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«Ruzi-rövşən» və «Qisəsül-xaqani» əsərinə istinad edən Salman Mümtaza görə, «Səfi» təxəllüsü ilə 

şeirlər yazan Səfiqulu bəy Şamlu tayfasından olan Zülfüqar xanın oğludur. O, hicri tarixi ilə 1070-ci ildə 
(m.1659-1660) Məşhəd valisi, h.1088-ci ildə (1677-1678) Herat bəylərbəyi təyin edilmişdir (8,s.331). «Təz-
kireyi-Nəsrabadi» məlumat verir ki, şairin atası Qara xan Şirvanda bəylərbəyi olmuş, sonra Astrabada get-
mişdir (9,s.49-50). S.Mümtaz Səfinin 1 qəzəl və 1 müxəmməsini 1925-ci ildə «Maarif və mədəniyyət» 
jurnalında çap etdirmişdir (8,s.332-333). Cənubi Azərbaycan tədqiqatçısı Hüseyn Düzgünün 1982-ci ildə 
Tehranda çıxan «Yeni yol» dərgisində çap etdirdiyi «Əlyazmalar arasında Səfinin azərbaycanca divanı» adlı 
məqaləsində verdiyi məlumata görə, şairin Tehranın Məlik kitabxanasındakı əlyazma məcmuədə türkcə 5 
qəzəli, farsca 6 qəzəli və qitəsi, Tehran Universiteti kitabxanasındakı məcmuədə farsca şeirləri ilə bərabər 
türkcə cəmi 11 sayda qəzəl, qitə və rübaisi, bundan başqa, Məclise-Şuraye-İslamiye-İran kitabxanasındakı 
məcmuədə farsca şeirləri vardır. H.Düzgün şairin sadalanan mənbələrdən götürdüyü türkcə şeirlərini də 
«Yeni yol» dərgisinin həmin nömrəsində oxuculara təqdim etmişdir (5, s.87-96). Səfinin S.Mümtazın təqdim 
etdiyi və Tehran Universiteti Mərkəzi Kitabxanasında saxlanan türkcə şeirlərini antologiyamıza salmışıq 
(10,s.293-300). Qeyd etmək istərdik ki, ədəbiyyatşünaslığımızda bu şeirlərin Səfiqulu bəy Səfiyə aid olduğu-
nu söyləyənlərin olduğu kimi, Şeyx Səfiəddin Ərdəbiliyə (1252-1334) məxsusluğunu iddia edənlər də var və 
biz bu mübahisəyə münasibətimizi bildirmək istərdik. Əvvəla onu bildirək ki, Şeyx Səfiəddinin türkcə şeirlər 
yazdığını tamamilə mümkün hesab edirik. Lakin əgər belədirsə, bunu mənbələr əsasında dəqiqləşdirmək, 
Şeyx Səfiəddinin şeirlərini «Səfi» təxəllüslü Səfiqulunun, digər «Səfi»lərin əsərlərindən fərqləndirmək la-
zımdır. Haqqında danışılan türkcə şeirlərin Şeyx Səfiəddinə məxsusluğu fikrini də Hüseyn Məhəmmədzadə 
Sədiq (Hüseyn Düzgün) irəli sürmüşdür. 1982-ci ildə bu əsərlərin Səfiqulu bəyə aid olduğunu söyləyən 
tədqiqatçı 2001-ci ildə Tehranda nəşr etdirdiyi Ş.S.Ərdəbilinin «Qara məcmuə» əsərinin əvvəllində onların 
Səfəvi şeyxinə məxsus olduğunu idda etmişdir. Həmin kitabı İslam Qəribli 2004-cü ildə transliterasiya edib 
ön söz, izah və şərhlərlə Bakıda çap etdirmişdir (6). «Qara məcmuə»ni vərəqlədikcə, onun bütöv bir kitab ol-
madığını, içindəkilərin müxtəlif mənbələrdən götürülmüş ayrı-ayrı əsərlər olduğunu görürük. Məsələn, kita-
ba daxil olan «Əl-buyuruq» risaləsi barədə tərtibçi deyir ki, əsər Ş.S.Ərdəbilinin «talib» müridləri tərəfindən 
yazılmışdır. 50 bölümdən ibarət bu risalənin hər bölümündə Şeyx Sədrəddin Şeyx Səfiəddinə təriqətə dair 
suallar verir və o, bu suallara cavab verir (6,s.29-49). Əsərə Şah İsmayıl Xətainin bir neçə şeiri əlavə edil-
mişdir. Təriqətin ayrı-ayrı məsələlərini şərh edən, sual-cavablardan ibarət «Yol əhlinə qılavuz» əsərinin isə 
ilk tərtibçisi məlum deyildir (6,s.52-60). Buraya da Xətainin şeirləri salınmışdır. «Müzəkkiün-nüfus» («Qəlb-
ləri saflaşdıran» adlı risaləni h.870-ci (m.1465-1466) ildə vəfat etmiş Əşrəfoğlu Abdullah Rumi tərtib etmiş-
dir. Hüseyn Məhəmmədzadə qeyd edir ki, əsərin əlyazması Konya kitabxanasında saxlanılır və o, risalənin 
mətnini Faxir İz tərəfindən edilən nəşrdən götürmüşdür (6,s.63-85). «Könül risaləsi» də Faxir İzin nəşrindən 
götürülübdür (6,s.89-94). Tərtibçi İbn Bəzzaz Ərdəbilinin Şeyx Sədrəddinin əmri ilə h.760-cı ildə (m.1359) 
farsca yazdığı «Səfvətüs-səfa» risaləsinin türkcəyə tərcüməsindən bir hissəni (6,s.97-119) də kitaba daxil 
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etmişdr. Gördüyümüz kimi, kitab ayrı-ayrı mənbələrdən götürülmüş əsərlərin toplusudur. «Qara məc-
muə»nin orijinalı, hələ ki, əldə yoxdur. Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin türkcə şeirlərinə gəlincə, bunlar Hüseyn 
Məhəmmədzadənin Tehranın Məlik və Tehran Universitetinin Mərkəzi kitabxanasından götürdüyü və 1982-
ci ildə «Yeni yol» dərgisində Səfiqulu bəyə aidliyini iddia etdiyi şeirlərdir (6,s.10-17). Bu şeirlərin «Qara 
məcmuə»yə dəxli yoxdur. Haqqında danışdığımız 2 əlyazmanın heç birinin üzərində şeirlərin Ş.S.Ərdəbilliyə 
aidliyi qeyd edilməyibdir. Əlyazmasının surəti əlimizlə olan Tehran Universiteti nüsxəsinin 1a vərəqində isə 
«Divani-Səfiqulu bəy mütəxəllisi-«Səfi» sözləri yazılmışdır (11,v.1a). 8 vərəqdən ibarət bu əlyazmada, qeyd 
etdiyimiz kimi, Səfinin cəmi 11 sayda qəzəl, qitə və rübaisi vardır. Yaqub Babayev 2009-cu ildə çap etdir-
diyi «XIII-XIV əsrlər anadilli lirik şeirimizin inkişaf yolu» adlı monoqrafiyasında Şeyx Səfiəddinin 2 şeirini 
(«Qoydu yüz könlümə qəm ləşkəri hamun-hamun» misrası ilə başlanan və «Nəsən» rədifli qəzəllər) anadilli 
poeziyamızın ilk nümunələrindən saydığını bildirir: «Şeyx Səfiəddinin anadilli poeziyamızın ilk təmsilçilə-
rindən olmaqla yanaşı, yazılı ədəbiyyatda anadilli nəsrimizin də hələlik bizə bəlli ilk və yeganə nümayəndə-
sidir» (3,s.8). Bu fikirlə razılaşmayan Xəlil Yusifli «Şeyx Səfiəddin Ərdəbili, yoxsa Səfiqulu xan Səfi» adlı 
məqaləsində «Ruzi-rövşən», «Qisəsi-xaqani», «Xəzaneyi-amirə» təzkirələrinə istinad edən Salman Mümtaza 
əsaslanaraq birinci qəzəlin Səfiqulu bəyə məxsus olduğunu göstərir. Alimin digər dəlili isə odur ki, Seyid 
Əzim Şirvani öz təzkirəsinə «Tutdu qəm ləşkəri yüz könlümə hamun-hamun» qəzəlini salaraq onu Səfiqulu 
bəyə aid etmişdir (14). Seyid Əzimin təzkirəsinə baxdıqda görürük ki, bəzi kiçik nüsxə fərqi olsa da, bu, 
həmin şeirdir. Buradakı dördüncü beyt isə Y.Babayevin göstərdiyi parçada yoxdur (12, s.77). «Nəsən» rədifli 
qəzəl barədə isə X.Yusifli deyir ki, bu şeir dil və üslub baxımından Səfiqulunun Seyid Əzim tərəfindən qeyd 
olunan qəzəli ilə eynidir (14). Bu fikirlə razılaşmayan Y.Babayev «Gecikmiş yazıya cavab» adlı məqaləsində 
birinci qəzəlin Ələkbər İmad Təbrizinin «Rəngarəng» kitabının 2-ci cildində, Fəxrəddin Musəvi Ərdəbilinin 
«Ərdəbil tarixi və alimləri» («Tarixe-Ərdəbil və daneşməndan». Nəcəf, 1347) kitabında Şeyx Səfiəddinin 
yaradıcılıq nümunəsi kimi verildiyini blidirir. O, göstərir ki, «Nəsən» rədifli ikinci qəzəli ilk dəfə Ə.Hüseyni 
1976-cı ildə («Azərbaycan müəllimi» qəz.,1976, 29 oktyabr) Şeyx Səfiəddinin əsəri kimi təqdim etmişdir. 
Ə.Hüseyninin istinad etdiyi mənbə Baba Səfərinin «Ərdəbil yollarında» (2-ci cild, s.65), kitabıdır (2). 
Buraya onu da əlavə edək ki, 2009-cu ildə çapdan çıxmış «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi»nin 3-cü cildindəki 
«XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı» icmal-oçerkində (müəllifi: Çingiz Sadıqoğlu) də adı çəkilən 
mənbələrə əsasən həmin 2 qəzəlin Seyx Səfiəddinə məxsus olduğu bildirilir (1,s.77). 

Lakin bir sıra mənbələr H.Məhəmmədzadənin «Qara məcmuə» kitabında təqdim etdiyi şeirlərin, 
xüsusilə də «Qoydu yüz könlümə qəm ləşkəri hamun-hamun» misrası ilə başlanan qəzəlin Səfiqulu bəyə adi 
olduğunu göstərir. Qeyd etdiyimiz kimi, Cənubi Azərbaycan tədqiqatçısı Tehranın Məlik kitabxanasındakı 
4586 nömrəli əlyazma məcmuədə (XVIII əsrdə köçürülüb) və Tehran Universitetinin Mərkəzi Kitabxana-
sında 2460 nömrəli əlyazmada (tamamilə Səfinin şeirlərini əhatə edən bu nüsxə XVII əsrdə köçürülüb) rast 
gəlinən türkcə şeirləri əvvəlcə Səfiqulu bəyə aid etdiyi halda, sonradan Şeyx Səfiəddinə aid etmişdir. 
(H.Məmmədzadə çap etdirdiyi «Qara məcmuə»nin əvvəlində onu da iddia edir ki, Səfi təxəllüsü ilə gedən 
şeirlərdən ancaq «Müjdə, ey meyxanələr kim, getdi dey, gəldi bahar» misrası ilə başlanan bahariyyə qəsidəsi 
Səfiqulu bəyinkidir– 6,s.10). Bu əlyazmalardan daha qədiminin və daha çox şeiri əhatə edən Tehran 
Universiteti nüsxəsinin surətini əldə etdik. Nüsxəni nəzərdən keçirdikdə görürük ki, Səfinin buradakı şeirləri 
də, «Bahariyyə» qəsidəsi də (11,v.3a), «Qoydu yüz könlümə qəm ləşkəri hamun-hamun» misrası iə başlanan 
qəzəl də (11, v.7b) «Divani-Səfiqulu bəy mütəxəllisi-«Səfi» başlığı altında getmişdir (11, v.1a). Əlyazmanı 
XVII əsrdə köçürən katib bu sözləri öz əli ilə aydın xətlə yazmışdır. Bu kiçik divanda yalnız «Nəsən» rədifli 
qəzəl yoxdur. Buraya onu da əlavə edək ki, Seyid Əzim Şirvani də «Qoydu yüz könlümə qəm ləşkəri hamun-
hamun» misrası ilə başlanan qəzəli Səfiqulu bəyə aid etmişdir (12,s.77). «Nəsən» rədifli qəzəldən başqa 
«Qara məcmuə» kitabında Ş.S.Ərdəbiliyə aid edilmiş bütün şeirlərin Səfiqulu bəy Səfiyə məxsusluğu, 
fikrimizcə, artıq şübhə doğurmamalıdır. Bu şeirlər dil və üslub xüsusiyyətlərinə görə də canlı xalq danışıq 
dili elementlərindən geniş bəhrələnən XVII əsr anadilli lirikamıza daha yaxındır. Səfiqulu bəy kimi onun 
müasirləri, o cümlədən, Qövsi də şeirlərində qoşa qafiyəli sözlərdən həvəslə istifadə etmişlər. Qövsinin 
Səfiqulu bəyin nəzərdən keçirilən şeiri ilə eyni vəzndə yazılmış qəzəlindən iki beyti nümunə gətirək: 

 

Eşq əhlində gərək hövsələ dərya-dərya, 
Nə qədər şuri-cünun üz qoya hamun-hamun. 
Əql istər ola divaneyi-Leyli, Leyli, 
Eşq yanında gərək Leyliyi-Məcnun, Məcnun (13, s.311). 
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Səfiqulu bəyin şeiri ilə Qövs şeirinin arasındakı forma, dil və məzmun yaxınlığı aşkardır. Ola bilər 
ki, bu iki qəzəldən hansısa digərinə nəzirədir. 

Əlyazma kitabları üzərində tədqiqat aparandar bilirlər ki, məcmuə, cüng müəllifləri adətən eyni 
dövrdə yaşayan, aralarında müəyyən münasibət, yaxınlıq olan şairlərin əsərlərini köçürərkən zamanca yaxın 
sənətkarların şeirlərini məkanca da yaxın edirlər, bir-birinə yaxın köçürürlər. Buna çoxsaylı nümunələr gətirə 
bilərik. H.Məhəmmədzadənin təsvirinə əsasən deyə bilərik ki, Tehranın Məlik kitabxanasında saxlanan Səfi 
divanı XVII əsrin digər şairi Mürtəzaqulu xan Şamlu divanından sonra gəlir. Fikrimizcə, katib bu iki sənət-
karın müasir olduğunu bildiyi üçün belə etmişdir. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əyazmalar İnstitutunda 
saxlanan bir sıra cünglərdə Səfiqulu bəyin şeirləri XVII əsrin digər şairləri-Məczub, Qövsi, Mövci, Mürtəza-
qulu xan, Saib və başqalarının əsərləri ilə bir yerdədir. B-1812 şifrli əlyazma cüngü nümunə gətirə bilərik 
(4). Beləliklə, «Nəsən» rədifli qəzəli çıxmaqla nəzərdən keçirdiyimiz «Səfi» təxəllüslü şeirlərin XVII əsr 
şairi Səfiqulu bəyə aidliyini təsdiq edirik. 

Səfiqulu bəyin əlimizə çatmış divanındakı Azərbaycan türkcəsindəki şeirlərinin həcmi çox olmasa 
da, bu əsərlər janr baxımından kifayət qədər rəngarəngdirlər. Burada qəzəl, qəsidə, müxəmməs, müsəddəs-
tərcibənd, nəzm, təkbeyt janrlarında şeirlərin olduğunu görürük. 

İlk öncə onu qeyd etmək istərdik ki, Səfinin anadilli şeirləri XVII əsr Azərbaycan poeziyasındakı əsas 
təmayüllərlə tam mənası ilə səsləşməkdədir. Dövrün aparıcı sənətkarları Məsihi, Vəhid Qəzvini, Qövsi 
Təbrizinin əsərlərində olduğu kimi, bu şeirlərdə də klassik poeziya dilinin sadələşməsi, xalqın danışıq dilinə 
yaxınlaşma müşahidə edilir. 

«Üz qoyub könlümə qəm ləşkəri hamun-hamun» misrası ilə başlanan qəzəlində Səfiqulu bəy oynaq 
ritmlər seçmiş, geniş oxucu kütləsinin başa düşəcəyi, bəyənib əzbərləyəcəyi misralar, beytlər yazmağa 
çalışmışdır. O, bu qəzəlində təsiri, müsiqililiyi artırmaq üçün həmqafiyə sözləri qoşa vermək üsulundan 
məharətlə istifadə etmişdir: 

Üz qoyub könlümə qəm ləşkəri hamun-hamun, 
Qara baydaqlu ələmlər ucu gülgun-gülgun. 
 
Çağırırdım uca avaz ilə Leyla, Leyla, 
Daş səs verdi cavabında ki, Məcnun, Məcnun (10, s.293). 

 
Şair nəzərdən keçirilən qəzəlində yüksək emosionallığa nail ola bilmişdir ki, bu da əsasən XVII əsrdən 

etibarən anadilli klassik poeziyamızda müşahidə olunur. Səfinin bu şeiri bir tərəfdən emosionallığı ilə diqqəti 
cəlb edirsə, digər tərəfdən o, təşbih, mübaliğə poetik fiqurlarından istifadə edərkən yaratdığı obrazlarda mü-
əyyən predmetliliyə nail ola bilmişdir. Əgər müəllif ciyərindən axan qanın Ceyhun çayı qədər (Ceyhun-
Ceyhun) olduğunu deyib mübaliğədən istifadə edirsə, mücərrəd anlayış olan qəmin xərmən-xərmən olduğu-
nu deyərək orjinal poetik lövhə yaradır: 

 
Gözlərimdən yenə od parladı duzəx-duzəx, 
Cigərimdən yenə qan qaynadı Ceyhun-Ceyhun. 
 
Yığmışam hasili-qəm yanıma xərmən-xərmən, 
Yetə bilməz mənim imkanıma Qarun-Qarun (10, s.294). 

 
«Bu» rədifli qəzəlində müəllif musiqililiyi, emosionallığı artırmaq üçün sözlərin müxtəlif yerlərdə də-

fələrlə təkrar edilməsi üsulundan istifadə etmişdir. Qəzəlin 5 misrası «bu» sözü ilə başlanır, şeirin daxilində 
də həmin söz işlədilir: 

Bu nə cilvədir, nə qamət, nə rəviş yerişdürür bu, 
Və rəviş yerişdürür bu, nə gözəl rəvişdürür bu. 
Bu nə nazlı sürmədir hay, bu nə qanlı qəmzədir vay, 
Bu nə gözdürür, nə kiprik, nə qıya baxışdürür bu (10, s.298). 

 
Üçüncü qəzəlində də Səfi həmqafiyə sözləri qoşa vermişdir. Bu şeirində şair söz təkrarı vasitəsi ilə 

emosionallığa nail olmaq məharətini bariz surətdə nümayiş etdirmişdir: 
Demin ki, dərdini bilməz, bilər, vallahi, billahi, 
Desə bilməm, inanmın, aldadur, vallahi, billahi... 
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Səfini qoyma yalqız, getmə, getmə, getmə, gəl, gəl gəl, 
Yazıqdır, başına dönüm, ölür, vallahi, billahi (10, s.299). 

 
Təkrirlərin belə məqsədyönlü, ardıcıl istifadəsi yoluyla emosionallıq yaradılmasına əvvəlki dövr ana-

dilli poeziyamızda rast gəlmirik. Bu üsuldan Vəhid Qəzvini, Qövsi Təbrizi, Səfiqulu bəy Səfi kimi sənətkar-
ların simasında XVII əsrdə daha intensiv surətdə istifadə edilmişdir. 

Səfinin yeganə məlum müsəddəs-təcribəndinin bəndlərindəki son misra da haqqında danışdığımız po-
etik üsulun parlaq nümunəsidir. «Hey, hey, bu nə qəddir, bu nə qamət, nə qiyamət» (10, s.295). XVII əsərdə 
yaşamış digər şair-Qövsinin tərkibbənd və tərcibəndlərindəki vasitə beytlər də bu misranı xatırladır: 

 
Pəh-pəh, bu nə bağü bu nə gülşən, bu nə güldür, 
Kim şəbnəmi göz, qönçeyi-sirabi könüldür (13, s.425). 
 
Hey, hey, dolanım başına, ey saqiyi-yaği, 
Öz başın üçün qoymaya gör əldən ayaği (13, s.425). 

 
Səfiqulu bəyin 5 bəndlik «Bir-bir» rədifli müxəmməsi dilinin sadəliyi ilə diqqəti cəlb edir. Şeir lirik 

qəhrəman-aşiqin eşqi yolunda fədakarlığının təsviri üzərində qurulubdur. Şair danışıq dili elementlərindən 
istifadə edərkən poetikliyə, ədəbi dilin normalarına xələl gətirməmişdir: 

 
Cünunəm, mənzilim səhra, məqamım dəşti-hamundur, 
Dü çeşmim həsrətindən lalə tək dəryaçeyi-xundur, 
Eşitdim aşiqə cövr eyləmək xublərdə qanundur, 
Uşaqlar düşmüş ardımca, deyirlər qoyma, Məcnundur, 
Atarlar tənə daşın bu təni-üryanıma bir-bir (10, s.294). 

 
Dördüncü misrada « Uşaqlar düşmüş ardımca, deyirlər qoyma, Məcnundur» deyən müəllif danışıq nit-

qinə müraciət etmişdir. Lakin bu elə məharətlə edilmişdir ki, əsərin ümumi poetik əhval-ruhiyyəsinə ziyan 
dəyməmişdir.  

Səfinin yeganə anadilli qəsidəsi 15 beytdən ibarətdir. Məlum olduğu kimi, klassik lirik şeirin formala-
rından olan qəsidə XVII əsr anadilli poeziyamızda qəzəlin tərəqqisi fonunda arxa plana keçməkdə idi. Buna 
baxmayaraq, bu dövrdə də qəsidə janırının diqqətəlayiq nümunələrinin yarandığını müşahidə edirik. XVII 
əsrdə Azərbaycan türkcəsində yazılmış qəsidələrdə bu janrın klassik formasına, nəsib, mədh, fəxriyyə, dua 
ardıcıllığına riayət edilməmiş, şeirlər əsasən bir mövzuya (Tanrının, Peyğəmbərin, Həzrət Əlinin, hökmdar-
ların, yüksək vəzifəli şəxslərin mədhi, təbiətin gözəlliyinin, ayrı-ayrı hadisələrin təsviri) həsr edilmişdir. Səfi 
ilə bərabər bu dövrdə yaşamış Əmani, Sadiqi, Məsihi, Vəhid, Tərzi Əfşar, Məczub kimi şairlərin ana dilində 
yazdıqları qəsidələri bizə çatmışdır. Səfinin qəsidəsi bahariyyədir, əsər baharın gəlişinin, təbiətin oyanma-
sının təsvirinə həsr edilmişdir. Burada da təkrirlərdən emosionallıq yaradan poetik vasitə kimi istifadə 
edilmişdir: 

Açdı nərgis göz yuxudan, baş götürdü nimməst, 
Gəl, gəl, açıldı şükufə, tərlədi əbri-bahar. 
 
Gəl, açıl başımdan, ey gərdüni-kəmfürsət, açıl, 
Bihəyalıq bəs mənimlə, çox düşüşmə, zinhar (10, s.297). 

 
Səfiqulu bəyin anadilli şeirləri arasında rast gəldiyimiz 4 anadilli nəzm yüksək poetikliyi ilə diqqəti 

cəlb edir. Məlum olduğu kimi, həcmcə qitə kimi qısa, ilk beytinin misraları həmqafiyə olan şeir şəkli nəzm 
adlanır (7,s.57). Bu şeir növü şəkil və qafiyə baxımından qəzələ, mövzuya görə isə qitəyə bənzəyir. Nəzmin 
mövzu dairəsi qitə kimi genişdir. Qafiyə quruluşu belədir: aa, ba, ca... Şairin digər əsərlərində olduğu kimi, 
bu şeirlərdə də dilin sadəliyinin, leksik tərkibdə türk sözlərinə mümkün qədər üstünlük verilməsinin, müx-
təlif poetik fiqurlardan, danışıq dili elementlərindən istedadla istifadənin şahidi oluruq. Üzərindən dörd əksə 
qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq buradakı bəzi ifadələr elə bil bu gün deyilmişdir: 
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Göyərçin yolladım, yazdım sənə səndən şikayətlər, 
Qolunda ol qanadlardır, başı bağlı kitabətlər... 
Səni-Tarı, necə səndən şikayət etməyim axır, 
Hanı ol nazlı baxmaqlar, hanı gizlin işarətlər, 
Hanı zalım, hanı gözüm, hanı kafər, hanı canım, 
Sevişməklər, barışmaqlar, öpüşməklər, qucuşmaqlar (10, s.297). 

 
Səfinin bəzi nəzmlərində dünyəvi eşqlə irfani eşqin birləşdiyini görürük. Şair fikrini izah edərkən 

reallığa əsaslanmış xalq deyimləri, atalar sözləri və məsəllərdən istifadə etmişdir: 
 

Dəniz murdar olmaz it su içmağından, ey arif, 
Həqiqət anlıyan ari könüllərdə həvəs neylər (10, s.297). 

 
Şairin digər bir nəzmi mübaliğəli obrazları ilə diqqəti cəlb edir. Bu kiçik lirik şeirdə hər bir misra aşi-

qin dərdinin böyüklüyünü, dözülməzliyini sübut edir. Günəş onun başından qalxmış alovdur, fələk qanlı göz 
yaşından bitmiş lalədir, bulud göz yaşından buxarlanmışdır: 

 
Günəş bir şölədir əbləq başımdan, 
Fələk bir lalədir qanlı yaşımdan, 
Bu dərya göz ki, lölödən gül açqar, 
Buludludur, havalanmış yaşımdan (10, s.300) 

 
Səfinin Azərbaycan türkcəsindəki şeirləri arasında təkbeytləri də poetikliyi, dilinin sadəliyi ilə diqqəti 

cəlb edir. Məlum olduğu kimi, təkbeytlər klassik ədəbiyyatda ayrıca bir janrdır ki, bunlar da forma cəhətdən 
iki yerə bölünür: iki misrası həmqafiyə olan təkbeytlər «müqəffa», «müsərra», və ya «mətlə»; misraları 
həmqafiyə olmayan təkbeytlər isə «müfrəd» və ya «fərd» adlanır. XVII əsr anadilli poeziyamızda təkbeytlə-
rin əvvəlki dövrlərlə müqayisədə geniş vüsət aldığını görürük ki, bunun da şübhəsiz, öz səbəbləri vardır. 
Dövrün təkbeyt yazmış şairləri-Saib Təbrizi, Vəhid Qəzvini, Məczub Təbrizi, Mürtəzaqulu Sultan Şamlu, 
Təsir Təbrizi, eləcə də Səfiqulu bəy Səfi daha çox farsca yazdıqları şeirlərində «hind üslubu»nun nümayən-
dəsi olmuşlar. İstər farsdilli, istərsə də türkdilli ədəbiyyatda «hind üslubu» nümayəndələri öz ideyalarını, üs-
lublarını yaymaq üçün təkbeytlərdən geniş istifadə edirdilər. Bəlli olduğu kimi, «hind üslubu» şairləri təxəy-
yülə, xəyal gücünə, oxucu üçün qəribə görünə biləcək obrazlara, gözlənilməz bədii kəşflərə əsaslanırdılar.Bu 
cür, oxucuya ilk baxışda qəribə gələ bilən, gözlənilməz bədii kəşfləri isə bir beytdə ifadə etmək mümkün idi. 
Bütöv qəzəl hətta oxucunu bundan yayındıra da bilərdi. Fikrimizcə, adlarını sadaladığımız şairlərin əvvəlki 
dövrlərlə müqayisədə təkbeytlərdən daha geniş istifadə etmələrinin səbəbi elə bundan ibarət idi: Onlar 
diqqəti əsas bədii nailiyyətlərinə yönəltmək istəyirdilər. 

Səfinin bizə məlum 6 təkbeyti-həmqafiyə beytlərdən ibarətdir-mətlədir. Bunlar lirik-aşiqanə səpkili, 
şairin qərib ruhundan danışan şeirlərdir. Yarına kənardan həsrətlə baxan şair deyir: 

 
Yar dodağın əmər qarşıda bir həlva kimi, 
Baxa-baxa ağlaram nərgisi-şəhla kimi (10,s.300). 

 
Başqa bir mətləsində şair onu Məcnun edən sevgilisinə ən ağır qarğış edir: Qoy o gözəl də aşiqin 

gününə düşsün: 
 

Bəni xar eyləyən gözlər də, yarəb, xarü zar olsun. 
Deməm kim, məndən artıq, mən kimi gözlərdə xar olsun (10, s.298). 

 
Səfiyə görə, ağaclar da onun sevgilisinin qəddindən ötrü bir-birinə sarmaşıb zar-zar ağlayırlar. Bir 

beytdə maraqlı bir vizual obraz yaradılmışdır: 
 

Ağaclar sarmaşıb qəddindən ayrı zar ağlarlar, 
Sızıldarlar pərirulər kimi, təkrar ağlarlar (10,s.297). 
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Şairin sevgilisi o qədər gözəldir ki, o Leylini özünə ancaq gözətçi, qarovulçu götürə bilər. Və onun 
eşqi o qədər güclüdür ki, könül quşu Məcnunun başında yuva salmışdır: 

 
Həbibim nazdan Leylini ancaq pasiban eylər, 
Bənim könlüm quşu Məcnun başında aşiyan eylər (10,s.298). 

 
XVII əsr Azərbaycan poeziyasının istedadlı nümayəndəsi Səfiqulu bəy Səfinin yaradıcılığı ədəbiyyat 

tariximizə salınmamış, əsərləri tədqiqat obyektinə çevrilməmişdir. Əminik ki, şairin həyat və yaradıcılığının 
hərtərəfli araşdırılması Azərbaycan şeirinin XVII əsrdə keçdiyi inkişaf yolu barədə yeni söz deməyə imkan 
verəcəkdir. 
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Паша Керимов 

 
О тюркоязычном литературном наследии Сафигулу бека Сафи 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Азербайджанский поэт XVII века Сафигулу бек Сафи занимал в Сефевидском государстве вы-

сокие посты, был правителем города Мешхед, беглярбеком Герата. В 1925 году известный литера-
туровед издал две стихи поэта. Некоторые исследователи ошибочно отнесли его произведения осно-
вателю Сефевидской династии Шейху Сафиаддину Ардабили (1252-1334). Но изучение рукописей 
этих произведений, которые хранятся в Центральной Библиотеке Тегеранского Университета, покА-
зывает, что они написаны поэтом XVII века Сафигулу беком Сафи. 

Pasha Karimov 
 

About Turkic literary heritage of Safigulu bey Safi 
 

SUMMARY 
 

Safigulu bey Safi, the Azerbaijani poet of the XVII century held senior positions in the Safavid state, 
was the ruler of the city of Mashhad and beylarbey of Herat. In 1925, the famous literary critic published two 
poems of the poet. Some researchers have erroneously attributed his works to the sheikh Safiaddin Ardabili 
(1252-1334), the founder of the Safavid dynasty. But the study of the manuscripts of these works, stored in 
the Central Library of the University of Tehran shows that they were written by Safigulu bey Safi, the 
Azerbaijani poet of the XVII century. 
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Həsənağa Nəcəfov 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
 
  

MƏĞRİBİNİN DİVANINDA ŞƏRAB  
VƏ MEY MOTİVLƏRİ 

 
 

Açar sözlər: Məqribi, divan, şərab, saqi, meyxana, sufilik, irfan   
Ключевые слова: Магриби, диван, вино, виночерпий, мейхана, суфизм, мистика  
Key words: Maghribi, divan, wine, cupbearer, meykhaneh, Sufism, mysticism 
 
Klassik şeir və qəzəllərdə şərab-mey motivləri geniş təmsil olunur. Həmin motivlər arifanə şeirlərdə 

daha çox işlənir. Şərabla bağlı motivlərin bir neçə xüsusiyyəti vardır: 
1. Bu motivlər dünyəvi həyatda şadlıq və xoşluq mənasında işlənir, insanların gerçək yaşam istəklərini 

ifadə edir. 
2. Arifanə məzmunlu şeirlərdə şərabla bağlı motivlərin özünəməxsus rəmzi məzmunları ifadə olunur: 
a) Saqi, mənəvi mürşid obrazıdır, aşiqlərə mərifət şərabı verir. 
b) Şərab və ya mey, mərifətdir. 
c) Cam və ya peymanə ariflərin qəlbinə işarədir. 
ç) Meyxana və ya xərabat da bir növ mərifət dolu qəlbdir – yəni aşiqlərin irfan dolu qəlbidir: 
 

 بیار ساقى از آن مى كھ ھست آب حیات
 (1, vər.97) بھ ده بھ خضر دلم وا رھاش از ظلمات    
(Saqi, dirilik suyu olan o meydən gətir, 
Ürək Xızrıma ver ondan, onu zülmətdən azad et). 

 
Saqi mənəvi mürşiddir, arifin ürəyi Xızr peyğəmbər ilə müqayisə edilir. Xızr zülmətə dirilik suyu 

ardınca gedir. Dirilik suyu nəinki bəşərə abi-həyat verir, o hətta insanı saflaşdırır, aydınlaşdırır, qəlbinə nur 
verir. Saqinin verdiyi abi-həyat mərifət nuru sayılır və belə bir su içən qəlb, yəni Xızr daha zülmətə getməyə 
ehtiyac duymur. Şair incə eyhamla mənim ürək Xızrımı zülmətə getməkdən azad et demək istəyir. Zülmət iki 
məna daşıyır: həm qaranlıq, həm də dirilik suyu olan yer. Şair həmin incəliyə söykənərək həm qəlbini nəfsin 
qaranlığından qurtarmaq istəyir, həm də saqi əlindən mərifət meyi içənlərin daha zülmətə, dirilik suyu ar-
dınca getməyə ehtiyacı olmadığını bildirir.  

Məğribi öz qəzəllərində adi badə ilə eşq və mərifət şərabını fərqləndirməyi önə çəkir. Meykədədə badə 
dolandığını söyləyən şair şərabın harada olduğunu sorur: 

 
رددگباده در میكده ھمى   

(2,vər.11b) و شراب كجااست گرد مجلس كھ گ  
(Badə daim meykədədə dolanır, 
Məclisi dolandıran soruşur ki, şərab hanı?) 
 

Saqi məclisdə badə paylayır, lakin hər kəsin məstliyi başqa bir şərabdandır: 
 

اماساقى بھ ھمھ باده زیك خم دھد   
 (1, vər.353) در مجلس او مستى ھر یك ز شرابى 
(Saqi hamıya badəni bir şərab dolçasından verir, 
Lakin onun məclisində hər kəsin məstliyi bir şərabdandır). 

 
Mürşiddən dərs alanlar çox ola bilər, lakin hər bir mürid öz istedad və qabiliyyətinə görə bir şey anla-
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yar və təriqət yolunda müəyyən mərtəbəyə çatar. Şairin işlətdiyi meyi-baqi (əbədi mey) ifadəsi mərifətə işa-
rədir. Həmin mərifət bəşər nəfsini fənaya uğradır, onu əbədiyyətə qovuşdurur. Məğribi şərabın təsəvvüfi və 
arifanə mənasına işarə etməklə bir sıra beytlərində birbaşa eşq və ya pak tövhid şərabından bəhs edir, dünyə-
vi-maddi şərab ilə mərifət şərabını fərqləndirir: 

 
 ما شراب عشق از جام ازل كردیم نوش

 (3,vər.42b) ز نخواھیم آمد از مستى بھ ھوش گتا ابد ھر   
(Biz eşq şərabını əzəl camından içmişik, 
Əbədi olaraq heç vaxt məstlikdən ayılmayacağıq). 

 
Fani-baqi təzadı bu baxımdan maraq doğurur:  
 

و ریخت مى باقىچبر مغربى آن ساقى   
 (4,vər.27b)  شد فانى و شد باقى شد غایب و شد حاضر 

(O saqi Məğribiyə əbədi meyi süzən kimi 
Fani oldu, baqi oldu, qayib oldu, hazır oldu). 

 
Bu gözəl bədii deyimdə əzəl camından, yəni ruhların vəhdət dünyasından içilən ilahi eşq şərabından 

söhbət gedir. Haqqın əlindən içilən eşq şərabı arifi məst edir və bu məstlik əbədidir: 
 

 شراب ناب تو حیدم تواند وا رھانیدن
 (1, vər.403) ذراقى و ز دست شرك و كفر و دین سالوس    

(Şəffaf tövhid şərabım, 
Şirkin, küfrün, dinin, ikiüzlü və riyakarın əlindən xilas ola bilər). 
 

Təsəvvüfdə insanı batini baxımdan işıqlandıran mərifət nuru təcəlli adlanır. Ona görə şair rindlər məc-
lisində təcəlli şərabı içməyi lazım bilir: 

 
 دال بھ مجلس رندان پاكباز در آى

(5, vər.124) ز دست ساقى با قى بھ خور شراب تجلى    
(Ey könül, fədakar rindlərin məclisinə var, 
Saqiyi-baqinin əlindən təcəlli şərabı iç). 

 
Ariflərin ürəyi rəmz olaraq xərabat və meyxanədir: 

 
 خراباتیست بیرون از دو عالم

 (5, vər.124)  مدام آنجا بود میخانھ دل 
    (Xərabati hər iki aləmdən dışarıdadır, 

Könül meyxanəsi daim orada mövcud olar). 
 
Rindlər dünyaya bağlı olmayan dərvişlərdir, onlar müğlərin xərabat məclislərinə üz tutarlar, çünki on-

ların qəlbi Haqqın camalını arzulayır. Bu camal isə məşuqun saçı ilə pərdələnir. Ona görə aşiqin ürəyi həmin 
saçın həlqəsinə qoşulur. Məğribi rindlərin halqası ilə saçın halqası arasında eyhamlı tənasüblük əlaqəsi qu-
raraq, öz sözünün bədii təsirini gücləndirir: 

 سر حلقھ رندان خرابات مغان را
 (5, vər.86) یسوى تو دیدیم گشكن حلقھ دل در  
(Xərabat rindlərinin saçının halqasında 
Sənin saçının könül sındıran halqasını gördüm). 

