm bir mövqedə yerləşən Gəncənin işğalı çar Rusiyasına üçün
digər Şərq ölkələrinin zəbt edilməsi üçün imkan yaradırdı. Hüseyn Baykara yazır: “Beləliklə, Kasparinin də etiraf etdiyi
vəchlə İran və Hindistan yolu ruslara açılmış olurdu (3, s. 17).
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Mənzumədə Əbdürrəhman ağa əsgər və silah sayına görə qat-qat üstün olan düşmənlə üzbəüz qalmış, heç bir
yerdən köməyi olmayan Cavad xanın qorxmaz, igid obrazını yaradır:
Ol Cavad xan vəsfini necə qələm şərh eyləsün,
Şərhə sığmaz vəsfi-halın necə dillər söyləsün,
Bir belə sərdarü qazi, kim görübdür böyləsün,
Düşdi dəvası anın kari-qəzadən, neyləsün,
Padişahi-Rusi sahib tacilən, tumardən (2, s.121).
Şair gəncəlilərin qəhrəmanlığını, onların azadlıq uğrunda şəhidlik yolunu seçmələrini xüsusi olaraq təsvir
etmişdir:
Qırdılar küflari, ol dəmdə fərağət qıldılar,
Xub dögüşdü Gəncə xəlqi, bir hekayət qıldılar,
Həq yolunda bəzi kəs ol dəm şəhadən qıldılar (2, s. 121).
Əsərin ayrı-ayrı bəndlərində İran şahı Fətəli şahın Cavad xana yardım etməməsi Şəmsəddin camaatının bu
hadisələrə laqeyd qalması, şəmkirlilərin ruslar tərəfə keçməsi, Cavad xanın oğlu Uğurlu xanın dəstə ilə qaladan qaçıb
İrana getməsi barədə məlumat verilir. Bütün bunlara baxmayaraq, Cavad xan böyük oğlu Hüseynqulu ağa, igid
gəncəlilərlə ruhdan düşməyib son nəfəsə qədər düşmənlə mübarizə aparırlar, tarix kitablarına qəhrəmanlıq səhifələri
yazırlar. Ölüm-dirim savaşının son məqamlarında Hüseynqulu ağa atasına yaxınlaşıb onunla birgə döyüşmək istəyir.
Oğlunun həlak olmasını görmək istəməyən Cavad xan onu başqa bir bürcü müdafiə etməyə göndərir. Xalqın dilində
gəzən bu tarixi faktı müəllif çox təsirli şəkildə, yüksək sənətkarlıqla təsvir etmişdir:
Ol Hüseynqulu ağa gəldi xanın yanına,
Layiq idi həm hünərlər şövkətinə, şanına,
İstədi qanın qata ol dəmdə xanın qanına,
Qoymadı xan göndərib bir qeyr bürc meydanına,
Yəni anın vəhşətin mən görməyim didardən (2, s. 122).
Professor Əhməd Cəfəroğlu bu əsərdən danışarkən haqlı olaraq onun müəllifinin “bütün şairlik qabiliyyətini
Cavad xanın rus işğalına qarşı mübarizəsinin tərənnümünə həsr edən klassik Azərbaycan sənətkarı” adlandırmışdır (4, s.
189). Doğrudan da, tarixi-vətənpərvərlik mövzulu bu əsər əsl poeziya nümunəsidir, şair burada klassik ədəbiyyatda
işlənən poetik obrazlardan, bədii ifadə vasitələrindən məharətlə bəhrələnmişdir. Əsərdə Cavad xan qazidir, yalnız
vətənini müdafiə etmir, eyni zamanda müsəlmanları kafirlərdən müdafiə edir. Məlum olduğu kimi, bir müddət sonra
Dağıstanda Şeyx Şamilin başçılığı ilə yerli əhalinin rus istilasına qarşı başladığı azadlıq mübarizəsi də din bayrağı
altında aparılmışdır. Əbdürrəhman ağa Cavad xanı haqq-ədalət uğrunda şəhid olmuş İmam Hüseynə, Gəncə şəhərinin
qəhrəmanlıqla müdafiəsini Kərbəla faciəsinə bənzədir:
Görməyən görsün bunu, ol Kərbəla qovğasını,
Bu müsibət məşhur oldu Kərbəla asardən (2, s.123)
.
Şair dəfələrlə nəzərə çatdırır ki, o, əsərini yalnız Cavad xana deyil, eyni zamanda, qəhrəman gəncəlilərin,
fədakarlıqla vətəni müdafiə edərək canlarından keçmələrinə, şəhidlik zirvəsinə ucalmalarına ithaf etmişdir. Qəhrəman
lider Cavad xanla yanaşı, bütün xalqın, sıravi insanların da hörmət və ehtiramla anılması təkcə bu mənzumənin,
müəllifin deyil, bütün XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının böyük nailliyyəti hesab edilməlidir:
Gəncəli xəlqi şəhadət qıldı Həqqə can fəda,
Kimi məzlum, kimi azadə qalıb əndər-bəla,
Hər biri bir bəzmilə yüz dərdə oldu mübtəla,
Yadına gəlməz məgər məzlumi-dəşti-Kərbəla,
Ey utanmaz çərxi-zalim, Əhmədi-Muxtardən (2, s. 123).
Azərbaycan ədəbiyyatında haqq yolunda mübarizə aparanların İmam Hüseynə və onun həmfikirlərinə, haqqınədalətin məkrli düşmənlərinin isə Yezidə, Şümrə bənzədilməsi ənənəvi olmuşdur. Azərbaycan tarixində olmuş bir sıra
qanlı hadisələr 680-cı ildə Kərbəla səhrasında baş verən faciəyə bənzədilmişdir. Hələ 1394-cü ildə Əmir Teymurun
əmri ilə həbs edilərək Əlincə qalasına salınmış hürufilik hərəkatının rəhbəri Fəzlullah Nəimi ona qarşı icra edilmiş
dəhşətli edam hökmündən öncə həbsdə yazdığı vəsiyyətnaməsində özünü İmam Hüseynə, düşmənlərini isə Yezid və
Şümürə oxşatmışdı: “Mən zəmanənin Hüseyniyəm, naəhlilər də mənim Yezidim və Şümürümdürlər. Ruzigarım başdanbaşa aşuradır. Şirvan da Kərbəla” (5, s. 195). Mir Möhsün Nəvvab 1905-1906-cı illərdə Qarabağda erməni
millətçilərinin hücumlarına qarşı döyüşən yerli camaatın mübarizəsinə həsr etdiyi şeirlərdə eyni bənzətmələrdən istifadə
etmişdir. Sonrakı illərin hadisələri göstərdi ki, Əbdürrəhman ağa Dilbaz oğlunun Gəncənin qəhrəman müdafiəçilərini
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həm də din uğrunda mübariz adlandırmaqda tamamilə haqlı imiş. Azərbaycanı, bütün Qafqazı işğal edən çar Rusiyası
yerli müsəlmanları xristianlaşdırmağa ciddi surətdə cəhd etdi. Lakin onların bu planları baş tutmadı.
Şair şəhadəti ilə ucalmış Cavad xanın obrazını tamamlamaq üçün onu cənnətdə təsvir edir, qələmi ilə ona layiq
olduğu ən yüksək məqamı bəxş edir:
Çağırır ərşdə mələklər, mərhəba, ey xan Cavad,
Din yolunda qıldın axır ömrünü viran, Cavad,
Məsnədi-üqbadə oldun sahibi-dövran, Cavad,
Mənzilindir, durma gəl, bu rövzeyi-rizvan, Cavad,
Seyr qıl cənnəti-təcri təhtiha-inəhardan (2, s. 123).
Şeirin sonunda müəllif əmin olduğunu bildirir ki, şəhid olmuş Cavad xanın, gəncəlilərin intiqamı mütləq
alınacaqdır.
Əbdürrəhman ağa hadisəni 6 bəndlik qoşmasında da təsvir edibdir. H.Qayıbov həmin şeirə toplusunda belə bir
başlıq vermişdir: “Gəncənin fəth və zəbti babındadır. Dövləti-Rusiyyə ilə Cavad xanın qətlə yetişməgi xüsusundadır”
(2, s. 127). Ədəbiyyat tariximizdə Gəncənin qəhrəmancasına müdafiəsinə həsr edilmiş digər bir qoşmanın müəllifi
Gəncəli Həsəndir. 4 bəndlik, “Gəncənin” rədifli şeiri “El şairləri” toplusuna daxil etmiş Salman Mümtaz ona “Gəncənin
qırğını” adını vermişdir (6, s. 49). Ümumiyyətlə, XIX əsr Azərbaycan poeziyasında tarixi-vətənpərvərlik, ictimai, eləcə
də lirik-aşiqanə mövzuların ifadəsində müxəmməs və qoşma janrlarının daha çox nəzərə çarpdığını görürük. Qəzəl bu
dövrdə qəsidə kimi əhəmiyyətini itirməsə də, ənənəvi olaraq məhəbbət lirikasının janrı olmuşdur. Professor Qorxmaz
Quliyev “Poetik formaların təkamülündə fərdi üslub” adlı məqaləsində Azərbaycan poeziyasında XVIII əsrdən şifahi
xalq ədəbiyyatından gələn qoşmanın yazılı ədəbiyyatda aparıcı poetik janra çevrildiyini, vacib rolunu hələ də saxlamış
qəzəli belə sıxışdırmağa başladığını göstərmişdir: “Düzdür, Vidadi, Vaqif və Zakir poetikasında qəzəl mühüm yer tutur.
Lakin istər ədəbiyyatımızın inkişaf perspektivləri baxımından, istərsə də fərdiyyətin daha dolğun və hərtərəfli ifadəsi
nöqteyi-nəzərindən qoşma bu şairlərin yaradıcılığında daha mühüm yer tutur” (6, s. 90). Buna əlavə olaraq qeyd edək
ki, istər ədəbiyyatın inkişaf perspektivi, istər fərdiyyətin daha dolğun ifadəsi, istərsə də ictimai-siyasi, fəlsəfi,
vətənpərvərlik, məişət mövzularının əksi baxımından XVIII-XIX əsrlərdə müxəmməs janrı mühüm əhəmiyyət kəsb
etməyə başlayır ki, bunun da öz səbəbləri vardır. Fikrimizcə, əsas səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, şairlər müxtəlif
tarixi-ictimai hadisələrin, qanlı müharibələrin, cəmiyyətdəki dəyişikliklərin baş verdiyi gündən-günə mürəkkəbləşən
həyatın əksində, qarşıda duran məsələlərin ifadəsində müxəmməsin, eləcə də bəzi digər çoxmisralı bəndlərdən ibarət
janrların imkanlarının genişliyini başa düşərək bundan istifadə etməyə başladılar. Elə mövzular vardır ki, bunların
müxəmməslə qələmə alınmasının üstünlüyü açıq-aşkar nəzərə çarpır. Məsələn, Cavad xana həsr edilmiş müxəmməslə
qoşmaları müqayisə etdikdə görürük ki, mövzu müxəmməslə qələmə alınarkən daha hərtərəfli əhatə edilmişdir.
“Biçarə” təxəllüslü Şəkili Osmanın beş bənddən ibarət “Eylədi” rədifli şeiri Şeyx Şamilin çar Rusiyasına qarşı
azadlıq mübarizəsinin mədhinə həsr edilib. Müəllif islamın müdafiəçisi, qəzavətin başçısı Şamilin hərəkatının Şimali
Azərbaycana, Quba, İlisu, Qarabağa və Cara keçəcəyini arzulayır. Məlumdur ki, 1835-ci ildə imam seçilmiş, 1859-cu
ilə qədər mübarizə qılıncını əldən yerə qoymayan Şeyx Şamil hərəkatı Quba əyalətində çarizmə qarşı baş verən
hadisələrin inkişafına, əhalinin müstəmləkə əleyhinə əhvali-ruhiyyəsinin güclənməsinə təsir göstərmişdir (7, s. 106).
Maraqlıdır ki, Şəkili Osmanın bu şeirinin 4 bəndi müsəddəs olduğu halda, birinci bəndi beş misradan ibarətdir.
Mirzə Baxış Nadimin hələ ki, nəşr edilməmiş tarixi-vətənpərvərlik mövzusunda müxəmməs janrında yazdığı
mənzumələrini ətraflı nəzərdən keçirməyə ehtiyac duyulur. Onun tarixi mövzulu müxəmməslərindən 44 bənddən ibarət
olan birincisi 1803-1804-cü illərdən 1833-1834-cü illərə qədər təxminən 30 il ərzində Cənubi Qafqazda cərəyan edən
hadisələr, çar Rusiyası qoşunlarının işğalçılıq yürüşləri, Azərbaycan xanlarının müqavimət göstərmələrinə baxmayaraq
məğlubiyyətə uğramaları təsvir olunur. Şair həmin dövrdə bir-birini əvəz etmiş müxtəlif tarixi hadisələrin hərəsi barədə
1-2 bənddə bəhs etmişdir. Hiss olunur ki, müəllif həmin dövrdə baş verən hadisələrə ayıq gözlə baxmış, bu hadisələrin
səbəblərini, çarizmin istilaçılıq siyasətini dərk etmiş, mənzumələrində vətənini sevən, həmvətənlərinin halına ürəkdən
acıyan bir ziyalı kimi çıxış etmişdir. Mənzumənin Cavad xanın başçılığı ilə Gəncənin qəhrəmancasına müdafiəsinin
təsvirinə həsr edilmiş bəndləri bunu bir daha sübut edir. Mirzə Baxış Gəncəni mühasirəyə almış işğalçı rus qoşunlarının
komandanı Sisyanovun Cavad xanı təslim olmağa çağıran təhqiramiz məktubları, Cavad xanın və gəncəlilərin silah və
sayca xeyli üstün olan düşmənlə son damla qana qədər qəhrəmanlıqla döyüşməsi, sonda Cavad xanın da, əhalinin böyük
hissəsinin də qəddarcasına öldürülməsi barədə ürək ağrısı ilə bəhs edir. Bundan sonra müəllif Azərbaycanın Şirvan,
Bakı, Quba, İrəvan xanlıqlarının rus qoşunları tərəfindən işğal edilməsindən, müqavimət göstərməkdə acizliklərini başa
düşən xanların xaricə qaçmalarından danışır.
M.B.Nadimin 11 bəndlik müxəmməs formalı, “Haray” rədifli mənzuməsində rus qoşunlarını geri oturtmaq üçün
Şimali Azərbaycana gələn İran əsgərlərinin yerli əhalini incitmələri, onları soyub-talamaları təsvir edilir. Şairin 8
bəndlik “Gedər” rədifli müxəmməsində Quba və Dərbənd xanı, Fətəli xanın oğlu Şeyxəli xanın rus işğalçılarına qarşı
mərdliklə döyüşməsindən danışılır. Bu sonuncu müxəmməsdə natamamlıq hiss olunur.
Mirzə Baxış Nadimin müxəmməslərini ayrıca bir yarımfəsildə nəzərdən keçirmişik. Xüsusi olaraq qeyd etmək
istərdik ki, Nadimin tarixi mövzulu müxəmməslərində vətən sevgisi, vətəndaşlıq duyğusu ən diqqətəlayiq
cəhətlərdəndir. O, tarixi hadisələri laqeydcəsinə müşahidə etməmiş, sadəcə faktları sadalamamış, vətəndaşlıq mövqeyini
ortaya qoymuşdur. Bu mənada o, Əndəlib Qaracadağidən fərqlənir. Məlum olduğu kimi, Əndəlib Cənubi
Azərbaycandan gələrək əvvəlcə İrəvan xanı Sərdar Hüseyn xanın yanında mirzəlik etmiş, 1827-ci ilin oktyabrında çar
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Rusiyasının generalı F.Paskeviçin başçılıq etdiyi qoşunlar tərəfindən şəhər işğal edildikdən sonra İrəvan divanbəyisi
təyin edilən mayor Şubinin yanında katiblik vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Şair Sərdar Hüseyn xana da, Şubinə də
müxəmməs janrında şeir həsr etmişdir. Bu əsərlərdə şəhərin azərbaycanlı hakimi də, işğalçı rus ordusunun təyin etdiyi
hakimi də demək olar ki, eyni ruhda, oxşar bədii ifadə vasitələrindən istifadə etməklə tərif edilir. Şəhərin tutulmasına
həsr edilmiş şeirdə də vətəninin bir parçası işğal edilmiş vətəndaş şair mövqeyinə rast gəlmirik.
M.B.Nadimin tarixi mənzumələrinin XVIII əsr mənzumələrindən, Əbdürrəhman ağa Şairin Gəncənin
müdafiəsinə həsr etdiyi əsərindən bədiilik, dilin kamilliyi baxımından zəif olduğunu görürük.
XIX əsrdə vətənpərvərlik ruhunda yazılmış müxəmməslər içində doğma yurdun təbiətinin, gözəl, mərd, igid
insanlarının tərifindən, vətənin müxtəlif yerlərində baş vermiş fəlakətlərin ürək ağrısı ilə yad edilməsindən ibarət şeirləri
də qeyd etmək istərdik. XIX əsrin birinci yarısında yaşadığı söylənən Mücrim Kərim Vardaninin 16 bəndlik “Bu yerlər”
rədifli müxəmməsi doğma vətənə özünəməxsus mənzum ekskursiya təəssüratı oyadır. Şair elə bil ki, Azərbaycanın
qədim tarixini, təbiətinin gözəlliyini, övladlarının igidliyini bir şeirdə əhatə etmək istəmişdir. Əsərin əvvəlində müəllif
vətənin qədimliyini göstərmək üçün buranın Firdovsi “Şahnamə”sinin qəhrəmanları-Sam, Nəriman, Pişdad, Keyqubad
və Fəramərzin, qeysər və xaqanların yurdu olduğunu qeyd edir. Sonra o, bir neçə bənddə xüsusi bir hərarət və iftixarla
doğma yurdun təbiət gözəlliklərini vəsf edir.
Nəşvü nüma gəldi bahar yaz ilə,
Güllər açılmışdı bəsi naz ilə,
Bülbül oxur nəğmə xoş avaz ilə,
Sərvi-xuraman yeridir bu yerlər (8, s. 50).
Daha sonra bir bənddə vətəninin bilikli adamların, irfan sahiblərinin diyarı olduğunu deyib, yurdunun igid
övladlarının mədhinə keçir. Bu bəndlərdə hiss olunur ki, müəllif XIX əsrdə qanlı müharibələrin, çar Rusiyası tərəfindən
işğalın şahidi olmuş həmvətənlərinə ürək-dirək vermək, onlara nikbin əhvali-ruhiyyə aşılamaq istəyir. O, vətən
övladlarına üz tutub “mənim zərbəm Rüstəmi qorxutmuşdur, sən nədən qorxursan” deyir:
Rüstəmi zərbim elədi tərsnak,
Getdi cahandan ürəyi dərdnak,
Bəs nədi səndən ötəri munca bak? (8, s. 51-52).
Şair birinci şəxsdən, öz adından, sanki öz qəhrəmanlıqlarından danışır. Əslində isə o, vətən övladlarının böyük
qəhrəmanlıqlara qadir olduğunu nəzərə çatdırır, eyhamla yadelli işğalçılara, “şahi-firəng”lərə nifrətini bildirir, onlara “it
kimi üstümüzə hürmə, gürz ilə başını əzərik” deyir:
Kimdi mənim cəngimə qılsın həvəs,
Yoxdu onun həddi ki, çəksin nəfəs,
Şiri-jəyan bulmadı bir dəstrəs,
Hürmə, otur it kimi, avazı kəs!
Gürz ilə qalxan yeridir bu yerlər.
Rəmzi-mübahisdə gərək top-tüfəng,
Qaldı həzin qeysərü şahi-firəng,
Qülzümi-cəngə oluram bir nəhəng,
Çıxsın aradan süfəha bidirəng,
Mücrimi-Vardan yeridir bu yerlər (8, s. 52).
Şeirin fəxriyyə xarakterli son üç bəndində Müsrim Kərim təzə-tər şeirlərinin yüksək dəyərinə görə yerlə göyün
ona baş əydiyini, ölkəsinin yeganə şairi olduğunu deyir.
XIX əsrdə yaşamış şairlərimiz vətənimizin ayrı-ayrı yerlərinin gözəlliyinə, insanlarının müsbət keyfiiyyətlərinə
həsr edilmiş vətənpərvər əhvali-ruhiyyəli müxəmməslər yazmışlar. Sədi Sani Qarabağinin Lənbərana, Əndəlib
Qaracadağinin Ordubada həsr etdikləri şeirlərini buna misal gətirmək olar.
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Naila Mustafaeva
About historical muhammas, written in the XIX century
Summary
In the XIX century mukhammas genre finds its further development in Azerbaijan literature. The circle of those
poems written in this genre. Already in the XVIII century, a number of poets have written interesting mukhammases
written on a historical theme. In Mukhammas poets of the XIX century can be seen more clearly patriotic motives. Such
poets as Abdurrahman aga Shair, Osman Bichara, Mirza Nadeem Bahish described in their historical Mukhammas
heroic struggle of Azerbaijanis against the king's invaders. Abdurrahman aga chant heroic death. Jawad Khan during the
defense of the city of Ganja. Mudcrim Karim, Andalib Garadcagi, Sadi Sani Garabagi chant in his poems beauty
Azerabaydjanian individual regions.

Afaq Əliyeva
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
QULAM MƏMMƏDLİ ARXİVİNDƏKİ MƏKTUBLARDAN NÜMUNƏLƏR
(Qulam Məmmədli – 120)
Xalqın elmi, ədəbi və tarixi irsinin qorunduğu yerlərdən biri Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutudur. Burada tariximizin uzaq keçmişinə aid əlyazmalar, çap kitabları, qəzet-jurnal dəstləri,
fotoşəkillərlə yanaşı, Azərbaycanın XIX-XX əsrin I yarısında yaşayıb-yaratmış görkəmli sənət adamlarının və ictimai
xadimlərinin şəxsi arxivləri mühafizə olunur. Dövrünün mürəkkəb ictimai-siyasi hadisələrinin canlı şahidi, milli-mədəni
irsimizin tədqiqi, toplanılması, nəşri və təbliği sahəsində müstəsna xidmətləri olan mətnşünas, ədəbiyyat, mətbuat və
teatr tarixinin araşdırıcısı, salnaməçi, təzkirəçi, biblioqraf, nasir, publisist kimi çoxşaxəli fəaliyyət göstərən Qulam
Məmmədlinin (1897-1994) şəxsi arxiv materialları da onların sırasındadır: fond – 31 (1).
Bir insan ömrünə sığmayan zəngin və çoxşaxəli yaradıcılıq yolu keçən Q.Məmmədlinin fəaliyyət dairəsinin qeyriadi üstünlüyü onu bu gün də elmi ictimaiyyətin yaddaşında sözün tam mənasında “Qulam müəllim” kimi
yaşatmaqdadır. Ensiklopedik bilik sahibi olan Q.Məmmədlinin məşğul olduğu sahələrin hər biri milli-mədəni irsimizin
tədqiqi və inkişafı üçün araşdırıcının istinad edə biləcəyi, əsaslandığı və istiqamət ala biləcəyi etibarlı mənbə kimi çox
qiymətlidir.
Q.Məmmədlinin elmi yaradıcılığının çox böyük hissəsini təşkil edən təkcə salnaməçilik fəaliyyəti zamanında müasirləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Görkəmli ədəbiyyatşünas Əziz Mirəhmədov bu salnamələri “Azərbaycan
ədəbiyyatı, ictimai fikri, teatr və mətbuatı tarixinə dair tədqiqatlarda daxili keyfiyyət dəyişiklikləri yaradan” (2, s. 4)
mənbə kimi dəyərləndirmişdir.
Solmaz Rüstəmova-Tohidi tərəfindən isə Qulam Məmmədlinin “istər adı çəkilən salnamələri, istərsə də digər
kitabları xalqımızın yalnız ədəbi-mədəni irsinin deyil, tarixinin öyrənilməsi üçün də qiymətli bir mənbə” (4, s. 5) kimi
qəbul edilmişdir.
Cəmi dörd sinif mollaxana təhsili almış Q.Məmmədli bu uğurlara necə nail ola bilmişdir? İlk növbədə yaşadığı
mühiti, əhatəsində olan vətənsevər ziyalı müasirləri, onlarla ünsiyyət yarada bilmək bacarığı, çox erkən yaşlarından
müəyyənləşdirdiyi məqsədi, inadkarlığı, özünə inamı, zəhmətsevərliyi və bütün bunların sayəsində qazandığı etimadı
ilə. Bu etimad hesabına mətbəədə adi “sözyığanlıqdan” – mürəttiblikdən başlanan həyat yolu AMEA Tarix İnstitutunda,
daha sonralar Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət Arxivində davam etmiş, bu isə ona məqsədinə çatmaq üçün xatirələrində
özünün dediyi kimi “əl-qol açmağa” (3, s. 153) imkan yaratmışdır.
Q.Məmmədlinin şəxsi arxivində Azərbaycan, fars, rus, özbək, ingilis və fransız dillərində yazılmış və maraqlı
faktlarla zəngin 46 sayda məktub var. Bu məktubların hər biri onun həyatını, yaradıcılıq yolunu, dünyagörüşünü,
mövcud dövrün ədəbi, ictimai-siyasi hadisələrinə münasibətini, milli-mədəni irsimizin tədqiqi və təbliği işində müstəsna xidmətlərini üzə çıxaran, onu tarixi dəqiqliklə bugünkü nəsilə çatdıran etibarlı sənədli məxəzlərdir. Fransa, İngiltərə,
Finlandiya, Özbəkistandan ona ünvanlanmış rəsmi və şəxsi məktublara nəzər saldıqda bir daha Q.Məmmədlinin
fəaliyyət miqyasının hüdudsuzluğunun şahidi oluruq. Nəzərə alınmalıdır ki, bu məktublar 60-cı illərdə – sovet dönəmində sərhədləri keçən məktublardır. Qulam Məmmədli özü bu məktubların əhəmiyyəti haqqında yazır: “1949-cu ildə “Xiyabani” əsərimin üzərində işlərkən bir vaxt İtaliyada olmuş aqronom Əhməd Rəcəbli ilə söhbətimizdə o, “Unita” qəzetinin 1919-20-ci illərdəki nömrələrində Xiyabani hərəkatına aid yazılar olduğunu mənə söylədi.
Bu faktları mən ələ gətirə bilərdimmi?
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Rusiyada yaşayan müsəlmanların, ta “Əkinçi”dən tutmuş “Azərbaycan füqərası”nadək dövri mətbuatı haqqında
kitab yazmış Aleksandr Benniqson mənə yazdığı məktublarda da belə faktlardan bəhs edir.
İngiltərənin Kembric Universiteti mənim “Molla Nəsrəddin” kitabımı alıb təşəkkür naminə yazdığı məktubda da
Benniqsonun yazdıqlarını təkrar edirdi” (3, s. 155). Fikrin təsdiqi kimi sözü gedən məktubların bir neçəsinin
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş mətni1 ilk dəfə olduğu kimi sizə təqdim edilir:
1) Özbək dilində. Özbəkistan, Xarəzm, 12 sentyabr, 1960-cı il.
Salam. Uzaq yoldan, yaxın könüldən dostumuz Məmmədli Qulama ürəkdən salam göndərirəm.
Qulam ağa! Sağlığınız yaxşımı? Bütün qardaşlar sağmı? Mən sağ-salamat Xarəzm Pedaqoji İnstitutunda işləyirəm
(riyaziyyat kafedra müdiri). Mən siz dediyiniz Hafiz haqqında hamıdan soruşdum. O haqda hələ mən material tapa bilmədim. Xoca Hafiz vardır.
Siz mənə I-II dərəcəli ərəbcə dərslik (qrammatikadan) göndərəcəyəm demişdiniz. Mənim sizdən xahişim budur ki,
əgər belə kitablar olsa, mənə göndərəsiniz. Mən də pulunu poçta ilə sizə göndərərdim.
Qulam ağa! Mənim elmi işim (böyük Xarəzm alimi Mahmud ibn Ömər əl-Cami) Daşkənddə kitabça kimi çıxdı.
AzərbaycandaSiz tərəfdən tapılan kitabın fotosurətini mən nə vaxt ala bilərəm? O kitabın fotosurətini
hazırladıb(Azərbaycan Şərqşünaslıq İnstitutunda belə labotaroriya vardır) göndərsəz onun pulunu da göndərərəm. Əgər
bu yardımlarınızı göstərsənizmən sizdən çox razı olaram.
Mənim ünvanım: Özbəkistan SSR, Xarəzm vilayəti, Ürgənc şəhəri, Bazar küçəsi, 39, keçid 2. Sıddıkov Xəlil.
Tez cavab gözləyirəm. Sizin həsrətinizi çəkən dostunuz Sıddıkov X. 12.09.1960-cı il.
2) Özbək dilində. Özbəkistan, Xarəzm, 10 oktyabr, 1960-cı il.
Hörmətli Məmmədli ağa! Siz göndərən kitabı aldım. Bunun üçün sizə minnətdaram. Sizə çoxlu can sağlığı. Mən
sizə Xivə muzeyindən bir kitab tapdım. Həmin kitabı sizəbu məktubumlagöndərdim. Sizə çoxlu can sağlığı.
Məmmədli ağa! Sağlamlığınız yaxşıdırmı? Mən institutda işləyirəm. Mənim Mahmud ibn Məhəmməd Ömər əlCami haqqında yazdığım kitabçam nəşr olundu. Mən onu “Bilik” Cəmiyyətinin hesabına çıxardım (14800 tirajla çıxdı).
Hələ Xarəzmə gəlməyib. Gəlsə Sizə bir nüsxə göndərəcəm. Ərəb dili kitabı çox yaxşıdır. Əgər mümkündürsə, I
dərəcədən də (başlanğıcdan) bir dənə göndərsəniz yaxşı olardı. Belə kitablar bizim respublikada yoxdur. V-VII siniflər
üçün aldım. II-IV siniflər üçün də göndərsəniz mənim öyrənməyim asan olardı.
Məmmədliağa! Qonşum siz göndərən ərəb dili kitabını gördü və sevinib sizə məktub yazdı. O adam da yazıçıdır.
“Mənim məktubumu da, şeirimi də göndərin” – deyib öz məktubunu mənə verdi. Onun məktubunu da göndərdim.Siz
tərəfdən tapılan kitabın fotosurətini almaq məqsədilə Şərqşünaslıq İnstitutunaməktub yazdım. Hələ sizin İnstitutdan
cavab almamışam. O, məktubun dabir surətini göndərirəm. Hələlik xoş qalın. Sağlıqla üzbəüz görüşənə qədərSizə
güvənən Xarəzmdəki qardaşınız Sıddıkov Xəlil.
Sizin Hafiz haqqında hər vaxt maraqlanıram. Tez-tez məktub yazın. 10.10.1960-cı il.
Məmmədli ağa! Bakıda Şərqşünaslıq İnstitutunun direktorluğuna gedib “Xarəzm İnstitutundan məktub gəldimi?” –
deyib soruşa bilərsinizmi? Onlar bizim məktuba hələ də cavab göndərməmişlər.
Sizin tapdığınız kitabınız (Cami haqqında): 1)Nə vaxt yazılmışdır? 2)Kim şərh etmişdir? 3)Kitab hansı ilindir,
Azərbaycanın hansı yerindən tapılmışdır? 4)Kitabın tam adı? 5)Şərh edənalim haqqında nələr məlumdur? Bunlar
haqqında mənə rusca yazıb göndərsəniz yaxşı olardı.Sizdən iltimas.
3) İngilis dilində. London, 6 fevral, 1967-ci il. Fond – 31, s.v. 30.
Britaniya Muzeyinin Çap Kitabları Şöbəsi (London-WCı)
Cənab! Aşağıda adı qeyd olunan əsəri aldığımızı təsdiqləyirəm və bu şərəfə nail olduğuma görə sizə təşəkkür
edirəm. Bu işi Britaniya Muzeyinin qəyyumlarına təqdim etməyiniz olduqca təqdirəlayiqdir. Bəndəniz, çap kitablarının
baş mühafizəçisi.
“Molla Nəsrəddin” (Nəzərə alın ki, məktubunuzdakı sorğuya tezliklə cavab verəcəyik).
4) İngilis dilində. İngiltərə, 16 fevral, 1967-ci il. Fond – 31, s.v. 30.
Ingiltərə Kembric Universitetinin Kitabxanası
Hörmətli cənab! Bizə göndərdiyiniz “Molla Nəsrəddin” kitabınızı aldıq və buna görə sizə hədsiz minnətdarıq.
Təəssüf ki, bu vaxtadək əlimizdə olan heç bir qəzetdə nə jurnal, nə də onun redaktoru barədə heç bir istinada rast
gəlməmişik. Hörmətlə, kitabxananın katibi.
5)Fransız dilində. Paris, 24 fevral, 1967-ci il. Fond – 31, s.v. 30.
Milli Təhsil Nazirliyi Praktik Ali Araşdırmalar Məktəbinin SSRİ və Slavyan Ölkələri üzrə Məlumat Mərkəzi
Hörmətli professor və həmkarım! 27 yanvar tarixində mənə göndərdiyiniz məktub məni hədsiz məmnun etdi və
buna görə sizə ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm.
Sizin Molla Nəsrəddin haqqındakı diqqətəlayiq işiniz müstəsna keyfiyyətə malik bir əsərdir. Sizin bu işiniz XIX əsr
Zaqafqaziya tarixini araşdıran bütün tarixçilər, eləcə də, Oktyabr inqilabından öncə müsəlman dünyasında baş vermiş
reformist hərəkatlar tarixi üzərində iş aparan tədqiqatçılar üçün əvəzsiz baza olmalıdır. XIX əsr müsəlman
Zaqafqaziyasında ideya tarixi bu qədər maraqlı olduğu halda, ondan örnək götürməli çox şeyin olduğu halda, təəssüf ki,
Fransa bu barədə çox az məlumata malikdir. Mənim “Molla Nəsrəddin” qəzetində çıxan və bu məktuba əlavə olaraq

Özbək, ingilis və fransız dillərində yazılmış məktubların Azərbaycan dilinə tərcüməsində öz köməkliyini əsirgəməyən AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru İ.Osmanlıya və
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı S.Əliyevaya öz təşəkkürümü bildirirəm.
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sizə göndərdiyim kiçik bir araşdırmamdan başqa bu problemə həsr olunmuş heç bir iş yoxdur və Cəlil Məmmədquluzadənin yüzilliyi haqqında fransız mətbuatında hər hansı bir araşdırmaya rast gələcəyimizə də böyük şübhəm var. Qərb
mətbuatında, ümumiyyətlə, Azəri ədəbiyyatı ilə bağlı rastıma hər hansı bir yazı çıxarsa, əlbəttə ki, sizə onları göndərəcəyəm.
İndi isə əziz həmkarım, mənim sizdən bir xahişim var və ümid edirəm ki, bizim bu istəyimizi rədd etməyəcəksiniz.
Məşhur həmyerliniz olan Cəlil Məmməduluzadənin anadan olmasının yüzilliyi şərəfinə Praktik Ali Araşdırmalar
Məktəbinin buraxdığı “Rusiya və Sovet Dünyası Jurnalı” (jurnalın bir nüsxəsini bu məktubla birlikdə sizə göndərirəm)
üçün C.Məmməduluzadə haqqında biblioqrafik araşdırma hazırlaya bilsəniz, çox şad olarıq. Misal olaraq, həmkarım
Şantal Lömersiyer-Kelköjayın tatar reformisti Qəyyum Nəsiri haqqında dərc etdirdiyi məqaləsini göstərə bilərəm. Bizim jurnalın əməkdaşları arasında Moskva, Leninqrad, Kiyev və Tiflisdən olan dəyərli tarixçilər yer alır. Onların
sıralarında bir Azərbaycanlının yer alması böyük şərəf olardı. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Sizdən müsbət cavab
alacağıma ümid edirəm və xahiş edirəm ki, hisslərimin səmimiliyinə inanasınız. Araşdırmalar üzrə direktor:
A.Benniqson.
6) İngilis dilində. London, 15 mart, 1967-ci il. Fond – 31, s.v. 30.
Britaniya Muzeyinin Çap Kitabları Şöbəsi (London-WCı)
Hörmətli cənab! Bu yaxınlarda bizə göndərdiyiniz kitabınızla bərabər ünvanladığınız sualınıza indi cavab olaraq yazıram ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə bağlı ingilis dilində rast gəldiyim yeganə istinad E.Q.Braunun 1914-cü ildə
Kembricdə nəşr olunmuş “Müasir İran mətbuatı və poeziyası” kitabındadır. Həmin səhifənin fotosurətini məktuba əlavə
edirəm.
Hörmətlə, mühafizəçi müavini: R.C.Fulford.
7) Rus dilində. Finlandiya, 7 avqust, 1967-ci il. Fond – 31, s.v. 30.
Helsinki Universiteti KitabxanasınınSlavyan Şöbəsi
Hörmətli cənab Məmmədli! Sizin göndərdiyiniz “Molla Nəsrəddin” kitabı artıq çoxdandır ki, bizə gəlib çatıb və bu
onun haqqında Finlaqdiyaya gəlib çatan ilk xəbərdir. Bizim ədəbiyyatda indiyə qədər bu barədə heç bir məlumat yox
idi. Bizim axtarışlarımız nəticəsiz idi.
Biz dəyərli hədiyyənizə görə təşəkkür edir və bundan sonrakı ədəbi fəaliyyətinizdə sizə uğurlar diləyirik.
Dərin hörmətlə, Helsinki Universiteti Kitabxanasının Slavyan şöbəsinin direktoru: Sulo Haltsonen.
8) Fransız dilində. Paris, 6 fevral, 1968-ci il. Fond – 31, s.v. 30.
Milli Təhsil NazirliyiPraktik Ali Araşdırmalar Məktəbinin SSRI və Slavyan Ölkələri üzrə Məlumat Mərkəzi
Çox hörmətli həmkarım! 30 yanvar tarixində mənə göndərdiyiniz hədsiz xoş məktubunuza, eləcə də, Hüseyn Ərəblinski haqqında kitaba görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Ayrıca bir banderol içində “Rusiya və Sovet Dünyası Jurnalı”nın 1-ci və 2-ci nömrələrində çıxan 3 cildini sizə
göndərirəm. Bu nömrələrdə müsəlman mətbuatı və Bakıda baş vermiş inqilab hərəkatı haqqında məqalələr verilib.
Sizin Təbrizdə nəşr olunan qəzetlər haqqında digər xahişinizə gəldikdə isə, onu deyim ki, heç bir fransız
kitabxanasında, ümumiyyətlə, Qərbi Avropada bu qəzetlərdən yoxdur. Yalnız Kembric Universitetinin (İngiltərə)
Mərkəzi Kitabxanasında bu qəzetlərdən iki nömrə saxlanılır. Söhbət “Ay molla əmi”dən gedir (1908-ci ildə çıxan yeganə nömrə. Şifrəsi: L 830 a23-3/1). Həmin kitabxanada L 830 a23-3/86 şifrəsi altında 1907-ci ildə Təbrizdə nəşr
olunmuş “Vətən dili” qəzetinin bir nömrəsi qorunur. Bəlkə eyni “Ana dili” qəzetindən söhbət gedir? Məncə, əgər
istəsəniz, Kembric Universitetinə müraciət edərək, adı çəkilən qəzetin şifrəsini konkret olaraq Edvard Braun
kolleksiyasına təqdim etməklə, bu qəzetlərin mikrofilminin əldə edilməsini onlardan xahiş edə bilərsiniz. Görünür, bu
qəzetlərdən çox azdır. Hətta dünyanın ən zəngin İran dövri mətbuat materiallarının saxlandığı Tehranın Məclis Kitabxanasında belə bu qəzetlər (bu kitabxananın kataloqu məndə var) mövcud deyil. Amma mən nədənsə, əminəm ki, bu
qəzetlər M.Naxçıvaninin şəxsi qədim kitabxanasında mövcuddur. Hal-hazırda bu qədim kitabxana Təbriz
Universitetində yerləşir. Lakin bu kitabxananın kataloqu əlimdə olmadığı üçün tam əmin deyiləm. Siz bu barədə
istənilən vaxt kitabxanaya yaza bilərsiniz. Kitabxananın işçiləri hər zaman canla-başla əməkdaşlıq etməyə hazırdırlar.
Çox ümid edirəm ki, Azərbaycanın qədim və müasir ədəbiyyatı haqqında bir gün bizim jurnalımız üçün məqalə
yazmaq imkanınız olacaq. Belə bir mövzu fransız ictimaiyyətinin çox güclü marağına səbəb olacaq. Əziz məsləkdaşım,
həmkarım, mənim səmimi dostluq hisslərimi ifadə etdiyimə inanın. Aleksandr Benniqson.
P.S. Mənim sizdən daha bir xahişim var. Sizdən bu istəyəcəyim mənim üçün olduqca vacibdir. 1958-ci ildə Bakıda
T.A.İbrahimov (Şalin) “İranda kommunist partiyasının yaradılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə
etmişdir. Bu tədqiqat işinin mikrofilmini əldə etmək olarmı? Gilan inqilabı haqqında apardığımız araşdırma üçün bu
dissertasiya işi bizdən ötrü əvəzedilməzdir. Bu işi mənim üçün əldə edə bilsəniz, sizə hədsiz minnətdar olaram.
Öncədən təşəkkür edirəm.
9) İngilis dilində. London, 7 mart, 1968-ci il. Fond – 31, s.v. 30.
Britaniya MuzeyininŞərq Çap Kitabları və Əlyazmaları
Şöbəsi (London-WCı)
Cənab! Aşağıda adı qeyd olunan əsəri aldığımızı təsdiqləyirəm və bu şərəfə nail olduğuma görə sizə təşəkkür
edirəm. Bu işi Britaniya Muzeyinin qəyyumlarına təqdim etməyiniz olduqca təqdirəlayiqdir.
(«Hüseyn Ərəblinski»). Bəndəniz, Şərq çap kitabları və əlyazmalarının mühafizəçisi.
10) İngilis dilində. İngiltərə, 7 mart, 1968-ci il. Fond – 31, s.v. 32.
Ingiltərə Kembric Universitetinin Kitabxanası
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Aşağıda adı çəkilən materialın qəbul edildiyini kitabxanaçı təsdiqləyir. Bu işi kitabxanaya verməyiniz sizin
tərəfinizdən çox təqdirəlayiq bir haldır. Kitabxananın heyətiuniversitetin təşəkkürlərini sizə çatdırır.
Hüseyn Ərəblinski: Aktyorun həyat və fəaliyyəti haqqında sənədlər toplusu.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Qulam Məmmədlinin şəxsi arxivi. Fond – 31.
2. Mirəhmədov Əziz. Redaktordan //Qulam Məmmədli. Molla Nəsrəddin. Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və
fəaliyyətinin salnaməsi (1866-1932). - Bakı, 1984.
3. Məmmədli Qulam. Ömür dəftərindən səhifələr (Xatirələr. Görüşlər. Müşahidələr). - Bakı, 2016.
4. Rüstəmova-Tohidi Solmaz. Ön söz //Qulam Məmmədli. Ömür dəftərindən səhifələr (Xatirələr. Görüşlər.
Müşahidələr). - Bakı, 2016.

Afaq Aliyeva
The piecies from Gulam Mammadli's letters archive
(Gulam Mammadli - 120)
Summary
One of the remaining places of scientific, literary and historical heritage of the people is the Institute of Manuscripts
named after Mohammed Fizuli of ANAS. Here, in addition to manuscripts, printed books, magazines, personal archives
of famous art and public figures living in the 19th and the first half of the 20th century are also kept. Among them, a
part of the personal archive of the national and cultural heritage, a textologist, a theatre researcher, a history researcher
of the press, chronicler, bibliographer, writer and journalist Gulam Mammadli (1897-1994) are also stored.
Among personal archival materials there are 46 letters. From the standpoint of disclosing the life and activities of
G.Mamedli, these letters are of great importance. It is enough to draw attention to official and personal letters addressed
to him from France, Britain, Finland and Uzbekistan, in order to once again witness the invaluable size of the work
done by G.Mammadli.

Könül Bağırova
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
elmi işçi
XX ƏSRDƏ YAZILAN QƏZAVATNAMƏ İSLAM TARİXİNİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ BİR MƏNBƏ KİMİ
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində klassik Şərq poeziyasının, Türk dünyasının iki ən böyük söz sərkərdəsi Əlişir
Nəvai və Məhəmməd Füzuli ədəbi məktəbinin istedadlı davamçısı olan Məşədi Azər Hacı Məcid oğlu İmaməliyev
Buzovnalı (1870-1951) milli-mədəni, ədəbi fikir tariximizə ustad şair, qəzəlxan, mütərcim, maarifçi-pedaqoq kimi daxil
olmuşdur. Poeziyamıza müxtəlif məzmunlu, qiymətli sənət əsərləri bəxş edən şair ictimai fəaliyyəti ilə də seçilmişdir.
Milli ədəbiyyatımızın inkişafında xüsusi rolu olan Bakı ədəbi məclisi “Məcməüş-şüəra”nın fəallarından olan Azər
Buzovnalı yaşadığı dövrün nüfuzlu söz sahibi kimi bu məclisin yığıncaqlarında iştirak etmiş, ədəbi aləmə yeni qədəm
qoyan bir çox şairlərin ustadı olmuşdur. Gənc yaşlarından poeziyaya, elmə, təhsilə bağlı olan şair aşiqanə-lirik şeirlər ilə
yanaşı müxtəlif mövzularda və janrlarda əsərlər də qələmə almışdır. Şərq dillərinə bələd olan ustad sənətkar Əbülqasım
Firdovsi, Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Sədi Şirazi, Hafiz Şirazi yaradıcılığına dərindən rəğbət bəsləmiş, onların
əsərlərindən tərcümələr etmiş, iqtibaslar qələmə almışdır. Azər Buzovnalının ədəbiyyat tarixindəki əvəzolunmaz
xidmətlərindən biri də onun türk xalqlarının soykökündən, mənşəyindən, həyat tərzindən, tarixi keçmişindən bəhs edən
“Oğuznamə”, “Çingiznamə” kimi poemaları qələmə almasıdır.
Şair islamın intişarını, yayılmasını və Hz. Məhəmməd Peyğəmbərin (s.a.s) mücadiləsini əks etdirən
“Qəzavatnamə” adlı dini-tarixi mövzulu əsərini 1908-ci ildə qələmə almışdır. İri həcmli “Qəzavatnamə”də
müsəlmanların İslam dini uğrunda qəhrəmanlığını, bu yolda şəhid olanların şücaətini yazıya köçürən şair islam dinini
tərənnüm etmişdir. Əsas mövzusu islamın yaranma tarixi və genişlənməsi, islamın intişarı uğrunda gedən mücadilə
olan “Qəzavatnamə”də Peyğəmbərin (s.a.s.) yaşayış tərzi, onun dövrü və səhabələri haqqında bilgi, Qurani-Kərimdən
ayələr də vardır.
Türk xalq ədəbiyyatının, o cümlədən, yazılı ədəbiyyatının bir növü olan qəzavatnamələrdə islam uğrunda
aparılan döyüşlər təsvir edilmiş, hadisələr yarıgerçək, yarıəfsanəvi şəkildə canlandırılmışdır. Bu dastanlarda oğuz epos
ənənəsi davam etdirilmiş, yalnız dini müharibələrdən deyil, oğuz qəhrəmanlarının iğidliklərindən də bəhs olunmuşdur.
Ümumiyyətlə, əsas mövzusu islam düşmənlərinə qarşı vuruş olan qəzavatnamələrdə Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s.)in həyatı,
onun dövrü, mübarizəsi, islam ehkamları və islamın müqəddəs kitabı olan Qurani-Kərim ayələrinin şərhi yer tutur.
“Qəzavat” ərəb dilində din uğrunda müharibə, döyüş mənasını daşıyır. Qəzavatnamələr tarixi, dini-qəhrəmanlıq
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əsərləridir. İstər Azərbaycan, istərsə də türk ədəbiyyatında qəzavatnamələr “zəfərnamə” və ya “fəthnamə” də
adlandırılmışdır. Bu cür adlandırmalar onların mövzusundakı fərqlərdən qaynaqlanmır, müəllifin şəxsi seçimi ilə
əlaqadardır. Qəzavatlar mövzusuna görə üç qrupa bölünür: yalnız bir padşahın müharibələrindən, vəzirlərin və yaxud
məşhur ordu komandanlarının savaşlarından, müəyyən bir qalanın, ölkənin fəth olunmasından bəhs edən əsərlər. Türk
ədəbiyyatında miniatürlü qəzavatnamələr də vardır. Bu əsərlərdə hücuma keçən şəxsin əmrləri, müxtəlif döyüş səhnələri
gözəl rəsm əsərləri ilə birgə oxucuya çatdırılır, hadisəni daha aydın qavramağa imkan yaradır.
Azər Buzovnalının “Fəthnamə”, “Zəfərnamə” hissələrindən ibarət “Qəzavatnamə” əsərində İnsan-Kainat-Tanrı
əlaqəsi söz sənəti vasitəsiylə açıqlanmış, kainat və bütün insanlar Allahın Yer üzündə bir təcəllisi kimi xarakterizə
edilmişdir. Əsərin əlyazması Azər Buzovnalının arxivində saxlama vahidi 27-də altı dəftərdə mühafizə edilməkdədir.
“Qəzavatnamə”də şair Hz. Məhəmmədin (s.ə.s.) İslam dini uğrunda mücadilələrindən ətraflı bəhs etmiş, onun
döyüşlərini iki hissədə təsvir etmişdir. Birinci hissəyə “Xəndək döyüşləri”, ikinci hissəyə isə “Xeybər döyüşləri” adı
vermişdir. “Xəndək döyüşləri” adlı birinci hissə iki dəftərdə yazılmışdır. Birinci dəftərdə şairin öz xəttilə “QəzəveyiXəndək mənzuməsi”. Əvvəlinci dəftərdir” qeydi vardır. Sonda belə yazılıb:
Bəs etdi, Azər, dəxi kifayətdir,
Onların vəsfi binəhayətdir (1).
Əsərdə İslam uğrunda savaşların təsviri zaman həm də döyüşlərin adlarına da açıqlıq gətirilir. Məsələn, bir
döyüşdə düşmənlərdən qorunmaq üçün şəhərin ətrafında xəndək qazıldığından onun adı tarixə “Xəndək müharibəsi”
kimi düşmüşdür. İslam tarixinə aid elmi ədəbiyyatlarda bu tarixi qərarın Salman adlı bir fars mənşəli islam sərkərdəsi
tərəfindən verildiyi göstərilir. Tarixdə Salman Farisi kimi tanınan bu şəxs əvvəlcə məcusi olmuşdur. Lakin sonra ilahi
həqiqəti tapmaq üçün Şam şəhərinə gəlmiş, Ərəbistanda son peyğəmbərin zühurunu eşidərək oraya istiqamət almışdı.
O, haqqında danışılan döyüşdə qələbə çalmaq üçün xəndək qazmağı təklif etmişdi (2). Əsərdə yəhudilərin şəhərdən
çıxarılmasından sonra çaxnaşmaların başlanması, qarşı tərəfin maneələri dəf edə bilməsi üçün müxtəlif riyakar
tədbirlərə əl atması ətraflı şəkildə təsvir olunur. Şəhər əhalisi qruplara, firqələrə bölünərək pərən-pərən düşür. Qarşı
tərəfdən iyirmi nəfərin Məkkəyə yollanıb, yolda Əbu Süfyan ilə görüşməsi belə qələmə alınır:
Etdilər tədbir bu iyirmi nəfər,
Oldular Məkkə səmtə rahsipər.
Əlqərəz etdilər onu didar,
Etdi bunlardan ol həm istifrad (1).
Peyğəmbər və onun ətarfındakıların düşmən hücümunu dəf etmək üçün, Salmanın təklifi və üç min nəfərlə
birlikdə xəndək qazmağa başlamaları müsəlmanların birliyinin təcəssümü kimi oxuculara çatdırılır. Yəhudilərin qadın
və uşaqların tək, müdafiəsiz, köməksiz qaldığından xəbərdar olub, onlara əziyyət vermələri emosional şəkildə şərh
olunur. Şair dastanda düşmənlə mübarizə aparan şücaətli qadın obrazı vasitəsilə din uğrunda, haqq yolunda edilən
döyüşlərin müqəddəsliyini göstərir. Şair yüksək bədiiliklə düşmənin ədalətsizliyini, müharibə qanun-qaydalarına riayət
etmədiyini müsəlmanların haqlı olduğunu sübut etmişdir. Qadınların, körpələrin köməyinə gələn İbn Rafe adlı şəxs
yəhudi Nəcdan ilə döyüşə girir:
Həmləvər oldu misli şiri-jiyan,
Etdi Nəcdanı qanına qəltan.
Başını kəsməyə edib ahəng,
Düşdü atdan o şiri-pişəcəng (1).
Bütün müharibələrdə cəsus və satqınların olduğunu qeyd edən şair, bu döyüşlərdəki casusların bəd əməllərinin
nəticəsi olaraq düşmən ordusunun Məkkəyə daxil olub, orada 24 gün qalmasını təəssüf hissi ilə qələmə alır. Belə çətin
məqamda Allah Təala (c.c.) tərəfindən nazil olan ayəyə görə sülh danışıqlarına başlamaq istəyən Peyğəmbərlə İbn
Həfirin hörmətsiz, təkəbbürlü rəftarı hər kəsi qeyzləndirir.
Azər Buzovnalı “Qəzavatnamə” əsərində Həzrət Əlini Allah qarşısında saf və haqqın tərəfdarı kimi təqdir edir. Şair
din yolunda mücadilə edən müsəlmanların mübarizliyini, mərdanəliyini ustalıqla tərənnüm edir, Səd İbn Vəqqas adlı
müsəlmanın İslam dininə qarşı yönəlmiş nalayiq hərəkət və sözlərinə görə kafirlərlə vuruşunu ətraflı şərh edir. İbn Ərgə
adlı kafirin arxadan qəfildən ox ilə onu yaralaması və Sədin Allahdan bir qədər möhlət istəyib hələ şəhid olmaması üçün
yalvarması, döyüşü davam etdirməsi, onun sadiqliyinin təcəssümü kimi oxucuda rəğbət oyadır. Səd İbn Vəqqasın
yüksək mənəvi-əxlaqi məziyyətləri, əqidəsi uğrunda apardığı mübarizədəki fədakarlığı oxucunun gözləri önündə
canlanır. İslamın yarandığı dövrdə baş verən hadisələrin ayrı-ayrı məqamlarının təsvir edildiyi əsərdə cahiliyyətin,
zorakılıq dünyasında hökm sürən ədalətsizlik, nəhayət ki, sona çatır, Yaradanın qüdrəti ilə müsəlmanlar zəfər çalır,
Allahın (c.c.) kərəm və lütfü mədh olunur, müqəddəs savaşlarda yaralananlar Allahın qüdrəti və sevgisi ilə sağalır. Şair
əsərin davamında İslam dinində həftə günlərinin hər birinin müəyyən rəmzi mənasına toxunaraq, döyüş gününün şənbə
gününə təsadüf etməsini qeyri-məqbul sayıb cümə gününə keçirilməsini yazır:
Verdi qumi-bəni Qərizə cəvab,
Ruzi-şənbə deyil cədal səvab.
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Cəng bu gün deyildir adətimiz,
Çünki yol verməyir şəriətimiz (1).
Şərq ədəbiyyatında, eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatında islamın intişarını, yaranma tarixini, bu dövrdə baş
vermiş hadisələri və islam uğrunda görkəmli mübarizləri, əhli-beytin əməllərini tərənnüm edən bir çox əsərlər meydana
gəlmişdir. Ədəbiyyat tariximizə nəzər saldıqda görmək mümkündür ki, “Azərbaycan ədəbiyyatının ideya və məzmun
dairəsi heç vaxt məhdud olmamış, onu maraqlandıran ictimai-fəlsəfi məsələlər çox vaxt milli hüdudu aşmış, dünya
xalqlarının taleyi ilə səsləşmişdir” (3).
İslamiyyətin yayılması və müxtəlif təriqətlərin təsiriylə meydana gələn dini-fəlsəfi ədəbiyyat XII əsrdən sonra
daha geniş coğrafiyaya yayılmış, dini dəyərlər, İslam tarixi, Məhəmməd peyğəmbər (s.ə.s.) və onun səhabələrinin həyatı
fərqli janrlarda yazılan ədəbi əsərlərin əsas mövzusuna çevrilmişdir ki, bu xüsusiyyət Azərbaycan ədəbiyyatından da
yan keçməmişdir. İslami dəyərləri, insanlığa doğru yol göstərmək üçün nazil olan Qurani-Kərimin ayə və surələri
işığında dini-fəlsəfi fikirləri xalq arasında yaymaq, təbliğ etmək məqsədi ilə yazılan bu əsər tarixi salnamə kimi də
qiymətlidir.
İslamın intişarını əks etdirən “Qəzavatnamələr” türk ədəbiyyatı tarixində müxtəlif dövrlərdə fərqli müəlliflər
tərəfindən qələmə alınmış, hər bir əsərdə yazarın fərdi üslubu, fərdi baxışları ümümi sujet xəttindən kənara çıxmadan
ifadə olunmuşdur. Epik dastan yaradıclığının yazılı ədəbiyyatda əksi məsələlərinə toxunan professor Kamil Vəliyev
qeyd edir ki, “hər sənətkar öz fantaziyasına, ilhamına, mühitə, şəraitə uyğun dəyişmə aparsa da, improvizasiyanın
qaydaları nə qədər güclü, zaman nə qədər uzun da olsa, süjet, motiv, dil fiqurları, poetik formalar çox vaxt özünü,
demək, dastanların poetik strukturasını qoruyub saxlamışdır” (4).
Azər Buzovnalı ümumtürk ədəbiyyatının ən qiymətli qaynaqları olan tarixi dastanları özünəxas boyalarla, fərdi
üslub və təhkiyə yolu, fərqli ədəbi formada qələmə almışdır. Ümumiyyətlə, Azərin fərdi sənətkarlıqla və orijinal
üslubda qələmə aldığı bu dastanlar dəyərli bədii-tarixi qaynaq olaraq şairin soykökünə bağlılığın, milli birliyə,
tariximizə, türkçülük ideologiyasına olan münasibətinin göstəricisi kimi qiymətləndirilməlidir. Azər Buzovnalının millimənəvi dəyərlərimizi, tariximizi əks etdirən əsərlərinin təhlili bir daha göstərir ki, “həqiqi xalq şairi olmaq üçün xalqın
ruhunu duymaq lazımdır, onun həyatını yaşamaq, onunla birlikdə nəfəs almaq, onun bütün sadə hisslərini başa düşmək
lazımdır” (5). Şair “Qəzavatnamə” adlı dini-tarixi əsərində xalqın qəhrəmanlarının simasında öz sözlərini, öz
mübarizəsini ifadə etmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi üçün qiymətli olan bu əsərdə şair tərəfindən seçilən obrazlar
ətrafında müəyyən təsirli səhnələr yaradılmaqla, o dövrün hadisələrinin canlı şahidinə çevrilmək olur.
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Konul Baqirova
A Ghazavatnameh written in the 20th century as a source
in studying the history of Islam
Summary
The representative of the clssical Oriental poetry during the 20th century Mashadi Azer Haji Majid oglu
Imamaliyev Buzovnai (1870-1951) is the most talented successor of the literary schools established by the two greatest
word masters of the Turkish world – Alishir Navai and Mahammad Fuzuli. He entered the national-cultural history and
the history of literary thought as a talented poet, singer of ghazals, translator, and enlightener-pedagogue. A.Buzovnali
wrote his work “Qazavatnameh” in 1908, which is on religious-historical theme and reflects the evolvement and
spreading of Islam religion and the Prophet Mahammad’s fight. In the mentioned voluminous work, the poet glorofies
the heroism displayed by the Muslims for Islam and bravery of the martyrs killed on this way. “Qazavatnameh” mainly
deals with the history of the formation, spreading and evolvement of Islam, at the same time it gives infomation about
the Prophet’s living, period and his companions, also includes some ayats from the Quran.
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Национальный Музей истории Азербайджана НАНА,
доктор фидософии по искусствоведению
ОТРАЖЕНИЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ В
СЕФЕВИДСКОЙ РУКОПИСНОЙ КНИГЕ
С самого начала следует оговорить, что Сефевидская держава была создана азербайджанской феодальной
верхушкой, прежде всего азербайджанской племенной знатью — эмирами, чтобы служить их классовым
интересам. Поэтому именно азербайджанская знать стала господствующей силой в новообразовавшемся
государстве главная функция которого заключалась в упрочнении и расширении власти кызылбашских эмиров
над своими соплеменниками и населением областей, которые они подчинили. /1, стр.61 – 63/.
Сама по себе фигура шаха Исмаила, сочетающая необычно динамическую харизму и военную доблесть,
была безусловно достойной фигурой героического дастана (эпоса). Детали и эпизоды его удивительной жизни
образовали причудливое и замечательное ядро сказаний о нем, его предках, открывших ему путь, его
героических последователей кызылбашей, его побед над тюркоманами Ак-Коюнлу, узбеками, османами и
другими противниками. Ряд ценнейших рукописей из Лондона, Тегерана, Петербурга и других городов
обильно иллюстрируют многие эпизоды его биографии.
Чрезычайно важен и целый комплекс богато иллюстрированных рукописей, который фиксирует
определённый этап в развитии устной традиции. К таковым можно отнести «Анонимную историю шаха
Исмаила» и ряд других. Его чудесные победы и неуязвимость создают мифы и рождают сказания.
В 17 веке резко возрос интерес к династическим историям. Это доказывает огромное число исторических
трудов, среди которых преобладает история шаха Исмаила. Два из них заслуживают особого внимания. Это т.н.
«Аноним Росса», т.е. «Джахангуша-уй Хаган». Еще одним доказательством интереса Султана Сулеймана к
истории своей династии – это уже упомянутая нами выше уникальная рукопись из Библиотеки Честера Битти в
Дублине.
Существует также и эпическая поэма «Шах-наме-йи Исмаил» Гасыми. Она была заказана самим
Исмаилом и была чрезвычайно популярна после его смерти. Ранняя копия этой поэмы 1541 г. (Лондон,
Британская Библиотека, Add 7784) богата тюркоманскими элементами тебризского стиля.
Венецианский посол при тебризском дворе Мишель Мамбре описывал чтение эпоса о шахе Исмаиле на
публичных площадях, в кофейнях, их огромной популярности. Скорее всего, представители поздней
кызылбашской знати были заказчиками.
Следует отметить,, что с начала 20 века в европейской (западной) исторической науке взлёт сефевидской
династии расценивался как стихийное и апокалиптическое явление, движение, ведомое харизматическим юным
шахом Исмаилом и его последователями: фанатически преданными ему тюркоманами. Среди ранних
нарративных источников наиболее важным можно назвать «Футухат-и шахи» («Шахские победы») Ибрагима
ал-Амини, являющийся историей походов шаха Исмаила I, доведенной до 918 г. х. (1513—1514 гг.). «Футухати шахи» является, по-существу, единственным альтернативным, современным эти событиям источником
ранней истории шаха Исмаила между его отъездом из Гилана в 1499 г. и его завоеванием Тебриза в 1501 г.
Имеется в виду изложение событий с точки зрения старых ветеранов движения. В их глазах образование
Сефевидского государства не являлось стихийным и неуправляемым феноменом, взрывом апокалиптической
энергии (как это утверждают современные исследователи), а глубоко продуманной и спланированной,
осторожно осуществляемой кампанией, управляемой старыми мудрыми военачальниками, которые держали
под строгим контролем юного шаха. Ядро группы ветеранов из семи человек несли главную ответственность за
успех этого движения и оберегали юного шаха в изгнании; они поддерживали постоянной «высокую ступень
готовности сефевидской революционной организации» (3, p.7)
Перед его учителями стоит задача создания мифического героя, то есть задача мифологизации образа
Исмаила. Одним из приемов является зпизод победы над свирепым медведем. Охота на Востоке с древности
имеет глубочайшее символическое значение .
Наконец, наступил момент, когда вокруг личности юного шаха сплотилось большое количество людей.
Тогда ветераны Хейдара предложили свершить символический акт, который объединил бы толпу в единое
целое с их единой целью. Исмаилу сообщили, что на соседней горе неподалёку живёт свирепый медведь и ни
один путник не смеет ступить туда ногой. Исмаил немедленно приказывает выйти на охоту с медведем и сам
лично скачет навстречу ему. Когда животное выходит из пещеры, Исмаил дважды в него стреляет и смертельно
ранит. Весь народ восхваляет Исмаила и объявляет его царем-победителем.
Затем стала важная задача борьбы с Ширваншахом, убийцей его отца. Атака на Ширван имела
стратегическое значение, т.к. страна была лёгкой мишенью для сефевидских набегов ещё со времён деда
Исмаила, шейха Джунейда. И только помощь правителей Ак-Коюнлу была единственной опорой
Ширваншахам от полного поражения от рук ардебильских шейхов.
Но эту помощь нельзя было более ожидать в смутные годы начала 16 в., когда принцы дома Узун-Гасана АкКоюнлу были вовлечены в безысходные династические распри между собой. И даже в этом случае Ширванская
кампания была продумана и подготовлена с большим расчётом на будущее.