 
Lakin ürək heç vaxt mərifətdən doymur və Haqqın mərifəti sonsuzdur: 
 

یمود در دل باده ساقىپبسى   
 (2,vər.40b)  یمانھ دل پر نشد پو لیكن  

 



     
ƏLYAZMALAR YANMIR 

 

11 
 

№ 1, 2015 

(Saqi könlümə çoxlu şərab içirtdi, 
Lakin qəlbimin peymanəsi heç dolmadı). 
 

Bütün yollar və çalışmalar insanı bir həqiqətə doğru aparır. Minlərlə çeşidli camda verilməsinə baxma-
yaraq, mərifət şərabı birdir. Ulduzlar çox olsa da, günəş birdir. Bu birlik Haqqın və həqiqətin birliyinə işa-
rədir: 

ون شرابى بیش نیستگوناگدر ھزاران جام   
 (2,vər.16b) بسیارند انجم آفتابى بیش نیست چھ ر گ  
(Minlərlə cürbəcür camlarda şərabdan artıq bir şey yoxdur, 
Sayrışan ulduzlar çox olsalar da, günəşdən artıq deyillər). 

 
Şərabın və meyin təsiri məstlikdir. Məstlik və sərməstlik irfanda rəmzi məna daşıyır. Mərifət badəsi 

içən arifin nəfsi paklanır və dünyəvi ehtirasların buxovlarından yaxa qurtarır. Nəfs insanın mənəvi kamilliyi 
yolunda əngəldir. Məğribi qəzəllərində rindlər məclisi, xərabat ariflərinin səmimi qəlb məclisi kimi təsvir 
edilir və burada məstü xarab olmaq bir növ nəfsdən paklanmaq deməkdir. Şair ürək əfsanəsini – ürəyin sözü-
nü pak qəlbli rindlərdən eşitmək istəyir: 

 بیا بھ شنو ز رندان خرابات
 (3,vər.45a) ر نشنیده اى افسانھ دلگا  
(Xərabat rindlərindən gəl, eşit 
Eşitmədiyin könül əfsanəsini). 

 
Məğribi kimsənin eşq və mərifət badəsindən onun qədər məst olmadığını söyləyir: 
 

نین یارى كھ مارا ھست نیستچكس را این ھیچ   
(4, vər.21) كس از این باده كھ ما مستیم از او سرمست نیست    
(Heç kimin bizim yarımız kimi olan bir yarı yoxdur, 
Bizim məst olduğumuz bu badədən heç kim bizim kimi məst deyil). 

 
Şair bu məstliyin qəlb saqisindən gəldiyini və ona görə də ondan ayılmağın çətinliyini bildirir: 
 

با ھوش نیاید نفسى از مستىھیچ   
 (4,vər.21a) دارد پى یاپآنك از ساقى جان جام    
(Can saqisindən dalbadal cam alan bir kəs, 
Məstlikdən heç huşa gəlməz). 

 
Bu məstlik bəzən o həddə çatır ki, arif, necə deyərlər, özünü unudur, ayağı ilə başını ayırd edə bilmir: 
 

نان مستچنان مستم چنان مستم چ  
 (1, vər.43) دانم از سرنھ سراز دست پا كھ نھ    
(Eylə məstəm, eylə məstəm, eylə məst, 
Nə ayaqla baş bilərəm, nə başla əl). 

 
Aşiqlərə mey verən saqi adi şərab paylayan deyil, Haqqın mücdəçisidir, Haqqın kəlamını çatdırır. Ona 

görə də saqi Haqqın kəlamı ilə müqayisə edilir. Ləl kimi dodaq kəlam sifətinə işarədir. Haqqın kəlamı («ləli-
ləb») da, nəzəri («nərgis») də aşiqləri həmişə «məstü xarab» edir: 

 
 مرا كھ لعل لبت ساقیست و جام شراب

(3,vər.14a) مست توام مدام خراب س گو نرچاز آن    
(Sənin ləli-ləbin mənim saqim və şərab camımdır, 
Ona görə də sənin məst gözlərindən daim halım xarabdır). 

 
Məğribi qəzəlləri ideya və məzmun baxımından vəhdəti-vücud təliminin özəlliklərini ifadə etməklə 

yanaşı, əsas motivlərin bədii-rəmzi təcəssümünə yönəlir 
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Гасанага Наджафов 

Мотив  вина в диване Магриби 

РЕЗЮМЕ 
 

Данная статья посвящена изучению мотива, связанного с суфийским символом «вина», в дива-
не известного суфийского поэта XIV-XV вв. Магриби Табризи. Диван включает в себя 199 газелей, 4 
тарджибандов и 35 руба’и. Автор статьи всесторонне исследуя его стихи, в которых использован 
данный мотив, раскрывает значение этого символа в суфийском учении и приводит некоторые 
особенности использования этого суфийского символа.  

 
Hasanaga Najafov 

 
Wine motif in divan of Maghribi 

 
SUMMARY 

 
This article is devoted to the study of motif associated with the Sufi symbol of "wine" in the divan of 

Maghribi Tabrizi who was the famous Sufi poet of the XIV-XVth century. His divan contains 199 ghazels , 4 
tarcibands and 35 ruba’ is . The author of the article in detail examines Maghribi Tabrizi’s poem , where was 
used this motif , reveals the meaning of this symbol in the Sufi teaching and provides some features of the 
use of this Sufi symbol . 
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Nailə Mustafayeva 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 
 

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA SAXLANAN XVIII ƏSR  
AZƏRBAYCAN MÜXƏMMƏSLƏRİ 

 
Açar sözlər: müxəmməs, təxmis, qəzəl, aşıq, Şirvan 
Ключевые слова: мухаммас, тахмис, газель, ашыг, Ширван 
Key words: mukhammas, takhmis, ghazal, ashuq, Shirvan 
 
XVIII əsrdə yazılmış naməlum müxəmməslər deyərkən bu dövrün naməlum şairlərinin müxəmməslə-

rini və ya adları tədqiqatlarda çəkilən sənətkarların araşdırma mövzumuz olan janrdakı bizə məlum olmayan 
əsərlərini nəzərdə tuturuq. Qeyd etmək istərdik ki, ədəbiyyat tariximizin XVIII əsrə qədərki mərhələlərinə 
dair mənbələr dünyanın bir çox kitabxanalarında saxlanıldığı halda, XVIII-XX əsr ədəbiyyatımıza dair mate-
rialların əksəriyyəti AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə edilməkdədədir. 
Hələ də XVIII-XX əsrə dair bir sıra ədiblərimizin əsərləri ətraflı tədqiqata cəlb edilməmişdir ki, bunun da 
əsas səbəblərindən biri müəlliflərin çoxu barədə əldə məlumatın olmamasıdır. Araz Dadaşzadə “XVIII əsr 
Azərbaycan lirikası” monoqrafiyasında bu dövrdə fəaliyyət göstərmiş aşağıdakı şairlərin adlarını çəkmişdir: 
“Abdulla, Ağa Məsih, Ağcaqız oğlu Piri, Alim, Arif Təbrizi, Arif Şirvani, Asif Şirvani, Aşıq Valeh, Baba 
Şirvani, Vaqif, Vəsməti, Vidadi, Zabit, Zari, Zülali, Kamal, Məlali, Məhcur Şirvani, Məcruh, Mövci, Nəbi, 
Nişat, Şirvani, Nüsrəti, Rafei, Rizayi, Rza, Saili, Saleh, Seyfixan, Səfi, Ürfani, Fəthi, Xəstə Qasım, Hali, 
Hamidi, Hizari, Şakir Şirvani, Şikəstə Şirin...Buraya Azərbaycan dilində şeirlər qoşan Miran, Sayat Nova ki-
mi erməni aşıqları, habelə Dağıstan el şairləri də əlavə edilməlidir”. Filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov 
özünün “XVII əsr anadilli Azərbaycan lirikası” monoqrafiyasında bu siyahıdakı Mövci və Səfi təxəllüslü 
şairlərin XVII əsrdə yaşadıqlarını göstərmiş və tərtib etdiyi “XVII əsr Azərbaycan lirikası” antologiyasında 
onların şeirlərindən nümunələr vermişdir. Nədənsə, A.Dadaşzadənin həmin tədqiqatında nəzərdən keçirilən 
Hüseyn xan Müştaqın adı onun siyahıya düşməmişdir. Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan əlyazmaların araş-
dırılması XVIII əsrdə yaşayıb-yaratmış sənətkarlarımızın sayının daha çox olduğunu göstərir. Qeyd etmək is-
tərdik ki, elə bu siyahıya adları düşmüş şairlərindən Arif Təbrizi, Arif Şirvani, Zabit, Zari, Zülali, Kamal, 
Nüsrəti, Rafei, Rizayi, Rza, Saili, Saleh, Seyfixan, Ürfani, Fəthi, Hizarinin əsərlərinə antologiyalarda (məsə-
lən, 20 cildlik “Azərbaycan klassik ədəbiyyatı kitabxanası”nın XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatına 
dair VI cildində) rast gəlmək mümkün deyil. Buraya onu da əlavə edək ki, Əlyazmalar İnstitutunun fondunda 
başqa naməlum XVIII əsr şairlərinin də şeirlərinə, o cümlədən, müxəmməs və təxmislərinə rast gəlirik. B-
1812 şifrli, medalyonlu qara meşin cildə tutulmuş, sərlövhələri qırmızı, mətni qara mürəkkəblə təliq xətti ilə, 
əsasən Zari Ərəşi adlı, Azərbaycan şairi tərəfindən köçürülmüş cüng bu baxımdan xüsusilə diqqətəlayiqdir. 
Əlyazmalar İnstitutundakı cünglərin təsvirindən ibarət kataloqda bu toplunun hicri 1111-miladi 1699-cu ildə 
köçürüldüyü qeyd edilmişdir. Doğrudan da, həmin əlyazmanın sonuncu, 276 b vərəqində göstərilən tarix 
qeyd edilmişdir. Lakin burada əlyazmanın kim tərəfindən köçürülməsi qeyd edilməyib. Cüngdə bir sıra 
XVIII əsr Azərbaycan şairlərinin, o cümlədən, Zarinin şeirlərinə rast gəldiyimizə görə, belə qərara gəlmək 
olar ki, əlyazma əvvəllər bir neçə hissədən ibarət olmuş, sonradan bir kitab halında cildlənmişdir. İçərisində 
XVIII əsər şairlərinin əsərləri köçürülmüş, sonunda isə 1699-cu ilə aid qeyd olan kitab barədə başqa heç bir 
qənaətə gəlmək mümkün deyil. Cüngdə XVII əsr Azərbaycan şairləri Kəsbi və Rövnəqi ilə bərabər aşağıdakı 
XVIII əsr şairlərimizin müxəmməs və ya təxmislərinə rast gəlirik: Mənsəbi Ağdaşi, Məhcur Mürsəli (Şir-
vani), Nəbi, Molla Cülü Zəlami, Zari, Asəf, Safi, Nişat, Aşıq Saleh, Mövlana (Molla) Kazım (şairlərin adı əl-
yazmadakı ardıcıllıqla düzülmüşdür). Bunlarda ilk növbədə əlyazmanı köçürən Zari Ərəşi barədə danışmaq, 
fikrimizcə, daha məqsədəuyğun olar. A.Dadaşzadə “XVIII əsr Azərbaycan lirikası” adlı kitabında Zarinin bir 
neçə əsərinin adını çəkir. Bunlardan biri Şəki xanı Hüseyn xan Müştaqın 1765-1766-cı illərdə tikdirdiyi 
məscidin maddeyi-tarixinin yazıldığı qəzəldir. İkinci şeirində şair Hüseyn xana Şirvanın Nemətabad və Mür-
səl kəndlərində koxaların camaatı incitməsindən şikayət edir. Araz Dadaşzadə Zarinin Nadir şah Əfşarın Şir-
van əhalisinə qarşı zülmünü tənqid etdiyi 1734-1735-ci illərə aid farsca maddeyi-tarixinin tərcüməsini də 
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vermişdir. P.Kərimov haqqında danışdığımız əlyazmada şeirləri verilmiş XVII əsr şairi Rövnəqinin Zarinin 
babası olduğu qənaətinə gəlmişdir: “Əlyazmanın bir yerində Zari Füzuli qəzəlinə təxmis yazmış Rövnəqinin 
onun babası olduğunu qeyd edir. V.195 a-da şeir oxucuya belə təqdim olunur: “Təxmisi-qəzəli-Füzuli 
Rövnəqi rast cəddül-həqir” (Həqirin (Zarinin – P.K.) babası Rövnəqinin Füzuli qəzəlinə yazdığı təxmis”). 
1738-ci ildə maddeyi-tarix yazan Zari Ərəşinin babasının və ya ulu babasının 1668-ci ildə Şamaxı zəlzələsi-
nə şeir həsr etməsi tamamilə mümkün görünür”. B-1812 şifrli cüngdə Zarinin Məhəmməd Peyğəmbərin 
mədhinə deyilmiş qəzəl şəklində bir şeiri, 11 qəzəli, Mövlana Məhəmməd Əfəndi Rafizadənin vəfatı münasi-
bəti ilə yazdığı maddeyi-tarixli qəzəli, bir tərcibənd, 2 müxəmməs, 2 təxmisi vardır. Digər cünglərdə, xüsu-
silə də B-2228 şifrli əlyazmada şairin şeirləri olsa da, onların içərisində müxəmməs və ya təxmisə rast gəlmi-
rik. Zarinin hər biri beş bənddən ibarət 2 müxəmməsi barədə onu deyə bilərik ki, bu şeirlər dilinin sadəliyi, 
dünyəvi eşqi tərənnüm etməsi kimi cəhətləri ilə XVIII əsr Azərbaycan poeziyasının ən görkəmli nümayəndə-
lərinin əsərləri ilə səsləşməkdədir. Birinci müxəmməsdə müəllif bəzi aşıqlar (eləcə də klassik Şərq poeziyası 
janrlarında yazan şairlər) kimi məşuqənin gözəlliyindən danışarkən onun ayrı-ayrı bədən üzvlərini – xalını, 
üzünü, belini, ağzını, saçını, gözünü, alnını heyranlıqla təsvir edir: 

 
Miyanın vəhmi əqlim tar, cismim mu misal eylər, 
Dəhanın fikrinə kim düşsə varın yox xəyal eylər, 
Məni sərgəştə başdan kakilin aşuftəhal eylər, 
Gözün caduləri eşq əhlinə çox məkru al eylər, 
Salır qovğa könül şəhrinə hər dəm fitnəvü alın. 

 
Şeirdə müəllifin lirik qəhrəmanı klassik poeziyanın ənənəvi obrazı olan Bülbülə müraciət edir, ona gü-

lüstanı keyf-işrət məkanı sanmamağı məsləhət görür. O da bir zamanlar belə sadəlövh idi və fələk onun qol-
qanadını sonra vurub sındırdı. İkinci müxəmməsində də şair sevgilisinin gözəlliyini mədh edir, belə gözəlliyə 
görə Yaradana alqışlar edir. 

Zarinin 7 bənddən ibarət birinci təxmisi Füzulinin “Yetməzmi” rədifli 7 beytlik qəzəlinə yazılmışdır. 
Birinci bənddəki təxmis edilən beyt Füzuli divanının elmi-tənqidi mətni əsasında çap edilmiş mətndəki hə-
min qəzəlin birinci beytindən fərqlənir. Əgər Füzuli əsərlərinin Bakı nəşrlərində bu qəzəlin birinci beyti 

 
Könül, yetdi əcəl, zövqi-rüxi-dildar yetməzmi, 
Ağardı muyi-sər, sevdayi-zülfi-yar yetməzmi  

 
-kimi gedirsə, təxmisdə 
 

Dəmadəm arzuyi-türreyi-tərrar yetməzmi, 
Ağardı muyi-sər, sevdayi-zülfi-yar yetməzmi  

 
-kimi verilmişdir. Görünür ki, Zarinin əlində olan Füzuli divanı əlyazmasında belə bir nüsxə fərqi ol-

muşdur. Ümumiyyətlə, orasını xüsusi olaraq qeyd etmək istərdik ki, təxmislərin tədqiqi mətnşünasların işi 
üçün zəngin material verir. Bəzən hər hansı bir şairimizin qəzəlini və ya beytlərini yalnız kiminsə bu qəzələ 
yazdığı təxmisdə tapa bilirik. Zari təxmisində Füzuli qəzəlinin əsas ideyasında sadiq qalmışdır: Ömür sona 
çatmış, əcəl qapını döyməkdədir. Dünya həvəsindən, gözəllərin eşqindən əl çəkməyin vaxtıdır. Yaxınlar, 
dost-tanışlar Haqq dərgahına qovuşmuşlar, buna hazırlaşmaq lazımdır. Fikrimizcə, təsadüfi deyil ki, belə 
məzmunlu şeir Füzuli divanında sonuncu qəzəldir. Divanlarda şeirlərin əlifba sırası ilə düzüldüyü məlum 
faktdır. Lakin burada şeir, elə bil ki, məzmunu etibarı ilə də divanın qəzəllər hissəsini tamamlamaqdadır.  

Qeyd etmək istərdik ki, Füzulidən sonrakı anadilli lirikamızda, XVII əsr poeziyamızda dahi şairin 
təsiri ilə bu mövzuda şeirlər yazılmışdır. Paşa Kərimov “XVII əsr Azərbaycan türkdilli lirikasında qocalıq 
mövzusu” adlı məqaləsində Saib Təbrizi və Vaiz Qəzvinin eyni mövzuda yazdıqları şeirlərini təhlil edərkən 
maraqlı fikir söyləmişdir. O, haqlı olaraq belə hesab edir ki, qocalıq mövzusuna həsr edilmiş Saib Təbrizinin 
“Ömr keçdi, səfər əsbabını amadə qılın” misrası, Vaiz Qəzvininin “Çapqınçı əgri baxışı müjgan yarağıdır” 
misrası ilə başlanan qəzəlləri Füzulinin 

 
Ey Füzuli, qədimiz qıldı fələk xəm, yəni, 
Vəqtidir çıxmağa dünya qapısından, əyilin 
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-məqtəli qəzəlinə nəzirə kimi yazılmışsa da (burada məqtə beyti ona görə vurğulanır ki, qəzəldəki 
digər beytlər başqa mətləblərə həsr edilib.N.M), mövzu etibarı ilə bu əsərlər Füzulinin “Könül, yetdi əcəl 
zövqi-rüxi-dildar yetməzmi” misrası ilə başlanan qəzəlinə daha yaxındır: “Şair burada Füzulinin bəhr və 
qafiyəsindən istifadə etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Füzuli qəzəlinin yalnız son beytində qocalıqdan söz 
gedirsə, Saibin şeiri bütövlükdə qocalığa həsr edilibdir. (Qeyd etmək istərdik ki, Saibin bu şeiri məzmunca 
Füzulinin “Könül, yetdi əcəl, zövqi-rüxi-dildar yetməzmi” misrasıyla başlanan qəzəli ilə daha çox səsləşir). 
Şair bu qəzəlində qocalmış insanın səfərə - o dünyaya hazırlaşmalı, əcəlin hökmünə boyun əyməli olduğun-
dan danışır. Saib burada deyir ki, zaman qocalmış şəxsi aradan götürməmişdən əvvəl o özü gün çıxandan 
sonra buxarlanan şeh kimi həyat çəmənindən çəkilməlidir. 

Zari Füzulinin adı çəkilən qəzəlinə yazdığı təxmisdə dahi şairin beytlərinə böyük hörmət və diqqətlə 
yanaşmış, əlavə etdiyi misralarla bu beytlərdəki fikri şərh, təsdiq, davam etmişdir. Dördüncü beytdə Füzuli 
qulağına bangi-rehlətin-köçmə, ölüm sədasının gədiyindən, məstanə gözləri, qaniçən qəmzələri unutmaq 
vaxtının çatdığından danışır. Zari əlavə etdiyi misralarla, elə bil ki, dahi şairə şahidlik edir. Mən bahar çağın-
da gülüstanda, bağda gülün açdığını gördüm, oraya sağdan-soldan baxdım. Bundan sonra gələn Füzulinin 
beyti gözlənilməz və qəfil səslənir: Belə gözəl məqamda ölüm sədası gəlir, getmək lazımdır, məlum olur ki, 
gül-çiçəyə tamaşa etmək zamanı deyil. Zari misralarından sonra gələn Füzuli beytinin təəzad yaratması 
bəndin bədii cəhətdən gülü təsir etməsinə səbəb olmuşdur: 

 
Mənəm bir bülbüli-Zari dəmadəm hicr dağından, 
Bahar əyyamı gördüm kim, açılmış gül budağından, 
Baxırdım bu gülüstanın həmişə solü sağından, 
“Yetən oldu qulağə bangi-rehlət dəhr bağından, 
Nə durmuşsan, tamaşayi-güli-rüxsar yetməzmi?”. 

 
Zarinin osmanlı poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Baqi əfəndinin “Yeg” rədifli qəzəlinə yazdığı 6 

bəndlik təxmis həm də şairimizin osmanlı ədəbiyyatına aşina olduğunu sübut etməsi baxımından elmi maraq 
kəsb edir. Qeyd edək ki, Füzuli qəzəllərinə ilk təxmis yazmış osmanlı şairi Baqinin şeirlərinə Azərbaycan 
şairləri XVII əsrdən əsrdən nəzirələr yazılmağa başlamışlar. Bəzi əlyazma məcmuələrindən, cünglərdən 
görünür ki, Azərbaycan, xüsusilə də Şirvan şairləri osmanlı ədəbiyyatı ilə ciddi surətdə maraqlanmışlar. 
Haqqında danışdığımız B-1812 şifrli əlyazmada Zarinin Baqi, Nabi kimi osmanlı müəlliflərinin bir çox 
şeirlərini köçürdüyünü görürük. Zari təxmisində Baqinin yaradıcılğına yaxşı bələd olduğunu sübut etmiş, 
bəndlərdə Baqi beytlərinə layiq misralar əlavə etmişdir. 3-cü beytdə Baqi deyir ki, eşqin ləzzətini dərk edən 
əziyyətdən narazılıq etməz, aşiq üçün eşqin dərdi müalicəsindən daha yaxşıdır. Zari misraları ilə bu fikri bir 
daha təqdiqləmiş, daha da inkişaf etdirməyə çalışmışdır: 

 
Düşən sevdayi-tari-zülfünə zillətdən incinməz, 
Gəzər sərgəştə daim dəhr ara, heyrətdən incinməz, 
Bulan eşqin səfasın atəşi-həsrətdən incinməz, 
“Məhəbbət ləzzətin idrak edən möhnətdən incinməz, 
Gəlir dərdi dili-bimari-üşşaqə dəvadən yeg”. 

 
Əsərin köçürüldüyü əlyazmada bu təxmisdən sonra Baqinin həmin qəzəlinə XVIII əsrdə yaşamış digər 

şairimiz Məhcur Şirvaninin təxmisi verilmişdir. Həmin şeir vaxtı ilə çap edilmişdir. Lakin Məhcur Şirvaninin 
Füzuli qəzəlinə elə təxmisi vardır ki. indiyə qədər tədqiqatçıların diqqətindən kənarda qalmışdır. Bu, dahi 
şairimizin “Kərəm qıl, kəsmə, saqi, iltifatın binavələrdən” misrasıyla başlanan 9 beytlik qəzəlinə yazılmış 6 
bənddən ibarət təxmisdir. Şeirin sərlövhəsində belə yazılmışdır: “Təxmisi-qəzəli-Mövlanə Füzuli Molla 
Məhcur Mürsəli rast” (Mövlanə Füzulinin qəzəlinə təxmis Molla Məhcur Mürsəlinindir”. Tədqiqatçıların 
göstərdiyi kimi, XVII əsrin sonları - XVIII əsrin əvvəllərində Şirvanın Mürsəl kəndində yaratmış Məhcurun 
adı (əslində nisbəsi) bəzi mənbələrdə “Mürsəli” kimi də getmişdir. Burada Füzuli qəzəlinin aşağıdakı 
beytlərinə təxmis bağlanmamışdır: 

 
Girib məscidlərə, gər müqtədalər peyrəvi olman, 
Budur vəchi ki, hərgiz görmədim üz müqtədalərdən. 
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Təbiba, xaki-kuyi-yardəndir əşk təskini, 
Bizə artırma zəhmət, göz yaşarar tutiyalərdən. 
 

Fələkdir mehri zayil, yar qafil, ömr müstə`cil, 
Nədir tədbir, bilmən, canə yetdim bivəfalərdən. 

 
Füzulinin lirik-aşiqanə məzmunlu qəzəlində ən çox diqqəti cəlb edən aşiqin fədakar obrazıdır. Füzuli 

beytlərindən birində “məhəbbətdən danışan onun bəlalarından inciməməlidir” deyir. Məhcur bu beytə əlavə 
etdiyi misralarda ustadın səsinə səs verir, onun fikrinə həmrəy olduğunu, ölüncə bu yoldan dönməyəcəyini 
elan edir:  

Rəhi-eşqində canım vermək üçün tərki-rah etmən, 
Cəfavü cövrünə bitab olub rəxtim siyah etmən, 
Ölüncə baş əyib əğyarə hərgiz dadxah etmən, 
“Vücudum ney kimi surax-surax olsa, ah etmən, 
Məhəbbətdən dəm urduq, incimək olmaz bəlalərdən” (1, v.199 b). 

 
Füzuli divanlarının nəşrlərində bu beytin son misrasında “Məhəbbətdən dəm urdum” getdiyi halda, 

əlyazmada “Məhəbbətdən dəm urduq” getmişdir. Məhcurun əlində olan Füzuli divanının əlyazmasında fərq 
olduğunu görürük. 

Safinin “Qoymuş ad” rədifli, 5 bəndlik müxəmməsi sırf dünyəvi eşqə, real bir məşuqənin gözəllikləri-
nin vəsfinə həsr edilmişdir. Bu şeirdə məşuqənin bədəninin ayrı-ayrı üzvləri tərif edilir. Müəllif maraqlı bir 
poetik forma tapmışdır: Sən demə, reyhan dəstini yanlış olaraq gözəlin saçı, cənnətdəki əfsanəvi Tuba ağacı-
nı onun qəddi, dünyanı əks etdirən ayineyi-İskəndəri üzü hesab etmişlər. Hər bir bəndin sonunda şair digər 
“yanlışlığı ifşa” etməklə yeni bir təsbih yaratmış olur: 

 
Dağılıb rüxsarinə gülruxlərin kakilləri, 
Sünbüli-sirab ilə tər etdi bərgi-gülləri, 
Ol səbəbdəndir pərişan olduğu sünbülləri, 
Atəşə salmış həzaran daneyi-filfilləri, 
Al ilə bir fitnə qurmuş, xali-hindu qoymuş ad (1, v.210 a). 

 
Adı çəkilən cüngdə XVIII əsr şairi Aşıq Salehin “Çünki bir şahi-cəhanın əmrinə oldum müti” və “Ey 

könül, çəkdin riyazət, yar qədrin bilmədi” misraları ilə başlanan 4 və 5 bəndlik iki müxəmməsi vardır. Aşıq 
Salehin bu müxəmməsləri, xüsusilə də “Bilmədi” rədifli ikinci şeiri ilk növbədə dilinin sadəliyi, danışıq 
dilinə yaxınlığı ilə diqqəti cəlb edir. Buradakı türkmənşəli qafiyə sözləri xüsusilə nəzərə çarpır:  

 
Sidq ilən canan sevən əz bəs gərək candan keçə, 
Yaslanıb künci-qinaət su yerinə qan içə, 
Zərrəcə ah etməyə tiri-bəla dəysə neçə, 
Tutmayıb pəndim bənim sevdin də bir tərsabeçə, 
Bağladın Sənan təki zünnar, qədrin bilmədi (1, v.215b). 

 
Aşıq Salehin başqa bir müxəmməsinə B-2228 şifrli əlyazma cüngdə rast gəlirik. Bir çox cəhətlərinə 

görə lirik-aşiqanə mövzuda yazılmış bu şeir 5 bəndlik şeir şairin digər 2 müxəmməsinə yaxındır. Bu 
müxəmməsdə də xalq şeirində, qoşma və gəraylılarda gördüyümüz səmimiyyət diqqəti cəlb edir: 

 
Asılır könlüm həmişə tari-muyindən sənin, 
Xali olmaz bir zaman kim, cüstü cuyindən sənin, 
Dönməzəm pərvanə nisbət şəm`i-ruyindən sənin, 
Kimsə yoxdur dəf edə əğyarı kuyindən sənin, 
İxtilati-nadürüstandan bular mərdüm xələl (2, v.34 a). 

 
Aşıq Salehin simasında XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatında folklor janrları ilə klassik poeziya janrla-

rının yaxınlaşması prosesi bariz şəkildə görünməkdədəir. Təəssüf ki, əlyazmalarda onun qoşmalarını rast gə-
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lə bilməmişik əlyazmaları vərəqləyərkən şairin 1 müsəbbəsinə də rast gəlmişik. Aşıq Salehin müxəmməsləri 
əsasında deyə bilərik ki, şair bir sıra digər müasirləri kimi, klassik şeir dilinə, poetik fikrin ifadə tərzinə xalq 
ədəbiyyatının sadəliyini gətirmişdir. 

B-1812 şifrli əlyazmada rast gəldiyimiz Mövlana Kazım Qurannəvisin müxəmməsinin dili sadə olsa 
da, qafiyə sözlər sıravi oxucunun başa düşmədiyi ərəb sözləridir: 

 
Padşahi-kamransan, əmrinə aləm müti, 
Səfbəsəf xublar durubdur asitanında cəmi, 
Görsələr xublər deyərlər kim, zəhi hüsni-bədi. 
Can verim, cana, sənə, sən busəni qılgil mübi, 
Eşq bazarında, cana, xoş olur böylə büyu (1,v.215 a). 

 
Mövlana Kazımın 1-ci müxəmməsi 5, ikincisi 6 bənddən ibarətdir. 
XVIII əsr şairi Asəf Şirvaninin müxəmməsinə B-2228 şifrli əlyazma cüngdə görürük, 5 bəndlik bu 

şeirdə dövrün lirik poeziyasını ümumi ruhu müəyyən dərəcədə əksini tapmışdır: 
 
Mən kimi məzlum bulunmaz möhnət ilə şadman, 
Ruzü şəb odlarə yansam kim, çağırmam əlaman, 
Qailəm gər çərxi-dun hər dəm mənə yuddursa qan, 
Neçə müddət bağrımın qan dolduğun tutdum nihan, 
Aləmə faş oldu bu dəm dideyi-xunbardən (2, 29b). 

 
XVIII əsr şairi Mənsəbi Ağdaşinin B-1812 şifrli əlyazma-cüngdə saxlanan şeirləri farsca Hafiz qəzəli-

nə 7 bəndlik təxmisdən (1, v.186a-186b), azərbaycanca 1 qəzəldən (1, v. 12a-12b) və Füzuli qəzəllərinə 2 
təxmisdən (1, 200b-202b) ibarətdir. Mənsəbi Füzulinin 7 beytlik “Ətəgin” rədifli qəzəlinə 7 bəndlik təxmis 
yazmışdır. Beytlərin sırası Füzuli əsərlərinin Bakı nəşrlərindəkindən fərqlənir. Müəllifin Füzuli qəzəlinin 
beytlərinə əlavə etdiyi misraları və qafiyələri uğurludur: 

 
Xəmi-əbrusi kəşakəşdə məni çatmaq üçün, 
Növki-müjganı mühəyya mənə tir atmaq üçün, 
Düşdüm, əlqissə, qübari-dərinə yatmaq üçün, 
“Bildi kim, xaki-rəh oldum ətəgin tutmaq üçün, 
Götürər, düşməgə qoymaz yerə əmda ətəgin” (1, v. 201a). 

 
Göründüyü kimi, şair bənddə misralarını ardıcıl nəqletmə üsulu ilə elə düzmüşdür ki, şeirin bir müəllifi 

tərəfindən yazıldığı təəssüratı oyanır. 
Mənsəbi Füzulinin “Eyləmiş” rədifli 7 beytlik qəzəlinə 7 bəndlik təxmis yazmışdır. Burada da bəzi 

beytlərin sırasının Füzuli əsərlərinin Bakı nəşrlərindəki ardıcıllıqdan fərqləndiyini görürük. 
Haqqında danışdığımız cüngdə şirvanlı şair Nəbinin Füzulinin “Qıldı ol sərv səhər naz ilə həmmamə 

xüram” misrası ilə başlanan 10 beytlik qəzəlinə yazdığı 10 bəndlik müxəmməsi vardır. Şairin Füzuli şeirini 
dərindən duyduğunu, onun beytlərinə həssalıqla yanaşdığını görürük. Nəbi əlavə etdiyi misralarda həm uğur-
lu qafəyələr tapmış, həm də orijinal keçid etmiş, fikir ardıcıllığını təmin etməyə nail olmuşdur: 

 
Çəkərəm hər dəm anın dərdi-qəmi-hicranın, 
Yad qılmazmı əcəb bisərü bisamanın, 
Dad edib tutmaya ta əhli-sitəm damanın, 
“Nilgun futəyə sardı bədəni-üryanın, 
San bənövşə içinə düşdü müqəşşər badam” (1, v. 203 b). 

 
Füzuli gözəlin çılpaq bədəninin hamamda göy rəngli fitəyə sarınmasını təmizlənmiş badamın bənövşə-

nin içinə salınmasına bənzədir, orijinal təşbehlə gözəl poetik obraz yaradır. Nəbi bu beytə əlavə etdiyi son 
misra ilə maraqlı bir keçid yarada bilmşdir. O sanki əlavə etdiyi keçid misrası ilə məşuqənin fitəyə sarınma-
sının səbəbini izah edir. Sən demə, gözəl aşiqlərin onun ətəyindən tutmalarını istəmədiyinə görə fitəyə bü-
rünmüşdür. Məlum məsələdir ki, fitənin ətəyi olmaz. 
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Molla Gülü Zəlaminin Füzulinin 7 beytlik “Yetməzmi” rədifli qəzəlinə yazdığı 7 bəndlik təxmisi mü-
əllifin dahi şairin əsərinə həssaslıqla yanaşması, dilinin sadəliyi, keçidlərin orijinallığı ilə diqqəti cəlb edir.  

Əlyazma cünglərdən götürdüyümüz, haqqında ilk dəfə məlumat verilən bu XVIII əsr Azərbaycan 
müxəmməsləri bir sıra cəhətləri ilə diqqəti cəlb edir. Birincisi,burada əsərləri nəzərdən keçirilmiş şairlərin 
(Mənsəbi Ağdaşi, Məhcur Şirvani, Nəbi, Mola Gülü Zəlami, Zari, Asəf, Safi, Aşıq Saleh, Mövlana Kazım) 
yəqin ki, hamısı Şirvan bölgəsindəndirlər. Tərtibçi və katib Zari cüngə bir neçə təbrizli, osmanlı şairin əsərlə-
rini daxil etsə də, buraya, əsasən, şirvanlı şairlərin şeirlərini salmışdır. Bununla da XVIII əsrdə Şirvanda ge-
dən ədəbi prosesin vüsəti barədə daha ətraflı məlumat əldə etmiş oluruq. XVIII əsrin əvvəllərində bu bölgə-
nin Nişat, Şakir, Məhcur, Ağa Məsih kimi sənətkarlarının fəaliyyət göstərdiyini bilirdik. İndi isə həmin əsrin 
Azərbaycan poeziyasını zənginləşdirmiş şirvanlı şairlərin siyahısının əhəmiyyətli dərəcədə genişləndiyini 
görürük. 

Fikrimizcə, iknici, bəlkə də ən diqqətəlayiq məsələ isə odur ki, cünglərdən də göründüyü kimi, XVIII 
əsrdə Şirvanda cərəyan edən ədəbi prosesdə müəyyən mənada lokallıq müşahidə olunsa da, bölgə ədə-
biyyatının ümumazərbaycan ədəbiyyatının tərkib hissəsi olduğu şübhə doğurmur. Həmin dövrdə Azərbaycan 
ədəbiyyatında özünü göstərən bir sıra yeniliklər, həyat gerçəkliklərinin, dünyəvi eşqin realistcəsinə əksinə, 
dilin sadəliyinə meylin daha da artması bu bölgənin şairlərinin əsərlərində də özünü qabarıq göstərməkdədir. 

Bu yeni məlumatlar XVIII əsrdə yalnız lokal bir Şirvan bölgəsinin deyil, bütövlükdə Azərbaycanın 
ədəbiyyatını daha ətraflı, daha obyektiv nəzərdən keçirməyə imkan verir. Bu şairlər ədəbiyyat tarixində 
Vaqif səviyyəsində novator sənətkar ola bilməsələr də, istedadları, ədəbi zövqləri, ədəbiyyata dərindən 
bələdlikləri hesabına əsl sənət nümunələri yaratmışlar. Onların adı, əsərləri XVIII əsr ədəbiyyat tariximizdə 
layiqli yerini tutmalıdır. 
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 Наиля Мустафаева 
 

Неизвестные мухаммасы, написанные в ХVIII веке 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Исследователям известны мухаммасы таких известных поэтов ХVIII века, как Вагиф, Видади, 

Ага Масих, Нишат, Шакир Ширвани. В рукописных сборниках-джунгах, храняшихся в Институте 
Рукописей имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана можно найти мухаммасы неизвестных до 
сих пор азербайджанских поэтов, как Мансаби Агдаши, Наби, Молла Гюлю Залами, Зари Арaши, 
Асаф, Сафи, Ашыг Салех, Мовлана Казым и др. Всестороннее изучение этих произведений показыва-
ет, что стихи этих поэтов во многом созвучны со стихами других поэтов ХVIII века. Они ярко отра-
жают дух своего времени. В этих произведениях мы видим стремление поэтов той эпохи к реалисти-
ческому отображению жизни, простoте языка. 
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Naila Mustafayeva 
 

Unknown mukhammases written in the 18th century 
 

SUMMARY 
 

Researchers know about the mukhammases written during the 18th century by well-known poets such 
as Vaqif, Vidadi, Agha Masih, Nishat, Shakir Shirvani. Collection of manuscripts – jonks preserved in the 
Institute of Manuscripts named after Mahammad Fizuli of ANAS include unknown mukhammases of the 
Azerbaijani poets – Mansabi Agdashi, Nabi, Molla Gulu Zalami, Zari Arashi, Asaf, Safi, Ashuq Saleh, Mov-
lana Kazim and others. A comprehensive research of these works shows that, poems of above mentioned po-
ets were similar to those ones of the other poets lived during the 18th century. They clearly reflected the spirit 
of the period they lived. In these works we see the poets’ pursuit of the real reflection of the life and 
simplicity of the language.  
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XVI əsr Bağdadda, bu şəhərin fasilələrlə tabe olduğu Səfəvilər və Osmanlı dövlətində ədəbiyyatın, poe-

ziyanın çiçəkləndiyi bir dövr olmuşdur. Tarixdən məlum olduğu kimi, Bağdad 1508-ci ildə Şah İsmayıl Səfə-
vi tərəfindən tutulmuş, 1534-cü ildən Sultan Süleyman Qanuninin zamanında Osmanlıların hakimiyyəti altı-
na keçmişdir. 1623-cü ildə I Şah Abbas Səfəvi şəhəri geri alsa da, beş il sonra Osmanlı hökmdarı IV Sultan 
Murad Bağdadı yenidən tutmuşdur (2, s.10). Tarix boyu islam mədəniyyətinin qoruyucusu olan Bağdad şə-
hərinin mədəni həyatında azərbaycanlıların və osmanlı türklərinin özünəməxsus rolu olmuşdur. XVI əsrdə 
Bağdadda ədəbiyyatın, xüsusilə də türkdilli ədəbiyyatın inkişafının sübutlarından biri də Əhdi Bağdadinin (?-
1594) «Gülşəni-şüəra» təzkirəsidir. Tədqiqatçılar onun Azərbaycan türkü olduğunu xüsusi olaraq qeyd et-
mişlər. Görkəmli türk alimi İsmayıl Hikmət Ertaylan «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi» adlı kitabında yazır: 
«Hicri onuncu əsrin yetişdirdiyi klassik türk şairlərindən biri də Əhdidir. Əhdi uzun müddət seyr və səyahət-
də bulunmuş, Türkiyədə və İstanbulda yaşamış olmasına rəğmən ləhcə etibarilə Azərbaycana mənsubdur» 
(1, s.157-158). İsmayıl Hikmət, həmçinin, bağdadlı olan Şəmsi, Hüsni, Rindi, Zehni və Elmini də Azərbay-
can şairləri kimi təqdim edərək araşdırmışdır. «Bağdadda yaranan Azərbaycan ədəbiyyatı və Ruhi Bağdadi 
divanı» adlı kitabında Əhdi Bağdadini Məhəməd Füzulidən sonra XVI əsrdə Bağdadda Azərbaycanı təmsil 
edən ikinci sənətkar (2, s.15) adlandıran professor Azadə Musabəyli onun əsasən osmanlı şairlərinə həsr edil-
miş təzkirəsində həmvətənlərinə yer ayırmasını xüsusi qeyd etmişdir. C.S.Robinson Əhdinin təzkirəsinə həsr 
etdiyi məqaləsində Osmanlı müəlliflərinin onun bu əsərinə layiq olduğu qədər önəm vermədiklərini deyir, 
bunun səbəbini isə Bağdadın Osmanlı imperatorluğunun əyalət şəhəri olmasında görür: «Osmanlı imperiya-
sının əsas mədəniyyət mərkəzlərindən nisbətən aralıda yerləşən Bağdadda doğulmuş Əhdini bəziləri xüsusi 
diqqətə layiq olmayan əyalət əhli kimi də qəbul edə bilər» (3, s.174).  

Əhdinin h.971-ci ildə (m.1563-1564) yazdığı, sonralar əlavələr etdiyi «Gülşəni-şüəra» təzkirəsi müqəd-
dimə, dörd rövzə (hissə) və xatimədən ibarətdir. Ə.Bağdadinin həyat və yaradıcılığı, təzkirəsi barədə iri 
həcmli tədqiqat əsəri yazmış, müxtəlif əlyazma nüsxələri əsasında əsərin elmi-tənqidi mətnini tərtib etmiş 
türk alimi Süleyman Solmaz 381 şairi əhatə edən təzkirədə digər mənbələrdə adı çəkilməyən 149 şairdən da-
nışıldığını bildirmişdir (4, s.X). Alim həmçinin göstərir ki, əsər geniş bir coğrafiyanı Osmanlı dövlətinin 
idarəsi altında olan İraqla, Bağdadla bərabər Azərbaycan, Buxara, Suriya və Misrin qələm sahibləri barədə 
də məlumat verir. Böyük Azərbaycan alimi Füzulinin ölümünə səbəb olan xəstəlik barədə, onun şair oğlu 
Fəzli barədə də biz ilk dəfə Əhdidən öyrənirik (4, s. 10). Onun haqqında məlumat verdiyi Azərbaycan şairlə-
rindən Füzuli, Fəzli, Şəmsi, Rindi, Zöhdi, Muradi, Hüsni, Elmi, Kəlayi, Həsiri, Məhvi, Nadiri, Natiqi, Vale-
hi, Zəmiri, Fərdi və başqalarını göstərmək olar. Çoxsaylı şairlər barədə məlumat əldə etmək üçün yazıçı 10 il 
səfərlərdə olmuş, Anadoluda, İstanbulda yaşamış, bir sıra sənətkarlarla görüşmüş, bəzən əsərlərini şairlərin 
özündən, bəzən də başqalarının vasitəsilə almışdır.  

Əhdi Bağdadinin «Gülşəni-şüəra» təzkirəsinin fəsilləri cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinə məxsus şairlər 
barədə məlumat və şeirlərindən nümunələrdən ibarətdir. Birinci rövzə şeirlər toplusu – divan müəllifi I Sul-
tan Süleymana, ikinci rövzə onun dövrünün görkəmli alim və sənətkarlarına, üçüncü rövzə sancaq bəyləri və 
dəftərdarlara, sonradan əlavə edilmiş dördüncü rövzə isə II Sultan Səlim dövrünün şairlərinə həsr edilmişdir.  

Əhdi təzkirəsində müasiri və həmvətəni olan Məhəmməd Füzuliyə hörmət və məhəbbətini ifadə etmiş-
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dir. O, digər bağdadlı şair Fəzlinin Mövlana Məhəmməd Füzulinin oğlu olması barədə məlumat vermişdir. 
Əhdi Fəzlini geniş bilikli alim, ərəb, fars və türk dillərində gözəl şeirlər yazan şair kimi təqdim etmişdir (4, 
s.476). Ə.Bağdadinin adlarını çəkdiyi əslən bağdadlı olan şairlərdən bir neçəsi onun qohumlarıdır. Şəmsi 
Bağdadi onun atası, Hüsni Bağdadi əmisi, Rindi Bağdadi əmisi oğlu, Zöhdi Bağdadi Rindinin oğlu, Muradi 
Bağdadi təzkirə müəllifinin kiçik qardaşı, Hüzni Bağdadi qohumlarından biridir. Müəllif əslən bağdadlı olan 
Azərbaycan şairi Elmidən danışarkən onun dövrünün görkəmli alim və xəttatı olduğu barədə məlumat verir 
(4, s.210). «Gülşəni-şüəra»dan XVI əsrdə yaşamış, Kərbəlada doğulmuş Azərbaycan şairi Kəlayinin ədəb və 
mərifəti ilə seçildiyi, öyrənmək həvəsi ilə ölkələr gəzdiyi, ustadi-pirlərdə kəramət sahibləri ilə görüşdüyü, 
Cahan Dədə ləqəbilə məşhurluğu məlum olur.  

Əhdi təzkirəsində əslən bağdadlı olmayan, buraya başqa yerdən gəlmiş azərbaycanlı şairlərdən də danış-
mışdır. Bunlardan Həsirinin adını çəkmək olar. Verilən məlumata görə o, XVI əsrdə Azərbaycanın Şirvan 
bölgəsində doğulub, boya-başa çatmışdır. Əhdi məlumat verir ki, Həsiri gəncliyini əyləncələrlə keçirmiş, 
yurdsuz-yuvasız olmuş, ömrü ehtiyac içində keçmişdir. Bağdadda şeir yaradıcılığı ilə məşğul olmuş, özün-
dən sonra xeyli poetik irs qoyub getmişdir (4, s.271). Təzkirədə əsli şirvanlı olan başqa bir şair Hali haqqında 
deyilir ki, onun atası vaxtilə Şirvandan Osmanlı dövlətinə, İstanbula köçmüşdür. Ailəlikcə hamısı alim, ziyalı 
olmuş, əksər elmlərə dair kitabları mütaliə etmişlər. Hali ərəb, fars və türk dillərində şeir müəllifidir, nəstəliq 
xəttində ustad bir xəttatdır, bacarıqlı katib – münşidir (4, s.273). 

Ə.Bağdadi təzkirəsini yazarkən müxtəlif mənbələrdən istifadə etmiş, haqqında məlumat verdiyi bir çox 
şairlərlə özü görüşmüş, nümunə olaraq verdiyi şeirləri də onlardan almışdır. Bütün bunlar barədə təzkirədə 
danışılır. Əgər Əhdinin hansı şairlə harada görüşdüyünü nəzərdən keçirsək, görərik ki, bu şəhərlər Osmanlı 
imperatorluğunun demək olar ki, hər tərəfini əhatə edir: Piri Paşa (Adana), Temerrüd Əli Paşa (Sivas), Pərviz 
Əfəndi, Süruri Əfəndi, Rizayi Əfəndi (Dimetoka, Ədirnə, İstanbul), Əmri Çələbi (Ədirnə, Bağdad), Əmani, 
Behişti (İstanbul), Cüdayi, Həmdi Bursəvi (Bağdad), Hatəmi bəy (Ədirnə, İstanbul), Sami, Ruhi Çələbi 
(Bağdad), Rəf’i Çələbi, Tüfeyli (Bağdad), Tərzi (Bağdad), Təriqi (Bağdad), İzari Çələbi (Ədirnə və İstan-
bul), Ədni (Bağdad), Arifi, Fani (Bağdad), Lütfi Əcəm (Bağdad), Məcdi (İstanbul və Bursa), Məhfi (İstanbul 
və Bursa), Növ’i Çələbi (Ədirnə və İstanbul), Vüsali Çələbi (Ədirnə və İstanbul).  

Əhdi təzkirəsində şairlərlə necə görüşməsi, onlarla necə tanış olması, şeirlərindən nümunələri necə əldə 
etməsi barədə də bilgiləri həvəslə vermişdir. Məsələn, Osmanlı şairi Təmərrüd Əli Paşa haqqında yazır ki, 
onunla Bağdaddan tanış idik. Sonradan o gözəl dost ilə Sivasda görüşüb, bir müddət yanında qaldım (4, 
s.109). Razi Əfəndi barədə yazır ki, Dimetoka, İstanbul və Bursada onun məclislərində iştirak edib, şeirlərini 
eşidərdim (4, s.316). Məcdi haqqında bəhs edir ki, onun evində bir ilə qədər qalmış, bu müddətdə əsərləri ilə 
tanış ola bilmişdir (4, s.509).  

Bir sıra şairlər haqqında məlumatı Əhdi Bağdadi başqa adamlardan və ya qaynaqlardan almışdır. Belələri 
haqqında o əsasən «övsafın eşitdiyimiz şüəradandır» yazmışdır. Əhdinin şəxsən görməyib haqqında 
başqalarından bilgi aldığı şairlər aşağıdakılardır: Üsuli, Ənvəri, Hafiz, Heyrəti, Hüsami bəy, Hisali, Riyazi 
Üskübi, Sehri Üskübi, Safi, Sərfi, Zəifi, Qüdsi, Məşrəbi, Müidi, Hilali, Yetim Əli Çələbi. Əhdi bunlardan 
başqa Ülfəti, Arif Çələbi, Qafuri Çələbi adlı şairlər barədə də məlumatı başqa mənbələrdən və ya şəxslərdən 
almışdır. Təzkirəçi bəzi şairlərlə məktublaşmış, şeirlərini məktub vasitəsi ilə almışdır. Bu cür şairlərdən 
ikisinin adı təzkirədə ayrıca çəkilir. Bunlardan biri Osmanlı şairi Əhməd Paşa Nə’tidir. Müəllif Əhməd Paşa 
Nə’tini elmlərdən xəbərdar, nəzm qaydalarını gözəl bilən, şeirləri mükəmməl, qəzəllərinin dili səlis bir şair 
kimi təqdim edir. Sonra isə deyir ki, Əhməd Paşa ona məktub yazaraq şeirini göndərmişdir (4, s.166).  

Muradi Bağdadi haqqında isə Əhdi yazır ki, qürbət dünyada ciyəri qanla dolan şair ona hörmət və 
məhəbbətlə öz şeirlərini göndərmişdir (4, s.544).  

Əhdi Bağdadinin «Gülşəni-şüəra» təzkirəsi Azərbaycan türkcəsində yazılmış ilk təzkirə hesab olunur. Bu 
əsərdə Əhdinin oxuduğu Lətifi təzkirəsində haqqında danışılmayan 272 şairin həyat və yaradıcılığı haqqında 
məlumat, əsərlərindən nümunələr vardır. Müəllifin 149 şair barədə verdiyi məlumata başqa təzkirələrində 
rast gələ bilmirik.  

C.S.Robinson əsərin meydana çıxması səbəbi barədə belə yazır: «Əhdinin sətiraltı fikirlərini oxuyarkən 
belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, «Gülşəni-şüəra» təzkirəsinin tərtibi, çox ehtimal ki, müəllifin Anadolu və 
İstanbul camaatına minnətdarlıq rəmzi olaraq Osmanlı ədəbi tarixinə şəxsi töhfəsini vermək arzusundan doğ-
muşdur. Ehtimal ki, təzkirə yazmaqda o, iki məqsəd güdmüşdür: Rum xalqına öz təşəkkürünü bildirmək və 
Bağdad əhlini məlumatlandırmaq» (3, s.176-177). Osmanlı müəllifi Hasan Kınalızadə Çələbi, Əhdi Bağdadi-
dən yazan bir sıra digər müəlliflər onun İstanbulda olmasından, məşhurluğundan, şeirlər yazmasından, hətta 
divan tərtib etməsindən yazmışlar. Bu deyilənlərə onu əlavə etmək istərdik ki, müəllif təzkirəsində geniş bir 
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bölgənin – İstanbuldan, Ədirnədən tutmuş Şərq vilayətlərinə qədər Osmanlı dövlətinin, bəzi digər ölkələrin 
də şairlərini əhatə etməyə çalışmışdır. Əhdi təzkirənin əvvəlində bu əsəri yazması səbəbi barədə danışarkən 
Osmanlı dövlətinin müxtəlif yerlərinə səyahətlər etməsini xüsusi olaraq qeyd etmişdir (4, s.85-86). Bu isə 
əsərin öncədən geniş bir dairəni əhatə edəcəyi nəzərdə tutulduğunu göstərir. «Gülşəni-şüəra» İstanbulda, 
digər Osmanlı şəhərlərində ədəbi mühit, şeirin vəziyyəti barədə dəyərli mənbədir. Bununla bərabər, xüsusi 
olaraq qeyd etmək istərdik ki, Əhdi Bağdadinin «Gülşəni-şüəra» təzkirəsi XVI əsrdə Bağdad ədəbi mühiti, 
bu şəhərin şairlərinin həyat və yaradıcılığı barədə əvəzsiz mənbədir.  
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       Таира Алиева 

О литературной среде эпохи Ахди Багдади 
 

РЕЗЮМЕ 
 
В статье рассматривается литературная среда, созданная в XVI веке в Багдаде. Выдающийся ли-

тератор этой эпохи Ахди Багдади в тазкире «Гюльшани-шуара» дает ценные сведения о жизни и 
творчестве поэтов и писателей XVI века. В тазкире рассказывается о 149 поэтах, не упомянутых 
ранее в других источниках.  

 
Aliyeva Tahira 

 
About the literary environment of Ahdi Baghdadi’s epoch 

 
SUMMARY  

 
This article considers literary epoch created in Bagdad in XVI century. In tazkira “Gulshani-shuara” 

Ahdi Bagdadi, an outstanding specialist in literature of this epoch, gives valuable information about life and 
works of poets and writers of XVI century. Tazkira tells about 149 poets who were not mentioned before. 
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AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi 
   

  
ŞƏRƏF XANIM “DİVAN”ININ ƏLYAZMA  

NÜSXƏLƏRİNDƏ XALQDAN GƏLƏN  
DEYİMLƏR VƏ İFADƏLƏR 

 
Açar sözlər: Şərəf xanım, divan ədəbiyyatı, “Kitabi-dədə Qorqud”, xalq, atalar sözləri.  
Ключевые слова: Шереф ханум, литература дивана, «Китаби-деде Коркуд», народ, пословицы. 
Key words: Sharaf Khanim, the Divan`s literature, “The book of Dede Korkud”, people, proverds. 
  
Atalar sözləri və deyimlər xalqın təfəkkür tərzinin güzgüsüdür, işləndikləri dilin çiçəkləri və dürrləri-

dirlər. Bir dahi insanın şəxsiyyəti doğumuyla başlayıb ölümünə uzanan yolda zamanla dolğunlaşaraq ətrafına 
işıq saçmağa cəhdə çalışırsa, ata sözləri də xalqların gerçək mədəniyyətlərini meydana gətirərək şəxsiyyət 
sahibi olduqları anda meydanda təzahür edərlər. Atalar sözləri daxili yaşantını və sosial əlaqələri nizamlaya 
biləcək etibarlı bir kriteriya olaraq insan həyatına işıq salır və nizamlı yön verir. Əsrlərin süzgəcindən keçə-
rək günümüzə gələn atalar sözləri və deyimlər, dil və düşüncə tariximizi vacib cizgilərlə vurğularkən, xalqın 
dil və mədəniyyətiylə nə qədər zəncirvari bağlı olduğunu və onlara nə dərəcədə hakimliyini əhatə edir. Türk 
xalqlarının özlərinin qədimliyi qədər də onların ata sözləri də əski və uludur. Hətta bu günkü zamanda 
bilinən ən əski türk dili lüğəti hesab edilən “Divani-lüğatit-türk”də külli miqdarda atalar sözü vardır. Adı 
çəkilən bu lüğətdə ümumilikdə 318 dəfə atalar sözü çəkilib: I cilddə - 163; II cilddə - 51; III cilddə 104 dəfə. 
Bunlardan 3-ü üç dəfə, 26-sı iki dəfə təkrarlandığına görə bu lüğətdəki atalar sözlərinin sayı 283 ədəddir. 
Üçü isə əslində özlərinə “Sab” (atalar sözü) deyilməsinə baxmayaraq lüğətdə verilən bəzi kəlmələrin cümlə 
içindəki işlənməsini göstərmək üçün qurulmuş adi cümlələrdir. Dünya səviyyəsində misilsiz əsər kim tanınan 
XI əsr tarixi abidəmiz “Kitabi-Dədə Qorqud”da isə, ümumi sayı 82 olan və bu gün də həyat örnəyi olan 
atalar sözü deyilmişdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” oğuz türklərinin ən ülvi, ən sanballı ensiklopedik abidəsi, 
“ana kitabı”dır. Türkologiyada ən çox tədqiq olunan abidələrindən biri və sözün əsl mənasında birincisi də 
“Kitabi-Dədə Qorqud”dur. (7,3).  

XIX əsrdə Osmanlı ədəbiyyatı XVIII əsrin sonlarından başlayan ictimai-siyasi, iqtisadi, ticari, mədəni 
dəyişikliklə əlaqədar yeni cərəyanlarla xarakterizə olunurdusa da, əksinə Şərəf xanım (1809-1861) şeirində 
kökünə bağlılıq xeyli dərəcədə özünü büruzə verirdi. Onu öz müasirlərindən fərqləndirən əsas amillərdən biri, 
divan ədəbiyyatının ənənələrinə uyan şeirlərini canlı xalq dilindən, ailə mühitindən gələn tərzlə zənginləşdir-
məsi, dəbdəbəli saray üslubunu xəlqi kəlmələrlə bəzəməsidir.  

 
1.Acımam, hər nə çəkərsən sana, billah, könül.(9,84a)  
2. Ariyətdir bizə dünya, nə sənindir, nə bənim (9,97a)  
3. Adəmi taşdən pək imiş der idim. (9,37a) 
4. Həp, Şərəflə bitdi səbrü samanım,  
Ahdən qeyri şimdi karın yoq.(9,71a). 
5. Tiri həp canə işlər, ey qaşi yay. (9,78a). 
6. Acımazmasan da, deməzmisən, əcəb biçarə. (9,101 a). 
7. Etməz isəm fəda sana, bu canı neyləyim. (9,112a) 
8. Bana naləm yetər həzin-həzin, 
Ötmə bülbül, yanımda yarım yoq. (9,70a) 
9. Dillərə dastandır qəmzən. (9,78a) 
10. Tağıtmış olan əqlimi sövda, xəbərim yoq. (9,71a) 
11. Ninni ilə əgləyim,  
Bən də səfa eyləyim,  
Kəndini bil söyləyim,  
Sonra Nəqiyyəm, sana. (9,344a) 
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Şərəf xanımın ədəbi formalardan ən arxaiki, ən qədimi, ən klassiki olan “ninni” tərzində yazdığı şeir-
ləri əvvəldən axıra qədər xalq danışığının, canlı deyim tərzinin, ozan ədəbiyyatının bariz nümunəsidir. Sənət-
karın şeirlərinin ən dəyərli cəhətlərindən biri də ümumxalq sözlərinin, xalqın həyatına və gündəlik məişətinə 
aid olan kəlmələrin osmanlı ədəbi dilində bəlkə də ilk dəfə işlənən türkmənşəli sözlərin bolluğudur. Məs: 
“yoq”, “yuf” (təəssüf mənasında), “nuş”, “taş”, “kibi”, “yar”, “hiç”, “həp”, “var”, “gün”, “dastan”, “bən”, 
“sən”, “ah”, “nola”, “can”, “ninni”, “kəndim” (“özüm” mənasında), “köprü”, “vətən” kimi isimlər və təyinlər, 
“çıldırır”, “ötə”, “bulmadı”, “dut”, “dutsa”, “bulmadı”, “yetər”, “soralım”, “qıl”, “talma”, “baxar” və s. fellər 
bu qəbildəndir. Şərəf xanım özündən əvvəlki və müasiri olan şairlər kimi bu sözlərdən çəkinmir, əksinə 
onları böyük ustalıqla şeirinə gətirir. “Almaq güc imiş” (9,135a), “toxunma, öylə dursun” (9,134a), “şəm` ilə 
yandım, tutuşdum” (9,139a), “xəstə könlüm”, “talma qəmə dərin-dərin”, (9,141a), “sən gəl”, “hər il” (,142a), 
“tağə çıxsam”, “ahım kibi”, “qəm çəkmə” (9,46a), “ayna bulunmaz” (9,46a) kimi sadə, dəyişməz xalq 
tərkibləri Şərəf şeirinin dilinin gözəlliyini vurğulayan cəhətlərdir. Aşağıdakı misralarda verilən ifadələr öz 
sadəliyini, xalq danışıq formasını saxlamaqla bərabər, incə, dəqiq, gözəl şeir dilini təyin edən kateqoriyalar 
şəklində işlədilmişdir: 

1. Bir gün aram edəməm sənsiz, əfəndim, tez gəl, 
Bilmiş ol kim, qıyaram canıma kəndim, tez gəl. (9,86a)  
2. Almaq güc imiş yarımı əğyarın əlindən, 
Bülbül gülini qurtaramaz xarın əlindən. (9,135a) 

 
Yuxarıda göstərilən beytlərdə “bir gün aram edəməm sənsiz”, “qıyaram canıma kəndim”, “almaq güc 

imiş”, “bülbül gülünü qurtaramaz” ifadələri sanki canlı xalq dilindən gələn ibarələrin eynisidir. Belə təsvirlər 
şeirin hissi təsirini artırmaqla yanaşı, ona bir canlılıq və doğmalıq əlamətləri bəxş edir.  

Şərəf xanımın yaradıcılığını tədqiq edərkən onun bir çox əsərlərində bu və ya digər formada atalar 
sözlərinin, alqışların və xalqdan gələn ibarələrin işləndiyinin şahidi oluruq.  

 
1. Adəmi taşdən pək imiş der idim. (9,37a) 
2. Nə ə`la vəqt imiş keçdi, dəriğa bilmədim qədrin. (9,25a)  
3. Qondı qəti çox başlara sövdayi-məhəbbət. (9,19a).  
4. Bir gün çəkər əlbət, çıxarır rahi-nicatə,  
 Bənd olsa əgər gərdənə qüllabi-həqiqət.  
5. Yardən qeyri cəhandə kimsə yar olmaz bana. (9,1a) 
6. Yenə etmiş diyarına övdət. (8,494) .  
7. Etsin Allah şəfasın əta. (8,II,341).  
8. Bə`d əzin Həqqə əmanət olasın, 
 Xəstəlikdən yenə səhhət bulasın. (8,II,342).  
9. Sağ olasan daima. (8,II,344). 
10. İstədigindən ziyad, 
 Al olasın şadman.( 8,225) 

 
Qədim adətlərimizin, maddi və mənəvi mədəniyyətimizin tarixini öyrənmək üçün “Dədə Qorqud” ki-

tabına dönə-dönə qayıtmaq lazımdır. (3,84). Şərəf xanım poeziyasının ümumtürk xalq yaradıcılığında yer 
alan atalar sözləri və zərbül-məsəllərdən, o cümlədən möhtəşəm Dədə Qorqud abidəsinin zəngin mənəvi-et-
nik incilərindən faydalandığının şahidi oluruq: 
 
Şərəf xanım “Divan”ı “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsi Ümumtürk atalar sözü və zərbül-

məsəllər 
1. Gərəkdir əvvəlində hər ümurun yadi-
bismillah,  
Anı əlzəmdir etmək mütləqa mö`tadi-
bismillah. (8,I,2) 

Allah-allah dinməyincə işlər onmaz. 
(4,31) 

Allah istəsin.(8,257) 

2. Eyləməzdim bu qədər kimsəyə izhari-
fəraq, Bükdi qəddi-əməlim ney- 
ləyəyim bari-fəraq. (9,67a) 
 

2.  2. Dərd adamı ağladar.(8,107) 

3. Ariyətdir bizə dünya, nə sənindir, nə 
bənim. (9,97a) 

3.Fani dünya kimə qaldı? 
Gəlimli, gedimli dünya, 

3. Süleyman peyğəmbərə qalmayan dünya 
bizə də qalmaz. 



     
ƏLYAZMALAR YANMIR 

 

25 
 

№ 1, 2015 

 Son ucı ölümlü dünya.(4,93) 
 
 

4.Aşiqi-şuridəyəm, namusü ar olmaz 
bana. (9,1a) 

4. Başıma qaxınc, üzümə toxunc.(5,40) 4. Arsız adam utanmaz. 

5. Halimi ərz edəməm, bir ucı şəkvayə 
çıxar. (9,3a) 

5. 5. Ahı ərşə qalxar. 

6.Hər qəzəl bir vələdi-qəlbimdir, həşrədək 
yenə güm olmaz adım. (8,II,257) 

6.  6. Deyilən söz yadigardır. 
 
 

7.Hər hünərü elmi bil, 
Kim, olasan nüktədan. (8,225) 

7. Bu dünyanı ərənlər əql ilə 
bulmuşlar.(4,86) 

7. Elm hər müşkülü açar. 

8. Vəqti gəldikdə təvəqüf edəməz pirü 
cəvan. (8,157)  

8. Çıxan can geri gəlməz; Ölən adam 
dirilməz.(51,31)  

8. Ölüm cavana, qocaya baxmaz. 

9. Bulunmaz xəstənin dərdinə dərman, 
vəqti gəldikdə. (8,216) 

9. Əzəldən yazılmasa, qul başına qəza 
gəlməz.(4,31) 
Qadir Tanrı verməyincə ər bayılmaz. 

9. İnsanın alnına nə yazılıb, o da başına 
gələcək.  

10. Ya İlahi, degiləm müstəhəq, ehsan 
eylə, kərəmü lütfini haqqımda firavan 
eylə. (9,2a) 

10. Təkəbbürlük eyləyəni tanrı sevməz. 
(5,31) 
Könlün yuca tutan ərdə dövlət olmaz. (5, 
14) 

10. Allah lovğa insanı sevməz.  

11.Dili-şuridə, heyfa, yarə, yar əğyarə 
maildir, Bilinməz hikməti, bülbül gülə, 
gül xarə maildir. (9,30a) 

11. 11. Sevginin gözü kor olar. 

12.Qənqi çeşmə tutiya oldun, təbibim, əl-
əman, Xəstə çox, ehyayə aya niyyətim 
kimdir bu şəb. (9,14a) 

12. Ağlamaqla nəsnəmi  
 olur. (4,147)  

12. Dərd çox, təbib yox. 

13. Lal eylədi heyrətlə dili möhnəti-əğyar. 
(9,26a). 

13. 13. Heyrətdən lal oldu. 

14. Səbr eylə, Şərəf, sən də, budur adəti-
əğyar. (9,26a) 

14. 14. Səbr edəni Allah da sevər. 

15.Alovlandırdı yeni baş-dan atəşim 
təkrar. (9,29a) 

15. 15. Öz odu özünü yandırır. 

16. Gəl bəzmimə erkən də, nə derlərsə, 
desünlər, Qıl çeşmimi rövşən də, nə 
derlərsə desünlər. (9,38a) 

16. 16. Dəyirman bildiyini edər, çax-çaxı baş 
ağrıdar. 

17. Leyla ilə Məcnundamı, də`vayi-
məhəbbət, Qondı çox başlara sövdayi-
məhəbbət. (9,19a)  

17. 17. Leyli bazarıdır, Məcnun can satır.  

18. Olsa da Loğman, bulamaz çarəmi, 
İşlədi əzayə səmi-intizar. (9,37a)  

18. 18. Eşq dərdinə çarə yoxdur. 

19. Yad eyləyüb keçən dəmi ah eylər, 
ağlaram. (9,110a) 

19.Çıxan can geri gəlməz. (5,14) 19. Keçən günə gün çatmaz, calasan günü 
günə. 

20.Çeşmi-cəlladi qədər aşiqə qəttal olmaz. 
(9,44a) 

20. 20. İnsanın özü özünə etdiyini bütün aləm 
yığılsa edə bilməz.  

21. Gündən əyan rif`əti-Monlayı-Rum. 
(8,I,56) 

21.Yalan söz bu dünyada olunca, olmasa 
yeg.(5,14) 

21. Həqq sözdən gül iyi gəlir. (2,29). 

22. Könlümdə yox sürur, gülistanı 
neyləyim? Canımda var fütur, o seyranı 
neyləyim? (9,111a); Neyləyim versə bana 
cənnəti Mövla, sənsiz. (9,57a) 

22.Qonağı gəlməyən qara evlər yıxılsa 
yeg. (5,14) 

22. Yarsız cənnəti neyləyim? 

23. Səbr et edər Kirdgar, 
Mahiyyətin aşikar. (8,225) 

Əcəl vədə irməyincə kimsə  
Ölməz. (5,14) 

23. Səbrilən həlva bişər, ey qora, səndən. 
Bəsləsən atlas olur tut yaprağından. (2,35)  

24. Hiç birmidir üşşaq ilə mahiyyəti-
əğyar. (9,27a)  

Qarı düşmən dönübən dost olmaz.(5,14) Qarı düşmən dost olmaz. (2,37) 
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Самира Алиева 

 
Народные изречения и выражения в списках рукописей Шереф ханум 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье даются подробные сведения о народных изречениях и выражениях, имеющих место 

в творчестве известной писательницы Османской литературы ХIХ века Шереф ханум. Содержатель-
но расскрывается фактор, отличающий Шереф ханум от современников – обогащение литературы 
Дивана живым народным языком, украшение торжественного придворного стиха народными фраза-
ми. В статье также говорится о поговорках созвучных с «Китаби-Деде Коркут». 

 
Samira Aliyeva 

 
In Sharaf khanum’s poems phrases and idioms originating from folklore 

 
SUMMARY 

  
 

This article contains information about phrases and idioms originating from folklore in the poems of 
Sharaf khanum who was prominent poetess of XIX century Ottoman poetry. The factor which separates 
Sharaf khanum from her followers is that she enriched divan literature with folk speech and embellished 
magnificent court poems with folk phrases. The article gives full information about this factor. This article 
also deals with the proverbs which match “The Book of Dede Korkud”. 
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MİFOLOJİ TƏSƏVVÜRDƏ ZƏRDÜŞTİLİK 

OBRAZLARI 
 
Açar sözlər: zərdüştilik, mifologiya, şifahi ədəbiyyat, dualizm, kult,  
Ключевые слова: Зороастризм, мифология, фольклор, дуализм, культ  
Key words: Zoroastrianism, mythology, folklore, dualism, the cult 
 
İstər islamaqədərki, istərsə də islamdan sonrakı dövrdə zərdüştilyin və atəşpərəstliyin Azərbaycanın şi-

fahi xalq ədəbiyyatına təsiri davamlı və sistemli olmuşdur desək, səhv etmərik. Professor Z.Quluzadə bunun-
la bağlı yazır: “Zərdüştiliyin iki başlanğıcın vəhdəti və mübarizəsi üzərində yüksələn mövcudatla bağlı təsəv-
vürləri, təbiətə və insana yönəlmiş humanizmi, azad iradəli insanın fəallığı, utopik cəmiyyət haqqında ideya-
ları, gözəlliyə münasibəti, fəlsəfi təlimə məxsus mücərrəd məfhumları – ilk başlanğıc, işıq, zülmət, xeyir, şər, 
həqiqət və s. kateqorial anlamları minilliklər ərzində ictimai fikirdə müxtəlif formalar alaraq dünya fəlsəfi 
mədəniyyətinin ənənəsi kimi yaşamaqdadır” (1). Bu ənənə azərbaycanlılar islamı qəbul edəndən min il sonra 
da davam etmiş, xalq müntəzəm olaraq zərdüştiliyin bir sıra mifoloji obrazlarına üz tutmuş, onu öz mədəniy-
yətində və folklorunda yaşatmışdır. “Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının elə bir mərhələsi yoxdur ki, orada 
Zaratuştrun ideyaları xatırlanmasın, ya da atəşpərəstlik mifoloji görüşlərinə xüsusi yer ayrılmasın” (2). 

E.ə I minilliyin ortalarında formalaşması başa çatan zərdüştilik bir tərəfdən özünə qədərki mifik təsəv-
vürləri vahid mətndə birləşdirmişdisə, digər tərəfdən də özündən sonrakı miflərin, nağılların, əsatirlərin xeyir 
və şər qarşıdurmasına söykənən ideya-süjet quruluşlarında bədii konflikt və təzad kimi ifadə vasitələrinin 
mənbəyi rolunda çıxış etmişdir. Bir çox tədqiqatçılar “mifoloji şüurdan dini–fəlsəfi şüura keçid”lə dinlərin 
“təmizləndiyini”, sonuncuların yeni baxış kimi formalaşdığını vurğulayırlar (3). Əslində isə, bu “təmizlən-
mə” də dini-fəlsəfi şüurun yeni mifoloji şüura keçidi prosesini tam dayandırmamış, qarışılıqlı təsir zaman-za-
man davam etmişdir. Dini şüurla mifoloji şüuru özündə birləşdirən Zərdüştilik nəinki bu mənada istisna təş-
kil etməmiş, əksinə ictimai yaradıcı təfəkkürə son dərəcə güclü təsir göstərərək ədəbiyyatın əksər janr və 
növlərində ana xəttə çevrilmişdir. Nağıl, əfsanə, dastan, rəvayət və digər şifahi ədəbiyyat nümunələrimizdə 
əsas təzad və konfliktlər, müsbət və mənfi qüvvələrin çarpışması məhz zərdüştiliyin əksliklərin vəhdəti və 
mübarizəsi qanunu çərçivəsində baş vermiş və bədii mətnlərin ideya – estetik istiqamətini müəyyənləşdir-
mişdir.  

Y.V.Çəmənzəminli “Azərbaycan nağıllarının əhvali-ruhiyyəsi” adlı məqaləsində bu məqama toxuna-
raq yazırdı: “Xalq ədəbiyyatımızın tədqiqi yalnız bizim üçün dеyil, bütün insaniyyət tarixinə yеni bir səhifə 
əlavə еdəcəyinə iman еdənlərdənəm, çünki dünyanın ən qədim mədəniyyətlərindən birinin bеşiyi Kür ilə 
Araz çaylarının arası оlmuşdur. Bu mədəniyyətin əsrarını bilmək üçün xalq ədəbiyyatımız, bilxassə nağılları-
mız qiymətli vasitə оla bilər”. O, daha sonra konkret olaraq Azərbaycan xalq nağıllarına keçərək əlavə edir-
di: “Nağıl xalq ədəbiyyatının mühüm bir qismini təşkil еləyən hеkayələrdir ki, çоx vaxt zahirən xəyali gö-
ründüyü halda, dərin bir fəlsəfəyə istinad еdir. Şifahi ədəbiyyatın ənvai kimi nağıl da nəsildən-nəslə kеçir və 
müəllifi kim оlduğu məlum dеyil. Nağıl xalq ədəbiyyatının qеyri-ənvaindən daha da qədim оlmalıdır, çünki 
fikir, еtiqad və fəlsəfə еtibarilə Zərdüştün “Avеsta” və hindi - qədimin “Vеda”sına yavıqlaşır” (4.277). 

Y.V.Çəmənzəminli “Məlikməmməd” nağılının qaranlıq və işıq, xeyir və şər üzərində qurulan süjet 
xəttini əsas götürərək bu əsərdə Zərdüşt fəlsəfəsinin və dünyabaxışının mühüm yer tutduğunu qeyd edirək 
yazırdı: “Məlikməmməd”in fəlsəfəsi təbiətdəki ikiliyi təsvir еləyir. Bir tərəfdə Hürmüzd və оnun xəlq еtdiyi 
nur, əbədi həyat, haqq və ədalət, о biri tərəfdə də Əhrimən və güruhu: qaranlıq dünyanın məhsulu divlər, əj-
dahalar, büxl, həsəd, fəna fikirlər. Bir-birilə əbədi çarpışmada оlan bu iki qüvvə Hürmüzdün qələbəsilə nəti-
cələnir. Əbədi həyat bəxş еdən, almanı оğurlayan divlər, Zümrüdün balalarını öldürmək istəyən əjdəhalar, 
büxl və həsədə qapılan iki şahzadə məhv оlub gеdirlər” (4.279).  