66

Новое сефевидское движение показало доказательства большой зрелости после годов поражений
прежних лидеров. Когда обе армии встретились, ширванцы воспользовались своим знанием местности и заняли
высоты, чтобы осыпать армию Исмаила стрелами. В спешке они растоптали свою собственную пехоту, которая
создавала непреодолимый авангард, и таким образом, оставили свой центр беззащитным. Исмаил немедленно
воспользовался преимуществами ситуации и обратил ширванскую армию в бегство (58). Решающая первая
победа была стартом череды шахских побед, т.е. Футухат-е Шахи – как и название труда.
На протяжении всего текста красной нитью проходит идея, что это море побед стало возможным
благодаря просчётам противника, а не харизматической магии предполагаемого шаха - Махди.
Харизматические качества лидера у Исмаила все же можно сполна наблюдать при распределении им богатств.
После окончания битвы юный шейх приказал украсить луг. Затем он уселся на трон и узрел всю добычу газы,
собранную кучами: он презрительно оглядел все эти сокровища и щедро одарил ими эмиров и высшее военное
сословие соответственно их рангу и заслугам в бою. Оставшееся было распределено между простыми воинами,
и по окончании пира каждый удалился на несколько часов для отдыха со своим огромным имуществом. Итак,
большой успех сефевидского движения, а также мудрость ветеранов, которые продумывали каждый шаг, как и
везение, лежат в основе быстрой победы. (3<p.8)
К тому времени сефевидское движение превратилось княжество, расположенное на Кавказе и Восточной
Анатолии. Это дало им возможность решиться на большую задачу – город Тебриз, столицу угасающего царства
Ак-Коюнлу. Теперь наступает время главной встречи с врагом. С момента ухода из Гилана впервые
хейдаровские ветераны разрешают Исмаилу впервые лично вступить в бой. Пока Исмаил быстро продвигался в
сторону Нахчывана, Альванд медленно отходил на юг, в Шарурскую степь, которая была более удобной для
манёвров. Это чрезвычайно вдохновило его советников, которые сочли этот отход преддверием поражения. Как
только показался лагерь Ак-Коюнлу, они приказали всем спешиться и выстроиться, а другие военачальники
остались охранять их лагерь. Безусловно, ветераны не потеряли бдительность. Затем Исмаил приказал
военачальникам полностью вооружиться в ожидании битвы, сам же он одел сефевидскую корону. По словам
очевидцев, он вышел из шатра, испуская сияние, словно утреннее солнце, и сел на коня. Окружающее его
сияние было, безусловно, отражением божественного света. После этого он обскакал свою армию для
воодушевления солдат, а несколько воинов поскакали вперёд, чтобы вызвать своих противников на поединок.
Победив и отогнав врага, гази заметили надвигающуюся многочисленную армию Ак-Коюнлу и решили
отступить. Это привело сефевидскую армию в замешательство и побудило Исмаила броситься лично на армию
Ак-Коюнлу, и это было его первым непосредственным участием в бою. После победы Исмаил в тот же день
двинулся на Тебриз, где, согласно Амини, горячо приветствовали горожане, и повели его в шахский сад Хашт
Бехишт. (3, p.11)
Тем не менее, следуя строго по тексту Амини и принимая его хронологическую периодизацию, мы
приходим к совершенно иной перспективе ранних лет шаха Исмаила. Эта альтернативная перспектива
побуждает нас пересмотреть первые несколько лет 16 века и отказаться (ради более детальной картины) от
нескольких сенсационных клише (стереотипов), которые закрепились на протяжении сотен лет.
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Aqaselim Efendiyev
Abstract the reflection of military- political history
in the safavid culture
Summary
The chronicles glorifying the great deeds of their owners were undoubtedly the most popular genre in the literature of
the East. In fact, along with the descriptions of the life and exploits of specific individuals, as in the case of the Safavid
“Shahnama-yi Ismail” of Qasimi Junabadi, “Alam-ara-yi Shah Isma'il Sefevi”, “Futuhat-i Shahi” of Amini Haravi, Bijan's
“Jahangusha-yi Khaqan Sahib-qiran”, “Shahnama-yi Tahmasibi” and other richly illustrated historical cronicles were created.
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Kubra Vəliyeva
AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi
MƏHƏMMƏDƏLİ TƏRBİYƏTİN “DANİŞMƏNDANİ-AZƏRBAYCAN”
TƏZKİRƏSİNDƏ NAXÇIVANLI ALİMLƏR
Azərbaycan təzkirəçiliyi tarixində təzkirə ənənəçiliyinə gətirdiyi bir sıra yeniliklərinə görə görkəmli yerlərdən
birini tutan “Danişməndani-Azərbaycan” əsərinin müəllifi Mirzə Məhəmmədəli Tərbiyət (1875-1940) Cənubi
Azərbaycanın qabaqcıl və müasir düşüncəli, alovlu vətənpərvər, maarifçi alimlərindən olmuşdur. Tərbiyətin uzun illər
apardığı araşdırmaların nəticəsi olan bu təzkirədə Azərbaycanın tanınmış şair, yazıçı, filosof və təbiblərin həyatı
haqqında əlifba prinsipi əsasında məlumat verilmiş və əsərlərindən nümunələr təqdim olunmuşdur. Məqalədə
Məhəmmədəli Tərbiyət və onun “Danişməndani-Azərbaycan” təzkirəsində naxçıvanlı alimlərin həyatı və
yaradıcılığıdan bəhs olunur.
XX yüzillikdə Azərbaycan xalıqının azadlıq uğrunda apardığı mübarizəni ürəkdən alqışlayan görkəmli
Azərbaycan alimi Mirzə Məhəmmədəli Tərbiyət öz elmi yaradıcılığı və ictimai baxışları ilə dünya şərqşünasları
arasında ən görkəmli yerlərdən birini tutmuşdur [5, s. 3]. Ömrünün sonunadək doğma Azərbaycan xalqının millidemokratik hərəkatı, düşüncə və istəkləri ilə sıx bağlı olmuş M.Tərbiyətin elmi-ədəbi yaradıcılığı Cənubi Azərbaycanın
görkəmli ədib və alimlərinin öz maarifçilik fəaliyyətləri ilə yaratdıqları elmi zəmin üzərində təşəkkül tapmışdır. Onun
Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif sahələrinin öyrənilməsinə həsr olunmuş elmi əsərləri içərisində “DanişməndaniAzərbaycan” təzkirəsinin xüsusi yeri vardır. Tərbiyət bir çox əsərlərində, elmi axtarışlarında, o cümlədən,
“Danişməndani-Azərbaycan” təzkirəsində ədəbiyyat tarixinin mübahisəli, qaranlıq və kölgəli cəhətlərini işıqlandırmağa
çalışmışdır. M.Tərbiyətin Azərbaycan mədəniyyətinə etdiyi böyük xidmətlərindən biri də onun “F.Köçərlinin qarşısına
çıxmış əsas maneəni aradan qaldıraraq Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindəki bir çox boşluğu doldura bilməsidir”.
“Danişməndani-Azərbaycan” təzkirəsinin ədəbiyyat tariximizin öyrənilməsindəki xüsusi əhəmiyyəti ondadır ki, bu
təzkirə Azərbaycan mənbələri içərisində ilk əsərdir ki, ədəbiyyat tariximizi bütövlükdə - VII əsrdən başlayaraq XX əsrə
qədər əks etdirir. Göründüyü kimi, “Danişməndani-Azərbaycan” ədəbiyyat tarixçiliyimizdə həm də XI əsrə qədərki
Azərbaycan ərəbdilli poeziyası haqqında ehtiva etdiyi bilgilərə görə əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur. Bundan əlavə,
təzkirə Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının XVIII, XIX əsrlərdə və XX əsrin əvvəlində yaşayıb yaratmış görkəmli
nümayəndələri haqqında verdiyi məlumatlarla da ədəbiyyat tariximizi zənginləşdirmişdir [4, s. 5-6].
Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətini öz doğma kökünə arxalanıb, bütöv halda öyrənmək baxımından adı
F.Köçərli kimi ədəbiyyatşünaslarla yanaşı Məhəmmədəli Tərbiyətin (1875-1940) elmi yaradıcılığı, xüsusilə,
“Danişməndani-Azərbaycan” təzkirəsinin klassik ədəbiyyatşünaslığın ən yaxşı ənənələrini davam etdirməsinə görə
“klassik elmlə əsrimizin bilikləri arasında keçid nöqtəsi olan bir körpü kimi” qiymətləndirilmişdir [5, s. 3]. M.Tərbiyət
öz ömrünü bütünlüyü ilə Azərbaycan mədəniyyətini, dünyagörüşünü öyrənməyə sərf eləmiş, sadəcə öyrənməklə
kifayətlənməyib, xalqın mənəvi sərvətini özünə qaytarmağa çalışmışdır [4, s. 73].
Təzkirələr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının ilk nümunələridir və klassik irsin toplanması, yayılması və
təbliği, ayrı-ayrı yazıçılar haqqında müxtəlif xarakterli məlumatların qorunub saxlanması sahəsində böyük iş
görmüşdür. Təzkirə - Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının ən uzun ömürlü və həmdə ən kütləvi şəkillərindən biridir [1, s.
155].
Təzkirə- ərəb dilində II (təfsilə) vəzndə bir məsdər olub isim kimi də işlənərək “gərəkli şəxsləri anmaq,
xatırlamaq, yad etmək” mənalarını daşıyır.
Türk alimi Əhməd Qabaklıya görə, təzkirə bir ədəbi növ olaraq İran ədəbiyyatından gəlməkdədir [3, s. 6].
Lakin bilindiyi kimi, təzkirənin mənşəyi təbəqat kitablarına dayanmaqdadır. Ərəblərin nəsəblərinə olan bağlılıqları
səbəbindən yaranıb inkişaf edən təbəqat kitabları bir çox mövzulara həsr olunurdu [2, s. 225].
“Danişməndani-Azərbaycan” təzkirəsində 919 nəfər şairin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat və
əsərlərindən nümunələr öz əksini tapmışdır. Həmçinin əsərdə naxçıvanlı alimlər və şairlər haqqında da geniş
məlumatlar verilmişdir. Onlardan:
Nəcməddin Qazı Əhməd İbn Əbu Bəkr İbn Məhəmməd Naxçıvani – hicri qəməri VII (XIII) əsrin məşhur
şəxsiyyətlərindən və filosoflarındandır. O, Rum və Şam ölkələrində yaşamışdır. İbn Bibi Səlcuq sülaləsi tarixində yazır:
“Əmir Cəlaləddin Qaratay Ağsara çölü müharibəsindən qayıtdıqda bütün elmlər və fənlərdə dalğalı dənizə və
yağışlı buluda oxşayan, şəriət və dövlət işlərində bacarıqlı olan, ilahi və dünyəvi bilikləri özündə toplayan böyük imam
Nəcməddin Naxçivanini vəzir təyin etmişdir... O, vəzir olan zaman işlərin lazımınca düzgün görülmədiyini görüb,
vəzirlik vəzifəsini tərk etmiş və Hələb şəhərinə getmişdir”.
Nəcməddin hicri qəməri 650 (1252)-ci ildə Hələbdə vəfat etmişdir.
Mövlana Nəcməddin tənasux əqidəsinə güclü meyl göstərirdi. Onun əsərləri aşağıdakılardır: Əbu Əli Sinanın
“Kulliyyati-Qanun” əsərinə şərh və “İşarat” məntiq əsərinə əlavələr [6, s. 253].
Xəlil Naxçıvani – gənc yaşlarında zərgərlik etmişdir. O, bir müddət türklərin hakimiyyəti əleyhinə üsyan
qaldırdıqdan sonra zərgərliyi buraxıb, Naxçıvan kələntəri olmuş, bu şəhərin abad olması üçün çox səy göstərmişdir.
Onun gördüyü xeyir işlərin izi indi də qalmaqdadır. Ömrünün axırında o, kor olmuşdur. Xəlil iki dəfə Məkkəyə ziyarətə
getmişdir. Aşağıdakı “Uveys” adına tapmaca ondandır:
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Dünyanın qəm-kədərindən olmaq istərsənsə uzaq,
Su kimi doldur bardağa, bir sərv ayağına burax. (“Töhfəyi-Sami”) [5, s. 364].
Həsən Naxçıvani-Bulğari-Təbrizi- adı Şeyx Həsən, qəbri Həmədanın Dərəguzin məhəlləsində olan Şeyx
Suleymanın nəvəsidir. O, hicri qəməri 603 (1206)-cü ildə Naxçıvanda anadan olmuş, on beş yaşında ikən atası vəfat
etmiş və buna görə vətənini tərk edib, anası və qardaşı ilə birlikdə Xoy şəhərinə getmişdir. Şeyx Həsən 23 yaşına
çatdıqda onun anası vəfat etmişdir. İki qardaş, analarının vəfatından sonra bir çox uğursuz hadisələrə rast gəlmişlər.
Əmir Cərmağun Xoy şəhərinə basqın etdikdə qıpçaqlar onu əsir alıb aparmış və o, yeddi il qıpçaqların içərisində
yaşamışdır. Şeyx Həsən otuz yaşında təsəvvüf təriqətinə rəğbət göstərmiş və bundan sonra doqquz il Bolaqrıstanda, üç
il Buxarada, iyirmi yeddi il Kirmanda, bir il Marağada və qalan ömrünü Təbrizdə keçirmişdir. O, hicri qəməri 698-ci il
rəbiəl-əvvəl ayının 2-də, bazar ertəsi gecəsi (1298, 8 dekabr) 93 yaşında vəfat etmişdir. Onu Təbrizin Surxab
məhəlləsində, Baba Məzidin məzarı yanında dəfn etmişlər. Onun qəbri üstündə aşağıdakı sözlər yazılmışdır:
“Bu qəbir şeyx, alim, arif, tədqiqatçı, aləmin qutbu, peyğəmbərlər varisi, qeybdən danışan , rəhmli tanrını
təcəssüm etdirən, hər iki dünyada Allahın sirlərinə vaqif olan, ariflərin yardımçısı, şeyxlər sülaləsinin sonuncusu, haqq,
millət və dinin xeyirxahı Həsən ibn Ömər Naxçıvaninin qəbridir, Allah onun qəbrini nurani etsin”. (“Rövzatul-cinan”)
[5, s. 387-388].
Hinduşah İbn Səncər İbn Abdulla Əssahibi Kirani-Naxçıvani – hicri qəməri VIII (XIV) əsr ədiblərindən və
munşilərindəndir. O, hicri qəməri 674 (1275) –cü ildə Kaşanın Naibulhukuməsi olmuşdur. Hinduşah hicri qəməri 730
(1329) –cu ildə Məhəmmədəli Ələvi Təqtəqinin “Məniyyətul-fuzəla fi təvarixil-xuləfa vəl-vuzəra” (“Xəlifələr və
vəzirlər dövründə fəzilətli adamların taleyi”) adlı əsərini bir sıra digər mövzularla birlikdə “Təcaribus sələf” adı ilə
tərcümə etmiş və Loristan atabəyi Əhməd ibn Yusifşaha (696-733/1296-1332) təqdim etmişdir. O, bu kitabda
Bəniuməyyə xəlifələrinin adlarını dörd beytdə və Bəniabbas xəlifələrinin adlarını yeddi beytdə nəzmə çəkmişdir.
Hinduşahın oğlu və Şəms Munşi adı ilə məşhur olan Məhəmməd də bu əsrin alimlərindən idi. O, hicri qəməri
470 (1339) –ci ildə “Sihahul-əcəm” əsərini vəzir Qiyasəddin adına və “Dəsturul-katib və təyinul-məratib” əsərini
Sultan Uveys adına yazmışdır [5, s. 391].
Hinduşahın “Sihahul-əcəm” əsəri Azərbaycan leksikoqrafiyasının əvəzsiz abidəsi və XIII-XIV əsrlər
Azərbaycan türkcəsi və fars dilinin lüğət tərkibini, habelə qrammatikasını öyrənmək üçün nadir mənbədir. Bu əsər
həmçinin bütün şərq dünyasında lüğətçilik elminin inkişafında da böyük rol oynamışdır. Belə ki, ondan sonra tərtib
olunan farsca-türkcə lüğətlərdə quruluş prinsipi Hinduşah Naxçıvanidən əxz olunmuşdur.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Kubra Valiyeva
Nakhchivani scholars in Mahammadali Tarbiyat′s
memoris “Danishmandani-Azerbaijan”
Summary
In the article the information about Mahammadali Tarbiyat and the lives of nakhchivani scholars, poets, writers,
philosophers and medics given in his memoris “Danishmandani-Azerbaijan” and samples of their works are given. We
can show Nejmeddin Gazi Ahmed Ibn Abu Bakr Ibn Mahammad Nakhchivani, Khalil Nakhchivani, Hasan
Nakhchivani-Bulghari-Tabrizi, Hindushah Ibn Sanjar Ibn Abdulla Assahibi Kirani-Nakhchivani and others among
them.
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AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya üzrə elmləri doktoru,
professor
DİYARBƏKİRLİ ŞƏRİFİ VƏ ONUN "ŞAHNAMƏ" TƏRCÜMƏSİ
XV əsr türk ədəbiyyatının az öyrənilmiş nümayəndələrindən olan Şərifi Firdovsinin "Şahnamə" əsərinin ilk türk
müttərcimlərindən biri kimi tanınır. Əslən Diyarbəkirli olan şair sonradan Misirə köçərək Misir hökmdarı Sultan
Qazinin sarayında yaşamış və onun yaxın adamlarından sayılmışdır. Şərifinin öz qeydlərindən onun sultanı və dövrünün
nüfuzlu şəxsiyyətlərini mədh edən əsərlər müəllifi olması aydınlaşır. Şairin irsindən ancaq "Şahnamə" tərcüməsi
dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Təəssüf ki, bu tərcümə də tam şəkildə deyil. Mətndə bir çox səhifələrin olmadığını
görürük.
Şərifinin bu tərcüməsi hicri tarixi ilə 916-cı ildə (1511) Misirdə Həsən ibn Məhəmməd əl Hüseyni tərəfindən
nəşr olunmuşdur.
Şərifi və onun tərcüməsi haqqında XIX əsrdə Çarls Rio Kataloqunda məlumat verilmişdir. Şərifi tərcüməsindən
E.J.Çibbin “Osmanlı poeziyası tarixi”ndə Bursalı Məhəmməd Tahirin “Osmanlı müəllifləri” əsərində, Fəthi Ədhəm
Karatayın “Topqapı sarayı Muzeyi Kitabxanası türkcə yazmalar kataloqu”nda da bəhs olunur. Əsəri elm aləminə
tanıdan görkəmli türkoloq A.Zayonçkovski Şərifi və onun tərcüməsinə bir neçə məqalə həsr etmiş və 1965-ci ildə
Varşavada Şərifinin “Şahnamə” tərcüməsinin mətninin əlyazmasının fotofaksimelesi ilə birlikdə nəşr etmişdir.
A.Zayonçkovski əsərin nəşrinə yazdığı müqəddimədə şairin həyatı, yaşadığı dövr və mühitlə bağlı verdiyi
məlumatla şairin həyat və yaradıcılığı barədə müəyyən təsəvvür yaratmağa çalışır. Şairin özü haqqında verdiyi
məlumatdan onun əsəri yazmazdan çox əvvəl Misirə gəldiyi və sarayla bağlı olduğu anlaşılır. Şərifi hələ gənc
yaşlarından Sultan Qurinin babası Qayıtbayla tanış olmasını qeyd edir. Bu sülalənin sonrakı nümayəndələri:
Qayıtbaydan sonra taxt-taca sahib olan oğlanları Məlik Sultan Məhəmmədin, ondan sonra hakimiyyətə keçən Canpolad
və Məlik Adili xatırlayaraq tərifləyir.
“Şahnamə”nin tərcüməsi Şərifinin bu tərcüməyə qədər müəyyən yaradıcılıq yolu keçmiş, söz sənəti ilə yaxından
tanış istedadlı bir sənətkar, irfan əhli olduğunu göstərir. Əsərdə tez-tez qarşılaşdığımız mədhiyyələr, mütərcimin lirik
haşiyələri, bədii ricətləri onun bu məsnəvidən əlavə lirik şeirlər də yazdığını, xüsusilə mədhiyyə sahəsində yetgin qələm
sahibi olduğunu aydınlaşdırır.
Şərifi tərcüməsində dövrün ədəbi-mədəni mənzərəsi də aydın əksini tapır. Şərifi əsərdə yer alan mədhiyyələrində
Sultanın bədii sözü yüksək qiymətlındirdiyini vaxtının çoxunu elm, sənət əhli ilə söhbətdə keçirdiyini xüsusilə qeyd
edir, məmləkətin ədalətlə idarə olunduğunu, ölkədə geniş abadlıq işləri aparıldığını diqqətə çatdırır. Xəzinəsində
Firdovsinin "Şahnamə" əsərinin olduğunu görən sultan şairə onu saray məclislərində oxumağı tapşırır.
Var imiş xəzinəsində Sah-namə
Ki, yayılmışdır adı xasə-amə.
Oqunmasına raqıb oldu anın
Bilur kim, töhfəsindən dur cahanun* (1, 49).
Şərifi Firdovsi şeirinin gözəlliklərindən dönə-dönə bəhs edir. Onun sözü göylərə qaldırdığını, ona gözəl surət və
dərin məna verdiyini, söz yerinə gövhər işlətdiyini bildirir. Sultanın bütün bunları türk oxucularına doğma dildə
çatdırmaq arzusunda olduğunu söyləyir:
Görür “Şahname”yi sultani-arif
Ki, anda sərf olmuş çoq məaruf
Dilədi ki, donə türki dilinə
Ki, asan ola, mənası bilinə (1, 49).
Şair “Şahnamə” kimi əzəmətli bir əsərin tərcüməsinin çətinliyindən söz açır. Firdovsi şeirini şahanə sözlərlə
türkcəyə çevirməkdə acizliyini etiraf edir. Şah isə öz istəyində israr edir, özündən sonra bir yadigar qoymağı, adının
bununla əbədi qalmasını istədiyini bildirir:

Şərifi “Şahnamə”sindən gətirilən nümunələr Azərbaycan əlifbası ilə verilmiş və dilimizin üslubuna uyğunlaşdırlmışdır.

*
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Sözün olmazsa məsnu ü müxəyyəl,
Degil ani ki, fikrin irgürür əl.
Deməziz kim, sözün şahanə söylə,
Bu türki dili dərvişanə söylə (1, 52).
Şərifi sultanın göstərişinə əməl edərək “Şahnamə”ni sadə və hamının başa düşəcəyi bir dildə, dərvişanə bir
tərzdə həzəc bəhrində tərcümə edir. Şair on il tərcümənin üzərində çalışmış əsəri 2 mart 1511-ci ildə bitirmişdir.
Onu da qeyd edək ki, Şərifinin bu qeydləri orta əsrlərdə Türk sultanlarının öz saraylarında tez-tez ədəbi məclislər
təşkil edərək görkəmli sənətkarların fars dilində yazılmış əsərlərini birgə oxuduqları, bu haqda fikir söyləyərək onları
xalqa doğma türk dilində çatdırmağa çalışdıqlarını göstərir. XIV əsr Aydınoğlular sülaləsindən olan İsa bəyin sarayında
belə məclislərdə Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsərini dinləyən bəylər sultandan onun türk dilinə tərcümə olunmasını
xahiş edirlər. XIV əsr şairi Fəxrəddin Yəqub Məhəmməd Fəxrinin “Xosrov və Şirin” tərcüməsinin meydana gəlməsində
də zəmanə hökmdarının istəyi mühüm rol oynamışdır. Orta əsrlər türk ədəbiyyatında Firdovsi, Nizami kimi şairlərin
əsərlərinin tərcümələrinin yaranması da bununla izah edilməlidir. Bu da maraqlıdır ki, orta əsr Nizami və başqa farsdilli
sənətkarlarının poemalarının tərcümələrinin ərsəyə gəlməsində türk sultanları ilə yanaşı saray bəylərinin, ədəbi
ictimaiyyətin israrlı xahişlərinin də əhəmiyyətli təsiri olmuşdur. Bu isə orta əsrlər türk mədəniyyətinin yüksək inkişafı
haqqında da aydın təsəvvür yaradır.
Şərifinin tərcüməsi sultanın tərifi və münacatla başlanır. “Şahnamə”nin süjet xətti olduğu kimi saxlanılır.
Peyğəmbərin nəti və meracına xüsusi fəsillər həsr olunur. Əbubəkr, Ömər ibn Xəttab, Osman ibn Əffanın və Əlinin
mədhindən sonra zəmanə şahının mədhi və əsərin yazılma səbəbi açıqlanan fəsillər gəlir.
Məzmun Firdovsi əsərindən tərcümə yolu ilə nəql olunur. Mütərcim “Şahnamə”nin məzmununu bəzi istisnalarla
saxlamağa çalışır. İlk fəsil “Əvvəl kəsi kim padşahi kərd dər dünya Kəyumərs bud” adlanır. Kəyumərsdən sonra
Huşəngin, Sıyaməkin, Təhmurəs, Cəmşid və Zohhakın padşahlığı fəsilləri tərcümə olunur.
Əldə olan mətnin tərcüməsindən çıxış edərək Şərifinin Firdovsi əsərini fəsilbəfəsil çevirməyə, əsərin
quruluşunu və sujet xəttini saxlamağa çalışdığını deyə bilərik. Bununla belə, Şərifi də orta əsrlər türk tərcümə
prinsiplərinə riayət edərək əsərin başlanğıcında ilahiyyata və zəmanə şahının mədhinə, əsərin yazılma səbəbləri və başqa
tərcümə olmayan fəsillərə, əlavə və ixtisarlara da yol verir. Şərifi əsərini 10 hissəyə (cüzə) ayırır və hər cüzi məclis
adlandırır. Məclis və fəsillərin çoxu mütərcimin giriş beytləri ilə başlayır. Mütərcim əlavələri şairin baş verən hadisələrə
münasibətini bildirdiyini, zəmanəsindən danışdığını hissələrdə, lirik hadisələr, ricətlərdə də özünü göstərir. Tərcümədə
Şərifinin Firdovsi şeirinin qüdrətinə ümumiyyətlə söz sənətinə həsr edilən parçalara, giriş beytlərə rast gəlirik. Məsələn,
“Əlcozv ül sani min Şahname” (“Şahnamə”dən 2-ci cüz) adlanan 2-ci hissə aşağıdakı giriş beytlərlə başlayır:
Çətur dayim dilə ismin İlahun
Ki anun zikri məhv edər günahun.
O kim dildən gidərməz tanrı adın,
İki aləmdə ol bulur muradın...
Hikayət dinləgil Şahnamədən gəl,
Bu gövhərdən qulağına bir az al! (1,104)
Şərifi Firdovsi adını tez-tez anır, oxucuya müraciətlə hər yeni fəslin əvvəlində:
İşitgil bir əcayib dastanı,
Rəvayət eylədi Firdövsi anı (1,54)
Hikayət böylə qıldı piri-aqil
Ki oldur bu sözə ustad u naqil (1,85)
Demişdir nəql edən bu dastanı
Ki şad olsun onun ruhi-rəvanı (1,94)
- kimi giriş beytlər işlədir.
Mütərcim yeri düşdükcə təsvir olunan əhvalatlara münasibətini bildirir. Hadisələrin ruhuna uyğun olaraq
əxlaqi-tərbiyəvi fikirlər söyləyir, ibrət almağa çağırır. Zöhhakın atasının iblisin tədbiri ilə quyuya düşməsindən
danışarkən Şərifi oxucuya üz tutur oğulun öz atasını öldürdüyü bu dünyaya uymamağı tövsiyə edir:
Cahanun gürrə olursin nəsinə,
Gör oğul neylədi oz atasinə.
Gorursə ogul atadan otuz baş,
Kimsənəyə inanma ey qarındaş.
Oğul bəslədi nazilə çəkib rənc,
Ki vermişdi ana hər malilə gənc.
Necə yoq yerə öldürdü atasın
Sən ondan nə atasın nə utasın?

71

Əlilə verdi atasın ziyana,
Nə dersin ata qanına qıyana (1,90).
Başqa bir yerdə hadisələrlə bağlı qızılın insan mənəviyyatına təsirindən danışır, onun cəmiyyətdəki mühüm
roluna diqqəti cəlb edir:
Zər ilə hasil olur ruzi-bazu,
Zərə hər yerdə meyl edər tərazu.
Zər ilə bulunur hər bir gərəklü,
Zər olsa adamı edər yürəklü... (1,136)
Digər bir yerdə Şərifinin belə haşiyə beytləri ilə qarşılaşırıq:
Qəza irsə kişiyə bağlanır göz,
Qəzadan kimsəyə döndürməz yüz.
Yəqin eylə bunu gerçək xəbərdür,
“İza ca’al-qəza əma-l bəsər”dur1* (1,100)
Şərifinin tərcüməsində məzmundan kənar aforistik səciyyəli belə misralar çoxdur. Şair yeri düşdükcə
təvazökarlığı tərifləyir, oxucunu təkəbbürdən çəkindirməyə, qəflətdən oyatmağa çalışır, onu özünü dərk etməyə, həyata
ayıq gözlə baxmağa çağırır. Tərcümədə tez-tez qarşılaşdığımız belə nəsihətamiz haşiyə beytlər məzmunla bağlı olub
Firdovsi əsərinin daha aydın anlaşılması məqsədilə mətnə əlavə olunur.
Şərifi tərcüməsinin özünəməxsus cəhətlərindən biri də onun türk oxucularını Firdovsi yaradıcılığı ilə daha
yaxından tanış etmək istəyilə bağlıdır. Bu məqsədlə Şərifi Firdovsinin həyatı, onun saraya gəlməsi və Sultan Mahmudla
Firdovsi arasında baş verən əhvalatları, xalq içərisində geniş yayılmış rəvayətləri də tərcümə yolu ilə oxuculara çatdırır.
Məlumdur ki, “Şahnamə” əsəri Yəzdəgirdin hakimiyyəti zamanında ərəblərin hücumu, şahın ölümü və ərəblərin
qələbəsi ilə başa çatır. Şair özü haqqında söylədiyi misralarla əsəri bitirir. Mənbələr “Şahnamə”nin bəzi əlyazmalarında
“Şahnamə”nin əsas mətninə “Sultan Mahmudun həcvi”nin də əlavə olduğunu bildirirlər.
Şərifi tərcüməsinin sonuncu fəslində Nuşirəvan şahın “Kəlilə və Dimnə” əsərinin tərifini eşitməsi və xəzinə
sərf edib bu kitabı ələ keçirməsindən bəhs olunur. Şair şahın adının o zamandan bu günə qədər ehtiramla anıldığını
bildirərək tərcüməsini sona yetirir. Şair tərcümənin axırına yarı nəsrlə yazdığı “Hekayəti-şah Mahmud” adlanan yeni bir
fəsil əlavə edib Firdovsinin saraya gəlməsi, Mahmud şahın tapşırığına əməl edərək “Şahnamə”ni yazmağa başlaması,
sonradan Sultanla şair arasında narazılığın baş verməsi haqqında yayılmış rəvayətləri türk dilində nəql edir. Şair
Mahmud şahın sözü-sənəti çox sevdiyini, sarayında kamal əhli olan insanları, şairləri topladığını və onlara şahların
tarixini yaza biləcək bilikli, hünərli bir şair tapmaq tapşırdığını verməsini qeyd edir. Saray adamları şahın buyruğuna
əməl edərək gecə-gündüz belə bir adamın sorağında hər yeri dolaşır, axtarırlar:
Gəzə-gəzə çox istərlər, ararlar,
Bulamazlar, yürüyürlər ararlar,
İrərlər anda bir ziba məkana,
Kənari-gülsitan abi-rəvana,
Gətürürlər ara yerə şərabı,
İçib meydən çevirürlər kəbabı,
Bu fikr içində sərgərdən ü heyran
Ki, əmr etmiş idi Mahmud Sultan (1,244).
Fəslin sonrakı bölümü nəsrlə yazılmışdır. Mütərcim bu mənsur parçanı belə başlayır: “İşdə bu şairlərin halı
bunda bu minval üzrə ki, zikr olundu biz dəxi bu hekayətin Firdovsinin nəsrilə əda edəlüm netəkim bəzi
“Şahnamə”lərin şərhində bu hekayəti əcəm dilincə nəsrlə yazmışlar biz dəxi ol tərtib üzərinə türkiyə döndərüb bəyan
eylərüz və hər nə kim anda gördük onı söylərüz” (1,244).
Şərifi Firdovsinin Qəznəyə gəlib bağda şairlərin məclisinə təsadüf etməsini, saray şairlərinin məliküş-şüərası
Ünsüri, Fərruxi və Əscədi ilə şeirləşib uğur qazanması, bu şairlər vasitəsilə saraya yol tapması, Sultan Mahmudun ona
“Şahnamə” yazmağı sifariş edib hər beyt üçün bir qızıl vəd etməsini rəvayətlərə uyğun tərzdə tərcümə edir. Şərifi
Firdovsinin sarayda böyük nüfuz qazandığını, saray adamlarının ona həsəd apardıqlarını, baş vəzir Meyməndinin və
Süheyl Yəmaninin onun qatı düşməninə çevrildiyini bildirir.
Fəslin “Mən´ kərdəne Həsən Meyməndi caizeyi-Firdovsi ra” (Həsən Meyməndinin Firdovsinin mükafatının
verilməsinə mane olması) bölməsində baş vəzirin Sultan Mahmudu Firdovsiyə 60 min qızıl pul verməkdən çəkindirib
onu 60 min gümüş pul ilə əvəz etməsi, şairin bu pulun 20 minini hamamçıya, 20 minini pivəyə, 20 minini isə pulu
gətirən qasidə verdiyini nəql edərək yazır: “…bu Firdovsi bir para sevdayi məcaz kişiydi. Öldəm sevda başına çıqtı həm
qayət mütəmmadi fələkə kələk deməzdi, kimsədən qorxub qüssə yeməzdi və sevda qələbəsindən Sultan Mahmuddan
pərva eyləmədi və malı gətirən kişidən sordu ki, bu nə qədərdür və neyçündür. Cəvab verdi kim bu “Şahnamə” üçün
1*

Qəza gələndə göz kor olar.
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padşahın ənamıdır. 60 bin dirhəm gümüşdür həman əl urdu ol nəqdi üç bölük eylədi. Yigirmi bin miqdarın həmmamiyə
həmmam bahasın verdi və yigirmi bin miqdarın fuqa**1 içmişdi fuqai kim, haqqına verdi və yigirmi binin dəxi ol malı
gətirənə haqqi-tarıq verdi və əlin ətəkin silkdi oturdu və mal gətirən kişi cəvabın verdi kim, padşahun neməti artsın
inam bizə vasil oldu, muradumuz andan hasil oldu” (1,250).
Şərifinin bu mənsur əlavəsi Mahmudun Firdovsiyə qəzəblənib onu fillərin ayağı altına atmaq istəməsi, xalqın
onun ayağının altına düşüb şair üçün şəfaət istəməsi, nəhayət Mahmudun Hindistana səfərində təsadüfən Firdovsinin bir
beytini eşidib şairi incitdiyi üçün peşman olması və 60 min qızıl pulu dəvələrə yükləyib Firdovsiyə göndərməsi, pul ilə
yüklənən karvanın şəhərin darvazasından içəri daxil olarkən, Firdovsinin cənazəsinin o biri qapıdan çıxarılması
rəvayətlərdə olduğu kimi nəql olunur. Şərifi qızılların Mahmudun göstərişi ilə şairin qardaşı və ailə üzvlərinə verilib,
Firdovsinin qəbri üzərində bir qübbə tikdirilməsi üçün xərcləndiyini qeyd edir.
Şərifi bu mənsur parçada Firdovsi ilə bağlı xalq arasında mövcud bir çox rəvayətləri: Firdovsinin sultanı həcv
etməsi, Sultan Mahmudun filləri, Mahmudla Mazandaran şahı və xəlifə münasibətləri, sünni məzhəbli baş vəzir
Meyməndinin şairlə düşmənçiliyi, Mahmudun peşmaçılığının səbəbi ilə bağlı rəvayət və xalq ədəbiyyatı nümunələrini
əhatə edir.
Şərifi “Şahnamə” tərcüməsinin bu nəsr bölümü aşağıdakı cümlələrlə başa çatır: “İşdə bu hekayət kim təqrir və
təhrir olundu əbu-l Qasım Firdevsi hekayətidür və Sultan Mahmud ilə olan macəranun hekayətidür və dünyayi-dəni və
cahanı-fani biləsin kim, kimsəyə vəfa edər degüldür.
Cəhanda şimdi nə Sultan Mahmud qaldı və nə Firdevsi qaldı. Gəldilər, zamanların görüb ginə getdilər və hər
kim gələrsə, ginə gidər. Bu dunya dari-fənadur, bəqa dari degüldür. Bəs dövlət ol kişinündür kim, ibrət gözün aça,
aləmün halindən etibar tuta və qəflət uyxusundan oyana, varacaq yerun yarağın eyləyə. Zira hər kişi kim kəndu yarağun
etmədi və kəndü zəvvadəsin ilərü göndürmədi kimsə kəndüzin qayurmaz və ardınca azıq göndürməz. Yazuğu kendü
boynunadur kim, qəflət uyxusundan göz açmadan gedər. Vallahu ələmu bissəvab!” (1,254)
Göründüyü kimi, Şərifi Mahmudla Firdovsi əhvalatını tərcümə etməklə kifayətlənmir oxucunu bu hadisədən
ibrət almağa çağırır.
Onu da qeyd edək ki, Şərifinin bu əhvalata öz tərcüməsində belə geniş yer verməsi səbəbsiz deyildi. Orta əsrlər
bu əhvalat Şərq ədəbiyyatı, xüsusilə epik şeirdə ibrətamiz bir rəvayət kimi çox geniş yayılmışdı. Mahmudun Firdovsiyə
göstərdiyi haqsızlıq zaman keçdikcə “Şahnamə”nin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Orta əsrlər Şərq bədii fikrində,
xüsusilə epik şeirdə Sultan Mahmud və Firdovsi münasibətləri şah və sənətkar problemi ilə bağlı ibrətamiz hadisə kimi
tez-tez xatırlanmışdır. Nizami öz poemalarında bu əhvalata dəfələrlə müraciət etmiş, onu sənətkara ehtiram kimi
mənalandırmışdır. Məsələn, “Yeddi gözəl” əsərində Nizami Mahmudun xəsisliyinə və Firdovsinin səxavətinə işarə
edərək yazırdı:
Nisbəti-Əqrəbist ba Qovsi
Büxlı-Məhmud o bəzle-Firdovsi (4,31).
(Mahmudun xəsisliyi və Firdovsinin bəxşişi Əqrəbin Qövsə münasibəti kimidir.)
Göründüyü kimi, şair Mahmudla Firdovsi münasibətlərinə toxunaraq bunu bir biri ilə yola getməyən Əqrəb və
Qövs bürclərinin münasibətinə bənzədir.
Şair “Xosrov və Şirin” poemasında da Nizamiyə “Xosrov və Şirin”i yazmaq haqqında şahın sifarişini gətirən
qasidin dili ilə deyir.
Çəkdiyin əməyə verməsək dəyər,
Səni Firdovsi tək incitsək əgər,
Qızıla buz möhrü vuraraq həmən
Bir pivəsatana onu verərsən (2,32).
Bu da maraqlıdır ki, təkcə Nizami deyil, ümumiyyətlə, orta əsrlər epik şeirində əsər üzərində çəkdiyi
zəhmətdən və onun layiqincə dəyərləndirilməsindən danışarkən şairlər Mahmudun Firdovsi əməyinə qarşı haqsızlıq
göstərdiyini yada salır, sanki bununla zəmanə şahını əhvalatdan nəticə çıxarmağa dəvət edirlər. XIV əsrdə Ərdəbilli şair
Arif də öz məmduhuna müraciət edərək belə yazır:
Nəyəm Firdovsiye-Tusi ke əz şah
Təvəqo tace-zərrin darəm o gah.
Ço u şahənşahe-əhle-honər bud,
Ço şahan dər xore-taco kəmər bud.
Behemmet zan ço tuba sərvəri daşt,
Ke əz firdovsi-əla bərtəri daşt (5, 130).
(Firdovsi) Tusi deyiləm ki, şahdan, qızıl tac, cah-cəlal təmənna edim. O, hünər əhlinin şahənşahı olduğundan
şahlar kimi taca və kəmərə layiq idi. Himmətdə Tuba kimi sərvərlik edirdi, uca behiştdən belə yüksək idi…)