Y.V.Çəmənzəminlinin məqaləsinin ən maraqlı elementlərindən biri də nağıldakı gənclik və əbədi 
həyat ağacının “Avesta”dakı Naar ağacı ilə müqayisəsidir. Müəllif Kürqəsb dənizinin sahilində bitən Naara-
nın gənclik, əbədi həyat və xöşbəxtlik vəd etdiyini yazır.  
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Ümumiyyətlə, zərdüştiliyin əksər rituallarında bitki, ağac kultu xüsusi yer tutur. Meri Boys “Zərdüş-
tilər: inanclar və atətlər” kitabında zərdüştilik ritualları barədə danışarkən əvvəllər həmin mərasimlərdə ka-
hinlərin əllərində bir dəstə ot tutduğunu, sonradan isə bunun çubuqla əvəz olunduğunu bildirir. O, yazır: 
“Yəsna mərasimi zamanı qurban kəsilən heyvanın ayağının altına ot atardılar. Sanskrit mətni (Aytareya –
Braxman II, 2, 11) bunu belə izah edir: “Bu o deməkdir qurbanın bədəni ot-ələfdir, həqiqətən də kahin bu 
yolla ona bütün bədənini qaytarır. İbadət zamanı ritualı yerinə yetirən kahin sol əlində bir dəstə ot (iranlılar 
bunu "baresmən" adlandırır) tutur, görünür, bu bütün bədənin ot olması, insan və heyvanın eyni mənşəyi fak-
tının etirafıdır. Sonradan İranda və Hindistanda ot çubuq dəstəsi ilə əvəzləndi”(5). Deməli, bizim nağıllar-
dakı ot, bitki, yaxud meyvə (Y.V.Çəmənzəminli baresman sözünü “bari-asiman”, yəni asiman-meyvəsi kimi 
şərh edir) Zərdüştilikdəki fəlsəfi mahiyyətini saxlamış, sonrakı mətnlərdə daha çox məcazı mənada çıxış edə-
rək bədən, can-ruh mənasında işlənmişdir. Əslində, bu element zərdüştiliyə də bütpərəstlikdən, oraya isə 
mifik-əsatiri düşüncədən daxil olmuşdu; belə ki, “büt-tanrıların ruhu - canı həmişə kənar varlıqlarda (ağac-
larda, göllərdə və s.) olardı” (6). Ümumiyyətlə isə, bu otun, ağacın insan təsəvvüründə ilk başlanğıcındakı 
rolu ilə əlaqələndirilməlidir. “İbtidai insan təbiət və cəmiyyətdə baş verən, səbəbi ona məlum olmayan, sirli 
müəmma kimi görünən müxtəlif hadisələri, əlaqələri ilk əvvəl bu və ya digər bitki və heyvanla bağlamış, 
müəyyən çiçək, yaxud quşu öz əcdadının başlanğıcı hesab edərək ona pərəstiş etmiş, onu müqəddəsləşdir-
mişdir” (13,14). Qədim uyğur dastanı “Köç” bu mənada xüsusi maraq doğurur. Dastanın giriş hissəsinin 
məğzini burada verməklə fikrimizə aydınlıq gətirə bilərik: Hulin adlanan bir dağın ətəyindən iki çay axırdı. 
Bir gecə bu çaylar arasında ucalan ağacın üzərində qeyri-adi mavi işıq göründü və o gündən etibarən ağacın 
gövdəsi yavaş-yavaş qabarmağa, oradan gözəl musiqi sədaları eşidilməyə başladı. İşıq və musiqi get-gedə 
gücləndi, nəhayət ağacın içərisindən bir-birindən gözəl və ağıllı beş uşaq çıxdı. Əhali onlardan ən ağıllısını 
Buğu Təkini özünə xan seçdi". (Nihat Sami Banarlı, Resimli türk ədəbiyyatı tarihi, 1948, s.19-20). Təbii ki, 
fikrimiz nağılın süjetini bütünlüklə danışmaq deyil, sadəcə otun, bitkinin qədim insanın təsəvvüründəki yeri-
ni diqqətə çatdırmaqdır. Göründüyü kimi, qədim əsatirə görə ağacın işıqla izdivacından insan nəsli yaranır. 
Bu da istər-istəməz “Avesta”nın mifik-əsatiri düşüncədən bəhrələndiyini təsdiqləyir. Sonrakı mərhələdə isə 
bu əsatiri məntiq din vasitəsilə ictimai şüurda möhkəmlənmiş və günümüzədək gəlib çıxmışdır.  

Zərdüştilikdə, buddizmidə canı və ruhu simvollaşdıran ağac və otlar Azərbaycan nağıl, əfsanə və das-
tanlarında əbədi gənclik və ölümsüzlük simvoluna çevrilərək insanın xöşbəxt və səadət dolu həyatını bu dün-
ya ilə bağlayır. Deməli, həmin mətnlərin meydana gəldiyi dövrlərdə o dünya barədə danışan din, yəni zər-
düştilik hələ ortalıqda yox idi. Bu təsəvvürlərin təsdiqini biz “dünya bədii təfəkkürünün ilkin möhtəşəm nü-
munəsi sayılan” və “Yaxın Şərqin bütün iltisaqidilli xalqlarının ortaq dastanı və folklor əsəri olan 
“Qilqamış”- “Bilqamış”da görürük. Ölümün mahiyyətini anlamayan Uruk hökmdarı Qilqamış dostu Enkidun 
ölümündən sonra əbədiyyət qazanmağı qərara alır. Bu məqsədlə kahinlərə müraciət edərək ona yol göstərmə-
lərini xahiş edir. Kahinlər isə ona Deyləman (tədqiqatçılar bunu Xəzər hesab edirlər) dənizində yaşayan və 
özü əbədiyyətə çatmış kahin Utnapiştimin yanına getməyi məsləhət görürlər. Bu məqsədlə Qılqamış yola dü-
şür, xeyli gedəndən sonra Mişov dağlarına çatır, dağların qoşa zirvəsinin arasından keçdikdən sonra zülmət 
dünyaya daxil olur. On iki günlük qaranlıqdan sonra Deyləman dənizinə çatan Qılqamış kahini tapır. Kahin 
onun məqsədini bildikdən sonra ona yatmağı məsləhət görür və yatdığı hər günün yeməyini onun başının 
üstünə qoydurur. Qilqamış ayılandan sonra kahin deyir ki, yuxu sənin varlığının ayrılmaz hissəsi olduğuna 
görə sən əbədiyyətə qovuşa bilməzsən. Yaxşısı budur ki, vətəninə qayıdıb xalqına xidmət edəsən və öz əcə-
linlə öləsən. Ancaq kahinin arvadının ona yazığı gəldiyi üçün ərindən ona bir hədiyyə verməyi xahiş edir. 
Belə olduqda Utnapiştim Qılqamışa dənizin dibində olan bir tikanlı bitkini nişan verir və deyir ki, həmin bit-
kini yeyən qoca cavanlaşır. Qilqamış suya girib həmin bitkini tapsa da xəbəri olmadan onu ilan yeyir. Be-
ləliklə, Qilqamış arzusuna çata bilmir (7.46-47).  

Göründüyü kimi, ot, ağac ölməzlik və əbədiyyət simvolu kimi totemizmdən zərdüştiliyə oradan isə 
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına daxil olmuşdur. Hətta “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı ərsəyə gələn dövr-
lərdə də ağac bu müqəddəsliyin bir çox elementlərini qoruyub saxlaya bilmişdi. Dastanın “Salur Qazanın evi 
yağmalandığı boy”unda kafirlər tərəfindən əsir alınmış Uruz qənarə dibinə gətiriləndə məhz ağacla “söyləş-
mək” istəyir. Kitabın bu hissəsində biz islamla qədim din kultunu bir arada görürük; müqəddəslik epitetlərini 
özündə ehtiva edən ağac canlı tərəf-müqabildir, insan onunla dialoqa girir.  

 
“Ağac, ağac!! Dersəm sana ərlənmə ağac! 
Məkkə ilə Mədinənin qapısı ağac! 
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*** 
 
Qara hindu qullarıma buyuraydım, 
Səni para-para doğrayaydı, ağac!” (12. 50)  

 
Doğrudur, buradakı ağac daha çox islamla bağlanır, lakin ondan islam elementlərini götürsək, daha 

çox qədim kult görünəcək. Rənərəng parçalar bağılanmış ağaclarla bu gün də tez-tez respublikamızın müxtə-
lif bölgələrində rastlaşırıq. Fikrimcə, bu qədim kultun zəmanəmizədək yaşamış əlamətlərindəndir. Bundan 
əlavə yazda səməni göyərdilməsi də, fikrimizcə, daha çox qədim mifoloji təfəkkürlə bağlıdır. Y.V.Çəmən-
zəminlidən fərqli olaraq "barəsmən" sözünün də dilimizdə indi səməni kimi yaşadığını deyə bilərik. Sonrakı 
dövrlərdə xalq dastanlarımızda rast gəlinən alma butası da zərdüştilik inancının tarixi izi hesab oluna bilər.  

Ümumiyyətlə, islamın gəlişi ilə atəşpərəstlik bir din kimi ortadan getsə də, o, xalq yaradıcılığı üçün 
mənbə olmaq potensialını uzun zaman saxlamışdır. Təkcə mif və əsatirlərdə, nağıl və əfasanələrdə deyil, aşıq 
yaradıcılığında da zərdüştiliklə bağlı müxtəlif detallara rast gəlirik. Doğrudur, onlar burada daha çox mənfi 
çalar kəsb edir, bununla bərabər orta çağda zərdüştilik barədə kifayət qədər bilgi olması ortalıqdadır. Bu 
mənada Xəstə Qasımla Ləzgi Əhmədin bir deyişməsi çox maraqlıdır. Xstə Qasım Ləzgi Əhməddən soruşur: 

 
Ləzgi Əhməd,heç vəsfindən doymazlar, 
O nədir ki, götürərlər, qoymazlar? 
Kimlərdir ki, məzarı yox, yumazlar 
Bu nə qovhaovdur, bu nə köçhaköç. 
Ləzgi Əhməd cavab verir: 
Molla Qasım, heç vəsfindən doymazar, 
O ölüdür götürərlər, qoymazlar. 
Zərdüştlərdir ölülərin yumazlar. 
Dünya qovhaqovdur, ölüm köçhaköç.  

 
Azərbaycan xalq nağıllarında bütün xeyirxah qüvvələrin divlər əleyhinə fəaliyyəti də, fikrimizcə, 

məhz “Avesta”nın “Vəndidad” bəhsindən qaynaqlanır.  
Amma bəlli olduğu kimi, zərdüştiliyin fəlsəfi mahiyyəti ilk növbədə oda, odun yaratmaq xüsusiyyətinə 

əsaslanmışdır. Onun dualist mahiyyətini inkar edənlər də odun bu keyfiyyətini önə çəkərək, Əhrimənin məhz 
işığın olmadığı yerdə təzahür etdiyini, işıq olduğu halda şər allahına yer olmadığını bildirərək bu qədim dini 
monoteizm baxımından şərh etməyə çalışmışlar. Əslində elə buna görə də, hətta zərdüştiliyin mövcud olma-
dığı zamanlarda belə bütün mifik, əfsanəvi qəhrəman adları da ya işığın sinonimi və yaxud onun epiteti kimi 
işlənmişdir. Bunu nəzərə alan M.H.Təhmasib «Коrоğlu» dastanı ilə bağlı apardığı tədqiqatlarda belə bir qə-
naətə gəlirdi ki, dastanın əsas obrazları işıqla bağlıdır: «Коrоğlunun əsil adı оlan Rövşən – işıq, işıqlı, parlaq 
dеməкdir. Оnun atı dəniz – su ayqırından əmələ gəlmiş, qırх gün qaranlıqda saхlanmış, alоvdan bir cüt qa-
nadı оlmuşdur. Коrоğlunun əsas silahı оlan Misri qılınc da göydən düşmüş ildırım parçasından qayrılmış, 
özünün isə səsi, sözü, nərəsi, gücü ulduzların nurundan və bu nurun кöpükləndirmiş оlduğu sudan qüvvət 
almışdır» (8.141). Nəhayət, M.Təhmasibə görə, Qırat da «оd at» dеməкdir. 

Lakin zaman keçdikcə işığın mütləq xöşbəxtlik anlamı yavaş-yavaş öz yerini şübhə və gumana ver-
məyə başlayır. Məsələn, “Cırtdan”ın qəhrəmanlarının dilemma qarşısında qalmalararı (işıq gələnə, yoxsa it 
hürənə getmək?) buna nümunə sayıla bilər. Onu da qeyd edək ki, zərdüştiliyin obrazları sovet dövrü ideolo-
giyasına tərəfindən də müəyyən qədər saxltalaşdırılmışdır. A.Nəbiyev bu barədə yazır: “30-cu illərin birinci 
yarısına qədər çap edilmiş nağıllarda özünü göstərən bir sıra motivlər sonrakı nəşrlərdə xeyli işlənib 
dəyişdirilmiş, bir növ sovet dövrü ideologiyasına uyğunlaşdırılmışdır. 

Sehrli nağıllardakı zərdüştilik və ya islam dəyərləri, ədalətli şah obrazları təhrif olunmuş, məişət həya-
tının bir sıra obrazları nağıllara gətirilmiş, ümumiyyətlə, nağıllardakı qədim etiqadlardan gəlmə, nağılçılıq 
üçün tarixən səciyyəvi formula yaradan – hökmdar ənənəsi sındırılmışdır” (9, II, 313).  

Həqiqətən də zərdüştiliyin obrazlarının ilkin bədii variantı barədə bu gün konkret söz demək mümkün 
deyil; onların əksəriyyəti təhrif edilmiş, onlara yeni xüsusiyyətlər əlavə edilmiş, bir çox cəhətlər ixtisara 
salınmış, yeni elementlər əlavə edilmişdır. Zərdüştiliyin ədəbiyyatda bədii ifadəsinin öyrənilməsi dini-fəlsəfi, 
tarixi-etnik mədəniyyətimizin üzərinə işıq salınmasında mühüm rol oynaya bilər.  
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Ибрагим Кулиев 
 

Мотивы Зороастризма в мифологическом воображении 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В статье иследуются мотивы зороастризма в Азербайджанской устной народной литературе. 
Автор приходит к заключению, что борьба положительных и отрицательных сил, стоящих в основе 
сюжетных линиий фольклора берет свое начало из зороастризма. По его мнению, несмотря на то, что 
после ислама мотивы зороастризма в устной литературе ограничиваются, но его следы до сегодн-
ящнего дня живут сказках и дастанах. 

 
Ibrahim Guliyev 

 
Motives of Zoroastrism in the mythological imagination 

 
SUMMARY 

 
Zoroastrism motives of Azerbaijan oral literature are investigated in the article. Autor concludes that 

fight of positive and negative forces standing at the base of storylines of folklore samples originates from 
zoroastrism. In his opinion despile she fact after islam the elements of zoroastrism in oral literature are 
limited they are clearly seen in tales and dastans.  
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Azərbaycanda islamın qəbulundan sonra əksəriyyətini türklər təşkil edən yerli xalqın yeni dinin əsas da-

şıyıcılarından olan ərəblərlə və farslarla sıx ünsiyyətdə olmaları, siyasi-ictimai və mədəni əlaqələr qurmaları, 
bu xalqların nümayəndələri ilə birgə möhtəşəm islam mədəniyyətinin yaranmasında iştirak etmələri son 
nəticə olaraq öncə şifahi, sonra isə yazılı tərcümə nümunələrinin ortaya çıxmasına və bütövlükdə tərcümə 
sənətinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk tərcümə nümunələrinin yaranması 
da bilavasitə islamla, daha doğrusu onun müqəddəs kitabı olan Qurani-Kərimlə bağlıdır. Belə ki, hələ islamın 
ilk çağlarında Azərbaycanın müxtəlif bölgə və şəhərlərində mollaxana və mədrəsələr fəaliyyət göstərməyə 
başlamış və bu təhsil ocaqlarında Quranın tədrisi prosesi zamanı istər-istəməz müqəddəs Kitabdakı ayrı-ayrı 
ayələrin məzmununun türkcəyə şifahi şəkildə tərcüməsinə açıq-aşkar bir zərurət ortaya çıxmışdır. Ana 
kitabımız – bütün oğuzların ən böyük mənəvi sərvətlərindən biri sayılan “Dədə Qorqud” dastanlarında 
Quranın “İxlas” surəsinin dilimizə bir qədər sərbəst şəkildə olan bədii tərcüməsinin olması bunu əyani 
şəkildə sübut edir (bax: 1, s.247, 2, s.354, 3, s.15). Qurani-Kərimin tam mətninin türkcəyə sətiraltı tərcüməli 
əlyazmaları da günümüzə qədər gəlib çatmışdır ki, onlar sırasında İstanbuldakı Türk və İslam Əsərləri 
Muzeyində saxlanılan 734/1333-cü il tarixli əlyazma (N73) xüsusilə dəyərlidir. Oğuz türkcəsində olan bu 
tərcümənin Hacı Dövlətşah oğlu Məhəmməd Şiraziyə məxsus olması onu Azərbaycan-türk tərcümə 
ədəbiyyatı nümunəsi saymağa əsas verir. Belə ki, mütərcim şirazlıdır və Şiraz şəhərində əski çağlardan bəri 
Azərbaycan türklərindən qaşqayların yaşaması məlumdur.  

Qeyd edək ki, adı çəkilən Quran əlyazmasının ən diqqətçəkici özəl cəhətlərindən biri tərcümənin mət-
nində türkcə sözlərin böyük əksəriyyət təşkil etməsidir. Belə ki, tərcümədə işlənmiş 2500 sözdən cəmi 10-u 
ərəb və fars mənşəlidir. Əlyazmada aşağıdakı məşhur ərəb və fars sözlərinin türkcə qarşılıqları xüsusilə 
diqqətçəkicidir: ayət – bəlgü, cəhənnəm – tamu, cənnət – uçmağ, fəqir – ciğay, qadir – oğan, kitab – bitik, 
qəzəb – qaqımaq, şahid – tanıq, təam – yeygü və (4,s. 215). Məhz bu özəlliyinə görə sözügedən Quran əlyaz-
ması ilk növbədə ədəbi dil tarixinin araşdırılması baxımından olduqca dəyərli bir qaynaqdır. 

Ərəb və fars dillərindən Azərbaycan türkcəsinə bədii əsərlərin tərcümə tarixi də qədimdir. Tarixi 
qaynaqların verdiyi bilgilərə görə XIII yüzillikdə “Sindbadnamə” adlı bir kitab farscadan türkcəyə tərcümə 
edilmişdir (5, 3059). Lakin bu qədim tərcümə nümunəsi günümüzə qədər gəlib çatmamışdır. 

Əldə olan Azərbaycan-türk tərcümə ədəbiyyatı nümunələrinin çoxu orta əsrlərə - XIV – XVI yüzil-
liklərə aiddir ki, onların da əlyazmaları dünyanın müxtəlif muzey və kitabxanalarında qorunub saxlanılır. 

XIV yüzilliyə aid tərcümə örnəklərimizdən ikisi Ərzurumlu Mustafa Qazi Zəririn qələmindən çıxmış-
dır. Bunlar ərəb dilindən tərcümə olunmuş “Siyəri-Nəbi” və “Fütuhüş-Şam” adlı irihəcmli nəsr tərcümələ-
ridir. Əlyazmaları yalnız Türkiyə kitabxanalarında saxlanılan bu qədim tərcümə örnəklərinin də ən böyük 
dəyəri dil tarixi baxımından zəngin qaynaq olmalarıdır. 
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Günümüzə qədər gəlib çatmış klassik Azərbaycan-türk tərcümə ədəbiyyatı nümunələrinin çoxu XV-
XVI yüzilliklərə aiddir. Bu tərcümə örnəkləri mövzu və məzmun baxımından çoxçeşidli olsa da, onlar sıra-
sında din və təsəvvüfə aid əsərlər üstünlük təşkil edir. Qeyd edək ki, ortaçağ Azərbaycan-türk tərcümə əsər-
lərinin əlyazmalarının bir çox nümunələri dünyanın ən məşhur muzey və kitabxanalarında saxlanılır. Bu ba-
xımdan XV yüzilliyin dəyərli tərcümə örnəklərindən olan Şirazinin “Gülşəni-raz” tərcüməsi (1426-cı il) 
xüsusilə diqqəti çəkir. Görkəmli Azərbaycan filosofu-şairi Şeyx Mahmud Şəbüstərinin (1287-1320) sufizmə 
dair farsca yazdığı “Gülşəni-raz” əsərinin bu tərcüməsinin dünyanın müxtəlif muzey və kitabxanalarında 50-
yə yaxın əlyazması saxlanılır (bax: 6, 27-30). 

X-XV əsrlərə aid bu qədim və nəfis əlyazmalardan 10-u Avropanın məşhur əlyazma saxlanclarından 
olan Britaniya Muzeyində, Paris Milli Kitabxanasında, Marburq və Vyanada, eləcə də Vatikan arxivlərində 
qorunur. Tərcümənin 40-a yaxın əlyazması isə Türkiyə kitabxanalarındadır. Yüksək poetik özəllikləri ilə 
seçilən Şirazinin “Gülşəni-raz”ı həm sufizmə, həm də dil tarixinə dair əvəzsiz qaynaqlardan sayılır. 

Ortaçağ Azərbaycan tərcümə ədəbiyyatının ilkin və dəyərli nümayəndələrindən biri də Əhmədi Təb-
rizinin 1479-cu ildə fars dilindən nəzmlə çevirdiyi “Əsrarnamə”dir. Klassik tərcümənin növ və xüsusiyyətlə-
rini öyrənmək baxımından özəl dəyəri olan “Əsrarnamə”nin Paris Milli Kitabxanasında, Sankt-Peterburqda 
və Türkiyənin müxtəlif kitabxanalarında ümumilikdə 20-dən çox əlyazma nüsxəsi saxlanılır ki, onlardan 2-si 
XVI yüzilliyə, digərləri isə XVIII-XIX əsrlərə aiddir. 

Tərcümənin paleoqrafik xüsusiyyətlərinə görə XVIII əsrdə köçürülmüş iki əlyazması da Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda (ƏYİ) saxlanılır (B-1236, B-
5266). Bu iki nüsxənin mətnlərinin müqayisəli tədqiqi mətnşünaslıq baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 
Belə ki, bizim apardığımız araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, Əhmədi Təbrizi “Əsrarnamə” adlandırdığı 
bu tərcümə kitabını məşhur sufi şairi Əttar Nişaburinin (öl. 1230-cu il) bir neçə əsərindəki mənzum hekayət-
lərin sərbəst tərcüməsi şəklində ərsəyə gətirmişdir (bax: 7, 41-90). Onu da əlavə edək ki, Əhmədi Təbrizinin 
doğma ana dilində yazdığı “Yusif və Züleyxa” adlı orijinal bir poema-məsnəvisi də bu yaxınlarda Türkiyədə 
aşkara çıxarılmışdır (bax: 7, 14-15). 

XVI əsrə aid Azərbaycan tərcümə əsərlərinin əlyazmalarının sayı daha çoxdur ki, bu da ilk növbədə 
həmin dövrdə anadilli ədəbiyyatımızın çiçəklənməsi və güclü inkişafı ilə bağlıdır. Bu yüzilliyin yadigarları 
olan tərcümə əlyazmaları məzmun və forma rəngarəngliyi ilə də seçilir: onlar həm nəsrlə, həm də nəzmlədir 
və təkcə bədii ədəbiyyat nümunələri ilə kifayətlənmir. Diqqətəlayiq haldır ki, XVI əsr tərcümə əsərlərindən 
bir neçəsinin əlyazması mütərcimlərin avtoqrafları şəklində günümüzə gəlib çatmışdır. Bu baxımdan Mə-
həmməd bin Hüseyn Katib Nişatinin “Şühədanamə” tərcüməsinin əlyazması xüsusilə böyük əhəmiyyət da-
şıyır. 

“Şühədanamə”nin dünyada yeganə əlyazma nüsxəsi AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu-
tunda saxlanılır. Nişatinin öz əli ilə yazılmış “Şühədanamə”, ümumiyyətlə, Azərbaycan əlyazma kitabının ən 
dəyərli nümunələrindən biri sayıla bilər. Tərcümənin mətni noxudu rəngli qalın, yaxşı aharlanmış Şərq kağı-
zında iri və aydın, oxunaqlı və gözəl nəstəliq xətti ilə qara mürəkkəblə yazılmışdır. Mətn bütünlüklə üç müx-
təlif xətlə (qara, qızılı və göy) çərçivəyə alınmış, başlıqlar qızıl suyu və göy boya ilə yazılmışdır. Əlyazma-
nın xətti, onda işlədilən boyalar öz təravətini elə saxlamışdır ki, sanki kitab beş əsrə yaxın bir dövrün deyil, 
dünənin məhsuludur. Əlyazmada heç bir ornament olmasa da, nüsxənin ümumi tərtibatına əsasən düşünmək 
olar ki, o, şah kitabxanası üçün hazırlanıbmış. Əlyazmanın mövcud bədii ornamentli lak cildi (onun bir 
qapağı itmişdir) də belə bir fikir söyləməyə əsas verir. İri həcmli (340 vərəq), nisbətən böyük ölçülü (19x27 
sm) əlyazmanın sonundakı qeyddə tərcümənin hicri tarixi ilə 945-ci ildə (miladi 1539) tamamlanması qeyd 
olunur. 

“Şühədanamə” Hüseyn Vaiz Kaşifinin (öl. 1504-cü il) fars dilində yazdığı “Rövzətüş-şühəda” (“Şə-
hidlər bağı”) adlı məşhur əsərindən çevrilmişdir. İmam Hüseynin (ə.) Kərbəla müsibətinə həsr olunmuş bu 
əsər orta yüzilliklərdə çox yayılmış və “rövzəxan” (matəm şeri oxuyan) istilahı da onunla bağlı yaranmışdır. 
Əsas hissəsi nəsrlə olan, yeri gəldikcə nəzm parçaları da verilən bu əsəri Nişati olduqca dəqiq tərcümə etmə-
yə çalışsa da, az da olsa, müəyyən sərbəstliyə də yol vermiş onun adında da müəyyən dəyişiklik etmişdir: 
“Şühədanamə” (“Şəhidlər kitabı”). Farsca əsli kimi, həm nəsrlə, həm də nəzmlə qələmə alınan “Şühəda-
namə”nin ən başlıca müsbət keyfiyyətlərindən biri abidənin dilinin olduqca sadəliyi və zənginliyi, ümumxalq 
danışıq dili üçün daha səciyyəvi olan bir sıra söz və ifadələrin ilk dəfə yazılı ədəbi dilimizə gətirilməsidir. 
Məhz bu xüsusiyyətinə görə ədəbi dil tariximizə aid araşdırmaların əksəriyyətində “Şühədanamə”yə dönə-
dönə müraciət edilmiş, professor Samət Əlizadə isə ilk dəfə olaraq onun dil xüsusiyyətlərini ayrıca araşdır-
mışdır (8). “Şühədanamə” haqqındakı bizim tədqiqatımızda isə abidənin paleoqrafik, orfoqrafik və tərcümə 
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xüsusiyyətlərinin təhlili verilmişdir (9). “Şühədanamə” ilə onun farsca orijinalının mətnləri üzərində 
apardığımız müqayisəli təhlil orta yüzilliklərdə tərcümə sənətinin bir sıra səciyyəvi xüsusiyyətlərini aşkara 
çıxardı (9, 102-125). Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, son dövrlərdə ədəbi dilimizdə gedən 
özləşmə prosesində “Şühədanamə”də işlənən bir sıra milli sözlərimizdən istifadə edilməsi məqsədəuyğun 
olardı. Maraqlıdır ki, Nişati “Şühədanamə”də İbn Ziyad şəxs adını Ziyadoğlu kimi, “Şeyx Səfi təzkirəsi” adlı 
digər bir tərcümə əsərində isə Təbrizi, Tusi, Səravi kimi nisbələri Təbrizlü, Tuslu, Səravlu kimi vermişdir. 

XVI yüzilliyin istedadlı tərcüməçisi və katibi olan Məhəmməd Nişatinin öz əli ilə köçürdüyü daha bir 
irihəcmli tərcümə əsəri günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Bu, Şah İsmayıl Xətainin (1487-1524) ulu babası, 
Səfəviyyə təriqətinin qurucusu Şeyx Səfiəddin Ərdəbili (1252-1334) haqqında farsca yazılmış “Səfvətüs-
səfa” (“Ən yaxşı səfa”) kitabının (1357-ci il) dilimizə tərcüməsidir. İbn Bəzzaz Ərdəbilinin qələmindən 
çıxmış bu qiymətli əsəri Nişati 1542-ci ildə “Şeyx Səfi təzkirəsi” adı ilə ana dilimizə çevirmişdir. “Şeyx Səfi 
təzkirəsi”nin mütərcimin əli ilə köçürülmüş və vaxtilə Ərdəbildə Şeyx Səfi məqbərəsinə məxsus olmuş bir 
əlyazması hazırda Sankt-Peterburqdakı Saltıkov-Şedrin adına kitabxanada saxlanılır. Tərcüməçinin İran 
kitabxanalarında da iki qədim əlyazma nüsxəsi mühafizə olunur. Azərbaycanda istər təsəvvüfün, istərsə də 
ümumiyyətlə, ictimai fikir tarixinin, etnoqrafiyanın və ədəbi dil tarixinin tədqiqi üçün əvəzsiz zəngin qaynaq 
olan “Şeyx Səfi təzkirəsi”nin dil xüsusiyyətlərini Ə.Sadıqov araşdırmışdır (10). Abidənin tam mətni də bu 
yaxınlarda bizim rəhbərliyimiz və iştirakımızla ilk dəfə nəşrə hazırlanmışdır (11). 

XVI əsr Azərbaycan tərcümə əsərlərindən ikisi böyük söz ustadı Məhəmməd Füzulinin qüdrətli 
qələmindən çıxmışdır. Bunlardan biri əsas hissəsi qafiyəli nəsrlə qələmə alınmış “Hədiqətüs-süəda” (“Xoş-
bəxtlər bağı”), digəri isə qitələr şəklində olan “Hədisi-ərbəin” (“Qırx hədis”) tərcüməsidir. Füzulinin “Hədi-
qətüs-süəda” tərcüməsi əlyazmalarının sayca çoxluğu baxımından klassik Azərbaycan tərcümə nümunələri 
sırasında birinci yerdə dayanır. Belə ki, tərcümənin dünyanın bir sıra muzey və kitabxanalarında olan əlyaz-
malarının ümumi sayı 200-dən çoxdur ki, onlardan 47-si dahi sənətkarın yaşadığı XVI yüzilliyin yadigarıdır. 
Əlyazmalar İnstitutunda isə “Hədiqətüs-süəda”nın 23 ədəd əlyazması saxlanılır ki, onlardan ikisi XVI əsrdə, 
qalanları isə sonrakı yüzilliklərdə köçürülmüşdür. Bu əlyazmalar içərisində ən qədimi 994/1585-ci ildə 
köçürülmüş B-2643 şifrli nüsxədir. Mətninin mükəmməlliyi ilə seçilən bu əlyazmanın xətti nəstəliq, katibi 
Dərviş Firuzi, həcmi 274 vərəq, ölçüsü 12x20 sm-dir. 

“Hədiqətüs-süəda”nın M-249 şifrli Bakı nüsxəsi isə 1001/1592-ci ildə tamamlanmışdır. Tərcümənin 
bu nüsxəsi gözəl bədii tərtibatı ilə seçilir. Əlyazma yüksək sənətkarlıqla işlənmiş bədii ünvanla açılır. Gözəl 
nəsx xətti ilə köçürülmüş nüsxənin daha bir üstün cəhəti mətnin başdan-başa hərəkələnməsidir ki, bu da bir 
sıra türk sözlərinin doğru-düzgün oxunuşu baxımından çox əhəmiyyətlidir. Mətn ənənəvi olaraq əlvan 
xətlərlə çərçivəyə alınmış, başlıqlar və bir sıra sözlər qızıl suyu ilə yazılmışdır. Əlyazmanın həcmi 219 
vərəq, ölçüsü 17x22 sm, kağızı çəhrayı rəngdədir, Avropa istehsalıdır. Nüsxənin açıq-qəhvəyi rəngdə olan 
dəri cildinin üstündə üç medalyon basılmışdır. Əlyazmanın katibinin adı qeyd olunmamışdır. “Hədiqətüs-
süəda”nın Bakı nüsxələrindən çoxu XIX yüzillikdə köçürülmüşdür. 

Qeyd edək ki, Füzulinin “Hədiqətüs-süəda”sı “Şühədanamə” kimi Kaşifinin “Rövzətüş-şühəda” əsəri-
nin tərcüməsidir. Bununla belə, “Şühədanamə” daha çox hərfi tərcümə təsirini bağışlayırsa, “Hədiqətüs-sü-
əda” isə, əksinə, klassik sərbəst-yaradıcı tərcümə nümunəsidir. Füzuli Kaşifinin əsərinin məzmununu olduğu 
kimi saxlasa da, tərcümədə əsl yaradıcılıq işi aparmış və mahiyyətcə çağdaş tərcümələrdən çox fərqlənən 
sərbəst-yaradıcı bir tərcümə nümunəsini ortaya qoymuşdur (bax: 12; 13). Nişatinin “Şühədanamə” tərcüməsi 
ilə Füzulinin “Hədiqətüs-süəda”sı mövzu və məzmunca nə qədər üst-üstə düşsələr də, dil və üslub özəllikləri 
baxımından biri digərindən bir o qədər seçilirlər. Belə ki, “Hədiqətüs-süəda” Füzuliyə məxsus yüksək bədii 
üslubda, təntənəli, təmtəraqlı bir dillə, “Şühədanamə” isə ümumxalq danışıq üslubunda sadə bir dillə qələmə 
alınmışdır. 

Füzulinin “Hədisi-ərbəin tərcüməsi” adlandırdığı 40 qitə isə böyük fars-tacik şairi Əbdürrəhman 
Caminin (1414-1492) “Cehel hədis” (“Qırx hədis”) kitabının tərcüməsidir. Ə.Cami Məhəmməd peyğəmbərin 
(s) 40 məşhur hədisini fars dilində nəzmə çəkmiş, dahi söz ustadı Füzuli isə onu özünün yazdığı kimi, “feyzi-
ümumi” üçün ana dilinə çevirmişdir. Yüksək bəşəri duyğular aşılayan Füzulinin bu tərcüməsi də əlyazma 
şəklində geniş yayılmışdır. 

XVI yüzillikdə nəzmlə ana dilimizə tərcümə edilmiş əsərlərdən biri də Məqsudi adlı naməlum şair-
tərcüməçinin “Möcüznamə” adlandırdığı kitabıdır. Qeyd edək ki, “Möcüznamə” son zamanlarda aşkara çı-
xarılmışdır və onun mövcud iki əlyazma nüsxəsi yalnız Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır: B-6680 və B-
7269. Hər iki əlyazma tarixsizdir və paleoqrafik xüsusiyyətlərinə görə eyni dövrdə - XVIII əsrdə köçü-
rülmüşdür. Tərcümənin mətni hər iki nüsxədə iki sütunda, adi nəstəliq xətti ilə köçürülmüşdür. Nüsxələrdə 
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mütərcimin adı yalnız Məqsudi kimi qeyd edilmişdir. Əlyazmanın əvvəlində kitabın fars dilindən tərcümə 
olunması göstərilsə də, onun orijinalı-əsli haqqında heç bir qeydə rast gəlmirik. Nüsxənin sonunda isə 
tərcümənin 6150 beytdən ibarət olması və 921/1515-ci ildə tamamlanması göstərilir. Ümumxalq danışıq 
dilində qələmə alınmış “Möcüznamə” Məhəmməd peyğəmbərin (s) möcüzələri, eləcə də imam Əlinin (ə) və 
başqa müqəddəs şəxslərin həyatı ilə bağlı qəribə hadisələrdən bəhs edən mənzum hekayətlər toplusudur. 

Orta yüzilliklərdə bədii əsərlərlə yanaşı, müsəlman Şərqində geniş yayılmış müxtəlif elm sahələrinə 
aid ayrı-ayrı əsərlər də türkcəyə tərcümə edilmişdir. Bu qəbildən olan məşhur tərcümə əsərlərindən biri 
yuxuyozmaya dair “Kəvamilüt-təbir” (“Ən mükəmməl yuxuyozma”) kitabıdır. 

Orta yüzilliklərdə yuxu, onun mahiyyəti və yozumu ilə bağlı bir sıra maraqlı, əsərlər yazılmışdır ki, 
onlar içərisində görkəmli Azərbaycan alimi Hübeyş Tiflisinin (öl. 1203-cü il) yazdığı “Kamilüt-təbir” (“Ka-
mil yuxuyozma”) kitabı daha çox məşhurdur. Qeyd edək ki, zəmanəsində “Şeyx” ləqəbini qazanmış Hübeyş 
Tiflisinin elmin müxtəlif sahələrinə aid 25 əsəri məlumdur. Zəngin elmi və ədəbi irsi Azərbaycanda, demək 
olar ki, öyrənilməmiş Tiflisinin “Kamilüt-təbir” kitabını XVI yüzillikdə Əbdülhadi Bəvazici türkcəyə çevir-
mişdir. Tərcüməçinin nisbəsindən göründüyü kimi o, indiki İraq ərazisində olan Mosul vilayətindəki Bəvazic 
qəsəbəsindəndir. Bu ərazidə, məlum olduğu kimi, indi də kərküklər yaşayırlar. Bəvazicinin “Kəvamilüt-təbir” 
adlandırdığı bu tərcümənin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan D-13 şifrli əlyazması mütərcimin öz əli ilə 
köçürdüyü avtoqraf nüsxəsidir. 323 vərəqlik əlyazma 955/1548-ci ildə köçürülmüşdür, xətii hərəkəli nəsx, 
ölçüsü 28x19 sm-dir. Onu da əlavə edək ki, tərcümənin tamamlanma tarixi 938/1531-ci ildir. Tərcümənin 
daha bir əlyazması Vatikandakı Apostol kitabxanasında saxlanılır. 964/1557-ci il tarixli bu əlyazmanın katibi 
Hidayətullah bin Hacı Xəlil Bağdadidir. 