***

Fuqa - pivə, şərbət
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Aydındır ki, Arif Ərdəbili bu misralarda Firdovsinin sultan Mahmuda yazdığı həcvindəki - “Əgər şahra şah
budi pedər, Besər bər nəhadi məra taci-zər” (Əgər şahın atası şah olsaydı, mənim başıma qızıl tac qoyardı) - beytinə
işarə edir. Ancaq Arif Firdovsiyə haqq qazandırır, Mahmudun adını çəkməsə də, onun şairə qarşı ədalətsiz rəftarına
etiraz edir.
Onu da qeyd edək ki, Şərifi də saray şairi idi və bu tərcümə üzərində 10 il zəhmət çəkmişdi. Mahmudla şair
arasındakı ixtilafa onun belə geniş yer verməsi də səbəbsiz deyildi. Bəlkə, sultana təsir göstərmək, sənətkara ehtiram
hissi oyatmaq məqsədi daşıyırdı.
Bununla belə, şair xalq içərisində Firdovsiyə rəğbət ruhunda yaranan rəvayətləri dövrün, ədəbi mühitin
zövqünə uyğun şəkildə vermişdir. O, Firdovsiyə edilən haqsızlıqda baş vəzir Meyməndini günahlandırmaqla Sultan
Mahmudu bu əbədi ittihamdan azad etməyə çalışmışdır. Onu şeiri, sənəti dərk edən, yüksək qiymətləndirən nəcib insan,
ədalətli hökmdar kimi göstərmişdir. Şərifi Firdovsinin Sultan Mahmuda həcv yazmasına tənqidi yanaşmış, bunu şairin
duz-çörəyi tapdalaması kimi mənalandırmışdır: “Aradan Firdevsi çıqdı məqbun və məhrum getdi. Varıb qəhrisinəsindən və dərdi-kinəsindən fikr eylədi kim, Sultan Mahmudu həcv eyləyə varıb ol sevdayi-fasid ki, dırnağında var
idi ol sevdaya murtəkib oldu, siratə layiq və əqlə müvafiq iş eyləmədi, tuz ətməgi basdı, bir neçə namulayim beyt
söylədi və hiç afəridə o işi andan bəgənmədilər və xalqın itabına müstəhəb oldı” (1, 251).
Tərcüməyə əlavə edilən mənsur hissə XV-XVI əsr türk nəsrinin gözəl nümunəsi kimi böyük maraq doğurur.
Şərifi bu nəsr hissəni bir qədər sərbəst şəkildə türk dilinə çevirmiş, canlı danışıq dilindən alınan ifadələr, səc və daxili
qafiyələrdən yerli-yerində istifadə etmişdir. Bütün bunlar onun nasir kimi də məharətli qələm sahibi olduğunu göstərir.
“Şahnamə” tərcüməsinin son hissəsində şair yenə öz dövrünə qayıdır “Həsbi-halı-qail” fəslində özü haqqında
məlumat verir, öz vəziyyətindən danışır, “Şahnamə”ni tərcümə etməyin çətin olduğunu bir daha vurğulayaraq böyük
zəhmət çəkdiyini bildirir. Şair bu ağır işin öhdəsindən uğurla gəldiyini, əsərin sultan Quri tərəfindən bəyənildiyini və
irfan əhlinin bu tərcüməni hünər hesab etməsini razılıqla qeyd edir:
Qınamayuz Şerifi-namuradı,
Neçələr gərçi bu işdə qınadı.
Ki etdi tərcümə ol bu kitabı,
Eşidən qılmasın ona itabı.
Ki bir əmridi miqdarından artıq,
Şikəstə xəstəlik varından artıq.
...Çu aybumuz hünərdən göstərir yüz,
Degilik biz dəxi bari-hünərsüz.
Hünər bizdən bu dənlu oldu barı,
Qılıb “Şahnamə” kibi yadigarı,
İrişdirdüm kamal ilə tamamə.
Bihəmdullah yazıldı Şahnamə... (1, 278-279)
Əsər Firdovsi “Şahnamə”sinin tərcüməsinə həsr olunsa da, şair tərcümə olunmadan yazılan fəsillərə, o sıradan
zəmanə şahının mədhinə geniş yer verir. Yeri düşdükcə dövrünün ictimai-siyasi məsələlərindən danışır, hakimiyyət
uğrunda gedən mübarizələri xatırlayır, xalqın ağır vəziyyəti, ölkədə müvəqqəti hökm sürən hərc-mərclikdən söz açır.
Sultan Qansu əl Qavrinin ədalətini tərifləyərək onun Misirdə və Şamda əmin-amanlıq yaratdığını bildirir.
Şərifinin Sultanın və saray ictimaiyyətinin təklifilə qələmə aldığı bu əsər eyni zamanda ədəbi-mədəni inkişafın
səviyyəsi və türk dilinin şeir dili kimi böyük nüfuzunu da göstərir. Şərifi sarayda düzələn ədəbi məclislər haqqında
danışır, hünər əhli və bilici müasirlərini, özünün hərtərəfli biliyi ilə ad çıxaran Qıcıqzadə Məhəmmədini tərifləyir. Şahın
musiqi məclislərini, xanəndələri mədh edir.
Əsərin son bölməsində şahın sarayının, meydanının, buradakı möhtəşəm tikililərin müfəssəl təsviri ilə
qarşılaşırıq. Şair memarlıq abidələrini, incəsənət nümunələrini tərifləyir. Duheyşa adlı cənnəti andıran binanın, göylərə
ucalan, özünün naxışları ilə gözləri oxşayan Beysəriyyənin və Ləvamid adlanan qalanın vəsfinə xüsusi fəsillər həsr edir.
Şərifi sultanın inşa etdiyi Mədrəsə binasını və onun qüvvəsini heyranlıqla təsvir edir. Böyüyün də, kiçiyin də
ibadətxanası olan bu məscidi istər qəriblərin, istərsə yerlilərin müqəddəs məbədi olduğunu bildirir. Onu hacət əhlinin
Kəbəsi, abid və zahidin məskəni adlandırır. Məzmundan kənar olan belə təsvirlər öz müfəssəlliyi və bədii tutumu ilə
dədiqqəti cəlb edir. Əsərə yazıldığı dövrün müasir ruhunu aşılayır.
Bütün bunlar Firdovsi sənətinə olan böyük marağı əks etdirən bu tərcümənin həm də yarandığı mühitin
məhsulu olub türk əhvalı-ruhiyyəsini özündə saxladığını, dövrün ictimai-mədəni və ədəbi durumu haqqında da aydın
təsəvvür yaratdığını göstərir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. ZayaczkowskiA. Turecka wersja Şah-name z Egiptu mameluckieqo. – Warszawa, 1965.
2. Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. – Bakı :Yazıçı,1982.
3. Nezami Gencevi. Xosrov ve Şirin / tərtibdehende-ye metn-e elmi vo enteqadi Lev Aleksandroviç Xetaqurov. - Baku,
1960.
4. Ərdəbili Arif. Fərhadnamə.Türkiyə Ayasofya kitabxanasında saxlanılan 3335№-li əlyazmanın foto surəti.
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Nushaba Arasli
Diyarbakirli Sharifi and histranslation of “Shahname”
Summary
There is considered the multilateral analysis of translations of “Shahname” in the given article. Sharifi
Diyarbakirli, who was the courtyard poet of the Egyptian governor Sultan Guri, had completed this translation in 1511.
There are investigated the uniqueness of translation, the personality of translator, his life way and creative orientation in
this article.
The translator, not including some exceptions, has tried to keep the contents and the basic plot of Firdovsi’s
creation without any changes.
At the same time, Sharif according to the principles of translation in the Middle Ages opened the reasons of a
spelling of a laundatory porm for Shah and gave the big place to additions and reductions.
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NİZAMİ GƏNCƏVİ ƏSƏRLƏRİNİN ƏLYAZMALARI
VƏ ELMİ-TƏNQİDİ NƏŞRLƏRİ
Nizami Gəncəvi dünya mədəniyyətinin nadir simalarından biridir. Onun zəngin ədəbi və elmi irsindən ancaq
müəyyən hissəsi zəmanəmizə qədər gəlib çatmışdır. Şairin iyirmi min beytlik “divanı” olsa da, zamanın keçməkeşləri
içərisində onun əlyazmaları qeyb olmuşdur. Ayrı-ayrı təzkirə və cünglərdə az miqdarda şeirləri qalmışdır. Böyük
mütəfəkkir şairin öz əli ilə yazılmış bir sözü belə qorunmayıb, haradasa qalıbsa da, məlum deyildir. Ancaq bu böyük
şairin dərin bəşəri məzmunu, qeyri-adi poetik gözəlliyi olan ədəbi irsi bütünlüklə itib sıradan çıxmamışdır. Dünyanın bir
çox ölkələrində o cümlədən Fransada, İngiltərədə, Almanyada, İranda, Türkiyədə, Misirdə, Özbəkstanda, Tacikstanda,
İrlandiyada, Amerikada, Pakistanda və digər ölkələrdə Nizami əsərlərinin əlyazmalarının yüzlərlə əlyazmaları qorunub
saxlanılmaqda və öyrənilməkdədir. Dünyanın onlarla əlyazmaları saxlanılan kitabxanalarında Nizami əsərlərinin
əlyazmaları vardır. Bunlar zaman-zaman həmin kitabxanaların kataloqları hazırlanarkən onlarda özünə layiqli yer
tutmuş, həmin kataloqlarda Nizaminin çox saylı əsərlərinin elmi təsviri verilmişdir. Ç.Ryö, E.Braun, A. Şqrenger,
K.Bloşe, Münzəvi, Ə. Atəş, K.Zaleman, H. Ete və digərlərinin tərtib etdiyi kataloqları xatırlamaq mümkündür. 1987-ci
ildə C. Qəhrəmanov və K. Allahyarov “Nizami Gəncəvi əsərlərinin əlyazmaları dünya kitab xəzinələrində ” adlı bir
kitab nəşr etdirmişlər. Bu kitabda qısa təsviri verilən Nizami əsərlərinin əlyazmalarının sayı 922-dir. Təkcə “Xəmsə”
əlyazmalarının sayı isə 496-dır. Qalanları isə ayrı-ayrı poemaların və “Divan”dan qalan şeirlərin əlyazmalarıdır.
Bununla bərabər müəlliflər doğru olaraq qeyd edirlər ki, bu rəqəm heç də dünya kitabxanalarında olan bütün
əlyazmalarını əhatə etmir. Əfqanıstanda,Çində, Hindistanda Pakistanda və başqa ölkələrdə kataloqu tərtib olunmayan
çoxsaylı əlyazmaları vardır. Eyni zamanda əvvəllər kataloqu tərtib edilən əlyazma fondlarına sonrakı daxiliolmalar bu
kitabda əks olunmayıb (1.4) .Bu fikrin təsdiqi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutunda hal-hazırda saxlanılan, yenidən kataloqlaşdırılan əlyazmalarının sayı bu kitabda təsviri verilən
əlyazmalarından daha çoxdur.Bununla bərabər bu kitabda təsviri verilən ancaq “Xəmsə”nüsxələrinin sayı maraq
doğurur. Bu kitaba görə Nizami “Xəmsə”sinin İstanbulda 82, Tehranda 79, Londonda 54,Oksfordda 13, Lahorda 10
əlyazması vardır. Ancaq onu nəzərə alaq ki, Nizami “Xəmsə”sinin elm aləminə məlum əlyazmalarının tarixi XIV
yüzildən o yana getmir. Bunların içində də ən qədimi Tehran Universitetinin mərkəzi kitabxanasında saxlanılan
əlyazmadır. 1318-19-cu illərdə köçürülən bu əlyazmasında “Məxzənül-əsrar” və “Xosrov və Şirin” yoxdur. Eyni
zamanda əlyazmasında 17 rəngli miniatur vardır. Bundan sonra gələn ən qədim əlyazması Paris Milli kitabxanasına
məxsusdur. Köçürülməsi 1 may 1362-ci ildə tamamlanmışdır. Berlin, Lahor, Oksford, Ərak, Peterburq, İstanbul,
Kembric nüsxələri isə bundan sonrakı tarixlərdə XIV yüzildə yazılmışdır “Sirlər xəzinəsi” poemasının elmi-tənqidi
mətninin redaktoru Y.E. Berfelis 1362-ci ildə köçürülmüş birinci Paris nüsxəsi haqqında yazır: “Bu, nəsxlə yazılmış
əlyazması əldə etdiyimiz əlyazmaların ən yaxşısı idi,düzdür xeyli miqdarda buraxılmalar vardır, ancaq əksər hallarda ən
qüsursuz mətn verir.Ona görə də işdə o əsas götürülmüşdür və ondan kənara çıxmalara ancaq nadir hallarda yol verilir”
(4-12). Əlbəttə, 40-cı illərdə Nizami əsərlərinin elmi tənqidi mətni hazırlanarkən XIVəsrdə köçürülmüş digər
əlyazmalarından da istifadə olunmuşdur. Buraya 1365-ci ilin iyulunda köçürülməsi başa çatdırılan Oksford şəhərindəki
Bodlian kitabxanasına məxsus nüsxədən, 1366-cı ildə köçürülən ikinci Paris nüsxəsindən 1375-76-cı illərdə köçürülən
Peterburq Dövlət Universiteti kitabxanasının nüsxəsindən də istifadə edilmişdir. Sonrakı dövrlərə aid nüsxələrdə
artırmalar və digər təhriflər daha çox nəzərə çarpır.
Y.E. Bertels vaxtilə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuna məxsus olan və XVI əsrdə köçürülmüş bir əlyazması
haqqında qeydləri də maraq doğurur. O yazır: “Bu əlyazması elə qiymətli nüsxə fərqləri vermir və təhriflərlə doludur.
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Ancaq onda səhifələrin kənarlarında elə qeydlər vardır ki, onların əsasında bir sıra məqamlarda dürüst mətn əldə etmək
mümkün olmuşdur. Bu əlyazmasındakı qeydlər düşünmək olar ki, daha yaxşı bir əlyazmasına əsaslanaraq edilmişdir”.
(4. 13). Görünür ki, Y. E. Bertels bu düzəlişlərin şəxsi düşüncənin məhsulu olduğunu qəbul etmir.
Nizami “Xəmsə”sinin ən qədim əlyazmaları isə XIV əsrə aiddir. Şairin “Xəmsə”sinə daxil olan əsərlər içərisində
“Məxzənül-əsrar”in (“Sirlər xəzinəsi”) bir əlyazması hələlik ən qədim əlyazması sayılır. Britaniyanın İndiya-ofis
kitabxanasında saxlanılan bu əlyazması şairin vəfatından 30 il sonra köçürülmüşdür. Həmin əlyazma haqqında ilkin
məlumatı H.Ete vermişdir.Ə.Ə. Əlizadənin tərtib və nəşr etdirdiyi mətndə (Bakı 1960) bu ən qədim əlyazmasından
istifadə edilməmişdir. İlk dəfə bu əlyazmasından istifadə edərək “Məxzənül- əsrar”ın yeni elmi tənqidi mətnini
hazırlayıb nəşr etdirən R.Əliyev Ə.Ə. Əlizadənin hazırladığı mətni də,ondan bəhrələnərək “Sirlər xəzinəsi”nin Bəhruz
Sərvətyan tərəfindən hazırlanıb nəşr edilən mətnini də səhvlərlə dolu və qüsurlu sayır. Alimə görə məlum olan ən qədim
əlyazması əsasında onun hazırlayıb nəşr etdirdiyi mətn daha qüsursuzdur. Ancaq Ə.Ə. Əlizadənin hazırladığı mətnlə P.
Əliyevin hazırladığı mətni müqayisəli şəkildə öyrəndikdə bu qənaətlə razılaşmaq mümkün olmur. Düzdür, R. Əliyevin
hazırladığı mətndə Ə.Ə. Əlizadənin tərdibi ilə nəşr edilən mətndəki bəzi səhvlər aradan qaldırılmışdır. Məsələn Ə.Ə.
Əlizadənin hazırladığı mətndə belə bir beyt var.
Baz pəsin tefle-pərizadeqan,
Piştərine bəşəri azadeqan
(2. 80)
Bu beyt həm poetik,həm də fikircə qüsurludur. İkinci misranın sonundakı “azadeqan” sözü həm vəzni pozur,
həm də mənaca yerinə düşmür. R. Əliyevin nəşrində “azadeqan” yerinə “zadeqan” yazılmaqla məna və vəzn düzəlir.
Nizami burada Adəmi pəri doğulan ən sonuncu uşaq, bəşər doğulanların ən ilki adlandırır. Eyni zamanda Ə. Ə.
Əlizadənin nəşrində nüsxə fərqlərində dürüst variant da göstərilir. Bu beyt P.Əliyevin nəşrində daha dürüstdür. Ə.Ə.
Əlizadə mətninin xeyrinə olmayan belə düzəlişlər o qədər də çox deyildir. Bununla yanaşı Ə.Ə. Əlizadənin hazırladığı
mətndə bir sıra beytlər daha dürüst olduğu halda R. Əliyevin hazırladığı mətndə səhv verilmişdir. Məsələn Ə.Ə.
Əlizadə nəşrində belə bir beyt var:
Bağe-səxara ço fələk taze kərd
Morğe-soxənra fələk avaze kərd
(2.3)
(Tərcüməsi: səxavət bağını göylər kimi təzələdi, söz quşunun səsini göylərə ucaltdı)
Bu şəkildə beytin poetik gözəlliyi göz qabağındadır, bağ, morğ, səxara şoxənra fələk, fələk, taze, avaze-bütün bu
sözlərdəki paralellik beytə zahiri gözəllik verdiyi kimi, burada məntiq, idiomatiklik gözlənilir. R. Əliyevin nəşrində isə
beyt yanlış olaraq aşağıdakı kimi verilir.
Bağe-səxara ço qole - taze kərd
Morğe- fələkra soxən avaze kərd
(3.4)
Ə.Ə. Əlizadənin tərtib etdiyi mətndə belə bir beyt vardır:
Mennəte urast hezar asitin,
Bər kəməre-kuho kolahe-zəmin.
(2.2)
(tərcüməsi: Dağın belində və Yerin papağında onun min ətək minnəti var.)
R. Əliyevin ən qədim əlyazma əsasında hazırladığı mətndə beyt aşağıdakı kimi verilmişdir:
Mennəte- urast hezar afərin
Bər kəməro kuho kolahe-zəmin.
(3.3)
Burada “asitin” (“ətək”) yerinə “afərin” “kəməre-kuh” (“dağın beli”) yerinə kəmər, kuh yazılması beytin
mənasını körlamışdır. Yəni “Kəmər” sözündən sonra “vav” yazılması “dağın beli” (“kəməre-kuh”) sözünün parçalanıb
“kəmər” və “kuh” şəklində yazılması beytin məna və məntiqini büstbütün pozmuşdur.
Bu cür misalların sayını istənilən qədər artırmaq olar. Gətirdiyimiz nümunələrə əsasən deyə bilərik ki,
Ə.Ə.Əlizadənin tərtib etdiyi “Məxzənil-əsrar” mətni R. Əliyevin tərtib etdiyi mətndən daha dəqiq və səliqəlidir.
Düzdür, Ə.Ə.Əlizadənin “Məxzənil-əsrar” mətnində də səhvlər vardır. Ancaq bu mətnin gözəlliyi ondadır ki, burada hər
beytin, hər sözün nüsxə fərqləri, hansı əlyazmasında hansı beytin, sözün necə olduğu elə həmin yerdə, səhifənin
ayağında qeyd olunur. Bu isə tədqiqatçıya daha dürüst variantı seçməyə imkan verir. R.Əliyevin hazırladığı mətn belə
bir fikri təsdiq edir ki, əlyazmasının qədimliyi heç də həmişə onun müəllif mətninə daha yaxın olmasının göstəricisi ola
bilmir. Ancaq onu qeyd edək ki, Ə.Ə. Əlizadənin nəşrində istifadə olunan mənbələrdən biri də ingilis alimi N. Blendin
1844-cü ildə Londonda çap etdirdiyi “Məxzənil-əsrar” elmi mətnidir. R.Əliyevin “mötəbər və qədim nüsxələr əsasında
hazırlanan kamil mətn” hesab etdiyi bu nəşrlə R. Əliyevin nəşri əksər hallarda üst-üstə düşür. Ə.Ə.Əlizadə isə bu nəşrin
onun özünün tərtib etdiyi mətnlə fərqlərini hər səhifənin aşağı hissəsindəki qeydlərdə vermişdir. Görünür ki, N. Blend
də “Məxzənil-əsrar” poemasının mətnini ən qədim, elə R. Əliyevin özünün də əsas götürdüyü əlyazması əsasında
hazırlamışdır. Çünki bütün məqamlarda N. Blendin nəşr etdiyi mətnlə R.Əliyevin hazırladığı mətn üst-üstə düşür.
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V. Dəstgirdi Nizami əsərlərini nəşrə hazırlayarkən 30 əlyazmasından istifadə etsə də, nüsxə fərqlərini öz zövq və
səliqəsinə uyğun həll etdiyindən onun tərtibini elmi nəşr saymaq mümkün deyildir. Buna görə sovet şərqşunasları Y.E.
Bertelsin rəhbərliyi ilə Nizami əsərlərinin elmi-tənqidi mətnini hazırladılar. Bu vaxt “Məxzənil-əsrar” (“Sirlər
xəzinəsi”nin) elmi-tənqidi mətnini Ə.Ə. Əlizadə tərtib etdi və Y.E. Bertelsin redaktəsi ilə 1960-cı ildə çap
olundu.Bunları bilən və qeyd edən R. Əliyev yazır: “Amma təəssüflə deməliyik ki, bu nəşr də elmi baxımdan Vəhid
Dəstgirdinin çapından yaxşı deyildi və hətta bəzi yerlərdə V. Dəstgirdinin düzəltdiyi təhrifləri təkrar etdi.” (3. 27)
R. Əliyev fikirlərinə davam edərək yazır: “Bir neçə il əvvəl İran alimi Bəhruz Sərvətyan Nizami “Xəmsə”sini
geniş önsöz və şərhlərlə nəşr etdirdi. Xatırladaq ki,doktor Sərvətyanın nəşrinin mənbəyi naqis Bakı çapı idi. Naşir Bakı
çapını yenidən eynən nəşr etdirmişdir. Bakı çapının məxəzi 763-cü hicri qəməri ilində köçürülmüş əlyazması idi ki, bu
nüsxə şairin ölümündən yüz altmış il sonra köçürülmüşdür.” (3. 27). Ancaq R.Əliyevin tərtib etdiyi mətnlə
Ə.Ə.Əlizadənin tərtib etdiyi mətni müqayisə etdikdə alimin söylədiyi fikirlərlə razılaşa bilmirik. Eyni zamanda onu da
deyək ki, R. Əliyevin hazırladığı mətn də yeni deyil, N. Blendin 1844-cü ildə Londonda nəşr etdirdiyi mətnlə çox yerdə
üst-üstə düşür.
Fikrimizin yalnış olmadığını sübut üçün bir neçə nümunəyə nəzər salaq.Ə.Ə. Əlizadənin hazırladığı mətndə belə
bir beyt vardır:
Kist dərin dirgəhe- dirpay
Ku ləmənəl-molk zənəd coz xoday.
(2.2)
Bu beytin nüsxə fərqlərində isə bu beytdəki “dirgəh”sözünün N.Blend nəşrində və Britaniya muzeyində saxlanılan və
XV əsrə aid olan bir əlyazmasında “dəstgəh”şəklində olduğu qeyd olunur. R. Əliyevin Tehranda nəşr edilən mətnində
də “dirgəh”sözü yerində “dəstgəh”sözü işlənmişdir. Ə.Ə. Əlizadə mətnində belə bir beyt vardır:
Gər səre - çərxəst porəz tovqe ust
Vər dele - xakəst porəz şovqe ust.
(2.4)
Bu mətnin nüsxə fərqlərində bəzi əlyazmalarında,o cümlədən N.Blend nəşrində ikinci misranın əvvəlindəki
“vər”sözünün “gər”şəklində yazılmış olduğu göstərilir. R. Əliyev də öz mətnində”gər”variantını götürmüşdür.
(Bax; 3.6)
Düzdür, burada mənaya heç bir xələl gəlmir. “Vər”- “və əgər”, “gər” “isə” əgər sözünün ixtisar formasidir .
Nizaminin bu variantlardan hansını işlətdiyini qəti söyləmək çətindir. Başqa bir beytə diqqət yetirək. Ə.Ə.Əlizadə
mətnində beyt belədir:
Ta kərəmət rahe-cəhan bər gereft,
Poşte-zəmin bare-geran bər gereft
(2.6)
İkinci misradakı “geran”(“ağır”) sözü N. Blend və R. Əliyev nəşrlərində “zəman” sözü ilə əvəzlənmişdir. Düzdür
“zəmin” və “zəman” sözləri poetik baxımdan daha məqsədyönlü görünür. Biz burada “geran” sözünün vazkeçilməz
olduğunu düşünürük. Başqa bir beyt. Ə.Ə.Əlizadə daha çox Paris Milli Kitabxanasının əlyazma nüsxəsinə əsaslanır və
belə bir beyt verir:
Xaterəş əz mərifət abad kon,
Gərdənəş əz dame-ğəm azad kon.
(2.19.)
(Tərcüməsi: Könlünü mərifətlə abad et,boynunu qəm tələsindən azad et).Beyt bu şəkildə daha düz və
məntiqidir.Ə.Ə.Əlizadə nəşrində “dam”-“tələ” şəklində olan söz yerində bir sıra əlyazmalarında,o cümlədən N. Blend
nəşrində “vam”, yəni, “borc”şəklində getmişdir. R. Əliyevin tərtib etdiyi mətndə də “vam”sözü işlədilmişdir. Bizcə,
boynun qəm tələsindən azad olmasının arzu edilməsi fikri daha dürüstdür,nəinki qəm borcundan boyunun
qurtarılmağının istənilməsi. Ancaq R. Əliyevin tərtib etdiyi mətn N. Blend nəşri ilə həmişə uyğun gəlmir. Ə.Ə. Əlizadə
mətnindən bir beyt:
Qav ke xərmohre beu dər kəşənd,
Çonke beyoftəd həme xəncər kəşənd.
(2.49)
Buradakı “kəşənd”(“çəkərlər”) sözü N.Blend nəşrində “kəşid”(çəkdi) şəklindədir və yanlışdır. Ancaq R.
Əliyevin mətnində doğru olaraq bu söz “kəşənd”formasındadır. (Bax: 3.75 ).Eyni zamanda onun hazırladığı mətndə
“beu”(onunla) sözü yerinə eyni mənalı “bedu”sözü işlənmişdir.Bunlar eyni mənalı sözlərdir. Bu tipli sözlər R.Əliyevin
hazırladığı mətndə gah Ə.Ə.Əlizadə mətni ilə eyni tərzdə yazılıir, bəzən fərqli.
R .Əliyev N. Blendin hazırlayıb nəşr etdiyi mətni ən kamil mətn sayır, ancaq Ə.Ə.Əlizadənin hazırlayıb nəşr
etdirdiyi mətni isə qüsurlarla dolu sayır. O cumlədən İran alimi Bəhruz Sərvətyanın hazırlayıb çap etdirdiyi mətnin də
Bakı nəşri əsasında hazırlandığı üçün səhvlərlə dolu olduğunu yazır. R .Əliyev yazır: “Bakı çapnın məxəzi 763-cü hicri
qəməri ilində köçürülən bir əlyazmasıdır. Bu nüsxə Nizaminin vəfatından yüz altmış il sonra yazılmışdır. Bu vaxt
mətnin təhrifi üçün kifayət qədər vaxt var idi.” (3.27). Əvvələn, qeyd edək ki, Ə.Ə.Əlizadə “Məxzənül-əsrar”
poemasının elmi mətnini tərtib edərkən 763-cü hicri qəməri- ilində köçürülən “Xəmsə” nüsxəsini əsas götürsə də, XIV-
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XV əsrlərdə köçürülən bütün əlyazmalarından, eyni zamanda.N.Blend və .V. Dəstgirdi nəşrlərindən istifadə etmiş,hər
səhifənin axırında bu əlyazmalarındakı fərqləri də dəqiqliyi ilə göstərmişdir. Bizə elə gəlir ki,Nizami “Xəmsə”sinə daxil
olan əsərlərin Azərbaycanda hazırlanan elmi tənqidi mətnləri hələlik ən yaxşı mətn hesab edilə bilər. Ayrı-ayrı İran
alimlərinin bu mətnlərə əsaslanaraq yeni-yeni mətnlər hazırlaması da bunun bir təsdiqidir Əgər “Məxzənüləsrar”poemasının elmi mətninin Bakı nəşrində müəyyən mübahisəli məqamlar varsa da, R. Əliyevin hazırladığı mətn də
bu cür məqamlardan xali deyildir. Son olaraq hər iki mətndə bir beytin yanlış təqdiminə diqqət edək. “Məxzənül-əsrar”
poemasının yazılma tarixini müəyyənləşdirməyə kömək edən həmin beyt Ə.Ə. Əlizadənin hazırladığı mətndə aşağıdakı
kimidir.
Pəncəhe noh bəs əyyame-xab
Ruz boləndəst beməcles şetab
(2.28)
Bu şəkildə beyt naqisdir.Ancaq həmin beytin olduğu səhifənin aşağısında birinci misranın əvvəlinin N.Blend
nəşrində “Pansədo pəncah bəs” şəklində,Britaniya muzeyi və Ermitaj əlyazmalarında “Pansədo həştad
bəs...”tərzində,Saltikaov-Şedrin adına Peterburq Ümumi Kitabxanasında və V. Dəstgirdi nəşrində “Pansədo həftad bəs...
” formasında olduğu göstərilmişdir. R.Əliyevin hazırladığı mətndə isə bir çox hallarda olduğu kimi həmin parça
N.Blend nəşri ilə eynidir.(3.36.56). Məsələ burasındadır ki, bu beytdə şair Həzrət Peyğəmbərə üz tutaraq yatdığı
yuxudan oyanıb zülmə son qoymağa,insanların əlindən tutmağa möhtacların ehtiyaclarını ödəməyə cağırır. Bu
baxımdan burada Peyğəmbərin vəfatından keçən illərin miqdarı göstərilmişdir. N.Blend və R.Əliyev nəşrlərinə görə bu
cağırış Həzrət Peyğəmbərin vəfatından 550 il keçdiyi bir vaxtda edilmişdir.Peyğəmbər hicrətin 11-ci ilində dünyasını
dəyişmişdir. Deməli, Nizami bu sətirləri yazarkən hicri qəməri tarixin 561-ci ili imiş və “Sirlər xəzinəsi”də o vaxt
yazılmışdır. Halbuki, R. Əliyev “Sirlər xəzinəsi” əsərinin 1177-ci ilin oktyabırında(?) yazıldığını bəyan edir. 561-il h.q.
tarixi isə 1165-66-cı ilə uyğundur. 580 rəqəmi göstərilən beytə görə isə bu çağırış 1195-96-cı illərdə edilmişdir. Bir çox
əlyazmalarında bu rəqəm 570 kimi yazılmışdır. Həm də bunu bir sıra alimlər Peyğənbərin vəfatından keçən illərin
tarixi kimi deyil, hicrətdən keçən illərin miqdarı kimi qəbul edirlər. Bu tarix miladiyə çevirsək 1174-75-ci illər tarixini
əldə edirik. “Sirlər xəzinəsi” məhz bu tarixdə, yəni 570-ci h.q. (miladi 1174-75-ci illərdə) ilində yazılmışdır. Nəzərə
alaq ki, şair əsərdə həm də qırx yaşın intizarınında olduğunu söyləyir və qırx yaşın dərsini indi oxuma deyir.
Ə.Ə.Əlizadə mətnindəki “Pəncəhe noh” – 59 sözləri olan beyt naqisdir, vəzn pozulur, söz çatmır. Düşünmək olar ki,
burada 59 yox 559 rəqəmi olub, yaxud əsərin yazılma tarixini bilən, anlayan katib 570 rəqəmini dürüst saymayıb, ona
düzəliş vermək istəyib. Çünki 559 rəqəmini Peyğəmbərin ölümündən keçən illərin miqdarı hesab edib hicrətdən həmin
vaxta qədər keçən 11 ili onun üzərinə gəlsək yenə 570 rəqəmi alınar. “Məxzənül-əsrar” məhz bu vaxt yazılıb. Bütün bu
qeydlərimizdən çıxarmaq istədiyimiz nəticə odur ki, Nizami əsərlərinin 1947-1987-ci illər arasında Azərbaycanda
hazırlanan elmi-tənqidi mətnləri böyük mütəfəkkir şairin əsərlərinin həıəlik ən kamil mətnləridir. Bu mətnlər ən qədim
və mötəbər əlyazmaları əsasında hazırlanıb nəşr edilmişdir. Onlar hər cür yersiz əlavələrdən arınmış və əsil Nizami
Gəncəvi mətninin meydana gətirilməsinə imkan yaratmışdır. Bunlarda nəzərə carpan tək-tük səhvlər, mübahisəli
görünən məqamlar isə o qədər də ciddi əhəmiyyət kəşf etmir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
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Halil Yusifli
Manuscripts of Nizami Ganjavi works and its scilntific-critical editions
Summary
Tn article is investigated problem of manuscripts of Nizami Ganjavi, preserved in funds of teh World libraries
adn scientific-critical texts, published in various countries. On the basis of comparison of scientific-critical texts of
poems of Nizami, published in Azerbaijan during 1947-1987, author judget, that these taxts and materials are more
reliable than others, especially texts, works of N. Blend, V. Dastgerdi, R. Aliyev and so on.
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Ataəmi Mirzəyev
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu,
filologiya üzrə elmləri doktoru
ÜMMİ İSANIN “MEHRÜ VƏFA” MƏSNƏVİSİ VƏ ONUN ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ
XIV əsr anadilli Azərbaycan epik şeirinin orijinal nümunələrindən biri olan Ümmi İsanın “Mehrü Vəfa” məsnəvisi folklor motivləri və dastan ənənələri əsasında qələmə alınmışdır. Əsərin adı Bakı nüsxələrindən başqa, digər
əlyazmalarda “Mehrü Vəfa” kimi gedir. Türk ədəbiyyatşünasları da əsərin adını “Mehrü Vəfa” kimi qeyd edirlər.
Doğrudur, biz də anadilli epik şeir tariximizi tədqiq edərkən bu əsəri “Mehri və Vəfa” kimi təqdim etmişdik (). Lakin
sonralar əsər üzərində apardığımız araşdırmalar, xüsusilə məsnəvinin əlyazma nüsxələri və türk ədəbiyyatşünaslığındakı
tədqiqi ilə tanışlıq bizi əsəri “Mehri və Vəfa” deyil, “Mehrü Vəfa” kimi adlandırmağın daha doğru olduğuna
yönləndirdi. Eləcə də professor Xəlil Yusiflinin “Mehri və Vəfa”, yoxsa...?” məqaləsindəki fikirlər bunun, həqiqətən də,
belə olduğunu təsdiqlədi (11).
“Mehrü Vəfa” məsnəvinin məzmunu bir növ məhəbbət dastanlarını xatırladır. İki gəncin bir-birinə olan sonsuz
eşqi və onların bu eşqə olan sədaqəti əsərin əsas mövzu və məzmununu təşkil edir. Bu baxımdan əsərin baş
qəhrəmanların adı ilə adlandırılması da təsadüfi deyil. “Mehrü Vəfa”da saf və səmimi bir eşq uğrunda fədakarlıq, eşqdə
vəfa və sədaqətin tərənnümü əsas yer alır. Əsər boyu bir-birini səmimi məhəbbətlə sevən gənclərin eşqi həyatın bütün
sınaqlarından uğurla çıxır və onlar eşq və sədaqət mücəssəməsi kimi anadilli epik şeirimizdə özlərinə ölməzlik
qazanırlar. Mehr ilə Vəfanın eşqi əzab və əziyyət dolu keşməkeşli yol keçsə də, həyatda bir çox xəyanət və
saxtakarlıqlarla rastlaşsa da, heç bir qüvvə ona mane ola bilmir. Nəticədə bir-birindən dəfələrlə ayrı düşən hər iki
qəhrəman öz bacarığı, ağlı və tədbiri sayəsində vüsala çatır, xoşbəxt həyata qovuşurlar. Beləliklə, “Mehrü Vəfa”
məsnəvisi elə nağıllarda olduğu kimi, nikbin sonluqla – xeyrin şər üzərindəki qələbəsi ilə bitir. Əsərin əsas ideyasına
uyğun olaraq, eşqdə vəfa və sədaqəti təmsil edən Mehr ilə Vəfa hər cür şər qüvvələrə qalib gələrək bir-birinə qovuşur,
xoşbəxt həyat sürməyə başlayırlar.
“Mehrü Vəfa” məsnəvisi klassik üslubla xalq şeiri üslubunun vəhdətində qələmə alınmışdır. Əsərin yazıldığı
dövrün epik şeirində xalq üslubu daha aparıcı idi; klassik üslub elementləri hələ qabarıq deyildi. 906 beytdən ibarət olan
əsər epik şeir üçün daha uyğun sayılan məsnəvi formasında qələmə alınmışdır. Məsnəvinin vəzni epik təhkiyə üçün
səciyyəvi sayılan və heca vəzninə yaxın olan rəməl bəhrinin fA’ilAtün fA’ilAtün fA’ilAt ölçüsündə qələmə alınmışdır.
Əsərdə təsvir edilən əhvalatlar müxtəlif əlyazma nüsxələrində fərqli-fərqli başlıqlara bölünmüşdür. Əsərin Bakı
nüsxələrində məsnəvinin iki yerində başlıq vardır ki, onlar da farsca adlandırılmışdır. Həmin başlıqlar əsərdə Vəfanın
dilindən verilən iki qəzələ aiddir: Şer qoftən əz lesan-e Vəfa rəhme allah (4, s.96); Qoftən-e Vəfa əst be amədən-e
Mehri. Rəftən-e Mehri xatun əz bəraye bağ. Şer qoftən-e Vəfa rəhmətullahu əleyhə (4, s.127). Əsərin Türkiyə
nüsxələrində də başlıqlar fasca adlandırılmışdır. Bu da təsadüfi deyildir. Orta əsrlərdə bir çox məsnəvilərdəki başlıqların
farsca adlandırılması bir növ ənənəvi hal idi. Bu baxımdan XIV və XV əsrin epik örnəklərini, eləcə də Şah İsmayıl
Xətayinin “Dəhnamə” və Füzulinin “Bəngü Badə” məsnəvilərini xatırlamaq kifayətdir.
Müəllif əsərdə qəhrəmanın daxili aləmini açmaq, hiss və həyəcanlarını daha aydın və təsirli vermək üçün lirik
növün qəzəl janrına müraciət etmişdir. Anadilli epik şeirdə lirik şeir janrı olan qəzəldən istifadə “Dastani-Əhməd
Hərami” ilə başlayır. Sonrakı ədəbi örnəklərdə bu qəzəllərin sayı artmağa başlayır və baş qəhrəmanların hər ikisinin,
hətta müəllifin dilindən də nümunələr verilir. Lakin “Mehri və Vəfa”da verilən hər iki qəzəl Vəfanın dilindəndir.
Qəzəllərin biri 13, digəri 15 beytdən ibarətdir. Hər iki qəzəlin məqtə beytində müəllif kimi, Vəfanın adı verilmişdir.
Qəzəllərin hər ikisi rədiflidir; birinci qəzəldə “Qanı?” (“Hanı?”), ikincidə isə “Gəlür” sözləri rədif kimi işlənmişdir.
“Mehri və Vəfa” məsnəvisi öz təhkiyə üslubuna görə də nağıl və dastanları xatırladır. Əsərdə hadisələr yığcam
və yüyürək bir dillə verilir. Epik lövhələr bir-birini əvəz etdikcə, bir hadisədən başqa bir əhvalata keçid zamanı da nağıl
və dastanlara məxsus medial formullardan istifadə olunmuşdur: Qaldı Mehri, dinlə Vəfa halını, Necə oldu ol aşiq
əhvalını (4, s.31) Bunlar anda qaldılar, eşit xəbər, Danla oldu, dayə öyündə məgər? (4, s.50); Getdi sultan, dinlə Vəfa
halını, Necə oldu biliniz əhvalını (4, s.52-53); Qaldı Mehri, dinlə Vəfa halını, Necə oldu ol aşiq əhvalını (4, s.54); Qaldı
Mehri, Vəfa eşit nedər, Gördü ki, əgləndi, istəyü gedər (7, 61); Getdi sayis, dinlə Vəfa halını, Necə oldu, eşit həm
əhvalını (4, s.65).
Göründüyü kimi, əsərin dilində işlənən keçid formullarından istifadə, eləcə də başlanğıc formullarına uyğun olan
“Biri var idi” ifadəsi ilə səsləşən beytlər məsnəvinin dilinə ahəngdarlıq gətirir, epik təhkiyəni xalq-danışıq dilinə
yaxınlaşdırır: Rum elində var idi bir şəhriyar, Hökmünə girmiş idi şəhrü diyar. Həm padşah idi, həm kəy ər idi, Feyləsuf
şah ana derlər idi (4, s.13); Əmman elində atam sultan idi, El vilayət hökmünə fərman idi (4, s.21); Rumda iki
qarındaşlar var idi, Bunlar ol eldə padşahlar idi (4, s.31); Var idi şəhr içrə bir sərraf ki ol, Qatı zənbaz idi, həm
dünyası pul (4, s.59).
Beləliklə, Ümmi İsanın “Mehrü Vəfa” məsnəvisi göstərir ki, müəllif türk nağıl və dastançılıq ənənələrindən,
eləcə də Azərbaycan epik şeirində mövcud olan bir sıra motiv, süjet və kompozisiya elementlərindən faydalanmaqla
orijinal bir əsər qələmə almış, anadilli epik şeirimizi yeni bir mövzu ilə zənginləşdirmişdir.
Azərbaycanda əsər və onun əlyazma nüsxələri haqqında ilk məlumatı mətnşünas alim Kamandar Şərifli
vermişdir. O, “Mehri və Vəfa” əsərinin AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan iki əlyazma nüsxəsini
üzə çıxarmışdır. Alim ilk dəfə 2000-ci ildə məsnəvinin tam şəkildə kitab kimi nəşrinə nail olmuşdur (2). Kamandar
Şərifli həm əsərin nəşri, həm də onun tədqiqi ilə bağlı başladığı işi Aysel Şərifova ilə həmmüəllif kimi davam etdirərək
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məsnəvini yenidən tədqiqatla birlikdə çap etdirmişdir (3). Sonradan A.Şərifova əsərin əlyazma nüsxələri üzərində
işləyərək onun elmi-tənqidi mətnini hazırlamış, həmin mətn 2005-ci ildə həm latın, həm də ərəb əlifbasında nəşr
olunmuşdur (4). Əvvəllər abidənin yazılma tarixini XIII-XIV yüzilliklərə aid edən tədqiqatçı sonuncu nəşrə yazdığı
“Dilimizin və ədəbiyyatımızın nadir abidəsi” adlı ön sözdə əsərin qələmə alınma tarixini Məhəmməd Kəminə tərəfindən
köçürülən nüsxənin sonluğunda bayatı formasında verilən Ayn ala gözüm səni, Dutubdur gözüm səni. Canım elə
alovzudur, Görməyir gözüm səni – şeirə müəmma kimi baxmış, ondakı “alovzudur” sözünü təshih yolu ilə “alovrudur”
şəklində bərpa edərək maddeyi-tarix kimi əbcəd hesabı ilə açmış və məsnəvinin yazılma tarixini hicri 447-ci (miladi:
1055-1056) ilə aid etmişdir (4, s.7-9). Ancaq əsərin dil-üslub xüsusiyyətləri, təhkiyə üsulu, onda olan bir çox motiv və
süjetlər, eləcə də əsərin məsnəvi şəklində yazılması onun XI əsrə aid olmasını şübhə altına alırdı. Heç də təsadüfi deyil
ki, müəllifin apardığı sonrakı tədqiqatların özü də bu fikri təsdiqləmədi və A.Şərifovanın özü də bunu etiraf etdi. Məlum
oldu ki, “Mehrü Vəfa” əsərinin əlyazma nüsxələri təkcə Bakı nüsxələri ilə məhdudlaşmır. Onun daha bir neçə əlyazma
nüsxəsi dünya kitabxanalarında saxlanılır (9, s.9).
Türk alimi A.S.Ləvənd “Türk ədəbiyyatı tarixi” əsərində “Mehrü Vəfa” adlı əsər yazmış müəlliflər sırasında
Ümmi İsanın da adını çəkir. Eləcə də müəllif kitabın 133-cü səhifəsində verdiyi qeyddə Ümmi İsanın əsərinin iki
əlyazma nüsxəsinin onun şəxsi kitabxanasında olduğunu göstərir (6, s.133).
Türk ədəbiyyatında məsnəviləri xüsusi tədqiq edən Amil Çələbioğlu Ümmi İsanın “Mehrü Vəfa” məsnəvisi
haqqında da bəhs etmiş, onun qısa məzmununu verməklə yanaşı, əsərin hicri 774-cü (miladi: 1372/73) ildə yazıldığını
göstərmişdir (1, s.62-63). Məhz A.Çələbioğlunun bu qeydləri ilə tanışlıqdan sonra əsərin tədqiqatçısı Aysel Şərifova
həm abidənin yazılma tarixini, həm də müəllifini dəqiqləşdirməyə nail olmuşdur.
Məsnəvi müəllifinin adının Ümmi İsa olduğunu əsərin sonunda aşağıdakı nümunəyə əsasən müəyyənləşdirmək
olur:
Ümmi İsa, nеcə bir bu qеyli-qal,
Dilə Həqdən kim, qılasan ittisal. (4, s.75)
Eləcə də əsərin yazılma ili ikinci Ərzurum əlyazma nüsxəsində verilən tarixə əsasən müəyyən olunur: hicri 774cü (miladi: 1372/73) il. Bu da A.Çələbioğlunun qeyd etdiyi tarixlə ust-üstə düşür.
Ümmi İsanın “Mehrü Vəfa” məsnəvisinin dünya kitabxanalarında 8 əlyazma nüsxəsi vardır. Onlar
aşağıdakılardır:
“1. İzmir nüsxəsi. İzmir Milli Kitabxanasında 26/668 nömrəsi ilə qeydə alınmışdır. Kataloqda və əlyazmada əsər
və onun müəllifi haqqında heç bir məlumat yoxdur.
Əsərin başlanğıc beyti:
Əvvəl Allah adını yad edəlüm,
Sizə bismillahı bünyad edəlüm.
Son beyti:
Andan artuq nə sual, nə cavab,
Deyəlüm vallahu aləm bissəvab.
2. Ərzurum nüsxəsi – 1. Əsərin iki Ərzurum nüsxəsi vardır. Birinci nüsxə Atatürk Universiteti Agah Sırrı
Ləvənd kitablarında 282 nömrəsi ilə qeydə alınmışdır. Əsərin həcmi böyük olduğundan onu tam saymaq mümkündür.
Lakin əlyazmanın əvvəlindən bir neçə vərəq düşmüşdür. Odur ki, əsər ənənəvi olaraq Allahın deyil, Məhəmməd
peyğəmbərin tərifi ilə başlayır.
Əsərin başlanğıc beyti:
Ol Məhəmməd həbibdür, həm rəsul,
Oldurur qamu nəbilərdən usul.
Son beyti:
FA’ilAtün fA’ilAtün fA’ilAt
Sana yar ola gercəksə can ki samat.
3. Ərzurum nüsxəsi – 2. İkinci nüsxə Atatürk Universiteti Agah Sırrı Ləvənd kitablarında 283 nömrəsi ilə qeydə
alınmışdır. Əlyazmanın əvvəli naqisdir. Ərzurum-1 və İzmir nüsxələri ilə müqayisədə 11 vərəq əskikdir.
Əsərin başlanğıc beyti:
İki qardaş bir araya gəldilər,
Bir-birinə Vəfa halın sordılar.
Son beytləri:
Yedi yüz yetmiş dört yıldır tamam,
Olmış idi rəsuldan sonra vəssəlam.
İşbu kitabı tamam eylədüm,
Nəzmilə şərhin cəhana söylədim.
4.İstanbul nüsxəsi. Yapı kredi Sermet Çifter Kitabxanasının əlyazmalar kataloqunda 3.23a’da qeydə alınmışdır.
Kataloqda verilən məlumata görə, hicri 879-cu (miladi: 1474-15475) il tarixində Mahmud adlı bir şəxs tərəfindən
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yazıldığı göstərilir. Lakin əlyazma ilə tanışlıq göstərir ki, bu əsər Ümmi İsanın məsnəvisi ilə eynidir. Belə məlum olur
ki, Mahmud əlyazmanı köçürən katibin adıdır. Kataloqda isə əsər müəllifi kimi Mahmud adı verilmişdir.
Əsərin başlanğıc beyti:
Eşid imdi eşq sözündən bir xəbər,
Aydəyüm bir dasitan key mötəbər.
Son beyti:
FA’ilAtün fA’ilAtün fA’ilAt
Söz dükəndi baqiyatü salihat.
5.Almaniya nüsxəsi. Bu nüsxə haqqında türk alimi Günay Kut məlumat vermişdir (5, s.304). Ayrıca olaraq
haqqında heç bir məlumat yoxdur.
6. Fuad Köprülü nüsxəsi. Türk alimi Fuad Köprülü “Türk Ədəbiyyatı Tarixi” kitabında özünə məxsus
əlyazmaları içərisində hicri 760-cı (miladi: 1358-59) ilə aid müəllifi bəlli olmayan bir “Mehü Vəfa” məsnəvisi
haqqında məlumat vermişdir” (8, s.61-64).
7. Bakı nüsxəsi – 1. Əsərin iki Bakı nüsxəsi vardır. 1827-ci ildə üzü köçürülmüş birinci əlyazma nüsxəsinin
katibi Məhəmməd Kəminədir. Əlyazma AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda B-7768/11430
nömrəli şifrə ilə saxlanılır. Həmin nüsxə 1490 misradan ibarətdir.
Əsərin başlanğıc beyti:
Əvvəlan həmd xudavəndə edəlüm,
Saniyən təqriri-qissə deyəlüm.
Son beytləri:
Mürşid ola səni irküzə haqqa,
Dünya fanidir, zira öldür bəqa.
Andan artıq nə sual, nə cavab,
Oldurur vallahu aləm bissavab.
8. Bakı nüsxəsi – 2. 1834-cü ildə köçürülmüş ikinci əlyazma nüsxəsinin katibi isə Əbdülqəni Nüxəvi Xarisəqarızadədir. Əlyazma AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda B-5655 nömrəli şifrə ilə saxlanılır.
Həmin nüsxə isə 1574 misradan ibarətdir.
Əsərin başlanğıc beyti:
Əvvəl Allah adını yad edəlüm,
Sözə də bismillah bünyad edəlüm.
Son beytləri:
FA’ilAtün fA’ilAtün fA’ilAt
Min günahı dəf edər bir saləvat.
Okuyanı, dinləyəni, yazanı,
Rəhmətinlə yarlığa gil, ya qəni.
Mətnşünas alim Kamandar Şərifovun 2017-ci ildə əsəri Bakı nüsxələri əsasında yenidən “Mehri və Vəfa” adı ilə
çap etdirməsi bir daha göstərir ki, məsnəvinin digər əlyazma nüsxələri də nəzərə alınmaqla mükəmməl elmi-tənqidi
mətninin hazırlanmasına ehtiyac vardır. “Mehrü Vəfa” kimi əsərlərin avtoqraf nüsxəsi əldə olmadan hazırlanan elmitənqidi mətni o zaman mükəmməl hesab edilər ki, həmin mətn mövcud əlyazma nüsxələri əsasında nəşrə hazırlansın.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. Çelebioğlu A. Türk Edebiyatında Mesnevi (XV yy-a kadar). - İstanbul, 1999.
2. İsa. Mehri və Vəfa. (Tərtib edəni: K.Şərifli). - Bakı, 2000.
3. İsa. Mehri və Vəfa. (Ədəbiyyatımızın və dilimizin nadir abidəsi). (Tərtib edəni: K.Şərifli və A.Şərifli). - Bakı, 2001.
4. İsa. Mehri və Vəfa (elmi-tənqidi mətn və transfoneliterasiya) / tərtib ed.: A.Şərifova. - Bakı, 2005.
5. Kut G. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyat Tarihi. C.4. - Ankara, 2004. - S.304-564.
6. Levend A.S. Türk Edebiyatı Tarihi. C.1. - Ankara, 1988.
7. Mirzəyev A. Azərbaycan epik şeirinin təşəkkül dövrü. - Bakı, 2016.
8. Önder S.Y. Ümmi İsanın Mihr ü Vefa Mesnevisi.- İstanbul, 2013.
9. Şərifova A. Ümmi İsanın “Mehri və Vəfa” məsnəvisinin paleoqrafik, orfoqrafik və leksikoloji tədqiqi. - Bakı, 2012.
10. Ümmi İsa. Mehri və Vəfa. (Nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi: K.Şərifli). - Bakı, 2017.
11. Yusifli X. “Mehri və Vəfa”, yoxsa ...? // “Elm” qəzeti. - Bakı, 2017. - 25 avqust.
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Ataami Mirzayev
“Mehr and Vafa” Distich of Ummi Isaand Its Handwriting Examples
Summary
Author of XIV century, Ummi Isa who benefited from the traditions of folklore and written literary literature
enriched Azerbaijani epic poem with new topic by distich (mesnevi) “Mehr and Vafa”. There are eight handwriting
examples of the work in the world libraries. “Mehr and Vafa” distich had been published several times by professor K.
Sharifli on the basis of two handwriting examples existing in Baku. However, some parts of the work are not reflected
in those examples. There is a need to prepare scientific-critical text of the work with the same examples on the basis of
other handwritings preserved in Turkey.

Əzizağa Nəcəfzadə
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AZƏR BUZOVNALININ “NİZAMİNİN TƏRCÜMEYİ-HALI” MƏQALƏSİNİN ƏLYAZMASINDA
NİZAMİNİN MİLLİ MƏNSUBİYYƏTİ MƏSƏLƏSİ
İstedadlı şair, tərcüməçi, nasir, publisist, pedaqoq və ictimai xadim Məşədi Azər Buzovnalı adı ilə tanınan
Xosrov Hacı Məcid oğlu İmaməliyev eyni zamanda XX əsrin birinci yarısında ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyətilə də məşğul
olan mütəfəkkirlərimizdən biridir. Onun çoxşaxəli bədii və elmi fəaliyyətinin müəyyən qismi dahi Azərbaycan şairi
Nizami ilə bağlıdır.
Belə ki, Azər Buzovnalı 1934-cü ildə böyük şairin “Yeddi gözəl” poemasına daxil olan 702 beytdən ibarət
“Mahanın nağılı” və “Odunçunun hekayəsi” hissələrini orijinaldan poetik tərcümə etmiş, bundan əlavə, Nizaminin
həyatı, yaradıcılığı, ədəbi məktəbi və davamçıları ilə bağlı olan iki qiymətli məqalə qələmə almışdır.
Şairin şəxsi arxivi AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 nömrəli fondda mühafizə
olunur. Azər Buzovnalının şəxsi arxivinin təsvirini çapa hazırlayan elmi işçi Könül Bağırovanın göstərdiyinə görə,
buraya 121 saxlama vahidi altında arxiv sənədi daxildir və onun şəxsi fonduna aid olan bu sənədlərin əksəriyyəti
avtoqrafdır (Bax: 1, 6). Qeyd etdiyimiz kimi, həmin sənədlərdən ikisi Nizami Gəncəvinin həyatı, yaradıcılığı və
özündən sonrakı ədəbiyyata təsir dairəsi ilə bağlı elmi araşdırmadır.
Bu zəngin fondun materialları içərisində bizi maraqlandıran əsas sənəd isə Azərin ərəb əlifbası ilə Azərbaycan
dilində qələmə aldığı 17 səhifədən ibarət olan və şərti olaraq saxlandığı zərfin üzərində “Nizaminin həyat və
yaradıcılığı” adlandırılmış avtoqraf əlyazmasıdır. Məqalə “Nizaminin tərcümeyi-halı” altsərlövhəsi ilə başlanır.
Əlyazmanın üzərində yazıya alındığı tarix qeyd olunmayıb. Məqalənin məzmunundan onun təqribən 1909-cu ildən
sonra qələmə alındığını güman etmək olar. Çünki müəllif məqalədəki bir cümlə ilə Mirzə Məhəmməd Axundzadənin
“Şeyx Nizami” kitabı ilə tanış olduğunu büruzə verir. Bu cümlə aşağıdakıdır: “Bir parça şəxslərin dediyinə görə, bir
neçə il bundan əvvəl görüblər o cənabın qəbri-şərifi ətrafı heyvanat məkanı olmuşdur1” (2, 7).
Təqribən eyni məzmunda məlumatın verildiyi cümləyə biz M.M.Axundzadənin “Şeyx Nizami” əsərində də rast
gəlirik: “Qəbri və üstünün künbədi hər bir insanın qəlbinə qanlar axıdacaq dərəcədə xərabədir. Belə ki, qabaqdan iki
tərəfi tamam uçmuşdu. İnsaniyyətdən bixəbər kəndçilər qışda soyuqdan və yayda istidən daldalanmaq üçün içinə at və
eşşək bağlıyordular, əmma indi təmam uçduğundan bu işə də yaramıyor” (3, 36). Adıgedən mənbənin ilk dəfə 1909-cu
ildə çap olunduğunu nəzərə alsaq, Azər Buzovnalının məqaləsinin təqribən XX əsrin əvvəllərində (birinci və ya ikinci
onilliyində) yazıldığını iddia edə bilərik.
O ki qaldı, bu məqalənin yazılma səbəbinə, fikrimizcə, Məşədi Azəri buna təşviq edən “Molla Nəsrəddin”
jurnalının 1908-ci ildə çapdan çıxan 51-ci nömrəsində yer alan rəssam Oskar Şmerlinqin çəkdiyi Nizaminin uçulmaq
üzrə olan məqbərəsinin şəkli və onun alt yazısıdır. Şəklin altında yazılır: “Gəncənin yaxınlığında məşhur Şeyx
Nizaminin qəbri Camaat: Bu əzim günbəd şairi-məşhur Nizami Gəncəvinin qəbridir. Mərhumun “Pənc gənc” adlanan
“Xəmsə”si fars ədəbiyyatının bünövrə və rüknlərindəndir. Bundan savayı, iyirmi min beytdən ibarət qəsidə, qəzəl və
qeyri şeirləri olduğu deyilsə də, çoxu itibdir. “Xəmsə”si Müsyö Şarmua tərəfindən fransiyə tərcümə olunubdur.
Mərhumun özü əslən qumludur və Gəncədə şöhrət tapıbdır. Adı Şeyx Əbu Məhəmməd İlyas bin Yusif bin Mobiddir.
5912 tarixdə və bir rəvayətə 606-da 84 yaşında vəfat edib. Zamanın padşahları mərhuma çox hörmət etdikləri halda,
qeyri şairlər kimi heç kəsi mədh etməmişdir. Camaat, mən təklif edirəm ki, Gəncənin fəxri olan bu mübarək yadigarı
qoyunların ziyarətindən qurtaraq...” (4, 429)

Sitat verdiyimiz məqalənin mətnini əlyazmadan oxuyub, transfoneliterasiya edən Könül Bağırovadır.
Jurnalın toplu halında nəşr olununan variantında səhvən 891 gedib.
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Azər İmaməliyevin məqaləsi ilə tanış olanda aydın olur ki, müəllif “Molla Nəsrəddin” jurnalının göstərilən
sayında şəkil altında qeyd olunan bu yazı ilə tanış imiş. Çünki o, öz məqaləsində şairin əslən Qumdan olması
müddəasına, vəfatının dəqiq tarixi, bütöv adı, yəni adının təzkirələrdə və məzarının üzərindəki kitabədəki yazılan
variantları, qəbrinin o zamanki acınacaqlı vəziyyəti və s. kimi bir neçə tezis tipli məsələyə ətraflı münasibət bildirib.
Azər Buzovnalı Nizaminin milli mənsubiyyətini, onun Azərbaycanla bağlılığını aydınlaşdırmaq məqsədi ilə
birinci olaraq şairin guya əslən Qumdan olması problemini qoyur. Müəllif bu məsələnin təzkirələrdə səhvən gedən bir
beytdən qaynaqlandığını və bu səhv məlumatın sonralar təkrarlandığından belə yanlışlığın bəzi yeni mənbələrdə də
əksini tapdığını göstərir. Lakin o, müasirlərindən fərqli olaraq, Nizaminin atasının Arrandan olduğunu bildirir. O bu
xüsus haqqında belə yazır: “Habelə təzkirələrdə də müxtəsər vəchilə bir-birinin üzündən bir şey yazmışlar, üzlərindən
tətbiq etmişlər. O ki, məlumdur cənab Şeyxin atası Aran vilayətindən Gəncə şəhərində sakin olub, şeyxin təvəllüdü,
nəşvi-nüması Gəncə şəhərində olmuşdur. Bəlkə də, vəğtinin çoxunu Gəncədə keçirmişdir. ... O cənabın Qumlu və
Təfrişli olmağı əgərçi mərufdur və bir para təzkirə yazanlardan mütəərrez olmuşlar. Əllərində bir qayimi-dəlilləri
yoxdur. Onların ki, əqidələri bu nadir bu iki beyti Şeyx Nizamidən bilənlər [Onlar öz əqidələrincə bu iki nadir beyti
Nizamidən bilirlər – Ə.N,]:
Ço dər gər çe dər bəhre Gənce kəməm,
Vəli əz Ğehestan, şəhre-Ğoməm.
Əgərçi Gəncə dəryasındadır kəmi istəmişəm,
Amma mən Qum şəhərinin dağlılarındanam.
Betənəfroş dehi həst, təmame u,
Nezami əz inca şod namcu.
Orada Təfriş adlı kənddən,
Nizami oradan namcu olmuş” (2, 3-4).
Azər bu beytlərin əksər qədim nüsxələrdə olmadığını əsas alaraq Nizami “İskəndərnamə”sinə sonradan əlavə
edildiyini göstərir. Məqalədən oxuyuruq: “Məlum deyil ki, bu iki beyt o kitabdandır, ya inki kitabın axırına əlhaq
demişlər, amma zənnimiz bunadır ki, bu iki beyt sonradan ilhaq olunmuşdur, xüsusən axırıncı beyt ki, payəsi yoxdur və
qədim təzkirə yazanlar hamısı Şeyxi Gəncəli yazmışlar”(2, 4).
Beləliklə də, Azər İmaməliyev haqlı olaraq Nizaminin atasının Qumdan olmasını inkar edir və bu iddianın heç
bir elmi əsası olmadığı qənaətinə gəlir.
Bununla yanaşı, bəzi məqamlarda Azər Buzovnalının fikirlərində müəyyən qədər ziddiyyətli məqamlara da rast
gəlirik. Belə ki, o, məqalədə Nizaminin Gəncədə dəfn edildiyini göstərirsə də, eyni zamanda Dövlətşah Səmərqəndinin
və Lütfəli bəy Azərin təzkirələrində verdiyi qeydə əsaslanaraq onun ömrünün sonlarına yaxın İraqa – Təfriş nahiyəsinə
mühacirət etdiyini də ehtimal edir. Məqalədə yazılır: “Dövlətşahi təzkirədə yazırlar ki, Şeyx özü Mütərrizi adı ilə
məşhur imiş. Hacı Lütfəli bəy Azər atəşkədə sahibi o cənabı Təfrişli yazır və deyir ki,
Ze xake Təfreş əst, an qouhəre pak,
Vəli dər Gənce çon gənc əst dər xak.
O pak gövhər Təfriş torpagındandır,
Amma Gəncədə xəzinə kimidir topraqda.
Və Təfriş əhlindən də eşidilmişdir ki, [o,] Tamən kəndindəki, Təfriş nahiyəsindəndir. İndi də [orada] Nizaminin
övladından vardır. Ola bilər ki, ya Şeyx özü ömrünün axırlarında mühacirət edib, İraqa getmiş ola, ya inki övladlarından
o cənabdan sonra gedib orada təvəttoni-ixtiyar etmişlər” (2, 4).
Aydındır ki, Nizaminin övladlarının bu ərazilərə getməsini qəbul etmək olar, lakin şairin özünün ömrünün
sonlarında deyilən əraziyə mühacirət etməsi ehtimalını düşünmək mümkün deyil. Bunu Azər İmaməliyev də yaxşı
bilirdi. Çünki o, şairin Gəncədə dəfn edildiyini yazır. Çox güman ki, məqalənin əlimizdə olan əlyazması qaralama
variantıdır. Ona görə də bu anlaşılmazlıq yazıda əksini tapsa da, müəllifin gələcək redaktəsi zamanı aradan
qaldırılacaqmış. Lakin müəllifin məqalənin üsünə bir də qayıtmaması və ya düzəlişini başqa variantı köçürərkən etməsi
səbəbindən belə ziddiyyətli məqamlara yazıda rəst gəlinir.
Məşədi Azər bu məqaləsini yazarkən daha çox təzkirələrə istinad etdiyi üçün şairin anasının kürd olduğunu
göstərmişdir. Lakin bu fikrin üzərində israrla durmamış, sadəcə mənbəyə istinadən bunu söylədiyini bildirmişdir. Azər
İmaməliyev Nizaminin anasının Azərbaycanın yerli əhalisinə aid olmasını və Gəncədə yaşadığını qeyd etməsi də
mütərəqqi cəhətlərdəndir. O yazır: “Künyəsi Əbu Məhəmməd, ləqəbli Nizaməddindir və anasını yazırlar Azərbaycan
kürdlərindən olub ki, Gəncədə sakin olurmuşlar. Təvəllüdünün ili isə heç təzkirələrdə yoxdur (2, 4).
Məqalədə şairin türk hökmdarlarına xüsusi rəğbətlə yanaşdığını nəzərə çatdıran Məşədi Azər Buzovnalı fəxarətlə
bildirir ki: “Şeyxin mədh etdiyi soltanların çoxu Azərbaycan Atabəylərindəndir” (2, 7).
Məqalədə marağımıza səbəb olan məsələlərdən biri də Nizaminin ömrünün sonlarına yaxın güşənişin hıyat tərzi
sürməsi ilə bağlı qeydddir. Bu qeydi Dövlətşahın təzkirəsi ilə müqayisə etdikdə onun mənbəyinin məhz bu təzkirədəki
məlumat olduğu aşkara çıxır. Arif Buzovnalı yazır: “O cənabın şeirlərindən belə məlum olur ki, münzəvi və güşeneşin
bir şəxs olub. Üməra, səlatın yanına get-gələn olmayıb. Qənaətdə izzəti və təmdəki zilləti yaxşı düşünmüşdür. Bir
loxma çörək üçün onun-bunun yanına getməyibdir” (2, 5).
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Dövlətşahın “Təzkürətüş-şüəra” təzkirəsində yer alan “Arif şeyx Nizami Gəncəvi” başlıqlı mətndə də təqribən
eyni məzmunlu məlumatla qarşılaşırıq. Təzkirədə yazılır: “Nizaminin ömrünün son illərində inziva və xəlvət həyatı
yaşadığını, insanlarla çox az təmas etdiyini rəvayət edirlər” (5, 188). Göründüyü kimi, Arif Buzovnalının verdiyi
məlumat Dövlətşahın təzkirəsindəki məlumatın daha bədii təqdimi sayıla bilər.
Biz Azər Buzovnalının Nizamiyə həsr olunan məqalələrində yalnız şairin milli mənsubiyyəti – türklüyü, türk
əsilli hökmdarlara xüsusi rəğbətlə yanaşması, məzarı və bu kimi tədqiqatımız baxımından bizi daha çox maraqlandıran
məqamlara toxunduq. Lakin, fikrimizcə, hələ tam tədqiq olunmamış bu ilkin mənbələr Azərbaycan nizamişünaslığının
ilk dövrlərinin öyrənilməsi baxımından daha böyük əhəmiyyətə malikdir.
Ədəbiyyat siyahısı :
1. Bağırova Könül. Azər Buzovnalı arxivinin təsviri. - Bakı : AFpoliqrAF, 2015. - 128 s.
2. Buzovnalı Azər. Nizaminin həyat və yaradıcılığı // AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 12 №-li
şəxsi arxiv fondu, s.v. 34,17 səh.
3. Axundov Mirzə Məhəmməd. Şeyx Nizami. - Bakı : Elm və təhsil, 2016. - 80 s.
4. Molla Nəsrəddin. 10 cilddə,. C.2. – Bak : Azərnəşr, 2002. - 720 s.
5. Devletşah. Şair tezkireleri (Tezkiretüş-Şüara) / Çeviren: Prof. Dr. Necati Lugal. - İstanbul, Pinhan, 688 say.
Azizagha Najafzadeh
Problem of Nizami’s national belonging in the manuscript
of Azer Buzovnali’s article “Nizami’s biography”
Summary
In the article two articles dedicated to Nizami Ganjavi’s life and creative activity, kept at the Institute of
Manuscripts named after Mahammad Fuzuli of ANAS, written by Mashadi Azer Buzovnali(Imamaliyev) – talanted
poet, translator,publicist,pedagogue,public figure – has been involved in the research. In those articles such points as
poet’s national belonging – Turkishness, special sympathy to the rulers of Turkish origin, his grave and other moments
have been clarified.

Səbinə Əhmədova
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
kiçik elmi işçi
HÜSEYN NADİM NAXÇIVANİNİN ƏDƏBİ İRSİ VƏ
YARADICILIĞININ BƏDİİ MƏZİYYƏTLƏRİ
XIX yüzilliyin Azərbaycan tarixində, xalqın taleyində fərqli bir yeri, özəlliyi vardır. Belə ki, Azərbaycanın Şimal
əraziləri Rusiya tərəfindən işğal olundu. Çar Rusiyası tutduğu əraziləri asanlıqla idarə etmək üçün ənənəvi işğalçılıq
təcrübələrindən istifadə edərək xalqı təcavüzə,parça-parça bölünməyə məruz qoydu, torpaqlarımıza yadları
məskunlaşdıraraq hissə-hissə əlımızdən aldı. Nəticədə alınan torpaqlarda ermənilər üçün öncə bir vilayət, sonra da
dövlət quruldu. Çarizm üçün ən mühüm amil isəmin illərlə bağlı olduğumuz Şərq dünyasının mənəvi-əxlaqi
dəyərlərindən bizi qoparmaq, əvəzində özlərinin planlaşdırdığı dəyərləri yeritmək idi. Bu planın tərkib hissələrindən biri
isə ruslaşdırma siyasəti idi. Bu sadəcə dilə deyil, milli, dini-mənəvi dəyərlərin bütün sahələrinə tətbiq edilirdi. Xalq
buna qarşı mütamadi olaraq müqavimət göstərdisə də, qanla susduruldu. Əvəzində zindan , sürgün vətalan oldu.
Məcburən yad dil, yad mədəniyyət qəbul etdirildi. Belə bir ictimai-mədəni şəraitdə ədəbiyyatın da taleyi belə oldu.
Ədəbiyyat Şimalda uzun müddət özünə gələ, vəziyyəti anlaya, istiqmət tapa bilmədi. Cənub da yarı can halda başqa
millətin təsirində qaldı..
Belə bir durumda olan xalqın heç bir məsələsi uzun zaman obyektiv işıqlandırılmadı, tarixi düz yazılmadı,
düzgün yozulmadı. Tarixi kimi ədəbiyyatına da əsas qiyməti yadlar verdi, qeyrilər dəyərləndirdi. Elə bu baxımdan XIX
əsr ədəbiyyatımızı, onun görkəmli ədəbi simalarını obyektiv şəkildə araşdırmaq günün vacib və aktual məsələsidir. O
dövrün ədəbi simalarından biri olan H.N.Naxçıvani də hələ öz dəyərini almamış, haqqında geniş elmi araşdırmalar
aparılmamış, onun yalnız “Divan”ı(1) çap olunmuşdur. Şeirlərindən görünür ki, Nadimin yaradıcılığına daha çox
Füzulinin, qismən Seyid Əzimin təsiri özünü göstərir. Bununla belə, İslam dini, Şərq fəlsəfəsi, doğma xalqının poetik
təfəkkürü, onun yaradıcılığına, qanına, iliyinə hopub. Kərbala müsibəti, kədər notlarını gücləndirib, yaşadığı dövrdə
xalqının bəla və müsibəti, şerlərini göz yaşları ilə suvarmağa, öz dərdini bəlkə də Kərbəla faciəsinə büküb ağlamağa
səbəb olub. Elə bu deyilənlər də onun uzun zaman unudulmasına, tədqiqdən kənar qalmasına səbəb olub. Dini-mənəvi
dəyərlərivbədii yol ilə ifadə edən bu kimi şeirlər sxolastik, “epiqonçu”, mərsiyəxan kimi çox vaxt tənqid edilib, yaxşı
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halda barəsində susulub, unudulub. Bizdə sovet, cənubda pəhləvi rejimi, bizdə dinə qarşı qərəzli münasibət, orada dinin
təhrifi, birtərəfli qəbulu Raci, Dəxil, Qumri, Dilsuz, Sərrafvə Hüseyn Nadim kimi sənətkarların üstünə xeyli vaxt kölgə
salmış, bu zəngin xəzinənin üstünü örtmüşdür. Bir səbəb də adı çəkilən şairlərin yaradıcılığında gizli, ya açıq şəkildə,
eyhamla, üstüörtülü olaraq rejimə qarşı yönəlmə, onun gizlinlərini aşkarlama olub. Onların tədqiqi, bu gizli və zəngin
xəzinənin xalqa çatdirilması indi daha aktualdır. Həm də belə bir imkan və sərbəstlik tarixdə az-az ələ düşür.
Məlum olduğu kimi XIX əsrdə Azərbaycanda bir çox poetik məclislər fəaliyyət göstərmişdir. Şuşada “Məclisiüns” və “Məclisi-fəramuşan”, Qubada “Gülüstan”, Lənkəranda “Fövcül-füsəha”, Ordubadda “Əncüməni-şüəra”, Bakıda
“Məcməüs-Şüəra” ədəbi məclislərinin poeziyamızın inkişafında əvəzsiz xidməti olub. “Bu ədəbi məclislər klassik irsin
öyrənilməsində, söz sənətinin xalq arasında təbliğ olunmasında, həmçinin yeni-yeni istedadların üzə çıxmasında böyük
rol oynayıb. “Ədəbi məclislər ətrafına birləşən şairlərin böyük əksəriyyəti güclü istedada malik yaradıcı şəxslər idilər”
(2,116-117). Bu istedadlardan biri də “Əncüməni-şüəra” ədəbi məclisinin fəal üzvü Hüseyn Nadim Naxçıvani olub.
Hüseyn Abdulla oğlu Mehdiyev 1871-ci ildə Naxçıvanın Nehrəm kəndində dünyaya göz açmışdır. İlk təhsilini
mollaxanada alan Hüseyn sonra təhsilini Mirzə Cəlilin dərs dediyi məktəbdə davam etdirmişdir. Atasını erkən itirən
Hüseyn maddi ehtiyac ucbatından təhsildən uzaqlaşır. Ailənin ağırlığı gənc Hüseynin üzərinə düşür. Güzəranının
ağırlığına baxmayaraq, Hüseyn öz üzərində çalışır, klassiklərin əsərlərini mütəmadi olaraq mütaliə edir, ərəb və fars
dillərini öyrənir, İslam tarixinə mükəmməl şəkildə yiyələnir.
Maddi durumu çətin olduğundan yeniyetmə Hüseyn Nehrəm kəndində kiçik bir çayxana açır və burdan gələn
cüzi gəlirlə dolanır. Deyilənlərə görə Nadimin çayxanası daima şeir-sənət adamlarının üzünə açıq olurdu. Culfa və
Ordubaddan ədəbiyyat həvəskarları Nadimlə səmimi münasibət qurmuşdu. O, tez-tez Ordubada gedib ədəbi məclislərdə
iştirak edirmiş.
Ədəbi mənbələrə istinadən deyə bilərik ki, “Əncüməni-şüəra” ədəbi məcli-sində Hacağa Fəqir, Məhəmməd Tağı
Sidqi, Molla Hüseyn Bikəs, Usta Zeynal Nəqqaş, Məşədi Həsən Dəbbağ, Məhəmmədqulu Salik kimi o dövrün tanınmış
şairləri fəaliyyət göstərirlərmiş. Şübhəsiz, bu sənətkarların poetik yaradıcılığı Nadimin şair kimi formalaşmasına təsir
göstərib.
Ədəbiyyat tariximizdən məlumdur ki, XIX əsrdə ədəbi məclislərin bir-birilə əlaqələri olub. Bu ədəbi əlaqələri
poetik məclislərin üzvlərinin bir-birilə yarışmalarının əlimizə gəlib çatması da sübut edir. Bu səbəbə söykənərək deyə
bilərik ki, Hüseyn Nadim Naxçıvaninin yaradıcılığı ilə tanış olduqda görürük ki,onun poetik irsində Bakı və Qarabağ
ədəbi mühitinin təsiri hiss olunmaqdadır.
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində “Nadim” təxəllüsü ilə yazıb-yaradan bir neçə şair olmuşdur.
Lakin bunlardan ikisi daha məşhurdur. Birincisi XIX əsrdə yaşamış və özündən sonra çox böyük irs qoyub
getmiş Nəvahılı Mirzə Baxış Nadim, ikincisi isə növhə və sinəzənləri indi də dillər əzbəri olan Hüseyn Nadim
Naxçıvanidir.
H.N.Naxçıvaninin əsərlərini ilk dəfə nəşrə hazırlayıb çap etdirən filologiya elmləri doktoru Əsgər Qədimov
olmuşdur.. Şairin əsərlərin ilk çapına seçmə şeirləri daxil edilib.Lakin Nadimin külliyyatıni ilk dəfə nəşrə hazırlayıb
fonotranstiterasiya edən,tekstoloji iş aparan, toplayıb tərtib edərək “Divan” halına salan tədqiqatçı Hacı Mustafa
Mailoğlu olmuşdur. Tədqiqatçının özünün etiraf etdiyi kimi bu nəcib iş AMEA-nın həqiqi üzvü, professor Möhsün
Nağısoylu ilə məsləhətləşəndən sonra baş tutub.
H.N.Naxçıvani haqqında ötən əsrin müxtəlif illərində qısa məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Hacı Mustafa
Mailoğluna istinad edərək qeyd edək ki, şairin haqqında ilk məlumat “Şərq qapısı” qəzetində (27 mart 1947-ci il) Əli
Hüseynov adlı müəllifə məxsusdur. “Hüseyn Abdulla oğlu (Nadim)” adlı bu məqalədə şair haqqında lakonik
informasiya verilmişdir. Fərman Xəlilovun “Nadim” adlı məqaləsi (“Şərq qapısı” 27 iyul 1971-ci il), Rasim Tağıyevin
“Açılmamış səhifələrdə döyünəndə ürək”(“Azərbaycan nüəllimi” qəzeti, 7 noyabr 1974-cü il) adlı məqaləsi bu
silsilədəndir.
Hüseyn Nadim Əhli-Beyt (ə) aşiqi olduğundan dəfələrlə müqəddəs yerlərdə, o cümlədən Kərbəla və Məşhəd
ziyarətlərində olmuşdur. Lakin o həm də bir Füzuli aşiqi idi. Kərbəla ziyarətində dahi Füzulinin məqbərəsi önündə
yazdığı qəzəl buna bariz nümunədir:
Füzuli, dur əyağə, qəmə giriftarəm, ağlaram,
Dəstgirəm sənüntək ruzgardə, xarəm, ağlaram.
Qəbrün üstə baş əydim, qüssədən qanla dolub könlüm,
Solub gülistandə güllərim, səntək zarəm, ağlaram.
Cismi- pakun xak olubdur türbəti-Kərbübəladə,
Lal oldı dilim, yox bir sözüm, əzadarəm, ağlaram.
Eşq eyləyübdi dərbədər bimunisü yar Nadimi,
Kəhrəba kimi soldı gül yüzüm, biyarəm, ağlaram (1,12-13)
Nadimin “Divan”ındakı bir çox şeirlər onun tərcümeyi-halı ilə bağlı məqamları aydınlaşdırmağa bizə yardımçı
olur. Elə indi haqqında danışdığımız bu qəzəldə qeyd etdiyimiz kimi, Nadimin böyük Füzulinin məzarını ziyarət
etdiyindən xəbər verir. Şübhəsiz, İmam Hüseyn(ə) ziyarətinə zəvvar kimi gedən Nadim, şair babasını da ziyarət
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etməliydi. Məlumdur ki, Məhəmməd Füzulinin öz vəsiyyətinə əsasən ömrü boyu nigahbanı (keşikçisi) olduğu İmam
Hüseynin (ə) məqbərəsinin ayaq tərəfində dəfn olunmuşdu.
Ümumiyyətlə, Nadimin bioqrafiyası haqqında məlumat çox azdır. Yaradıcılığına əsasən müəyyən fakt və
məqamları üzə çıxartmaq əsas məqsədlərimizdən biridir.
Hüseyn Nadim Naxçıvani qəzəl, qəsidə, növhə, sinəzən və s. ibarət böyük ədəbi irs qoyub getmişdir. Lakin
“Divan”ına nəzər saldıqda görürük ki, şairin ədəbi irsi içərisində mərsiyələr, novhə və sinəzənlər daha çox üstünlük
təşkil edir.“AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Nadimin iki dəftərdən ibarət əlyazması qorunub
saxlanılır. B‐7792 şifrəsi altında saxlanılan əlyazmanın cildi kartondur. Ümumi dəftərə təhriri xətlə köçürülmüşdür.
Həcmi 104 vərəqdən ibarətdir. Ölçüsü 16,5x23,5 sm‐dir. 1a‐dan 17b‐yə qədər olan hissə səliqəli nəsx xəttiləqara
mürəkkəbləyazılmışdır. Növhələr ardıcıllıqla sıralanmışdır. Əvvəldən təxminən 10‐15 səhifə düşmüşdür. Bəzi
növhələrə müxtəlif xətlərlə düzəlişlər edilmişdir. Əlyazmada 134 növhəvəsinəzən,payi‐minbər, minacat,
qəsidə və çavuşi yer almışdır. Bəzi növhələrə başlıq verilmiş, 8 əksəriyyətində isə sadəcəsinəzən yazılmışdır. Səkkiz
növhə natamam, bir növhə isə təkrardır. Nadimin digər əlyazması B‐1241 şifrəsi altında saxlanılır. Ümumi dəftərə
təhriri xətlə yazılmış olan bu əlyazmanın da cildi kartondur. B‐7792 şifrəsi altında saxlanılan dəftərin davamıdır. Bu
əlyazmada 141 növhə, qəsidə, payi‐minbər, müstəqil əfrad (bunlar orijinalda dübeyt adı altında verilmişdir) yer
almışdır. Həcmi 149 vərəq olan əlyazmanın ölçüsü 17,5x22,2 sm‐dir. Burada da növhələr ardıcıllıqla sıralanmışdır. 10
növhə natamam, bir neçə növhə təkrardır (1,7-8).
H.N.Naxçıvani ictimai satirik səpkili şeirlərlə bərabər klassik üslubda yazdığı təravətli qəzəllər, dini-fəlsəfi
məzmunlu mərsiyə, növhə və sinəzənlərdən ibarət zəngin ədəbi irs qoyub getmişdir.
Şairin “Divan”ında məhəbbət lirikası, satirası ilə bərabər mərsiyələri də geniş yer tutur. Nadim sələflərinin
poeziyasından bəhrələnsə də orijinal bədii nümunələr yaratmağa müfəvvəq olan söz ustadı olmuşdur.
XIX əsrdə mərsiyə ədəbiyyatı geniş vüsət tapmış, onun Qumri, Raci, Şüai, Sərraf, Dəxil, Ahi, M.H.Qüdsi və
Hüseyn Nadim kimi qüdrətli nümayəndələri yetirmişdir. Nəhayət, dini poeziyanın geniş yayılmasına səbəb bir də onu
yaradan şairlərdən özlərinin dünyabaxışı, təhsili, zövqü, yaşadıqları mühitin ab-havası idi: axı bu şairlərin əksəriyyəti
mollaxanalarda, ruhani məktəblərində oxumuş, “Quran” ayələrini əzbərləmiş, Yaxın və Orta Şərqin elmi-dini
mərkəzlərində mükəmməl təhsil almışdırlar”.
Nadim poeziyasının ana xəttini saf, bəşəri məhəbbətin yüksək bədii tərənnümü tutur. Şübhəsiz təkcə Nadimdə
deyil, klassik şairlərimizin əksəriyyətinin yaradıcılığında bu aparıcı mövzudur. Hüseyn Nadimin yaradıcılığında
məhəbbət fəlsəfəsinin incələnməsini belə təsnif etmək olar: 1)Sufi ilahi eşq, 2) Peyğəmbər və Əhli-beyt eşqi, 3)Dünyəvi
eşq
Onun yaradıcılığında bu səpkidən yanaşdıqda görürük ki, dünyəvi-lirik şeirlərinin əksəriyyətində bu
saydıqlarımız elə qaynayıb qarışır ki, konkret nədən bəhs etdiyi çox az şeirlərində bəlli olur. Misralar, beytlər ya
Qurani-Kərimdən bir ayə ilə bağlı olur, ya ayə və hədislərlə nəyəsə işarə edilir, ya gəlib getmiş peyğəmbərlərdən
hansınınsa adı çəkilir,ya da Əhli-beytdən kimlərsə xatırlanır, onlara müəyyən işarələr edilir. Bunlar isə daha çox ibrət
xarakteri daşıyır.
Nadimin qəzəllərində vüsal dəmlərini sevinc və şadlıq hissləri ilə əks etdirərək oxucusunu da sevincə, şadlığa
səsləyib. Şairin qəzəllərini bir qədər geniş şəkildə nəzərdən keçirərkən aydın olur ki, bu qəzəllər insan haqqında dərin
düşüncələrin məhsuludur. Bu qəzəllər ancaq geniş fəlsəfi mənada aşiqanə əsərlərdir. İnsanlığın, gözəlliyin, idealın
təsdiqidir. Bu qəzəllər sadədən mürəkkəbə, müəyyənlikdən mücərrədliyə, dünyəvi məhəbbətdən fəlsəfi məhəbbətə
doğru inkişafi təzahür etdirmək baxımından isə ardıcıllıq, poetik qanunauyğunluq Nadimin qəzəllərini klassik divan
ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələri kimi qiymətləndirməyə bizə haqq qazandırır. İlahi bir ənginlik duyulan bu qəzəllərdə
Əhli-həqqin Tanrıya məhəbbəti də zaman-zaman öz əksini tapır. “ O insanı gözlliyi duymaq, dərk etməyi öyrədir,
daxilən təmizliyə, şəxsi varlıqdan belə keçməyə, qorxmazlığa sövq edir”(Həmid Araslı (3,5))
Nadimin qəzəlləri sənətkarın “sənətkarın yaradıcılıq irsinin dəyərli bir faktı olmaqla yanaşı həm də şairin
dünyagörüşü, varlığı fəlsəfi-estetik baxışı barədə də müəyyən təsəvvür yaradır. Şeirin (qəzəllərin) başlıca ideya bədii
məziyyəti arasındadır ki, burada dünyəvi eşqlə sufiyanə məhəbbət qovuşuq şəklindədir(4,18).
Hüseyn Nadim İslam dininə ürəkdən bağlı, imanlı bir insan, Əhli-Beyt(ə) aşiqi olmuşdur. Onun yaradıcılığında
Kərbəla faciəsi yanıqlı bir poetik dillə təsvir olunmuşdur. Nadim İmam Hüseynə(ə), övladlarına, Kərbəla şəhidlərinə
çoxsaylı növhə və sinəzənlər həsr etmişdir. Onun dini lirikasında eyni zamanda HəzrətiFatiməyə (s.ə) ithaf etdiyi şeirlər
də çoxluq təşkil edir.Füzuli ədəbi məktəbinə mənsub olan Hüseyn Nadimin ədəbi irsinin çox hissəsini Kərbəla müsibəti,
Əhli-Beytə, imamlarımızın ardıcıllarından olan şəxsiyyətlər haqqında yazdığı mərsiyə, növhə və sinəzənlər təşkil edir.
Şairin dini lirikasının çox hissəsi isə İmam Hüseynə (ə) ithaf etdiyi mədhiyyələrdən ibarətdir.
Nadim Əhli-beyt şairidir. Yaradıcılığının əsas xətti Kərbəla faciəsi və onun qəhrəmanlarıdır. Nadim Kərbəla
faciəsini Dəxil, Qumri, Şüai kimi ardıcıllıqla təsvir etməmişdir. Nadimin növhələrində daha çox Raci və Sərraf ruhu
duyulur. Nadim isə Raci və Sərraf kimi əhvalatın ayrı-ayrı hadisələrini yanıqlı bir dillə nəzmə çəkmişdir.
Ruzi-həşr olunca Şimri-bihəyayə lə`nət olsun!
Hər qərinə, hər zəmanda əşqiyayə lə`nət olsun!(1,20)
XIX əsrdə - “əsrin yarısında klassik şeir dilini Xurşudbanu Natəvan, Seyid Əzim, Bahar Şirvani, Abdulla bəy
Asi və klassik poeziya janrlarında yazıb-yaradan onlarla istedadlı şair davam etdirir. Bu üslubda şeir yazanlar çoxdur.
Bunların əksərində mətnlərin lüğət tərkibi azərbaycanca baxımından xəlqılışir, nisbətən sadələşir, ancaq bütövlükdə
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Füzuli məktəbinin söz-obrazların , təşbeh və ifadələri qalır. Həmin ikililik XIX əsrdə dilinin savadlılığı ilə xüsusi
seüçilən”(5,68) Hüseyn Nadimin qəzəllərində də özünü biruzə verir.
Nadimin dili sadədir, poetikdir, aydındır, xəlqidir. Azərbaycan dilinin gözəlliyi, bədiiliyi, Nadimin şeir
yaradıcılığında özünü yüksək səviyyədə göstərir. Eləcə də şirin Cənub-Naxçıvan dialektinə xas bir çox xüsusiyyətlər
Nadimdə qorunub saxlanmışdır.
Ədəbiyyat siyahısı:
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Sabina Ahmadova
Literary quality of Hussein Nadim Nakhchivani’s creativity

Summary
The main particularity of Nadim’s creativity is that he used from artistic expression and description in creative,
original way. He was influenced by the of classics’, particulary Fuzuli’s, as well as Ahli-beyt poets’ creativity.
However, the most of them are original, new and belongs to Nakhchivani. Hussein Nadim Nakhchivani has a great
literary heritage consisting of ghazals, odes, novhes, and elegies and so on. Looking at poet’s “Divan” we can see that
elegies, novhes and laments are more preferred in the poet's literary heritage. In the Institute of Manuscripts named after
M.Fuzuli of ANAS is kept a manuscript consisting of 2 books.

Səba Namazova
Gəncə Dövlət Universiteti,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
MƏHSƏTİ GƏNCƏVİNİN ƏDƏBİ İRSİNİN MÖTƏBƏR QAYNAQLARI
Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri sayılan Gəncədə dünyaya göz açmış Məhsəti Gəncəvinin
uzun ömür sürdüyü, mükəmməl təhsil aldığı, poeziya, fəlsəfə, musiqi, şahmat və digər sahələrdə öz dövrünün kişi
sənətkarlarından heç də geri qalmadığı araşdırmalardan bəlli olur. Bu gözəl xanım şairə Şərq ədəbiyyatı və musiqisinə
də hörmətlə yanaşmışdır.
Məhsəti Gəncəvinin ayrı-ayrı qaynaqlardan toplanmış 200-dən artıq rübaisi Azərbaycan intibahının klassik
nümunələri sırasında yer alır. Düzdür, onun ədəbi irsi bütövlükdə zəmanəmizə gəlib çatmamış, şairənin rübailəri, bir
neçə qitə və qəzəli müxtəlif təzkirə, cüng, məcmuə və digər mənbələrdə qorunub saxlanılmışdır.
Onu da qeyd edək ki, Məhsəti Gəncəvinin həyatı və şəxsiyyəti haqqında məlumatlar olduqca azdır və
rübailərində də özü barədə söz açmadığından bəzi mənbələrin verdiyi kiçik qeydlərlə kifayətlənməli oluruq. Belə ki,
böyük ədəbiyyatşünas, tənqidçi Firidun bəy Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı kitabının I cildində [6], akademik
Həmid Araslının “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi və problemləri” əsərində [2] Məhsəti Gəncəvidən bəhs edilmişdir.
Akademik Rafael Hüseynovun “Məhsəti – necə varsa” monoqrafiyası [3] isə böyük şairənin həyat və fəaliyyətini
özündə ehtiva edən ən qiymətli tədqiqat əsəridir.
Firidun bəy Köçərli söz ustadlarımızın yaradıcılığına işıq tutan əsərində bu xanım şairə haqqında belə yazmışdı:
“Məhsəti Gəncəvi vəcihə və nəcibə bir qız imiş. Sultan Səncər Səlcuqinin sarayında artıq şöhrət kəsb etmişdi. Fünunişeirdə ən zərifə və qabilə bir vücud imiş, təbiəti-şeiriyyəsi var imiş. Gözəl və dilpəsənd qəzəllər inşad edərmiş. Əşarü
asarından bir çox nümunələr “Atəşkədə”də məsturdur” [6, 145].
Məhsəti Gəncəvi haqqında ən geniş və əhatəli məlumatları təbii ki, akademik Rafael Hüseynovun
araşdırmalarından əldə edirik. Ümumilikdə məhsətişünaslığın tarixində şairənin həyat və yaradıcılığından söz açan ilk
irihəcmli tədqiqat əsərinin müəllifi də məhz Rafael Hüseynovdur. Onun 556 səhifədən ibarət “Məhsəti – necə varsa”
monoqrafiyası dünya məhsətişünaslığında xüsusi dəyərə malikdir.
Rafael Hüseynov, həmçinin 1985-ci ildə Məhsəti rübailərini ilk dəfə farsca Bakıda nəşr etdirmiş [4], həmçinin
onun yazılarını Azərbaycan dilinə tərcümə edərkən xeyli sayda mənbəyə istinadən Məhsəti Gəncəvi yaradıcılığının
geniş elmi şərhini vermişdir.
Görkəmli alimin bu istiqamətdəki məhsuldar fəaliyyətinin bəhrəsi olan “Söztək gözəl Məhsəti”
monoqrafiyasında da Azərbaycanın ilk qadın şairəsi Məhsəti Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı zəngin əlyazma və arxiv
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materialları, ilk mənbələr əsasında təhlil edilmiş, onun Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı, o cümlədən mədəniyyətindəki
mövqeyi müəyyənləşdirilmiş, məhsətişünaslığın perspektivləri cızılmışdır.
Bununla yanaşı, Əməkdar elm xadimi, professor Xəlil Yusifli 1984-cü ildə işıq üzü görmüş kitabında [10]
Məhsəti rübailərinin böyük bir hissəsini tərcümə edərək oxuculara çatdırmışdır.
Məhsəti Gəncəvinin ədəbi yaradıcılığı Avropada da hədsiz marağa səbəb olmuş, onun şairə, musiqişünas,
xanəndə kimi fitri istedadını, şahmat qabiliyyətini xüsusi dəyərləndirən görkəmli alman şərqşünası Frits Meyer 1963cü ildə “Gözəl Məhsəti” adlı monoqrafiyasını [7] qələmə almışdı.
Azərbaycan ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi Məhsəti Gəncəvinin əldə olan əsərləri əsasən rübailərdən
ibarətdir. Bununla belə, onun məhəbbət və ictimai mövzulu qəzəllər yazdığı da əsərlərindən bilinir. Şairənin bir
rübaisində o cəhət aydın nəzərə çarpır:
Səndə rahatlanır bütün yaranan,
Yox, məşuq demirəm, sən bir məbudsan,
Qəzəldə xətti-xal adını çəksəm,
Bəhanədir, qəsdim tək sənsən, inan! [8, 90].
Tədqiqatlar göstərir ki, misilsiz poetik ruha malik Məhsətinin bir sıra şeirləri xalq arasında yayılmış,
toplanaraq yazıya alınmışdır. Şairənin ədəbi irsinin qorunmasında isə “Məhsəti və Əmir Əhməd” dastanının mühüm
rolu şəksizdir.
Maraq doğuran cəhət bir də budur ki, əsərlərində Məhsəti heç bir hökmdarın və sarayın adını çəkməmişdir.
Bununla belə, ondan bəhs edilən qaynaqlardan şairənin saraya yaxın olduğu aşkar sezilir. Digər tərəfdən, Məhsətinin
əsərləri bütövlükdə kağıza köçürülməmiş, onlar əksər hallarda el yığıncaqlarında, ədəbi məclislərdə bədahətən
oxunmuşdur [1, 376]. Onun əsərlərinin çox az bir hissəsinin toplanması da bundan irəli gəlir.
Akademik Rafael Hüseynovun qənaətincə, “Məhsətinin ədəbi irsinin yeni, bilinməz örnəklərinin əldə olunması
nə qədər zəruri və əhəmiyyətlidirsə, şairəyə aid edilən yad şeirləri də kənar eləmək o qədər vacibdir. Birinci iş
önümüzdə Məhsətinin poetik təxəyyülünün yeni zirvələrini açırsa, ikinci iş onu daha düzgün qavramağa imkan yaradır.
... Məhsəti professional bir şair idi və yaşadığı uzun ömür boyu da həmişə yazıb-yaradıb. Əgər biz bu gün onun
250-300 rübai yazdığını deyiriksə, yalnız əldə olan materiallardan çıxış edirik. Ən adi məntiq isə göstərir ki, şairə hətta
ayda bir rübai yazsaydı belə, 25 ilə 300 rübai çıxardı” [5, 231-232].
O da məlumdur ki, Məhsəti Gəncəvinin ədəbi irsi ayrıca əlyazma şəklində dövrümüzə qədər gəlib çatmasa da,
çeşidli qaynaqlarda Məhsətinin əlyazma divanının olmasına dair qeydlər vardır. Belə ki, XIX əsrin tanınmış tarixçisi
Marağalı Məhəmmədhəsən xan Etimadüssəltə şairənin şeirlər divanının olmasından bəhs etmiş, həmin kitabın
Ubeydulla xan Özbəyin (1510-1539) Herata hücumu zamanı məhv edildiyini də vurğulamışdı [9, 7].
Məhsəti rübailəri həm təzkirələrdə, həm də çoxsayda əlyazma toplularında yer almışdır. Şairənin bədii irsinin
ən qədim qaynaqları isə XIII-XIV əsrlərə aid edilir. Xəlil Şirvaninin 1331-ci ildə tərtib etdiyi “Nüzhətü-məcalis” adlı
əlyazma toplusu belə nümunələrdən sayıla bilər. Məhsəti rübailərinin ən çox yer aldığı digər əlyazma toplusu isə 1342ci ildə Bədrəddin Cacərmi tərəfindən tərtib olunmuş “Munisül-əhrar fi dəqayiqül əşar” kitabıdır.
İstanbul Universitetinin kitabxanasında saxlanan XIV əsrə aid iki əlyazma toplusunda da Məhsəti rübailərinə
yer verilmişdir. XIV əsrin ortalarında köçürüldüyü təxmin olunan və Tehran Milli Məclisi kitabxanasında saxlanılan
əlyazma toplusunda isə Məhsəti Gəncəvinin 13 rübaisi vardır. Həmin rübailərdən birinə hətta “Məhsəti və Əmir
Əhməd” dastanında da rast gəlmək olar. Şairənin rübailərinin toplandığı ən zəngin qaynaqlardan biri də məhz bu
dastandır. Dastanı Rafael Hüseynov hərtərəfli tədqiq etmiş, əsərin bir sıra məziyyətlərinə aydınlıq gətirmişdir. Onun
fikrincə, “Məhsəti və Əmir Əhməd” əsərinə müəyyən şərtiliklə elə rübailər dastanı da demək olar. Çünki bütün dastan
boyu səpilmiş rübailər ilk baxışda bu fikri oyadır ki, əsərin məqsədi yalnız Məhsəti və Əmir Əhmədin sevda tarixçəsini
oxucuya çatdırmaq deyil, bəlkə də bu münasib süjetdən istifadəylə rübainin rəngarəng tematikalı əlvan xəritəsini
nümayiş etdirməkdir [5, 297].
“Məhsəti və Əmir Əhməd” dastanının əlyazma nüsxələri XV-XVI əsrlərə aid edilir. O əlyazmalardan ikisi
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. Dastanın əlyazması öncə İrəvanda sərdar Şahqulu
xanın kitabxanasında, sonra isə görkəmli yazıçı, publisist Məmməd Səid Ordubadinin şəxsi kitabxanasında olmuşdur.
Rafael Hüseynovun tədqiqatlarına əsasən, Məhsətinin və Əmir Əhmədin dilindən verilmiş rübailərin yer aldığı dastanı
XIII əsr müəllifi Abdulla Cövhəri Zərgər Təbrizi qələmə almışdır. Nəsrlə nəzmin növbələşməsi şəklində yazılmış
dastanın əlyazmaları İstanbulda və Londondakı Britaniya Muzeyində də saxlanılır.
Qeyd edək ki, Məhsəti Gəncəvinin poetik yaradıcılığı hər zaman yüksək qiymətləndirilmiş, fəlsəfi rübainin
gözəl örnəklərini yaradan şairənin bu janrda qələmə aldığı şeirlərin heç də Ömər Xəyyam rübailərindən geri qalmadığı
dəfələrlə vurğulanmışdı. Onun məhəbbət lirikası insan qəlbinin ən incə hisslərini ifadə etməyə qadirdir.
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Saba Namazova
Reliable sources on Mahsati Ganjavi's literary heritage
Summary
Although the literary heritage of Mahsati Ganjavi, known as the master of the rubai(quatrain) in the Near and
Middle East, one of the most prominent representatives of classical Azerbaijan literature, has not reached up to present
in the form of a separate manuscript, there are records in various sources about existence of her divan’s manuscript. The
earliest sources for Mahsati’s literary creativity are considered to be the remains of the 13th-14th centuries. But the vast
majority of the collection of selected manuscripts of this prominent poetess dates to the 19th century.

Fərman Xəlilov
AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi,
filologiya üzrə elmlər doktoru
MİRZƏ ƏLİ MÖCÜZÜN ƏLYAZMALARININ
TƏBRİZLİ TOPLAYICISI
Uzun illər möcüzşünaslıqda belə bir iddia hökm sürmüşdür: M.Ə.Möcüzün ədəbi irsinin toplanılması, təbliği
və nəşri ilə ilk dəfə məşğul olmaq təşəbbüsü tədqiqatçı Q.Məmmədliyə məxsusdur. Düzdür, 1945-ci ildə Təbrizdə ilk
dəfə Möcüzün “Seçilmiş əsərləri”ni oxuculara təqdim etdikdən sonra 36 il ərzində Bakıda şairin ən kiçiyi 20, ən böyüyü
isə 350 səhifədən ibarət olan 6 kitabını çap etdirməsi Q.Məmmədlinin danılmaz xidmətidir.Lakin əldə etdiyimiz bir sıra
faktlar göstərir ki, Q.Məmmədlidən əvvəl də şairin şeirlərini toplayan, təbliğ edən və hətta çap etdirmək təşəbbüsündə
olan H.M.Naxçıvani, Q.Paşazadə, Ə.Birəng, B.Məmmədzadə, Y.Xeyrabi kimi ədəbiyyat həvəskarları olmuşdur. Belə
həvəskarlardan biri də Cənubi Azərbaycanın məşhur kitabşünas alimi və ictimai xadimi H.M.Naxçıvanin oğlu Əli ağa
Naxçıvanidir (? – 1982).
Əvvəla, Ə.Naxçıvaninin Möcüzlə tanışlığının tarixçəsi haqqında. Möcüz Əli ağanın atası H.M.Naxçıvani ilə
uzun illər dostluq etmiş, vaxtaşırı onunla məktublaşmış, şeirlərini ona göndərmiş, Təbrizə yolu düşəndə isə həmişə onun
evində qonaq olmuş, “öz ziyalı dostu ilə müxtəlif ictimai-siyasi və ədəbi mövzularda fikir mübadiləsi aparmışdır” (3, s.
15). Təbii ki, Əli ağa Möcüz haqqında ilk dəfə atasından eşitmiş, ailə kitabxanalarında isə şairin avtoqrafları ilə tanış
olmuşdur. Əli ağanın Möcüzlə şəxsən tanışlığı haqqında da əlimizdə faktlar vardır:
1. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Möcüz Təbrizə yolu düşəndə H.M.Naxçıvaninin evində qonaq qalarmış.
Təəssüf ki, bu günədək onun nə vaxt, nə məqsədlə və neçə dəfə Təbrizə səfər etməsini konkret şəkildə müəyyənləşdirə
bilməmişik. Lakin şübhə etmirik ki, Əli ağanın Möcüzlə şəxsi tanışlığı şairin keçən əsrin təxminən 20-30-cu illərində
Təbriz səfərləri zamanı onların evində qonaq qaldığı dövrə təsadüf edir. Möcüzün 1922-ci ildə H.M.Naxçıvaniyə
yazdığı bir məktubunda “ağazadələrə ... çox-çox salam edirəm” , (6, s.133) yazarkən hacının oğlanlarını, o cümlədən
Əli ağanı nəzərdə tutması da bu fikrimizi qüvvətləndirir.
2. “Arzu eylədiyim şeylərə oldum nail” misrası ilə başlayan şeiri yazılan vərəqin haşiyəsində şairə məxsus belə
bir qeyd var: “Xedməte-Mirzə Əbdülhüseyn və ağaye-Əli ağa ərze-təbrik və səlam. Əgər ağaye-Hacı Məhəmməd ağa
Möcüz ra fəramuş fərmudənd... salam əz bənde təbliğ fərmayid...” (7, v. 1). Qeyddən aydın olur ki, Möcüz Şəbüstərdə
həyata keçirməyə nail olduğu bəzi məqsədlərinə dair hesabat xarakterli həmin şeiri 1931-ci ildə (vərəqdə şeirin yazılma
tarixi belə göstərilib) Mirzə Əbdülhüseyn və Əli ağaya göndərmişdir. İlk dəfə tədqiqata cəlb etdiyimiz bu fakt da
Möcüzün Əli ağa ilə səmimi şəxsi münasibətlərindən xəbər verir.
3. 1933-cü ilin yayında Möcüz Şahruda gedərkən “bir neçə gün hacıgildə (H.M.Naxçıvani nəzərdə tutulur –
F.X.)” (3, s. 15) qalır. Əli ağa Möcüzlə görüşüb ətraflı fikir mübadiləsi aparmaq üçün əlverişli imkan tapır. Bu vaxt Əli
ağanın möcüzşünaslıq üçün tarixi xidmətlərindən biri bu olur ki, şairin başında pəhləvi börkü, əlində kitab tutmuş son
foto şəklini çəkir. (16, s. 105) Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Möcüzün 40-45 yaşlarında olarkən əynində əba, əlində
kitab olan məşhur foto şəklinin də Əli ağa tərəfindən çəkilməsi haqqında ehtimal və məlumatlar vardır (3, s. 17; 16, s.
105).
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Ə.Naxçıvaninin öz ifadələri ilə desək, Möcüzün “mənalı şeirlərinə marağı və sevgisi” atasının şəxsi
kitabxanasında şairin avtoqraflarını gördüyü və onların məzmunu ilə tanış olduğu vaxtdan başlayıb. Getdikcə şairin
poeziyasının vurğununa çevrilən Əli ağa Möcüzün şeirlərini toplamağa da maraq göstərmiş və bu istiqamətdə müəyyən
işlər görməyə nail olmuşdur. Hazırda Təbriz Mərkəzi Kitabxanasında Ə.Naxçıvaninin tərtib etdiyi Möcüzün 119 şeirini
və 2 bəhri-təvilini əhatə edən 89 vərəqlik bir şeir dəftəri saxlanılır (1). Dəftərin 89-cu vərəqində farsca yazılan “1 avqust
1938-ci ildə Şəbüstərdə əldə etdim və köçürdüm. Əli Naxçıvani” qeydindən aydın olur ki, o, Şəbüstərə xüsusi səfər
etmiş, şairin 41 şeirini və 2 bəhri-təvilini toplamışdır. Maraqlıdır ki, Əli ağa atası H.M.Naxçıvaninin 1928-ci ilədək
topladığı şairin 78 şeirini də dəftərə daxil etmişdir. 63-cü vərəqdə həmin 78 şeirin H.M.Naxçıvani tərəfindən
toplanılmasına aid belə bir qeyd var: “Yuxarıdakı şeirlərin surətini 14 rəbiüləvvəl 1347-ci ildə Təbrizin 13-14
kilometrliyində yerləşən Nemətabad kəndində dəftərə qeyd etdim. 1307 (1928 – F.X.), avqusun əvvəlləri. M.N.
(Məhəmməd Naxçıvani – F.X.)”.
Dəftərə daxil edilən şeirlər şairin yaradıcılıq istiqaməti, satiralarının mövzu dairəsi, ideya-məzmun
xüsusiyyətləri, surətlər aləmi, dili, bədii təsvir və ifadə vasitələri baxımından XX əsr Azərbaycan satirik poeziyasının
qiymətli nümunələridir. Şeirlərin təsnif edilmədən necə gəldi yazılması, bəzi sözlərə pərakəndə halda izah və qeydlərin
verilməsi və eyni şeirin hissələrinin bir-birindən xeyli aralı olan ayrı-ayrı səhifələrə köçürülməsini nəzərə alsaq, bu
dəftəri şairin ədəbi irsinin toplanılmasının başlanğıc mərhələsində meydana çıxan çapa hazırlıq dəftəri hesab etmək olar.
Şairin öz ideya və arzularını farsdilli oxuculara çatdırmaq məqsədilə yazdığı farsca 14 şeiri özündə birləşdirməsi, 14
şeirin yazılma tarixinin, 13-nün isə şairin özü tərəfindən verilən sərlövhəsinin göstərilməsi dəftərin elmi dəyərini
müəyyən edən əsas xüsusiyyətlərdəndir. Dəftərdəki yazılma tarixi göstərilən şeirlər şairin yaradıcılığının inkişaf
mərhələlərini izləmək baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Vaxtilə Q.Məmmədlinin nəşrlərində təhrif olunan söz,
misra, beyt və bəndlərin orijinalına uyğun olaraq bərpa edilməsində də bu dəftər etibarlı məxəzlərdən biri sayıla bilər.
Təxminən 80 il bundan əvvəl tərtib olunmasına baxmayaraq, həmin dəftər bu gün də elmi əhəmiyyətini itirməmişdir.
Təkcə onu vurğulamaq kifayətdir ki, dəftərdəki 31 şeir (bunların 8-i fars dilindədir) hələ indiyədək şairin çap olunan
kitablarının heç birinə daxil edilməmişdir.
Son zamanlarda tapılıb aşkara çıxarılan Ə.Naxçıvaninin Müəddəb adlı bir şəxsə yazdığı qəbz və üç məktub isə
(15) onun Möcüzün ədəbi irsinin toplanılmasındakı xidməti haqqında yeni və daha ətraflı məlumatlar almağımıza
imkan verir. Məhəmmədrza Müəddəb (1912-1991) Şəbüstərdə tanınan məşhur dərzilərdən biri olmuşdur. Mükəmməl
təhsil almasa da, ədəbiyyat həvəskarı kimi şəxsi mütaliəsi sayəsində Şərq poeziyasından xəbərdar idi. Möcüzün
satiralarının vurğunu olan Müəddəb həm də şairin ideyalarının fəal təbliğatçısı olmuş, onun şeirlərinin böyük bir
qisminin avtoqraflarını uzun illər qoruyub saxlamışdır. Belə bir ədəbiyyat həvəskarının sorağını eşidən Ə.Naxçıvani
yenidən Şəbüstərə gəlmiş, 14 yanvar 1939-cu ildə ona fars dilində kiçik bir qəbz verərək şairin avtoqraflarını alıb
atasının şəxsi kitabxanasına aparmışdır. Qəbzin Azərbaycan dilinə tərcüməsi belədir: “Ağayi-dərzi Rza Müəddəb
Şəbüstəridə olan mərhum Möcüzün öz xətti ilə kiçik vərəqlərə yazılmış bir qədər şeiri mən Əli Naxçıvaniyə təhvil
verildi ki, inşaallah üzünü köçürəndən sonra o həzrətə qaytarım. Habelə mərhum Möcüzün tərtib edəcəyim divanının bir
nüsxəsini də o həzrətə təqdim edim və bu qəbzi geri alım (Ə.Naxçıvaninin imzası)” (11, v.1). Ə.Naxçıvani avtoqrafları
aparandan sonra 2 il 3 ay ərzində onların arasında çox gərgin məktublaşma olmuşdur. Müəddəbin məktubları əlimizə
gəlib çatmasa da, Ə.Naxçıvaninin ona yazdığı üç cavab məktubundan aydın olur ki, Müəddəb təkidlə, hətta bir qədər
kobudluqla verdiyi avtoqrafların geri qaytarılmasını tələb etmişdir. Əli ağa isə dönə-dönə bildirmişdir ki, avtoqrafları
“saxlamaqda məqsəd budur ki, sərbəst bir vaxtda və xüsusi şəkildə o rəhmətliyin şeirləri bir dəftərə yazılsın” (12, v. 1).
O, ikinci məktubunda yazır: “Möcüzün başqa şirin şeirlərini də tapmışam və divanına artıracağam” (14, v. 1). İkinci
məktubda yazdığı aşağıdakı sözlər isə göstərir ki, Əli ağa artıq şairin divanının tərtibinə başlamış və hətta bəzi əməli
işləri də həyata keçirmişdir: “Yazı qaydasını təkrar dəyişmişəm. O da budur ki, hücrəmizdə olan yazı makinası ilə
yazıram. Sonra cildləyəcəyəm”. Yeri gəlmişkən, Möcüzün S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Dövlət Ədəbiyyat
və İncəsənət Arxivində saxlanılan 6 avtoqrafının vərəqində (8) Əli ağaya məxsus “səbt şod № 128” (“köçürüldü №128”
– F.X.) qeydi vardır ki, bu da onun Möcüz divanının tərtibi prosesindəki fəaliyyətinin kiçik bir əlamətini göstərən
faktdır. Ə.Naxçıvani ikinci məktubundan 2 ay yarım keçəndən sonra Müəddəbə göndərdiyi üçüncü məktubunda
gözlənilmədən yazır: “Rəhmətlik şairin divan probleminə gəlincə, məsələ belədir ki, mən öncədən iki cild dəftərçə
hazırlamışdım. Buraya Möcüzün bütün şeirləri, habelə foto şəkli və öz əlimlə yazdığım tərcümeyi-hal daxil idi. Hər iki
cildi itirmişəm... Elə bil öz həyatımı itirmişəm” (13, v. 1). Lakin ümidini itirməyən Əli ağa həmin dəftərləri tapacağını
və Möcüzün “bir mükəmməl divanını” hazırlayacağını Müəddəbə vəd edir, həm də onun köməyinə ehtiyacı olduğunu
bildirir: “Xülasə, mərhum şairin divanını tərtib etmək üçün onun müfəssəl şərh-halı lazımdır ... Bu xüsusda ağayiMüəddəbin köməyinə ehtiyac vardır”. Məktubda “indi Maarif Nazirliyi türk dilində şeirlər çap etməyə icazə vermir”
yazmasından isə aydın olur ki, Əli ağa tərtib etdiyi divanı hətta çap etdirmək təşəbbüsündə imiş. 1941-ci ildə Sovet
qoşunlarının İrana yeridilməsi nəticəsində yaranmış yeni əlverişli ictimai-siyasi şəraitdə Təbrizdə çıxan “Azərbaycan”
qəzetinin yazdıqları Əli ağanın həqiqətən belə bir təşəbbüsdə olmasını təsdiq edir: “... Ağayi-Əli Naxçıvani şairin
(Möcüzün – F.X.) tamam şeirlərini cəm etməkdədir və bu təzəlikdə çap olunacaqdır” (10). Maraqlıdır ki, qəzet həmin
nömrəsində Əli ağanın redaksiyaya təqdim etdiyi Möcüzün öz əli ilə farsca yazdığı tərcümeyi-halının Azərbaycan dilinə
tərcümə olunmuş tam mətnini dərc etmişdir. Sovet qoşunları İrana daxil olandan sonra Əli ağa və Müəddəb arasındakı
kulminasiya nöqtəsinə çatan gərginlik birdən-birə səngimiş və yox olmuşdur. Bunun əsl səbəbi Müəddəbin ana dilində
yazıb-yaradan ifşaçı şairə mənfi münasibət bəsləyən İran rəsmi dairələrinin sonralar ondan “qisas alacağından” ehtiyat
edərək susması və Əli ağadan şairin avtoqraflarını tələb etməkdən əl çəkməsidir. Əli ağa tərəfindən 1939-cu ildə
Müəddəbə verilən qəbzin bu gün də Müəddəbin ev arxivində saxlanılması sübut edir ki, o (Müəddəb), həqiqətən şairin
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avtoqraflarını geri ala bilməmişdir (Xatırladaq ki, Əli ağa avtoqrafları qaytarandan sonra qəbzi geri alacağını yazmışdı).
Araşdırmalar göstərir ki, Müəddəb kimi Ə.Naxçıvani də Sovet qoşunları İrandan çıxarılandan sonrakı aqibətini
düşündüyü üçün şairin divanını çap etdirmək fikrindən birdəfəlik əl çəkmişdir. Belə bir şəraitdə Sovet qoşunlarının
tərkibində Cənubi Azərbaycana göndərilən kapitan Q.Məmmədli təşəbbüsü ələ alaraq 1942-ci ildə Möcüz haqqındakı
ilk məqaləsini (2), 1945-ci ildə isə Təbrizdə şairin ilk “Seçilmiş əsərləri”ni (16) çap etdirməyə nail olmuşdur.
Başladığı işi İranda gözlənilən təhlükəli ictimai-siyasi şərait ucbatından axıra çatdıra bilməsə də,
Ə.Naxçıvaninin keçən əsrin 30-40-cı illərində Möcüzün avtoqraflarını toplayaraq çapa hazırlaması şairin ədəbi irsinin
təbliği və nəşri istiqamətində ilk təşəbbüslərdən biri kimi mühüm elmi əhəmiyyətə malikdir. Onun səyi nəticəsində
Möcüzün itib-batmaq təhlükəsindən xilas olan avtoqraflarının böyük bir qismi bu gün şairin əsərlərinin elmi-tənqidi
mətninin hazırlanmasında istinad ediləcək ən mötəbər və etibarlı ilk mənbədir.
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Farman Khalilov
The Tabrizian collector of Mirza Ali Mojuz’s manuscripts
Summary
In this article the author grounding on new facts investigates the questions of collection of M.A .Modjuz’s
autographs and their preparation for printing by A. Nakhchivanli, a lover of literature.
The author has concluded that though A. Nakhchivanli couldn’t finish his work because of unsuitable social –
political situation in Iran, however thanks to his attempt the poet’s autographs which were in danger of loss were saved
and now they are the most reliable and authoritative sources for the preparation of the poet’s academic-critical text.
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Təhminə Bədəlova
AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “MƏXZƏNÜL-ƏSRAR” POEMASINDA ŞAİR
ÖZÜ, MÜASİRLƏRİ, SƏNƏTİ VƏ GÖRÜŞLƏRİ HAQQINDA
Nizami Gəncəvinin hər bir əsəri orijinallığı ilə, Şərq xalqlarının təfəkkür və düşüncə sistemində yeni
istiqamətlər açan məzmun və ideyaları ehtiva etməklə yanaşı, quruluş, kompozisiya baxımından da unikal sənət
örnəkləridir. Şairin məsnəviləri bütün mövcud və məlum elmi, fəlsəfi, ədəbi dəyərlərindən başqa, müəllifin dövrü,
həyatı, yaradıcılığı, dünyagörüşü və s. haqqında qiymətli məlumatların yer alması səbəbindən də zəngin məxəz sayılır.
Xəlil Yusifli yazır ki, “Nizami özü ...əsərlərində kim olduğunu dönə-dönə nəzərə çatdrımış, yaratdıqları ilə zamanı və
məkanı fəth etdiyini söyləmişdir” (1, 3). Ümumiyyətlə, şairin həyat və fəaliyyətinin ayrı-ayrı məqamlarını
dəqiqləşdirməyə, aydınlaşdırmağa çalışan bütün tədqiqatçılar, o cümlədən Y.E.Bertels də Nizami haqqında ilkin
qaynağın məhz onun öz əsərlərinin olduğunutəsdiq edirdi: “Известо, что Низами в своих поэмах неоднократно
говорит о себе. Эти высказывания составляют главный источник наших сведений о его жизни” (2, 91). Qeyd
edək ki, şairin birinci məsnəvisi bu baxımdan çox zəngin material verir. Nizami bu poemada yalnız lirik ricətlərdə deyil,
bəzən bütöv bir fəsildə özündən, müasirlərindən, sənətindən və görüşlərindən geniş bəhs etmişdir.
“Məxzənül-əsrar”da Nizami Gəncəvinin birbaşa özünə müraciətlə və ya özü haqqında söylədiyi parçalarda
şairin dinə münasibəti, eyni zamanda bu münasibətin onun həyatının ən müxtəlif aspektlərində doğurduğu
assosiasiyalar əksini tapmışdır. Orta əsrlərin kanonlaşmış qaydalarına əsasən və həm də daha çox daxili sevgi və
imandan gələn bir istəklə şair əsərlərini Allahın birliyi, qüdrət və mərhəmətinin sonsuzluğu, peyğəmbərin nət`i, meracı
və s. kimi ənənəvi başlıqlarla rövnəqləndirmişdir. Nizami bu hissələrdə poeziyanın ecazkar sənətkarlıq, obrazlılıq
məharətindən ustalıqla və fövqəlinsan təfəkkürünün, düşüncəsinin bəhrəsi olan məcazlardan istifadə etməklə
mükəmməl bədii nümunələr ortaya qoymuş, eyni zamanda da bir çox həyati vacib məsələlərə öz münasibətini
sərgiləmişdir. Nizami Gəncəvi nə qədər bəşəri sənətkardırsa, onun irsində multikultural yanaşma və tolerant əhvaliruhiyyə nə qədər güclüdürsə, şair eyni zamanda bütün idrakı və qəlbi ilə bir müsəlman idi, İslamın hökm və qaydaqanunlarına səmimiyyətlə sadiq idi. Şair Tanrının vahidliyini və kainatın Böyük Yaradanın qüdrətindən doğulduğunu
bütün ağlı və qəlbi ilə qəbul edir. Elə “Məxzənül-əsrar”ın “Tövhid və minacat” (“ )”فی التوحیو و المناجاتhissəsində
oxuyuruq:
بنده نظامی که یکی گوی تست
( در دو جهان خاک سر کوی تست3, 9)
Bu qul – Nizami ki Sənin təkliyini tərənnüm edir,
Hər iki dünyada Sənin səri-kuyinin torpağıdır.
(4, 29)
Şair İslama həm də bir elm kimi yiyələnmişdi. Y.Bertels yazırdı: «…основным предметом изучения в XII в.
было богословые, переплетенное с юридическими науками (фикх), трактующими нормы шариата. Доказывать
прекрасную осведомленность Низами в данной области едва ли нужно. Вся его первая поэма – одно блестящее
доказательство этого, да и вступительные части всех остальных поэм тоже почти всегда затрагивают
сложнейшие вопросы мусульманской теологии» (2, 106).
Şair, hər şeydən əvvəl, yaradıcılığının dəyərini, qiymət və əhəmiyyətini anlayır və bunu Tanrının lütfü kimi
qəbul edir. Yəni, açıq-aşkar yazır ki, məhz Allahın təqdiri ilə ()تأیید, O, təsdiq etdiyi üçün “Nizaminin torpağı” Onun
tövhid dənəsindən (becərilmiş) tarladır.
که بتأیید اوست خاک نظامی
( مزرعۀ دانۀ توحید اوست3, 5)
Onun təsdiqi ilə Nizaminin torpağı
Onun Tohid dənəsinin tarlasıdır.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Rüstəm Əliyev burada “Nizaminin torpağı” ( )خاک نظامیifadəsinin birbaşa
“Gəncə” anlamında işləndiyini qeyd edir (5, 238). “Yəni: Nizaminin yurdu Gəncə torpağı Allahın birliyini, vahidliyini
qəbul etdiyi üçün Onun mərhəmətindən gülüstanlı bir tarlaya bənzəyir”. Biz belə güman edirik ki və öncə gələn beytlərə
əsasən də belə qənaətə gəlmək olar ki, şair burada daha çox öz mahiyyətini, xislətini, yaradıcılığının mayasını nəzərdə
tutmuşdur. Ümumiyyətlə, şair həm “Məxzənül əsrar”da, həm də digər poemalarında da insanı “torpaqdan yaranıb
torpağa dönəcək varlıq” anlamında tez-tez torpaq adlandırır. Məsələn, “Xosrov və Şirin”də şair insana müraciətlə deyir:
“Bu bir ovuc torpaqda, ey (bir) ovuc torpaq
On barmağınla çıraq yandırsan da...”
(6, 202)
Nizami Tanrının birliyinə inamını və ona ibadəti qazandığı müvəffəqiyyətin əsas səbəbi bilir. Məhz Tanrıya
köləlik (ibadət) şairi, onun adını yüksəltmişdir:
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ای شرف نام نظامی بتو
(خواجگی اوست غالمی بتو2, 11)
Nizamininadınınşərəfli olmasınabais Sənsən,
Onun ağalığının (böyüklüyünün) səbəbi Sənə köləlik (qulluq) etməsindədir. (3, 29)
Şairin İslam peyğəmbərinə müraciətləri, ona dua və ricaları dini inancının sabitliyini və möhkəmliyi göstərir.
Nizami qələmə aldığı əsəri başa çatdıra bilmək üçün “Peyğəmbərin meracı” (“ )”در معراجhissəsində ondan yardım
istəyir.
دورسخارا بتمامی رسان
(ختم سخن را بنظامی رسان3, 18)
Öz səxavətinin dövrəsini axıra çatdır,
Öz sözlərini axıra çatdırmağa Nizamiyə imkan ver! (4, 38)
Təkcə “Məxzənül-əsrar”da peyğəmbərə beş nə`t həsr edən şair özünü “onun gülü üçün oxuyan bülbül
adlandırır. Məlumdur ki, “gül” həm də İslam dininin təşbihidir.
طب نظامی که باو چون گلست
(بر گل او نغز نوا بلبلست3, 20)
Nizaminintəbionunçün(açılmış) güldür,
Onun gülü üçün gözəl səsli bülbüldür.

(4. s. 40)

Şairin əsərlərindən aydın olur ki, o, özünəqədərki zəngin elmi, fəlsəfi və bədii irsə dərindən yiyələnmişdir. Bu
qənaət bilavasitə əsərlərinin mətnindən hasil olmaqla yanaşı, şairin özünün birbaşa işarələri də bunu sübut edir. Şair hər
hansı bir mövzuya müraciət edəndə ondan əvvəl həmin mövzuda yazmış sənətkarları böyük hörmət və ehtiramla
xatırlamışdır. Bəzən konkret ad çəkməsə belə, onun kimdən bəhs etdiyi aydın olur, bəzən isə ümumi şəkildə özündən
əvvəlki sənətkarlara sayğısını bildirir. Məsələn, “Məxzənül-əsrar”da şair peyğəmbərin meracından danışarkən özündən
əvvəl bu mövzuda yazılanlara təvazökarlıqla münasibət bildirir:
چون تک ابلق بتمامی رسید
(غاشیه داری بنظامی رسید3. s. 13)
(Səhərin) boz atının yürüşü axıra çatırkən
Nizamiyə yalnız yəhər daşımaq qismət oldu. (4. s. 31)
Nizami yazır ki, başqa şairlər ondan öncə Məhəmmədin meracını tərənnüm etdikləri və bu haqda ən gözəl
sözləri söylədikləri üçün Nizami gecikmiş, ona deyiləcək bir söz qalmamışdır.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, şairin yazdıqlarından aydın olur ki, o, öz sözünün dəyərini, qiymətini çox
yaxşı dərk edirdi. Aşağıdakı misralardan da görürük ki, müasirləri Nizamiyə böyük ehtiram bəsləmiş, sənətinə hörmət
göstərmişlər.
روی نهادند ستایندگان
من دگرم این دگران کیستند

گرچه بدین درگه پایندگان
(پیش نظامی بحساب ایس تند3. s. 36)

Əbədilər (şahlar) sarayına
Mədh yazan (şairlər çox) yığışıblarsa da,
(Hamısı) Nizamiyə hesab vermək üçün ayağa dururlar.
Mən başqayam, onlar kimdirlər?
(4. s. 58)
Bu parçadan Nizaminin saray şairlərinə, mədhiyyəçilərə, həm də onların dahi şairə münasibəti bəlli olur. Nə
qədər şah sarayına yaxın olsalar da, bu şairlər Nizaminin, onun sözünün, hikmətinin qarşısında ehtiramla təzim edirlər.
Şair özü də onlardan fərqləndiyini, “atını onlardan xeyli irəli çapdığını” bilir, “söz bayrağını göylərə ucaldan” sənətkar
“söz almazından düzəldilmiş qılıncla dalınca gələnlərin hamısının başını vurduğunu” söyləyir. Nizami özünün və
sənətinin daha da ucalacağını, inkişaf edəcəyini müdrik bir uzaqgörənliklə dərk edirdi.
پای مرا همسر باالتریست
باشد کز ه ّمت خود بگذرم

گرچه خود این پایۀ بیهمسریست
(اوج بلندست درو میپرم3, 38)

Hələ indiki səviyyəmdə tayım olmasa da,
Mənim rütbəmin başı yenə də ucalacaqdır.
Mən ən yüksək zirvələrə uçacağam,
Ola bilsin ki, öz (yüksək) himmətimdən də (ucalara) qalxacağam. (4, 59)
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“Məxzənül-əsrar” şairin yaradıcılığında yeni bir mərhələnin başlanğıcı olmaqla yanaşı, bütün Şərq
ədəbiyyaında həm forma, ölçü-vəzn, kompozisiya, həm də mövzu, ideya baxımından tamamilə yeni bir istiqamətin
özülünü qoydu. Məsnəvinin “Peyğəmbərin meracı” hissəsində Nizami özündən əvvəl “Sirlər xəzinəsi” kimi poema
yazılmadığına işarə edir:
منکه سرایندۀ این نو گل
(باغ ترا نغز نوا بلبلم3, 36)
Mən bu təzə gülün tərənnümçüsüyəm,
Sənin bağının gözəl səsli bülbülüyəm. (4, 56)
Nizami Gəncəvi öz yaradıcılığının dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin incisi olduğunu dönə-dönə vurğulamışdır və
qeyd etmək lazımdır, ədəbiyyat tarixində çox az sənətkar özü, yaradıcılığı, həyat tərzinə dair belə müfəssəl, dəqiq fikilər
söyləmişdir. Təbii ki, bu, şairin əvvəla, özündən əvvəlki ədəbi-mədəni irsə dərindən yiyələnməyinin, ona bələdliyinin
nəticəsi idisə, digər tərəfdən onun uzaqgörənliyi, bir üləma, şeir-nəzm bilicisi kimi gəldiyi qənaəti idi. Şair yazdığı
əsərin bənzərsizliyini, ona qədər belə bir söz incisinin yaradılmadığını xüsusi qeyd edir. “Mənim yaratdığım bakirə
mənaların misli yoxdur, / Onların boyu ölçüsündə libas yoxdur” (4, 234), - fikri ilə şair yaratdığı məsnəvinin Şərq bədii
firki tarixində yeni bir səhifə açdığını dərk etdiyini göstərir. Əgər doğma şəhərinə bu qədər bağlanıb qalmasaydı,
qarşısında İraq xəzinələrinin açıla biləcəyini deyir.
گنجه گره کرده گریبان من
(بی گرهی گنج عراق آن من3, 247)
...Gəncə mənim yaxamı düyünləyibdir,
Bu düyün olmasaydı, İraqın xəzinələri mənim olardı. (4, 234)
Məlumdur ki, şair əsərini Sənai Qəznəvinin “Həqiqətül-həqayiq” əsərinin təsiri ilə yazmışdır. Lakin Nizami
böyük sələfini təkrarlamamış, özünün təbiri ilə desək, “ürəyinin ona diktə etdiklərini qələmə almışdır”.
ععاریت کس نپذیرفته ام
(آنچه دلم گفت بگو گفته ام3, 36)
Heç kimsədən mən borc qəbul etməmişəm,
Hər nə ürəyim deyibsə: “De!” – demişəm. (4, 57)
Maraqlıdır ki, Nizami ilk poemasında müasirlərinə və oxucularına müraciət edərək, dilinin – şivəsinin “əsl”
fars dilindən fərqləndiyini incə bir eyhamla çatdırmışdır. Aşağıdakı beyt də sübut edir ki, fars dili şairin doğma dili
olmamışdı, əks halda o, öz şivəsini “qərib” adlandırmazdı:
شیوه غریبست مشو نامجیب
(گر بنوازیش نباشد غریب3, 37)
(Mənim) şivəm qəribdir, onu rədd etmə,
Əgər onu nəvazişlə qarşılaşan, qəriblikdən çıxar.

(4, 58)

Bununla belə, Nizami “bu şivədə” mahir ovçu olduğunu, qeyri-adi əsərlər yaratdığını, şeiri meyxanələrdən
azad etdiyini söyləyir. Nizami sözünün bəşəriliyini, din və dil çərçivələrindən azad olduğunu da, zahid və rahiblərə fərq
qoymadığını da yeri gəldikcə qeyd edirdi.
Nizami özünü “söz cadugəri” adlandırır, hətta şairin məharəti “cadunun səbrini belə, əlindən alıbdır”.
“Məxzənül-əsrar”da müəllif özünün halal zəhmətlə dolandığına, dünyanın maddiliklərindən uzaq olub, “bir küncə
çəkilməsinə”, “dünya təmənnasında omadığına” işarə edir. Şair, məqam düşdükcə, öz həyat tərzini nümunə göstərir,
“diləklərin yolunda təmiz (pak) qala bilmək” üçün “Nizami kimi var-yoxundan tamam əl çəkməyin” vacibliyini bildirir,
“Nizami fələyin artıq-əskikliyindən keçdiyi üçün / Onun işi fələkdən yüksəklərə ucaldı”, - deyir.
Şairliyi, şeir yazmaq sənətini – “naz çəkmək işi” adlandıran şair şeirlərinin şirinliyindən, qəzəlxanların
dillərinin əzbəri olmasından da danışır. Nizamiyə görə, belə uğur qazanmasının sirri isə “sinəsinin saf, ürəyinin işıqlı,
sözünün düz olmasıdır”.
Nizami Gəncəvinin qırx yaşlarında, yaradıcılığının ilkin dövrlərində qələmə aldığı “Məxzənül-əsrar”
poeması şairin yaradıcılığı, sənəti, həyat tərzi, görüşləri haqqında zəngin məlumat verir. Məsnəvinin bu baxımdan daha
geniş tədqiqata ehtiyac vardır.
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Tahmina Badalova
About the poet, his contemporaries, art and ideas
in the epics “Makhzanul-Asrar” by Nizami Ganjavi

Each work of Nizami Ganjavi is an unique art example by its originality, encompassing contents and ideas
opening new directions in the Oriental people’s thinking system, and finally its strucuture and composition. The poet’s
epics are important from the standpoint to contain precious information about his period, life and works besides all
knowm scientific, philosophical and literary values. It is to be noted that Nizami’s first epics provides rich information
and material from this point of view. In this epics the poet has delt with his life, contemporaries, his art and looks
completely in a chapter, but not only in the separate returnings.