Tiflisinin fars dilində yazdığı “Kamilüt-təbir” əsərini ana dilinə çevirən Bəvazici başqa qaynaqlardan 
aldığı məlumatlarla onu daha da genişləndirmiş, buna görə də onu “Kəvamilüt-təbir” adlandırmışdır. Tərcü-
mədə yuxuda görünmüş hər hansı bir əşya və ya hadisənin geniş yozumu verilmişdir. Bəvazici yuxuda görü-
nən əşyaların türkcə adları ilə yanaşı, onların ərəbcə və farsca qarşılıqlarını da vermiş, bununla da bir növ 
türkcə, ərəbcə, farsca sözlük tərtib etmişdir. Ümumiyyətlə, bu tərcümə əsəri dilimizin lüğət tərkibinin əski 
qatlarını öyrənmək baxımından zəngin qaynaqdır. Tərcümədə yuxuyozmalarla bağlı verilmiş kiçik hekayələr 
də maraq doğurur (bax: 14). 

Dövrünün görkəmli təbibi olmuş, Osmanlı sarayında yaşamış Mahmud Şirvaninin 1526-cı ildə tamam-
ladığı Xəridətül-əcaib və fəridətül-qəraib” (“Möcüzələr mirvarisi və qəribəliklər incisi”) adlı iri həcmli nəsr 
əsəri isə, əsasən, tarixi coğrafiya, botanika və tibb elminə aid mövzuları əhatə edir. Bu dəyərli tərcümə 
abidəsinin XVI yüzilliyin sonlarına iad miniatürlü bir əlyazma nüsxəsi Sankt-Peterburqdakı Şərqşünaslıq 
İnstitutunun kitabxanasında saxlanılır (şifri: B-790). On yeddi fəsildən ibarət olan tərcümədə dünyanın 
müxtəlif ölkələrində, ayrı-ayrı dəniz və okeanlarında yaşayan qəribə heyvanlardan, quru və suda yaşayan 
qeyri-adi ağac və bitkilərdən, onların faydalarından bəhs olunur. Tərcümədə Azərbaycanın Marağa, Beylə-
qan, Ərdəbil və Qəzvin şəhərləri haqqında maraqlı bilgilərə rast gəlirik. Kitabın ən çox maraq doğuran fəsil-
lərindən biri bitkilərə həsr olunmuşdur. “Nəbatat” adlanan bu fəsildə müxtəlif Şərq ölkələrində, o sıradan 
Türkiyə və Azərbaycanda bitən ayrı-ayrı ağac, bitki və tərəvəzlər haqqında məlumat verilir: əvvəlcə onların 
becərmə üsulları göstərilir, sonra isə müalicəvi əhəmiyyətdən söz açılır. 

Mahmud Şirvani yeri gəldikcə kitabdakı ayrı-ayrı mövzularla bağlı məsələlərə münasibətini də bildirir, 
onları öz bilgiləri ilə zənginləşdirir və başına gələn əhvalatların təsviri ilə mövzunu daha da maraqlı etməyə 
çalışır. Həmin əhvalatların bəziləri nəzmlə qələmə alınmışdır ki, bu da mütərcimin şeirə də yaxşı 
bələdliyindən xəbər verir. Mahmud Şirvaninin tərcüməyə əlavə etdiyi şeir parçalarının ümumi həcmi 500 
beytdir ki, bütün bunlar onun bu sahədə də qələm sahibi olduğunu təsdiqləyir.  

Sadə dillə qələmə alınmış “Xəridətül-əcaib” tərcüməsi onomastik vahidlərin bolluğu ilə diqqəti cəlb 
edir. Ümumiyyətlə, bu tərcümə əsəri dil tarixi, xüsusilə də tarixi leksikologiya üçün dəyərli mənbədir. Mah-
mud Şirvaninin ərəb dilindən çevirdiyi “Tarixi-İbn Kəsir” adlı başqa bir tərcümə əsəri də məlumdur. Türkiyə 
kitabxanalarında mütərcimin bu tərcümə əsərinin bir neçə əlyazması saxlanılır 

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, orta əsrlərin yadigarları olan və ayrı-ayrı nümunələri hələ də 
nəşrini gözləyən klassik Azərbaycan tərcümə əsərlərinin əlyazma nüsxələri daha çox iki baxımdan qiymət-
lidir və xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Birincisi, bu dəyərli yazılı abidələr paleoqrafiyanın, əlyazmaşünaslıq 
sənətinin və tarixi orfoqrafiyanın araşdırılması üçün əvəzsiz qaynaqlardır. Bu mənada mütərcimlərin avto-
qraf əlyazmaları şəklində mövcud olan tərcümə örnəkləri (“Şühədanamə, “Şeyx Səfi təzkirəsi”, “Kəvamilüt-
təbir”) xüsusilə böyük əhəmiyyət daşıyır.  
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İkincisi isə, yuxarıdakı qeydlərdən də göründüyü kimi, klassik Azərbaycan-türk tərcümə örnəklərinin 
əlyazmaları ədəbi dil tarixinin, xüsusilə də tarixi leksikologiya və dialektologiyanın hərtərəfli tədqiqi baxı-
mından əlimizdə olan anadilli yazılı mənbələr sırasında özünəməxsus yer tutur. 
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Рукописи средневековых азербайджанско-тюркских переводных сочинений:  
характерные особенности и значения 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Определенную часть средневековых письменных памятников азербайджанско-тюркского языка 

составляют сочинения, переведенные с арабского и преимущественно, с персидского языка. Самые 
известные азербайджанско-тюркские переводные сочинения эпохи средневековья это «Гулшан-и раз» 
Ширази, «Асрар-наме» Ахмеди Табризи, «Шухеда-наме» и «Шейх Сафи тезкиреси» Нишати. 

Рукописи указанных переводных сочинений особенно ценны с точки зрения исследования 
вопросов книговедения, палеографии, истории переводоведения и литературного языка. 

 
 

Mohsun Naghisoylu 
 

The manuscripts of middle century Azeri-Turk translation works:  
characteristic specialities and meanings 

 
SUMMARY 

 
Definite part of middle century Azeri-Turk epistolary monuments are the compositions translated from 

Arabic and Persian languages. Most popular Azeri-Turk translation works of middle ages is “Gulshan-i Raz” 
of Shirazy, “Asrar-name” of Ahmedi Tabrizy, “Shuheda-name” and “Sheikh Safi tezkiresi” Nishati. 

The manuscripts of this translation work more valuable researching of book management, paleography, 
history of translation and literature language. 
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XIV ƏSR ÜMUMTÜRK ABİDƏSİ “QƏRİBNAMƏ” 

VƏ ONUN AZƏRBAYCAN ƏLYAZMASI 
  
 

Açar sözlər: Ümumtürk abidələri, Aşıq Paşa, “Qəribnamə”, Azərbaycan əlyazması.  
Ключевые слова: Общетюркские памятники, Ашиг Паша, "Гарибнаме", азербайджанская 
рукопись. 
Key words: all-Turkish monuments, Ashiq Pasha, "Qaribname", Azerbaijan manuscript. 
  
 
Ümumtürk ədəbiyyatının XIII- XIV əsrlərdə yaşamış sufi şairi, Süleyman Çələbi və Yazıçıoğluna 

örnək olmuş Əli ibn Müxlis (1272-1332) Anadoluda türk dilində meydana gələn əruz vəzninin öncüllərindən 
biridir. Onun h.730 m.1329-cu ildə, 10 babda tərtiblədiyi 12.000 beytlik, türkdilli təsəvvüfi poeziyanın 
qaynaqlarından olan “Qəbirnamə”sinin Azərbaycan nüsxəsi əlyazmaşünaslıq tarixində mükəmməlliyi, həm 
də köçürülmə tarxi - 1489-cu il ilə mühümdür. Babları müvafiq olaraq vəhdət, vücud və ruh, mazi, hal, istiq-
bal, dörd ünsür, beş duyğu, yaradılışın 6 günü, 7 qat göy, səkkiz cənnət, nəfs kimi 10 mövzu dairəsindədir. 
Hər bir babda 10 dastan vardır. “Mühüm bir həyat kitabı” adlanan “Qəribnamə”də yeni türk nəzmi layiqincə 
işlənmiş, türk dili şəkilcə daha da mükəmməlləşdirilmişdir. Bu yazılı abidə qazandığı iftixar ediləcək mövqe-
yini 700 ilə yaxındır ki, qorumaqdadır.Əsərdən aşağıdakı sətirlərin tez-tez söylənildiyi, dinlənildiyi müşahidə 
olunur, fəqət nədənsə əksər hallarda müəllifi və mənbəyi göstərilmir: 

 
   Türk dilinə kimsənə baqmaz idi, 

   Türklərə hərgiz gönül aqmaz idi. 
   Türk dəqi bilməz idi ol dilləri, 
   İncə yolu, ol ulu mənzilləri. 

 ... Türk dilində yəni məni bulalar, 
  Türk, tacik bilə yuldaş olalar (35, 315a-b). 

 
Türkiyədə-Qırşəhərdə h. 670 (1272) -ci ildə əsil-nəcabətli və nüfuzlu bir ailədə doğulmuş Əli, XIV 

əsrin birinci yarısında “Anadoluda yetişən türk şair və mütəsəvviflərinin ən məşhurlarından” (8, I. 702), 
“oğuz türkcəsi ədəbiyyatının qurucularından biri” (1, 414), “zamanının ən böyük şairi” (7, 176) sayılmışdır. 
Atası Müxlis ibn İlyas ilk övladına “Paşa” ləğəbi vermişdir (2,1,110). İlkin qaynaqlar onun ailəsinin daha 
əvvəllərdə Xorasandan gəldiyini və ya “əcəm sərhəddinə yaxın bir yerdən olduğunu” (13, 44) yazsalar da bu 
haqda dəqiq bilgi yox kimidir. 

Dövrün əsas elmlərini Şeyx Süleyman Qırşəhəridən öyrənmiş, başqa orta əsr tanınmışları kimi, əhatəli 
təhsil alaraq ərəb, fars dillərini mükəmməl bilmişdir. Bir sıra alimlər bəzi əlyazma nüsxələrinə dayanaraq 
onun hətta erməni və ibrani dillərini də bildiyini ehtimal edirlər (8, 703). Yaşadığı dövrün yalnız ədəbi mühi-
ti dairəsində deyil, siyasi həyatında belə mühüm yer tuta bilmiş Əli İbn Müxlis səfarət ilə Misirə də get-
mişdir. Ömrünün çoxu XIV əsrin əvvəllərində Anadolunun mühüm iqtisadi və mədəni mərkəzlərindən sayı-
lan Qırşəhərdə keçmiş və dünyasını h. 732 (1332) -ci ildə orada dəyişmişdir. Türbəsi indi də ziyarətgahdır (8, 
703; I, 414). Hacı xatun adlı həyat yoldaşı, Can, Əlvan Çələbi, Mələk xatun adlarında iki oğlu, bir qızı, Qiya-
səddin Mahmud, Oğuz Çələbi adlı iki qardaşı olduğunu əski qaynaqlardan öyrənirik. 

Taşköprülüzadə Mustafa Əfəndinin “Şəqaiq ən-neməniyyə”si, Kastamonulu Lətifinin “Təzkirə”sindən 
başlayaraq (3, 22; 13, 44) Osmanlı tarix və ədəbiyyatından söz açılan bütün orta əsr mənbələrində adının 
anılmasına baxmayaraq, həyatı haqqında məlumatlar qənaətbəxş deyil, bəzən təkrar, bəzən təzadlı, bəzən isə 
həqiqətdən uzaqdır. Sonrakı dövrlərdə M. T. Bursalı, M. F. Köprülü, N. S. Banarlı, V. M. Qocatürk, В. Д. 
Смирнов, А. Е. Крымски, В. С. Гарбузова, Л. В. Дмитриева, P. Hammer, E. Gibb və b. (2; 11; 8; 1; 7; 22; 
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21;18; 19; 20; 28; 27 və s.) türk, rus, Avropa alimləri “... XIV əsrin böyük sufilərindən həm şair, həm şeyx 
olan” (5, 8) “Aşıq Paşa” kimi tanınmış Əli ibn Müxlisdən, ona əbədi şöhrət gətirən “Qəribnamə”sindən 
yazmışlar. Azərbaycanda ilkin olaraq bu sətirlərin müəllifi “Əlyazma kitabı və XV-XVI əsrlər Azərbaycan 
ədəbiyyatının araşdırılmamış problemləri (Tekstoloji-filoloji tədqiqat)” adlı doktorluq dissertasiyasının 
“Azərbaycanda Türkiyə yazılı abidələri” bölməsində bu mövzuya toxunmuşdur (15, 172-190). Lakin təəssüf-
lə etiraf etməliyik ki, Azərbaycanda indiyədək nə “Qəribnamə” və ya müəllifi haqqında sanballı bir tədqiqat 
işi yazılmış, nə də əsər özü nəşr edilmişdir. 

“Qəribnamə”nin dünya əlyazma xəzinələri və kitabxanalarında bir çox nüsxələri mühafizə edilmək-
dədir. Fleşer, Flüqel, Perş, Riye, Etye, Minorski, Zetterşen, Rossi, Bloşe, Dmitriyeva, Qaratay, Gölpınarlı 
müvafiq Şərq əlyazma kataloqlarında onları təsvir edərək haqlarında ilkin məlumatlar vermişlər (25; 26;30; 
31; 24; 29; 34; 32; 33; 23; 20; 6; 4). Fəhmi Ədhəm Qaratayın “Topqapı Sarayı Müzesi yazmalar katalo-
qu”nda anılan muzeydəki “Qəribnamə” nüsxələrinin təsviri ilə tanış oluruq: XVI əsrin müxtəlif illərində kö-
çürülmüş üç nüsxənin birini azərbaycanlı katib Məhəmməd bin Əbdül Məqarib ət-Təbrizi köçürmüşdür 
(II,89-90). Əbdülbaqi Gölpınarlının “Mövlana Müzesi yazmalar kataloqu”nda isə bir məcmuədə yer almış 4 
nüsxə təsvir edilir (4, III, 425-426; 4, 209-210). Ettore Rossi həmçinin Vatikan Apostol kitabxanasındakı 4 
nüsxədən məlumat verir (32, 123, 129, 187-188, 360). L.V.Dmitriyeva “Şərqşünaslıq İnstitutu türk əlyazma-
larının təsviri” kataloqunda biri 1446-47-ci illərdə Qazaxıstanda, beşi XVII-XIX əsrlərdə Volqaboyunda 
köçürülmüş əlyazmalardan yazmışdır. 

“Qəribnamə”nin əlyazma nüsxələri haqqında Şərq əlyazma kataloqlarındakılardan əlavə yazanlar F. 
Babinger, E. Rossi, M. F. Köprülü və L. V. Dmitriyeva olmuşlar. Babinger ikisi Berlində, ikisi Londonda 
(Britaniya muzeyində), digərləri Drezden, Qotingen, Kotha, Vyana, Boloniya, Ambroziana və Roma kitabxa-
nalarında mövcud 11 nüsxədən söz açmış, Bosniya-Sarayevoda gördüyü daha bir nüsxədən qısa məlumat 
vermişdir (8, I, 705). Rossi İtaliya kitabxanalarındakı Aşıq Paşa “Qəribnamə”si əlyazmalarının tədqiqinə 
məqalə həsr etmişdir (33, 108-119). Dmitriyeva “Aşıq Paşa “Qəribnamə”sinin Leninqrad əlyazmaları” adlı 
ayrıca məqalə yazmışdır (19). Qeyd etmək yerinə düşər ki, sonra həmin bu məlumatları müəllifi olduğu 
yuxarıda sözü gedən kataloqa daxil etmişdir 820, 133-134]. Köprülüzadə İslam ensiklopediyasının I cildinə 
daxil edilmiş “Aşıq Paşa” oçerkində Sədəddin Nüzhət Erginin “Türk şairləri” ( I c., 129-143) kitabına istinad 
edərək “Qəribnamə”nin iki Üsküdar Kamankeş (№ 232 və № 229), Hüdayi(№ 229), Eyyub (Xosrov Paşa 
qismi № 542), Mehrşah Sultan qismi № 349, Bayazid № 3683, İstanbul Arxeologiya Müzesi (№ 258), 
Üsküdarlı Səlim ağa (Qasım bəy qismi, № 159) nüxsələrini göstərərək, bunlara Universitet (TY № 121 və 
1838), Məmlük əmirlərindən Yaş bəyin kitabxanası üçün h. 882-ci ildə köçürülmüş ikicildlik çox gözəl Lalə-
li kitabxanası nüsxələrini də əlavə etmişdir (6,705). Köprülüyə görə, Türkiyədə ən qədim nüsxə (h. 861-ci il) 
Bayazid Ümumi Kitabxanasındadır, ondan daha qədimi isə h. 848-ci ildə köçürülmüş Paris Milli Kitabxanası 
nüsxəsidir (23, № 413). Macar Akademiyası kitabxanasındakı h. 910-cu ildə köçürülmüş nüsxə (Türkcə 
yazmalar qismi, I) Jozef Türi tərəfindən xatırlanmışdır (8,I,705). Qocatürk əsərdən danışarkən şəxsi 
kitabxanasında onun bir əlyazması olduğunu da qeyd etmişdir (7). 

 Bütün bunlar bizi “Qəribnamə”nin hələ bir sıra naməlum nüsxələrinin varlığını düşünməyə, araşdır-
malar aparmağa sövq etdi. Beləliklə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunda Əli ibn 
Müxlis ibn İlyasın “Kitabi-Qəribnameyi-Aşıq Paşa” adlandırılmış əsərinin M-470 şifri altında mühafizə edi-
lən raritet-nadir, qiymətli bir əlyazmasını üzə çıxarmağa nail olduq. Qalın Şərq kağızına hərəkəli nəsx xəttilə 
başlıqlar qırmızı, mətn qara tuşla iki sütunda yazılmışdır. Sütunlar həmçinin qırmızı tuşla haşiyəyə alınmışdır. 
Mətn ölçüsü 17,5x26 (5,5x20) sm-dir. Ümumi həcmi 324 vərəq olan əlyazmanın 4b-316a vərəqlərində əsas 
mətn yerləşmişdir. 4b vərəqində yaşıl haşiyəyə alınmış qızılı yerlikli ornamentli ünvan vardır. 

 “Qəribnamə”nin mətni bitdikdən sonra əlyazmanın 316b-320a vərəqlərində “Dastani-səma əndər nəsr 
şeyx əl-məşaix Aşıq Paşa fərmayəd rəhmətullahi əleyhə” adlandırılmış nəsrlə və nəzmlə bir yazı yer almışdır. 
Başlanğıcı “İlk sənə bilmək gərək kim, Həqqi- sübhanə və Təala aləmi yarat--maq dilədi kən-
düzini...”(35,316b) şəklindədir. Sonu “...Deniz anun denməz qandən gəldi qandə gedər bilmiş, bəs cümlə 
nəsnə hərəm vəllahu ələm bissəvab”la(35,320a) bitir. 

Elmi risalədir. Məzmununa görə Aşıq Paşanın mənbələrdə anılan “Risalə fi bəyan əs-səma”sı 
olduğunu düşünürük. Fəqət müqayisəli araşdırmalar aparılmasına ehtiyc duyulur. 

 M-470 şifrli nüsxənin ən sonunda, yəni 320a-324a vərəqlərində “Dastani-mürği-fəqir” başlıqlı 
mənzumə yazılmışdır.  
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 Başlanır:  
Allah adın yenə gətürdük dilə, 
 Kim bizi ol Padşah rəhmət qıla (35, 320a). 
 Sonu: Dustlərün yüzi suyiçün, ey Cəlil, 
 Dinləyənə Sən səfalıq ruzi qıl (35,324a). 

 
Məhəmməd Tahir Bursalının, Aşıq Paşanın “Risalə fi bəyan əs-sima”, Şərif Hulusinin isə “Mənzum 

təsəvvüf risaləsi” adlı əlyazma nüsxələrini Manisədə Muradiyyə kitabxanasında gördükləri faktına M.F.Köp-
rülüzadə tənqidi yanaşmışdır. V.M.Qocatürk, A.S.Ləvəndin Aşıq Paşanın “Fəqirnamə” və “Vəsfi-hal”adlı iki 
təsəvvüfi əsərini üzə çıxardığını, bu haqda “Türk dili araşdırmaları illiyi”ndə (1953) məlumat verdiyini 
bildirir (7,178). Həmin məqaləni əldə edə bilmədiyimizdən “Qəribnamə”nin əlimizdə olan nüsxəsinin sonun-
dakı “Dastani-mürği-fəqir” haqqındaburada geniş açıqlama vemirik. Belə ki, həmin əsərin anılan “Fəqirnamə” 
olduğunu düşünürük. Fikrimizi təsdiqləyəcək əlavə sənədə ehtiyc duyulur.  

Əsas mətnin - “Qəribnamə”nin başlanğıcı və mətnin sonundan, eləcə də kolofonundakı katib qeydin-
dən görünür ki, əlyazma h. 895 (1489)-ci ildə İsmayıl Məhəmməd bin Sədəddin ət-Təvnəvi tərəfindən 
(35,316a) köçürülmüşdür. ”Qəribnamə”nin Azərbaycan əlyazmasının mətni 

 
 Allah adın etəlüm əvvəl ibtida, 
 Ki, andan oldu ibtidavü intəha .  
 Əvvəlün ol əvvəlidür bigüman, 
 Axirün həm axiridür cavidan. 
 Cümlə aləm yoğ ikən ol var idi, 
 Şöylə əksüksüz ğəni cəbbar idi (35,4b). 

 
beytləri ilə başlanır. Aşıq Pşanın, mənbələrdə sadəcə adları anılan, indiyədək tədqiq olunmamış bu iki əsəri 
haqqında əlimizdəki nüsxə əsasında apardığımız araşdırmaları ayrıca nəşr etdirəcəyik.  

Klassik üslubda, olduqca dəqiq tərtib edilmiş əlyazmanın cildi olmadığına baxmayaraq, mətni əla sax-
lanılmışdır; 1b-3a vərəqlərində farsca nəsrlə və nəzmlə müqəddimə, sonunda 4 beytlik ərəbcə şeir vardır. 
Mətnin föhrüstü 3a-4a vərəqlərindədir. Müqəddimədə müəllifinin─Əli ibn Müxlis ibn Şeyxül-qüdrət və qüv-
vət şeyxül-şüyux İlyas olduğu göstərilir, həmçini Allah və peyğəmbər (ə. s.) yüksək şəkildə silsilə məcazlarla 
mədh olunur. Əli ibn Müxlis burada yazdıqlarına aşağıdakıları əlavə edir: “... elə alimlər, şairlər olublar ki, 
fars və ərəb dillərində böyük əsərlər yazıblar, oxuyanlar fayda götürsünlər və şeytan onları düz yoldan 
çəkindirə bilməsin. Onlardan (həmin əsərlərdən) faydalanmayanlar dərin quyulara düşdülər”. Bunlardan 
sonra: “o mövzularda türk dilində bir əsər yazmaq zərurəti yarandı ki, türk dilli camaat istifadə edə bilsin. 
Allahın və peyğəmbərin köməyi ilə müəllifə belə bir güc verilsin ki, bu nemətləri xalqa çadırsın...” Bu əsəri 
o, ərəbcə də yazmaq iqtidarında ikən türkcə yazdı. Lakin ərəbcə ifadələrdən də istifadə etmişdir. Müqədimə 
(1b-3a) və fehristdən (3a-4a) sonra ənənəvi “Bəsmələ” vardır; kainatın yaranışından bəhs edilmiş, geniş 
münacat, nət yazılmışdır. Burada - öndəki başlıqların əksəri “qulə təala” ifadəsi ilə başlanır, sonra Məhəm-
məd rəsulullahın (9b), Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əli ibn Əbu Talibin mədhləri yer almışdır. Əsas mətnin 
strukturu özünəməxsusdur: 10 bab və hər bab 10 dastandan, ümumiyyətlə, 100 dastandan ibarətdir. “Qərib-
namə”nin özündə buna işarə də vardır: 

 
 Bu kitabın xətmi uş oldu təmam, 
 Topdolu yüz dastan koldu təmam (35,316a). 

 
Babların adı ərəbcə (əl-bab əl-əvvəl fi-l-əhadi, əl-bab əs-samin fi-s-səmani və s.), dastanların başlıqları 

isə farscadır və hər biri müəyyən qədər məzmunu ifadə edir (Dastani əvvəl əz babi-düvvüm hekayət dər şərhi 
dünya və axirət və s.). Sadəcə babların başlıqlarına nəzər saldıqda belə aydın olur ki, hər birində özünün sayı 
ilə əlaqəli mövzular izah edilir: əl-bab əvvəl fi-l-əhadi (11a-24a)- vəhdətdən; 

 
I. əl-bab əvvəl fi-l-əhadi (11a-24a)- vəhdətdən; 

II. əl-bab əs-sani fi-s-sani (24a-36a) - ikilikdən (dünya və axirət, yer və göy, rəhmani və şeytani və 
s.); 

III. əl-bab əs-salis fi-s-səlasi (36a-54b) - üçlükdən (mazi, hal, istiqbal);  
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IV. əl-bab ər-rabe fi-l-rubai (54b-77a) - dördlüklərdən (dörd ünsür); 
V. əl-bab əl-xamis fi-l-xəmasi (77a-99b) - beşlik (beş duyğu); 

VI. əl-bab əs-sadis fi-s-sədasi (99b-130a) - altılıq (yaradılışın altı günü); 
VII. əl-bab əs-sabe fi-s-səbai (130a-165b) - yeddilik (yeddi qat göy, yeddi ulduz, yeddi mənzil, yeddi 

pərdə); 
VIII. əl-bab əs-samin fi-s-səmani (166b...) - səkkizlik (səkkiz cənnət); 

IX. əl-bab ət-tasi fi-t-təsai (əlyazmada başlıq səhv olaraq X ilə eyni yazılmışdır) (191a) ─ doqquzluq 
(doqquz nəfəs); 

X. əl-bab əl-aşir fi-l-aşari ─ onluq (on mövzu şərh olunur). 
 
Dastanların hər birində öncə toxunulacaq mövzudan söz açılır, sonra ona uyğun bir ayə və ya hədis 

şərh olunur, məqsədəuyğun hekayətlər verilr. Əlyazmadakı bütün bu babların tekstoloji tədqiqi bəzi 
məsələləri aydınlaşdırır. Məsələn, II babın 9-cu, VII babın 5-ci dastanlarının başlıq yeri ağ buraxılmışdır. X 
babın 5-ci dastanının başlığı səhvən 9-cu dastan kimi, “Dastani-nohhüm əz babi dəhhüm” yazılmışdır. IV 
babda 6 və 7-ci dastanlar arasında “dastani-ziyad...” adlandırılmış əlavə bir dastan da yazılmışdır. VIII, IX və 
X bablarda isə bir sıra qoşa vərəqlərin ilkin tərtibatda yerinə tikilməməsi ucbatından müəyyən dolaşıqlıq 
yarandığı aşkarlanmışdır. Xeyli vaxt və əmək sərf edərək, tekstoloji tədqiqat, məntiqi ardıcıllıq, məzmun, pa-
vərəq və s. köməyi nəticəsində həmin babların bərpası mümkün olmuşdur. Qeyd edək ki, əlyazmanın sökü-
lüb, yenidən tikilməsi məqsədəuyğun olmadığından ardıcıllıq mövcud vərəqlərin səhifə sırası əsasında 
göstərilir: 

 VIII bab    IX bab    X bab  
 
1. 167b-170b    1. 274a-279b VI   1. 231a─234b  
2. 170b    2. 280a-284a VII   2. 234b─238b+246a 
3. 173b-177a    3. 191a-196a    ─250a 
4. 177a-179b    4. 196a-199b    3. 250a   II 
5. 239a I    5. 199b-205a    4. 255b  III 
6. 239a-245b+180a-   6. 205a     5. 261a   IV 

   181b     7. 209a     6. 265b  V 
7. 181b-186b    8. 215a     7. 292a   X 
8. 186b-191a    9. 219a     8. 297a   XI 
9. 284a-288b VIII   10. 222a─231a    9. 304b   XII 
10. 288b-290b+271a-       10. 310b  XIII 
 274a IX 

 

Göründüyü kimi, ümumiyyətlə 11 dastanın - VIII babın 5, 6, 9, 10-cu, IX babın 1, 2-ci, X babın isə 2, 
3, 4, 5, 6-cı dastanlarının yerinin dəqiqləşdirilməsi lazım gəlmişdir, əlyazmanın mətn 
strukturu ardıcıllaşdırılaraq (haşiyəyə alınmış yuxarıdakı rəqəmlər bunu göstərir) tamlaşdırılmışdır. 

Əsərin bir neçə yerində müəllifin adı çəkilir. Aşıq Paşa əsərini sona çatdırarkən h. 730-cu il olduğunu 
dəqiq şəkildə bildirmişdir: 

Yedi yüz otuz yılında hicrətün, 
Söz irdi xətminə bu fikrətin. 
 Həq qətində Aşiqin əksigi yoq, 
 Allahın əkslügiylə əylügi çoq (35,316a). 

  
Qaynaqlarda bəzən “Maarifnamə” (Katib Çələbi, Bursalı), bəzən “Divani-Aşiq Paşa” (Taşköprülüzadə, 

Lətifi, Hammer, Dmitriyeva) adlandırıldığına rəğmən, əsər, müəllifin yazdığı aşağıdakı beyt ən dəqiq mənbə 
sayılmaqla bu fikir müxtəlifliyinə son qoymaqdadır: 

  
Bu “Qəribnamə”inən gəldi dilə, 
Kim bu dil əhli dəqi məni bilə. (35,315b). 

  
 “Qəribnamə”nin Azərbaycan nüsxəsi aşağıdakı beytlərlə sona çatır: 
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 Rəhmətinlə yarlığa qullaruni, 
 Sən əsirgə kəndü yoxsullaruni. 
 Hər ki dinlərsə bu sözi, ey Cəlil, 
 Rəhmətün olsun ana hər dəm dəlil (35, 316a). 

 
Aşıq Paşa, türkcədə özünəqədərki məhdud və qüsurlu əruz nəzmini dövrünə görə tərtibləmiş, genişlən-

dirmişdir (7, 176). “Qəribnamə” Mövlana “Məsnəvi”si kimi, rəməli-müsəddəsdə “failatun failatun failun”-la 
yazılmışdır. Köprülüzadənin yazdığı kimi, “Qəribnamə”yə “Məsnəvi”nin hər baxımdan böyük təsiri olduğu 
yalnız əsərin vəznindən, şəklindən, “Üzüm hekayəsi” kimi bəzi mövzuların təkrar edilişindən deyil, ümumi 
heyətindən və ruhundan anlaşılır (8, 704). Lakin iki əsər arasında bir sıra bənzərliklərin mövcudluğuna bax-
mayaraq, “Qəribnamə”nin özünəməxsusluğu vardır. Əvvəla, həcmi təxminən 12.000 beytdir. Qurulu-
şu─strukturu vahid prinsip əsasında tərtiblənmişdir. Köprülü “Məsnəvi”nin dağınıq, tərtibsiz...hekayələrlə 
vəhdəti daima pozulan şəklinə zidd olaraq, “Qəribnamə”ni adətən həndəsi bir intizama malik hesab edir (7, 
704). 

“Qəribnamə”nin ən ali cəhəti isə zamanında farscaya üstünlük verilməsinə baxmayaraq, onun türk di-
lində yazılmasıdır. Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, əsərin əvvəlindəki müqəddimədə bu haqda yazan şair, mətn 
daxilində də fikrini bildirir. Bu səbəbdən də “Qəribnamə” yalnız Anadolu deyil, Misir, Suriya türkləri arasın-
da da şöhrət qazanmışdır. Hətta Süleyman Çələbinin “Mövludna- mə”sində “Qəribnamə”dən alınmış bəzi 
beytlərə təsadüf edilməkdədir (8, 705). 

Xalq arasında geniş yayıldığındandır ki, “Məsnəvi”dəki “Yoxsul kişinin hekayəti” kimi ölürkən 
oğullarına oxların birlikdə və təklikdə necə qırıla bilməsi ilə bağlı tərbiyəvi bir vəsiyyət edən kişinin hekayəti 
artıq xalq məsəlinə çevrilmişdir. Aşıq Paşaya özündən daha əvvəlki türkdilli sənətkarların təsiri də sözsüzdür. 
Yunus Əmrəyə nəzirələr yazdığı tədqiqatçılar tərəfindən etiraf edilməkdədir (9, 263, 274) Yaradıcılığındakı 
sələf və xələf məsələsinə gəldikdə isə hələ Nəvainin bir məktubunda “Qəribnamə”ni “Məsnəvi” və Yazıçı-
oğlu “Məhəmmədiyyə”si ilə birlikdə anması məlumdur [8, 705; “Şəqaiq ən-nemaniyyə”yə əsasən, s. 425]. 
Süleyman Çələbi və Yazıçıoğlu kimi daha üstün şairlərə örnək olmuşdur. Məhz bu baxımdan ona Anadolu 
üzərində türk dilində meydana gələn əruz nəzminin öncüllərindən biri kimi baxıla bilər (7, 176). 

“Qəribnamə”də tədqiqatçılardan bir çoxunun diqqətini çəkən “doqquzluğ”a həsr edilmiş IX babdakı 
“Alp”larla bağlı 68 (Köprülü 64 göstərmişdir) beytlik parçadır (35,219a-221a). Anılan parçada “alp” olmaq 
üçün gərək olan 9 şeydən─“möhkəm ürək, qol qüvvəti, qeyrət, yaxşı at, qılınc, xüsusi bir geyim, yay, süngü 
və nəhayət “yari-müvafiq”dən söz açılır: 

 
Qanı ol kim, istər Alplıq adını, 
Almaq istər düşmənindən dadını. 
Düşmənin qəhr eyləyüb basmaq dilər, 
Başını ət yaiınə asməq dilər. 
Gəlsün eşitsün ki, Alplıq necədür, 
Alplarıu sərmayəsi kim nəçədür?! 
Edəyim bir-bir sənə əhvalını 
Kim, biləsin Alp-ərənlər halını (35,219a-b).  

 
Nəsihətamiz tərzdə “əhli-sünnət” əqidələrinə uyğun (8, 704) yazılmasına baxmayaraq, kainata, tarixə, 

həyata baxışın inikası olan “Qəribnamə” bu mövzuda özündən sonrakı əsərlərə klassik bir örnək 
sayılmaqdadır.Türkiyədə bu əsər geniş olmasa da araşdırılıb və nəşr olunub.Türkdilli təsəvvüfi poeziyanın 
ana qaynaqlarından sayılan Aşıq Paşa “Qəribnamə”si üzərində Azərbaycanda aparılmaqda olan 
araşdırmaların uğurlu nəticələrinin bu möhtəşəm abidə ilə bağlı qənaətləri daha da zənginləşdirəcəyini 
düşünürük. 
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Азада Мусаева  
  

 "Гарибнаме" - общетюркский памятник XIV века  
и его азербайджанская рукопись 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Одним из выдающихся общетюркских памятников является написанное в 730 году по хиджру 

(1329 г.) произведение "Китаби-Карибнамеи-Ашик Паша". В Институте Рукописей НАНА имеется 
полная его рукопись, переписанная в 895 году по хиджру (1489 г.), под шиф-ром М-470 объемом в 
324 листов. 

В статье дается информация о жизни, семье, личности, наследии автора произведения, даются 
подробные сведения об истории его исследования. Палеография, художественное оформление, темА-
тика произведения, стиль, структура, содержание, объем, тесная связь с классической литературой, 
особенно своеобразие рукописи раскрываются соответствующими образцами. 

 
Azada Musayeva 

  
All-Turkic monument of the XIV century "Garibname" 

and his Azerbaijan manuscript 
 

SUMMARY 
 
One of the outstanding work is "Kitabi-Karibnamei Ashik-Pasha" written in Hijri 730 and in the 

1329 of the Christian calendar. At the Institute of Manuscripts of ANAS has complete his manuscript 
rewritten in 895 year Hijri and in 1489 of the Christian calendar, under the code M-470 in the volume of 324 
sheets. 

The article provides information on life, family, personality, heritage author of the work, gives 
detailed information about the history of his research. Paleography, artistic arrangement, subjects works, 
style, structure, content, scope, a close relationship with classical literature, especially the originality of the 
manuscript are disclosed corresponding samples. 
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ŞƏRTİ MƏTNŞÜNASLIQ İŞARƏLƏRİ  
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Klassik mətnşünaslıqda tərtib olunmuş mətnlərə haşiyələrdə yazılan şərh və izahlarla yanaşı müxtəlif 

işarələr sistemi vasitəsilə mətnin bəzi hissələrinin daxili şərhləri də verilmişdir. Daxili şərhlər sözlə yox, ay-
rı-ayrı rəqəmlər, hərflər, əlamətlər və hərf birləşmələri ilə ifadə olunmuşdur. Bu şərti mətnşünaslıq işarələri 
əsasən ərəbdilli mətnlərdə ayrı-ayrı sözlərin, şəxs və işarə əvəzliklərinin, ön şəkilçilərinin, şəxs sonluqları-
nın, bitişən əvəzliklərin, ədatların və s. altında, az-az hallarda isə üstündə qoyularaq, orada fikir ardıcıllığı-
nın, ifadə olunan məna çalarlarının düzgün başa düşülməsində oxucuya böyük kömək göstərir. Belə şərhlər 
bütün mətn boyu verilməyərək, onun çətin yerlərində müəllifin irəli sürdüyü fikirləri düzgün dərk etmək 
üçün istifadə edilmişdir. Məsələn:  
 

 والقضیة التی جعلت جزاقیا س تسمی مقدمة والمقد مة التی فیھا االصغر الصغری و التی فیھا االکبر
 (312, 139 b )   ر بینھما حدا اوسطالکبری المکر

 
Bu misalda isimlə bağlayıcı və fellər, isimlə bağlayıcı və bitişən əvəzlik, sifətlə sifət və bitişən əvəzlik, 

eləcə də bağlayıcı ilə bitişən əvəzlik arasında olan məna çarpazlaşmaları bu işarələrlə ( ) şərh edilmişdir. Onu 
da qeyd etmək lazımdır ki, daxili şərhlərdə istifadə edilmiş işarələrin diakritik işarələr və digər əlamətlərlə 
qarışdırılmaması üçün həmişə mətndən fərqlənən başqa mürəkkəblə (qırmızı, çəhrayı və s.) qeyd edilmişdir. 