Sonaxanım Hadiyeva
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
böyük elmi işçi
ƏRDƏBİL ŞAİRLƏRİ
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının bir hissəsini Ərdəbil ədəbi mühitində yetişən şairlərin yaratdığı gözəl şeir
nümunələri təşkil edir. Bizim Cənubi Azərbaycanla ədəbi əlaqələrimiz daima olmuşdur. Müxtəlif zaman kəsiyində hər
hansı sahədə ayrılıq olsa belə, yenə də ədəbiyyat adamları bir-biri ilə əlaqə saxlamış, ən azından məktublaşmışlar.
Hələ sovet dönəmində çap olunan “Cənubi Azərbaycan antologiyası” toplularından cənublu yazıçıların yaradıcılığı ilə
az-çox tanış olmuşduq. Yollar açıldıqdan sonra isə ədəbi əlaqələr daha da genişlənmiş, nəinki cənubluların kitabları
Bakıda, hətta bu taydakı yazıçıların kitabları da Cənubda çap olunmağa başlamışdır.
Əlyazmalar İstitutunun kitabxana və elmi informasiya şöbəsi “Cənubi Azərbaycan yazarları” layihəsi çərçivəsində
xeyli kitab nəşrə hazırlanmışdır. Ərdəbil ədəbi mühitində yetişən Asim Ərdəbilinin “Qanlı səhər”, Əbülfəzl Mühibbi
Fazilin “Mən günəşi gətirmişəm” və Mihən Kəriminin “Taysız sevgi” kitabları da bu qəbildəndir.
***
Asim Ərdəbili 1942-ci il yanvar ayının 13-də Ərdəbilin Cümə məscidi məhəlləsində, babası Qulam Əsgərin evində
dünyaya göz açmışdır. Qulam Əsgər özü də mərsiyə şairi kimi tanınmışdır. Asimin atası İsməli başmaqçılar bazarında
ayaqqabı tikməklə məşğul olsa da, ədəbiyyat həvəskarı olmuşdur..
Asim ibtidai məktəbi Ərdəbilin Sənai məktəbində, orta məktəbi isə Pəhləvi və Səfəvi məktəblərində bitirmişdir.
Sonra Təbriz şəhərində Pedoqoji İstitutu bitirib doğma yurdu Ərdəbilə qayıtmış, müəllim kimi çalışmışdır. 1975-ci ildə
yenidən Tehran Universitetinin ingilis dili fakültəsinə daxil olub, ingilis dilində ali təhsil almışdır.
Yaşadığı mühitin təsiri altında olan Asim hələ uşaqlıqdan ədəbiyyata həvəs göstərmiş və gənclik illərindən şeirlər
yazmağa başlamışdır. O, “Saleh Asim Kəffaş Pərviz” adı ilə tanınmış, lakin “Asim” təxəllüsi ilə yazmışdır. O həm əruz,
həm heca vəznində, həm də sərbəst şeirdə qələmini sınamış, həm mərsiyə şeirləri, həm də ictimai məzmunlu qəzəllər,
qoşmalar, gəraylılar, bəhri-təvillər və s. yazmışdır.
Asim Ərdəbilinin ilk kitabı “Qanlı səhər” 1995-çi ildə çapdan çıxmış və ona uğur gətirmişdir. 1997-ci ilin noyabrında Asim Ərdəbili Bakıya gəldiyi zaman “Qanlı səhər” kitabını avtoqrafı ilə mənə bağışlamışdı.
Asim Ərdəbilinin kitabdakı “ön söz”ünü burada veririk:
Böyük, taysız və mehriban Allahın adıyla.
Hörmətli oxucuların hüzuruna təqdim etdiyim şeirlərin çox hissəsi şanlı, əzəmətli islami inqilabdan sonra yazılıbdır.
Şeirlə mənim bağlılığım, eşq ilə könül arasında olan rabitəyə bənzər. Məncə, şairdə şur və eşq olmasa, yazdığı sözlər
şeir olmaz. Bəllidir ki, şeir demək lazımdır ki, bizim azəri ədəbiyyatımızda feili halda çox qüdrətli şairlər və yazıçılar
var ki, onların bəzisi şeir və mədəniyyət və ürfan ocağı, yəni Ərdəbil şəhərindən qalxmışlar, onlar bollu dəyərli əsərlər
yaradıblar. Lakin çapın ağır həzinəsi, o əsərlərin yayılmasına mühüm maneələrdən sayılır, bir arzum budur ki,
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fərhəngsevər insanlar və azəri ədəbiyyatımıza əlaqəli olanlar himmət edib müəlliflərimizin qiymətli əsərlərini sərmayə
qoymaqla kitab şəklində şeir və ədəbsevənlərrin ixtiyarında qoysunlar.
Mən bu kitabın toplanıb yayılmasını, hər kimsədən başqa azəri ədəbiyyatımızın düzgün, bacarıqlı və qüdrətli xadimi
Abbasəli Yəhyəvi Elçi müəllimə mədyunəm. niyə ki, onun təşviqləri və göstərişləri olmasaydı, şayəd bu şeirlər bu
tezliklə nəşr olmazdı.
O əziz qələmdaşımdan sonra iki hörmətli nazənin dostum Sabir Əlai və Əbdürrza Bəgnah cənablarının yardım və
maddi köməklərinin nəticəsindədir ki, bu kitab çapa gedib və indiki şəklində sizin əlinizə çatıbdır. Dərin ehtiramlarla,
bu üç şəxsiyyətdən və sairə müşəvvəq qələmdaşlardan təqdir edib. Onların şaibəsiz məhəbbətlərinin uğrunda öz
minnətdarlığımı bildirirəm.
Yeri var, ədəbsevər qardaşım Arif Fərzanədən ki, Şəhid və sıq məqdəm fərhəngisərasının kompyuterilən bu kitabın
taif və səhfə aralıq zəhmətini qəbul ediblər, qədirdanlıq edib Ulu Tanrıdan böyük nailiyyətlərini isteda edəm.
Son arzum, digər farsca və azəricə əsərlərimin yayılmasıdır ki, böyük Tanrıdan ömür və inayət olsa və sairə qələmdaşlarımın tərəfindən himayət olunsa yaxın gələcəkdə kitab surətində oxucularıma təqdim edəcəyəm. İnşaallah...
Sağ olun, şad yaşayın. Asim. Azər ayı 1373.
Kitabda Abasəli Yəhyəvi Elçinin “Asimin qələmindən həm məhəbbət yağır, həm də şimşək” adlı geniş yazısından
bəzi məqamları da diqqətə çatdırmağı məsləhət bildik: “Asimin yaratdığı əsərlər ədəbi, ictmai və fəlsəfi məktəblərin
çərçivəsində yer tutmayan pədidədir. Onun şeiriyyət cövhərəsini təkcə omanizm, romantizm, realizm, dinamizm,
sembolizm, sürrealizm məktəblərində yox, bəlkə də elimizin mədəniyyətindən axan azəri dilinin səmimi, siyal və
ürəyəyatan qaydalarında və diyarda yaşayan insanların dərdlərində, istəklərində və həyatlarında axtarmaq olar. Ğəni və
vüs’ətli əndişələrlə dolu olan bəzi şeirlər Asimdəm xəyal pərdəsində, alayişsiz, ehsaslı, fəsahətli və bacarıqlı bir şair
simasını canlandırır. Elə bir şair ki, bütün təzadların batil olunmasını, təb’yəz becərən müqiyyətlərin zaval tapmasını,
ictimai ədalətlərin paylanmasını, hətta fələkin mindiş ərrəsinin kütlənməsini arzulayır... Asim bəhri-təvil yaratmaqda
tamam məharət sahibidir. Onun “Cəhənnəmdə bitən gül” və “İkinci Bəhlul” adında yaratdığı bəhri-təvillər o qədər
səmimi, duzlu, sad, rəvan, ürəyəyatan, eyni halda yandırıcı, nisgilli və məzmun cəhətindən dərindir ki, bizim
ədəbiyyatımızda dəyərli və taysız əsərlərdən sayılmalıdırlar. Sərbəst və nimayi vəznində yazdığı poemalarda öz
qüdrətini göstərərək, əruzi vəznlərdə qoşduğu qəzəllər şirin, mənalı və sevməlidir... Asim öz əsrinin, öz yurdunun, öz
elinin, öz dilinin şairidir... Asim şairdir, borcunu ürəkdən, candan həm şeir dünyasında, həm də həyat sahəsində əda
qılıbdır. Onun qələmi diridir, yazanda həm məhəbbət yağdırır, həm də şimşək. Onun yazlı səfaları, nisgil çəkən ellərin
yayıdırsa, alovlu şimşəkləri də ürəklər ara hasar çəkən əllərin ğənimidir”..
Şair 1999-cu ildə “Yaralı durna” kitabı ilə yenidən oxucuların görüşünə gəlmişdir.
Asim Kəffaş Ərdəbili 2001-ci ilin yayında Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv olmuşdur
2004-cü ildə“Nisgiilli gülüşlər”, sonra “Sözlü gözlər”, “Gözlü sözlər” və s kitabları iuşıq üzüv görmüşdür.
Asim Ərdəbili 2014-cü il mayın 5-də dünyasını dəyişmişdir.
***
Əbülfəzl Mühibbi Fazil farsca, türkcə və farsca-türkcə ona yaxın kitabın müəllifidir. Ərdəbildə olarkən bir
toplantıda “Mən günəşi gətirmişəm” kitabını bizə təqdim etmişdir. Şair kitabı onun şairlik duyğusunu qiymətləndirən,
çətin anlarında dözümlülük göstərib ona dəstək olan həyat yoldaşına , qızı sevdaya və oğlu Əliqraya ithaf etmişdir. Fazil
kitabda gedən “Şairin sözü” adlı yazısını oxuculara təqdim edirik: “Böyük və istəkli Tanrının adı ilə! Hər elin şair və
yazıçıları o elin danişqanı və dili olaraq, elinin keçmişin. Kültürün, ənənəsin, şənligin, kədərliklərin, nisgillərin və
habelə bütün sahələrinin duruşun qələmə çəkib, ürək qanıyla yazaraq tarix boyu o elin qalarqı olub, əbədiləşməsinə ən
böyük bir amil sanılır.
Sözün düzü bu ki, farsıca olan “Şəhri-xuban” adlı əsərimi çap edəndən sonra bir çoxlu tanışlar türkcə bir əsər
törədib çap etməsini məndən istəmişdilər. Mən də bütün o sevimli insanların istəginə hörmət göstərib və öz ana dilimə
və zəngin kültürümə özümü borclu sanaraq hazır əsəri çapa verdim ki, bu əsər gözəl istəklərin doğulmuşu və balasıdır.
Belə düşünürəm ki, bu əsərdə xalqıma bağlı olan bir çoxlu ünvanlardan söz açıb danışaraq bir çoxlu qaranlıqda
boğulan daxmalar, çirkinliklər və sair sahələrə işarə edərək bir günəş kimi işıq saçıb o cansız qaranlıqlara nəfəs,
aydınlıq və yaşıllıq verərək o zil çirkin zülmatları silməklə gözəl vəchidə öz xalqıma ifadə etmək zorundayam.
Buna bağlı olaraq, duyğumun qaynaqlarından ilham paylayan bir mələk kimi bəhrə alaraq, xəlqimi səadət və
sevinclə dolu bir həyat zirvəsinə çatdırmağa çalışıram. Ona görə də bu əsərin adın “Mən günəşi gətirmişəm” qoydum.
Bunun mənası bu deyil ki, təkcə mən bu işi görmüşəm ki, bu ad heç minnət və mənlik mə’nisin daşımır, bəlkə bütün
yazıçı və şairlərə bir təmsildir.
Həqiqətən bu yazıçı və şairlərdir ki, öz incə duyğuları və zəngin əsərləri ilə bu işi görürlər və öz xalqına və elinə
bilik və düşüncə günəşin gətirməklə, cəhalət və anlamazlıqdan çıxartmaq və o eli insani səviyyələrə hidayət eləməklə,
sanki söz gətirən mələkin işin görürlər və bu böyük və ötgün iş təkcə bunlara bağlıdır:
Sanma yolu itirmişəm,
Elə çox söz yetirmişəm.
Mən günəşi gətirmişəm
Söz gətirən mələk kimi.
Ürəkdən bütün hörmətli yazıçı, oxucu və şairlərdən istəyirəm ki, bu əsəri oxuduqda, gözəl və ötgün olan nəzərlərini
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ifadə edərkən, olan iradları və əskiklikləri üzə çəkib söyləməklə mənə gələcək əsərlərimdə yardımçı olalar, ta get-gedə
sevimli və dadlı dilimiz dirçəlib, parlana. Belə bir nöqtəyə çatmağa çoxlu çalışmaq və yazmaqlar lazımdır. Sözün
sonunda bu əsərin çap olub yayılmasında bütün ötgün olanlardan və istəkli dostlarımdan ki, mənə mənəvi baxımlarıyla
yardım etdilər, o cümlədən şair dostum Vəli Ərdəbili, Həsən Rəhmani ayaz, Mərəndin Şurdərəsindən məhəmmədrza
Fəraqi Əlişahi Şəbistərdən, mühəndis Məhəmmədhəsən Padar Təbriz, mühəndis qulamrza qəffari və habelə böyük və
adlım ustadım doktor Əli Mühibbi Taymaz, səreynəli ustad Rəhim Əsədullahi qartal və ustad İskəndər Nəcəfi süha
Soxənvər həzrətlərindən bu əsərə giriş yazmaqlarına görə təşəkkür edirəm. ulu Tanrıdan ədəbiyyat sahəsində bütün
boyaxsız və düzgün nəzərilə çalışanlara can sağlığı, uğurlar və başarıqlar diləyirəm.
1392-ci günəş ilinin qışı.
Ərdəbil – Fazil”.
Ustad Soxənvər kitaba yazdığı girişdə Qurana istinad edərək, şairlərin qiymətləndirilməsini ön plana çəkir. Sonra
klassik fars və türk şairlərinin əsərlərindən (Nizami, Sədi, Xaqani, Füzuli, Nəsimi) söz açaraq, şeirin misilsiz dəyər kəsb
etdiyini diqqətə çatdırır. Nəhayət, Əbülfəzl Mühibbi Fazilin fars dilində kitabının başladığı şeirdən sitat verir və yazır:
“Bu kitabı oxuduqda bunu göstərir ki, Fazil dərin fikirli və incə təbli olan bir şairdir ki, inam sahibi olaraq sözlərinin
başdan-başası dəyər və pəyamlarla dalğa vurur”.
Ustad Fazilin “Mən günəşi gətirmişəm” kitabından nümunələr verməklə fikirlərini əyaniləşdirən Soxənvər yazır:
“Məni bu şeir toplusunda çox təsirləndirən şey güclü olan ünvanlardır ki, daha ödiyici və kamil şəkildə və coşqun və
daşqın məfhumlarda Ustad Fazil onları qeyd edib. Baxın, bu ünvan daha ətraflıdır: “Nə qədər əlləri öpmək?” Əl öpmək
çirkin əməllərdəndir və bu ünvan həqiqətən...”.
Kitabda daha bir ustadın rəyi verilmişdir. “Qartal” təxəllüs Ustad Əsədullahi sözünə şeirlə başlayır.
Ana yurdum, gözəlim, lalələri qan Vətənim,
Torpağı ləl kimi, dağ-daşı mərcan Vətənim!
Hər kimin az ömründə bir dəyərli qazancı ola bilər, bu qazanca şairlər və ariflər ortasında ömür qazancı demək olar.
Ağayi Əbülfəzl Mühibbi Fazil Ərdəbilinin “Mən günəşi gətirmişəm” adlı toplusu da ona ömür qazancı adlana bilər.
əlinizdə olan bu şeir toplusu başdan-başa bir qayğılı və duyğulu bir əsərdir ki, şair öz ürək sözlərin daşğın və coşğun
ehsasların, əlvan əsərlərlə öz oxucularının ixtiyarında qoyubdur”. Müəllif tez-tez Fazilin kitabdakı şeirlərinə müraciət
edir, sitatlar verir, dəyərli fikirlərini oxucularla bölüşür. Bu ön sözü oxumaqla Əbülfəzl Mühibbi Fazil poeziyasının
səciyyəvi xüsusiyyətlərini öyrənmək olar.
***
Mihən Kərimi Cənubi Azərbaycanın müasir Ərdəbil ədəbi mühitində tanınan çağdaş şair xanımlarımızdandır. Günəş
ili 1358/miladi 1980-ci ildə anadan olmuşdur. Ali təhsilli hüquqşünasdır. Eyni zamanda Ərdəbilin sərhəd aşırı radiosunda aparıcı və tərcüməçi kimi çalışır. Mihən xanım bu tayda çap olunan bir sıra kitabların üzünü köçürüb çapa hazırlamışdır. Ümumiyyətlə, bu tayla sıx əlaqəsi olan vətənpərvər ziyalılarımızdandır. Bakıya son gəlişində özünün “Taysız
sevgi” adlı şeirlər toplusunu bizə təqdim etdi. Kitaba yazılmış rəylərdən görünür ki, Ərdəbildə “Mihən Kərimi”
tanınmış imzadır. Bəhruz İmani “Ön sözdən öncə” adlı rəyində yazır: “Sevimli oxuculara artıq bəllidir ki, gənc qadın
ədəbiyyatımızın çiçəklənmə zəmanı yetişməkdədir. Bu cavan şairə yazıçılardan biri də Ərdəbil ədəbi mühitinin yetirdiyi
istedadlı şairə Mihən xanım Kərimidir.” Cənubi Azərbaycanda belə bir dövrün yetişməsi bizi də çox sevindirir”.
Mihənin kitabında əsasən vətənpərvərlik və məhəbbət mövzusunda olan şeirlər üstünlük təşkil edir. Müəllif kitabı
anasına və sevgili həyat yoldaşına ithaf etdiyini qeyd edir. Kitabın adından da görünür ki, Mihən üçün ana məhəbbəti
tayı-bərabəri olmayan sevgidir.Kitabı ərəb əlifbasından transfoneliterasiya edib nəşrə hazırlamaq qərarına gəldik. Kitabın adında bir sinonim qədər dəyişiklik etməyi məqsədəuyğun hesab etdik və onu “Misilsiz sevgi” adlandırdıq.
Kitabdakı “Qəzəllər”, “Qoşmalar”, “Gəraylılar”, “Yeni şeirlər” adlı bölmələri də olduğu kimi verdik, lakin boşluqları
doldurmaq üçün bölmə daxilində bəzi yerdəyişmələr etdik. Təkcə ilk bölümün adını dəyişdik. Çünki bizdə qəzəl 5-13
beytlik olur. Amma Mihənin kitabında 4 və 3 beytlik qitələr, hətta dübeytlər belə qəzəllər sırasında getmişdir. Görünür
ki, burada beytlərin sayı deyil, sadəcə aa ab... forması nəzərə alınmışdır. Bəlkə də o tayda qayda belədir... Digər
tərəfdən isə qəzəllərin bir qismi əruz vəznində, bir qismi heca vəznində, bəziləri isə qarışıqdır. Yəni bu şeirləri eyni bir
“Qəzəllər” başlığı altında yerləşdirmək mümkünsüzdür.
Hüseyn Siyami kitaba yazdığı “Ön söz”də Mihən Kərimi yaradıcılığının dəyərli cəhətlərini oxuculara çatdırmağa
çalışmışdır: “Yaradıcılığının böyük qismi məhəbbət mövzusuna həsr olunsa da, ictimai mövzular qabarıq şəkildə onun
əsərlərində öz əksini tapır, o gözəllikləri və insanın müsbət cəhətlərini yalnız özünə yox, bütün bəşəriyyətə arzulayır...
Şifahi xalq ədəbiyyatımızda mövcud olan müxtəlif şeir növlərində dilimizin incəliklərindən ustalıqla istifadə edən, qələmini sınayan Mihən Kərimi təcnis qafiyəli qoşmalar da yaratmağı bacara bilib... Şairə Azərbaycanın klassik və müasir
şairlərinin yaradıcılığından bəhrələnib, onları dönə-dönə oxuyub, bəzən ustad şairlərin şeirlərinə nəzirə yazıb... Şairənin
şeirlərində həyatın şirinliyi, açılığı qabarıq şəkildə özünü əks etdirir, hər hansı şerini araşdırdıqca neçə məna ilə rastlaşırıq. İstər “Yaşıl meşələr” şeri kimi sərbəst şeiri olsun, istərsə də “Mənə düşdü” kimi gəraylı şeri, ya ürək yandıran
“Ləkələdin vüqarımı” şeri olsun. Mihən Kərimi iyirmi ildən artıq şeir yazdığına baxmayaraq, çapa hazırladığı bu şeirləri
həyatın iki mərhələsində yazdığı özünü göstərir. Və son vaxtlar yazdığı bir çox şeirlərinə “Ailəvi şeir” adı verir. O, uzun
illər yazdığı müddətdə insanların içini ovan qəmli, kədərli, sevincli hissiyyatı incə və gözəl şəkildə qələmə alıb. Xüsusilə, öz zərif cinsinin haqqının zorakılıq əsərində paymal olduğunu heç də unutmayıb.”
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Ədəbiyyat siyahısı:
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3. Mihən Kərimi. Taysız sevgi. - Ərdəbil, 1394. - 128 s.

Sonakhanim Hadiyeva
Poets from Ardabil
Summary
The beautiful poem examples written by the poets of Ardabil literary environment take a special place in the
literature of Southern Azerbaijan. In the frame of the project named “Poets of Southern Azerbaijan” of the department
of library and scientific information of the Institute of Manuscripts are prepared many books to publish. Among them
there are Mihan Karimi’s “Matchless love”, Asum Ardabili’s “Bloody city”, Abulfaz Muhibbi Fazil’s “I brought the
sun” books of this type. This article is dedicated to the lives and activities of these poets.

Əlimuxtar Muxtarov
AMEA-nın Gəncə Bölməsi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
POEZİYAMIZDA NİZAMİ GƏNCƏVİ OBRAZI
(Şairin dövründən 1920-ci illərə qədər)
Nizami Gəncəvi hələ öz sağlığında təkcə yazdığı əsərlərlə deyil,eyni zamanda obraz olaraq canlandırılacağı əsərlər
vasitəsilə də həmişəyaşar bir sənətkar olduğunu bədii cəhətdən ifadə etmişdir.N. Gəncəvi yazır:
Şeiri oxunanda bu Nizaminin
Özü də hər sözdə görünər,yəqin
Gizlənib özünü verməzmi nişan
Sənə hər beytində bir sirr danışan?
Yüz il sonra sorsan bəs o, hardadır?
Hər beyti səslənər burda,burdadır. (5.362).
Və yaxud digər bir şeirindəNə qədər şair var,söz var,şeir var
Dünyada onlardan mənəm yadigar (5.362).
Bu cəhətdən yanaşdıqda nəzərə çarpır ki,Nizami Gəncəvini ölməz edən onun yazdığı əsərlərdirsə,digər tərəfdən də
Nizami Gəncəvini yaşadan onun haqqında yazılan,ona həsr olunan elmi və bədii əsərlərdir.
Ümumiyyətlə dünya və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə nəzər salsaq görərik ki,elə bir sənətkar yoxdur ki,Nizami
Gəncəvi obrazı qədər bədii əsərlərdə təsvir və tərənnüm olunsun.Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin deməkm olar ki,bütün
dövrlərində Nizami Gəncəvi bir çox şair və yazıçılarımızın əsərlərində baş qəhrəman seçilmiş və dahi mütəfəkkirimizin
ölməz obrazı bədii cəhətdən əks olunmuşdur.
Bu məqamda sual meydana çıxır.Hansı səbəbdən şairlərimiz ,nasirlərimiz və dramatruqlarımız Nizami Gəncəvi
obrazına bu qədər müraciət etmişlər?Əlbəttə səbəblər çoxşaxəlidir,onların bəzilərinə diqqətimizi yönəldəcəyik.
Belə ki,M.Y.Mar yaır”Bəşəriyyət tarixində və bütün dünyada hələ indiyə qədər Nizamiyə bərabər başqa bir şair
yaranmamışdır”(6.46). M.Y.Marın dahi şairimiz haqqında söylədiyi bu fikirlər Nizami Gəncəvi sorağında olan ədiblərin
onun obrazına müraciətlərinin başlıca qayələrindən birini təşkil edir.Yəni hər bir sənətkar yazdığı əsərdə qarşısına
məqsəd qoyur ki,əsəri uzunömürlü və bütün dövrlərin əsəri olsun.Buna görə də Nizami Gəncəvinin dünya şöhrətini və
qüdrətini nəzərə alan hər bir sənətkar ölməz dahimizin obrazı vasitəsilə yazdığı əsərə əbədilik qazandırır.
Nizami Gəncəvi obrazına müraciətin başqa bir səbəi isə yazıçının demək istədiklərini kamil bir insanın dili ilə
demək istəməsidir.Hələ XV əsrdə məşhur təzkirəçi Dövlət şah Səmərqəndi nin “Nizaminin fəzl və kamalda böyüklüyü
o dərəcədədir ki,təhrirdən qələm və təqrirdən dil acizdir.Onun sözündə şirinlik,məlahət və gözəllik vardır.Odur
ki,kamal sahibləri onu sevirlər”(6.48). fikri
Nizami Gəncəvi surətini əsərlərində canlandıran sənətkarlara dahi
şairimizin sözündəki şirinlik,məlahət və gözəllikdən istifadə edərək oxucuya çatdırmaq istədikləri yüksək fikirləri bu
obraz vasitəsilə daha canlı və təsirli çatdırmalarına imkan yaratmışdır.
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Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Nizami Gəncəvi obrazının mövcud olduğu bədii əsərlərə diqqət yetirdikdə bu
əsərlərin hər üç ədəbi növdə olduğunun şahidi oluruq.Yəni
ki, Nizami Gəncəvi obrazı poeziyamızda
şairlərimizin,nəsrimizdə nasirlərimizin,dramaturgiyamızda isə dramatruqlarımızın hər zaman maraq dairəsində
olmuşdur.
Poeziyamızda Nizami Gəncəvi obrazının tərənnümünü şərti olaraq üç inkişaf mərhələsinə bölmək olar:
I Nizami Gəncəvinin öz dövründən 1920-ci illərə qədər(Cümhuriyyət dövrünə qədər)
II Cümhuriyyət dövründən 1950-ci illərə qədər
III 1950-ci illərdən müasir dövrümüzə qədər.
Birinci mərhələdə biz poeziyamızda Nizami Gəncəvi obrazının tərənnümündən daha çox ,ayrı-ayrı filosofların,
şərqşünasların, şairlərin və təzkirəçilərin dahi şairimizin şəxsiyyətini,yaradıcılığlnının əvəzedilməzliyini ehtiva edən
fikir və mülahizələrin üstünlük təşkil etdiyinin şahidi oluruq.Əlbəttə Nizami Gəncəvi haqqında Əlişir Nəvainin ,
Əbdülrəhman əvinin Caminin,Əmir Xosrov Dəhləvinin ,Məhəmməd Füzulinin ,Əssar Təbrizinin , Abbasqulu ağa
Bakıxanovun və başqa sənətkarların söylədikləri fikirlər ,kəlamlar sonrakı dövrlərdə ədəbiyyatımızda Nizami Gəncəvi
obrazı istilahının meydana gəlməsində zəmin rolunu oynamışdır.
Nizami Gəncəvi Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı tarixinin elə dühasıdır ki,bütün elm sahələrində əli qələm tutan
bir çox sənətkar bu vəya digər şəkildə Nizamidən danışmış və ona münasibət bildirmiş və nəticədə söz ustadının
obrazını formalaşdırmışlar.Bu baxımdan ,biz diqqətimizi Nizami Gəncəvi obrazının birinci mərhələdəki tərənnümünə
yönəldib təhlillər aparacağıq.
Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi haqqında ilk məlumatı xııı əsrdə Zəkəriyya Qəzvini vermişdir.Daha
sonra Əmr Xosrov Dəhləvinin təbiri ilə desək Gəncə hünərvəri haqqında Əbdürrəşid Bakuvinin qeydlərində bəzi
məlumatlar alırıq.
Birinci mərhələdə Nizami Gəncəvi obrazını həcmcə kiçik,amma məzmunca böyük bir şeirində canlandıran
sənətkarlardan biri Əssar Təbrizidir.xıv əsr klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan
Əssar Təbrizi Nizami Gəncəvini belə xarakterizə edir.
Lakin İsa nəfəs böyük Nizami
Şeiri xətm etmişdir şirin kəlamı
Məsnəvi tərzində o böyük ustad
Hikmətlər yaradıb qoymuş gözəl ad (8.451).
Şeirin ümumi məzmununa diqqət yetirdikdə Əssar Təbrizinin elə birinci misrada Nizami dühasının bədii təqdimatını
güclü təşbehlə ifadə etdiyinin şahidi oluruq.Şair Nizami Gəncəvinin böyüklüyünü ifadə etmək üçün onun adını İsa
peyğəmbərlə bərabər çəkir ki,bu da Nizami Gəncəvi şəxsiyyətinə,obrazına şair sevgisinin bədii təzahürüdür.Şeirin
sonrakı misralarında ehtiva olunan fikirlər isəv Əmr Xosrov Dəhləvinin
Nizami hər sözü demiş birinci
Qoymamış cilasız qala bir inci (6.45).
fikri ilə demək olar ki,üst-üstə düşür.
İstər klassik poeziyamızda , istərsə də , müasir poeziyamızda ayrı-ayrı şairlərimizin Nizami Gəncəvi obrazına
müraciət etmələrinin bir xatirəsi və tarixçəsi vardır ki,bu xatirələrin bəziləri bizə məlum olduğu halda , bəziləri
haqqında isə heç bir məlumatımız yoxdur.Belə tarixi hadisələrdən biri Azərbaycanın şair və mütəfəkkiri Məhəmməd
Füzulinin Nizami Gəncəvi obrazına müraciət etməsilə bağlıdır.Belə ki,m əlum olduğu kimi rum zərifləri Məhəmməd
Füzulidən “Leyli və Məcnun” poemasının yazılmasını xahiş edəndə şair Nizami Gəncəvini nəzərdə tutaraq ustadını
belə xatırlayır:
Billah ki nə xoş demiş Nizami
Bu babdə xətm edib kəlamı
Bir iş ki qılır şikayət ustad
Şagirdə olur rücui bidad (4. 267).
Göründüyü kimi Məhəmməd Füzuli də Əssar Təbrizi kimi Nizami Gəncəvi obrazını tərənnüm edərkən ona ustad
deyə ehtiram göstərir. Məhəmməd Füzuli şeirinin hər misrasında bədii obyektin çəkisi nəzmin verdiyi tələblər
çərçivəsindən qüvvətli bir şəkildə duyulmaqdadır.Şairin Nizami Gəncəviyə münasibəti çoxcəhətlidir. Məhəmməd
Füzuli Nizami Gəncəvi şəxsiyyətini qiymətləndirir,onun səxavətini , kamilliyini duyur və dəyərləndirir,eyni zamanda
onun üz üzərindəki gücünü etiraf edir.Bu etiraf isə şeirdə çox səmimi verilir. Məhəmməd Füzuli kimi bir üləmanın
özünü Nizami Gəncəvininin şagirdi hesab etməsi , bəlkə də ədəbiyyat tariximizdə dahi mütəfəkkirimizə verilən ən
böyük qiymətlərdən biri idi.
XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatına qəzəl ustadı kimi daxil olan Seyid Əzim Şirvaninin Nizami Gəncəvi
obrazına,şəxsiyyətinə müraciəti,münasibəti xələflərindən tamamilə fərqlənir.Əgər Seyid Əzim Şirvaniyə qədər Nizami
Gəncəvi haqqında olan nümunələrdə daha çox Şeyxin yüksək mütəfəkkir dühasına malik olmasından danışılırdısa Seyid
Əzim Şirvaninin rübaisində isə obrazla yanaşı , dahi şairimizin məqbərəsinin , eyni zamanda ona olan münasibətin bədii
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şəkildə təzahürünə rast gəlirik. XIX əsrdə Tiflisə gedərkən yolu Gəncədən düşmüş Seyid Əzim Şirvani məqbərəsi
tamamilə dağılmış Nizami Gəncəviyə xitabən belə yazırdı:
Ey Şeyx Nizami,ey nizamı dağılan
Ey Gəncədə izzü ehtişamı dağılan
Olmuşmu Sıninlə mən kimi aləmdə
Beyti, evi, məktəbi, kəlamı dağılan (2. 30).
Şeirdə o dövrdə Nizami dühasına olan etinasızlıq və bu etinasızlıqdan doğan kədərin,təəssüfün şairin daxili
aləmində necə tüğyan etdiyinin bədii ifadəsi parlaq misralarla ifadə olunmuşdur.
Cümhuriyyət dövrünə qədər olan mərhələdə Nizami Gəncəvi obrazını araşdırarkən bu mərhələdə dahi
mütəfəkkirimizin surətini təkcə şairlər tərəfindən tərənnüm olunduğunun deyil,həm də tariçilər , təzkirəçilər və
drammatruqlar tərəfindən də bədii portretinin buvəya digər şəkildə obrazlı ifadələrlə canlandırıldığının və təsvir
olunduğunun şahidi oluruq.
Abbasqulu ağa Bakıxanov “Gülüstani İrəm” də Nizami Gəncəvi haqqında bəhs edib onu “aşiqanə şeirin misilsiz
ustadı”, “həkimi mənəvi” kimi qiymətləndirərək yazırdı:”Həkimi –Mənəvi Şeyx Nizami Gəncəvinin böyüklüyünü və
fəzilətlərini söyləməkdə dil acizdir.Zərifliyi, söz və söhbətilə məclis bəzəməkdə ,ümumun rəyincə onun misli
olmamışdır ” (1.10). Abbasqulu ağa Bakıxanovun sonuncu cümləsinə diqqət yetirdikdə görürük ki, Nizami Gəncəvinin
“mənəviyyatın həkimi” olması fikri təkcə Abbasqulu ağa Bakıxanova aid olmayıb,o dövrdə ümumi ictimai rəyin gəldiyi
qənaət və verdiyi qiymət olmuşdur.
Mirzə Fətəli Axundov isə “Kritka” məqaləsində şərqin məşhur söz ustadları cərgəsində böyük şairin adını çəkir
və ona sonsuz ifadəsini ifadə edirdi. Mirzə Fətəli Axundov Şeyx Nizami Gəncəvi haqqında olan fikirlərinə nəzəri
cəhətdən yanaşaraq Nizami,Firdovsi,Cami,Rumi,Sədi,Hafiz kimi şairlərin yaradıcılığına ümumi bir nəzər salır,Nizami
Gəncəvi əsərlərini məzmun və sənətkarlıq baxımından qiymətləndirməyə çalışmışdır.
Nizami Gəncəvi obrazını Mirzə Fətəli Axundov kimi şeir nümunəsilə deyil,aadi sadalama intonasiyası əsasında
qurulan cümlələrlə nəql edən ədiblərdən biri də Lütifbəyli Azər olmuşdur.O yazır:”Nizami Əbu Məhəmməd İlyas ibni
Yusif ibni Müəyəddin tərifi həddindən artıqdır.O,gənc yaşlarından tutmuş ömrünün axırına qədər başqa şairlər kimi öz
nəfs və iştahasına görə şahların və böyüklərin qulluğunda olmamış,bəlkə onun astanası yüksək rütbəli padşahların
pənahgahı olmuşdur.Həzz bazarının kisələri boş olan müflisləri öz ürək və gözlərini,cib və ətəklərini bu xəzinələrin
cəvahirləri ilə doldurmuş və doldurmaqdadırlar”(7.132).Lütifbəyli Azərin oxucunun gözü qarşısında təsvir etdiyi
Nizami Gəncəvi obrazı həyatiliyi və tarixiliyi ilə diqqəti cəlb edir. Lütifbəyli Azərin dahi şairimiz haqqında söylədiyi
fikirlər ona görə təsirlidir ki,bu fikirlər Nizami Gəncəvinin özü haqqında söylədiyi
Dünyada boşuna keçmədi ömrüm
Yeməkdən,içməkdən başqa iş gördüm
Hər gecə biliyə qapı açmadan
Başımı yastığa qoymadım bir an (6.20).
fikri ilə demək olar ki,üst-üstə düşür.
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatşünası Məhəmmədəli Tərbiyət “Danışməndane Azərbaycan”adlı təzkirəsində Nizami
Gəncəvi haqqında ətraflı məlumat verərək onun əsərlərinin hər birini ayrılıqda tədqiqata cəlb etmişdir.Sözügedən
təzkirədə müəllif eyni zamanda Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinin təsir probleminə toxunaraq Nizami Gəncəvi davamçısı
olan bir çox türkdilli və farsdilli sənətkarlar haqqında da məlumat vermişdir.
İlkin mərhələdə Nizami Gəncəvinin obrazını,şəxsiyyətini,dahiliyini yazdğı elmi əsərlərlə xatırlayan görkəmli
simalardan biri də Firudin bəy Köçərli olmuşdur.Ədib Nizami Gəncəvi haqqında ilk dəfə 1901-ci ildə Tiflisdə rusca
çıxan “Kavkazski Vestnik” jurnalında çap etdirdiyi “Literatura azərbaydjanskix tatar” məqaləsində məlumat
vermişdir.Nizami Gəncəvi haqqında Firudin bəy Köçərli ən geniş məlumatı “Azərbaycan ədəbiyyatı materialları” adlı
əsərində vermişdir. Firudin bəy Köçərli kitabın əvvəlində Nizami Gəncəvi əsərlərinin türkcəyə tərcümə edilməsini
mühüm problem olaraq qarşıya qoyaraq yazırdı:”Fars lisanına dara rəvantəb şairlərimizin baş vəzifələrindənindən
birisi də Şeyx Nizami əliəlrəhmənin əsərlərindən bəzilərini türkcə açıq dildə tərcümə edib,milli ədəbiyyatımızı
dövlətləndirməkdir ”.Müəllif davam edərək yazır:”İnsaf deyil ki,onun möcüznüma kəlamları Avropa dillərinə tərcümə
olunub intişar tapsın,bizlər isə onu öz dilimizdə eşidib feyziab olmaqdan məhrum qalaq”(3.595).
İlk mərhələdə, istər Abbasqulu ağa Bakıxanovun,istər Mirzə Fətəli Axundovun, istərsə də Firudin bəy Köçərlinin
Nizami Gəncəvi haqqında söylədikləri və yazdıqları elmi mətinlər sonrakı mərhələlərdə poeziyamızda Nizami Gəncəvi
bədii obrazının tərənnüm olunmasını daha da sürətləndirmiş və genişləndirmişdir.
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Alimukhtar Mukhtarov
The image of the Nizami Ganjavi in our poetry
Summary
Nizami Ganjavi character can be found all literary types of Azerbaijani literature. All of these works,
NizamiGanjaviare described as a sheikh, thinker and genius. A.Tabrizi, M. Fuzuli, S.A. Shirvani and others also can be
shown such as talented artists.
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İSLAMŞÜNASLIQ

Nailə Səmədova
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
filologiya üzrə elmlər doktoru
MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİ “NİZAMİDƏ DİNÇİLİK” HAQQINDA
Səkkiz əsrdən artıqdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatının dahi söz ustadı Nizami Gəncəvi irsi alimlərin, təzkirə
müəlliflərinin, şairlərin araşdırma mənbəyi olmuşdur. Ədəbiyyatımızda tarixi roman janrının banisiMəmməd Səid
Ordubadi də Nizami dühasından ilhamlanan böyük şəxsiyyətlərdəndir. Ordubadi xatirələrində yazırdı: “...1927-ci illərdə
“Dumanlı Təbriz” romanını yazmağa başladığım zaman “Gizli Bakı” və s. romanlar üzərində işləyirdim. 1940-cı ilin
birinci yarısında “Dumanlı Təbriz” romanının son dördüncü kitabını bitirib Azərnəşrə verdiyim vaxt eyni zamanda 39cu illərdə başladığım böyük həcmli tarixi bir romanımı da davam etdirirdim. Bu roman böyük Azərbaycan şairi
Nizaminin dövrünü, həyatını və ədəbi fəaliyyətini əhatə edir” (1).
“Qılınc və qələm” romanı ilə əlaqədar Ordubadi çoxlu sayda mənbələri nəzərdən keçirmiş, öyrənmiş, Nizami
Gəncəvinin dövrü, mühiti, həyat və yaradıcılığı, eləcə də digər məsələlərdən bəhs edən məqalələr yazmışdır. Yazıçının
məqalələrinin avtoqraf nüsxələri onun AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutundakı şəxsi arxivində
saxlanılır. Ordubadi “Nizaminin dövrü və həyatı” adlı irihəcmli əsərində Nizami sənətinin özəlliklərini, Nizami
əsərlərində qadın surətlərini, Nizaminin özündən əvvəlki şairlərə - Sədiyə, Firdovsiyə münasibətini təhlil edir, dövrün
tarixi olaylarını şərh edir, Məhsəti Gəncəvinin, Ömər Xəyyamın, Xaqani Şirvaninin həyat və yaradıcılığı haqqında
məlumat verir. Ayrı-ayrı məqalələrdən ibarət olan bu əsərində Ordubadi Nizami Gəncəvinin dini görüşləri haqqında
müəyyən qədər fikir bildirir: “Məzhəb və təriqət mübarizələrindən ətəyini silərək çəkilən böyük şair dinçilikdə də
başqalarını təqlid etməmişdir. O, islamiyyəti öz dərin fikirləri ilə təhlildən keçirmiş və ona dinin öz orijinal mənasını
vermişdir” (2, s.56).
Hələ Məmməd Səid Ordubadidən öncə Nizaminin dini baxışları haqqında ədəbiyyatşünas Firidun bəy Köçərli
yazırdı: “Nizami dünyadan əl çəkib əhli-qənaət və saleh bir zat olduğu üçün ömrünü ibadət və riyazətdə keçirərmiş.
Hətta zəmanəsinin müluk və səlatini ona hörmət və riayət etdikləri halda sair şüəra kimi kimsəni mədh və tərif
etməmişdir, tamahkar və əhli-dünya mülazimi olmaqdan nəfsini saxlayıb, ömrünün axırına kimi məddahlıq ismini
şəninə layiq və rəva görməmişdir və padşahlar dərbarında şöhrət və izzət tələbkarı olmamışdır” (3, s.130).
Ömrünü ibadət və riyazətlə keçirən böyük Nizaminin əsərlərinin müqəddiməsində Allah, yaradılış, peyğəmbər və
onun meracı haqqında fikirlər vardır. “... onun əsərlərində sünnilərlə şiələr arasında gedən münaqişələrə səbəb ola
biləcək məsələlərə də toxunulmamış və dörd xəlifənin dördünü də hörmətlə xatırlamış və hər birisi haqqında bitərəf və
bərabərcəsinə fikirlər yürütmüşdür” ” (2, s.58) – deyən Ordubadi Nizaminin dində və tarixdə orijinal olmayan fikirləri
sevmədiyini vurğulamışdır.
Nizami əsərlərində şairin dinə olan münasibətini Ordubadi “Nizamidə dinçilik” adlı məqaləsində daha əhatəli
verməyə çalışmışdır. Yazıçının şəxsi arxivində məqalənin ərəb əlifbasında yazıya alınmış avtoqraf nüsxəsi saxlanılır.
Ordubadi məqalədə Nizaminin əsərlərini Rudəkinin və onun müasirlərinin əsərləri ilə müqayisə edərək bu qənaətə
gəlmışdir ki, Rudəki və onun müasirləri əsərlərinin müqəddimələrini eşq, məhəbbət mövzusu ilə başladığı halda,
Nizami əsərlərinin dibaçələri Allahın adı ilə başlayır. Ordubadi öz qənaətlərini Rudəkinin əsərindən və Nizami
“Xəmsə”sindən verdiyi nümunələrlə əsaslandırmışdır. Məsələn, Rudəki öz əsərini bununla başlayır:
Ta dele mən dər həvayi nikvan gəşt şena
Dər sereşke dideəm gərdun nəmayəd bəs şena.
Xəyallarım buludlarda uçsa da
Göz yaşlarım taleyimin əksidir.
Nizami Gəncəvi “Sirlər xəzinəsi” əsərini
Bismillahir-rəhmənir-rəhim
Həst keled dər gənce həkim.
Bismillahir-rəhmənir-rəhim
Hikmət xəzinəsinə budur açar, ey həkim!
“Xosrov və Şirin” əsərini
Xodavənda dər tofiğ beqoşay
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Nezami ra rəhe təhğiğ benəmay.
Kömək qapısını aç, ey yaradan!
Göstər Nizamiyə düz yolu hər an.
“Leyli və Məcnun” əsərini
Ey name to behtərin sər ağaz
Bi name to name key konəmbaz.
Ey adı ən gözəl başlanğıc olan,
Adınla başlanır yazdığın dastan.
“Yeddi gözəl” əsərini
Ey cəhandidə bud xiş əz to
Hiç budi nəbud piş əz to.
Ey bu kainatın açan gözünü,
Yoxdur səndən qabaq duyan özünü.
“İskəndərnamə” əsərini
Xerəd hər kəsi gənc arəd pədid.
Zəname xoda sazəd an ra kelid.
Harda ki, ağıl bir xəzinə tapar,
Allahın adını eyləyər açar –
misraları ilə başlayır. Nəzərə çatdırılmalıdır ki, göstərilən bu nümunələr Məmməd Səid Ordubadinin məqaləsində fars
dilində verilmişdir. Tərcümələr isə Xəlil Rza Ulutürkə, Rəsul Rzaya, Səməd Vurğuna, Məmməd Rahimə, Mikayıl
Rzaquluzadəyə məxsusdur. Sonuncu misralar “İskəndərnamə” əsərinin II hissəsi “İqbalnamə”dəndir. Poemanın
“Şərəfnamə” adlanan I hissəsində də Nizami
Ey Tanrı, dünyaya sənsən padişah,
Biz kiçik bəndəyik, sən böyük Allah –
deyərək əsərini Tanrının adı ilə başlayır. Lakin Ordubadi “Şərəfnamə”dən olan bu misraları məqaləsinə daxil
etməmişdir.
Nizaminin islam dininə münasibəti dəyərli və düşündürücüdür. “İslam dininə qırılmaz tellərlə bağlı olan şair
Allahı, peyğəmbərimiz Məhəmmədi ilahi bir məhəbbətlə sevir, onları, ümumiyyətlə islam dinini, Quranı tərif və
tərənnüm edir, digər tərəfdən də o biri dinlərə də dərin hörmətlə yanaşır, Süleyman, Musa və İsa peyğəmbərləri mədh
edirdi” (4, s. 41).
Akademik Məmməd Cəfər Nizaminin dini etiqadlara münasibətini şərh edərək bildirir ki, “tədqiqatçıların çoxu
Nizaminin əsərlərində başlanğıcda verilən tovhid, minacat, peyğəmbərin tərifi kimi ənənəvi girişləri “rəsmi hissə”
adlandırıb, onlara lazımi fikir verməmişlər. Diqqətlə yanaşsaq görərik ki, bu rəsmi parçalarda da şairi düzgün başa
düşmək üçün material az deyildir” (5, s.63). Məmməd Səid Ordubadi də məhz həmin parçalara fikir verərək Nizami
əsərlərində şairin dinə münasibətini şərh etmışdir.
Ümumiyyətlə, Ordubadinin tarixə və ədəbiyyata aid məqalələrini nəzərdən keçirdikdə onun həm tarixçi, həm də
ədəbiyyatşünas alim olduğunun bir daha şahidi oluruq. “Bədii əsərlərində olduğu kimi onun elmi yönlü əsərlərində də
tarix, siyasət və ədəbiyyat vəhdətdədir. Tarixə, siyasətə və ədəbiyyata Məmməd Səid Ordubadi genişlikdə və dərinlikdə
baxa bilən qələm sahibi olmaq hünər işidir” (6, s.86). Ordubadinin Nizami Gəncəviyə həsr etdiyi məqalələri şairin
həyatını, dövrünü, mühitini öyrənmək baxımından dəyərli əsərlərdir. Bu mənada akademik İsa Həbibbəyli tarixi
romanlar ustası Məmməd Səid Ordubadini həm də görkəmli Azərbaycan Nizamişünası adlandırır. Özəlliklə yazıçının
“Nizamidə dinçilik” məqaləsi şairin dinə, Allaha, peyğəmbərlərə olan münasibətini aydınlaşdırmaq baxımından dəyərli
və ibrətamizdir.
Məqalənin məğzini Məmməd Səid Ordubadinin öz sözləri ilə verməklə yazıçının Nizami yaradıcılığında din
haqqında fikirlərini ümumiləşdirilmiş şəkildə nəzərə çatdırırıq:
“Nizami Şərqdə yetişən bütün şairlərə nisbətən qayət mətin bir dinçidir. ... Nizaminin əsərlərindəki dinçilik
məktəbi ancaq Nizaminin özünə məxsus və özünün tərəfindən vücuda gətirilmiş bir məktəbdir. ... Bu məktəb yalnız
Nizamidən başlayır. Nizamidən sonra bu günə qədər bütün əsərlər, hətta aşiqanə romanlar, hekayələr, ümumiyyətlə,
mərsiyə kitabları da bu məktəbin təsirindədir. ... Nizamidə dinçilik hissiyyatının təsiri olaraq əsərlərinin çoxu əsatir və
əfsanəvi bir şəklə keçmişdir. Bir şox məqalələrində şairanə yazılmış şeirlərinin mövzuları peyğəmbərləri yuxuda
görmək və ilhamlardan ibarətdir. ... Nizaminin “Xəmsə”sində başqa Şərq şairləri kibi mey və şərabə aid xüsusi
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mövzulara təsadüf olunmadı. “Mey” və “şərab” sözləri yalnız hekayələrində görünür ki, şairin məsləki ilə heç əlaqəsi
yoxdur” (7).
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Naile Samadova
About Mammad Said Ordubadi’s “Religiousness in Nizami”
Summary
Mammad Said Ordubadi wrote a series of articles elucidating the genius Azerbaijani poet Nizami Ganjavi’s life
and period. One of these articles is named “Religiousness in Nizami”. Referring to the poet’s works the author shows
that Nizami was a steady religious man and created a religious school. Ordubadi comes to the conclusion the school was
established just by Nizami and it was a religious school with the characteristic of him.

Qətibə Vaqifqızı
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
böyük elmi işçi
“RİSALEYİ-QÜDSİYYƏ” MƏSNƏVİSİNDƏ
İSLAM ƏXLAQI KONSEPSİYASI
Orta əsr İslam Şərqində, eyni zamanda, Türk-İslam coğrafiyasında inkişaf etməkdə olan yeni meyillər mənəvi
həyatda, fəlsəfi-dini görüşlərdə fərqli baxışların yaranmasına rəvac verirdi. Cəmiyyətdə, insanların fikir dünyasında və
həyat tərzində baş verən dəyişikliklər, fərqli yanaşmalar, əlbəttə ki, ədəbiyyata, söz sənətinin bütün sahələrinə təsir
etmədən inkişaf edə bilməzdi. Türk-İslam düşüncə sisteminin təşəkkül və inkişafında, milli mənəvi dəyərlərin bir
kodeks şəklində qəliblənməsində qələmə alınan əsərlər böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu əsərlərdə türk mənəviyyatının,
təfəkkürünün zənginliyi, ideya-estetik düşüncəsinin mükəmməlliyi islam dəyərləri, İslamın təməl prinsipləri işığında
əks olunmuşdur. Demək olar ki, erkən orta əsrlərdən başlayaraq bədii söz sənətinin, İslami-türk ədəbiyyatının əsas
hissəsini təsəvvüf ədəbiyyatı təşkil еdir. Bu mənada doğrudur ki, “klassik Türk ədəbiyyatının təşəkkül və inkişafında
yer tutan mühüm amillərdən biri də islam düşüncə sisteminin əsas şaxələrindən biri olan təsəvvüfdür” (1, s.196).
Ümumiyyətlə, təsəvvüf, təriqət ədəbiyyatı orta əsrlər Türk-islam mədəniyyəti tarixində yeni bədii-fəlsəfi
düşüncənin, dini-mənəvi məfkurənin, ədəbi-ictimai görüşlərin fonunda inkişaf yoluna qədəm qoyurdu. Bunun məntiqi
nəticəsi kimi təriqətlərin, sufi-fəlsəfi cərəyanların ədəb-ərkan qaydaları, onların özəyini təşkil edən fəlsəfi müddəaların
əsas mabədini açıqlayan müxtəlif formalı və məzmunlu əsərlər, risalələr, traktatlar, mənsur əsərlər yazılmışdır. Bu
mənada orta əsrlər ümumislam ədəbiyyatı müstəvisində inkişaf edən türk ədəbiyyatında sufizm, təriqətlər, onların
fəlsəfi müddəalarının geniş şəkildə əks olunduğu kəmiyyətcə çox, keyfiyyətcə müxtəlif olan ədəbi, elmi, nəzəri
nümunələr qələmə alınmışdır. Belə əsərlərdən biri hicri 1271-ci ildə qələmə alınan “Risaleyi-qüdsiyyə” əsəridir (2).
Əsərdə müxtəlif şairlərin fikir və görüşlərini əks etdirən və klassik şeir şəkillərindən ibarət olan mənzumələr
toplanmışdır. 90 səhifədən ibarət olan əsərin 85-ci səhifəsində əsərin yazılma tarixi, Qurani-Kərimdən ayələr qeyd
olunmuşdur. Əsər 90 səhifədən ibarətdir. Vərəqləri təmiz və ləkəsiz, oxunuş üçün yaxşı vəziyyətdədir. Qeyd edək ki,
araşdırma zamanı kitabın bəzi səhifələrinin olmaması aşkar edildi. Bəzi bablar, fəsillərin sonu naqisdir. Əsərdə İslamda,
xüsusən də sufi təriqətlərində davranış qaydaları, rituallar, halal və haramlar açıqlanmış, müxtəlif mövzularla əlaqədar
ayrı-ayrı suallar, problemlər, anlayış və istilahların 21 babda təsəvvüf və irfan nöqteyi-nəzərindən bədii-fəlsəfi şərhi
verilmişdir.
Mövzu və ideyası İslam dinin əsas əxlaq kodekslərinin, mənəvi dəyərlər konseptinin şərhi olan “RisaleyiQüdsiyyə” əsəri məsnəvi formasında, bablar şəklində qələmə alınmış, xalidiyyə təriqətinin ədəb və təliminə dair
mənzumədən ibarətdir. Risalə orta əsrlərin praktik və estetik tələblərini ödəməyə qabil altı əsas xətt növündən biri olan
mühəqqəq xətt növündə yazılmışdır. Əsərin dilinin Azərbaycan türkcəsinə yaxınlığı ilə diqqət çəksə də, fonetik, leksik
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xüsusiyyətlərdəki fərqlilik müşahidə olunur. XVII-XVIII əsrləri türkinin tənəzzül dövrü kimi qiymətləndirən N.Cəfərov
“Ümumtürk ədəbi dili (türki) XVI əsrdən sonra tədricən özünün tənəzzül dövrünü keçirir və XVII-XVIII əsrlərdə
müxtəlif etno-kulturoloji regionallarında meydana çıxmış yazılı abidələr”in dilində “bu və ya digər regionun o zamana
qədər qeyri-ədəbi sayılan fonetik, leksik və qrammatik xüsusiyyətləri get-gedə daha çox görünməyə” başladığını yazır
(3, s.13). Qeyd edək ki, müstəqil türk dövlətlərinin yaranması ilə inkişafa qədəm qoyan milli dillərdən biri kimi
Osmanlı türkcəsi özəyində ümüumtürk dil xüsusiyyətlərini qorumaqla bərabər təsiri altnda olduğu ərəb və fars dillərinin
də təzahürlərini, elementlərini ehtiva edirdi. bu cəhət miladi 1857-ci ildə yazılan dini məzmunlu bu əsərin dilində aydın
şəkildə görünür. Əsərdə ərəbcə və farsca sözlərin çoxluğu və mənzumələrin məzmununa uyğun olaraq istilahların ərəb
dilində verilməsi dilini ağırlaşdırmışdır. Əsərin dilində hələ XV-XVI əsərdən təşəkkül tapmağa başlayan türk divan
ədəbiyyatı xüsusiyyətləri özünü qabarıq şəkildə büruzə verir. Tədqiqatçı Ş.Qədimovanın da qeyd etdiyi kimi, şeirdə
sadəlik və xalq tərəfindən başa düşülmək istəyi tədricən arxa plana keçir, “Qurani-Kərim, islam hikməti və elmlərinə
xas terminlərlə dolu, hecadan uzaqlaşmış, əruz vəzni ilə tənzimlənən misra və beytlər, uzun-uzun cümlələr, izafət
birləşmələri, feli bağlamalar, ki (kim), və (vü) bağlayıcıları ilə birləşdirilən nöqtəsiz-vergülsüz cümlələr, nəsrdə isə şeir
kimi düşüncədən çox bəzək-düzəkli ifadələr, səcli və qafiyəli parçalar” işlənməyə başlayır (4, s.14).
Klassik üslubda yazılan digər əsərlər kimi, bu risalə də Allahın (c.c.) nəti, Hz. Peyğəmbər (s.ə.s)in mədhi, sultan
və padşahların tərifi ilə başlayır, əshabi-kirama dua və zikrlərlə tamamlanır (2).
Təsəvvüfi dünyagörüşünə sahib olan bir şəxsin pirindən, mürşidindən feyz almanın üstünlüyü, ixlas, ədəb
prinsipləri və Allaha sevgi ilə bağlılıq ifadə edilir, təsəvvüfün əsas sütunları sayılan rabitə, niyyət, vird və xətmə, sülük,
ixlas və s. haqqında məlumatlar verilir. Risalənin əvvəlində “Habib Odur, məhbub Odur, Odur Haqq; Odur Vacid, Odur
mövcud, Odur Haqq” deyərək Allah (c.c.)dən başqa əziz, yaxın kimsənin olmaması vurğulanır, Onun gözəl sifətləri
mədh edilərək ona müraciət edilir:
Sığındım zati-Haqqa, gəl gedəlim,
Həmən siri-ali-Allaha, gəl gedəlim.
Uca dərgahi-Həqqə yüz sürəlim,
Əziz kimsə yoqdur, deyəlim (2, s.2a).
“Məhəmməd (s.ə.s.)in həqiqətləri və zühuru haqqında bəyan” və “Məhəmmədin kamalı və fəzilətləri haqqında
bəyan” başlıqlı hissələrdə Allah (c.c.)in Yer üzündəki elçisi olan Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) mədh edilir, onun zühuru Yer
üzünün qurtuluşu olaraq qiymətləndirilir:
Sözün istədi ol zati Yəzdan,
Zühura gəldi ol sultani-əqvan,
Muhamməd aləmə rəhmətdir, ey can (2,s.2b)
“Nə mümkün vəsf olunmaq ol həbibi” (2, s.2.b.) diyərək, Peyğəmbərin mədhinin dil ilə, söz ilə mümkün olmadığını
söyləyir.
Kamil insan kimi tərif edilən bəşər övladının ucalığa yüksəlməsi üçün riayət etməli olduqları təməl dini-əxlaqi
prinsipləri açıqlayan, ədəb-mərifət, mənəvi dəyərlər kodeksi olan bu əsər qiymətli tarixi məlumatlar da ehtiva edir.
Risalədə padşahların, sultanın mədhi, onların əshab və əsgərinə dualar edildiyi, İstanbulda, Şamda, Ədirnədə olan
xanəgahlarda dualar, xütbələr oxunduğu bildirilir.
“Baxmayaraq ki, əxlaq “doğru nədir və səhv nədir” deyə müəyyənləşdirilmişdir, ən vacib problem haqqı
nahaqdan, doğru olanı səhvdən ayırmağı bilməkdir. İslamda etika İslam mənbələrinə əsaslanan doğru prinsiplər və
dəyərlər kimi müəyyən edilə bilər” (5, s.2-8). Bu məsələlər, xüsusən də etik davranışlar, fərdlərarası münasibətlərin
müəyyənləşdirilməsi və s. məsələlər risalədə Quran ayələri və hədislər əsasında şərh olunur. Gənclərin, qadın və
kişilərin İslamda mövqeyi, hüququ, xəlq olunanın sahib olmalı vacib olan mənəvi-əxlaqi dəyərlər həm dini-təsəvvüfü
bəyanla, həm də Quran və hədis işığında şərh olunmuşdur. “Dər bəyani-ədəb təlimi-ən nisa” adlı babda yenə qadınlar,
onların haqqı, hüququ, qadınların təlim və tərbiyəsindən bəhs edilir (2, s.14).
Sufilərin “aləmi-suğra”, “əşrəfi-bəşər” adlandırdığı, islamın kainatın ən dəyərli xəlq olunanı hesab etdiyi insanın
fitrəti, onun yaradıldığı gündən dünyadan köç edənə qədər əxz etdiyi mənəvi dəyərlər əsərdə “kamil insan necə
olmalıdır” kontekstində şərh olunur. Kamil insan konsepsiyasının tərənnümü “Haqqa yönələn könüllərdə Allahın
gözəlliyinin” təcəllisi, ruh və can vəhdəniyyəti və s. məsələlər şərh olunmuş, səxavətin, alicənablığın insan üçün ən
üstün fəzilət olduğunu, bütün ayıbları örtən, şərəf və mənəvi gözəlliyi artıran keyfiyyətlər kimi poetik dillə ifadə
olunmuşdur. Bir salikin uca mərtəbələrə yetişməsi için hər vəziyyətdə qəlbinin zikrlə, dua ilə tətmin, inancında möhkəm
olmanın vacibliyi açıqlanır, babın əvvəlində belə bir giriş verilir:
“Bu Fənafillah mərtəbələrini görən bir salik Nəfsini bildiyi için Rəbbini də tanımışdır ” deyir. Bu babda ədəbisalikan, onların kəmalatı, vəlayəti və hüsuli-kəmaləti, nübüvvetin kəmaləti, vəlayətləri və nəticeyi-siri-suluk və
tənbihatı, şəriəti-Əhmədiyəyə ehtimam və istiqamet, və əhlullahın himmətləri ilə bəyanındadır ki, bu Məhəmmədə
icmalən zikr ve bəyan və elan olunur” (2, s.33-34)
On ikinci və on üçüncü babda dünyanın faniliyi, axirət haqqında fikirlər Allahın buyurduğu kəlamlar əsasında
tərənnüm edilir (2, s.43).
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Məsnəvidə qəlb və ruh, onların sirri, sufilərin sir və sülükləri, hər müridin mürşidini idrak etməli olduğunu və
bir çox təsəvvüfi məsələlər şərh olunmuşdur. Məlum olduğu kimi “ortaya çıxan təriqətlər, sufi məktəbləri hər hansı bir
şeyxin ətrafında toplanır, onlara pir, mürşid deyilirdi. Dini-mənəvi rəhbər olan şeyxin ətrafına toplaşanlar və onun
buyurduğu, təlqin etdiyi yolla gedənlər isə mürid adlandırılırdı. Mürşid-mürid münasibətləri təsəvvüfdə əhəmiyyətli yer
tutur və təriqət içində mənəvi-əxlaqi davranış kodеksi ilə nizamlanır” (6, s. 19).
Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, risalədəki bütün mənzumələr “Haqqa gedəlim” rədifi ilə bitir. 85-ci səhifədə
əsərin tamamlanması haqqında məlumat verilərək:
Çıqdı üçlər söylədi tarixi cövhərdir təmam,
Talibani eşq üçün bu nüsxeyi qüdsiyyədir (2, s.85).
beyti yazılmış və “Təmməti-təmam tarixi-sənə 1274” yazılmışdır. Məsnəvinin sonunda müəllif özü haqqında məlumat
verərək “Əhli-Mustafa olduğunu, Haqqdan ilham aldığını” qeyd etmiş və “Xitamə” hissəsində əsərini misli olmayan bir
cövhərə bənzətmişdir:
Risaləm cövhəri-qüdsi cihanda,
Nə mümkün misli gəlmək bu nişanda...(2, s.79)
Əsərin “Risalənin yazılma səbəbi və yazılma tarixini bəyan edir” başlıqlı hissədə əsərin yazılma tarixi belə qeyd
olunmuşdur:
Sənə bin iki yüz yetmiş bir idi,
Mühərrəmdən dəxi gün on bir idi (2, s.4)
Tədqiqatçı Y. Babayevin qeyd etdiyi kimi “Bir inanc və düşüncə tərzi kimi özünə qədər başqa din və fəlsəfi
görüşlərə bağlı və bənzər olmaqla birlikdə İslam dininin bətnindən doğulan” (6, s.12) təriqətlər İslam ehkamlarının
cəmiyyətdə güclənməsinə xidmət edən bir hadisə kimi nəşət etmişdir. Buna görə də hər hansı bir sufi təriqətin təlimləri,
fikir və hökmlərindən bəhs edən əsərlərdə İslam ehkamları fonunda açıqlanır. Bu risalədə də əsas prinsiplər müxtəlif
başlıqlar altında poetik dillə təsvir edilmiş, Qurani-Kərimdən ayələr, səhih hədislər işığında şərh olunmuşdur.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. Qədimova Ş. Klassik türk ədəbiyyatının təşəkkülündə islam cərəyanı olan təsəvvüfün rolu. İslam həmrəyliyi2017: Reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi-metodiki konfrasnının materialları, Bakı, 25-26
aprel, 2017, 370 s.
2. Cəfərov N. Türk xalqları ədəbiyyatı. Orta dövr. Bakı: Çaşıoğlu - Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2006, 320 s.
3. Risaleyi-qudsiyyə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu arxivi,
şifrə: XVI-283.
4. Qədimova Ş. Türk divan poeziyasının təşəkkül dövrü (XIII-XV əsrlər). Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi
dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın aftoreferatı. Bakı, 2017, 45 s.
5. Al-Aidaros H., Shamsudin F. M., İdris K.M. Ethics and Ethical Theories from an Islamic Perspective. International
Journal of Islamic Thought, Vol. 4: (Dec.) 2013.
6. Babayеv Yaqub. Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm. Bakı, Nurlan, 2007, 128 s.