Mətnlərin daxili şərhində istifadə olunmuş şərti mətnşünaslıq işarələri uzun müddət sovet şərqşünasları-
nın diqqət mərkəzində olmuşsa da, tam bir sistem şəklində müəyyənləşdirilməmiş və hərtərəfli tədqiq olun-
mamışdır. Bu işarələr ilk dəfə 1932-ci ildə görkəmli rus şərqşünası akademik İ.Y.Kraçkovskinin nəzər-diq-
qətini cəlb etmişdir. O, “Şamil haqqında xatirələrin ərəb əlyazması” məqaləsində bu işarələr barədə ilk fikir 
söyləmişdir. “Ayrı-ayrı hərflər, hələ ayrıca paleoqrafik təhlil tələb edən, bir sıra xüsusi işarələrlə təmin 
olunmuşdur. İlk baxışda onlardan bəziləri başadüşülməz qalır” (2, 569).  

Bu şərti işarələr sistemi ilə maraqlanan digər sovet şərqşünası Q.V.Sereteli olmuşdur. O, 1934 -cü ildə 
özünün “Şamilin Kaluqadan məktubu” [3, 113-114] adlı məqaləsində Şamilin Runovskiyə yazdığı məktub-
lardan birinin ətraflı elmi təsvirini və tərcüməsini verərək, orada olan çoxlu miqdarda şərti işarələri Qafqaz 
əlyazmalarının paleoqrafik xüsusiyyətlərindən biri kimi izah etmiş və hər bir işarəni ya bir sözə, ya da ayrıca 
bir hərfə aid etmişdir. Bir il sonra, 1935-ci ilin iyun ayında Q.V.Sereteli Ərəbşünasların Assosiasiyasının 
birinci sessiyasında “Şamilin yeni tapılmış məktubları” adlı məruzəsində yenə həmin şərti işarələrə toxuna-
raq, özünün bu haqda əvvəlki mülahizələrini təkrar edərək demişdir: “Bu məktublar paleoqrafik baxımdan 
maraqlıdır. Aydın olmayan işarələrin istifadə edilməsi diqqəti özünə cəlb edir. (4, 112). 

Uzun fasilədən sonra şərti mətnşünaslıq işarələri sistemi A.M.Barabanovun böyük marağına səbəb ol-
muş və onlardan bir qrupunun əhəmiyyəti və mətn daxilində nə məqsədlə işlədildiyi aydınlaşdırılmış, bu sis-
temin yaranma yeri və tarixinin öyrənilməsi sahəsində müəyyən cəhd göstərilmişdir. (5). O, bu sistem üzə-
rində apardığı araşdırmalar sayəsində aydınlaşdırmışdır ki, göstərilən işarələr, İ.Y.Kraçkovski və Q.V.Serete-
linin dedikləri kimi mətnin paleoqrafik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirən əlamətlər olmayıb, mətndə rənga-
rəng mənalar və izahedici vəzifələr daşıyır. Apardığı araşdırmaların məhdudluğundan A.M.Barabanov onla-
rın şərti mətnşünaslıq işarələri sistemi olduğunu müəyyənləşdirə bilməmiş və sadəcə olaraq, izahedici işarə-
lər adlandırmışdır.  
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A.M.Barabanov Dağıstan ərəbdilli əlyazma və sənədlərindən əldə etdiyi az miqdarda şərti işarələri iki 
qrupa-ərəb rəqəmləri və literləri (hərfin yarısı) formasında işarələrə və quraşdırma qrafik formalara bölərək 
[5,183] şərh etmişdir. Əslində bu şərti mətnşünaslıq işarələri cədvəldə göstərildiyi kimi miqdarca çox, məna 
çalarları, qrafik quruluş və forma baxımından rəngarəngdir.  

Aparılmış geniş araşdırmalar aydınlaşdırmışdır ki, A.M.Barabanovun tədqiqatlarının birtərəfli və 
məhdud olması, şərti mətnşünaslıq işarələri sisteminin mənşəyi, yaranma yeri və dövrü haqqında onu, elmi 
əsasları olmayan bir sıra ciddi səhv mühakimələr irəli sürməyə vadar etmişdir. Q.V.Seretelinin haqlı olaraq, 
bu işarələr sisteminin öyrənilməsi üçün, bütün Qafqaz ərəbdilli əlyazmalarının tədqiqata cəlb edilməsi zəru-
rətini irəli sürməsinə baxmayaraq [4, 112], A.M.Barabanov öz tədqiqatlarını yalnız bir neçə Dağıstan əl-
yazmaları ilə məhdudlaşdırmış və “Şimali Qafqazda meydana gəlmiş, bizə məlum olan ərəbdilli əlyazma və 
sənədlərin böyük əksəriyyəti, heç yerdə, başqa ərəb və yaxın Şərq əlyazmalarında rast gəlinməyən özünə-
məxsus işarələri əhatə edir”, kimi əsassız bir fikir irəli sürmüşdür (5, 183).  

Bir çox görkəmli alimlərin göstərdiyi kimi [18], başqa elmlərlə yanaşı, mətnşünaslıq da uzun əsrlər 
boyu ayrı-ayrı inkişaf mərhələləri keçərək, bir elm sahəsi kimi formalaşmış, onun nəzəri əsasları və metodo-
logiyası yaradılmışdır. Y.İ.Proxorov yazır ki, “mətnşünaslıq praktiki fəaliyyət sahəsi kimi uzaq keçmişdə 
meydana gəlmişdir” [6, 7]. 

Mətnşünaslıq islam aləmində Quranın və hədislərin mətnlərinin tərtibindən başlayaraq, dövrümüzə-
dək uzun bir yol keçmişdir. (7, 58-116) Bu müddət ərzində mətnlərin tərtibi və şərhi sahəsində bir sıra metod 
və üsullar tətbiq olunmuşdur. Ayrı-ayrı rəqəm və hərflərdən, birləşmə və əlamətlərdən ibarət olan şərti mətn-
şünaslıq işarələrinin tətbiqi də orta əsrlərdə mətnin şərh edilməsi sahəsində istifadə edilmiş üsullardan biridir. 
Bu işarələr sistemi A.M.Barabanovun dediyi kimi ancaq ərəbdilli əlyazmalarda yox, həm də türk və farsdilli 
abidələrin mətnini tərtib edən Azərbaycan alim və ziyalıları onların məzmununu və ayrı-ayrı çətin yerlərini 
milli oxuculara tam aydınlığı ilə çatdırmaq məqsədi ilə mətnin haşiyələrində yazdıqları şərhlər və izahlarla 
yanaşı, bu işarələrdən də ancaq az-az hallarda istifadə etdiklərinə təsadüf olunur, çünki milli oxucu türkdilli 
abidələrin bu işarələrlə şərh olunmasına o qədər də ehtiyac duymamışdır. Beləliklə də, istər daxili şərhdə, 
istərsə də elmi-məlumat aparatının tərtibində istifadə olunmuş şərti mətnşünaslıq işarələri A.M.Barabanovun 
dediyi hər hansı bir kitab oxuyan şəxs yox, dövrünün qabaqcıl alim və ziyalıları tərəfindən yaradılmışdır. 

Daxili şərhdə istifadə edilmiş şərti mətnşünaslıq işarələri sisteminin yaranma tarixinin öyrənilməsin-
də A.M.Barabanovun əsas götürdüyü ən qədim yazılı abidə, 1664-65-ci illərə aid əlyazması [8] olmuşdur. 
Ümumiyyətlə onun tədqiqat obyekti XIX əsr Dağıstan əlyazmaları, sənədləri və məktubları ilə məhdudlaş-
mışdır. Buna görə də A.M.Barabanov şərti işarələr sisteminin orta əsr mətnşünaslıq fikrinin yaranması ilə 
bağlı surətdə meydana gəldiyini aça bilməmiş və bu sistemin yaranma tarixi və yeri haqqında düzgün olma-
yan mülahizələr yürütmüşdür. O, yazır: “Bu sistem Şərq və Qərb dillərinin heç birində işlənmir, yəqin ki, on-
lara məlum deyildir. (O yerli Dağıstan və ümumiyyətlə, Qafqazın yafetik dillərindən və dialektlərindən də 
iqtibas oluna bilməzdi. Belə ki, bu sistemin meydana gəldiyi dövrdə (təqribən XVI əsrin sonu-XVII əsrin 
birinci yarısı) gürcü və erməni dillərindən başqa bütün bu dillər yazısız idi; gürcü və erməni dilləri də bu 
sistemi bilmir. Beləliklə, izahedici işarələr sisteminin orada, Dağıstanda meydana gəlməsi şübhəsizdir” (5, 
208).  

A.M.Barabanov böyük bir ədəbi fikir prosesinin yaranma tarixini və yerini mükəmməl tədqiqatla 
öyrənə bilmədiyindən XVII əsrdə Dağıstanda üzü köçürülmüş əlyazmasına istinad edərək, olduqca səhv və 
qeyri-elmi hökm vermişdir. Şərti mətnşünaslıq işarələri sisteminin heç bir Şərq dillərinə məlum olmaması 
haqqında verdiyi hökm də elmilik baxımından əsassızdır. Türk, ərəb və farsdilli orta əsr yazılı abidələri 
üzərində aparılmış uzunmüddətli axtarışlar göstərilən işarələr sisteminin digər Şərq ölkələrində köçürülmüş 
əlyazmalarında olmadığını aydınlaşdırmışdır. Bu sistem Azərbaycan ədəbi fikir tarixində mətnşünaslığın 
yaranması və irəliləməsi ilə (8, 19-20) bağlı surətdə meydana gəlmiş və uzun inkişaf yolu keçmişdir. 

Həmin işarələrin bəzi nümunələrinə hələ XIV əsrdə Azərbaycanda üzü köçürülmüş bir əlyazma 
toplusunda rast gəlirik [9].  
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Əlyazmanın sonunda əsərin mətninin başqa nüsxələrlə qarşılıqlı surətdə tədqiq olunduğu yazılmışdır. 

Bu da göstərir ki, mətnin daxili şərhlərində istifadə edilmiş şərti işarələr hələ XIV əsrdə mövcud olmuş, 
Azərbaycan alim və ziyalıları tərəfindən istifadə edilmişdir. Bu şərti mətnşünaslıq işarələri XV əsrdə artıq bir 
sistem kimi tətbiq olunmağa başlamışdır. Belə ki, 1417-1425-ci illər arasında üzü köçürülmüş və az sonra 
mətni tədqiq olunmuş XIV əsrin görkəmli Azərbaycan hüquqşünası Cəmaləddin Yusif bin İbrahim əl-Ər-
dəbilinin “əl-Ənvar li amalil-əbrar” (“Günahsızların əməlləri üçün işıqlar”) adlı islam hüquqşünaslığına həsr 
olunmuş əsərinin əlyazmasında [10] daxili şərhlər üçün yaradılmış şərti işarələr artıq bir sistem kimi istifadə 
edilmişdir. Əsər köçürüldükdən sonra, bir neçə nüsxə əsasında tədqiq olunmuş və əlyazmanın kənarlarında 
nüsxə fərqləri göstərilməklə bərabər mətnə geniş şərh və izahlar yazılmışdır. Tədqiqatçı mətnin müxtəlif 
çətin hissələrini şərti işarələr sisteminin ayrı-ayrı rəqəm və hərfləri, birləşmə və əlamətləri ilə hərtərəfli şərh 
edərək, müəllifin fikrini tam aydınlığı ilə oxucuya çatdırmağa çalışmışdır. 

Camaləddin Yusif bin İbrahim əl-Ərdəbilinin göstərilən əsərinin hicri 833-cü (1429-30) ildə üzü 
köçürülmüş nüsxəsi də (10) orta əsr mətnşünaslıq fikrinin yaranma tarixini öyrənmək baxımından qiymətli 
məxəzdir. Alimin əsərinin bu nüsxəsi də katib Musa bin Məhyəddin əl-Mahmudabadi tərəfindən tədqiq 
olunmuş və mətnin ayrı-ayrı hissələrinin daxili şərhində işarələr sistemindən geniş istifadə edilmişdir. Son-
rakı əsrlərdə ayrı-ayrı əsərlər [11] üzərində aparılmış daha mükəmməl tədqiqatlar mətnşünaslıq fikrinin 
inkişafına böyük təsir göstərmiş və get-gedə şərti işarələr də təkmilləşdirmişdir. Bu işarələr, XIX əsrin 
görkəmli alimi Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadənin məhsuldar mətnşünaslıq fəsliyyəti sayəsində, müəyyən 
qanunauyğunluqlara əsaslanan ən mükəmməl bir sistem kimi formalaşmışdır. [12]  

Mətnlərin daxili şərhində istifadə olunmuş şərti işarələr hec də A.M.Barabanovun göstərdiyi kimi 
ancaq ərəbdilli əlyazmalarda yox, eyni zamanda, farsdilli əsərlərdə də tətbiq olunmuşdur. Buna nümunə ola-
raq, tacik-fars ədəbiyyatının görkəmli klassiki Əbdürrəhman Caminin (1414-1492) “Yusif və Züleyxa” [13] 
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poemasını göstərmək olar. XIX əsrin şair təbli qabaqcıl ziyalısı Hacı Abdullah əfəndi İmam hicri 1281-82 
(1864-65)-ci illərdə bu poemanın üzünü köçürdükdən sonra, onun mətnini tədqiq etmiş və Azərbaycan dilinə 
sətiraltı filoloji tərcüməsini vermişdir. O, əlyazmanın haşiyələrində əsərə yazdığı geniş izahlarla yanaşı, 
göstərilən şərti işarələr sistemi ilə mətnin ətraflı daxili şərhini vermişdir. Burada həmin sistemə daxil olan 
işarələrin, demək olar ki, hamısından istifadə olunmuşdur. Bununla da aydın olur ki, mətnin daxili şərhində 
istifadə edilmiş şərti işarələr Azərbaycan tənqidi fikrinin yaranması ilə bağlı meydana gəlmişdir. Bu işarələr 
mətnşünaslığın sonrakı inkişaf mərhələlərində daha geniş ərazidə yayılaraq, Şimali Qafqaz əlyazmalarında 
da öz əksini tapmışdır. Son dövrlər, yəni XVIII əsrin sonlarından başlayaraq, onlar ərəb dilində yazılan 
məktub və sənədlərə də tətbiq olunmuşdur. 

Şərti mətnşünaslıq işarələrinin mənşəyinin öyrənilməsində onların qrafik formaları da xüsusi maraq 
doğurur. Bu qrafik formaları araşdırarkən A.M.Barabanov belə nəticəyə gəlir ki, şərti işarələr sisteminin 
qrafik formaları ərəb rəqəmləri, hərfləri və onlardan yaradılmış birləşmələr əsasında meydana gəlmiş, heç bir 
başqa yazı və əlifbalardan istifadə olunmamışdır [5, 208]. Onları tam sistem şəklində tədqiq edərkən aydın 
olur ki, bu işarələr əsasən ərəb qrafikası zəminində yaradılsa da, bizim fikrimizcə onların bir qismi qədim 
əlifbalardan götürülmüşdür. Materialın məhdudluğundan A.M.Barabanov bu işarələri sistem şəklində öyrənə 
bilməmişdir. Onun araşdırdığı işarələr bu sistemin ancaq az bir qismini təşkil edir və orada ərəb rəqəm və 
hərflərindən başqa yalnız dörd ədəd qrafik birləşmələr adlandırdığı ( ) əlamətlər vardır. [5, 183]. Əslində isə 
daxili şərhdə istifadə edilmiş şərti işarələrin böyük əksəriyyəti qədim türk-run yazısından [14, 15], eləcə də 
Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş damğa və yazılardan [16, 243] götürülmüşdür. Cədvəldə göstərilmiş 
işarələrin böyük bir qismi turk-run yazılarının qrafik formaları ilə tam eyniyyət təşkil edir. Tədqiqatçılar 
həmin sistemin işarələrini mümkün qədər ərəb qrafikasından fərqləndirmək məqsədilə turk-run yazısına mü-
raciət etmişlər. Bu da onu göstərir ki, qədim turk-run yazıları hələ XVII əsrədək elm aləminə məlum olmuş-
dur. Elmi tədqiqatlarda [14, 15, 17] isə göstərilir ki, qədim turk-run yazıları haqqında verilən ilk məlumatlar 
XVII əsrin sonu – XVIII əsrin əvvəllərinə aiddir. Bununla da, yuxarıda göstərilən işarələr turk-run yazıları 
tarixinin öyrənilməsi baxımından yeni imkanlar açır. 

Mətnin daxili şərhlərində istifadə olunmuş şərti mətnşünaslıq işarələri, demək olar ki, ancaq sözlərin 
altında, tək-tək hallarda isə sətrin üstündə göstərilmişdir. Bu işarələrin yerinin seçilməsi heç də təsadüfi 
olmayıb, uzun əsrlərdən bəri klassik mətnşünaslıqda şərti işarələr sisteminin yaranması və inkişafı ilə bağlı 
olub, müəyyən üsul və qanunauyğunluqlara əsaslanmışdır. A.M.Barabanov onlardan istifadə edilmə prinsip-
lərini də doğru şərh edə bilməmiş və çox zaman ayrı-ayrı qeyri-real fərziyyələrə əl atmalı olmuşdur. O, hə-
min işarələri dörd qrupa bölmüşdür. Onun fikrincə birinci qrupa daxil olan (işarələrin ərəb yazısının diakritik 
işarələri, yazıda istifadə olunan bəzək hərfləri və əlamətləri ilə qarışdırılmaması üçün həmişə sözlərin altında 
yazılmışdır. [5, 206-207]. Lakin məlum olduğu kimi, diakritik işarələr, bəzək hərfləri və əlamətləri yalnız 
sətrin üstündə yox, həm də altında yazılır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəzək hərfləri və əlamətləri, adə-
tən, əsərlərin ünvanlarının, bölmə və fəsillərinin adlarının yazılışında istifadə olunur. Mətn daxilində isə, de-
mək olar ki, onlara heç rast gəlmirik. Diakritik işarələrin özləri də orta əsr əlyazmalarının ancaq bəzilərində 
istifadə olunmuşdur. Digər tərəfdən, əsərin mətni qara mürəkkəblə yazıldığından, şərti işarələr sistemi başqa 
rəngli, -qırmızı, çəhrayı, -mavi, mürəkkəblə göstərilmişdir. Odur ki, onlar diakritik işarələrlə heç vaxt qarış-
dırıla bilməzdi. Buradan da birinci qrup şərti işarələrin işlənmə yeri haqqında A.M.Barabanovun irəli sürdü-
yü fikrin tamamilə əsassız olduğu aydınlaşır. Digər üç qrupa daxil etdiyi ( ، ءسه، م،  ) işarələrin isə, bu sistemin 
inkişafı sayəsində sonralar meydana gəldiyinə görə, həm sözün üstündə, həm də altında yazılması haqqında 
onun irəli sürdüyü fikir də yanlışdır. [5, 207]. Daxili şərhlərdə istifadə olunmuş işarələrin bəzisinin ayrı-ayrı 
hallarda sözlərin üstündə də yazılması, sadəcə olaraq, mətnin müəyyən yerlərində onların çoxlu miqdarda 
tətbiq olunmasından irəli gəlmişdir. Belə yerlərdə bu işarələrin çoxluğunun anlaşılmazlıq və qarışıqlıq sala 
biləcəyini nəzərə alan tədqiqatçı onların bəzilərini sözlərin üzərində göstərilmişdir. Bu zaman həmin işarə-
lərin yerləri elə seçilir ki, onlar başqalarından fərqlənir və qarışmır. 

İzahedici işarələr adlandırdığı şərti mətnşünaslıq işarələrinin işlənmə yerləri haqqında irəli sürdüyü 
mülahizələrin o qədər də inandırıcı və elmi olmadığını başa düşən A.M.Barabanov sonra yazır ki, “burada 
hansı istisna qaydalarının mövcud olması hələ bizə aydın deyildir. Ancaq fərz etmək olar ki, bu işarələrin ya-
zılma yeri üçün sabit qayda müəyyənləşdirilməmişdi və hər bir müəllif onları (işarələri-K.Ş) əsasən sətrin üs-
tündə yazmağa üstünlük verərək, harada münasib və məqsədəuyğun hesab edirdisə, orada da yerləşdirə 
bilirdi” (5, 207).  

Şərti mətnşünaslıq işarələri sistemi uzun əsrlərdən bəri ayrı-ayrı alimlərin mətn üzərində apardıqları 
tədqiqat işləri sayəsində təkmilləşdirilmiş, onun istifadə üsulları işlənib hazırlanmışdır. Bu sistem A.M.Bara-
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banovun dediyi kimi, heç də hər kəsin istədiyi kimi tətbiq olunmamış, müəyyən metod və prinsiplərə əsas-
lanmışdır. Həmin prinsiplərə əsasən, nüsxə fərqlərini və mətnin haşiyələrində verilmiş şərhləri göstərmək 
üçün istifadə edilmiş şərti mətnşünaslıq işarələri həmişə sətrin üstündə, daxili şərhlərdə tətbiq olunan işarələr 
sistemi isə əsasən sözlərin altında göstərilmişdir. Bir sıra hallarda daxili və mətnin kənarındakı şərhlərdə 
müştərək hərf və işarələrdən də istifadə edilmişdir. Bu da şərti mətnşünaslıq işarələri sisteminin həddindən 
çox mürəkkəbləşdirilməməsi məqsədilə edilmişdir.  
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Камандар Шарифов 

 
Система условных текстологических обозначений 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В результате текстологтческих исследований, проведенных над средневековыми рукописями 

произведений азербайджанских поэтов, писателей и ученых, впервые в предлагаемой статье рассмат-
риваются и широко комментируются условные текстологические обозначения, использованные уче-
ными в средневековой практике. 

В статье опровергается точка зрения А.М.Барабанова по поводу места и времени возникнове-
ния, графической формы и порядка расположений в тексте условных пояснительных текстологичес-
ких обозначений. На основе фактических материалов сделаны выводы о тоб, что в создании системы 
указанных обозначений, наряду с арабским алфавитом, также использована тюркская руническая 
письменность.  
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Kamandar Sharifov  
 

The system of conventional signs in textual criticism 
 

SUMMARY 
 
As a result of the textual studies of medieval manuscripts of the work by Azerbaijani poets and scho-

lars, the conventional signs of textual criticism used by medieval scholars are looked through and thoroughly 
interpreted in this article for the first time. The article refutes A.M. Barabanov’s hypothesis in regard to the 
origin of conventional textual signs (the time and place they were created), as well as their graphic forms and 
the methods of their application in texts. According to the factual materials, the system of conventional signs 
is claimed to have been compiled on the basis of Turkic and Run scripts, along with Arabic script.  
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Azərbaycan çox əsrli və zəngin tarixə malikdir. Bu tarix izləri ən qədim zamanlardan gəlib müxtəlif 

yollarla bizə çatan əlyazmalarda öz əksini tapmışdır. Xalqımızın əsrlər boyu yaratdığı bu yazılı abidələr 
Azərbaycan, Yaxın və Orta Şərq xalqlarının ədəbi-bədii irsini, mədəniyyət tarixini öyrənmək üçün tutarlı 
mənbədir. Dünyada mövcud olan böyük sivilizasiyalar arasında müsəlman xalqlarının yaratdığı mədəniyyət 
öz zənginliyi və əzəməti ilə seçilir. 

Qədim tarixə malik olan ilk kitabələr Şumerlərlə bağlıdır. Şumer kitabələrinin dünyada mövcud olan 
daşüstü piktoqramları, qədim Misir papirusları müasir kitabların sələfi hesab etmək olar. Belə ki, kitabın 
7.000 ilə yaxın tarixi olduğunu görürük. “Avesta”nın dəri üzərində nəsx xəttilə yazılmış yazıları kitabın əsas, 
daha real formasıdır. 

Qobustanın Böyükdaş dağında I əsrə aid kitabəsinin qayaüstü rəsmləri, Mingəçevir Alban yazıları orta 
əsr daşüstü olan kitabələr epiqrafik abidələr və başqalarını Azərbaycanın ilk kitabələri kimi ümumiləşdirmək 
olar. 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda elmin müxtəlif sahələrinə aid külli miq-
darda Azərbaycan, türk, fars və ərəb dillərində nadir əlyazma nüsxələri saxlanılır. Bunlar dünya ədəbiyyatı 
tarixi klassiklərinin əsərlərinin orta əsr rəssamları, xəttatları tərəfindən müzəyyənləşdirilmiş, ornamentli nəfis 
əlyazma nüsxələridir. Əlyazma kolleksiyalarının tədqiqi Şərq xalqlarının və Azərbaycan xalqının keçmiş 
tarixini öyrənmək baxımından çox aktual məsələlərdəndir. Bu əlyazmaların bir hissəsini vəqf olunmuş 
abidələr təşkil edir. Dini və xeyriyyəçilik məqsədilə dövlətin və ya ayrı-ayrı şəxslərin öz istəyi ilə verilən və 
bağışlanan daşınar və daşınmaz əmlak vəqf adlanır. “Vəqf” ərəb sözü olub “bir yerdə durmaq”, “sakin 
olmaq”, “bir şeyə bağlı olmaq”, islam hüququnda vəqf termin kimi hər hansı bir mülki, əkin və torpaq sahə-
sini Allah yolunda həbs etmək” (Allah yolunda bağışlamaq, övladlarına, nəsildən-nəslə, hər hansı məscidə, 
saraya) məxsus etmək deməkdir. 

Vəqfin yaranma tarixi eramızın VII-VIII əsrlərinə təsadüf etsə də, onun kökləri daha qədimdir. Tarixçi 
alimlər bir çox mənbələri əsas tutaraq göstərirlər ki, vəqfin ictimai kökü yardım məqsədilə təsərrüfat – 
ictimai təsərrüfat forması kimi cəmiyyətə ibtidai icma dövründən keçmişdir. Məbəd təsərrüfatı (Храмовая 
собственность) islama qədərki xristian dininə məxsus termindir. Əmlakın vəqf edilməsi “Vəqfnamə” adla-
nan xüsusi sənədlə rəsmiləşdirildi. Vəqf edilən əmlak nə satıla, nə bağışlana, nə də girov qoyula bilərdi. Vəq-
fi idarə edən şəxs “mütəvəlli” və ya “nazir” adlanırdı ki, onun da vəzifəsi gəlirin toplanmasına və güclənmə-
sinə nəzarət etmək idi. 

Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan vəqf olunmuş əlyazmalardan başqa “Vəqfiyyə” və yaxud “Vəqfna-
mə” adı ilə yazılmış əsərlər vardır ki, bunlar da çox maraqlıdır. Bu əsərlərdə vəqfin qanun qaydaları, vəqf et-
mək məqsədilə vermək, xeyriyyəçi kimi mülk tikdirmək, Quran oxuyanlara vəqf haqqında məlumat vermək 
və s. bəhs edilir. Quranın oxunmasında vəqf – fasilə, pauza və nəfəslə bərabər səsi kəsməkdir. 

Yazılı abidələr içərisində bütün əlyazmaların ən dəyərlisi Müqəddəs Quran və onun təfsirlərinin vəqf 
olunmuş nüsxələri maraq doğurur. Həmin Quran nüsxələri haqqında “Vəqf olunmuş əlyazmalar katalo-
qu”nun I və II cildlərində geniş məlumat verilmişdir. Bunlardan biri də B-6965/8590 şifr altında saxlanılan 
əlyazmaya iki əsər daxildir. 

Mətn ağ, saya vərəqlərə nəsx xəttilə qara mürəkkəblə yazılmışdır. Başlıq və yarımbaşlıqlar, fəsil və 
babların adları, bəzi sözlər və onların altından çəkilmiş xətlər qırmızı mürəkkəblədir (ölçüsü: 14,5x22sm., 
həcmi: 211 vərəq). Cildi kartondandır. 
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2b-99b vərəqlərində İmam Fəxr-Razinin “ət-Təfsir əl-Kəbir” əsərində “Əl-Fatihə” surəsinin təfsiri 
verilmişdir, orada göstərilir ki, bu kitab Allahın bizə əta etdiyi Fatehə surəsinin şərhidir. 

Əsərin başlanğıcında “Əli Mehdinin başqa alimlərə vəqfi”, basılmış möhür üzərində isə “Əbduhu 
Aslan, Təvəkkül-tü-Ələllah” (Allaha təvəkkül, onun (Allahın) qulu Aslan) – sözləri yazılmışdır. 

İkinci əsər, Abdulla Məhəmməd bin Ömər bin əl-Hüseyn ər-Razinin “Kitabül-fəzailuş-Şafeyi” (100b-
211a) adlanır. 

Fiqh qaydalarına görə tərtib və tənzim olunmuş bu əsərdə islamın ilk imamlarının şəhidliyi zikr 
olunur. Əlyazmanın 100b vərəqində yazılmış vəqf qeydi birincidən fərqli olaraq “Allah-Təala yolunda xeyrat 
olaraq Əli Mehdi tərəfindən vəqf edilmişdir” – şəklindədir. 

Əlyazmanın sonuncu 209a-210b vərəqlərində bir qissə verilmişdir. Dini mövzuda olan bu hekayə 
İskəndər – Zülfqərineyinin Məğrib vilayətinə səfəri və müsəlmançılığın yayılması barədədir. Həmin vərəqdə 
və cild üzərində isə dəstamazın qaydaları haqqında yazı vardır. Əlyazma h.1065(=1654)-cü ildə tələbə 
Hidayət Məhəmmədcan Dağıstani tərəfindən Dağıstanda köçürülmüşdür. 

Əlyazmalar İnstitutunda çox qiymətli və zəngin abidələrdən biri də B-6099/7724 şifr altında saxlanılır. 
Əlyazma vəqf edilməsə də Quranın təcvidi, onun oxunma qaydaları, surələri verilmişdir. 1b-7a vərəqlərində 
“Təfsiri-sureyi-əl-Rəhman”, Əbu Nəsr Məhəmməd ibn Əbdürrəhman Həmədaninin “əz-Səbiyyat fi 
məvaizül-bəriyyat” (qısa olaraq “Səbiyyat”) (6b-65b), Quranın bir neçə surəsi və Qəbalənin (kupçi-sənəd) 
formaları yazılmışdır. 

Mətn ağ, saya vərəqlərə qara mürəkkəblə nəsx xəttilə yazılmışdır (ölçüsü: 18x21sm., həcmi: 81 
vərəq). Cildsizdir. 

Ərəb dilində olan bu dini kitabda Quranı oxuyanlara vəqf haqqında məlumat verilir. Əlyazma vəqf 
edilməsədə vəqfə aid maraqlı şeir və qeydlər olduğundan məqaləyə əlavə edildi. Şeirin başlanğıcında deyilən 
kəlamlar belədir: “Quran oxucusu, sənə vəqf haqqında nəzmlə məsləhət verirəm. Ey Quranı əzbərləyən şəxs, 
bu şeiri dinlə, dayanmaq baxımından sənə bir yol göstəricisi olsun”. 

 
Mim hərfi vəqfdir, ondan vaz keçmə,  
Keçsən, qorxu onda küfrə çerilər. 
Ta hərfi də sırf vəqfdir 
Sənə rast gəlsə ondan da vaz keçmə. 
Cim hərfinə rast gəlsən ondan vaz keçmək olar, 
Lakin oxusan daha da yaxşı olar. 
Sad hərfini də vəqf adlandırıblar, 
Çətinlik çəksən ondan da vaz keçmək olar. 
Zad da vəqf olunmuş həriflərdəndir, 
Lakin ondan da vaz keçsən daha yaxşı olar. 
Qaf hərfini də Qurana görə vəqf etmişlər, 
Bu da sənin istəyindən asılıdır. 
Əgər Quranda la əlaməti olazsa, 
Dayanmaq caiz (vacib) qeyil, ötüb keç. 

 
Buradan aydın olur ki, Quranın təcvidi, düzgün tələffüzlə oxunması, öyrənilməsi zamanı sözlərarası 

vəqf – yəni dayanmaq (pauza) mənasını bildirir. 
Bu haqda geniş və dolğun məlumat Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Nailə Süleymanovanın 

“Təcvid” kitabında verilmişdir. 
Əlyazma h.1175(=1761)-ci ildə köçürülmüşdür. Katib haqqında məlumat yoxdur.  
S-429/9382 şifrəli əlyazma “Qurandan cüzvlər”dir. Bu şifr altında saxlanılan Qurandan cüzvlər 15 

kitabdan ibarət olub, hər cüzv ayrıca nüsxə kimi cildlənmişdir. Cüzvlər ardıcıl deyildir. Əlyazmaya Quranın 
1,4,5,8,10,11,12,13,14,17,26,29 və 30 – cu cüzvləri daxildir. 1-ci və 17-ci cüzvlərin hər birindən iki 
nüsxədir. Bu cüzvlər ayrı-ayrılıqda əlyazma olub, bir qovluğa qoyulmuşdur. Əlyazmaların yazılma tarixləri, 
katibləri və vəqf sahibləri də müxtəlifdir. Bu səbəbdən həmin əlyazmalar ardıcıllıqla deyil, ümumi təsvir 
qaydasına uyğun quruplaşdırılmışdır. 

Adını çəkdiyimiz S-429 şifrli əlyazmanın şərti nömrələdiyimiz (I-V) kitabların təsvir xüsusiyyətləri – 
onun xətti, kağızı, yazılışı və başqa paleoqrafik özəllikləri bir-birinə çox oxşar və bəlkə də eyni olduğu üçün 
onların təsviri ayrı-ayrı verilmir, yalnız bir-birindən fərqli cəhətləri göstərilir. 
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I 
 

Birinci cüzvdür. Bu cüzvə 1-ci “əl-Fatihə” surəsinin 7 ayəsi və 2-ci “əl-Bəqərə” surəsinin 140 ayəsi 
daxildir. “Əl-Bəqərə” surəsi 286 ayədən ibarətdir.  

 
II 
 

Onuncu cüzvdür. Əlyazmanın 1b-6b vərəqlərində 8-ci “əl-Ənfal” surəsinin 41-75-ci ayəsi, 6b-20b 
vərəqlərində isə 9-cu “ət-Tövbə” surəsinin 93 ayəsi verilib. “Ət-Tövbə” (129 ayədir). 

 
III 

 
On birinci cüzvdür. Əlyazmanın 1b-7a vərəqlərində 9-cu “ət-Tövbə” surəsinin 94-129-cü ayəsi, 7a-

21a vərəqlərində 10-cu “Yunis” surəsinin tam 109 ayəsi, həmin vərəqdən 11-ci “Hud” surəsi başlanır və 5 
ayə daxildir. “Hud” surəsi 123 ayədir. Birinci surənin başlığı yazılmamışdır. 

 
IV 

 
On üçüncü cüzvdür. 1a-8a vərəqlərində 12-ci “Yusif” surəsinin 53-cü ayəsi ilə başlanır və 111-ci ayəsi 

ilə bitir. 8a-14b vərəqlərində isə 13-cü “ər-Rəd” surəsinin 43 ayəsi daxildir. Cüzvün bu əlyazma nüsxəsində 
14-cü “İbrahim” surəsinin 52 ayəsi və 15-ci “əl-Hicr” surəsinin 1-ci ayəsi çatmır. 

 
V 
 

On dördüncü cüzdür. 1a-7a vərəqlərində 15-ci “əl-Hicr” surəsinin tam 99 ayəsi, 7a-21a vərəqlərinə 16-
cı “ən-Nəhl” surəsinin 128 ayəsi daxildir. 

Əlyazma ağ, saya vərəqlərə nəsx xəttilə ərəb dilində qara mürəkkəblə yazılmışdır. Yüksək zövqlə 
işlənmiş, çox gözəl tərtibatlı rəngli ünvanı vardır. Mətn əlvan rənglərlə çərçivəyə alınmış və nəbati naxışlarla 
bəzədilmişdir. Çərçivəyə alınmış mətn sonradan laklanmışdır. Mürəkkəbin keyfiyyəti yaxşı olmadığından 
vərəqlərin çoxunda yazılar ləkələnmişdir. Bu da əlyazmanın paleoqrafik xüsusiyyətlərinə xələl gətirmişdir. 
Bu beş əlyazmanın ölçüləri eynidir (ölçüsü: 19x28sm., həcmi:23+20+21+21+21 vərəq). Cildsizdir. Paygirləri 
vardır. Surələrin adı və ayələrin sıra nömrəsi göstərilməmişdir. Burada surələrin adı və ayələrin sıra nömrəsi 
nəfis bir Quranın və cüzvün çap nüsxəsi ilə müqayisə nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir. 

Əlyazmanın 2a vərəqində, ərəb dilində “Camaata vəqf olunur” başlıqlı qeyd vardır. Qeydin tərcüməsi 
belədir: “Düzgün şəriət qanunu ilə bu Quran cüzvünü, o biri 29 cüzvlə birlikdə mən – Kərbəlayi Xeyrannisə 
Kərbəlayi Nəzər qızı Suraxani bütün müsəlman və mömünlərə vəqf etdim. Bu Quranı oxuyanların savabı 
həyat yoldaşım mərhum – Məşhədi Şikar və oğlanları Eşqəli və Şirəliyə çatsın. Madam ki, həyatda sağam, 
bu Quranın sahibi vəqf edənə aiddir. Ondan sonra nəsildən-nəslə, onun övladlarına və sonrada Bakı şəhərinin 
və kəndlərinin alimlərinə verilməlidir. Vəqf tarixi, 25 məhərrəm (21 mart) h.1324(=1906)-cı il”. 

Bu vəqf qeydi, təsvirini birlikdə verdiyimiz həmin beş əlyazmada eynidir. Qeyddən göründüyü kimi, 
vəqf olunan bu qiymətli əlyazma Bakı şəhərinin Suraxanı kənd sakini Kərbəlayi Xeyrannisə Kərbəlayi Nəzər 
qızı tərəfindən övladlarına və onların övladlarına vəqf edilmişdir. Nəsildən-nəslə keçən bu qiymətli abidə 
mühafizə olunaraq dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. 

 
VI 

 
Otuzuncu cüzvdür. Bu cüzv (1a-22a) 78-ci “ən Nəbə” surəsinin 8-ci ayəsi ilə başlanır və Quranın 

sonuncu 114-cü surəsi daxil olaraq ardıcıllıqla yazılmışdır. Oraya mündəricat və sonluq da daxildir. Cüzv 
əvvəldən naqisdir. 

Ağ, saya vərəqlərə nəsx xəttilə qara mürəkkəblə yazılmışdır. Rəngli ünvanla bəzədilmişdir. Mətn 
rəngli, bəzəkli dalğavari xətlərlə çərçivəyə alınmış və laklanmışdır. Ayələrin arasında qırmızı rəngli işarələr 
qoyulmuşdur. Birincidən başqa qalan ünvanlar kiçik həcmlidir və rəngarəng bəzədilmişdir (ölçüsü: 
19x28sm., həcmi: 22 vərəq). Cildsizdir. Paygirləri vardır. Yazıları yaxşı mühafizə olunması üçün vərəqlərin 
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arasına nazik kağızlar qoyulmuşdur. Sonuncu “ən-Nas” surəsindən sonra 22a vərəqində əlyazmanın Hacı 
Lütfəliyə malik olması haqqında qeyd vardır. 

Əlyazma h.1314(=1896)-cı ildə katib Əli Məhəmməd Taliqani tərəfindən köçürülmüşdür. Bu əlyaz-
mada vəqf haqqında qeyd yoxdur. 

VII 
 

On ikinci cüzvdür. Əlyazma cüzvün 2a-9b vərəqlərində 11-ci “Hud” surəsinin 6-cı ayəsindən sonuncu 
123-cü ayəsinədək verilmişdir. 9b-15a vərəqlərində isə 12-ci “Yusif” surəsindən (111 ayədir) 52 ayə yazılıb. 

Mətn ağ, saya vərəqlərə qara mürəkkəblə nəsx xəttilə yazılmış və çərçivəyə alınmışdır. Bəzəkli ünvanı 
vardır (ölçüsü: 15x21sm., həcmi: 15 vərəq). Cildi qara meşindən olub medalyonludur. Cildin bir qapağı 
düşmüşdür. Əvvəldən və sondan bir vərəq boşdur. 2b vərəqində ünvanda surənin adı verilməmişdir. 9b 
vərəqindəki “Yusif” surəsinin kiçik bəzəkli ünvanı vardır. Əlyazmanın 2a vərəqində kitabın vəqf olunması 
haqqında qeyd vardır. Qeyd ünvan şəkilli, qara, qırmızı mürəkkəblə dalğavari (uzunsov) çərçivəyə alınmış, 
süls xəttilə vəqf qeydi yazılmışdır. Qeyddə deyilir: “Hacı Həcəfqulu Səlyani Bakı sakinidir. Bunu vəqf edir 
ki, savabı rəhmətlik Ağa Kazıma çatsın. Sahibi madam ki, sağdır və bu kitab onun ixtiyarındadır, sonra 
övladlarına keçməlidir, h.1267(=1850)”. Qeydin yanında iki möhür basılmışdır. Möhürlərin yazısı 
pozulmuşdur. 

VIII 
 

Birinci cüzvdür. Əlyazmada əvvəldən “əl-Fatihə” surəsi çatmır. 2-ci “əl-Bəqərə” surəsindən 141 ayə 
daxildir. Bəzəkli ünvanı vardır. 1a vərəqi bəzəkli çərçivəyə alınmış, mətni qara mürəkkəblə nəsx xəttilə 
yazılmışdır (ölçüsü: 16x24sm., həcmi: 18 vərəq). 1a vərəqindən başqa qalan vərəqlər adi qırmızı, qara, sarı 
xətlərlə çərçivəyə alınmışdır. Cildsizdir. Bu kitabda da vəqf haqqında qeyd yoxdur. 

 
IX 

 
İyirmi altıncı cüzvdür. Əlyazmanın 1b-2a vərəqlərində 45-ci “əl-Casiyə” surəsinin 33-37-ci ayələri, 

2b-6a vərəqlərində 46-cı “əl-Əhqaf” surəsi, 6b-10b vərəqlərində 47-ci “Məhəmməd” surəsi, 10b-12b vərəq-
lərində isə 48-ci “əl-Fəth” surəsindən 16 ayə daxildir. Əlyazmada “əl-Fəth” surəsindən 14 ayə, “əl-Hucurat”, 
“Qaf”, “əz-Zariyat” surəsindən 30 ayə çatmır. 

Ağ, saya vərəqlərə nəsx xəttilə qara mürəkkəblə yazılmışdır. Mətn çərçivəyə alınmışdır. Ünvanı sadə 
bəzəklidir. Qalan ünvanlar kiçikdir (ölçüsü: 13,5x21sm., həcmi: 13 vərəq). Qəhvəyi meşin cildə tutulmuş, 
üzərində həndəsi cizgilər çəkilmişdir. 1a vərəqində əlyazmanın vəqf edilməsi haqqında “Vəqf edənin bütün 
camaata vəqf sözü” başlıqlı qeydində deyilir: “Allahın mənə səadəti, xoşbəxtliyi şamil olduğu üçün, mən, 
Hacı Abutalıb Hacı Lütfəli oğlu (bakılı) bu yarım cüzvü başqa 59 cüzvlə bütün Quranı oxuyan şiə məzhəbli 
camaata vəqf etdim ki, onun savabı bundan sonra bütün peyğəmbərlərə, övliyalara və şəhidlərə, sonra da 
vəqf edənin valideyinlərinə çatsın. Madam ki, həyatdayam, bu mənim özümə məxsusdur. Məndən sonra 
böyük övladıma çatacaq, nəsil kəsildikdə isə Bakı şəhərinin camaatına vəqf edirəm, h.1303(=1885)”. Cüzvdə 
olan bu qeydlər abidənin qiymətini artırır, onun keçirdiyi tarixi yol bəlli olur. 

 
X 

 
Altıncı cüzvdür. Bu cüzvə “ən-Nisa” (148-176 ayə) və “əl-Maidə (1-120 ayə) surələri daxildir. 

Əlimizdə olan bu əlyazma nüsxəsinə yalnız “əl-Maidə” surəsindən 28-82-ci ayələr verilmişdir. (1b-9a). 
Ağ, saya vərəqlərə qara mürəkkəblə nəsx xəttilə yazılmışdır. 1b vərəqində bədii naxışla bəzənmiş 

ünvan var. Ünvanda surənin adı verilməmişdir. Mətn çərçivəyə alınmışdır. Hər vərəqdə möhürə oxşar işarə 
qoyulmuş və üzərində ərəb əlifbası ilə “cüzv” və “nisf” sözü yazılmışdır. Əlyazmanın üstün cəhətlərindən 
biri ayələrin farsca sətiraltı tərcüməsidir və bu mətnin qırmızı mürəkkəblə verilməsidir (ölçüsü: 16,5x25 sm., 
həcmi: 10 vərəq). Cildi açıq qəhvəyi rəngli meşindəndir. Cildin ortasında turunc vardır. Həndəsi cizgilərlə 
çərçivəyə alınmışdır. 2a vərəqində əlyazmanın vəqf edilməsi haqqında qeyd yazılıb və burada deyilir: 
“Yarım cüzvdür. Bunu, Molla Qafur Sərdar Tofiq ağa, Məhəmməd Ağadadaş kimi məşhur olub Qarabağ 
əhalisinin Şuşa qalasında Quranı oxuya bilən bütün adamlarına, dini halal qaydada vəqf edib. Ata-anası – 
Məhəmməd və Müxlisə, qardaşları Nəcəfqulu və Abbasqulu anadan olacaq bütün gələcək övladların kişi 
nəslinə və ümumiyyətlə, Şuşanın bütün müsəlman əhlinə vəqf olunur. İşdi Qala əhalisi məhv olarsa, onda bu 
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kitab onların ruhuna oxunduqdan sonra (60 cüzvdə) Qaladan çıxarılıb başqa yerə verilə bilər, h.1292 
(=1875)”. Qeyddən göründüyü kimi vəqf edən şəxsin dediklərinə onun övladları, qohum və gələcək nəsli bir 
vəsiyyət kimi əməl etməlidir. Müqəddəs əlyazmanı vəqf edən şəxs eyni zamanda onu Qarabağın müsəlman 
əhlinə vəqf etməklə, sanki Qarabağla Şuşanın bugünki acı taleyini qabaqcadan duymuşdur. 

 
XI 

 
On səkkizinci cüzvdür. Buraya 23-cu “əl-Muminun” surəsinin tam 118 ayəsi (1b-8a), 24-cü “ən-Nur” 

surəsinin 64 ayəsi daxildir. 20 ayədən sonra 10a vərəqi boş buraxılmışdır. 10b-20a vərəqlərində 21-ci ayə və 
davamı sonadək tam və ardıcıldır. Ünvanda surənin adı yazılmamışdır. 17a-18b vərəqlərinə isə 25-ci “əl-
Furqan” surəsinin 20 ayəsi daxil edilmişdir. Cəmi 77 ayədir. 

Mətn ağ, saya vərəqlərə qara mürəkkəblə nəsx xəttilə yazılmış, müxtəlif rəngli mürəkkəblə çərçivəyə 
alınmışdır (ölçüsü: 17x25sm., həcmi: 22 vərəq). Cildi qəhvəyi rəngli meşindəndir. Üzərinə həndəsi cizgilərlə 
xətlər çəkilmişdir. 2a vərəqində yazılmış ərəb dilində vəqf haqqındakı qeyd bu məzmundadır. “Tam cüzvdür. 
Bunu xalqa və şiə mənsəbli oxuculara Kərbəlayi Şahbibi mərhum Cabbarın qızı bakılı (Digah kəndi) vəqf 
etdi. Quranın oxunmasının savabı 14 Məsumə (Peyğəmbər, onun qızı Fatimə və 12 imam) və vəqf edənlərin 
valideynlərinin ruhuna yetişər. Allah-Təala Bakı şəhərində alimlərə və övladlarına bu vəqfi qəbul etdirsin, 
h.1316(=1898)”. Bu qeyd 8-ci cüzv olan əlyazmadakı qeydlə eynidir. 

Əlyazmanın 1b vərəqində başqa bir xəttlə qara karandaşla ərəb əlifbası ilə fars dilində bir beyt 
verilmişdir: 

“Ruzigar namünasib, mərdum nasazqar, 
Gah bedəsti-çərx naləm, gah bedəsti-ruzigar”. 

 
(Tərcüməsi: “Ruzigar münasib deyil, camaat da mənimlə uzlaşmır, 
 Gah çərxin əlindən nalə edirəm, gah da ruzigarın). 

 
Bütün qeydlərdən göründüyü kimi, bu abidə bir çox şəxslərin ixtiyarında olmuş, ondan çoxları bəh-

rələnmiş, xalq arasında yayılmış, nəsildən-nəslə keçərək günümüzə çatmışdır. 
 

XII 

Səkkizinci cüzvdür. Əlyazmanın 2b-9a vərəqlərini, 6-cı “əl-Ənam” surəsinin 111-165-ci ayələri təşkil 
edir. Bu surə 165 ayədən ibarətdir. Surənin əvvəli 7-ci cüzvə aiddir. 10b-18b vərəqlərində isə 7-ci “əl-Əraf” 
surəsinin 11-87-ci ayələri yazılmışdır. Cəmi 206 ayədir. 10a vərəqi boş qalmışdır. 

Ağ, saya vərəqlərə nəsx xəttilə qara mürəkkəblə yazılmışdır. Ünvanda surənin adı verilməmişdir. 
Mətn qara, qırmızı mürəkkəblə çərçivəyə alınmışdır (ölçüsü: 17x25,5 sm., həcmi: 19 vərəq). 

1a vərəqində əlyazmanın vəqf olunması haqqında qeyd vardır ki, həmin qeyd 18-ci cüzvün qeydi ilə 
eynidir (Bax: XI əlyazmanın vəqf olunması haqqında qeydə). 

 
XIII 

 
On səkkizinci cüzvdür. Əlyazmada cüzvün nömrəsi səhvən 17 yazılmışdır. 1b-5b vərəqlərində 23-cü 

“əl-Muminun” surəsinin 1-118 ayəsi, 5b-10b vərəqlərində “ən-Nur” surəsinin 1-64, 10b-12b-də isə “əl-Fur-
qan” (77 ayədir) surəsinin 1-20 ayələri daxil edilmişdir. 

Ağ, saya vərəqlərə nəsx xəttilə qara mürəkkəblə yazılmışdır. Zərlə bəzənmiş rəngli ünvanı çox gözəl 
tərtib edilmişdir. Ünvanda surənin adı qırmızı mürəkkəblə yazılmış və kənarında ərəb əlifbası ilə “Cüzv 17” 
yazısı ulduzvari, möhürə oxşar naxış üzərindədir. Çərçivəyə alınmış mətn sonradan laklanmış və ayələr 
arasında zərli işarələr çəkilmişdir (ölçüsü: 14.5x23 sm., həcmi: 12 vərəq). Cildi tünd qəhvəyi rəngli qələmda-
ni növə məxsusdur və içərisinə gül çəkilmiş turunc işlənmişdir, haşiyələr də güllə bəzədilmişdir. 2a vərəqin-
də haşiyə içərisində başlığı qırmızı, mətni isə qara mürəkkəblə yazılmış vəqf qeydi vardır. Qeyddə ərəb 
dilində yazılmış mətnin tərcüməsi belədir: “Bu bir cüzvü başqa 29 cüzvlə vəqf etdi, Məhəmməd Cəfərin ana-
sı mərhum Hacı Əkbər qızı (bakılı). Övliya, peyğəmbərlərin savabı, mən öləndən sonra övladdan-övlada, nə-
sildən-nəslə keçəcək. Zilqəddə ayı (aprel-may) h.1245(=1829)”. Bu qeydlərin məzmunu 29-cu cüzvün (XIV 
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kitab) qeydi ilə eynidir. Vəqf qeydinin kənarında isə başqa bir xətlə “Bu 30 cüzvün sahibi Hacı Zeynalabdin 
nəvəsi Məşhədi Əbdülxaliq Kərbəlayi Məhəmməd Hüseyn oğludur” – sözləri əlavə edilmişdir. 

Əlyazmanın 1a vərəqində fars dilində qara karandaşla “Mərhum Molla Hənifənin vəfatı h.1340 (= 
1921)-ci ildə, Novruz bayramı günündə günortadan 40 dəqiqə sonra il təhvil oldu” – qeydi yazılmışdır. Sonra 
isə fars dilində dörd misralıq şeir verilmişdir. 

 
XIV 

 
İyirmi doqquzuncu cüzvdür. Əlyazmanın 2b-13b vərəqlərinə 67-77-ci əl-Mulk – əl-Mursəlat surələrin 

hamısı daxildir. 
Ağ, saya vərəqlərə nəsx xəttilə qara mürəkkəblə yazılmış mətn çərçivəyə alınmış və laklanmışdır. 

Müxtəlif rəng və zərlə bəzənmiş ünvanı çox gözəl tərtib edilmişdir. Ünvanda surənin adı qırmızı mürəkkəblə 
yazılmış, qalan surələrin ünvanları kiçik həcmdədir. Ünvanların bəzisinin kənarında möhürə oxşar romb 
şəkilli zərli çərçivə çəkilmiş və içərisində ərəb əlifbası ilə “cüzv” və “nisf” sözləri yazılmışdır (ölçüsü: 
14,5x23 sm., həcmi: 14 vərəq). 2a vərəqində əlyazmanın vəqf olunması haqqında qeyd yazılmışdır. Bu XIII 
əlyazmadakı qeydin yazısı ilə eynidir. (Bax: S-429/XIII) 

 
XV 

 
Beşinci cüzvdür. Əlyazmanın əvvəlindən bir neçə vərəq çatmır. “ən-Nisa” surəsinin 25-ci ayəsinin 

yarısından başlanır və həmin surənin 147-ci ayəsi ilə bitir. Surə 176 ayədir. 
Mətn ağ, saya vərəqlərə nəsx xəttilə qara mürəkkəblə yazılmış, zərli çərçivəyə alınmışdır. Çərçivədə 

olan mətn sonradan laklanmışdır. Bir neçə vərəqin kənarında zərlə bəzəkli naxışlar çəkilmiş və ərəb əlifbası 
ilə “cüzv” sözü yazılmışdır (ölçüsü: 14,5x23sm., həcmi: 12 vərəq). Cildsizdir. Sonda iki vərəq boşdur. 
Ayələrin sıra sayı göstərilməmişdir. 

D-445/10422 şifrəli nüsxəyə “Qurani-Kərimdən surələr” daxil edilmişdir. 
Bunlardan “Fatihə” surəsi (1b), “Kəhf” surəsi (2a-11b), sonra dua və “Yasin” surələrindən ayələr, 12a-

da “İxlas”, “Fələq”, yenə də 12a-da “Fələq” surəsindən bir sətir, 12b-də “Nas” surəsi, dualar və Quranın 
xətm duası verilmişdir. 

Ağ, saya vərəqlərə qara mürəkkəblə nəsx xəttilə yazılmışdır, mətn göy rəngli çərçivəyə alınmışdır, 
əvvəldən iki vərəq təzhiblə işlənmişdir. Mətnarası işarələr qızılı rəngli dairələrdən ibarətdir. Vərəqlər Şərq 
üslubu ilə nömrələnmişdir (ölçüsü: 21,5x35sm., həcmi: 14 vərəq). Cildi açıq qəhvəyi rəngli meşindəndir, hər 
iki üzündə bir neçə turunc var, həndəsi cizgilidir. 

13b vərəqində ərəb əlifbası ilə yazılmış vəqf qeydinin tərcüməsi aşağıdakı məzmundadır: “Bu 
müqəddəs və şərəfli cüzv Molla Şaban bin Məhəmməd Yəlcuqi tərəfindən h.1315(=1897-98m.)-ci ildə 
düzgün və səhih yolla Came məscidinə vəqf edilmişdir. Satılmamaq, məsciddən xaric etməmək (məsciddən 
çıxarmaq haramdır) şərtilədir”. 

Vəqf qeydində bu nüsxə Qurandan cüzv adlandırılsa da, Qurandan müxtəlif surələr və dualardan 
ibarətdir. 

1a vərəqində abidənin kolleksioner Əli Mücrümün kitabxanasından olduğu göstərilir. 
Sonda əlyazmanın Şamxalı Qəzali tərəfindən köçürüldüyü qeyd edilmişdir. Köçürülmə tarixi 

yazılmamışdır. Paleoqrafik əlamətlərinə görə onu XIX əsrə aid etmək olar. 
“Qurandan cüzvlər” adlı əlyazma isə D-435/10412 şifir altında saxlanılır.  
Müqəddəs Quranın bu nüsxəsində 4,7,10,12,14-cü cüzvlər və onların tərcümələri verilmişdir. 16 və 

19-cu cüzvlər isə tam deyil və qarışıqdır. Əlyazmaya daxil olan cüzvlər aşağıdakı şəkildədir. 
IV cüzv – Quranın üçüncü – “Ali-İmran” (İmran ailəsi, Mədinədə nazil olmuşdur, 200 ayədir) surəsi 

ilə başlanır və 92-200-cü ayələr daxildir və dördüncü “ən-Nisa” (Qadınlar, Mədinədə nazil olmuşdur, 176 
ayədir) surəsinin 1-23-cü ayələri ilə bitir. 

VII cüzv – beşinci “əl-Maidə” (Süfrə, Mədinədə nazil olmuşdur, 120 ayədir) surəsindən 83-120-ci 
ayələr və 6-cı “əl-Ənam” (Davar, Məkkədə nazil olmuşdur, 165 ayədir) surəsindən 1-110-cu ayələr daxildir. 

X cüzv – səkkizinci “əl-Ənfal” (Qənimət, Mədinədə nazil olmuşdur, 75 ayədir, yalnız 30-36-cı ayələri 
Məkkədə nazil olmuşdur) surəsinin 41-75-ci ayələri və “ət-Tövbə” (Mədinədə nazil olmuşdur, 129 ayədir) 
surəsindən 1-93-cü ayələr daxildir. 



     
ƏLYAZMALAR YANMIR 

 

55 
 

№ 1, 2015 

XII cüzv – on birinci “Hud” (Məkkədə nazil olmuşdur, 123 ayədir) surəsi ilə başlayır, yalnız yarım 
vərəq verilmişdir. Digər vərəqlərdə mətnin ardıcıllığı pozulmuşdur. 

XIV cüzv – on beşinci “əl-Hicr” (Daşlı sahə, Məkkədə nazil olmuşdur, 99 ayədir) surəsi ilə başlanır və 
on altıncı “ən-Nəhl” (Bal arısı, Məkkədə nazil olmuşdur, 128 ayədir) surəsindən 2-99-cu ayələr ilə bitir. 

Quranın mətni ağ, saya vərəqlərə nəsx və nəstəliq xətlərlə, ərəb dilində olan yazılar qara, fars dilində 
olan tərcümələr qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. Bütün cüzvlərin başlanğıc vərəqindəki ünvanlar təzhib 
edilmişdir (ölçüsü: 21x35,5 sm., həcmi: 193 vərəq). Cildsizdir. Bərpaya ehtiyacı var. Vərəqlərin arasına 
qoyulmuş kiçik həcmli yazılı kağız parçaları səhifələnmişdir. Qeydlər mətnlə əlaqədardır. 

1a vərəqində ərəb dilində yazılmış vəqf qeydinin tərcüməsi aşağıdakı məzmundadır: “Bu cüzvü başqa 
29 cüzv ilə birlikdə Hacı Qurban ibn Aşur bütün iman əhlinə vəqf etdi. Bir şərtlə ki, alınıb-satılmasın. Onun 
savabı da 14 məsuma (Məhəmməd Peyğəmbər (s.), 12 imam (ə.), Fatimeyi-Zəhra (ə.) və valideynlərinin 
ruhuna çatsın. Oxuculardan xahiş olunur ki, üç gündən artıq saxlamasınlar, vəqf tarixi: h. 1295(=1878 m.)-cü 
ilin səfər ayının 14-dür (7 fevral). 

Vəqf qeydi bütün cüzvlərin başlanğıcında verilmişdir. Yazılma tarixləri də eynidir. Bəzi vərəqlərdə 
vəqf qeydləri bəzəkli çərçivəyə (məs., 77a), bəziləri isə sadə şəkildə çərçivəyə alınmışdır. Haşiyələrdə 
mətnlə əlaqədar yazılar çoxluq təşkil edir. 

109a-b və 110a vərəqlərinin dörd tərəfində “övlada vəqf” – sözləri yazılmışdır. 
Əlyazma sondan tam olmadığından katibi və köçürülmə tarixi məlum deyildir. Paleoqrafik 

əlamətlərinə görə onu XIX əsrə aid etmək olar. 
Deyilənlərə yekun olaraq bütün yazılı abidələrin ən dəyərlisi Quran və başqa dini kitabların vəqf 

olunmuş nüsxələri üzərində olan vəqf qeydləri və basılmış möhürlərin aşkar edilib öyrənilməsi, xalq 
kütləsinə çatdırılması diqqətəlayiq məsələlərdəndir. 
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Тахира Нуралиева 

 
РУКОПИСИ, ДАРОВАННЫЕ В ВАКФ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В Институте рукописей НАН Азербайджанской республики хранится более 500 рукописей, 

дарованных в вакф. Они представляют большой научный интерес с точки зрения своих палеографи-
ческих особенностей: записей о передаче в вакф, удостоверяющих печатей и т.д. Автором статьи ис-
следуются рукописи, дарованные в вакф, а также о самый ценный письменный памятник – Коран и 
правила таджвида, орфоэпического чтения сур Корана. Изучение этих важных вопросов делает их 
доступными для более широкой аудитории. 
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Tahira Nuraliyeva 
 

THE MANUSCRIPTS GRANTED TO THE WAQF 
 

SUMMARY 
 

More than five hundred manuscripts granted to the waqf are kept at the Institute of the Manuscripts of 
the National Academy of Sciences of Azerbaijan Republic. They are of great scientific interest in terms of its 
paleographic features: records on transmitting to the waqf, verified seals and etc. The author of the article 
studies the granted to the waqf manuscripts and the most valuable writing monument - the Holy Quran, his 
Suras and the rules of the Tajwid, i.e. pronouncing reading of the Suras of the Quran. The study of these 
important issues makes them easy to access to the wider public audience. 
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UOT: 821.222.1-1 
Aynurə Həsənova 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi 
 
 

MÖVLANA CƏLALƏDDİN RUMİ “MƏSNƏVİ”Sİ  
VƏ ONUN BAKI NÜSXƏLƏRİ 

 
 

Açar sözlər: Rumi, “Məsnəvi”, əlyazma nüsxələri, katib qeydləri 
Ключевые слова: Руми, «Маснави», рукописные списки, отметкипереписчика. 
Key words: Rumi, “Masnavi”, manuscript copies, scribe mark 
 
Mövlana Cəlaləddin Ruminin poetik yaradıcılığı və fəlsəfi-dini fikirləri Yaxın və Orta Şərqin ədəbi 

baxışlar sistemində dərin iz buraxmışdır. Hələ yaşadığı dövrdə canlı əfsanəyə çevrilən, müqəddəslərdən elan 
olunan bu şəxsiyyət həm həddindən artıq tərif edilmiş, həm də qınanmış və inkar edilmişdir. 

Rumi özünün xüsusi fəlsəfi baxışlar sistemini, eləcə də orijinal mistik “yol”u yaratmış, sonralar isə 
onun adı ilə mövləviyyə təriqəti yaranmışdır. Onun getdiyi cığırı ardıcılları daha da genişləndirmişlər. Rumi 
hərtərəfli erudisiyaya, intellektual və poetik istedada malik olmuşdur. O, müsəlman Şərqinin tanınmış 
şəxsiyyətlərindən Sənai və Əttarın, əl-Qəzalinin, Mənsur Həllacın əsərlərini və mistik görüşlərini dərindən 
öyrənmiş və öz fikirləri ilə daha da zənginləşdirmişdir. 

Ruminin “Məsnəvi”si onun yaradıcılığının zirvəsidir. Əbdürrəhman Cami “Məsnəvi”ni fars dilində 
yazılan Qur'an deyə dəyərləndirmişdir. 

“Məsnəvi” təkcə Mövlananın şah əsəri deyil, irfani didaktik janrda yazılmış bütün orta əsrlər təsəvvüf 
poeziyasının ən böyük nailiyyətidir. Sufi ədəbiyyatında bədii-fikri məzmun baxımından yuksək səviyyəli 
çoxlu əsərlər yazılmışdır. Lakin cəsarətlə demək olar ki, onlardan heç biri Mövlana “Məsnəvi”si qədər şöhrət 
tapmamışdır. Mövlana bu əsərdə öz təfəkkür tərzi və düşüncə dairəsinin əhatəliyi ilə oxucunu heyrətdə qo-
yur. 

 “Məsnəvi”də bir-birilə bağlı və bir-birini davam etdirən üç struktur özünü göstərir: geniş yayılmış və 
Mövlana dünyaduyumunun anlam yükünü daşıyan təmsil, lətifə, yaxud tarixi hadisələrlə əlaqəli bədii-
illüstrativ mətn. Əsərdə bütöv vahid süjet xətti yoxdur. Fikirdən-fikrə keçdikdə yerini tutan hekayət və 
təmsillər əsərdə nizamlı bir sürətlə dəyişdiyindən onların arasında heç bir əlaqə gözlənilmir. Ancaq ümumi 
fikri və ruhi emosional əhval-ruhiyyə bir-birinə elə bağlıdır və bu məqam o qədər gözə çarpacaq şəkildə qa-
barıqdır ki, 6 iri həcmli cilddən ibarət kitabın oxunuşunda onu bütöv vahid kimi qəbul edirsən. 

 “Məsnəvi” failətün-failətün-failün vəznində yazılmış iki misralı eyni qafiyyəli beytlərdən ibarətdir. 
”Məsnəvi” Mövlananın son əsəridir. VI cild tamamlandıqdan sonra Rumi daha 6 il yaşamışdır. “Məsnəvi”nin 
ilk 18 beytini o öz əlilə yazmış, qalanını hissə-hissə sevimli müridi Çələbi Hüsaməddinə söyləyərək yazdır-
mışdır. Belə fikir də vardır ki, 26 min beyti olan “Məsnəvi” tamamlanmamışdır. “Məsnəvi” ümumilikdə 500-
dən çox əlyazma nüsxəsi bizim dövrə gəlib çatmışdır [bax:2,s.60]. Bu əsər bütövlükdə, ya da seçmələr 
şəklində dünya xalqlarının əksəriyyətinin dilinə tərcümə edilmişdir. 

Mövlana “Məsnəvi”sinin hər cildini ön sözlə başlayır ki, həmin ön söz, elə bil, o cildin əsas məz-
munudur. Mövzu bir hekayə ilə başlayır, sonra başqa hekayəyə keçir, daha sonra yenidən həmin rəvayətə 
qayıdır. Bəzən bir neçə dəfə həmin rəvayətdən istifadə edilir. 

Mövlana hesab edirdi ki, onun poeması Quranın daxili mənasını açır. O, tez-tez Qurana, Məhəmməd 
peyğəmbərin (s) hədislərinə müraciət edir. Əsərdə 760 dəfə Qur'andan,745 dəfə hədislərdən sitat gətirilir 
[bax:2,s.61]. 

Mövlana poemanı yazarkən xalq yaradıcılığından geniş istifadə etmişdir. O, fikrini açmaq, məramını 
anlatmaq üçün xalq hekayətlərinə, atalar sözlərinə müraciət etmişdir. “Məsnəvi”də bir çox atalar sözlərinin 
izlərinə rast gəlmək mümkündür. Buna görə “Məsnəvi” folklor baxımından da əhəmiyyətlidir. 

“Məsnəvi” orijinal hissi cəhətlərə, insan istəklərinə, onun Allahı və həqiqəti axtarmasına xidmət edir. 
“Məsnəvi”nin birinci hissəsi I və II dəftəri, ikinci hissəsi III və IV dəftəri özündə birləşdirir. Bu hissələrin 
əsas məzmununa mələyin birincidə fəaliyyət göstərən iblisi əvəz etməsi, mütləq ağlın, insan ağıl və biliyinin 
nisbəti və s. məsələlər daxildir. Üçüncü hissə (V və VI dəftərlər) bir mahiyyətli varlığın təsdiq edilməsi və 
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insan varlığının inkar edilməsi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Burada mütləq ruhun, əbədi işığın, həqiqətin 
mistik konsepsiyası izah olunur. 

Rumi “Məsnəvi”sinin və digər əsərlərinin günümüzə qədər gəlib çatan əlyazmalarının sayca çoxluğu, 
tarix etibarilə qədimliyi, eləcə də zəngin bədii tərtibatı Ruminin sufi poeziyasının zirvəsi olduğunu söyləmə-
yə imkan verir. Şərq əlyazma kataloqlarına əsasən demək olar ki, Rumi “Məsnəvi”sinin dünyanın mötəbər 
kitabxanalarında çoxlu sayda qədim əlyazma nüsxələri qorunur. 

Əhməd Münzəvinin tərtib etdiyi məşhur kataloqa əsasən deyə bilərik ki, “Məsnəvi”nin ən qədim 
nüsxəsi hicri 608-ci//m.1211-ci ildə katib Əzd bin əl-Hüseyn tərəfindən nəsx xəttilə köçürülmüşdür. Bu 
nüsxə Türkiyənin Asəfiyyə kitabxanasında saxlanılır [bax:3,s.3144]. 

Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Mövlana Cəlaləddin Ruminin 
“Məsnəvi-ye mənəvi” adlandırılan bu əsərinin iyirmiyə yaxın əlyazma nüsxəsi qorunur. 

“Məsnəvi” nin AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutundakı ən qədim nüsxəsi C-133 şifri altında mühafizə 
edilir. Mətn qara, başlıqlar və yarımbaşlıqlar qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. 2b-3a vərəqində əsər haqqında 
ön söz verilir. Əsərin nəzm hissəsi dörd sütunda yazılmışdır. Sütunlar bir-birindən iki qırmızı nazik xətlə ay-
rılır. Əlyazmanın 2b-5a vərəqləri qızılı, 6b vərəqindən sona qədər olan hissəsi qırmızı rəngli çərçivəyə alın-
mışdır. Nüsxədə hər dəftər tam şəkildə göstərilir. Mətn sarımtıl rəngli şərq istehsalı olan kağızda yazılmışdır. 
Kitaba tünd-qəhvəyi rəngli dəridən cild çəkilmişdir. Cildin ortasında buta şəklində medalyon vardır. Butadan 
şaquli istiqamətdə yarpaq şəklində bir neçə kiçik medalyon həkk edilmişdir. Əlyazma nəstəliq xəttilə h. 897-
ci //m.1492-ci ildə Yaqub b. Bəhaəddin b. Hacı Həsən tərəfindən köçürülmüşdür. 

Cəlaləddin Rumi “Məsnəvi”sinin III və IV dəftərlərini əhatə edən əlyazma M-462 şifri altında qeydə 
alınmışdır. Nüsxənin III dəftəri 1b-53b vərəqlərində, IV dəftəri 54b-99a vərəqlərində yazılmışdır. Əlyazma-
da hər iki dəftərin ünvan hissəsi ayrı-ayrılıqda qızılı və göy ornamentlərlə bəzədilmişdir. Nəstəliq xəttilə 
yazılan və göy, qırmızı xətlərlə çərçivəyə alınmış yazılar dörd sütunda yerləşdirilmişdir. Sütunlar bir-birin-
dən iki nazik xətlə ayrılır. Açıq-yaşıl rəngli müasir cilddə tutulmuş əlyazmanın vərəqləri şərq istehsalı olan 
noxudu rəngli kağızdan hazırlanmışdır. Cildin kənarları çəhrayı rəngli kağızla çərçivəyə alınmışdır. Əlyaz-
manın kapitalı qara rəngli dermantinlə üzlənmişdir. Müasir və şərq üsulu ilə səhifələnən əlyazmanın ölçüsü 
11,4x19,5 sm, həcmi 99 vərəqdir. III dəftərin tarixi h.1036-cı //m.1627-ci ilə, IV dəftərlərin tarixi isə h.1040-
cı //m.1630-cu ilə aiddir. 

“Məsnəvi”nin bir neçə vərəqi düşmüş digər nüsxəsi M-334 şifri altında mühafizə olunur. Əlyazmadakı 
əsas mətn qara, yarımbaşlıqlar qırmızı mürəkkəblə köçürülmüşdür. Əsasən dörd sütunda verilən mətn üç qa-
ra, bir qırmızı, bir də boz rəngli xətlə çərçivəyə alınmışdır. Sütunlar bir-birindən nazik qırmızı xətlə ayrılır. 
Çərçivə kənarlarında ənənəvi katib qeydləri yazılmışdır. Bu əlyazmada əsərin bütün dəftərləri əhatə edilmiş-
dir: I dəftər 1b-55a, II dəftər 59a-105b, III dəftər 107b-169a, IV dəftər 171b-221a, V dəftər 222b-226a, VI 
dəftər 268b-331a vərəqlərində yerləşdirilmişdir. Hər bir dəftərin ünvan hissəsi çiçək şəklində naxışlarla bəzə-
dilmişdir. Nəstəliq xəttilə köçürülən əlyazma müasir və Şərq üsulu ilə səhifələnmişdir. Karton uzərinə türk-
qəhvəyi rəngli dəri çəkilmiş cildə tutulmuşdur. Şərq istehsalı olan noxudu rəngli kağızdan hazırlanan 
əlyazmanın sonuncu səhifəsində (331a) nüsxənin köçürülmə tarixi (h.1067-ci//m.1657-ci il.) göstərilmişdir. 

“Məsnəvi”nin daha bir nüsxəsi B-3160 şifri altında mühafizə olunur. Əlyazmanın frontispisi qızılı, na-
rıncı, mavi ornamentlərlə, ünvan hissəsi qızılı, tünd göy, narıncı naxışlarla bəzədilmişdir. Nəsr hissəsi nazik 
qırmızı xətlə çərcivəyə alınmışdır. Çərçivənin kənarlarındakı yazılar yenidən iki nazik və bir qalın xətlə veri-
lən əlavə çərçivədə yazılmışdır. Nəsr hissədə sətirlər arasında qızılı naxışlar çəkilmiş, yalnız 2b-3a vərəqlə-
rində nəzm hissəsi çəhrayı və qızılı çərçivədə verilmişdir. Çərçivənin yuxarı hissəsində göy, çəhrayı, qızılı 
rənglə işlənmiş sərlövhə yazılmışdır. Çərçivənin kənarlarında katib qeydləri aparılmışdır. Əlyazma kalliqra-
fik nəstəliq xəttilə köçürülmüş, şərq üsulu ilə səhifələnmişdir. Nüsxənin hazırlanmasında noxudu rəngli Şərq 
kağızından istifadə olunmuşdur. 

Əlyazmanın sonuncu səhifəsində əsərin köçürülmə tarixi h.1069-cu//m.1659-cu il göstərilmişdir. 
Əlyazmanın cildi qəhvəyi rəngli dəri ilə üzlənmişdir. 