Getibe Vagifqızı
İslamic ethics concept in the mesnevi “Risalei-qudsiyyah”
Summary
In the Medieval Turkish-Islamic literature written various literary, scientific, theoretical examples reflecting
tasavvuf and that philosophical views. The sufi literature was developing on medieval Turkish-Islamic culture on the
ground of new artistic and philosophical thought, religious-spiritual idea, literary and social views. One of these works
is “Risalei-Qudsiyyah” which written in the Hijri year 1274. The risale, which is written as mesnevi, consists of poems.
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Aynurə Əliyeva
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
elmi işçi
“BÜRHANİ-QATE” LÜĞƏTİNDƏ TANRI ADLARI
XVII əsr fars leksikoqrafiyasının dəyərli incilərindən olan “Bürhani-qate” lüğəti görkəmli Azərbaycan leksikoqrafı
Məhəmməd Hüseyn bin Xələf Təbrizi tərəfindən h.q.1062 (1651/52)-ci ildə tərtib edilmişdir. İyirmi mindən çox söz
ehtiyatına malik olan bu klassik lüğət nümunəsi istər həcminin böyüklüyü, istərsə də ilk dəfə olaraq əlifba üsulu ilə tərtib
olunma baxımından özündən sonrakı lüğətlərə bir nümunə olmuşdur.
Zəngin onomastik leksikaya malik olan bu dəyərli mənbədə toplanmış hər bir ad müstəqil şəkildə tarixin keçmiş
izlərini özündə saxlayan dəyərli bir məlumat daşıyıcısıdır. Bu baxımdan “Bürhani-qate” lüğətində onomastik aləmin bir
hissəsi olan “Tanrı adları” da diqqət çəkir.
Belə ki, onomastik aləmin bir hissəsini teonimiya, yəni “teonimlərin məcmusu” (1,s.425)təşkil edir. Teonim “hər
hansı dini panteonda allahların, ilahi varlıqların xüsusi adları”dır (1,s. 425).“Bürhani-qate” lüğətində verilmiş “Tanrı
adları”na əksərən müxtəlif mənalarda izah olunan və mənalarından biri məhz İran mifologiyası, zərdüştlükdən gələn 40-a
yaxın tanrı adlarını ifadə edən teonimlər daxildir. Məsələn: “(”ایزدizəd)(2,v.48b),“( ”پایدارpaydar)(2,v.89b), “( ”جاتنcatən)
(2,v.126a), “( ”خداxoda) (2,v.152b), “( ”دادارdadar) (2,v.168a), “( ”کرسطوسkristus) (2,v.314b) – bu teonimin izahında həm
“İncil dilində” ( )بلغت انجیلtanrı, həm də İsa (ə) aid olunması verilmişdir, “( ”ماناmana) (2,v. 373a), “( ”یزدانyəzdan) (2,v.435a)
və s.
Lüğətdə verilmiş bu adların tanrı adı ilə bağlı olan izahlarında “tanrı adlarından biri, ilahi adlardan biri, zend-o
pazənd dilində tanrı adı” kimi açıqlanmışdır.
Tanrı adlarının içərisində bəzi teonimlərin bir-birinə yaxın müxtəlif variantları da verilmişdir. Məsələn: 1. “”داد آفرین
və “( ”داد آفرید2,v.168a), 2. “”دادگر, “ ”داد گسترvə “( ”دادور2, v.168a), 3. “ ”شیذرvə “( ”شیذیر2,v. 264a), 4. “”کرکر, “”کروکر, “”گرگر
və “( ”گروگر2,v. 315a, 316b, 347a, 348a) və s.
“Bürhani-qate” lüğətində tanrı adları içərisində diqqət çəkən məqamlardan biri Zərdüştlük dinində qəbul olunmuş
xeyir və şər tanrılarının ifadə etdikləri digər mənalardır. Daha dəqiq desək, Zərdüştlük dinində xeyir və şər tanrıları kimi
qəbul edilən Əhrimən və Hörmüz “Bürhani-qate” lüğətində əməlləri (vəzifələri) müqabilində mələk və şeytan qismində
(obrazında) izah edilmişdir. Belə ki, şər tanrısı hesab edilən Əhrimən burada pisliklər bələdçisi olub, cin-şeytan mənasında,
xeyir tanrısı olan Hörmüz isə müəyyən günü nizama salan mələk (yaxşı əməllərin bələdçisi) anlamında izah edilir.
Hörmüzün, həmçinin mələk adı ilə yanaşı, əlavə olaraq bir neçə onomastik vahidləri əhatə etməsi maraq doğuran
faktlardandır. Bu səbəbdən lüğətə müxtəlif qrafik variantlarda daxil edilmiş xeyir və şər tanrılarına ayrı-ayrılıqda nəzər
salınacaqdır. Eyni zamanda həmin adların şəxs adları sırasında yeri önə çəkiləcəkdir.
Əhrimən adının şər qüvvə olaraq ifadə etdiyi mənaya əsasən, şəxs adları sırasına daxil edilərək işlənməsini məqbul
saymaq olmaz. Lakin Əhrimən adına aid olan variantlar içərisində yalnız ( اهرنəhrən) (2,v. 47a) variantının fars şəxs adları
lüğətində “Şahnamə” surətlərindən olub, rumlu cəngavərin adı” ( نام دالوری رومی، )از شخصیتهای شاهنامهolması barədə məlumat
verilmişdir (3, s.33). “Bürhani-qate”də Əhrimən adının variantlarından olan  اهرنsözüfərqli mənalarda izah edildiyindən
onun bütün mənaları aşağıda göstərilmişdir.Ümumiyyətlə, Əhrimən adının “Bürhani-qate” lüğətində verilmiş variantları
bunlardır:
( آهرامنahramən) (2,v.19b), ( آهرمنahrəmən) (2,v.19b), ( آهرنahrən) (2,v.19b), ( آهریمنahrimən) (2,v.19b), آهریمه
(ahrime) (2,v.19b), ( اهرامنəhramən) (2,v.47a), ( اهرنəhrən) (2,v. 47a), ( اهرمنəhrəmən) (2,v.47a), ( اهریمنəhrimən) (2,v.47ab
),( اهریمهəhrime) (2,v.47b).
Əhrimən adının aşağıdakı iki variantına izahlarına görə ayrıca nəzər salmağa ehtiyac vardır:
( اهرنəhrən) – ( اهرمنəhrəmən) mənasındadır, pisliklər bələdçisi olan şeytandır. Ona, həmçinin “cin” də deyilir. Və
Rum Qeysərinin (Bizans imperatorunun) kürəkəninin adıdır, Gəştasbla sələf olmuşdur, yəni onlardan biri Qeysərin qızını
almışdır. Və “send-e hindi” dilində zərgərlik və dəmirçiliyə də deyilir (2,v.47a).
(هرماسhurmas) – pisliklər bələdçisi olan Əhrimənə, həmçinin şeytana deyilir (2,v.421b). Lakin bu ad zərdüştlükdə şər
tanrısı kimi qəbul edilən Əhrimənin yuxarıda sadalanan variantları ilə uyğun gəlmir. Həmçinin M.Müin lüğətində verilmiş
variantları içərisində (4,s.202-203) bu adın “Hurmas” şəklinə rast gəlmirik. Hörmüz isə məlum olduğu kimi, Zərdüştlük
dinində xeyir tanrısının adını ifadə edir. Bu adın da xeyir tanrısı olan Hörmüzün digər fonetik variantı kimi qəbul etsək,
daha düzgün olardı.
Zərdüştlük dinində xeyir tanrısı hesab olunan Ahurəmazda teonimi də lüğətdə bir neçə qrafik və fonetik variantda
verilmişdir. Bu ad Azərbaycan dilində əsasən Hörmüz şəklində ifadə olunur. Fars şəxs adları lüğətlərində yer alan bu adın
“( ”اهوراahurā) variantı “qədim İran sözlüyündə tanrı” (3, s.33), “Avestada tanrı adlarından” (5,s.49) şəklində izah
edilmişdir. Qeyd edək ki, bu varianta “Bürhani-qate” lüğətində rast gəlinmir.
Aşağıda sıralanan bu variantların ifadə etdiyi mənalar da rəngarəng olub, onomastik vahidlərdən antroponim, yəni
“hər hansı bir şəxsi və ya müəyyən insan qrupunu bildirmək üçün işlədilən xüsusi ad” (1,s.56), astronim, yəni “hər hansı
ayrıca bir səma cisminin, o cümlədən planetlərin, ulduzların, səyyarələrin, kiçik planetlərin (asteroid və ya planetoidlər),
bürclərin xüsusi adı”nı (1,s.88) əhatə edir. Bu səbəbdən onların hər birinin mənaları ayrı-ayrılıqda təqdim edilmişdir.
Ümumiyyətlə, M.Müinin lüğətində ilk öncə yer almış bu teonimin “( ”آهورامزدا4, s.71) və “( ”اهورمزدا4,s.205) variantları
yalnız məlum mənada izah olunmuşdur. Adı çəkilən mənbədə bu adın “( ”اورمزدūrma(o)zd) (4,s.195), “( ”هرمزhormoz) (6,
s.2270) və “( ”هورمزدhūrmazd və ya hūrmozd) (6,s.2310) variantları verilmişdir. Bunlardan yalnız “( ”هرمزhormoz)
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variantının izahında “Bürhani-qate”də rast gəlinən digər mənalara da rast gəlinir. “ ”فرهنگ اسامیkitabına daxil edilən
“( ”اهورامزداahūrāmazdā) –ağıllı başçı ()سرور دانا, qədim iranlıların tanrı adlarındandır (7,s.38).
(ارمزurmuz) – şəmsi təqvimdə ayın birinci günü, mələk adıdır. “Urmuz” gününün işləri və mənfəətləri ona aiddir,
Yupiter ulduzuvə İsfəndiyarın oğlunun adıdır (qeyd etmək istərdik ki, bu adın aşağıdakı variantlarında oğlu deyil, nəvəsinin
adı olması qələmə alınıb. Bunu katib tərəfindən yol verilən xəta olduğunu da ehtimal etmək olar) (2, v.26a-b).
(ارمزدurmuzd) – Urmuz mənasında olub, Yupiter ulduzunun adıdır, şəmsi təqvimin hər ayının birinci günü (qeyd
etmək istərdik ki, burada “şəmsi” sözü yazılmamışdır. Katib tərəfindən səhv olaraq qələmə alınmamasını güman etmək
olar), İsfəndiyarın oğlunun adı və mələk adıdır (2, v.26b).
(اورمزurmuz) – Yupiter ulduzunun adı, şəmsi təqvimin hər ayının birinci günü – bu gündə təzə geyinmək, səfər
etmək, kağıza möhür vurmaq yaxşıdır, borc vermək pisdir, urmuz gününün işlərinə aidiyyəti olan mələk adı və İsfəndiyarın
nəvəsi – Bəhmənin oğlunun adıdır (2,v.45b). “ ”فرهنگ اسامیlüğətində bu ad həmin qrafik, lakin “ūrmaz” fonetik variantında
verilmiş, izahında isə aşağıda verilən variant onun qarşılığı kimi təqdim olunmuşdur (7,s.36). Həmçinin bu mənbədə baş söz
olaraq verilən aşağıdakı “( ”اورمزدūrmazd) variantı məlum Yupiter planeti, Ahurəmazda, qədim iranlıların tanrısı və şəmsi
təqviminin hər ayının birinci günü mənalarında izah olunub (7, s.36).
(اورمزدūrmuzd) – Urmuz mənasında olub, şəmsi təqvimin hər ayının birinci günü, Yupiter ulduzunun adı, hər ayın
birinci gününü nizama salan mələk (çox güman ki, burada şəmsi təqvimin hər ayı nəzərdə tutulur) və İsfəndiyarın nəvəsinin
adı (2,v.45b). “ ”فرهنگ نام سخنlüğətində verilmiş “( ”اورمزدurmazd) dini antroponiminin “”اهورامزداadına bərabər olub, “”هرمز
adına müraciət olunması qeyd olunub (3,s.33). Bu adın izahı da məhz “ ”هرمزvariantında verilmişdir. İzahında “1.
Ahuraməzdanın ( )اهورامزداdigər variantı, 2. Qədim İranda şəmsi təqvimin hər ayının birinci günü, 3. Yupiter ulduzunun adı
(Bürhan), 4. Sasani padşahlarından birinin adı” mənaları verilmişdir (3,s.274). “ ”فرهنگ نامهای ایرانیlüğətində də bir neçə
xüsusi və ümumi ismi ifadə edən  اورمزدsözünə rast gəlmək olur (5, s.49).
( هرمزhurmuz) – şəmsi təqvimin hər ayının birinci gününün axırının adı – bu gün səfərə çıxmaq, təzə geyinmək
yaxşıdır, borc vermək olmaz. Mələk adıdır – hurmuz gününün işləri və mənfəətləri ona aiddir, Yupiter ulduzu ( ستارۀ
)مشتریvə Bəhmən ibn İsfəndiyarın oğlunun, həmçinin Nuşirəvanın oğlunun adıdır (2,v.422b). “ ”فرهنگ اسامیlüğətində
“hormoz” fonetik variantında verilən bu ad da Yupiter planeti, şəmsi təqvimin hər ayının birinci günü, Ahurəmazda, tanrı
mənalarındadır (7,s.309), həmçinin həmin şəxs adları lüğətində “ ”هرمزadının digər variantı olan “hormozd” ( )هرمزدda bu
sırada yer almışdır ( 7,s.309). “ ”فرهنگ نامهای ایرانیlüğətndə də yer alan bu ad məlum mənalarda verilmişdir (5,s.184).
( هرمزدhurmuzd) – Hörmüz mənasındadır, mələk adı, Yupiter ulduzunun adı və s., həmçinin “ ”پنجشنبهgününün (cümə
axşamı) adıdır, o günə görə Yupiterə aiddir (2, v.422b - 423a). “ ”فرهنگ نام سخنlüğətində də yer almış “( ”هرمزدhormazd)
variantının “ ”هرمزadına bərabər olması qeyd olunmuşdur (3,s.274). “ ”فرهنگ نامهای ایرانیkitabında Ahurəmazdaya işarə
olunmuş və tarixi şəxsiyyətlərin adını ifadə etməsi qeyd olunmuşdur (5,s.184).
( هرسhurus) – Hörmüz mənasındadır, mələk adı, şəmsi təqvimin hər ayının birinci adı (çox güman ki, burada da
“gün” sözü katib tərəfindən səhv olaraq qələmə alınmamışdır), Yupiter ulduzu, yunanların etiqadına görə İdris peyğəmbərin
adıdır və s. (2, v.423a).
( هرمستhurmust) – Hurmuzd mənasındadır, şəmsi təqvimin hər ayının birinci gününün adı, Yupiter ulduzu və s.
adıdır (2,v.423a). Göründüyü kimi, bu sözün izahında mələk adını ifadə etməsi qeyd olunmamışdır.
( هورمزhūrmuz) – mələk adıdır, şəmsi təqvimin hər ayının birinci gününün adı, Yupiter ulduzu, İsfəndiyarın qızının
övladının adı (2, v.430b). “ ”فرهنگ نام سخنlüğətində verilmiş bu adın “( ”هرمزhurmaz) teoniminin digər variantı olduğu qeyd
olunmuşdur (3,s.277).
( هورمزدhūrmuzd) – Hörmüz mənasındadır, mələk adı, şəmsi təqvimin hər ayının birinci günü, Yupiter ulduzu və
İsfəndiyarın qızının övladının adı (2, s.430b). “ ”فرهنگ نام سخنlüğətində verilmiş bu adın da “( ”هرمزhurmaz) teoniminin
digər variantı olduğu qeyd olunmuşdur (3,s.277). Bu variant “ ”فرهنگ نامهای ایرانیkitabında da verilmiş və izahında teonim
olaraq, yalnız Ahurəmazdaya işarə olunmuşdur (5,s.186).
Xeyir tanrısının “Bürhani-qate” lüğətində verilmiş izahlarından göründüyü kimi, onun birbaşa tanrı adını ifadə
etməsi qeyd edilməyib. Lakin müraciət etdiyimiz müasir şəxs adları lüğətlərinə istinadən bu adların izahında
Ahurəmazdanın adının çəkilməsi bizə yuxarıdakı adların məhz xeyir tanrısına aid olmasına əsas verir.
Beləliklə, “Bürhani-qate” lüğətində verilmiş tanrı adları və onların ifadə etdiyi məna çalarlarının zənginliyi həmin
adların fars dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində olan rolundan xəbər verir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. Adilov M., Paşayev A. Azərbaycan onomastikası (izahlı terminoloji lüğət).- Bakı :Nurlan,2005. - 488 s.
2. (Əlyazmalar İnstitutu.D-183/10160)  محمد حسین بن خلف تبریزی.برهان قاطع.
3. ص281.1384. تهران.سولماز شرکت افتخار،تالیف مرجان انصاری، به سر پرستی حسن اموری.فرهنگ نام سخن
4.  ص1392 .1345 . تهران.) جلد پنجم (اعالم. دکتر محمد معین: تالیف.فرهنگ فارسی
5.  ص192 .1388 . چاپ ششم، منصوره چراغی: گرد آورنده.فرهنگ نامهای ایرانی
6. 2351 -1393  ص.1352 . تهران،) جلد ششم (اعالم، دکتر محمد معین: تالیف.فرهنگ فارسی
7.  ص318 .1378 . خدمات فرهنگی کرمان، کرمان، به کوشش محمد حماصیان.فرهنگ اسامی
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Aynura Aliyeva
Names of gods in “Burhani-kate” dictionary
Summary
The article deals with the "names of Gods", which is part of the onomastics, collected in one of the valuable
pearls of the 17th century of Persian lexicography “Burhani-kate” dictionary. The "God names" in the dictionary
"Burhani-kate" include about 40 names of Gods from the Iranian mythology and Zoroastrianism. Among these names it
is worth to note the names of Gods, Ahriman and Hormuz, related to good and evil in Zoroastrianism and their's
versions. İn general, the richness of the names of Gods and their meanings reveals the role of these names in the
enrichment of the Persian language vocabulary.

Nuranə Çələbiyeva
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
böyük laborant
SƏDİ ÇƏLƏBİ VƏ ONUN “HAŞİYƏ ALA TƏFSİRİL-BEYZAVİ” ƏSƏRİ
“Çələbi” sözü türkmən dilində Allahın adlarından biri olan “Çalap”dan gəlmişdir. Bu da “Allaha mənsub”,
“Allaha bağlı” mənasını verir. “Çələbi” sözünün bəzi Bizans qaynaqlarında türkçə olduğu və “bəyzadə” mənasını
verdiyi qeyd olunmuşdur. Çələbi - əsl-nəcabətli, oxumuş, elmli kəslərə verilən bir ad, ünvandır. Bu ünvan Osmanlıda,
xüsusilə də XIV yüzildən XVIII yüzilə qədər elmli, yüksək təbəqəyə məxsus olanlara, ilk vaxtlarda isə osmanlı
şahzadələrinə də aid edilmişdir. İldırım Bəyazidin dörd oğlu “Çələbi” ünvanıyla çağırılmışdır. I Mehmet padşah
olduqdan sonra da bu ünvanla çağırılmışdır. “Çələbi” bəzi qeyri-müsəlman zümrələr tərəfindən də işlənilən bir ünvan
olmuşdur.1
Məhşur Çələbi alimlərindən Əxi Çələbi adı ilə məşhur olan XV əsrdə yaşamış Yusif bin Cüneyd Tuqadi ər Rumi
əl-Hənəfi, Həsən Çələbi adı ilə məşhur olan Məhəmməd Şah əl-Fənari, Katib Çələbini, Sadullah Sədi Çələbi bin-Nisa
bin Əmirxan əd-Dadayi əl-Kastamonini misal göstərmək olar.
“Çələbi” soyadı ilə məşhur olan alimlərdən biri də Sadullah Sədi bin-Nisa bin Əmirxan əd-Dadayi əlKastamonidir. O, Kastamonun Daday vilayətində dünyaya gəlmiş, “Sadi Çələbi” və ya “Sədi Əfəndi” adları ilə məşhur
olmuşdur. Mənbələrdə onun Osmanlı şeyxülislamlarının onuncusu olub, kiçik yaşda atası İsa Çələbi ilə İstanbula
getdiyi və atasının Murad Paşa Camisində imamlıq etdiyi yazılır. Atasından və dövrünün məşhur üləmalarından dərs
aldıqdan sonra Mövlanə Mühiddin Mehmed Samsuninin yanında çalışmışdır.2
O, Ədirnədə, İstanbulda, Bursada bir çox mədrəsələrdə (“Başçı İbrahim Əfəndi”, “Taşlıq ”, “Mahmud Paşa”,
“Sultan” və “Səhn-ı Səman”) müdərrislik etmişdir: Sonralar 930/1524-ci ildə İstanbulda qazi olmuşdur3. Sədi Çələbi
İstanbul qazisi olduğu on il ərzində bir çox mühüm işlər görmüşdür. 1527-ci ildə o, “Molla Kabız məsələsi”nə
qarışmışdır. Molla Kabız XVI əsrdə Qanuni Sultan Süleyman dövründə yaşamış din xadimi idi. Müsəlman olmasına
baxmayaraq, İsa Peyğəmbərin Məhəmməd Peyğəmbərdən (s.a.s.) üstün olduğu fikrini müdafiə etməyə və bunu Quran
ayələrinə əsaslanaraq sübut etməyə çalışmışdır. Bu hadisə ilə əlaqədar olaraq dövrünün alimlərinin şikayəti əsasında
divanda mühakimə edilmişdir. 2 noyabr 1527-ci il tarixində keçirilən ilk məhkəmədə Rumeli qazıəsgəri (kadıaskeri)
Fənarizadə Muhiddin Çələbi ilə Anadolu qazıəsgəri Kadri Çələbi Molla Kabızın fikirlərini təkzib edə bilməmişdir.
Qanuni Sultan Süleyman bu vəziyyəti pərdə arxasından dinləmişdir. İddiaları təkzib edə bilmədikləri üçün alimləri daha
sonra tənqid etmişdir. Böyük vəzir Pargalı İbrahim Paşanı çağırıb çarə axtarmış və səhəri gün Kabıza qarşı,
Şeyxülislâm İbni Kamal ve İstanbul qazisi Sadəddin Çələbi üz-üzə gəlmişdilər. İbni Kamal Kabızın fikirlərini təkzib
etmiş, səhvindən dönəndə əfv ediləcəyini söyləmişdir. Kabız bunu rədd edib, öz fikirlərində qətiyyətli olduqda edam
edilmişdir. Qanuni dövründə fikirlərinə görə edam edilən dörd məhşur şeyxlərdən biridir.
940 /1533-cü ildə İstanbul qazisi təyin edilən Sədi Çələbi, sonralar “Səhn-i Səman” mədrəsəsinə müəllim təyin
edilmişdir.

Bax: Çələbiyeva N. “Çələbi” soyadlı alimlərin əsərləri əlyazmalar xəzinəsində // “İslam həmrəyliyi -2017.Reallıqlar və
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1536-cı ildə Şeyxülislam İbn Kamal vəfat etdikden sonra onun yerinə İbrahim Paşanın məsləhəti ilə Sadullah
Sədi Əfəndi Şeyxülislam təyin edildi. Sədi Çələbi ömrünün sonuna qədər (21 fevral 1539-cu il) beş il bu vəzifədə
işlədi. Mənbələrin verdiyi məlumatlara görə, onun zəngin kitabxanası, güclü yaddaşı, qüvvətli dili, sağlam əqidəsi
olmuşdur.Bu xüsusiyyətlər onun bir alim kimi yetişməsinə təkan vermişdir.
Sədi Çələbi Fateh Camisi ətrafında evinin yaxınlığında memar Sinana 1538-ci ildən əvvəl bir “Darül Qurra”
tikdirmişdir.O,21 fevralda 1539-cu ildə bu vəzifədə olarkən vəfat etmiş və “Əyyub Sultan” qəbirstanlığında dəfn
olunmuşdur.
Ömrünü elm öyrənmək və öyrətməklə keçirən Sədi Çələbi bir çox əsərlər yazmışdır: “Fəvaid-ül-bəhiyyə”
(“Haşiyə ala Təfsiril-Beyzavi”), “Haşiyə-əl-İnayə Şərh-il-Hidayə”, “Fətava fi Məvazı min Füsus-ıl-Hikəm li İbn-i
Arabi”, “Fətava-i Sa’diyyə”, “Haşiyə aləl-Qamus” (Firuz Abadinin əsərinə yazılmış haşiyədir) 1.
Bu məqalədə Sədi Çələbinin “Haşiyə ala Təfsiril-Beyzavi” (Qazi Beyzavi həzrətlərinin təfsirinə yazmış olduğu
haşiyədir) əsərinin üzərində dayanacayıq2. Qurani Kərimə yazılmış təfsirlər içərisində, “Ənvarut-Tənzil və ƏsrarutTəvil” adlı məşhur Beyzavi təfsirinə 250-dən çox şərh, haşiyə və təliq yazılmışdır. Yazılmış haşiyələrin içərisində
məşhurları bunlardır: Müslihiddin İbn Təmcid (ö. 890/1485), Məhəmməd İbn Mustafa Şeyxzadə (ö.950/1543),
Əbdülhəkim əs-Siyalquti (ö. 1067/1485), Şəhabəddin əl-Xəfaci (1069/1659), İsmail ibn Məhəmməd əl-Konəvi
(1195/1781).
Azərbaycanlı alimlərdən Məhəmməd bin Cəmaləddin bin Ramazan əş-Şirvani, Baba Neymətulla bin Məhəmməd
ən-Naxçivani də “Ənvarut-Tənzil və Əsrarut-Təvil” adlı təfsirə haşiyə yazmışdır.
“Haşiyə ala Təfsiril-Beyzavi” (əl-Fəvaidül-bəhiyyə) əsərinin Türkiyədə, Qahirədə, Şamda və Bağdadda
nüsxələri qorunub saxlanır3 . Mənbələrin verdiyi məlumata görə bu əsər İstanbul mədrəsələrində daha çox tədris
olunmuşdur. Sədi Çələbinin “Hud” və “Nas” surələri arasında haşiyə yazdığı, baş qismini isə oğlu Pir Məhmədin
cürbəcür haşiyələrdən istifadə etməklə atasının üslubuilə topladığı bildirilir. Digər bir mənbədə haşiyənin “Fatihə” və
“Nas” surəsinə qədər tamamlanmış üç nüsxəsinin İstanbulda mövcud olduğu yazılır. Üslub və məzmun etibarilə əsərin
özünə xas bəzi özəllikləri vardır. Əvvəlindəki açıqlamalarda Sadəddin ət-Təftəzani, Seyyid Şərif əl-Cürcani və
Əkmələddin əl-Babərtinin fikirlərinə tez-tez yer verilmiş, surə adları, ayələrin sayları haqqındakı fikirlərə üstünlük
verilmişdir. Qramatikada əl-Kafiyə, lüğətdə əl-qamusul-muhit, metodda ət-Təlvih ən çox istifadə edilən qaynaqlardır.
Haşiyələrdə əl-Kəşşafa aid işlərdən faydalanmaq, bəzi yerlərdə əlavələr edilməsi əsərə ayrı bir dəyər qazandırmış və
alimlər tərəfindən bəyənilmişdir. Surələrin Məkkə və ya Mədinədə nazil olmasına (Çünki, Mədinədə nazil olan ayə,
Məkkədə nazil olandan daha sonra nazil olmuşdur), həmçinin bir surənin içində fərqli yerlərdə nazil olan ayələrə diqqət
çəkən Sədi Çələbi, Beyzavinin surə sonlarında verdiyi, surələrin faydasına aid hədisləri çıxarıb rəvayət edərək
qiymətləndirmişdir 4. Sərf, Nəhv, lüğət, bəlağətlə bağlı qeydlərə əsaslanmış, qiraət növlərini qeyd edərək bunlar
arasında seçimlər etmişdir. Sədi Çələbi haşiyəsində bəzi surələrin sonuna nə vaxt tamamlandığını qeyd etmişdir. “Hud”
surəsinin sonunda bu surənin haşiyəsini 1531-ci ildə tamamladığını bildirmişdir. O, əsərini İstanbul qaziliyinin son
illərində yazmağa başlamış olduğunu qeyd etmişdir. Əsər 10 oktyabr 1537-ci ildə tamamlanmışdır.

One of the scholars who was well-known with Chalabi surname was Sadullah Sadi bin Nisa bin Amirxan
ad-Dadayi al-Kastamoni.This article deals with Sadullah Chalabi’s work of “Hashiya ala Tafsiril -Beyzavi”.
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Rəxşəndə Kərimova
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
kiçik elmi işçi
İSLAMDA DUA ANLAYIŞI VƏ BU MÖVZUDA OLAN
ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ
Bütün dinlərdə dua ən önəmli rituallardandır. İslam dinində də duanın özünə məxsus yeri və əhəmiyyəti vardır.
Bu əhəmiyyət bir çox ayə və hədislərdə öz əksini tapmışdır. Ona görə ki, dua edən kəs Allah tərəfindən hansı
mükafatlara layiq olduğunu bilsin və heç vaxt dua etməkdən yorulmasın. Dua Allahla bəndə arasında qüvvətli bir teldir.
Başqa sözlə, dua bəndənin düşüncəsinin Rəbbə təqdim edilmə şəklidir. Bəndə gücü çatmayan hər şeyini mütləq qüdrət
sahibi Allahdan istəyir və elə dua da bu istəyin adıdır [1].
Dua möminlər üçün Uca Yaradanın sonsuz lütfüdür. Çünki insan Allaha dua edərək səmimi imanını,
məhəbbətini və qorxusunu ifadə edə bilir. Tək dost və vəli olaraq Ona təslim olduğunu, ancaq Ondan mədət umub,
yardım istədiyini göstərə bilər. Bu mənada duanın əhəmiyyəti və mahiyyəti dəfələrlə Qurani-kərimdə qeyd edilmişdir.
Eyni zamanda bir çox ayə və surələr dua mahiyyətlidir. Qısaca, duanın əhəmiyyəti Quranın dua ilə başlayıb dua ilə
bitməsindən bəllidir. Yəni Qurani-kərim ən gözəl dua nümunəsi olan “Fatihə” surəsi ilə başlamış və Allaha pənah
aparmaq üçün oxunan dua mahiyyətli “Nas” surəsi ilə bitmişdir [1].
Qurani-kərimin dua mövzusunu israrla vurğulaması və Peyğəmbərimizə duaları öyrətməsi bu ibadətin nə
dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Bu barədə Allah-təala Qurani-kərimdə buyurur: “(Ya Məhəmməd!)
Bəndələrim Məni səndən soruşduqda söylə ki, Mən onlara yaxınam. Dua edib Məni çağıranın duasını qəbul edərəm.
Gərək onlar da Mənim çağırışlarımı qəbil edib Mənə iman gətirsinlər. Bununla da ola bilsin ki, doğru yola yetişsinlər” .
(əl-Bəqərə,186) [2,s.626]
Uca Allah yenə Müqəddəs kitabımızda dua etməyimizi biz bəndələrinə əmr edərək önəmini bir daha
vurğulayır. O, Quranda belə buyurur: “Mənə dua edin, Mən də sizin dualarınızı qəbul edim”! (əl-Mumin, 60) [2, s.180]
Ümumi olaraq, Qurandakı dua ilə əlaqəli ayələrə nəzər salsaq görərik ki, Rəbbimizə hər vəsilə ilə təmənna
etməli, həm xoş, həm də çətin anlarda Ona sığınmalıyıq.
İslamdan qabaq edilən dualar məzmununa, görünüşünə və izahat formasına görə fərqlənir. Primitiv
cəmiyyətlərdə dua etmək ailənin böyüyü, qəbilə başçısı və ya rahibin yalvarışlarına camaatın qoşulması (amin deməsi)
şəklində olmuşdur. Hinduizmdə dua inandırıcı sözlərlə həyata keçirilir,ortaq dua simvolu bir növ bəsmələ (BismillahirRahmənir-Rahim) olan “om”dur. Budizimdə tanrıya dua etdikdən sonra ondan istək və arzuları diləmək adət halını
almışdır. Şintoizmdə dua, məbəd və ya evdə tanrılara düyü və düyü şərabı təqdim etməklə yerinə yetirilirdi. Qədim
Meksika, Babilistan, Misir və Yunan dinlərində duaların yerinə bir-birinə bənzəyən şeirlər oxunardı. Tövratda altmış
altı cümlə birbaşa və ya dolayı olaraq dua ilə əlaqədardır. İncildə isə dualara aid yetmiş beşə qədər cümlə yer alıb [3,
s.530].
Dua kəlməsi “çağırmaq”, “səslənmək”, “istəmək”, “yardım tələb etmək” mənasında olub, “dəəvə”, “dəvət”
kəlmələrindən alınmışdır. İslam ədəbiyyatında isə Allahın yüksəkliyi qarşısında bəndənin acizliyini, etirafını, təzim və
sevgi hisləri içində lütf və yardımını diləməsini ifadə edir. Qurani-kərimdə 20 yerdə dua kəlməsindən istifadə
olunmuşdur. Həmçinin bəzi ayələrdə “dəəvə”, “dəvət” kəlmələri də eyni mənanı verir. Həmin ayələrdə dua Allaha
yalvarma, istək və ehtiyaclarını ərz edərək Onun lütfünü diləməsi, çağırma, səslənmə, dəvət, ibadət, yardıma çağırma,
Allahın birliyini tanıma, isnad və iddia mənalarında işlənmişdir. Müqəddəs Kitabımızda 200-ə qədər ayə dua ilə
bağlıdır. Tövbə və istiğfar kimi ayələr də dua ilə əlaqələndirilir. Dua ilə bağlı ayələrin bir hissəsində duanın üsul, ədəb
və təsirlərindən bəhs edilmiş, həmçinin insanların Allaha dua etmələri buyrulmuşdur (əl-Bəqərə, 186, ən-Nisə,
32,117,134, əl-Əraf, 29,55,180, Yusif, 86, əl-Mumin, 60) . Bəzi ayələrdə səhv, zamansız, yersiz və qəbul olmayan
dualardan söhbət açılır (əl-Bəqərə, 200, Yunis, 12, 22, 106, əl-İsra, 11, əl-Muminin, 99, 106, 107, əl-Qəsas, 88, Fussilat,
51). 100-dən çox ayələrdə peyğəmbərlərin və digər saleh insanların dualarindan söz açılır. Bunlardan 21 ayədə
Musanın, 17 ayədə İbrahimin, 16 ayədə İsanın, 12 ayədə Nuhun, 9 ayədə Zəkəriyyənin, həmçinin Adəm, Şueyb, Yunus,
Yusif, Eyyub, Lut və Suleyman peyğəmbərin, Məryəmin anasının, Fironun arvadının, Talutun əsgərlərinin , mələklərin
və çarəsiz qalanların duaları zikr edilmişdir [3, s.536].
Dua mövzusu hədislərdə də geniş yer almışdır. Bu səbəbdən hədis məcmuələrində başlıca mövzu olaraq
qalmış, daha sonralar isə din alimləri tərəfindən hədis elminin bir bölümü olmasına yol açmışdır. Məhəmməd b. İsmayıl
əl-Buxarinin (öl.h.256/m.869)“əl-Cami əs-səhih”kitabında“Kitəbud dəəvət”, Müslim bin Həccacın (öl.h.261/m.875)
“əl-Cami-əs səhih”əsərində “Kitabuz zikr vəd dua”, ibn Macənin (öl.h.274 /m.887) “Kitəbu əs-Sunən” əsərində
“Kitabud dua” başlığı altında olan bölümlərində dua ilə əlaqədar hədislər toplanmış və bu hədislər öz məzmununa və
mövzusuna görə müəyyən hissələrə ayrılmışdır [3, s. 536] .
Hədislərdə duanın mahiyyəti və əhəmiyyəti ilə əlaqəli rəvayət edilən hədislərdən bəziləri belədir: Əbu Hüreyrə
Əbdurrəhman bin Sahr əd Dəvsidən (ö.h.59/m. 678) rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbər (s) belə buyurmuşdur: “Allah
qatında Ona dua etməkdən daha dəyərli heç bir şey yoxdur”. Ənəs ibn Malikdən (öl.h.179/m.795) rəvayət edildiyinə
görə, Rəsulullah (s) belə buyurmuşdur: “Dua ibadətin təməlidir (iliyidir)” [1] .
Dualar əsrlər boyu din alimlərinin diqqətini cəlb etmiş, bu səbəbdən üzləri katiblər tərəfindən dəfələrlə
köçürülərək bu günə qədər gəlib çatmışdır. Bu qiymətli nüsxələr indi dünyanın bir sıra tanınmış əlyazma xəzinələrində
saxlanılır.
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Hal-hazırda Azərbaycanda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İstitutunda 103-dən artıq müxtəlif
məzmunlu dualardan ibarət məcmuələr mühafizə olunur. Bu dəyərli əlyazmalardan biri “Dua Taun” adı altinda qorunur.
Bu dua vəba və taun xəstəliyindən qorunmaq üçün oxunan duadır. Qeyd edək ki, o dövrdə bu xəstəlik insanlar arasında
geniş yayılmışdır. 100 səhifədən ibarət olan bu məcmuədə dua sarı rəngli Avropa kağızında qara mürəkkəblə nəsx xətt
ilə yazılıb. Əlyazmada Ali-əbanın (yəni Məhəmməd (s) və ailəsi) və Raşidi xəlifələrin (Əbu Bəkr əs-Siddiq, Ömər ibn
Xəttab əl-Faruq, Osman ibn Əffan, Əli ibn Əbu Talib) adları qeyd olunmuşdur [4,v.99a]. 97b-100a vərəqlərində yer
alan duada bəzi sözlərin üzərindən çəkilən xətlər, işarələr və duanın adı qırmızı mürəkkəblə verilib. Avropa üsulu ilə
səhifələnib. Cildi tünd qəhvəyi rəngli dəridir və ölçüsü 20x13 sm-dir.
“Dua Hizbus-seyfi” məcmuədə 32b-49a vərəqlərini əhatə edir. Qeyd edək ki, bu dua İmam Əli (ə)-ın duası
olub günahların bağışlanmasına, Allahın xeyirli qullarının məhəbbətini qazanmağa vəsilə olacağı məqsədilə oxunur. [5,
v.32b-49a] Dua açıq mavi rəngli Avropa kağızında qara mürəkkəblə nəsx xətti ilə köçürülüb. Əlyazmada bəzi sözlər
qırmızı mürəkkəblə yazılıb. Duanın kənarlarında və sətirlərin arasında qeydlər verilib. 154 vərəqdən ibarət olan
məcmuə Şərq üsulu ilə səhifələnib. Cildi tünd qəhvəyi rəngli dəridir. Hər iki üzündə basma medalyon və çərçivələr
həkk olunub. Ölçüsü 12,5x17,5 sm-dir.
Növbəti əlyazma “Xətmul-Quran” adı altında mühafizə olunur.Qurani-kərimi xətm edəndən (tam oxuyub
bitirəndən) sonra oxunması müstəhəb olan dualardan biridir. “Xətmul-Quran” duası 1b-6a səhifələrində yerləşir. Əsər
Şərq istehsalı olan təbii rəngli vərəqə qara mürəkkəblə iri nəsx xətti ilə köçürülüb. Abidə Şərq üsulu ilə səhifələnib. 6
səhifədən ibarət olan əlyazma cildsizdir. Katibi məlum olmayan bu əlyazma h.ramazan 1319/ m.dekabr 1901-ci ildə
köçürülüb. Dua qurtaqdıqdan sonra katib tərəfindən türk dilində bu sözlər yazılıb:
Tamam oldi didüm əlhəmdulilləh
Əgər səhv edürəm əstəğfirullah [6,v.6a]
Növbəti əlyazma “Həzə dua Coşən əl-kəbir” adı altındadır [8,v.1a-16b].Əlyazma 1b vərəqindən başlayır, 16b
vərəqində bitir. Duanın sonu naqisdir. İmam Hüseyn bu dua haqqında buyurub: “Atam Əli ibn Əbitalib (ə) bu duanı
mənə əzbərləməyi, kəfənə yazmağı, ailəmi ona öyrətməyi, camaatı onu oxumağı rəğbətləndirməyimi əmr etmişdi ”.
Eləcə də bu dua Zeynalabidinin (ə) nəql etdiyi kimi Cəbrail (ə) tərəfindən Reyğəmbərə (s) müharibələrin birində Qureyş
düşmənlərinin təhlükəsindən amanda qalması üçün göndərilmişdir. Duanın, əsasən Ramazan ayında oxunması
buyrulur. “Coşən kəbir” duası yüz fəsildən ibarətdir. Hər fəsildə Allahın on adı çəkilir. Bunların cəmi min edir. Onların
hamısı 99 “Əsmaul-hüsna”- Allahın ən gözəl adından alınıb [7, s.29]. Mətn Avropa istehsalı olan qalın sarımtıl rəngli
vərəqə qara mürəkkəblə səliqəli nəsx xətti ilə, əsərdə duanın adı, bəzi işarələr, o cümlədən haşiyələrdə olan sözlər
qırmızı mürəkkəblə yazlılıb. Dua Şərq üsulu ilə səhifələnib. Cildi firuzəyi rəngli kartondur. Həcmi 16 vərəq, ölçüsü
18,5x12 sm-dir.
“Duayi əsmallah əst” əsəri əlyazma toplusunda 73a-76b vərəqlərində yer alır. Duanın adı fars dilindədir, lakin
mətn ərəb dilində yazılıb. Əsərdə “Əsmaul-hüsna”ya daxil olan Allahın hər bir adından sonra həmin adın duada işlənmə
qaydası qeyd olunmuşdur, məs: “əl-Əziz” adını sübh namazından sonra 41 dəfə oxumaq tövsiyə olunmuşdur [10,v.74b].
“Əsmaul-hüsna” Allahın 99 gözəl adını ifadə edən dini termindir. Əbu Hüreyrənin rəvayət etdiyi hədisdə Məhəmməd
peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Allah-Təalanın” 99 adı vardır, kim onları sayarsa (əzbərləyərsə, duada oxuyarsa),
Cənnətə girər”. Əbu Hüreyrənin rəvayət etdiyi bu hədisi qəbul edən on beşə yaxın hədisçi içərisində sadəcə Məhəmməd
bin İsa Tirmizinin (öl.h.209/m.893) Allahın doxsan doqquz adını əhatə edən siyahını qəbul etmişdir. Onun verdiyi
siyahı “Allah” adıyla başlayır, “əs-Sabur” adıyla bitir. Bütün müxtəlif görüşlərə baxmayaraq alimlərin qənaəti Tirmizi
rəvayətində yer alan və yayılan doxsan doqquz “Əsmaul-hüsna”nı qəbul etmək olmuşdur [9, s. 13,14]. Əsərdə yer alan
Allahın gözəl adları da Tirmizinin tərtib etdiyi “Əsmaul-husna” siyahısındakı Allahın gözəl adları ilə eynidir.
Katib mətni Rusiya istehsalı olan təbii rəngli vərəqə qara mürəkkəblə şikəstə elementli nəstəliq xətti ilə
köçürüb. Kağızda filiqranlı “Ф, Р” hərfləri var. Duanın adı və Allahın adlarının üzərindəki xətlər qırmızı mürəkkəblə
qeyd olunub. Mətnin haşiyələrində qara mürəkkəblə qeyd və izahlar var. Şərq üsulu ilə səhifələnən bu əlyazma 112
vərəqdən ibarətdir. Kitabın cildi tünd qəhvəyi rəngli dəridir və kənarlarında iki qat basma çərçivələr vurulub.
Çərçivənin ortasında hər tərəfinə çəkilmiş xətlər çəkilib. Ölçüsü 22,5x18,5 sm-dir.
İnsan həyatında əhəmiyyət kəsb edən dua eyni zamanda müstəqil bir ibadətdir. Fiziki ibadətlərin kamilliyə
götürən əsaslarından birini də dua təşkil edir. Dua və zikr ilə yaşamaq Allah görür kimi yaşamaqdır. Kamil insan olmaq
üçün kamil ibadətə ehtiyac vardır. Kamil ibadətin yolu da dua və Allaha yaxın olmağa çalışmaqdan keçir.
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Rakhshanda Karimova
The prayer concept in islam and handwritten copies on the subject
Summary
The ultimate goal of man is to bring his state to God while asking and seeking help, praying gives meaning the
dialogue between God and his creation. For the centuries prayers have attracted the attention of religion scientists, and
for this reason many times the secretaries repeatedly made copies of these, so it has been reached by our days.
Currently, more than 103 pcs diverse content prayers are being protected by the ANAS, İnstitute of Manuscript
named after Muhammad Fizuli.

Yeganə Rəhnulla
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
elmi işçi
“QƏSİDEYİ ƏSMAUL-HUSNA” MƏNZUM ƏSƏRİ VƏ ONUN ŞƏRHİNİN
ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Orta əsrlərdə yaşayıb, yaratmış alim, şair və
mütəfəkkirlərin müxtəlif elm sahələrini əhatə edən əsasən ərəb, fars və türk dillərində qələmə aldıqları 40 min addan
çox dəyərli əsərləri qorunmaqdadır. Burada saxlanılan əsərlər içərisində İslam dininin təfsir, təcvid, hədis, fiqh (İslam
hüququ) və s. sahələrinə aid əsərlərin üstünluk təşkil etməsi Orta əsrlərdə İslam dininin Şərq ölkələrində geniş vüsət
almasından irəli gəlmişdir. Belə bir dini mövzulardan olan “Əsmaul-husna”-Allahın gözəl adları haqqında burada ərəb,
fars, türk dillərində olmaqla 30-dan artıq nəsr və mənzum əsərlər mühafizə olunmaqdadır. Bu əlyazmalar içərisində
İslam aləmində geniş yayılmış əsərlərdən biri olan Şeyx Nurəddin əd-Dimyatinin “Qəsideyi əsma əl-husna” mənzum
əsərinin iki nüsxəsini və ona yazılmış “Şərh qəsideyi əsma əl-husna” əsərinin üç nüsxəsini xüsusi qeyd etmək olar.
Mənbələrdə Şeyx Nurəddin əd-Dimyati haqqında çox az məlumat əldə etmək mümkün oldu. Bəzi
mənbələrdə alimin adı həm Məhəmməd b. Əhməd əd-Deyruti əl-Misri əd-Dimyati (Şəmsəddin)kimi[1, s.64],həm də
Nurəddin əd-Dimyati əl-Misri kimi qeyd olunmuşdur [2, s.2591]. Əl-Əzhər məscidinin vaizlərindən olan Nurəddin ədDimyati h.921/m.1515-ci ildə Misirdə anadan olmuşdur. O, müxtəlif elm sahələrinə aid “Sururu ər-rağib fi şərhi minhac
ət-talib”, “Şərh müqəddimə əl-əcrumiyyə-fi ən-nəhv”, “əl-Fəvaid əl-cəliyyə fi həlli əl-faz əl-Əndəlusiyyə”, “əlMutədarik alə əl-mutədarik-fi ət-təfsir”, “Muxtəsər musnəd əbi Hənifə” və s. əsərlərin müəllifidir.Onun bir alim kimi
İslam aləmində tanınmasına səbəb isə onun “Qəsideyi əsma əl-husna” mənzum əsəri olmuşdur.
Bu əsərin adı AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan əlyazma nüsxəsində
“Qəsideyi əsma əl-husna” kimi qeyd olunmuşdur, lakin dünya əlyazma fondlarında və kataloqlarda bu əsərin müxtəlif
adlarına rast gəlinir: “əl-Qəsidə əd-Dimyatiyyə fi ət-təvassil bi əsma əl-husna” [2, s.2591; 3, s.78; 4, s.230],“əl-Qəsidə
fi ət-təvassil bi əsma əl-husna” [1, s.64],“əl-Qəsidə əsma əl-husna” və ya “əl-Qəsidə (va əl-mənzumə) əd-Dimyatiyyə”
[5, s.103],“Qəsidə əd-Dimyatiyyə” [6, s.251],“Mənzumə əsma Allah əl-husna (Qəsidə əd-Dimyatiyyə)” [7; 8], “Xəvvas
əsma Allah əl-husna”[9, v.34a; 10, v.1a; 11, v.79b] və s.
Sufiliyə aid bu mənzum əsərdə “Əsmaul-husna”ya daxil olan Allahın doxsan doqquz gözəl adının dua şəklində
ifadəsi verilmişdir. Altmış altı beytdən ibarət olan bu qəsidə “Allah” adı ilə başlayıb “Sabur” adı ilə bitərək “ya” xitabı
ilə Allaha müraciət olunur. Əruz vəzninin təvil bəhrində yazılan qəsidədə dua ilə bərabər Allahın gözəl adlarının şərhi
də verilir. Burada qeyd olunan Allah adları Əbu İsa Məhəmməd ibn İsa ət-Tirmizinin (ö.279/892) Məhəmməd
peyğəmbərin Əbu Hüreyrə Əbdürrəhman b. Səhr əd-Dəvsi (ö.h.58/m.678) tərəfindən rəvayət olunan hədisi əsasında
tərtib etdiyi “Əsmaul-husna” siyahısı ilə eynidir. Bu qəsidəyə ərəb dilində Məhəmməd b. Əhməd əl-Cəzairi
(ö.h.1139/m.1727) “Şərh qəsidə əd-Dimyati”, türk dilində Hakim Mehmed Əfəndi (ö.h.1184/m.1770) “Şarhi kaside-i
dimyatiyye” və bir çox islam alimləri şərhlər yazmışdılar. Bundan əlavə Bu qəsidəyə Osmanlı Şeyxülislamı Mehmed
Əsəd Əfəndi (ö.h.1166/m.1753) tərəfindən Məhəmməd peyğəmbərin adlarından istifadə edərək təxmis də yazılmışdır.
“Təxmisi qəsideyi Dimyatiyyə” adlanan bu beş hecalı şeir nümunəsi də sonradan müxtəlif alimlər tərəfindən şərh
olunmuşdur [12, s.14-15].
Bu qəsidənin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan S-1012 şifrli əlyazma
nüsxəsində qəsidənin əvvəlində bu əsərin adı “Qəsideyi əsma əl-husna” və müəllifin adı Şeyx Nurəddin əd-Dimyati,
sonunda isə “Nəzm əsmaul-husna”, müəllifin adı isə əvvəldə qeyd olunduğu kimi Şeyx Nurəddin Əd-Dimyati
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yazılmışdır [13, v.1b;8a]. Əsərin adının fars dilində yazılmasına baxmayaraq qəsidənin özü ərəb dilindədir. Əsər Rusiya
istehsalı olan sarımtıl rəngli vərəqə qara mürəkkəblə iri nəsx xətti ilə köçürülüb. Vərəqlərin aşağı küncündə fabrikin
dördbucaq möhürü vurulmuşdur. Mətn qara mürəkkəblə iki qat çərçivəyə salınmış, həmçinin hər beytin sonunda iki xətt
çəkilmişdir. Qəsidənin aydın oxunuşu üçün hərəkələnmişdir. Bəsmələ (Bismillahi-r-rəhməni-r-rəhim) iri divani xətlə
qara mürəkkəblə yazılmışdır. Çərçivənin kənarında və beytlərin arasında nisbətən kiçik şriftlə şərh və izahlar
verilmişdir. Əlyazmanın 1b vərəqində qəsidənin bir beytinin izahı açıqlanaraq bu qəsidənin əruz vəzninin təvil bəhrində
yazıldığı qeyd olunmuşdur. Həmçinin, mətnin kənarlarında bir neçə beytin fars dilində tərcüməsi də öz əksini tapmışdır.
Əsər bitdikdən sonra əlyazmanın 6b-7a vərəqlərində Qurani-kərimin xətm duası qeyd olunmuşdur. Əlyazma cildsizdir,
əvvəl və son vərəqləri cildi əvəz etmək üçün iki vərəqlə yapışdırılmışdır. Əlyazma Şərq üsulu ilə səhifələnərək 8
vərəqdən ibarətdir və ölçüsü 17,5x22 sm-dir.
“Qəsideyi əsma əl-husna” əsərinin B-4748 şifri altında mühafizə olunan bu nüsxəsi AMEA Məhəmməd Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutunda səhvən “Tilavatu əsmau-l-iləhi” adı kimi qeyd olunmuşdur. Burada o biri nüsxədən fərqli
olaraq beytlər arasında məsafə qoyulmayaraq ardıcıl nəsr şəklində yazılmışdır. Yalnız beytləri ayırmaq üçün qırmızı
mürəkkəblə iri nöqtələr qoyulmuşdur. Qəsidə əksəriyyəti Allahın gözəl adlarından bəhs edən əsərlər məcmuəsinin 60a62a vərəqlərini əhatə edir. Əsər Avropa istehsalı olan qalın vərəqə qara mürəkkəblə hərəkəli nəsx xətti ilə köçürülüb.
Mətnin haşiyəsində və sətirlərin arasında nisbətən kiçik şriftlə yazılmış qeyd və izahlar var. Bəzi sözlər və ifadələr
qırmızı və sarı rəngli mürəkkəblə rənglənmişdir. Orta əsr mətnşünaslığında tədbiq olunan şərti işarələr qırmızı və qara
rəngli mürəkkəblə yazılmışdır. Allahın gözəl adlarının üzərindən qara rəngli mürəkkəblə xətt çəkilib. Əlyazma Şərq
üsulu ilə səhifələnib. Cildi-üst cildi yoxdur, alt cildi və özəyi kartona keçirilmiş qəhvəyi rəngli dəridir. Həcmi 146
vərəq, ölçüsü isə 18x21,5 sm-dir.
Qeyd olunduğu kimi, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Şeyx Nurəddin ƏdDimyatinin “Qəsideyi əsma əl-husna” mənzum əsərinin iki nüsxəsi ilə bərabər ona yazılmış “Şərh qəsideyi əsma əlhusna”əsərinin üç nüsxəsi də mühafizə olunmaqdadır. Əlyazmalar İnstitutunda bu əsər həm “Şərh qəsideyi əsma əlhusna” adı ilə, həm də “Min xəvasil-əsmaul-husna” adı kimi qeyd olunmuşdur. Bu şərhlərin heç birində şərhin müəllifi
haqqında məlumat verilmir. Şərhin əvvəlində Şeyx Əbu əl-Abbas Əhməd b. İsa əl-Buninin (ö.h.622/m.1225) adı
çəkilərək ona rəhmət oxunur, “və bəəd” [və sonra] ifadəsindən sonra bu əsərin Şeyx Nurəddin Dimyatinin nəzmdə
yazdığı “Xəvvas əsma Allah əl-husna” əsərindən götürüldüyü haqda məlumat verilir. Əsərin əvvəlində Şeyx Əbu əlAbbas Əhməd b. Abbas əl-Buninin adının çəkilməsi bir çox kataloqlarda, həmçinin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan
əlyazma kataloqların kartıçkalarında şərhin müəllifi kimi qeyd olunmasına səbəb olmuşdur [14, s.911; 15, s.73; 5,
s.124; 10]. Lakin Şeyx Əbu əl-Abbas Əhməd b. İsa əl-Buni (ö.h.622/m.1225) ilə Nurəddin əd-Dimyatinin
(ö.h.921/m.1515) ölüm tarixinə nəzər saldıqda əl-Buninin əd-Dimyatidən bir neçə yüz il əvvəl yaşayıb yaratdığını və əlBuninin əd-Dimyatinin qəsidəsinə şərh yazmağının mümkünsüz olmasını görmək olar. Bu səbəbdən kataloq və
ensiklopediya kitablarında geniş tədqiqat işləri aparılmış, lakin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan bu şərhin müəllifini
aşkarlamaq mümkün olmamışdır.
A-688 şifrli əlyazma toplusunun 34a - 44b vərəqlərini əhatə edən “Şərh qəsideyi əsma əl-husna” əsərinin
sonu naqisdir. Burada əsərin sonu qəsidənin sonuncu beyti ilə bitir, digər nüsxələrlə müqayisə olunduqda yalnız
sonuncu vərəqin olmaması məlum olur. Lakin əlyazma Şərq üsuli ilə səhifələndiyinə görə bu əsərin vaxtı ilə tam olaraq
davamı olmuş və sonradan həmin vərəqlər düşərək itmişdir. Əsər Şərq istehsalı olan sarımtıl qalın vərəqə qara
mürəkkəblə ruqixətti ilə köçürülüb. Mətndə bəzi söz və rəqəmlərin yazılışında qırmızı rəngli mürəkkəbdən istifadə
olunub. Həmçinin həmin rəngli mürəkkəblə bəzi söz və ifadələrin üzərindən xətt çəkilib. Əsərin 35b və 41b
vərəqlərində cədvəl var. 35b vərəqində çəkilən cədvəldə qırmızı və qara mürəkkəblə (Allah) ( هللاər- Rəhman)( الرحمنərRəhim)  الرحیمvə Allahın başqa adları yazılıb.41b vərəqində qara mürəkkəblə çəkilən cədvəldə isə qırmızı mürəkkəblə
ərəb hərfləri: م,ن, د,ا, قvə s. yazılıb. Mətnin haşiyələrində və sətirlərin arasında müxtəlif istiqamətlərə qara mürəkkəblə
və nisbətən kiçik xətlə yazılmış qeyd və izahlar var. Cildi-sonradan bərpa olunmuş yaşıl rəngli dəri əvəzidir. Üzərinə bir
böyük və iki balaca basma medalyon vurulub. Həcmi 102 vərəq, ölçüsü 12,5x19,5 sm-dir.
“Şərh qəsideyi əsma əl-husna”əsəri B-5093 şifrli əlyazma toplusunda da A-688 şifrli əlyazma nüsxəsində
olduğu kimi qəsidənin sonuncu beyti ilə bitir. Lakin həmin əlyazma nüsxəsindən fərqli olaraq burada katib əsəri 10b
vərəqinin ortasında yarımçıq qoyaraq bitirmişdir.Məcmuənin 1a-10b vərəqlərini əhatə edən şərh Rusiya istehsalı olan
sarımtıl rəngli vərəqə qara mürəkkəblə nəstəliq xətti ilə köçürülüb. Vərəqlərin yuxarı küncünə vərəqləri istehsal edən
fabrikin dördbucaq möhürü vurulub. Möhürün içində “№5” yazılıb. Əsərdə Allahın adları qırmızı mürəkkəblə yazılıb.
Bəzi söz və ifadələrin, həmçinin beytlərin üzərindən qırmızı və yaşıl rəngli mürəkkəblə xətt çəkilib. 3a və 9a
vərəqlərində qara mürəkkəblə çəkilmiş cədvəl var. 3a vərəqində olan cədvəlin içində Allahın adları, 10b vərəqində isə
ərəb hərfləri yazılıb. Əlyazma Şərq üsuli səhifələnib. Cildi- qəhvəyi rəngli karton, özəyi isə qəhvəyi rəngli dəridir.
Həcmi 104 vərəq, ölçüsü 18x22 sm-dir.
B-4748 şifrli əlyazma məcmuəsində “Şərh qəsideyi əsma əl-husna”əsəri digər əlyazma nüsxələrindən fərqli
olaraq tam və aydın xətlə yazılmışdır. Məcmuənin 79b-85b vərəqlərini əhatə edən şərh Avropa istehsalı olan qalın
vərəqə qara mürəkkəblə narın nəsx xətti ilə köçürülüb. Bəsmələ yaşıl rəngli mürəkkəblə nisbətən iri xətlə yazılıb.
Mətndə bəzi sözlər nisbətən iri xətlə yaşıl və qırmızı rəngli mürəkkəblə yazılaraq bəzədilib. Bəzi söz və ifadələrin
üzərindən qırmızı, yaşıl, qara rəngli mürəkkəblə xətt çəkilib. 80a vərəqində yaşıl rəngli mürəkkəblə çəkilmiş cədvəl var.
Cədvəlin içində qara mürəkkəblə Allahın adları yazılıb. 83b vərəqində isə qara və qırmızı rəngli mürəkkəblə çəkilmiş
cədvəl var. Cədvəlin içində yaşıl rəngli mürəkkəblə ərəb hərfləri yazılıb. Əlyazma Şərq üsulu ilə səhifələnib.
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Əlyazmanın üst cildi yoxdur, alt cildi və özəyi kartona keçirilmiş qəhvəyi rəngli dəridir. Həcmi 146 vərəq, ölçüsü
18x21,5 sm-dir.
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan araşdırılmamış tədqiq obyektlərindən olan
Şeyx Nurəddin əd-Dimyatinin “Qəsideyi əsma əl-husna” mənzum əsərinin iki nüsxəsi və ona yazılmış “Şərh qəsideyi
əsma əl-husna” əsərinin üç nüsxəsinin tədqiqata cəlb edilməsi İlahiyyat baxımından eləcə də klassik ədəbiyyatın bir
nümunəsi kimi bir çox elmi-nəzəri yeniliklərin aşkarlanmasına istiqamət verə bilər.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

. ص٨٤٤ ،ج٤،م١٠٠٢ ، مؤسسة الرسالة، بیروت،٢ ج. معجم المؤلفین.عمر رضا كحالة
Dünya kütüphanelerinde mevcut islam kültür tarihi ile ilğili eserler ansiklopedisi. Ali Rza Karabulut,
Ahmet Turan Karabulut. Kayseri/Türkiye: VI cilddə, c.IV, 2413-3049s.
Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa. Kasım Dobrağa. Sarajevo/Bosnu i Hercegovine: 1963, III
cilddə, c.I, 607s.
. ص۵٢٣ ،٣  ج،١٠۵٢، استنبول. ایضاح المكنون فى الذیل على كشفرالظنون عن اسامى الكتب و الفنون.اسماعیل باشا البغدادى
“Milli egitim basımevi”
Каталог арабских рукописей института рукописей им. К.С. Кекелидзе.(Коллекция L-Выпуск II).
Тбилиси: «Кавказский дом», 2002, 586с.
.ص١٤۵ ،١٠٨١، مهران مطبعه سى، استانبول،٣. ج، قاموس االعالم،شمس الدین سامى
www.alukah.netمخطوطة منظومة أسماء هللا الحسنى (القصیدﺓ الدمیاطیة
www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m002737,
منظومه اسماء هللا الحسني- الدمیاطي
A-688. AMEA Əlyzamalar İnstitutu. “Şərh qəsideyi əsma əl-husna”. Əlyazmalar məcmuəsi. 102v.
B-5093. AMEA Əlyzamalar İnstitutu. “Şərh qəsideyi əsma əl-husna”. Əlyazmalar məcmuəsi. 104v.
B-4748. AMEA Əlyzamalar İnstitutu. “Şərh qəsideyi əsma əl-husna”. Əlyazmalar məcmuəsi. 146v.
Abdussamed Yeşildağ. Şeyhulislam Mehmed Esad Efendi ve el-Kasidetud-Dimyatiyye tahmisi. “Nüsha”
şarkiyat araştırmaları dergisi. Ankara: “Bizim Büro Ltd.Şti”, 2010, II, №31, 190s. PDF
S-1012. AMEA Əlyzamalar İnstitutu. Şeyx Nurəddin əd-Dimyati “Qəsideyi əsma əl-husna” Əlyazmalar
məcmuəsi. 8v.
Ceschichte der Arabischen litteratur von Carl Brockelmann, Supplementband, Leiden: 1937, III cilddə,
c.I, 973s.
Каталог арабских рукописей института рукописей им. К.С. Кекелидзе. (Коллекция L-Выпуск I). Тбилиси: «Мецниереба», 1978. - 299с.

Yegana Rahnulla
The poetical work “Qasideyi asma ul-husna” and the manuscript copies of its interpretation
Summary
The written monuments of the medieval centuries by the well-known scholars and scribes preserved in the
Institute of Manuscripts named after Mahammad Fuzuli of ANAS are very varied and different. Among these written
monuments there are more than thirty works included “Asma ul-husna” that deal with the ninety nine beautiful names
of Allah. “Asma ul-husna” is a religious term expressed 99 of the most beautiful names belonged to Allah taken from
different ayahs and hadiths of Quran.

Aynurə Məmmədova
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adınaƏlyazmalar İnstitutu,
elmi işçi
MÖHTƏŞƏM KAŞANİNİN İMAM HÜSEYNƏ HƏSR ETDİYİ “DƏVAZDƏH BƏND” ƏSƏRİ VƏ
ONUN BAKI NÜSXƏLƏRİ
Tarix boyu bir çox şairlər Peyğəmbərə (s), Əhli-beytə (ə) sevgi bəsələyən, onları mədh edən, həm də onlara
qarşı mövqe tutanları tənqid edən şeirlər və ya Əhli-beytin (ə) müsibətinə dair mərsiyələr yazırdılar. Belə Əhli-beyt (ə)
şairləri arasında Kumeyt ibn Zeyd Əsədi, Əttar Nişapuri, Möhtəşəm Kaşani, Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi və
s. adlarını çəkmək olar.
Kərbəla faciəsi mövzusunda fars dilində çoxlu mərsiyə, növhə və sinəzənlər də yazılmışdır. Bu qəbildən olan ən
məşhur əsər Möhtəşəm Kaşaninin (öl.996/1587) “Dəvazdəh bənd” (“On iki bənd”) adı ilə tanınan mərsiyələridir.
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Şəmsüş-şüəra Kəmaləddin Möhtəşəm Kaşani birinci Şah Təhmasib Səfəvinin hakimiyyəti illərində yaşamışdır.
Təvəllüd tarixi mə’lum deyildir. O, h.q. 996-cı (m.1587) ildə vəfat etmişdir. Məzarı Kaşandadır.
Təzkirə müəlliflərinin yazdıqlarına görə atası Xacə Mir Əhməd bəzzaz olmuşdur. Yeniyetmə yaşlarında
Kəmaləddin də atasının yanında bu sən’ətlə məşğul olmuşdur. Gənc yaşlarından bu işdən uzaqlaşmış və şeir yazmağa
başlamışdır. Öz zəmanəsinin Zəmiri İsfəhani, Hali Gilani, Vəhşi Bafqi və digər məşhur şairləri ilə müşairələri
olmuşdur.
Yaradıcılığa qəsidə yazmaqla başlamış və bu şeirlərində Şah Təhmasib Səfəvini, onun oğulları İsmail Mirzə,
Sultan Məhəmməd Xudabəndəni və qızı Pərixan xanımı, həmçinin səltənətin yüksək rütbəli mənsəb sahiblərini mədh
etmişdir.
Lakin Möhtəşəm məzhəbi şeirləri ilə, xüsusən Əhli-Beytə həsr etdiyi mərsiyələrlə şöhrət qazanmışdır. Şairin on
iki bənddən ibarət qələmə aldığı məşhur tərkibbənd İmam Hüseynin (ə) müsibətindən və Kərbəla vaqiəsi məzmununda
yazılan ən gözəl nümunələrdən hesab olunur. Bu tərkibbəndin qələmə alınması səbəbi Möhtəşəmin “Divan”ında
aşağıdakı kimi qeyd olunur:
Mövlana Möhtəşəm, qardaşı Əbdülqəni Məkkə səfərində vəfat etdikdə onun ölümünə mərsiyə yazır. Bir gecə
yuxuda Əmirəlmö’minin əleyhissəlamı görür. Həzrət ona buyurur: “Nə üçün qardaşının müsibətində mərsiyə deyirsən,
mənim fərzəndim Hüseyn (ə) üçün mərsiyə demirsən?”. Ərz edir: “Ya Əli, Həzrəti-Hüseyn əleyhissəlamın müsibəti
həddən artıq olub, mən bilmirəm onun hansı müsibətlərindən başlayım”. Bu zaman Həzrəti-Əmirəlmö’minin
əleyhissəlam buyurur: De:
چه سورش است که در خلق عالم است باز این
Bilməm nə şurdir yenə düşmüş bu aləmə
Möhtəşəm yuxudan oyanır və şe’rin ardını deyir.
هست از مالل گرچه بر ذات ذوالجالل
Gərçi ğübardan pak olur zati-zülcəlal
Yuxarıda göstərilən beytə çatanda ardınca gələn misranı deməkdə Kaşani çətinlik çəkir və aciz qalır. Bilmir nə
desin ki, o ilahi Həzrətin məqamına layiq olsun, yenə ona mədəd yetir və yuxuda imamı (əccələllahu təala fərəcəhu)
görur. İmam (ə) ona buyurur: De:
او در دل است و هیچ دلی نیست بی مالل
Bu zaman Möhtəşəm yuxudan oyanır və həmin bəndi sona yetirir. Möhtəşəm Kaşaninin qələmə aldığı bu
“Dəvazdəh bənd” əsəri həqiqətən möhtəşəm bir müsibətnamədir. Bu məşhur əsər yazıldığı dövrdən başlayaraq bugünkü
günümüzə qədər İmam Hüseynin (ə) əza məclislərində mərsiyəxanların və rövzəxanların dilinin əzbəri olmuşdur.
Möhtəşəm Kaşani divanının, və digər əsərlərinin günümüzə qədər gəlib çatan əlyazmalarının sayca çoxluğu,
eləcə də zəngin bədii tərtibatı Kaşaninin fars poeziyasında özünə məxsus mövqe tutmasını söyləməyə imkan verir. Şərq
əlyazma kataloqlarına əsasən demək olar ki, Kaşani “Divan”ının dünyanın mötəbər kitabxanalarında çoxlu sayda
qədim əlyazma nüsxələri qorunur.
Əhməd Münzəvinin tərtib etdiyi məşhur kataloqa əsasən deyə bilərik ki, Kaşani ”Divan”ınn ən qədim nüsxəsi
hicri təqvimilə 985-ci ildə üzü köçürülmüşdür. Bu nüsxə Türkiyənin İstambul şəhərində yerləşən Topqapı saray
muzeyində saxlanılır. (1;2514)
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunda Kaşani divanına daxil olan “Dəvazdəh bənd”
əsərinin 10 dan çox əlyazma nüsxəsi saxlanılır. Belə ki, həmin əlyazma nüsxələrin müqayisəli-təsviri bu əsərin
əlyazmaları haqqında yetərincə məlumat əldə etməyə imkan yaradır.
“Dəvazdəh bənd” əsərinin ən qədim nüsxəsi B-2799 şifri altında mühafizə olunur. Əsər əlyazma nüsxəsinin 1b75a vərəqlərini əhatə edir. Mətn sarımtıl rəngli rus istehsalı olan kağızda qara mürəkkəblə yazılmışdır. Dördlük bəndlər
bir-birindən qırmızı mürəkkəblə ayrılır. Əlyazmanın nömrələnməsi müasir üsulla aparılmışdır. Əlyazmanın
kənarlarında mətndə buraxılmış söz və ifadələr verilir. Əlyazmaya nazik karton və kənarları qara rəngli olan dəridən
cild çəkilmişdir. Cildin ortasında 3 dənə romb şəklində medalyon həkk edilmişdir. Əlyazma nəstəliq xəttilə hicri 1231ci (m.1815-ci) ildə köçürülmüşdür. Cildin sol üzü kötük hissədən qopmuş və rütubət izləri ona sirayət etmişdir.
Əlyazmanın bəzi vərəqlərinin kənarları cırılmış, lakin digər vərəqlərlə bərpa edilmişdir. Əsər bu beytlə başlanır:
 شه کربالء سالم علیک وی بغم مبتال سالم علیکای.
Sonu isə digər bir beytlə bitir:
از راه بنده نوازی بکربال طلبمبمن
،نگر که من از دوری تو در تعبم
Kaşaninin “Dəvazdəh bənd”əsərinin daha bir nüsxəsi D-124 şifri altında saxlanılır. Əsər məcmuə daxilində
yerləşir və 265a-266b vərəqlərini əhatə edir. Əlyazma qara mürəkkəblə rus istehsalı olan sarımtıl rəngli kağızda
yazılmışdır.Əlyazmanın xətti nəstəliq xəttidir,səhifələrinin nömrələnməsi müasir üsulla aparılmışdır.
Əlyazmanın katibi Hacı Kərim Şamaxılı olaraq göstərilmişdir. Əlyazmanın cildi 31x21 ölçüdə olan qəhvəyi
rəngli dəri ilə müasir üsulla üzlənmişdir. Əlyazmanın tarixi hicrilə 1261-ci, miladi ilə 1845-ci il göstərilir. Əsərin
başlanğıcı
 بحمدک اللهم یامن خضا بمضه من بکاءbeytilə başlanır.Sonu isəaşağıdakı beytlərlə bitir.
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اشتیاق مابوی افزون زمستسقی باب

در فراق او دلی داریم از فرقت کباب

Kaşaninin “Dəvazdəh bənd” əsərininin dəyərli nüsxələrindən biri də poleoqrafik əlamətlərinə görə XIX əsrin I
yarısında köçürüldüyü ehtimal olunan B-2424- şifrli əlyazmadır. Əsər tamdır və İmam Hüseynin ölümünün təsvirini
özündə ehtiva edən 12 bəndli şeir şəklində verilir. Əlyazma qara mürəkkəblə horizantal şəkildə beyt-beyt çərçivə
daxilində şikəstə nəstəliq xəttilə yazılmışdır. Əlyazmanın yazıldığı kağız Avropa istehsalıolan yüngül cilalanmış
vərəqlərdən ibarətdir. Başlıqlar qırmızı mürəkkəblə əsas mətndən ayrılır. Əlyazmanın 15b vərəqində beytlər arasında 4
sətirdən ibarət Quran ayələri verilir. Hər bənddən sonra Məhəmməd peyğəmbərə (S), Fatimə(Ə.S) və imamlara həsr
olunan mərsiyələr göstərilir. Bu formada yazılma B-2799 şifrli əlyazmadan başqa heç bir nüsxədə yoxdur.
Əlyazmanın cildi şərq üsulu ilə kənarları qara rəngli çərçivəyə alınmış dərilə cildlənmişdir. Əlyazma poleoqrafik
xüsusiyyətlərinə görə XIX əsrin birinci yarısına aid edilir. Əlyazmanın həcmi 100 vərəq, ölçüləri isə 21,5x14,5 dir.
Əsərin başlanğıcı yuxarıda verdiyimiz əlyazmaların təsvirində olduğu kimidir. Sonu isə bu beytlərlə bitir.
ز چشم خویش ما نیز خون روان کن عزا در ماتم موالست امشب
B-5020 şifrli məcmuədə Kaşani “Dəvazdəh bənd” əsərinin tam mətni əhatə olunmuşdur. Əlyazma 43a x 47b
vərəqlərini əhatə edir. Mətn iki sütunda verilir. Mətnin 45b-47b vərəqləri qara mürəkkəblə sarımtıl rəngli Avropa
istehsalı olan kağızda nəstəliq xəttilə verilmişdir. Başlıqlar qara rəngli mürəkkəblə verilir və həmin başlıqların altından
qırmızı xətt çəkilmişdir. Mətnin 43a vərəqində Məhəmməd Rəfinin adına olan oval şəklində möhür basılmışdır.
Əlyazma müasir üsulla nömrələnmişdir. Əlyazmanın cildi göy rəngli kartonla cildlənmişdir. Əlyazmanın bəzi vərəqləri
rütubət izlərinə məruz qalmış və korlanmışdır. Əlyazma poleoqrafik xüsusiyyətlərinə görə XIX əsrin birinci yarısına
aid edilir. Əlyazmanın həcmi 94 vərəq, ölçüləri isə 22x11 sm dir. Əsərin başlanğıcı o biri əlyazmalar da olduğu kimi
eynidir. Sonu isə aşağıdakı beytlərlə bitir.
بر هی آفریده جفائی چنین نکرد

تا جرخ سفله بود خطاائی جنین نکرد

Əsərin XIX əsrə aid olan digər nüsxəsi D-52 şifri altında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar
İnstitutunda mühafizə olunur. Əsər 12 mərsiyədən ibarətdir. Əsərin başlanğıcında bir bənd vardır ki, digər əlyazma
nüsxələrində bu bəndə təsadüf edilmir. Əsər məcmuə daxilində 227b-229b vərəqlərini əhatə edir. Mətnin ardınca
Mövlana Hacı Süleyman Kaşani Bidgeliyə məxsus formaca Kaşani əsərilə eynilik təşkil edən 14 bəndlik yazı verilir.
Əlyazma qara rəngli mürəkkəblə nisbətən nazik və yüngül cilalanmış Avropa istehsalı olan kağızda yazılmışdır.
Mətn iki sütunda nəsx xəttilə verilir. Əsərin hər bir bəndi nömrələnmişdir. Sətirlər arasında ürək şəklində işarələr
qoyulmuşdur. Əlyazmanın nömrələnməsi müasir üsulla aparılmışdır.
Əlyazmanın üz hissəsi şərq üsulunda qara dərilə cildlənmişdir. Cildin üzərində romb formasında 3 ədəd
medalyon basılmışdır. Poleoqrafik xüsusiyyətlərinə görə əlyazmanı XIX əsrə aid etmək olar. Əsərin başlanğıcı
aşağıdakı beytlərlə başlanır:
وی یادگار حیدر کرار یا حسین

ای نور چشم احمد مختار یا حسین

Sonu isə belə bitir:
بر هیچ آفریده جفائی چنین نکرد

تا چرخ سفله بود خطائی چنین نکرد

XVI əsrin görkəmli şairlərindən olan Möhtəşəm Kaşani zəngin yaradıcılığı ilə nəinki zəmanəsində, hətta
özündən sonrakı dövrlərdə də sevilmiş və şöhrətli şairlərdən biri kimi əbədi ad qazanmışdır. Dəyərli qaynaqlardan
hesab edilən əlyazma irsi buna sübutdur.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. Əhməd Münzəvi. Fars əlyazma nüsxələrinin kataloqu. C.3. - Tehran,1350 - 2514 s.
2.www.eneshat.com/iranian/famous/mohtasham-kashani

Aynura Mammadova
Mohtasham Kashanis work “Davazdah band” dedicated to Imam Hussein and its Baku copies
Summary
Mohtasham Kashani is an Iranian poet who lived in the time of Safavid time and had an influence on Persian
and Day of Ashura poetry.
Moḥtašam’s fame today rests almost entirely on a single poem - his elegy in twelve strophes (davāzdah-band) on
the martyrdom of Imam Ḥosayn at Karbala. Moḥtašam integrated the pre-Islamic Arabic tradition of
women’s elegy (marṯia) into the context of the Moḥarram ceremonies that had received a new impetus under the Shiite
dispensation of the Safavid state.
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The poem reached the peak of its popularity during the Qajar period, generating dozens of responses and
imitations. Moḥtašam’s elegy remains one of the best-known works of classical poetry up to the present day and is often
pressed onto long pieces of cloth that drape entire cities in Iran during Moḥarram ceremonies.

Fuad Nurullayev
Bakı İslam Universiteti,
İslamşünaslıq fakültəsinin dekanı
AKADEMİK VASİM MƏMMƏDƏLİYEVİN AZƏRBAYCANDA İSLAM HƏMRƏLİYİNDƏ ROLU
Azərbaycan uzun əsrlərdən bəri İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri olub və İslam dininin
yayılmasında, eyni zamanda, müsəlman intibahının bərqərar olmasında mühüm rol oynayıb. Bütün bunlar Azərbaycan
ərazisində ilk vaxtlardan İslam dininin maddi və qeyri-maddi irsinin formalaşmasına zəmin yaradıb. Azərbaycan, eyni
zamanda, tolerantlıq mühitinin təşəkkül tapmasına, multikulturalizmin, mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası
dialoqun qurulmasına, İslam dəyərlərinin dünyada təbliğinə böyük töhfələr verib. Azərbaycanın İslam aləmində qazandığı nüfuz 2009-cu ildə Bakı və 2018-ci il üçün Naxçıvan şəhərlərinin “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” elan
olunmasında öz ifadəsini tapıb. Həmçinin IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 2017-ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsi ilə
bağlı qərar ölkəmizin İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi sahəsində növbəti əməli addımlar atması üçün əlverişli
şərait yaradıb. Məhz, bu baxımdan da Prezident İlham Əliyevin 2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “İslam
Həmrəyliyi ili” elan edilməsi haqqında imzaladığı sərəncamı xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində əsrlər boyu bərqərar olmuş ədalət, bərabərlik, insanpərvərlik, sülh
ideyaları islami dəyərlərlə bəşəri ideyaların sintezi əsasında formalaşıb. Azərbaycanın qədim dövr və orta əsrlərdə
yaşayıb-yaratmış görkəmli ziyalıları İslam mədəniyyətindəki ədalət, humanizm və mənəvi zənginlik ideyalarını
cəmiyyətin aparıcı, əsas idealları səviyyəsinə qaldırıb.
Müasir dövrdə də azərbaycanlı ziyalılar Azərbaycanda milli, mənəvi və dini dəyərlərin qorunmasında öz
tövsiyyələrini əsirgəmirlər. İstər elm adamları, istərsə də din xadimləri bu ənənəni davam etdirməkdədirlər.
Azərbaycanda bu ənənəni davam etdirən alimlərdən biri də akademik Vasim Məmmədəliyevdir. Vasim müəllim istər
elmi əsərlərində, istərsə də elmi çıxışlarında vəhdət və birliyi qorumuşdur.
Aprelin 12-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ), Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə “İslam həmrəyliyi: dini
və mədəni müxtəlifliyin harmoniyası” mövzusunda təşkil edilən beynəlxalq konfransda iştirak edən Vasim
müəllim bildirib ki, İslam dünyasının hazırkı vəziyyətini nəzərə alsaq, Prezident İlham Əliyevin 2017-ci ilin “İslam
Həmrəyliyi İli” elan edilməsi haqqında Sərəncamının olduqca aktual xarakter daşıdığını deyə bilərik. Bu gün İslam
dünyası ən çox həmrəyliyə ehtiyac duyur. Təəssüf ki, hazırda İslam dünyası tarixin heç bir dövründə olmadığı qədər
təhlükə ilə üz-üzədir. Məzhəbçiliyə əsaslanan düşüncələrlə sadə insanların zehni zəhərlənir. Təəssüf ki, bu düşüncələr
bəzi ölkələrdə praktik zəmində də müsəlmanlar arasında qarşıdurma ilə nəticələnir. Müsəlman ölkələrində baş verənlər
məhz məqsədyönlü şəkildə önə çəkilən belə mənfur fikirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir.
“Azərbaycan multikultural dəyərləri ilə bütün dünyaya örnək olmaqla yanaşı, İslam həmrəyliyi baxımından da
İslam dünyasına nümunədir. İslam dünyasında bu gün tam mənası ilə İslam həmrəyliyinə zərbə vuran meyillərin
mövcudluğu təəssüf ki, reallıqdır. Tarix boyunca Azərbaycanda İslamın iki böyük məzhəbinin mənsubları yaşasa da,
onların arasında heç vaxt mənfi hallar baş verməyib. Bu gün də Azərbaycanda hər iki məzhəbin nümayəndələri
qardaşlıq şəraitində yaşayırlar. QMİ-nin və DQİDK-nin bu sahədəki fəaliyyəti çox təqdirəlayiqdir. Hesab edirəm ki, bu
model hazırda İslam dünyasının ehtiyac duyduğu bir modeldir”, - deyə akademik V.Məmmədəliyev vurğulayıb.
Akademik Azərbaycanın dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi baxımından da İslam dünyasında model
ölkə olduğunu bildirib. Azərbaycan dövləti istər ümummilli lider Heydər Əliyevin, istərsə də Prezident İlham Əliyevin
dövründə ölkəmizdə olan bütün ənənəvi dinlərə, o cümlədən İslam dininə, İslam mədəniyyətinə qayğı ilə yanaşıb.
Azərbaycanda bütün tarixi və dini abidələr qorunur. Müstəqillik dövründə dövlət tərəfindən yüzlərlə dini abidə –
məscidlər, kilsələr, sinaqoqlar tikilib və təmir edilib, bu proses indi də davam edir (4).
Digər bir tədbirdə isə İslam həmrəyliyini müsbət qarşılayan Vasim müəllim belə deyir: “Çox uğurla başa
vurduğumuz “Multikulturalizm ili”ndən sonra cənab Prezident İlham Əliyevin bu ili “İslam həmrəyliyi ili” elan etməsi
təqdirəlayiq bir hadisədir. Ona görə ki, biz “Multikulturalizm ili” ərzində çox şey öyrəndik. Müxtəlif İslam və qeyriislam ölkələri, eləcə də digər böyük ölkələrin dini rəhbərləri və liderləri ilə olan görüşlər indiki mərhələdə uğurla
fəaliyyət göstərməyə böyük imkan yaradır.
İslam dininin özündə həmrəyliklə bağlı müxtəlif ayələr, fikirlər var. Məsələn, Qurani-Kərimin Ali-imran
surəsinin 103-cü ayəsində belə deyilir: “Allahın ipinə sarılın və ondan ayrılmayın”. Bu onu göstərir ki, İslam dini
birliyə, vəhdətə nə qədər böyük əhəmiyyət verir. Yaxud Peyğəmbərin (s) bir hədisində deyilir ki, dilinizlə yox,
əməllərinizlə haqq carçısı olun.
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Bu gün Azərbaycan dünya, eləcə də müsəlman dövlətlərinə nümunə ola biləcək bir ölkədir. Burada səsləndirildi
ki, dinin özündə, onun kökündə belə ayrılıq yoxdur. Bütün səmavi dinlərin kökü odur ki, Allah birdir, Allahın şəriki
yoxdur, Allah bəndələrini sevəndir, onların pis yola getməyini istəmir. Bu haqda dini və müqəddəs kitablarımızda, eləcə
də böyük alimlərimizin, mütəfəkkirlərimizin əsərlərində də bəhs edilir. İslam dini, sözün həqiqi mənasında, tolerant və
eyni zamanda həmrəyliyə malik olan bir dindir.
Amma burada rəvan getməyən bir neçə məqam da var. Çünki hər dinin içərisində bəzən elə məzhəblər olur ki,
orada dinin ümumi prinsiplərinə uyğun gəlməyən müddəalarla çıxış edirlər. Çalışırlar ki, məzhəb ixtilaflarını siyasi
ixtilaflara çevirsinlər. Əslində, məzhəb fərqi dini fərqdir. Bunu siyasi alət kimi əldə bayraq edənlərin əsas qayəsi din
pərdəsi altında bütün ixtilafları qızışdırmaq və İslam ölkələrini bir-birinə, eləcə də xristian ölkələrinə qarşı
qaldırmaqdır.
Bizim də əsas prinsipimiz ondan ibarətdir ki, hörmətli Prezidentimizin elan etdiyi “Multikulturalizm ili” kimi
müvəffəqiyyətli bir ildən sonra “İslam həmrəyliyi ili”ndə bu aspektlərə xüsusi diqqət yetirilsin. Dini dəyərlər, dini
ehkamlar olduğu kimi nəql edilsin, insanlara başa salınsın ki, məzhəb ixtilafı heç də siyasi ixtilafa gətirib
çıxarmamalıdır. Ümumiyyətlə, dində heç bir şey insanlar üçün məcbur nəzərdə tutulmayıb. Məcbur olan Allahın təkliyi,
vahidliyi, Allahın adil olması, bəndələrini bir yerdə görməsidir...
Hörmətli Prezidentimiz bu ili ümumi, qlobal şəkildə “İslam həmrəyliyi ili” elan edib. Digər dövlətlər, xüsusən
dini idarə edən rəhbərlər və liderlər də bu məsələdə maraqlı olmalıdırlar. Çalışmalıdırlar ki, dinlərdə olan kiçik fərq
böyük bir ixtilafa çevrilməsin. Dini fərqləri düşmənçilik həddinə çatdırmaqla insanlar daha da parçalanmasınlar.
Düşünürəm ki, biz əsasən buna qarşı mübarizə aparmalıyıq.
Sevindirici haldır ki, Azərbaycanda dinin peşəkar səviyyədə təbliği və tədrisi üçün yaxşı mütəxəssislər var.
Ölkədə Bakı İslam Universiteti, BDU-nun İlahiyyat fakültəsi kimi tədris ocaqları neçə ildir ki, uğurla fəaliyyət göstərir.
Bu müəssisələrdə İslam olduğu kimi, elmi şəkildə insanlara öyrədilir. Düşünürəm ki, bunların sayəsində “İslam
həmrəyliyi ili”ni çox ləyaqətlə, uğurla başa vura bilərik. Çünki biz bu məsələdə dövlətin, xüsusən də cənab Prezidentin
qayğısını hiss edirik. Ona görə də bizim bu arxayınlığa haqqımız var.
İslam çox demokratik bir dindir. Quran ayəsində və Peyğəmbərin hədisində deyilir ki, ərəblə əcəmin (qeyri-ərəb)
İslam dinində fərqi yoxdur. Yəni insan kimi bunların qiyməti eynidir. İnsanlara verilən qiymət ancaq onların
etiqadlarının düz olması ilə ölçülür. Bu, İslam dini yaranandan ilk nazil olan ayələrdən biridir. Ayə Allahın qarşısında,
Allah yolunda bütün insanların bərabərliyini göstərir...
Yəni İslam irqlərə görə deyil, əqidəsinə, Allaha olan imanının sədaqət dərəcəsinə görə insana qiymət verir.
Amma çalışırlar ki, bizim bu birliyimizi əlimizdən alsınlar. Dünya miqyasında çox yaxşı İslam alimlərimiz var. Həmin
alimlərlə də əməkdaşlıq qurmalıyıq. Yaxşı olar ki, gələcəkdə bu istiqamətdə daha geniş konfrans keçirilsin,
mütəxəssisləri dəvət edək, çıxışları dinləyək, geniş fikir mübadiləsi aparaq. Həm də onlar görsünlər ki, Azərbaycanın bu
məsələdə əsas məqsədi dinin özündən çıxış edərək Quranın ayələrini, Peyğəmbərin hədislərini əxz etmək, ayrı-ayrı
məzhəblərin, yaxud şəxslərin ideyalarına, fikirlərinə yol verməməkdir.
İnanıram ki, cari ilin “İslam həmrəyliyi ili” adlandırılması ümumilikdə İslam dininin möhkəmləndirilməsinə
böyük təkan verəcək. Eyni zamanda dini baxışları siyasiləşdirmək istəyən və bunun əsasında ölkələr, məzhəblər
arasındakı münasibətləri də gərginləşdirməyə çalışanlara çox gözəl bir cavab olacaq. İnşallah, buna da nail olacağıq.
Ötən “Multikulturalizm ili”ndə biz böyük uğurlar qazandıq. İnanıram ki, həmin kursun davamı kimi “İslam həmrəyliyi
ili”ndə daha böyük nailiyyətlər əldə edəcəyik (5).
Martın 15-də Bakıda QMİ, DQİDK, AMEA və BBMM-nin birgə təşkilatçılığı ilə “İslam həmrəyliyi - zamanın
çağırışı” mövzusunda təşkil edilən beynəlxalq konfransda akademik Vasim Məmmədəliyev çıxış edərək qeyd edib ki,
İslam aləmində dünyəvi dövlətçiliyin nadir modellərindən biri kimi tanınan Azərbaycan müsəlman ölkələri arasında
vəhdət, İslam həmrəyliyi proseslərində öndə getməyə qadirdir. Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi, İslam
dəyərlərinə yüksək qiymət verən ümummilli lider Heydər Əliyevin xilaskar azərbaycançılıq məfkurəsinin təməlində də
milli birlik, dünyəvilik, müasirliklə yanaşı, dini dəyərlərə sadiqlik, mənəvi vəhdət, İslami həmrəylik durur. Akademik
qeyd edib ki, dövlətimizin başçısının elan etdiyi həm Multikulturalizm, həm də İslam Həmrəyliyi illəri Azərbaycan
dövlətinin dünyada gedən proseslərə özəl, dəyərli töhfəsidir. Multikulturalizm ümumbəşəri sərvət, İslam həmrəyliyi isə
onun tərkib hissəsidir. Azərbaycanda dini-mənəvi irsimiz elmlə dinin vəhdəti zəminində inkişaf edir, İslami
maarifləndirmə işlərinə böyük önəm verilir (6).
Dinimizin müqəddəs kitabı olan Quranın doğma dilimizə tərcüməsində də Vasim müəllim dini və məzhəbi
ayrıseçkiliyə yol verməmişdir. Qurani-kərimin ədəbi-tarixi xüsusiyyətlərini önə çəkən V.Məmmədəliyev yazır: “Dünya
mədəniyyətinin ən möhtəşəm abidələrindən biri olan Qurani-kərim müsəlmanlığın dini-fəlsəfi, hüquqi qaynağı olmaqla
yanaşı, həm də çox mühüm əbədi-tarixi salnamədir. Quranda ərəblərin İslamdan əvvəlki tarixinə, adət-ənənələrinə,
həyat tərzinə, dinlərinə, sami xalqların dünyagörüşünə, etiqadlarına, ümumiyyətlə bəşər tarixinə, onun keçmişinə və
gələcəyinə dair çox qiymətli məlumatlar vardır” (3, s.175-314).
Quranın üslub mükəmməlliyinə heyran qalan yalnız ona inananlar deyildir. Ərəb dilini bilsə də, bilməsə də
Quranla obyektiv olaraq maraqlanan və onu bitərəf olaraq tədqiq edən hər kəsin qənaəti bu şəkildədir. Avropalı
şərqşünaslardan Regis Blachere, rahib Henri Lammens, Louis Massignon və başqaları Qurana dair yazdıqları
əsərlərində onu mədh etmək məcburiyyətində qalmışdır (2, c.I, səh.19).
Qurani-kərimin elmə verdiyi dəyəri önə çəkən Vasim müəllim yazır: “Qurani-kərim Yerin, Günəşin, Ayın,
səyyarələrin hərəkət etməsini heyrətamiz şəkildə bəyan etmiş, sonradan baş verəcək bir çox hadisələr, elmi kəşflər
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barəsində doğru-düzgün məlumatlar vermişdir. Quranın hələ lazımınca açılmamış, dərk edilməmiş ayələri isə bu gün
insan idrakına sığmayan gələcək elmi kəşflərdən xəbər verir...”(1, s. XI).
Göründüyü kimi, onun istinadetdiyi müəllifləriiçərisindəhənəfi, şafei, imamiyyə məzhəblərinə mənsub, əşəri,
mötəzili, maturidi etiqadlı, xəlvətiyyə təriqətini və mutəsəvvifləri təmsil edən şəxsiyyətlər vardır. Belə müxtəlif
mənbələrdən düzgünfaydalanmaq üçünisəortodoksaldinin əsaslarınadərindən vaqif olmaq, elmdə dəqiqliyiyanlış
təsəvvürlərdənfərqləndirməyi bacarmaq lazımdır. Bununüçün müəllifin düzgün metod seçməsi əsas məsələdir.
Nəticə olaraq bunu deyə bilərik ki, akademik Vasim Məmmədəliyev dövlət-din münasibətlərinin vəhdətinə
çalışan dəyərli alimlərimizdən biridir. Onun istər elmi əsərlərində, istərsə də dini moizələrində birlik və vəhdət
qorunmuşdur.
İstifadə edilmiş mənbə və ədəbiyyat:
1. Qurani-kərim / Azərb.dil.tərc.ed.: Ziya Bünyadov, Vasim Məmmədəliyev. – Bakı: Azərnəşr, 1991. - 714 s.
2. Cerrahoğlu İsmail, Tefsir Tarihi, Fecr Yayınevi. C.1-2.- Ankara,1996.
3. Maurice Bucaille, Müsbet İlim Yönünden Tevrat. İncillerveKuran, ter. Mehmet Ali Sönmez,
DiyanetYayınları. - Ankara, 1988. -S.175-314.
4.http://www.xalqqazeti.com/az/news/politics/83944.
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Fuad Nurullayev Summary Academician Vasim Mammadaliyev’s role in Islamic solidarity in Azerbaijan
Republic Islam religion having an unusual role in formation of national, spiritual, friendship and humanism values in
society, is the most common value, which is connecting peoples in our county to each other. Today one of prior
directions of foreign policy of Azerbaijan is the development of comprehensive relation with Islamic countries and
strengthening of brotherhood and solidarity in world of Muslims. Academician Vasim Mammadaliyev is one of our
most diligent scientists on way of this solidarity.

Minaxanım Mehdiyeva
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
elmi işçi
ŞƏHRİYAR: İSLAM VƏ İNSANLIQ MƏKTƏBİ
İstər qədim, istərsə də Orta əsrlərin düşüncə tərzi inanc və dinlə əlaqəli olub və bu təbii bir hal kimi diqqəti cəlb
edir ki, onun təsir və nişanələrini qədim və Orta əsrlərin ədəbi mətnlərində müşahidə etmək olar. Orta əsrlər ədəbi
mətnlərin dinlə əlaqəsi bütün dünya mədəniyyətlərində oxşar hadisə kimi qarşıya çıxır (7.s.12). Buradan göründüyü
kimi, dini mətnlər bu və ya digər dərəcədə Qərb və Şərq xalqlarının ədəbiyyatına təsir göstərmişdir. Müsəlman Şərq
xalqlarının ədəbiyyatında bu məsələ daha bariz şəkildə özünü göstərir. Klassik ərəb və farsdilli ədəbi əsərlərdə olduğu
kimi, Türk xalqlarının ədəbiyyatında da dini mətnlərin ədəbi prosesə nüfuzunun şahidi oluruq (6.s.24).
Şübhəsizdir ki, müsəlman xalqlarının ədəbi irsinə təsir göstərən ən mühüm qaynaq Qurani-Kərimdir. Həmin təsir
fərqli şəkil və istiqamətlərdə özünü göstərmişdir və müsəlman şairlər Qurandan gələn dini etiqad və əxlaqi-mənəvi
dəyərlərə formal ənənə kimi yanaşmamış, onları qəlbən və ruhən yaşayaraq öz təbii duyğularına qataraq bədii sözlə
ifadə etmişlər. Ruhani-mənəvi həyatla bağlı duyğular və düşüncələr münacat şəklində qəlbin səmimi nidasına çevrilərək
şeir və təxəyyül vasitəsilə daha təsirli və canlı ifadə olunur. Bu baxımından klassiklərin qələmə aldıqları münacatlar ən
bariz örnəklər kimi diqqəti cəlb edir. Dua və münacatlar zehni və psixoloji amil olaraq insanların öz batini ehtiyaclarını
və duyğularını ifadə etmək üçün təbii vasitə kimi diqqəti cəlb edir (2.s.359-364). Bu baxımdan yanaşsaq Nizami və
Mövlananın münacatları və Allahla razü niyazları sadə şeir nümunələri deyil, onların qəlbində təbii istək kimi yaranan,
iç aləmdən qopub gələn səmimi duyğuların şairanə deyimlərlə ifadəsidir. Şəhriyarın bədii irsində də eyni ənənənin
davamını görmək olar.
Bəlli olduğu kimi, İslam dininin əasında tövhid etiqadı, yəni Allahın birliyinə və yeganəliyinə iman dayanır.
İman ilk baxışda insanın Allahla fərdi batini münasibəti kimi diqqəti cəlb edir, başqa sözlə desək, iman birbaşa fərdin
vicdanı ilə onun tapındığı İlahi arasında olan əlaqəni ifadə edir. Tövhid etiqadı mahiyyətcə bir Allaha iman gətirmək,
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Onun yeganəliyinə inanmaq və Ona təslim olmaq mənası bildirir, ancaq həmin məfhum bununla məhdudlaşmır və onun
dərin ictimai məzmunu vardır. İnsanlar bu məfhumun köməyi ilə Allahın birliyinə olan imandan öz aralarında yaxınlıq
qurmaq və vəhdət yaratmağa doğru hərəkət edirlər, nəticədə tövhid cəmiyyətdə mənəvi-ictimai və sosial birlik yaradan
ciddi bir amil kimi diqqəti cəlb edir. Hz.Məhəmməd (s) məhz tövhid etiqadının təbliği ilə təkcə bir-biri ilə münaqişə və
savaş halında olan ərəb tayfa və qəbilələri arasında deyil, bəlkə başqa etnik qruplar və xalqlar arasında qarşılıqlı sağlam
münasibətin qurulmasına və vəhdət ruhiyyəsinin yaradılmasına zəmin hazırladı.
Yer üzünün əşrəfi sayılan insan iki əsas ünsürdən ibarətdir: bədən və ruh. Onun bədəni maddi dünyaya
bağlıdırsa, ruhu mənəvi aləmlə bağlıdır. İslamda iman insanın mənəvi varlığının mühüm parçası sayılır və böyük ariflər
imanı pak Allah və səmimi Haqq sevgisi kimi anlamışlar. Haqq sevgisi isə insan sevgisindən ayrı deyil. Ona görə bir
Allaha olan iman və Haqq sevgisi ictimai həyatda insan sevgisi üçün mənəvi zəmin hazırlayır. Allahı sevən insan Onun
yaratdığı məxluqatı və digər insanları da sevir.
Şəhriyar Quran maarifi və İslam mühitinin, əhli-beyt sevgisinin hakim olduğu ailə mühitində tərbiyə almış bir
şəxsiyyətdir və bu səbəbdən onun yaradıcılığında həmin tərbiyənin təsiri vardır. Böyük sənətkar eyni zamanda yeri
gəldikdə lazımi ölçüdə dini və milli təəəssübkeşlik nümayiş etdirir, ancaq ifrata varmır. Onun bədii irsində Əhməd
Yəsəvidə olduğu kimi, Haqq sevgisi digər sevgilərin – Peyğəmbər, əhli-beyt, yurd, millət və insan sevgisinin
qaynağıdır, digər sevgilər bu sevgidən ayrı deyildir. Təbiidir ki, Şəhriyar müsəlman Şərq mədəniyyətinə qəlbən və
ruhən bağlı bir şəxsiyyətdir. Bunu şairin türkcə və farsca yazdığı çoxsaylı əsərlərində görmək olar. Ancaq buna ən gözəl
örnək olaraq onu Avropaya dəvət edən dostlarından birinə cavab olaraq yazdığı qəsidəni göstərə bilərik. Burada şair
diqqəti Şərqlə Qərb mədəniyyətləri arasında olan başlıca fərqə yönəldir. Bu fərq nədən ibarətdir? Müasir dünyanın
vəziyyətini göz önündə canlandırsaq elm və mədəniyyəti Şərqdən alan Qərb elm və texnologiyada çox qabağa gedib,
bunun da öz səbələri vardır. Belə olduğu halda Şərqin nə kimi üstünlüyü vardır? Müasir Qərbin düşüncə tərzi əsasən
maddiyata və maddi maraqlara əsaslanırsa, İslam mənəviyyata önəm verir. Şəhriyar bu fikri belə ifadə edir (1.s.293):
دانش دنیا پرستان علم ابدان است و بس
علم ابدان مرگ دارد علم ادیان پیش ماست
(Dünyapərəstlərin elmi bədən elmidir, vəssalam,
Bədən elmi ölümlüdür, dinlər elmi bizdədir)
İslamda elm iki qismə ayrılır: dünyəvi və dini; bunlar bir-birini tamamlayır, ancaq üstünlük mənəvi gücə malik
dini elmlərə verilir. Bu iki elmin (“elmül-əbdan”və “elmül-ədyan”) qarşılaşmasına Nizaminin “Leyli və Məcnun”
əsərində də rast gəlirik (5.s.332). Şəhriyar sonra Fussulət surəsi, 53-cü ayəyə əsaslanaraq belə davam edir:
با چراغ مولوی آفاق وانفس را بگرد
چون فرو ماندی باز آ که انسان پیش ماست
(Mövləvinin çırağı ilə “üfüqləri və nəfsləri” gəz,
Burada ilişsən, geri dön, çünki insan bizdədir)
Yəni Mövlananın ifran nuru ilə kainatı və batini aləmi müşahidə et, insanlıq elmi bizdədir. Bəllidir ki, insanlığa
xidmət edən elm və mədəniyyət Şərqdən Qərbə yol açmışdır, Şərqin hikmət günəşi isə irfan və işraqla – yəni, insanın
mənəvi və batini işıqlanması, başqa sözlə desək, insanlıq fəlsəfəsi ilə bağlıdır. Şair buna işarə edərək yazır (1.s.293):
آفتاب حکمت از مشرق بمغرب میرود
چشمه زاینده اشراق و عرفان پیش ماست
(Hikmət günəşi Məşriqdən Məğribə gedir,
İrfan və işraqın qaynayan çeşməsi bizdədir)
Şərqlilərin ürəyi də, yaxşılıq və bəxşiş süfrəsi də açıq olur:
بالئیمان دامن گوهر نیفشاند فلک
سفره بی منت انفاق و احسان پیش ماست
(Fələk xəsislərə gövhər ətəyin silkələməz,
Minnətsiz ehsan və bəxşiş süfrəsi bizdədir)
Burada xəxis dedikdə mənəvi və ruhi xəsislik nəzərdə tutulur.
Digər beytə nəzər salaq: Şəhriyara görə müsəlmanların geridə qalmasının səbəbi İslam deyil, bəlkə əksinə, əsl
İslam yolundan uzaqlaşmaqdır:
کفر اگر شد چیره بر ما از مسلمانی مرن
دیده بر هم نه که مشتی نا مسلمان پیش ماست
(Küfr əgər bizə üstün gəldisə, müsəlmanlıqdan incimə,
Gözünü bağla ki, bir ovuc namüsəlman bizdədir)
شهریارا دیو اگر خاتم بدزدد خوی اوست
غم مخور صورتگر نقش سلیمان پیش ماست
(Şəhriyara, əgər div xatəmi oğurlayarsa, bu onun xislətidir,
Qəm yemə, Süleyman üzüyünə naxış çəkən bizdədir).
Quran ayəsinə görə, Süleyman peyğəmbər bütün ins, cin və heyvanat aləminə hakim olub (Nəml: 17). Onun
hökmranlığının dəlili Adəmdən Davuda miras qalan və “xatəmi-Süleyman” adlanan üzük idi və bir gün div onu hiylə ilə
oğurlayır və Süleyman qörx gün hakimiyyətdən məhrum olur, lakin vəzirin tədbiri ilə yenidən üzük ona qayıdır
(3.s.333-335). Divin xisləti hiylə və xəyanətdir, ancaq Süleyman üzüyünü qaşla bəzəyən Allah sevgisi bizdədir. Biz
yenidən Haqqa dayanaraq öz əvvəlki əzəmətimizə yetişə bilərik.
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Ustad Şəhriyar “Tövhid” adlı münacat üslubunda yazdığı şeirində öncə Allahın birlik sifətini təsvir edərək sonda
öz düşüncəsini belə yekunlaşdırır (1.s.291):
بار امانتی که نهادی بدوش من
باری بود که پشت فلک میکند دو تا
(Mənim çiynimə əmanət yükü qoymusan,
Elə bir yük ki, fələyin belini ikiqat edər)
Bu beytdə Qurani-Kərimin Əhzab surəsi, 72-ci ayəsinə işarə edilir: “Biz əmanəti (mənəvi məsuliyyəti) göylərə,
yerə və dağlara təklif etdik; onlar bunu daşımağa yanaşmadılar. Ondan qorxdular və onu insan yükləndi, təklifi və
xəlifəliyi qəbul etdi”. Bu ayəyə görə insanın məqam və dərəcəsi dərəcəsi o qədər ucadır ki, Allah qarşısında mənəvi
məsuliyyət sayılan İlahi əmanəti o qəbul edə bilir. Digər beytdə isə bütün varlıq aləminin İlahi mənəbbət cazibəsi ilə
bağlı olduğu diqqətə çatdırılır (1.s.291):
ای جذبه محبت تو محور وجود
بی جود جذبه های تو اجزا زهم جدا
(Ey (Allah) Sənin məhəbbət cazibən vücudun mehvəridir,
Sənin cazibələrinin səxası olmadan bütün cüzvlər bir-birindən ayrılar)
Şəhriyarın “Allahın səsi” (Sedaye-Xoda) adlı məsnəvisində isə İslamda yer alan insanlıq fəlsəfəsi öz ifadəsini
tapır, bütün insanların və dinlərin bir kökdən qaynaqlandığı ğöstərilir. Həmin şeirdən bir sıra beytləri nəzərdən keçirək
(1.s.401):
 شاخه و برگ همند،آدمیان
 از یک تنه آدمند،کاینهمه
(Adəm övladları bir-birinin qol-budağıdır,
Bunlar hamısı bir Adəmin gövdəsindəndir)
آدمیان زنده بیکدیگرند
دست و دل و دیده و پا و سرند
(Adəm övladları bir-birilə diridir,
Əl, ürək, göz, ayaq və başdır)
جمله برادر بهم و خواهریم
کاینهمه از یک پدر و مادریم
(Hamısı bir-birinə qardaş və bacıdır,
Bunlar hamısı bir ata və anadandır)
Sadalanan beytlərdə Sədinin “Gülüstan”ında verilən məşhur
“Bəni-Adəm əzaye-yekdigərənd,
Ke dər afərineş ze yek qouhərənd” – beytindən gələn məzmun ifadə olunur (4.s.27). İnsanın bədəni torpaqdan,
ancaq ruhu və canı səmavi ünsürdəndir, insanlıq həmin ünsürlə bağlıdır. Şəhriyar deyir (1.s.
):
تن همه یک کالبد خاکی است
 یک عنصر افالکی است،جان همه
(Bədən büsbütün bir torpaq qəlibdir,
Can büsbütün fələklərdən bir ünsürdür)
Qurana görə kimsə kimsədən üstümn deyil və Allahın qarşısında hamı bərabərdir:
برتریی نیست کسی را بکس
بر تری از آن خدا دان و بس
(Kimsə kimsədən üstün deyil,
Üstünlüyü Allaha aid bil, vəssalam)
Bütün insanlar bir kökdən və Adəmdən olduğu üçün, başqalarına qarşı kin-küdurət bəsləmək və xəncər çəkmək
qardaşı öldürmək deməkdir:
ایکه بکین خیزی و خنجر کشی
وای ندانی که برادر کشی
(Ey insan sən ki kinlə qalxır və xəncər çəkirsən,
Vay, bilmirsən ki, qardaş öldürürsən?!)
İslam yardım, mədəniyyət və ədalət qaynağıdır:
 و داد، مدنیت،حس تعاون
مایه الفت بود و اتحاد
(Gözəl halda yardım, mədəniyyət və ədalət,
Ülfət və birlik mayası olur)
Allahın dini və yolu birdir ki, buna Quranda “sirati-müstəqim” deyilir, Haqqın yolu, Allahın yolu birdir, əyri yol
heç vaxt Allaha doğru aparmaz:
دین خدا نیست بجز راه راست
راه که ک شد نه بسوی خداست
(Doğru yoldan başqa Allahın dini yoxdur,
Yol ki əyildi, Allaha doğru deyil)
Deməli, bütün peyğəmbərlərin yolu tövhidə bağlıdır ki, bunun məqsədi birlik, bərabərlik və insanlıqdır:
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راه یکی رهبر و مقصد یکی است
موسی و عسی و محمد یکی است
(Yol birdir, rəhbər və məqsəd birdir,
Musa və İsa və Məhəmməd birdir)
Musa, İsa və Məhəmmədin şəriətləri bir yolda birləşir:
این سه ره ای سالک کوی اله
منتهی آید بیکی شاهراه
Ey Allah kuyinin yolçusu, bu üç yol
Bir şah yolda birləşib sona yetər)
İlahi dinlər və son üç din (Yəhudilik, Xristianlıq və İslam) tövhid etiqadının mərhələləridir və sonuncu din İslam
həmin düşüncənin kamil nümunəsi, yekun və zirvəsidir:
مکتب موسی است دبستان دین
مقتضی طفل سبق خوان دین
(Musanın məktəbi dinin ilk mədrəsəsidir,
Din dərsində “məşqlə” oxuyan uşağa uyğundur)
مکتب عیسی که کند نغمه سر
دوره رشد است و بلوغ بشر
(İsanın məktəbi nəğməni başdan başlar,
Bəşərin yetkinlik və inkişaf dövrüdür)
مکتب اسالم که کامل شده است
مدرسه عالی و دانشکده است
(İslam məktəbi ki, kamil olmuşdur
Ali mədrəsə və darül-fünundur)
İnsanlıq məktəbi olan İslam bəşərə yekun elm verməklə fitnə-fəsada son qoyur:
درس نهایی به بشر میدهد
خاتمه بر فتنه وشر میدهد
(Bəşərə yekun bilik verir,
Fitnə və şərə son qoyur)
İslam məktəbində ədalət hökmrandır, insanlar arasında bütün imtiyazlar slinir:
عدل و مساوات در او کارساز
لغو در او برتری وامتیاز
(Onda ədalət və bərabərlik hərəkətdədir,
Onda imtiyaz və üstünlük ləğv olur)
Şəhriyar bu şeirində irfanı İslamın insanlıq fəlsəfəsinin kamalı sayır (Ş.s.401):
مکتب عرفان که گذشته زقال
محفل حال است و نبوغ و کمال
(İrfan məktəbi “qal”dan ötüb keçmiş
(Hal, düha və kamal məclisidir)
مکتب چون حافظ و چون مولوی است
درس و نوایش غزل و مثنوی است
(Hafiz və Mövləvi məktəbi kimidir,
(Dərsi və nəvası qəzəl və məsnəvidir)
در خور حال بشری کامل است
حرف حق اینست و جز این باطل است
(Bəşərin halına layiq kamil məqamdır
Haqq söz budur, qalan şey batildir)
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Minakhanım Mehdiyeva
Shahriyar: Islam and the School of Humanity
Summary
The paper presents the motives of tolerance and humanity in Islamic culture, which have was expression in
Shahriyar’s poetry. Islam is considered the final stage in the system of Abrahamic monotheistic religions.
Quran as a Holy Scriptures of Muslims, promote justice, equality and peace among people. Shahriyar referring
to Koranic verses, represents the idea of unity and brotherhood between Judaism, Christianity and Islam, as all the
human. He simultaneously opposes contemporary Western ideologies, which demonstrate their material superiority and
neglect the spiritual values of Muslim and Eastern cultures.
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MƏDƏNİYYƏTŞÜNASLIQ

Ziyadxan Əliyev
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası,
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
MİNİATÜR ÜSLUBU AZƏRBAYCAN ƏYAZMALARININ
VACİB BƏDİİ TƏRTİBAT VASİTƏSİ KİMİ
Uzun əsrlər boyu Yaxın və Orta Şərq xalqlarının kitab mədəniyyətində xüsusi yeri olan əlyazmalarının bədii
tərtibatı önəmli yaradıcılıq məsələsi kimi diqqət çəkməkdədir. Qədim əlyazmalarının ərsəyə gətirilməsində bir çox
sənət sahəsinin təmsilçiləri iştirak etsələr də, bir qayda olaraq nəfis xətlərlə yazılmış bu əlyazmalarının yüksək dəyərini
onun səhifələrini bəzəyən miniatürlər müəyyənləşdirirdi, desək, yanılmarıq. Bu mənada zamanında kitab miniatürlərinə
Qərb ölkələri şərqşünaslarının xüsusi diqqət yetirməsini şərtləndirən səbəblərdən birinin məhz həmin rəssamlıq
əsərlərinin timsalında həm də müxtəlif ölkələrin təsviri və tətbiqi sənətindəki inkişafın necəliyini duymağın
mümkünlüyündən irəli gəldiyini söyləmək olar. Miniatürün bir üslub kimi Şərq-müsəlman mədəniyyətinin əsas bədiiestetik yük daşıyıcısı olduğunu əksər ölkələrlə yanaşı Azərbaycan incəsənəti nümunələrinin, o cümlədən də
əlyazmalarının timsalında görmək mümkündür. Əlavə edək ki, kitab mədəniyyətində yer almamışdan əvvəl də təsviri və
tətbiqi sənətin ayrı-ayrı sahələrində rast gəlinən bu üslubun bədii məziyyət daşıyıcılığında incəlikdən monumentallığa
qədər uzanan estetik yük tətbiq olunduğu məkana materiallığından asılı olmayaraq ölçüyəgəlməz dəyər bəxş etməsi
birmənalı idi. Bunu bizim dövrə gəlib çatan və dünyanın ən məşhur muzey və kitabxanalarında qorunan əlyazmaları da
təsdiqləyir. XIII-XIX əsr Şərq-müsəlman, o cümlədən də Azərbaycan əlyazmalarının duyulası sənətkarlıqla hazırlanmış
kağız səhifələrində “estetik xəritəsi” qeyri-adi dərəcədə zəngin olan miniatürlər həm də onun yaradıcılarının mənaməzmundan qaynaqlanan, rəssam təxəyyülünə tapınan əhatəli bədii-fəlsəfi tutumu ilə oxucu-tamaşaçı ağlını
ovsunlamaq gücündə idi. Belə əlyazmalarının bir qismi də AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutunda saxlanmaqdadır. Öz-özlüyündə yüksək bədii dəyərə malik olan həmin əlyazmalarını bəzəyən miniatürlər
müxtəlif səbəblərdən geniş tədqiqat obyekti olmamışdur. Başqa sözlə desək, zamanında ABŞ və Qərbi Avropa
alimlərinin tədqiq etdikləri əlyazma miniatürlərinin bədii xüsusiyyətləri barəsində gəldikləri nəticələr “toxunulmaz elmi
qənaət” kimi sovet dönəmində keçmiş SSRİ ərazisində yaşayan alimlər tərəfindən təkrarlanmış və ən nəhayət, həmin
elmi yanaşma Azərbaycan məkanına da daşınmışdır. Təəssüf ki, bu yalnış tendensiya hələ də miniatürlə bağlı
Azərbaycanda çap olunan elmi ədəbiyyatlarda qalmaqdadır.
Elə Bakı ünvanlı əlyazmalarındakı miniatürlərə ciddi və hərtərəfli münasibətin olmaması, bu sahə ilə bağlı
tədqiqatlarda yer almaması da bunun göstəricisidir. Onların bir-neçəsinin bədii-estetik məziyyətlərini şərh etməklə,
həmin miniatür üslublu əsərlərin milli incəsənətimizi duyulası dərəcədə zənginləşdirmək gücündə olduğunu söyləmək
olar. Tərəfimizdən bir müddət əvvəl həmin əlyazmalarını bəzəyən 23 miniatürün XIX əsr Azərbaycan təsviri sənətinin
görkəmli simalarından sayılan Usta Qənbər Qarabağiyə məxsus olduğunu yəqinləşdirməyimiz də dediklərimizi
təsdiqləyir.
Həmin miniatür üslublu bu əsərlər XIX əsrdə xəttat Əsədulla Ağahadi oğlu tərəfindən fars dilində şikəstənəstəliq xətlə yazılmış“Nuşafərini-Gövhərtac və Sultan İbrahim” adlı əlyazmaya çəkilib. Burada çin padşahı Adil şahın
oğlu Sultan İbrahimlə Dəməşq hökmdarı Cavanşir şahın qızı Nuşafərin arasındakı məhəbbətin tarixçəsi qələmə alınıb.
İki yüz səhifəlik əlyazmasını müxtəlif ölçülü iyirmi üç miniatür bəzəyir. Kimin tərəfindən çəkildiyi bilinməyən bu
əsərlərin müəllifinin müəyyən olunmasında rəssamın nəvəsi ilə görüşümüz zamanı əldə etdiyimiz bədii-maddi faktların
duyulası əhəmiyyəti oldu. Belə ki, görüşümüz zamanı onda saxlanılan və babasına mənsub olan bir cildlə tanış olduq.
Elə atribusiya zamanı da həmin üzqabığının hər iki üzündə yerləşən təsvirlərin əlyazmasındakı miniatürlərlə
müqayisəsi-tutuşdurulması başlıca rol oynadı. Onların birində ürəkaçan mənzərə fonunda Qarabağ mahalına məxsus
geyimdə bir qız təsvir olunmuşdu. Digər üzündə isə dəbdəbəli bir otaqda, açıq pəncərə qarşısında milli geyimli kişi ilə
oğlanın görüşü yer almışdı. Müqayisə zamanı onlar arasındakı üslub yaxınlığını duymaq çətin deyildi. İnsan fiqurlarını
dəqiqləşdirən xətlərdə - paltarların biçimində və bükümlərində, ağacların, memarlıq tikililərinin, ən nəhayət, nəbati
elementlərin çəkilişindəki inkaredilməz oxşarlıq onların eyni rəssam tərəfindən çəkildiyini söyləməyə əsas verdi.
Hərtərəfli müqayisə həmin miniatürlərin məhz usta Qənbər tərəfindən çəkildiyini sübut edir.
Rəssam “Nuşafərini-Gövhərtac və Sultan İbrahim” dastanına çəkdiyi bu miniatürlərdə qəhrəmanların həyatını
diqqətlə izləyərək onların başına gələn hadisələrə xas olan müxtəlif psixoloji məqamları, gərgin döyüş səhnələrini
səciyyələndirən dinamikanı böyük sənətkarlıqla verə bilmişdir. Ustadın zəngin obrazlar yaratmaq istedadı diqqəti cəlb
dir. Miniatür üslubu ənənələri ilə səsləşən geniş ümumiləşdirmələr, ifadəli stilizələr həmin əsərlərin bədii həllinin
müsbət məziyyətləridir.
Usta Qənbərin elmə məlum olan əsərlərinin azlığını nəzərə alsaq, bu araşdırmanın nəticəsində onun bədii irsinə
birdən-birə iyirmi üç əsərin əlavə olunması, qənaətimizcə, çox mühüm bədii hadisədir.
M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fondlarında qorunan Mir Möhsün Nəvvab ünvanlı əlyazmalarındakı
miniatürlərin bu vaxta qədər Azərbaycan təsviri sənətinə aid tədqiqatlardan kənarda qalması da təəssüf doğuran haldır.
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Bu əsərlərin bəziləri özünün həm də mətninin müəllifi olduğu əlyazmalarında, bir qismi isə başqa müəlliflərin
kitablarında yer almışdır. Bu mənada Firdovsinin 1849-1850-ci illərdə Tehranda litoqrafiya üsulu ilə çap olunmuş
“Şahnamə”sinə çəkilmiş rəsmlərini M.M.Nəvvabın bizim dövrə gəlib çatmış ilk yaradıcılıq nümunələri saymaq olar.
Kitabın çoxsaylı ağ-qara rəngli cizgi rəsmlərini, əslində, xoylu Mirzə Əliqulu işləmişdir. Təsviri sənətə sonsuz marağı
olan 17 yaşlı Mir Möhsündə onları rənglə zənginləşdirmək istəyi yaranır və o, iki belə kitabın rəsmlərini rəngli
miniatürlərə çevirir. İndi onlardan biri Əlyazmalar İnsitutunda, digəri isə rəssamın qohumlarında saxlanılır. Həmin
rəsmlərin tədqiqi göstərir ki, M.M.Nəvvab gənc olmasına baxmayaraq, cizgi rəsmlərinə sözün əsl mənasında yaradıcı
münasibət bəsləmişdir. O, müxtəlif hadisələrin bədii-obrazlı ifadəsini əks etdirən bu rəsmləri sadəcə rəngləməklə
kifayətlənməyib. Bu mənada onun təsvirlərə emosionallıq, ifadəlilik gətirən dəyişkən kolorit yaratmaq bacarığını qeyd
etmək lazımdır.
Əlyazmalar İnstitutunda M.M.Nəvvabın hazırladığı “Bəhrül-hüzən” (1864-1865) adlı əlyazması da
özünəməxsus bədii tərtibatına görə diqqət çəkir. Kərbəlada baş verən hadisələrə və imamların taleyini əhatə dən bu
poetik əsərin əlyazmasının bədii tərtibatçısı, xəttatı və rəssamı onun özüdür. Burada mövzunu əyaniləşdirən beş
illüstrasiya var. Rəssam eyni zamanda, kitabın ayrı-ayrı fəsillərinin başlanğıcını bəzəyən yeddi nəbati naxışdan ibarət
kompozisiya işləmişdir. Rəssam illüstrasiyaları “Bəkr ibn İmranın Müslümü yaralaması”, “Hürrün kafirlərin qoşununa
hucumu”, “Qasimlə Əzrəqın vuruşu”, “Həzrət Abbasın kufəlilərlə döyüşü”, “Misra ibn Qalibin Əli Əkbərlə vuruşu”
adlandırıb. Bu beş illüstrasiyanın əsas süjetini müxtəlif döyüş səhnələri və imamların göstərdikləri şücaətlər təşkil edir.
“Bəkr ibn İmranın Müslümü yaralaması” lövhəsində rəssam qarşıdurmanı şoxsaylı qoşunların təzadlı düzülüşündən
təcrid edərək ön plana çəkmişdir. Bu, onun bütün baş verən hadisələri daha da qabarıq, təsirli göstərmək istəyindən irəli
gəlmişdir. Şaquli kompozisiyada əski miniatür ənənələrindən yaradıcılıqla istifadə olunub. Fiqurların vərəq boyu
düzülüşündəki nizam, ən başlıcası isə üst-üstə sıralanma prinsipinin tətbiqi dediklərimizi təsdiqləyir. Əsəri yığcam, çox
da şux olmayan rəng həlli səciyyələndirir.
“Hürrün kafirlərin qoşununa hücumu” lövhəsinin hər bir detalı döyüş əhval-ruhiyyəsini açmağa xidmət edir.
Kompozisiyanın dinamikliyi də tərəflərin apardığı mübarizənin gərginliyini göstərmək məqsədi daşıyır. Bunu qırmızı
atın belində kafirlərlə üz-üzə, göz-gözə duran, sıyrılmış qılıncı ilə onları pərən-pərən salan, qanına qəltan eyləyən
Hürrün qətiyyətində, əzmində görmək mümkündür. Kompozisiyanın təzadlı rəng çalarlarından yaranan koloriti də bu
gərginliyi yaxşı ifadə edir.
“Qasimlə Əzrəqin vuruşu” əsəri müəyyən xüsusiyyətlərinə görə əlyazmasına çəkilən digər illüstrasiyalardan
fərqlənir. əsərlərin həddindən artıq iri, fraqmentsayağı təqdimatı bunu təsdiqləyir. Çox güman ki, müəllif bu ölüm-dirim
mübarizəsinin gərginliyini oxucuya yaxınlaşdırmaq üçün belə bədii priyomdan istifadə edib. Şahə qalxmış atlar,
rəqiblərin başı üzərinə qaldırdıqları nizələr də həmin məziyyətləri göstərən atributlardır.
“Həzrət Abbasın kufəlilərlə döyüşü” əsəri kompozisiyasına görə “Hürrün kafirlərin qoşununa hucunu”nu
xatırladır. Həzrət Abbas və silahdaşlarının at belində düşmən mövqlərinə qətiyyətli həmləsi ön planda təsvir olunub.
Onların arxasında bir neçə sıra hər an döyüşə atılmağa hazır olan qoşun, öndə isə atların ayaqları altında məğlub olmuş
kafirlərin cəsədləri mübarizənin gərginlik ruhunu daha da qabarıq göstərir.
“Misra ibn Qalibin Əli Əkbərlə döyüşü”nü də Kərbəla hadisələrini əyaniləşdirən əhəmiyyətli lövhə hesab
etmək olar.Qara atın belində rəqibinə həmlə edən Əli Əkbərin çəhrayı halə fonunda verilməsi işıqlı siması və Misra ibn
Qalibin qorxu hissi çökmüş çöhrəsi rəssam tərəfindən inandırıcı, psixoloji yaşantıların məngənəsində verilib.Şaquli
kompozisiyanı döyüşü nigarançılıqla izləyənlərin təsvirləri tamamlayır.
Bu əsərlərdə M.M.Nəvvabın uzaq keçmişin indiyə qədər unudulmayan hadisələrinin iştirakçılarını yaşayıbyaratdığı mühitin milli-tnoqrafik süzgəcindən keçirdiyi hər bir əsərdə hiss olunur. Bunu ayrı-ayrı lövhələri təşkil edən
müxtəlif atributların bədii şərhində də görmək mümkündür. Heç şübhəsiz, bunu rəssamın olub-keçənlərə şəxsi
münasibətinin təzahürü hesab etmək olar...
M.M.Nəvvabın sənət aləminə bəlli olmayan üç əsəri 1895-ci ildə yazılmış “Kəşfül-həqiqeyi-məsnəvi” adlı
əlyazmasının tərtibatının əsasını təşkil edir. Başqa əsərləri kimi bu əlyazmasını da nəfis xətlə özü yazmışdır. Mənəvi,
etik və didaktik problemlərə həsr olunmuş kitab şeirlə yazılıb. Burada rəssamın eşidib-gördüklərinin nəsihətə, zərbməsələ çevrilmiş məqamlarının poetik şərhini onun sulu boya ilə çəkdiyi rəsmləri obrazlı şəkildə tamamlayır. Onlar
M.M.Nəvvabın məhəbbətə, pis əməl sahibinə, xainliyə münasibətini gözəl əks etdirir.
“Kəşfül-həqiqeyi-məsnəvi”nin bədii tərtibatından söz açanda əlyazmasının giriş hissəsini bəzəyən nəbati
naxışları və kəpənək rəsmini də xüsusi qeyd etmək lazımdır.Kəpənəyin quruluşunun duyulası incəlik və zərifliklə
ifadəsi onun naturadan çəkildiyini söyləməyə əsas verir. Qanadlarının qara və bozumtul-yasəməni rənglərinin incə
keçidləri, mərkəz hissəsinin məxməri yumşaqlığı təbii təsvir olunub. Müəllifin həm bu, həm də digər miniatür üslublu
əsərləri ilə tanışlıqdan sonra bu qənaətə gəlmək olur ki, o, divar rəsmlərində nə qədər ifadə sərbəstliyinə və geniş
ümumiləşdirmələrə üstünlük veribsə, miniatürlərin işlənilməsində duyulası dəqiqliyə can atmışdır. Bəzən də işlərində
hər iki məziyyəti qoşalaşdırmağa, vəhdətdə verməyə çalışıb. Bütünlükdə isə M.M.Nəvvab əsərlərinin ümumi bədii
həllində miniatür üslubundan qaynaqlanan primitiv sənət ənənələrinin işartılarını görmək mümkündür...
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Ziyadkhan Aliyev
The Miniature as a Means of Necessary Artistic Typoqraphy
of Azerbaijan Manuscripts

Summary
The discourse notes the exclusive value of miniatures which adorn the pages of the ornate manuscripts,
whereas a lot of people representing various fields of Art participated in the process of their coming out. The works of
M.M.Navvab and G/Garabaghi preserved in the Institute of Manuscripts serve as a confirmation of this hypothisis.

Джамиля Гасанзаде
Институт архитектуры и искусства НАНА,
доктор искусствоведения, профессор
КУЛЬТУРНЫЙ СИНТЕЗ В МИНИАТЮРАХ «ХАМСЕ» НИЗАМИ 15-16 ВЕКОВ
Исторические документы свидетельствуют, что завоевание того или иного государства не приводило к
разрушению шахских или коммерческих мастерских. После захвата города лучшие из рукописей,
обнаруженных в мастерских, собирали и отправляли в китаб-хане завоевателя или в его сокровищницу. Новый
владелец заботился о них и при необходимости отправлял их на реставрацию.
Не только лишь султаны, но и принцы – шахзаде, султанши (ханым-султан), и высшего ранга вельможи
были покровителями искусств и проявляли большой интерес к рукописям, которые им дарили во время
официальных визитов принцы или посольские делегации. Именно в результате подобных визитов и
дипломатических подарков сокровищница рукописей обогащалась уникальными произведениями
ильханидских, джелаиридских, тимуридских, тюркоманских, мамлюкских, сефевидских и узбекских
художников.
Рукописи, подаренные посольствами, были направлены на достижение мирных соглашений, или
поздравляли от имени своих владельцев султанов по случаю обрезания или коронации, и обогащали не только
султанскую сокровищницу, но и в целом культуру османского двора. Изобилие иллюстрированных книг в
библиотеке дворца Топкапы в настоящее время свидетельствует о страстном интересе османской элиты к
произведениям исламской литературы и искусства, и в особенности, к рукописям «Шах-наме» Фирдовси и
«Хамсе» Низами.
В 1567 г. шах Тахмасиб (пр. 1524-76) послал Шах Гулу хана из тюркоманского рода Устаджлу послом по
случаю коронации султана Селима II (пр.1566-74). Знатный вельможа при османском дворе Ахмед Феридунбей был очевидцем этой церемонии и описал эту замечательную рукопись в своей хронике «Нузхат аль-Асрар
аль-Ахбар дер сафар-и Зигетвар» (Топкапы, Н.1339, 246б). Рукопись Шахнаме-йи Шахи была изготовлена для
Тахмасиба в I половине 16 в. в Тебризе. По словам Ахмеда Феридун-бека, этот шедевр произвел сильнейшее
впечатление на придворных, во время вручения её султану Селиму II. Менее года спустя Сеид Логман Урмеви,
близкий человек Сокуллу Мехмед Паши и Ахмеда Феридун-бека, был назначен придворным поэтом и на него
возложили задачу создания истории османской династии.
Алхаз-Мирза, мятежный сын шаха Исмаила, во времена правления своего брата Тахмасиба был назначен
правителем Ширвана. Он поссорился с шахом, своим братом, и в 1547 г. укрылся у османов. Тогда султан
Сулейман Великолепный (Гануни) находился в Эдирне, куда и приехал Алхаз-Мирза. Таким образом, Алхазу
представилась возможность увидеть его впечатляющий въезд в город. Через несколько дней султан принял его.
За год своего пребывания в Стамбуле Алхаз-Мирза значительно обогатил османское искусство
художественной книги. Он был хорошо знаком с тебризскими книжными мастерскими, где искусство это было
на необыкновенной высоте в 1510-44 годы, и даже османское вторжение и увоз многих мастеров в 1514 и 1534
годах не смогли остановить процесс расцвета. Именно в эти годы были изготовлены два лучших экземпляра
«Шах-наме» Фирдовси и «Хамсе» Низами. Конечно, по сравнению с ними рукописи, изготовленные в
османских мастерских, были намного скромнее. Это были труды Навои и Матракчи Насуха. В свите АлхазМирзы среди приехавших с ним в Стамбул был Афлатун Ширвани (ум.1569), библиотекарь (китабдар) АлхазМирзы, искусный мастер каллиграфии, живописи и иллюминовки. Алхаз-Мирза безусловно привёз с собой
свои самые драгоценные рукописи в Стамбул;
За время своего пребывания в Стамбуле Фатулла Ариф Челеби (ум.1561) был назначен нишанджи, а
также ему и Афлатуну было поручено создать «Шахнаме» (летопись) османских султанов на фарси и в стиле
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Фирдовси. Пять томов иллюминованных и иллюстрированных Шах-наме, написанных Арифи, были
представлены султану Сулейману в 1557 г. Алхаз-Мирза и его мастера участвовали в создании этой
замечательной истории османов с её изысканными иллюстрациями в стиле эпических поэм.
Одна из его рукописей – «Хамсе» Низами (хранится в Музее Топкапы в Стамбуле), переписанная
Юсуфом аль-Джами в Герате в 849 г.х./1445-46 г. с иллюстрациями и иллюминовкой Ходжа Али аль-Тебризи.
Из фронтисписа мы узнаем, что её создали для дочери Осман Бахадур хана.
В рукописи 13 миниатюр и одно пустое место для иллюстрации, возможно, для эпизода из «Искендернаме». Девять из них и иллюминовка созданы Ходжой Али аль-Тебризи в Герате. Миниатюры несут печать
сильнейшего влияния иллюстраций «Месневи» Кермани, созданных в джелаиридском Тебризе и Багдаде в
самом начале 15 века, где, Али и обучался своему искусству. Именно Ходжа Али аль-Тебризи первым принёс
этот стиль в Герат. Две другие миниатюры были прорисованы тем же художником и частично окрашены. Одна
из этих незаконченных миниатюр была, скорее всего, закончена в османских придворных мастерских для
нового владельца, что видно по работе над коврами, деревьями, частично росписями стен и лицами
персонажей.
Художник, работавший над двумя другими миниатюрами, не опирался на ранние образцы. Первая из них
изображает Бахрама, убивающего двух львов, чтобы забрать охраняемую ими корону. Образ Бахрама лишен
героизма. В противоречии с традицией он изображён элегантным юношей с волосами, ниспадающими на плечи
и небольшой шапочкой. Также и корона и трон совершенно отличаются от традиционных по форме.
Величественный воин в доспехах, спускающийся по склону холма, его чернокожий конюх и всадники,
наблюдающие эту сцену, изображены очень искусно. Земля и деревья, исполнены в зелёных тонах, мелкими
мазками, а небо – в голубых. Вдали на вершине холма изображен дворец, чей вход очень напоминает вход
дворца Топкапы. Небольшие детали остались незаконченными.
Вторая миниатюра показывает Хызра, обнаружившего источник живой воды. Вверху композиции Хызр,
опустившись на колени у берега озера, пьёт из чаши живую воду. Его конь также пьёт эту воду. Рядом на земле
лежит скатерка с рыбой.
В центре композиции Искендер на коне едет по лесу в сопровождении всадников с факелами. Справа же
группа музыкантов играет на духовых и ударных инструментах. Деревья и цветы построены в ряд по берегу
источника живой воды в верхней левой части композиции и напоминают стиль Ходж Али. Многие детали как
холмы, деревья, кони и всадники, музыканты, остались незаконченными. Фигура Хызра искусно исполнена.
В последних двух миниатюрах художник изображает многолюдную сцену с лошадьми и всадниками в
самых различных позах, и переговаривающимися между собой. У некоторых всадников – красные шапочки с
пером сбоку, это вполне могут быть янычарские шапочки.
Учитывая, что большинство коней – белые, та манера, что грациозные, изящные и высокие фигуры
переговариваются между собой, способ передачи гибких стволов деревьев с густой кроной, город-крепость на
вершине холма с высокими зубчатыми внешними стенами, конические перекрытия башен входных ворот
города, а также множество павильонов внутри города, можно говорить о влиянии итальянской живописи 15
века, или же, североевропейской живописи с сильным итальянским влиянием.
Группа музыкантов в левом верхнем углу миниатюры напоминает месяц май из уже упомянутого
часослова, а музыканты-духовики с полным изображением лиц в фас также очень похожи на музыкантов из
миниатюры «Хызр обнаруживает источник живой воды».
В незавершенных частях миниатюры мы видим, что художник использовал технику рисунка
европейского стиля. Отражение стиля европейской живописи и гобелена в этих двух миниатюрах
свидетельствует о том факте, что итальянские художники работали при османском дворе во второй половине 15
века. В инвентарной дворцовой книге от 10 шабана 910 г.х. (15 января 1505 г.) есть сведения о гобелене с
человеческими изображениями. Происхождение этого гобелена («френги мусаввир перде бир кит'а») явно
европейское. Вполне возможно, что его увидели во дворце или же заказали европейскому художнику при
османском дворе.
Третий период: пейзаж, архитектура, колорит, типы персонажей – османская дворцовая мастерская
начала 16 века. («Хосров убивает льва перед шатром Лейли»).
Итак, рукопись переписана в Ширазе или Багдаде для заказчика Кара-Коюнлу. Часть миниатюр – тогда
же. После завоевания области Сефевидами попала к тебризским мастерам, и они выполнили ряд миниатюр. В
1514 г. османы после Чалдырана забрали её в Стамбул. Через 80 лет было добавлено ещё некоторое количество
миниатюр. Полностью рукопись так и не была иллюстрирована.
Рукописи попали к османскому двору в начале 16 века, когда искусство было ещё очень слабым. Эти
османские миниатюры можно считать одними из первых экспериментов. Такими путями, когда легче и дешевле
дополнять готовые рукописи, началась практика обучения искусству художественной книги в османских
мастерских.
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Jamila Hassanzadeh
Cultural synthesis in the miniatures of “Khamsa”
of Nizami of XV-XVI cc.
Summary
The kind of work done on precious manuscripts at a court workshop can be illustrated by some books
from the Topkapi Palace Library. One of them is Nizami Khamsa copied by the calligrapher Yusuf al-Jami in Herat in
849 (1445-46), with illustrations and illuminations by Khwaju Ali al-Tabrizi. The illustrations were strongly influenced by the miniatures of Jalayirid Tabriz and Baghdad in the early fifteenth century where Ali probably did his
apprenticeship. On the evidence of this common feature it can be concluded that two paintings were done in the
Ottoman palace toward the end of the fifteenth century. In these last two paintings “Bahram killing two lions in order
to seize his crown” and “Khizr discovering the Fountain of Life” the artist depicts a crowded scene of horses and
their riders in diverse poses conversing with one other.

Фарида Мир-Багирзаде
Институт архитектуры и искусства НАНА,
доктор философии по искусствоведению, доцент
МИНИАТЮРНЫЕ РУКОПИСИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ М.Е.САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Имя классика персидско-таджикской поэзии Нуреддина Абдурахмана Джами по праву
поставлено в ряды лучших имён мировой литературы. Он жил в конце XV века, и это время считалось
расцветом культуры. В то время были прославлены и другие имена: поэт и его ученик Навои, великий
художник Камаледдин Бехзад, каллиграф Султан Али Мешхеди и другие. «Джами способствовал расцвету
культурной и литературной жизни Востока. Влияние его на всех, начиная от правителя Султана Хусайна
Байкары до простолюдина, было велико. Среди произведений А.Джами – лирические стихотворения и поэмы,
художественная проза «Бахаристан» и философские труды, биографии и трактаты по музыке, рифме, метрике,
мистический трактат «Скрижали» («Лаваих») и различные комментарии. Наибольшей популярностью
пользовались его семь поэм, объединённых одним общим названием «Хафт авранг» - «Семь престолов» или
«Созвездие Большой Медведицы». Он описывает историю любви Саламана и Абсаль (1480), Юсуфа и Зулейхи
(1483) и Лейли и Меджнун (1484). Герои мыслились в соответствии с суфийской идеологией, как символы,
аллегории. В эти годы Джами пишет философско-поэтические поэмы: «Дар благородным» («Тухват ал-ахрар»,
1481), «Чётки праведников» («Субхат ал-абрар». 1482), «Книга мудрости Искандера» (Хираднамай- и
Искандари, 1495), а также три части «Золотой цепи» («Сильсилат аз-Захаб», 1472,1485, 1486). В них поэт,
поучая в духе назидательных бесед, подкрепляя свои мысли яркими, занимательными притчами и рассказами,
выступает учителем мудрости1.
Поэтические произведения Н.А.Джами были созвучны во все времена. Их переписывали лучшие
каллиграфы XVI века в богато украшенные миниатюрами переплёты. Эти рукописи яркое подтверждение
искусства мастеров иранской и среднеазиатской миниатюры, блестящего расцвета той эпохи. Эти
миниатюрные рукописи хранят для нас бесценные памятники произведения изобразительного искусства –
миниатюры, в которой учтены все её каноны и постулаты: закономерность и продуманность в пропорциях
между полями и текстом, текстом и миниатюрой, колоритным оформлением заставок, рамок текста и
миниатюры, ритма текста и композицией миниатюр. В таких крупных городах, как Казвине, Тебризе, Мешхеде,
Ширазе, Исфахане, Бухаре и т.д. создаются большие художественные мастерские, в которых сплачиваются
прекрасные мастера своего дела – каллиграфы, художники, орнаменталисты и переплётчики.
«В начале XVI века пала некогда мощная держава Тимуридов. На её обломках были сформированы
новые государственные объединения – иранское сефевидское государство на территории Южного
Миниатюры XVI века в списках произведений Джами из собраний СССР. Издательство «Советский
художник» /Под общей редакцией А.Болдырева / Москва, 1966, стр. 3-8.
1
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Азербайджана, Ирана, Ирака и Хорасана до реки Аму-Дарья и узбекское шейбанидское государство в Средней
Азии. Столица Тимуридов – цветущий Герат – средоточие литературы, искусства и науки, город Джами, Навои
и Бехзада был разрушен и опустошён беспрерывными войнами и грабежами. Столицей Сефевидов стал Тебриз,
столицей шейбанидов – Бухара. Поэты, художники, каллиграфы стали покидать Герат и устремились в новые
столицы к новым правителям. Великий живописец «Рафаэль Востока» Камаледдин Бехзад в начале 20-х годов
переехал в Тебриз.
Указом шаха Исмаила I от апреля 1522 года он был поставлен во главе дворцовой
библиотеки и возглавил тебризских художников, среди которых уже в это время выделялся другой живописец
Востока Султан Мухаммед. Бехзад стал учителем тебризских художников. Достижением учеников гератцев,
блестящим завоеванием живописи XVI века является то, что сефевидские художники более живо, не выходя из
условных рамок, стали передавать не только человека, но и окружающую его обстановку. Они страстно
увлечены передачей жизненной среды, жанровых деталей, подробностей быта. Им хочется внести в эти
маленькие картины весь окружающий их мир, они заполняют изображением каждый кусочек плоскости
листа1».
Исследуем миниатюрные рукописи, хранящиеся в Государственной Публичной библиотеке (ГПБ) им.
М.Е.Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Среди них: 1)«Шахская охота» на произведение «Сильсилат азЗахаб» («Золотая цепь»),50-е годы XVI в.,Казвинский стиль.Дорн,каллиграф – Шах Махмуд Нишапури;
2)«Собрание учёных мужей», 3)«Юноша и сброшенный с балкона старец», 4)«Рассказ о благочестивом старце и
разряжённом юноше»
на произведение «Субхат Ал-Абрар» («Чётки праведников»),50-60-е годы XVI
в.,Казвинский стиль.Дорн; 5)«Шах и суфий», 6)«Царевичи и пери», 7)«Пери и дивы» на произведение «Лаваих»
(«Скрижали»),70-е годы XVI в.,Казвинский стиль (Дорн),каллиграф - Ахмед аль-Хусайни ал-Мешхеди;
8)«Пиршество в саду», 9)«Продажа Юсуфа в рабство», 10)«Египетские женщины поражены красотой Юсуфа»
на произведение «Куллийат» («Собрание сочинений»),50-60-е годы XVI в.,Мешхедский стиль; 11)«Полёт
черепахи», 12)«Встреча старца с молодой красавицей», 13) «Поэт Лагари и тучный вельможа», 14)«Поэт и
музыкант» на произведение «Тухват ал-ахрар»,70-е годы XVI в.,Казвинский стиль.Дорн; 15)«Образец
украшения полей рукописи» на произведение «Саламан и Абсаль», 989/1581,Казвинский стиль,каллиграф Мухаммад ибн Мулло Мир ал-Хусайни; 16) на произведение «Юсуф и Зулейха» миниатюрные рукописи:
«Въезд Зулейхи в Египет», 17)«Юсуф во дворце Египетского правителя», 18)«Зулейха пытается удержать
убегающего от неё Юсуфа», 19)«Брачная ночь Юсуфа и Зулейхи»,946/1539-1540 гг.Ширазский
стиль.Дорн,каллиграф – Фарид; 20)«Малик вытаскивает Юсуфа из колодца»,50-60-е годы XVI в., 21)«Приём у
царевича», 22)«Вознесение Мухаммеда на небо», 23)«Зулейху заковывают в цепи», 22)«Продажа Юсуфа в
рабство», 23)«Египетские женщины поражены красотою Юсуфа»,80-е годы XVI в.,каллиграф – Джамаледдин
Хусайн Ширази; 25)«Танец дервишей», 26)«Рассказ о найденном кладе», 27)«Старец-огнепоклонник и Халия
(Авраам), 28)«Юсуф и Зулейха во дворце», 29)«Юсуф перед Египетским правителем», 30)«Меджнун перед
Каабой», 31)«Букрат распознаёт болезнь царевича» на произведение «Хафт Авранг»,1006/1597-1598
гг.,Ширазский стиль,каллиграф – Пир Мухаммад ал-катиб; 32)«Юсуф с зеркалом в руках», 33)«Полёт
черепахи», 34)«Встреча старца с молодой красавицей» на произведение «Тухват-ал-Ахрар»,60-е годы XVI
в.,Бухарский стиль.Дорн,каллиграф – Мир Хусайн ал –Хусайни, Мир Кулянги – ходжа.
«Художники, не нарушая общей плоскости листа, что является одной из главных закономерностей
миниатюры, строят многоплановые композиции, разворачивая их по всей плоскости снизу вверх, иногда даже
заходя на верхнее поле. Всё полно движения, всё в действии. Колорит то яркий, звучный, напряжённый, то
нежный, успокаивающий создаёт нужное настроение. В I-ой половине XVI века в тебризской живописи
оформился уже особый оригинальный стиль. Появились свои блестящие миниатюристы – Ага Мирек, Султан
Мухаммед, ставший во главе библиотеке при дворе шаха Тахмаспа (1524-1576), Мир Сейид Али, Музаффар
Али и, наконец, Мирза Али. В 1548 году шах Тахмасп переносит свою столицу из Тебриза в Казвин. Снова
приходится перекочёвывать придворным художникам, каллиграфам, поэтам, учёным. Часть из них следует в
Казвин, другая – в Мешхед, где в 1556 году стал у власти племянник шаха Тахмаспа Ибрагим Мирза, страстный
любитель живописи, каллиграфии, поэзии. Его мастерская собрала многих выдающихся художников и
каллиграфов. Взаимное влияние рождает новый стиль. В отличие от общего тёплого колорита тебризских
мастеров 30-х-40-х годов XVI века, колорит казвинский и мешхедской живописи холодный 2».
В государственной публичной библиотеке (ГПБ) им. М.Е.Салтыкова-Щедрина хранятся миниатюры к
поэмам «Хамсе» Низами Гянджеви. «Поэмы «Хамсе» («Пятерицы») Н.Гянджеви оказали огромное
благотворное воздействие и на развитие книжного искусства, миниатюрной живописи, различных видов
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов мусульманского Востока3». Перечислю их:
Миниатюры к поэме «Сокровищница тайн»: 1)«Низами на приёме у шаха».Хорасан.70-е годы XVI в. Дорн;
2)«Притча об Иисусе».1508 г.Шираз.Дорн; 3)«Состязание двух мудрецов».1491 г. Шираз; 4)«Правдивый
А.Ю.Казиев. Художественное оформление азербайджанской рукописной книги XIII-XVII веков. Москва. 1977.
Издательство «Книга». Стр. 189.
2
Миниатюры XVI века в списках произведений Джами из собраний СССР / под общ.ред. А.Болдырева /. – М. :
Советский художник, 1996. –С.16, 26, 30.
3
Низами Гянджеви. Хамсе. Миниатюры / сост., авт.предис. и аннот.Керим Керимов. – Баку :Язычы,1983. –
С.23.
1
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человек перед шахом-тираном».1545 г.Шираз.Дорн; 5)«Хосров и Ширин»: 6)«Хосров просит прощения у
отца».1508 г.Шираз.Дорн; 7)«Шапур показывает портрет Ширин портрет Хосрова».Художник Мирза Али.1482
г.Герат.Дорн; 8)«Хосров видит купающуюся Ширин».Художник Султан Мухаммед.1508 г.Шираз.Дорн;
9)«Хосров слушает музыку Барбеда».Художник Мирза Али.1502 г.Герат.Дорн; 10)«Встреча Хосрова и Ширин
на охоте».Хорасан.70-е годы XVI в.; 11)«Первая беседа влюблённых».1648 г.Бухара; 12)«Пиршество Хосрова».
Хорасан.70-е годы XVI в.Дорн; 13)«Хосров и Ширин слушают рассказы девушек» 1648 г. Бухара; 14)«БизургУмид составляет гороскоп.1481-1482 гг.Герат.Дорн; 15)«Фархад теряет сознание».1648 г.Бухара; 16)«Ширин
посещает Фархада на строительство канала».1648 г.Бухара; 17)«Беседа Хосрова с Фархадом».1648 г.Бухара;
18)«Ширин посещает Фархада на горе Бисутун».1491 г.Шираз; 19)«Фархад спасает Ширин».1502 г.Герат.Дорн;
20)«Гибель Фархада».1502 г.Герат.Дорн; 21)«Хосров перед замком Ширин».1491 г.Шираз; 22)«Музыкальный
меджлис Хосрова и Ширин».1502 г.Герат.Дорн; 23)«Хосров на брачном ложе».1648 г.Бухара; 24)«Хосров и
Ширин на брачном ложе».1491 г.Шираз; 25)«Смерть Хосрова».1481-1482 гг.Герат.Дорн; 26)«Похороны
Хосрова».Хорасан.70-е годы XVI в.Дорн; 27)«Самоубийство Ширин». 1481-1482 гг. Герат.Дорн; 28)«Лейли и
Меджнун»; 29)«Лейли и Меджнун в медресе».1482 г.Герат.Дорн; 30)«Лейли и Меджнун в медресе».1491
г.Шираз; 31)«Меджнун в Каабе».1479 г.Шираз.Дорн; 32)«Меджнун в Каабе».1648 г.Бухара; 33)«Отец
Меджнуна просит руки Лейли».1648 г.Бухара; 34)«Меджнун, закованный в цепи».1582.Герат.Дорн;
35)«Нищенка приводит Меджнуна к Лейли».1502 г.Герат.Дорн.Художник Мир Сейид Али; 36)«Первая встреча
влюблённых». 1491 г. Шираз; 37)«Битва Ноуфаля с племенем Лейли».1502 г.Герат.Дорн; 38)«Битва Ноуфаля с
племенем Лейли».Шираз.Дорн; 39)«Лейли с подругами в саду».1502 г.Герат.Дорн; 40)«Лейли с подругами в
саду».1578 г.Бухара; 41)«Меджнун в пустыне».1648 г.Бухара; 42)«Встреча влюблённых в пальмовой
роще».1479 г.Шираз.Дорн; 43)«Встреча влюблённых в пальмовой роще».Герат.Дорн; 44)«Последнее свидание
влюблённых».1448 г.Бухара; 45)«Меджнун на могиле Лейли».1482 г.Герат.Дорн; «Семь красавиц»: 46)«Бахрам
видит портреты красавиц».1479 г.Шираз.Дорн; 47)«Бахрам побеждает львов и завладевает короной».1482
г.Герат.Дорн; 48)«Бахрам побеждает львов и завладевает короной».1508 г.Шираз.Дорн; 49)«Бахрам Гур и
Фитне на охоте».Художник Музафар Али.1502 г.Герат.Дорн; 50)«Фитне, поднимающая бычка».1508
г.Шираз.Дорн; 51)«Фитне, поднимающая бычка».1648 г.Бухара; 52)«Бахрам Гур у семи красавиц». 1648 г.
Бухара; 53)«Махаи в заколдованном саду».1648 г.Бухара; 54)«Бахрам Гур и чобан».1482 г.Герат.Дорн;
«Искендернаме»: 55)«Нахождение младенца Искендера».60-70-е годы XVI в. Исфаган.Дорн; 56)«Сражение
Искендера с зииджами».70-е годы XVI в.Хорасан.Дорн; 57)«Войска Искендера перед боем».70-е годы XVI
в.Хорасан.Дорн; 58)«Смерть Дария».70-е годы XVI в.Исфаган.Дорн; 59)«Искендер и умирающий Дарий».60-70е годы XVI в.Исфаган.Дорн; 60)«Свадьба Искендера и Роушанек».1578 г.Бухара; 61)«Искендер у царицы
Нушабе».1508 г.Шираз. Дорн; 62)«Искендер пирует у хагана».1560-1570 гг.Исфаган.Дорн; 63)«Подвиг
известного воина на чёрном коне».1482 г.Герат.Дорн; 64) «Подвиг известного воина на чёрном коне».1560-1570
гг.Исфаган.Дорн; 65)«Искендер побеждает чудовище».1508 г.Шираз.Дорн; 66)«Нападение дракона и подвиг
Нистандаржихан».1648 г.Бухара; 67)«Беседа Искендера с чобаном».1491 г.Шираз; 68)«Беседа Искендера с
семью мудрецами».1491 г.Шираз; 69)«Искендер и хаган на охоте».1648 г.Бухара; 70)«Искендер на охоте».70-е
годы XVI в. Хорасан; 71)«Искендер встречает сирен».1491 г.Шираз. Уникальная рукопись «Хамсе» (1539-1543
гг.) Н.Гянджеви была создана для шаха Тахмасиба.
Литература:
1.Миниатюры XVI века в списках произведений Джами из собраний СССР/ под общ.ред. А.Болдырева.- М.:
Советский художник,1966.
2. А.Ю.Казиев. Художественное оформление азербайджанской рукописной книги XIII-XVII веков. – М. :Изд-во
«Книга»,1977.
3. Низами Гянджеви. Хамсе. Миниатюры / сост., авт.предисл.и аннот.Керим Керимов. Баку,Изд-во «Язычы».
1983.

Farida Mir-Bagirzadeh
Miniature manuscripts in the State Public Library named after
M.E.Saltykov-Shchedrin in St. Petersburg
Summary
Miniature manuscripts of Persian-Tajik poetry by Nureddin Abdurahman Jami and the great classic,
coryphaeus of world literature, poet and thinker of the Azerbaijani people Nizami Ganjavi «Khamsa» are unique
examples of Oriental and Azerbaijani culture. State Public Library. M.E. Saltykov-Shchedrin keeps a large collection of
these miniature manuscripts. The creative work of the great masters of book art of miniature - calligraphers,
ornamentalists and bookbinders of the 16th centuries is priceless. Eastern poetry solved one of the important tasks: it
fought for the right to the existence of the most fine art - miniatures. The traditional themes of the miniature stories
were graphic and narrative.
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MƏTNŞÜNASLIQ VƏ DİLŞÜNASLIQ

Fəxrəddin Eylazov
AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi
MƏHƏMMƏD İBN HİNDUŞAH NAXÇIVANİNİN HƏYATI VƏ YARADICILIĞI
Məqalədə orta əsrlərin elm və dövlət xadimləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş nüfuzlu alim və dövrünün
tanınmış şəxsiyyətlərindən olan Məhəmməd Naxçıvani həyatı və ona böyük şöhrət gətirmiş Elxanilər dövrünün dövlət
quruluşunu və onun idarəçiliyini yerinə yetirən məmurların vəzifə hüquqlarını müəyyən edən,həmin dövrün rəsmi dövlət
sənədlərinin nümunələri verilmiş, bu sənədlər, sadəcə, nümunə xarakteri daşımayıb, dövrün ictimai-iqtisadi, siyasi,
mədəni və dini həyatı barədə çoxlu real faktlarını əks etdirən, iki hissədən ibarət “Dəstür əl-Katib fi təyini-e məratib”
əsərindən bəhs olunmuşdur. Məhəmməd Naxçıvaninin “Dəstür əl-Katib fi təyini-e məratib” əsəri Naxçıvanla bağlı yeni
faktların ortaya çıxmasını və Naxçıvanşünaslığın inkişafında mühüm qaynaq kimi istifadə olunmasına imkan verir.
Azərbaycanın elm tarixində silinməz izləri olan məşhur mütəfəkkirlərdən biri də Məhəmməd ibn Hinduşah
Naxçıvanidir. XIII əsrin sonu XIV əsrin əvvəllərində yaşamış məşhur tarixçi, dilçi alim, filosof Məhəmməd Naxçıvani
öz dövrünə görə gözəl təhsil almış şəxslərdən sayılırdı. O, Azərbaycan, fars və ərəb dillərini mükəmməl səviyyədə
bilirdi.
Yazdığı bir neçə əsər onu xalq arasında məşhurlaşdırdıqdan sonra alimi Təbrizə, Elxanilərin sarayına dəvət edirlər. O,
14-cü əsrin 20-ci illərində burada Hülakilər sarayında uzun müddət katib(münşi) vəzifəsində maliyyə məsələlərinə
baxır. Naxçıvaninin (təqribən 1293-1376) alim kimi nüfuzunu və böyük xidmətlərini nəzərə alaraq, ona “Şəms-i Münşi
ən-Naxçıvani” (Naxçıvandan olan münşilərin günəşi) ləqəbi verilmişdir (1, s.571).
O, sarayda tarixçi alim Fəzlullah Rəşid əd-Dinin oğlu Qiyas əd-Din Rəşidi ilə dost olur. 1327-1328-ci ildə
yazdığı “Sihahül-fürs” lüğətini də ona ithaf edir.
Alim bu fars dilinin izahlı lüğətini tərtib etdikdən sonra Qiyas əd-Dinin tövsiyəsi ilə Əbu Səid xüsusi fərmanla
Məhəmməd Naxçıvaniyə Elxanilər dövlətinin quruluşunu və idarəçilik sistemini təsvir edən əsər yazmasını tapşırır. Bu
sifariş çox ciddi iş idi və xeyli zaman aldığına görə, nə Əbu Səid, nə də Qiyas əd-Din Rəşidi bu əsərin bitməsini görə
bilmir. Naxçıvani bu əsəri 1360-cı ildə bitirir. Amma alınan nəticələr onu qane etmədiyindən və müəyyən qədər də
ölkədəki siyasi vəziyyət dəyişdiyindən, daha 6 il əsəri redaktə edir və üzərində işləyir.
O, ən nəhayət, 1366-cı il aprelin 6-da həmin iri həcmli əsərini tamamlayaraq, onu “Dəstur əl-katib fi təyin əl
məratib” (“Dərəcələrin müəyyənləşdirilməsində katiblər üçün vəsait”) adlandırır. Əsəri Elxanilərdən sonra
Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmiş və Təbrizi bu yeni dövlətin paytaxtı kimi saxlamış Cəlairilər sülaləsindən olan Şeyx
Üveysə həsr edir (2, .s.516).
Iki hissədən ibarət bu əsərdə rəsmi dövlət sənədlərinin nümunələri verilmişdir. Amma bu sənədlər, sadəcə,
nümunə xarakteri daşımayıb, dövrün ictimai-iqtisadi, siyasi, mədəni və dini həyatı barədə çoxlu real faktlarını əks
etdirir. Müəllif dövrün idarə sistemində mövcud olmuş vəzifələrə təyinatları şərh edərkən nümunə kimi faktiki sənədləri
misal göstərmişdir. Burada real tarixi şəxsiyyətlər və yer adları xatırlanır. Əsərdə 100-dən artıq tarixi termin, istilah
verilir və onların bir çoxu müəllif tərəfindən açıqlanır.
Bu əsər orta əsrlərin elm və dövlət xadimləri tərəfindən yüksək qiymətləndirmiş və bu da Məhəmməd
Naxçıvaniyə böyük şöhrət gətirmişdir. Zaman keçdikcə belə əsərlər yaranmadığı və müharibələrdə bir çox dövlət
arxivləri məhv olduğu üçün, əsərin dəyəri də artmışdır. Bütün dünyada məşhur olan siyasətçi və islahatçı alimlər bu
əsəri Nizam əl-Mülkün “Siyasətnamə”sinə və Rəşid əd-Dinin “Came ət-Təvarix”nə bərabər tuturlar.
Nüfuzlu alim və dövrünün tanınmış şəxsiyyətlərindən olan Məhəmməd Naxçıvaninin həmin vəsaiti Elxanilər
dövründə Azərbaycan dövlət quruluşu və ictimai-siyasi həyatının müxtəlif sahələrini əks etdirən nadir ensiklopedik
əsərdir. “Burada vergi qoyulmasının iqtisadi-hüquqi normaları, torpaq üzərində və digər mülkiyyət məsələləri,
məhkəmə və pul dövriyyəsinin müxtəlif problemləri öz əksini tapıb. Bundan başqa, əsərdə din, dinlə dövlətin qarşılıqlı
münasibətləri, fəlsəfə və cərəyanlar, mədəniyyət, ticarət, sənətkarlıq və incəsənət, hətta xəttatlıq alətlərindən istifadə
məsələlərinə dair suallara da cavab tapmaq mümkündür”.
Məhəmməd Naxçıvaninin tam ədəbi irsi haqqında məlumat yoxdur. Amma alimin elmi irsindən günümüzədək
çatan ikinci əsəri - fars dilinin izahlı lüğəti olan “Sihahül-fürs” də əvvəl bəhs etdiyimiz əsərindən az əhəmiyyət kəsb
etmir. Naxçıvaninin 1328-ci ildə başa çatdırdığı bu əsəri fars dilində işlədilən 2300 sözün, ibarənin izahına həsr
olunmuş lüğətdir. Əsər müəllifin müqəddiməsindən (dibaçə), 25 bab və 431 fəsildən ibarətdir. Bu lüğətin tərtibində
sələflərinin təcrübəsindən istifadə edən müəllif fars sözlərinin izahı zamanı bir çox dillərdən, o cümlədən Azərbaycan
və türk dili materiallarından faydalanmışdır. Tarix üçün maraqlı materiallar verən lüğətdə Azərbaycan əhalisinin həyat
tərzini əks etdirən etnoqrafik materiallar var. Eyni zamanda, burada bir çox söz ustalarının, eləcə də alimin atası
Hinduşah Naxçıvaninin şerlərindən parçalar verilir. Tədqiqatçı alim yeri gəldikcə fars dilinin leksikologiyası və
fonetikasından bəhs edir. Qədim tarixi olan əsər sonrakı dövrlərdə lüğət tərtibçiləri üçün dəyərli mənbə rolunu
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oynamışdır. Lüğətin 4 əlyazma nüsxəsi məlumdur. O,1962-ci ildə Tehranda Ə.Taəti tərəfindən nəşr olunmuşdur
(1,s.511 ).
Təəssüf ki, həmin lüğət son vaxtlara qədər tədqiqatçıların diqqətindən kənarda qalmışdır. Artıq indi lüğətin
müəllifliyi ilə əlaqədar mübahisələr həll olunmuş və onun fars leksikoqrafiyası tarixindəki əhəmiyyətini yüksək
qiymətləndirirlər. Bu lüğət də bir çox araşdırıcıların o nəticəsini əsaslandırmışdır ki, XI-XIII əsrlər ərzində fars dilçiliyi
sahəsində aparıcı rol Azərbaycan türklərinə məxsus olmuşdur.
Belə ki, müasir tədqiqatçılar həm orijinallığına, həm həcminə, həm də materialın əhatə dairəsinə görə
Naxçıvaninin bu əsərini Qətran Təbrizinin izahlı lüğəti ilə müqayisə edirlər.
Alimin hazırladığı lüğətdə fars dilinin fonetika, qrammatika və toponimikasına dair geniş məlumat əldə etmək
mümkündür. Burada həmçinin elə şairlərdən nümunələr gətirilir ki, onların adlarına orta əsrlərin salnamə və
müntəxabatlarında çətin rast gəlinə bilər.
Məhəmməd Naxçıvaninin “Dəstür əl-Katib fi təyini-e məratib” əsərinin əlyazmaları dünyanın bir çox
kitabxanalarında saxlanılır. Onların tədqiq olunmasına Avropa və şərqin tanınmış alimləri çox sayda əsərlər həsr
etmişlər.Bu dəyərli kitab bir çox dillərə tərcümə edilmiş və nəşr olunmuşdur. Akademik Ə.Ə.Əlizadə tərəfindən dünya
kitabxanalarında mövcud olan 6 muxtəlif əlyazma nüsxəsi (İstanbul Körpülü kitabxanası - 1 nüsxə, Leyden kitabxanası
- 1 nüsxə, Britaniya muzeyi - 1 nüsxə, Vyana Milli kitabxanası - 1 nüsxə, Paris Milli kitabxanası - 2 nüsxə) əsasında
"Dəstur əl katib fi təyin əl-məratib" əsərinin elmi- tənqidi mətni hazırlanmış və 1964-1976-cı illərdə Moskvada 2 cilddə
(3 kitabda) çap edilmişdir. Çox təəssüf ki, belə mötəbər bir mənbə bu günə qədər azərbaycan dilinə tərcümə
olunmamışdır.
Məhəmməd Naxçıvaninin “Dəstür əl-Katib fi təyini-e məratib” əsər Elxanilər dövrünün dövlət quruluşunu və
onun idarəçiliyini yerinə yetirən məmurların vəzifə hüquqlarını müəyyən edərək aşağıdakı fəsil və bölmələri əhatə edir.
I hissədə 3 bölmə: 1 bölmə 12 fəsil, 2 bölmə 25 fəsil, 3 bölmə 20, cəmi 57 fəsil.
II hissədə 2 bölmə: 1 bölmə 16 fəsil, 2 bölmə 6 fəsil, cəmi 22 fəsil olmaqla ümumi fəsillərin sayı 79-dur.
Birinci bölmə 12 fəsildən ibarət olub dövləti idarə etmək üçün onun uluslara bölmək və onlara əmirlər təyin
etmək, Dövlət ali divanının təşkili (bu bölmə ölkənin bütün idarəçiliyini) təmin edir. Məhkəmə və hökmün ədalətli
icrası, vəzir və onların nayiblərinin təyini, iqtisadiyyat, vergi, qənimət və digər gəlirlərin dövlət xəzinəsinə yönəldilməsi
və xəzinəni düzgün xərclənməsi, xalq arasında sosial və ictimai ədalətin bərpa olunması, xalqın güzaranının
yaxşılaşdırılması üçün bir sıra imtiyazların verilməsi, dövlətin ticarət əlaqələrini genişləndirmək, sülh və əminamanlığı
qoruyub saxlamaq, nizamlı ordu yaratmaq, silah və müharibə işlərinə nəzarət edən divanın yaradılması, dövlətə aid
torpaqların (əqta) səmərəli istifadəsidir. Təlim-tədris, xitabət, xəstəxana, karvansara, mərkəzi yol və körpülərin
salınması, yol və karvan vergiləri. Şərii vergilərin yığılması, vaxt və zaman təyini “Cəziyə” vergisi və digər əhatə edir.
Məhəmməd Naxçıvani Elxanilər dövrü tarixçilərdən fərqli olaraq dövlətin təşkilində çox qiymətli bir nəzəriyyə
ilə çıxış etmişdir. Məhəmməd Naxçıvani divanın təşkilini aşağıdakı kimi şərh edir. Divan, yüksək divan, böyük divan
səlahiyyət divanı, məhkəmə divanı, qanunverici divan, yarğı divanı, vəzifələr divanı, zülmə məruz qalanlar divanı, inşa
divanı, ümumxalqmalı divanı, yetişmə divanı, xarici əlaqələr divanı, çarıq, yaraq divanı, ölkələr divanı, Naxçıvani öz
əsərində divanların fəaliyyətindən 146 səhifədə və yüksək divanın fəaliyyətindən 96 səhifədə və böyük divanın
fəaliyyətindən 86 səhifədə geniş bəhs etmişdir. Qeyd edilməlidir ki, Rəşidəddin və Mahmud ibn Məhəmməd Ağ Sarayı
öz əsərlərində “Divan”dan və “Böyük divanı”ndan geniş mənada söhbət etsələrdə onlar M.Naxçıvani qədər geniş və
əhatəli şərh verməmişdilər.(2, s.109)
Məhəmməd Naxçıvaninin “Dəstür əl-Katib fi təyini-e məratib” əsərində Naxçıvanla bağlı 3yerdə məlumat
verilmişdir.Onlar aşağdakılardan ibarətdir.
Naxçıvan böyüklərindən, kəndxuda və əhalisindən bir qrup nümayəndə həmin ildə əkin sahələrinə çəyirtgə və
zərərvericilərin vurduğu böyük zərər nəticəsində əhalidən verginin alınmasının mümkünsüz olduğunu və gələcək il
üçün toxumluq heç bir şey olmadığını bildirmişlər. məsələ təsərrüfat divanına bildirilmiş, kömək məqsədilə 5000 dinar
məbləğində əvəzsiz yardım edilməsinə qərar verilmişdir. Gələn il hasilatından da verginin yarı hissəsi güzəşt edilmişdir
(2, s. 297).
Naxçıvanda və digər yerlərdə Divanın müxtəlif bölmələrini təmsil edən nümayəndəliyin açılması və onların
kargüzarlıq işlərinin formalaşması və təmin edilməsi məsələlərinə baxılmışdır (2, s. 130).
Zeynəddin Naxçıvaninin (alim) həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq və başçılıq etdiyi tədris müəssisəsinin
imkanlarını yaxşılaşdırmaq üçün illik 1800 dinar qızıl pul ayrılmasına göstəriş verilmişdir (2, s. 261).
Məhəmməd Naxçıvaninin “Dəstür əl-Katib fi təyini-e məratib” əsərində (Əqta) dövlətə məxsus torpaq
sahələrindən istifadə ilə bağlı bəhs edrkən dövrünün ən mükəmməl fikirlərini ortaya qoyur. Məhəmməd Naxçıvanı bu
silsilədən olan torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsi üçün digərlərindən fərqli olaraq daha münasib təkliflərlə çıxış
etmişdir.Məhəmməd Naxçıvani dövrünün islahatçısı kimi bu torpaqları yerinə və şəraitinə uyğun olaraq dəyərləndirilir
və daha çox qaçqınlara, köçəri tayfalara və yerli feodallara icarəyə verilməsini və gələn gəliri ölkənin xəzinəsinə
verilməsini münasib görür və ya köçəri tayfa başçılarını həmin yerlərin əmirliyinə təyin etmək yeni tümənlərın
formalaşmasını, müharib zamanı dövlətə yardım etmlərini qarşıya qoyurdu (2, s.156).
M.Naxçıvani şəhərsalma və şəhər əhalisinin məşğuliyyətindən danışarkən oradakı kiçik və orta müəssisələrin
inkişafını təşkil etmək və onlara bəzi güzəştlər vermək, maaşlarını təmin etməyi vacib hesab edərək ölkənin hərbi
gücünün artırılması və silah istehsalı üçün gərəkli şəraitin yaradılmasını zəruri hesab edirdi (2, s.192).
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Fakhraddin Eylazov
Mahammad İbn Hindushah Nakhchivani’s life and creativity
Summary
Mahammad Nakhchivani, the well-known historian, linguist, philosopher, outstanding scientist and prominent
personality of his time, who lived in the end of XIII – beginning of XIV centuries, had always been appreciated very
high by the scholars and statesmen of the Middle Ages. The article deals with his life and the documents, which made
him famous, about the state structure of Elkhanids period determining the duties of the officials managing the
government. The work of “Dastur al-Katib fi tayini-e maratib” consisting of two parts, is not only the sample of the
governmental documents, but also the reflection of the socio-economic, political, cultural and religious life of that time.
This work of Mahammad Nakhchivani reveals new facts about Nakhchivan and has an important role in the
development of Nakhchivan study.
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ORTA ƏSR DİNİ TƏRCÜMƏ ƏDƏBİYYATI NÜMUNƏSİ
“SİYƏRÜN-NƏBİ”
Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində milli anadilli ədəbiyyatımızın mühüm bir qolunu ərəb və fars
dillərində yazılmış əsərlərin Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilməsi ilə yaradılmış bədii ədəbiyyat təşkil edir. Xüsusən
də, orta əsrlərdə Azərbaycan türkcəsində yaradılan ilk anadilli abidələr daha çox dini-əxlaqi xarakterli, didaktik-ictimai
məzmunlu, eləcə də, islam dininin yaranması və genişlənməsini, müqəddəs kitabımızdan müxtəlif ayə və surələrin, dinitarixi hadisələrin mənzum şəkildə təsvirini əhatə edirdi. Məlumdur ki, XIII-XIV əsrlərdə yaranmış ilk anadilli yazılı
abidələrimizin bir qismi başlıca olaraq Şərqi Anadoluda və Şərqi Anadoluya həmsərhəd ərazilərdə meydana çıxmışdır.
Hazırda Türkiyə Cümhuriyyətinə aid olan bölgələrdə anadilli abidələrimizin mövcudluğu, Azərbaycan orta əsrlər
zəngin bədii irsini yaradan Qazi Bürhanəddin, Ərzurumlu Qazi Mustafa Zərir, Yusif Məddah, Sulu Fəqih kimi
sənətkarların məhz həmin coğrafi arealda yer almasının tarixi-siyasi kökləri vardır. Şərqi Anadolunu ilk anadilli
ədəbiyyatımızın beşiyi adlandıran Şaməddin Xəlilov Azərbaycan dilinin Şərqi Anadoluda mövqeyi, təsir dairəsi ilə
əlaqədar tədqiqatlarında bir çox türkoloqların “Şərqi Anadolu şivələrinin Azərbaycan dili ilə üst-üstə düşdüyünü”,
“Azəri ləhcəsinin hər şeydən öncə bir Oğuz türkcəsi, bir Şərqi Anadolu ləhcəsi” olduğunu, “Azəri sahəsinin dil
coğrafiyası baxımından Qərbi Anadolu, Güney Qafqaz və Qafqaz Azərbaycanı, İran Azərbaycanı, Kərkük və İraqSuriya türkləri bölgələrini içinə aldığı”nı, “Şərqi Anadolu şivələri ilə Azərbaycan dili arasında bərabərlik işarəsinin
qoyulduğunu” qənaətinə gəldiklərini qeyd edir (1, s. 152-154).
Azərbaycanda tərcümə işinın əsası orta əsrlərdə şəhəryanı mədrəsə və məktəblərdə “Quran”ın, şəriətin təlimi
zamanı qoyulmuşdur. Belə ki, “Azərbaycan dili VIII-XI əsrlərdə Azərbaycan şəhərlərində təşkil edilmiş olan
mədrəsələrə daxil olmuş və orada bir təlim fənni kimi olmasa da, bir təlim vasitəsi kimi müəyyən mövqe tuta bilmişdi.
Mədrəsələrdə təlim-tədris prosesində ərəb və ya fars dillərində yazılmış kitabların - mətnlərin müxtəlif tərzdə ana dilinə
tərcümə edilmiş olmasına şübhə yoxdur. İlk dövrlərdə müdərrislərin şifahi tərcümələri tələbələr tərəfindən yazıya
köçürülmüşdür. Belə ilkin təcrübələr isə getdikcə ümumiləşmiş, beləliklə də, ilk yazılı tərcümə əsərləri də Azərbaycan
dilində yaradılmışdır” (2, s.79-80).
Azərbaycanda tərcümə sənətinin tarixini araşdıran professor Möhsün Nağısoylu “Quran”ın türkcəyə sətiraltı
tərcüməli nüsxələrini ən qədim tərcümə nümunələri kimi qeyd edərək onların tərcümə və dil xüsusiyyətlərinin
tədqiqinin əhəmiyyətli olduğunu bildirmişdir. Artıq XIII-XIV əsrlərdə sətiraltı tərcümələrlə yanaşı, bədii və dini
ədəbiyyatın, eləcə də tarixə aid əsərlərin də ərəb dilindən türkcəyə nəsrlə tərcümələr edildiyi məlumdur (3, s. 6-11).
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Orta əsrlər tərcümə ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri XIV əsr Şərqi Anadolu ədəbi məktəbinin
nümayəndəsi Ərzurumlu Qazi Mustafa Zərir olmuşdur. Onun bədii irsindən elm aləminə 4 əsərin adı məlumdur.
Ədəbiyyat tariximizdə tərcümə ədəbiyyatının mühüm nümunələrindən sayılan “Siyərün-Nəbi” əsəri ədibin həcmcə ən
böyük və ən dəyərli əsəridir. Bu əsərin Azərbaycanda nüsxəsinin əldə edilməməsi səbəbindən uzun müddət işıq üzü
görməmiş və mütəxəssislərin diqqətindən kənarda qalmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk tərcümə və nəsr əsəri
sayılan bu əsərin mətni 2007-ci ildə Azərbaycan tədqiqatçıları aşkar etmişdir. Elmi mənbələrdə Mustafa Zəririn adı və
yaradıcılığı haqqında məlumatlara rast gəlinsə də, Azərbaycan alimləri tərəfindən Mustafa Zəririn, ümumiyyətlə, bədii
irsi tam tədqiq olunmamışdır. Mustafa Zəririn əsərləri türk alimləri tərəfindən XX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq bir
neçə dəfə nəşr olunmuşdur. Eləcə də türk tədqiqatçılarından Mustafa Erkan əsər haqqında elmi tədqiqat işi yazmış,
Yıldıray Kaplan isə “Ərzurumlu Mustafa Zəririn “Kitabi-siyər-i nəbisi” adlı magistr dissertasiyası hazırlamışdır.
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə İslam dininin peyğəmbərini tanımaq, onun həyatı, əməlləri, fəaliyyəti, əxlaqı və
İslam dini uğrunda apardığı mübarizəni öyrənmək üçün bir sıra siyərlər yazılmağa, daha doğrusu, tərcümə olunmağa
başlanır. “Hər bir müsəlman cəmiyyəti kimi, türklər də həzrəti peyğəmbərlə bağlı biliklərini öncə şifahi qaynaqlardan,
bir müddət sonra yazılı qaynaqlardan almışlar. Yazılı qaynaqlardan başlıca olaraq ilk dövrlər üçün hədis kitabları,
siyərlər ümumu İslam tarixlər, qisseyi-ənbiyalar və şeir kimi ədəbi əsərlər qeyd oluna bilər. Məsələn, XI əsrdə yaşamış
Əhməd Yəsəviyə aid hikmətlər içində yer alan mənzumələrin bir hissəsində Həzrəti peyğəmbərin həyatı ilə bağlı geniş
məlumatların olması, türklərin həzrəti peygəmbər haqqında çox öncədən bəri məlumatlı olmalarını göstərməkdədir”
(4,s.226)
Siyərlər mövzu baxımından eyni xüsusiyyətlərə malik olsalar da, şairlərin, yazarların üslubu və istedadı, eləcə də
mövzunun işlənilməsinə görə fərqlilik nümayiş etdirmişlər. Siyər sözü “s-y-r” kökündən törəmişdir. Kök olaraq,
“gəzmək, gecə yürümək və səyahət etmək” anlamlarını ifadə edir. Eyni kökdən törəyən sire kəlməsi lüğətdə “yol,
hərəkət, gediş, hal, davranış, idarə” mənalarını bildirməklə yanaşı, İslam elmlərində istifadə oluanan bir istilah olaraq,
iki ayrı sahədə özünə yer tutmuşdur. Bunlardan biri İslam hüququnda istifadə olunanı peyğəmbərin davranış şəkli,
xüsusilə savaşdakı davranışı anlamını bildirərək, müsəlman cəmiyyətinin, daha çox dövlət siyasəti baxımından qeyrimüsəlmanlara münasibətlərini öyrənməyə xidmət etmişdir. Digəri isə həzrəti Məhəmmədin həyatı və şəxsiyyəti
haaqında tarixi baxımdan bu mövzuda yzılan əsərləri ehtiva edir (5, s.94). Beləliklə, həzrəti peyğəmbərin həyatından
söz açan kitablara “Siyer-i Nəbi”, “Es-Siretün-Nebeviyyə” və ya qısaca olaraq “Siyer” adı da verilmişdir (4, s.222).
İkinci əsəri olan “Siyərün-Nəbi” əsərinin yazılma səbəblərini açıqlayarkən Mustafa Zərir bir gün Məlik Əli ibn
Şabanın ondan bir Siyər yazmasını istədiyini qeyd edir:
“Gəl, ey gözsüz bana bir siyər söylə
Kim anda surətü həm sirət olsun.
Kim anda ilm anılsın adl anılsun
İçində ma’ni vü ma’rifet olsun...” (6, 29)
O, ulu əmirdən bu əmri aldıqdan sonra dərhal şeyxülislam Şeyx Əkmələddin əl-Babərtinin yanına gedərək, bir
siyər kitabı tərcümə etmək istədiyini, lakin ona qədər Allahın rəsulunu tərənnüm edən iki şəxs arasında tərəddüd
etdiyini bildirir. Şeyx Əkmələddin Əl Babərti, Əbül-Həsən əl Bəkrinin siyərinin daha sadə dildə olduğunu və xalq
tərəfindən rahat anlaşıldığnı bildirir və Mustafa Zərirə məhz bu siyərin tərcüməsini məsləhət görür (6,29-30). Beləliklə,
Ərzurumlu Mustafa Zərir “Siyərün-Nəbi” əsərini bilavasitə İbn İshaqın və ya İbni Hişamın əsərini tərcümə edərək,
eləcə də Vakdinin Siyərini dinləyərək ağlında tutmuş və qüvvətli hafizəsinin köməyi ilə katiblərinə söyləyərək
yazdırmışdır (7, s.368). Mustafa Zərir əsərinə ara-sıra “Qur’ani-Kərim”dən ayətləri də əlavə etmişdir. Əsər nəzm və
nəsrlə qələmə alınmışdır. Sadəcə ayətlər ərəb dilindədir. Mənzum hissələrin bir çoxu Mustafa Zərir tərəfindən əlavə
edilmişdir. Müəllif bir çox yazının sonunda möhürbənd kimi öz adını çəkmişdir:
Darir’e idiniz kim epsem olsun
Ki Hak sözü dini Hallac ederler(6, 504).
Əsəri bir dastan şəklinə salan mənzum hissələr içərisində ən gözəli Həzrəti Peyğəmbərin doğulmasını təsvir
edir. Əsər ümumi şəkildə 6 cilddən ibarətdir.Əsərin birinci cildi tövhid Həzrəti peyğəmbərin tərifi, dörd xəlifə və
həzrəti Həsənlə Hüseynin mədhi ilə başlayır. Sonra kitabın tərcümə edilməsinin səbəbi, həzrəti Məhəmmədin soyu,
isimləri, nübbuvvət nurunun peyğəmbərlərdən peyğəmbərlərə nəql olunması, Zəmzəm quyusunun hekayəsi və bir sıra
hadislər, əhvalatlar və şəxslər haqqında hekayələr, o cümlədən, Həzrəti Məhəmməd (s.ə.s.)in möcüzələri, qıtlıq
hekayəsi, həzrəti Xədicənin hekayəsi kimi mövzular yer almışdır.
Əsərin ikinci və üçüncü cildində peyğəmbərin həyatına dair müxtəlif hadisələrin nəqli, Həzrəti Əlinin doğumu,
Kəbənin yenidən təmiri, həzrəti Məhəmmədə peyğəmbərlik gəlməsi, ilk vəhy, ilk müsəlman olanlar, İslamın
açıqlanması və dinə dəvət,Merac, bəzi ayət və surələrin nazil olmaları, Mədinə xalqının bir hissəsinin islamı qəbulu və
Həzrəti Məhəmməd (s.ə.s.)in Mədinəyə hicrəti, Kuba və Mədinə məscidlərinin tikilməsi, İslam dini tarixində
əhəmiyyətli olan müxtəlif hadisələr açıqlanmışdır.
Dördüncü cilddə həzrəti Fatimənin doğulması, anası həzrəti Xədicənin vəfatı, bəzi savaşlar, həzrəti
Məhəmmədin bəzi möcüzələri, Bədir döyüşü, Həzrəti Əliiləhəzrəti Fatimənin evlənməsi, Uhud döyüşü, həzrəti
Hüseynin dünyaya gəlməsi kimi mövzular öz əksini tapmışdır.
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Beşinci cilddə din uğrunda baş verən müxtəlif savaşlar, Ümrə səfəri, Hüdeybiyyə anlaşması, həzrəti
Məhəmmədin hökmdarları İslama dəvət etməsi, Haybərin fəthi, qəza ümrəsi, Məkkənin fəthi kimi mövzular yer
almışdır.
Altıncı cilddə həzrəti Məhəmməd və səhabələrindən Sad ibn Müazin toyuna getmələri, Hüneyn müharibəsi,
Taif mühasirəsi, Təbük savaşı, Həccin fərz olunması, vida həcci, həzrəti Məhəmmədin xəstələnməsi və vəfatı kimi
mövzular təsvir olunmuşdur.
Əsərdə hadisələrin təsviri 814 miniatürlə də verilmişdir. “Miniatürlər Həzrəti Məhəmmədin həyatını,
əhatəsindəki səhabələri və digər şəxslərə aid təsvirləri əhatə edir. Rəsmlərdə Həzrəti Məhəmmədin və zövcələrinin
üzləri İslama hörmət rəmzi olaraq ağ rənglə örtülmüdür. Miniatürlərin digər mühüm bir xüsusiyyəti Həzrəti Məhəmməd
(s.ə.s.) daxil olmaqla bütün şəxslərin XVI əsr Osmanlı-türk qiyafətlərində olmasıdır (7, s.372). Əsərin III cildində
İslamın çiçəkləndiyi dövrdə peyğəmbərin ən yaxın adamlarından olan Səlman Farisi ilə əlaqədar miniatürlər yer
almışdır. Rəsmlərdə Osmanlı miniatür sənətinə uyğun olaraq məkan və fiqur qəliblərindən istifadə olunmuşdur (8, s.
133).
Mustafa Zərir “Siyərün-Nəbi” əsərini sadə və səmimi nəsr dili ilə qələmə almaqla yanaşı, nəzm parçalarında
misra yaradıcılığındakı qüdrətini göstərə bilmişdir. Şair dövrünün türkcəsinin incəliklərini, gözəlliklərini məhz nəzm
parçalarında tərcümə nümunəsi kimi deyil, özünün doğma dilinin imkanları hesabına verə bilmişdir:
Eger düşman sana söz ede tatlu
Sen öyle sanma dost oldı düşman
İnanma düşmanın fitnesi çoktur
Ağudur ger şeker döker dilinden (6,131)
Xalq dilinin canlılığını saxlamağa çalışan şair nəzm nümunələrində cinas qafiyələrdən məharətlə istifadə
etmişdir:
İder ey asi muti ol emrine
Gör ki anın maksudu ne emri ne(6,161)
“Türk ədəbiyyatında siyər və mövlud yazma ənənəsində bir cığır açmış” (9, s.270) Mustafa Zərir “Siyərün-Nəbi”
əsəri ilə öz dövründə məşhur olduğu kimi, sonrakı əsrlərdə də bir sıra şairləri siyər yaradıcılğına sövq etmişdir.
Peyğəmbərin həyatına həsr olunmuş siyərlər sonrakı yüzillərdə daha da inkişaf etdirilmiş, çeşidli siyər və mövludlar
yazılmış, Anadolu və müsəlman türkləri arasında geniş yayılan mövlud, siyər yazma ənənəsinə öncüllük etmiş və
özündən sonrakı nəslə böyük təsir göstərmişdir.
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Zamine Rustambeili
“Siyarun-Nabi”-a sample of religious translation literature of the middle ages
Summary
İn the history of Azerbaijani Literature of the Middle Ages, fiction created with the translation of the Arabic & Persian
works into Azerbaijani Turkish is important branch of the national native language literature. Majority of the works
translated & written in this period are composed of religious-ethical & didactic-public contents & include creation &
widening of the Islam Religion, various Suras & Ayaats of the Holy Quran & regligious-historical events in narrative
versions. One of the famous exponents of translation literature of the Middle Ages was Arzurumlu Qazi Mustafa Zarir,
an exponent of 14th Century West Anatolian Literary School.
The work “ SIYARUN-NABI” that considered an important sample of Azerbaijani-Turkish translation literature,
is his largest & worthiest work in terms of Islamic religious history studying.
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