Rumi “Məsnəvi”sinin daha bir nüsxəsi B-602 şifri altında saxlanılır. Əlyazmanın 1b-9b vərəqlərində 
yerləşən föhrüst hissəsində 5 dəftərin və bu dəftərlərdə olan hekayələrin adları verilmiş, hekayələrin adları 
qırmızı mürəkkəblə nömrələnmişdir. Sonuncu hekayə 490 nömrəsilə göstərilir. Əlyazmanın föhrüst hissəsi 
qızılı çərçivəyə alınmışdır. Əlyazmanın 10a vərəqində əsər haqqında ərəb dilində məlumat verilir. Həmin və-
rəqin yuxarı sol küncündə oxunması mümkün olmayan düzbucaqlı möhür basılmışdır. 10a vərəqinin baş 
hissəsində 3x9 sm ölçüsündə qızılı və göy rəngli naxışlarla bəzədilmiş ornamentlər vardır. 
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Əlyazmanın ünvan hissəsi 10b vərəqində yerləşir və qızılı və göy rənglərlə işlənmiş ornamentlərlə 
bəzədilmişdir. Əsərin nəzm hissəsi dörd sütunda verilir. Sütunlar bir-birindən iki nazik qızılı xətlə ayrılır. 
Bəzi səhifələrdə çərçivələrin kənarlarında ənənəvi katib qeydləri yazılmışdır. Əlyazma müasir və Şərq üsulu 
ilə səhifələnmişdir. Sarımtıl rəngli şərq kağızına yazılmış əlyazmanın cildinə tünd qəhvəyi rəngli dəri çə-
kilmişdir. Cildin ortasında hər iki üz qabığında yarpaq şəklində medalyon, ondan şaquli istiqamətdə nisbətən 
kiçik medalyonlar basılmışdır. Həcmi 266 vərəq, ölçüsü 18,2x9,3 sm olan əlyazma h.1087-ci//m.1676-cı ildə 
köçürülmüşdür. 

Ruminin M-457 şifrli “Məsnəvi”sində mətn qara, başlıqlar və yarımbaşlıqlar qızılı çərçivə daxilində 
ağ və qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. Əlyazma bütünlüklə 10,2x18,5 sm ölçüsündə qara və qızılı çərçivəyə 
alınmışdır. Əlyazmanın ünvan hissəsi qızılı, göy, yaşıl rəngli çiçəklərlə bəzədilmişdir.Sütunlar şəklində ve-
rilən misralar bir-birindən qara rəngli xətlərlə ayrılır. Əsərin I dəftəri 1b-58a vərəqində, II dəftər 60b-112a, 
III dəftər 113b-182a, IV dəftər 184b-239a, V dəftər 241b-307b, VI dəftər 309b-368a vərəqlərində yerləşir. 
Hər dəftərin ilk qoşa vərəqi qızılı ornamentlərlə, yazılardakı sətirlər isə qızılı naxışlarla bəzədilmişdir. Dəf-
tərlərin frontispis hissəsində misralar arasındakı sütunlarda göy və qara yarpaqlar çəkilmişdir. 

Zoğalı rəngli dəri ilə üzlənmiş cildin kapitalına yaşıl rəngli dermantin çəkilmişdir. Cildin, çə hər iki üz 
qabığında, mərkəzdə 6,5x16 sm ölçüsündə düzbucaqlı çərçivə verilmiş, həmin çərçivənin iç kənarları 
naxışlarla bəzədilmişdir. 

Nəstəliq xəttilə köçürülmüş “Məsnəvi”nin həcmi 368 vərəq, tarixi h.1103-cü//m.1692-ci ildir. 
Əsərin daha bir nüsxəsi D-30 şifri altında saxlanılır. Mətn dörd sütunda qara, sərlövhələr isə qırmızı 

mürəkkəblə yazılmışdır. Sütunlar bir-birindən iki qırmızı xətlə ayrılır. Əlyazmanın ünvan hissəsi göy, narın-
cı, mavi ornamentlərlə bəzədilmişdir. Əsər müasir və Şərq üsulu ilə səhifələnmişdir. Çərçivə kənarlarında 
ənənəvi katib qeydləri aparılmışdır. Əlyazma şərq istehsalı olan noxudu rəngli kağızdan hazırlanmışdır. Cil-
dinə tünd zoğalı rəngli dermantin çəkilmişdir. Mətn h.1246-cı//m.1830-cu ildə köçürülmüşdür. Şikəstə ün-
sürlü nəstəliq xəttilə yazılmışdır. 

 “Məsnəvi”nin cəmi 2 dəftərini ehtiva edən daha bir əlyazma B-195 şifri altında mühafizə olunur. 1b-
2a vərəqlərində əsər haqqında nəsrlə məlumat verilir. 2b- vərəqlərində əsərin birinci dəftəri, 16b-98a vərəqlə-
rində isə ikinci dəftəri yerləşir. Əlyazma ümumilikdə müntəxəbat kimi tərtib olunmuşdur. Əlyazmanın 
vərəqləri Şərq istehsalı olan müxtəlif rəngli (sarı, göy, bənövşəyi, qəhvəyi, açıq yaşıl, çəhrayı) kağızlardan 
hazırlanmışdır. Mətn h.1299-cu//m.1882-ci ildə Məhəmməd Əli b.Məşədi Əbdülməcid Şirvani tərəfindən 
şikəstə ünsürlü nəstəliq xəttilə köçürülmüşdür. 98 vərəqdən ibarət olan əlyazmanın cildi tünd qəhvəyi rəngli 
dəri ilə üzlənmişdir. 

Rumi “Məsnəvi”sinin dəyərli nüsxələrindən biri də poleoqrafik əlamətlərinə görə XVII əsrdə köçürül-
düyü ehtimal olunan M-463 şifrli əlyazmadır. Əlyazmanın mətni qara, yarımbaşlıqlar qırmızı mürəkkəblə 
yazılmış, ünvan hissəsi qızılı və göy ornamentlərlə bəzədilmişdir. Mətn iki sütunda yerləşdirilmiş və sütunlar 
bir-birindən iki nazik qızılı xətlə ayrılmışdır. Çərçivə kənarlarında katib qeydləri verilmişdir. Bütün səhifələr 
göy, qızılı və qara çərçivəyə alınmışdır. Hərbir dəftərin ünvan hissəsi ayrı-ayrılıqda qızılı və göy ornament-
lərlə bəzədilmişdir. Əlyazma müasir və Şərq üsulu ilə səhifələnmişdir. Şərq istehsalı olan kağızdan hazırla-
nan əlyazmanın cildi qovluqlu cilddir. Üzərinə zoğalı rəngli dəri ilə üzlənmiş cildin hər iki üz qabığında kə-
narları 17mm-lik haşiyənin içərisindəki basma naxışlarla əhatələnmişdir. Mərkəz hissədə buta şəklində me-
dalyon, ondan şaquli istiqamətdə kiçik medalyon basılmışdır. Kiçik medalyonların içərisindəki basma na-
xışlarla əhatələnmişdir. Mərkəz hissədə buta şəklində medalyon, ondan şaquli istiqamətdə kiçik medalyon 
basılmışdır. Kiçik medalyonların içərisində Molla Məhəmməd Yusif Səhhaf adı yazılmışdır.Çox güman ki, 
bu ad kitabı cildləyən müəssisənin rəhbərinə aiddir. Əlyazmanın 307a vərəqində altı bucaqlı şəxsi möhür ba-
sılmışdır. Möhürün daxilində “Rəhmətullah Xacə Hiğə b.Sufi” sözləri qeyd edilimişdir. Nəstəliq xəttilə 
yazılan mətnin ölçüsü 7,2x14,2 sm, həcmi 456 vərəqdir. 

Əsərin daha bir nüsxəsi M-272 şifrli əlyazmadır.Qara mürəkkəblə yazılan əlyazmanın ünvan hissəsi 
qızılı, narıncı, göy Şərq ornamentlərlərilə bəzədilmişdir. Mətn dörd sütunda yerləşdirilmiş, sütunlar bir-birin-
dən iki qırmızı xətlə ayrılmışdır. I dəftər 1b-51a, II dəftər 53b-94a, III dəftər 96a-151a, IV dəftər 153b-193b, 
V dəftər 194b-239a, VI dəftər 240b-303a vərəqlərini əhatə edir. Əlyazmanın 52a və b,95a və b, 152a və b, 
239a vərəqlərində moğol üslubunda miniatürlər çəkilmişdr. Hər dəftərin əvvəlində Şərq ornamentlərilə 
bəzədilmiş ünvan və müqəddimə verilmişdir. Əlyazmanın cildi tünd-qəhvəyi rəngli dəri ilə üzlənmişdir. 303 
vərəqdən ibarət olan əsər nəstəliq xəttilə köçürülmüşdür. 
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M-414 şifrli cüngdə Rumi “Məsnəvi”sinin birinci dəftəri qısa şəkildə təqdim edilmiş, şairin qəzəl və 
rübailərindən nümunələr toplanmışdır. Müqəddimədən sonrakı mətn dörd sütunda yazılmış və əlyazmanın 
69a-106a vərəqlərində yerləşdirilmişdir. Əlyazmanı poleoqrafik əlamətlərinə görə XVIII əsrə aid etmək olar. 

XII əsrin dahi mütəfəkkiri Rumi zəngin yaradıcılığı ilə nəinki zəmanəsində, hətta özündən sonrakı 
dövrlərdə də sevilmiş və dünya şöhrətli şairlərdən biri kimi əbədi ad qazanmışdır. Dəyərli qaynaqlardan 
hesab edilən “Məsnəvi”ye-mənəvi” əsərinin əlyazma nüsxələri buna bariz nümunədir. 
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Айнура Гасанова 

 
“Маснави” Мовлана Джалаладдина Руми  

и его Бакинские рукописные списки 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Поэтическое творчество и философско-религиозные мысли Мовлана Джалаладдина Руми оста-
вили глубокий след в системе литературных взглядов Ближнего и Среднего Востока. “Маснави” Ру-
ми – пик его творчества. 

В “Маснави” представлены три взаимосвязанные и взаимопродолжающиеся структуры: ши-
роко распространенная и несущая бремя смысла мироощущения басня, анекдот, или художественно-
иллюстративный текст, связанный с историческими событиями. Гениальный мыслитель XII века Ру-
ми, как один из излюбленных поэтов с мировой славой, своим богатым творчеством завоевал вечное 
имя не только в свою эпоху, но и на будущие времена. 

То что Руми является вершиной суфийской поэзии исходит из нескольких факторов, во первых 
Маснави и другие рукописи произведения Руми дошедшие до наших дней в достаточном количестве 
во вторыхдревние и наконец высокого художественного качества 

 
Aynura Hasanova 

 
Mevlana Jalalad-Din Rumi’s “Masnavi” and its Baku manuscripts  

 
 SUMMARY 

 
Mevlana Jalalad-Din Rumi is one of the great spiritual masters of VII sentry and poetical geniuses of 

mankind. 
Rumi’s major work is Masnavi-ye Manavi (Spiritual Couplets), a six volume poem regarded by many 

Sufis as second in importance only to the holy “Quran-e Farsi” (The Quran in Persian).Masnavi-ye Manavi is 
among the most significant in all of Persian literature. It is considered by many to be one of the greatest 
works of mystical poetry. If there is any general idea underlying Rumi’s poetry; it is the absolute love of 
God. His influence on thought, literature and all forms of aesthetic expression in the world of Islam cannot 
be overrated.  

Rumi is the top of the sufis poetry.old and literarily rich manuscript of his Masnavi and other poetry 
and also they anciety are the proven of that. 
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Aytən Quliyeva  

AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi 
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsinin doktorantı 

 
 

RƏŞİD BƏY ƏFƏNDİYEVİN ŞƏXSİ ARXİVİNDƏ 
SAXLANILAN MƏKTUBLAR 

 
Açar sözlər: ədəbiyyat, məktub, şəxsi arxiv, əlyazmalar  
Ключевые слова: литературa, письмo, личный архив, рукописи 
Key words: literature, letter, personal archive, manuscripts  
 
XIX-XX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin həyat və yaradıcılığını dərindən 

araşdırarkən mükəmməl nəticəyə nail olmaq üçün onların ədəbi irsi ilə bərabər epistolyar irsinin də tədqiq 
edilməsi vacib məsələlərdəndir. Məktublar hər bir xalqın ədəbiyyatında önəmli yerə malikdir. Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə edilən şəxsi arxiv-
lərdə bir çox sənətkarların məktubları toplanılıb ki, bu nümunələrdən ədəbiyyat xadimlərinin yaradıcılıq 
fəаliyyətinə dair dəyərli məlumat almaq mümkündür.  

“Məktub bir-birindən uzaq məsafədə olan iki şəxsin yazılı söhbətidir. Burada ancaq bir nəfərin nitqi 
əks olunur. Hər bir məktubun müəllifi və ünvanı vardır. Məktublaşmada nəql olunma müəllifin şəxsində 
gedir. Bu üslubun vəzifəsi hər hansı bir şəxsə, oxucuya, danışanın—məktub və gündəlik yazanın, xatirə 
söyləyənin hadisə haqqında məlumat vermək, öz fikrinini izah və hissini ifadə etməkdir”(5,392). 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə 
edilən şəxsi arxivlərdən biri görkəmli maarifçi, ədib Rəşid bəy Əfəndiyevə aiddir. Bu şəxsi arxivdə Rəşid 
bəy Əfəndiyevin əsərlərinin avtoqrafları, elmi-tədqiqi və pedaqoji məqalələri, şəxsiyyətinə aid sənədləri 
saxlanılır.  

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının maarifçi yazıçılarından olan Rəşid bəy Əfəndiyev 1863-cü ildə Şəki 
şəhərində anadan olmuşdur. O, ilk təhsilini dini məktəbdə almış, daha sonra atasının istəyi və məsləhəti ilə 
Şəkidə fəaliyyət göstərən rus məktəbinə daxil olmuşdur. Buranı bitirdikdən sonra hərbi məktəbə daxil olmaq 
qərarına gələn Rəşid bəy Əfəndiyev görkəmli yazıçı Mirzə Fətəli Axundovun tövsiyəsi ilə Qori müəllimlər 
seminariyasına qəbul olunur. O, 1882-ci ildə Qori müəllimlər seminariyasını müvəffəqiyyətlə bitirdikdən 
sonra Abdulla Şaiq, Süleyman Sani Axundov, Soltan Məcid Qənizadə ilə birlikdə maarifçilik fəaliyyətinə 
başlayır. “Maarifçilik məfkurəsinin bütün nümayəndələri, o cümlədən, azərbaycanlı sələfi M.F.Axundov, 
müasirləri H. Zərdabi, F.Köçərli, S.Vəlibəyov, N. Nərimanov, S.M.Qənizadə, M.T.Sidqi, E.Sultanov, A.Na-
zir və b. kimi Rəşid bəy Əfəndizadə hər bir xalqın qüdrət və şöhrətini, mədəni inkişaf səviyyəsini onun ədə-
biyyatının varlığı və sanbalı ilə ölçürdü. O, belə hesab edirdi ki, ədəbiyyat xalqın qədimliyindən, mədəni 
səviyyəsinin yüksəkliyindən xəbər verən tarixi vəsiqədir”(1,10). 

Bütün ömrünü elmə və maarifə həsr edən sənətkar Şəkidə oğlan və qızlar üçün seminariya yaradır, 
xalqın maarifləndirilməsi yolunda əlindən gələni əsirgəmir. “XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Azərbay-
canda xalq maarifi, pedaqoji və ədəbi fikrin inkişafında fədakar xidmətləri ilə seçilən Rəşid bəy Əfəndiyev 
dövrün qabaqcıl ziyalılar nəslinə mənsub olmuşdur. Rəşid bəy Əfəndiyev ömrünün 60 ilini xalq maarifi işinə 
həsr etmişdir. Azərbaycanda təhsilin, mədəniyyətin və elmi biliklərin yayılması onun həyat məqsədi olmuş-
dur. O, yeni dövrdə öz ictimai fəaliyyəti və yaradıcılığı ilə Azərbaycan maarifçilik ənənəsinin görkəmli 
davamçısı kimi tanınmışdır”(4).  

Məlum olduğu kimi, XIX əsrin sonlarından başlayaraq əhalinin savadlanması üçün təşkil olunan 
məktəblərdə tədris olunacaq dərs vəsaitlərinə böyük ehtiyac var idi. Belə dərs vəsaitlərinin hazırlanması işin-
də önəmli rola malik ziyalılardan biri məhz Rəşid bəy Əfəndiyev olmuşdur. “R. Əfəndiyevin dərslikləri uzun 
müddət Azərbaycan məktəblərində istifadə edilmiş və Azərbaycan ziyalılarının bütöv bir nəsli bu kitablardan 
dərs almışdır. 

Ümümiyyətlə, Rəşid bəy Əfəndiyevin dərslikləri keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ana dilində 
təhsilin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Ondan sonra yaranan ana dili dərsliklərində R. Əfəndiyevin irsin-
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dən istifadə özünü göstərir. Bu dərsliklər R.Əfəndiyevin öz xalqına böyük xidməti kimi qiymətləndirilmə-
lidir”(3,138). 

Məlumdur ki, yaradıcılığının əhəmiyyətli hissəsini məktəbə, uşaqların təlim və tərbiyəsinə həsr edən 
Rəşid bəy Əfəndiyevin “Uşaq bağçası” və “Bəsirətül-ətfal” adlı kitabları Azərbaycanda yaranan ilk dərs 
kitablarındandır. “Uşaq bağçası” dərsliyi Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatının yeni ədəbi mərhələsinin təşəkkü-
lünə səmərəli töhfələr vermişdi. Bu, azərbaycanlı uşaqlara məxsus məktəblərdə tədris olunmaq üçün müasir 
pedaqoji prinsiplərə yiyələnmiş azərbaycanlı müəllim tərəfindən yaradılmış ilk dərslik və bədii nümunələr 
toplusu idi” (1,50).  

Maarifpərvər yazıçı Qori müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra müəllimlik etdiyi zamanlarda 
böyük rus pedaqoqu Uşinskinin pedaqoji fikirlərinə və öz təcrübəsinə əsalanaraq “Uşaq bağçası” kitabını 
yazmışdır. “R.Əfəndiyevin pedaqoji fəaliyyətində diqqəti cəlb edən çox mühüm cəhətlərdən biri onun ana 
dilində dərsliklər tərtib etməsidir. Rəşid bəy hələ seminariyada oxuyarkən, K.D.Uşinskinin pedaqoji görüşlə-
rinin təsiri altında yeni Azərbaycan məktəbi yaratmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. Buna görə də o, semi-
nariyada oxuyarkən, gələcək Azərbaycan məktəbləri üçün ana dilində mükəmməl bir vəsait yaratmaq haq-
qında düşünürdü. Rəşid bəy yaradacağı xalq məktəblərində şagirdlərə ana dilini öyrətməyi əsas götürürdü. 
Buna görə də o, seminariyanı qurtarıb kənddə müəllimlik etdiyi vaxt Çernyayevskinin "Vətən dili" dərsliyini 
təcrübədən keçirib onun bütün müsbət və mənfi cəhətlərini aşkar etmişdi.  

R.Əfəndiyevin "Uşaq bağçası" kitabının Çernyayevskinin "Vətən dili" kitabından bir sıra fərqi və 
üstünlüyü vardır. Bu fərq ondan ibarət idi ki, Çernyayevskinin "Vətən dili" kitabı vasitəsi ilə ərəb əlifbasını 
şagirdə 6 aydan az vaxtda öyrətmək mümkün olmadığı halda, Rəşid bəy Əfəndiyevin "Uşaq bağçası" kitabı 
vasitəsi ilə bu əlifbanı bir ay müddətində öyrətmək, şagirdlərə yazı vərdişlərini aşılamaq mümkün idi. Buna 
görə də Rəşid bəy Əfəndiyev kitabın titul səhifəsində belə yazmışdı: "Savadsız adam bir ayda oxuyar və 
yazar"(2). 

O, bu kitaba rus və şərq ədəbiyyatında tərbiyəvi əhəmiyyəti ilə seçilən əsərlərin tərcümələri ilə yanaşı 
özünün didaktik nəzm və nəsr əsərlərini də daxil etmişdir. Kitab dəfələrlə müxtəlif ölkələrdə çap olunmuş-
dur. “Böyük rus pedaqoqu K.D.Uşinskinin pedaqoji görüşləri, A.O.Çernyayevsikinin “Vətən dili” dərsliyi, 
xüsusilə dahi rus yazıçısı Lev Tolstoyun “Əlifba”, “Yeni əlifba”, “Riyaziyyat” və “Oxu kitabı” ilə yaxından 
tanışlıq Rəşid bəy Əfəndiyevin milli məktəblər üçün ana dillində dərslik yazmaq həvəsini artırmışdı. O, 
“uşaqların oxu və yazı prosesində qrammatik qaydalarla tanış olması prinsipi əsasında “Uşaq bağçası” adlı 
yeni əlifba kitabı yaratdı. Lev Tolstoyun hekayə və məqalələrini də doğma dilimizə çevirib “Uşaq bağçası” 
dərsliyinə daxil etdi”(4).  

XIX əsrin sonlarından maarifçi ədibin irsinin araşdırılması ədəbiyyatşünasların diqqət mərkəzində ol-
muşdur. Onun əsərlərinin çap edilməsinə, yaradıcılığının müxtəlif istiqamətlərdən təhlil edilməsinə baxma-
yaraq, bu günə kimi yazıçının epistolyar irsi araşdırılmamış, çoxsaylı məktubları əlyazmalar şəklində qalaraq 
nəşr edilməmişdir. Rəşid bəy Əfəndiyevin həyat və yaradıcılığının dərindən araşdırılması işində əsərləri ilə 
yanaşı onun müxtəlif şəxslərə göndərdiyi və ya müxtəlif şəxslərdən aldığı məktubların tədqiqi də əhəmiyyətli 
rola malikdir.  

Rəşid bəy Əfəndiyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazma-
lar İnstitutunda mühafizə edilən şəxsi arxivindən yazıçı haqqında olduqca dəyərli məlumat əldə etmək müm-
kündür. Maarifçi yazıçının şəxsi arxivində 17 məktub saxlanılır ki, bunlardan 8-i yazıçının göndərdiyi, 9-u 
isə ona ünvanlanan məktublardır. Bu məktublar rus və Azərbaycan dillərində olub, ərəb, kiril və ya latın 
qrafikasında yazılmışdır. Məktublardan aydın olur ki, Rəşid bəy Əfəndiyev dövrünün görkəmli ziyalıları ilə 
əlaqə saxlamışdır. Bunlara misal olaraq, Əmin Abid, Mikayıl Rəfili, Mikayıl Rzaquluzadənin məktublarını 
göstərmək olar. Bu məktubların əksəriyyəti Rəşid bəy Əfəndiyevin ədəbi-ictimai və maarifçilik fəaliyyəti ilə 
əlaqədardır.  

Rəşid bəy Əfəndiyev 1889-cu ildə “Uşaq bağçası”nı İstanbulda böyük tirajla nəşr etdirir. Onun 
“Bəsirətül-ətfal” adlı ədəbi qiraət kitabı isə bütövlükdə Qafqaz məktəblərində tədris olunmuşdur. Rəşid bəy 
Əfəndiyev bu kitabında rus və şərq ədəbiyyatı nümayəndələrinin əsərlərindən tərcümələr və öz yaradıcılığın-
dan müxtəlif nümunələr vermişdir. Həmçinin kitab uşaqlara ədəbiyyat tarixi ilə yanaşı əməli yazı nümunələ-
rini öyrətmək üçün faydalı mənbə olmuşdur. “Bəsirətül-ətfal” dərsliyi ilk dəfə Türkiyədə çap olunmuşdur. 
Rəşid bəy Əfəndiyevin Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutundakı şəxsi arxivində saxlanılan “Nuxa 
fəhləsi” qəzetinə ünvanladığı məktubunda yazılır: “Rusiyyətdə 1899-cu illərdə tipoqrafiçeskiy şrift olmadığı 
üçün həmin materialımı iki dərs kitabına təqsim edib özümlə İstanbula apardım. “Uşaq bağçası” və 
“Bəsirətül-ətfal”ı basdırdım. “Mənim “Bəsirətül-ətfal” kitabımdan üç şeirə icazə vermədilər”(10).  
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 “Bəsirətül-ətfal” 1901-ci ildə Azərbaycanda nəşr edilmişdir. “XX əsrin əvvəllərində Rəşid bəy Əfən-
diyev xalqa və onun məktəbli övladlarına öz sözünü yenə də dərslik vasitəsilə söyləmək qərərına gəlir. 1901-
ci ilin sentyabrın 12-də Qafqaz Senzura Komitəsindən Bakıda Azərbaycan dilində “Bəsirətül-ətfal” 
(“Uşaqların zirəkliyi”) adlı 226 səhifəlik yeni bir dərsliyin çap edilməsinə icazə alır. Dərslik Bakı Quberniya 
İdarəsinin mətbəəsində çap olunmuşdur”(6). 

Rəşid bəy Əfəndiyev 12 fevral 1937-ci ildə Artur Rudolfoviçə göndərdiyi məktubunda öz pedaqoji və 
elmi fəaliyyəti barəsində ətraflı məlumat verərək yazır: “Azosfanın çox hörmətli əməkdaşı Artur Rudolfoviç! 
Siz Azərbaycan Elmlər akademiyasının şöbəsinin açılışından əvvəl mənə yaxından bələd olanlardan biri 
olmusunuz. Xoşbəxt Azərbaycanda bu sevimli elm məbədinin meydana gəlməsi ilə ölkəni öyrənməkdə 
tədqiqat üçün enerji və güc artıb. Mən bütün həyatımı müftə olaraq bu işlərə həsr etmişəm. Mən mərhum 
Lapotinskinin rəhbərliyi altında etnoqrafiya, arxeologiya, xalq ədəbiyyatı (folklor) və tibb sahəsində səmərəli 
işləmişəm. Mən bu işləri sevmişəm və sevirəm... 

Bu kitablardan uşaqlar Quran oxumağı və dini mərasimləri icra etməyi öyrənirlər. Tarixi sənədlərin bu 
zəngin kolleksiyası əsaslı surətdə dəfələrlə yoxlanılmış, layiqincə sünni və şiələrin diqqətinə çatdırılmış, 
əsasən isə həmin məktəbdəki şagirdlərin istifadəsində olmuşdur. Bu dərs kitabları, dərs vəsaitləri oxşar tədris 
sistemi ilə Şərqdə bütün islam dini məktəblərində və həmçinin təriqətlərin hamısında nizam-intizam yaradıb. 
Mənə elə gəlir ki, bu sərgi olduqca dəyərli və nadirdir. Buna görə mən onları hədiyyə olaraq Azosfana 
təqdim etmək istəyirəm”(8). 

Rəşid bəy Əfəndiyevin Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitunda saxlanılan şəxsi arxivindəki 
məktublardan birini görkəmli ədəbiyyatşünas Mikayıl Rəfili göndərmişdir. Bu məktubun məzmunundan 
aydın olur ki, Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pedaqoji İnstitutu Uşaq ədəbiyyatına dair əsərlərin toplanmasına 
təşəbbüs etmişdir. Bu məqsədlə Mikayıl Rzaquluzadə Rəşid bəy Əfəndiyevdən uşaq ədəbiyyatına dair 
əsərlərini göndərməsini rica edir. O, Rəşid bəy Əfəndiyevə 9 iyun 1936-ci ildə yazdığı ikinci məktubunda isə 
“Qızıl gül” əsərini göndərdiyinə görə müəllifə təşəkkürünü bildirir. 

Rəşid bəy Əfəndiyev müxtəlif bədii yaradıcılıq sahələrində öz qələmini sınasa da, onu bir yazıçı kimi 
şöhrət tapmasına pyesləri səbəb olmuşdur. O, ədəbiyyatımızda dramaturgiyanın banisi, görkəmli şəxsiyyət 
Mirzə Fətəli Axundovdan sonra ilk dram əsəri yazan yazıçılardan biri hesab olunur. Rəşid bəy Əfəndiyev 
hələ Qori müəllimlər seminariyasında təhsil aldığı zamanlarda Mirzə Fətəli Axundovun dramaturgiyasının 
təsiri ilə ilk dram əsəri “Qan ocağı” pyesini yazmış və məktəb səhnəsində tamaşaya qoymuşdur. 

Rəşid bəy Əfəndiyev “Qan ocağı”, “Qonşu qonşu olsa kor qız ərə gedər”, “Saqqalın kəraməti”, “Bir 
saç telinin qiyməti”, “Pul dəlisi”, “Tiflis səfərləri”, “Diş ağrısı”, “Qızıl gül” pyesləri ilə maarifçilik ideyaları-
nı yaymağa çalışır, əski dünyanın eybəcərliklərini, köhnəlmiş, zəmanənin tələblərinə cavab verməyən düşün-
cə tərzini tənqid edir. Onun bütün yaradıcılığı kimi dramaturgiyasının da əsas qayəsini ictimai eybəcərlikləri 
göstərərək avam kütləni maarifləndirmək yolu ilə onları cəhalət pəncəsindən xilas etmək təşkil edir.  

Rəşid bəy Əfəndiyevin son əsərlərindən biri Sovet hakimiyyətinin qurulduğu dövrün ilk illərində ope-
retta formasında nəzm və nəsrlə qələmə aldığı “Qızıl gül” adlı alleqorik pyesidir. Əsər oktyabr inqilabına 
həsr olunmuşdur. Yazıçı pyesdə ayı, qurd və tülkü kimi yırtıcı heyvanların simasında çar imperiyasının baş-
çılarını, onların yeritdiyi müstəmləkəçilik siyasətini kəskin tənqid edir. Çiçəklərin simasında isə kəndlilərin 
obrazını canlandırır. Əsərdəki həkim və əczaçılar xalqın qeydinə qalan, onları ruhən müalicə edən ziyalıları 
təmsil edir. Pyes əksər maarifçilik ideyalarına bağlı əsərlər kimi müsbət sonluqla bitir. Bu pyes tamaşaya 
qoyulmuş, məktəb tamaşalarında dəfələrlə nümayiş etdirilmişdir. 

 Mikayıl Rzaquluzadənin Rəşid bəy Əfəndiyevə göndərdiyi məktubunda yazılıb: “Əziz və hörmətli 
müəllimimiz Rəşid bəy! Dünən göndərdiyiniz kitabları və “Qızıl gül” pyesini, bu gün isə məktubunuzu 
aldım. Bizim girişdiyimiz işə bu qədər etima yetirdiyinizə çox-çox təşəkkür edirəm. Başqa müəllim və yazı-
çılarımız da bu işə sizin qədər ciddiyyətlə yanaşsa idilər, işimizi yaxın zamanda və müvəffəqiyyətlə bitirə 
bilərdik. Ancaq təəssüf ki, böylə deyildir.  

Bizim institut üçün özünüzdən və tanıdıqlarınızdan inqilabdan əvvəlki çocuq ədəbiyyatı məhsullarını 
toplamaq cəhətindən etdiyiniz təşəbbüs və çəkdiyiniz zəhmətə indidən təşəkkür edirik. Qalan məsələlər haq-
qında görüşdüyümüz zaman müfəssəl danışarıq. Xədicə Əfəndizadədən sizə bol-bol salam var”(13). 

Azərbaycanda maarifçilik ideyalarının yayılmasında müstəsna rol oynamış Rəşid bəy Əfəndiyev öz 
dərin savadı, təcrübəsi ilə bir çox şəxslərə elm, maarif ilə bağlı müxtəlif məlumat və məsləhətlər vermişdir. 
Bu məsələlər ilə bağlı bir neçə nəfər ona məktub göndərmişdir.  

Xalq arasında elmi-pedaqoji fəaliyyəti diqqət çəkən bir ziyalı kimi Rəşid bəy Əfəndiyevə ünvanlanan 
məktublar arasında Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda çalışan Mehdi Mehdiyevin məktubu maraq doğurur. 
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Mehdi Mehiyev ədəbiyyat tarixinə və maarifçilik hərəkatına dərindən bələd olan Rəşid bəy Əfəndiyevə 
müraciətlə yazır: “Hörmətli müəllim Rəşid bəy! Yəqin ki, siz məni tanımırsınız. Lakin mən sizi, bir tərəfdən 
əsərlərinizi oxumaq yolu ilə, o biri tərəfdən də on ilə yaxındır ki, Məhəmməd bəylə bir yerdə Azərbaycan 
Pedaqoji İnstitutunda işlədiyimdən qiyabi də olsa tanıyıram. Ona görə də mənə vacib olan bir elmi-tarixi 
məsələ haqqında sizin lazımi məsləhət və göstərişlərinizi almaq üçün sizə müraciət etməyi lazım bildim.  

Elmi-pedaqoji işə qarşı sizdə tükənməz həvəs və enerjinin varlığına şübhəm olmadığı üçün mənim 
xahişimə imkanınız daxilində əməl edəcəyinizə arxayınam. Xahişim nədir? Mən Azərbaycan məktəblərində 
ibtidai savad təliminin tarixini öyrənmək fikrindəyəm. Özünüzə bəlli olduğu üzərə bu barədə bir kiçik məqa-
lə də olsun belə yazılmamışdır. Mənə Azərbaycan dilində birinci “əlifba”nın nə zaman və kim tərəfindən ya-
zılması, revalusiyadan qabaq hansı əlifbaların meydana çıxması, həmin “əlifba”lardan hansının daha çox 
intişar tapması kimi bəzi məlumatlar lazımdır. 

Mən sizin “Uşaq bağçası”, Çernyayevskinin “Vətən dili”, İrəvan müəllimlərinin yazdığı “Ana dili”, 
Mahmudbəyovun “Türk əlifbası”, Şaiqin “Uşaq çeşməyi” kimi bir neçə qədim əlifba kitablarının yerini elə-
mişəm. Ancaq bunların hansının daha əvvəl, hansının daha sonra yazıldığını müəyyən etmək çox çətindir. 
Ona görə də sizə müraciət edib bilmək istəyirəm. Bu məsələnin həllində mənə kömək məsləhətləri edərsiniz-
mi? 

Aydın məsələdir ki, sizin bu barədəki əməyiniz İnstitut tərəfindən ödəniləcəkdir. Mənim suallarımı 
cavabsız qoymayacağınıza əmin oluram. Sizə hörmət bəsləyən Mehdi Mehdiyev”(12). 

Rəşid bəy Əfəndiyev ömrünün böyük bir qismini elm və maarifə həsr etmiş ziyalıdır. Təhsilin, mə-
dəniyyətin intişar tapması, demək olar ki, onun həyat prinsipi, amalı olmuşdur. Bu hal onun şəxsi arxivində 
saxlanılan müxtəlif məzmunlu məktublar da özünü aydın biruzə verir. 1930-cu ildə Rəşid bəy Əfəndiyevə 
göndərilmiş məktubda yazılır: “Möhtərəm yoldaş Rəşid bəy Əfəndiyev, Maarif Komissarlığından aldığımız 
məlumata görə Azərbaycanın 10 illiyi münasibətilə komissarlıq maarif sahəsində müvəffəqiyyətə aid broşura 
çap edəcəkdir. Ona görə də Nuxa pedaqoji texnikumunun xülasə olaraq təşkilat tarixini və həmən dövrdəki 
çətinlikləri təhriri surətdə bizdən tələb edirlər. 

Bu xüsusda texnikum təşkilində böyük fəaliyyət göstərdiyinizdən və işin içində istiqrar etdiyinizdən 3 
günə qədər təhriri məlumat verməyinizi artıq dərcədə rica edirəm. Hörmətlə: Hacıbala”(14).  

Dövrünün elm, maarif, ədəbiyyat nümayəndələri ilə daim əlaqə saxlayan Rəşid bəy Əfəndiyevə əlifba 
ilə bağlı bir məktub isə ədəbiyyatşünas və şair Əmin Abid tərəfindən avqust ayının ikisi 1934-cü ildə 
göndərilmişdir. Əmin Abid məktubunda yazırdı: “Möhtərəm şairimiz Rəşid bəy! Məktubunuzu və lafən “sol 
türk əlifbasın” aldım təşəkkür edirəm. Digər vədələrinizlə də təltif edilməyimə ümid edirəm. Hörmətlərimi 
lütfən qəbul ediniz”(11).  

XX əsr Azərbaycan pedaqoji və ədəbi fikrini öz fəaliyyəti ilə zənginləşdirən Rəşid bəy Əfəndiyev 
poeziya, nəsr, dramaturgiya, tərcümə, publisistika, ədəbiyyatşünaslıq sahəsində fəaliyyət göstərməklə yanaşı, 
xalqımızın tarixi keçmişini dərindən araşdırmaqla etnoqrafiya ilə də məşğul olmuşdur. O, professional bir 
etnoqraf kimi vətənimizin tarixi keçmişi, etnoqraqfiyası ilə dərindən maraqlanmış və bu sahədə dəyərli 
tədqiqat işləri aparmışdır. Xalqımızın adət-ənənələrini, tarixini araşdırması, bu haqda elmi məqalələr dərc 
etdirməsi onu Azərbaycanın ilk etnoqraf alimi kimi dəyərləndiriliməsinə imkan yaradır. Rəşid bəy Əfəndiyev 
Azərbaycanın I Ölkəşünaslıq Qurultayının nümayəndəsi və Etnoqrafiya cəmiyyətinin Şəki şöbəsinin elmi 
katibi seçilir. 

Rəşid bəy Əfəndiyev 1934-cü il dekabrın 12-də Əli Hüseynzadəyə göndərdiyi məktubunda etnoqrafi-
ya ilə bağlı fəaliyyəti haqqında məlumat verir, tarixi mənbələr əsasında ətraflı araşdırma apardığını söyləyir. 
Məktubda yazılır: “Mənim ən əziz və möhtərəm oğlum Əli! Məni yad etməyinizdən dolayı xeyli xoşnud 
oldum... Mən 1928-ci sənədə Şəki barəsində müfəssəl bir etnoqrafiya materialları məcmuəsi 2 cild müsəvvər 
olaraq tərtib edib professor İvan İvanoviç Meşşaninova yarım ay bundan müqqədəm göndərmişəm. Təvəqqe 
etmişəm ki, mənim bu qədər çəkdiyim zəhmətli və qiymətli işimi özü ilə bərabər Leninqrada aparsın və 
orada rus dilinə tərcümə edib basdırsın. Möhtərəm professorumuz Leninqrada gəlsə, onun yanına gedərsən 
və deyərsən ki, əgər mənim o əsərimdə ləyaqət var isə basdırsın. Nöqsan yeri var isə imkan ricu eyləsin, 
onun göstərməsi ilə ikmal etməyə hazıram. Xidməti-sairinizə müntəzir sizə müxlis Rəşid Əfəndizadə”(9). 

Rəşid bəy Əfəndiyevin şəxsi arxivində yer alan, yazıçının Azərbaycan tarixi və etnoqrafiyasına dair 
yazdığı məqalələrinin müqəddəratı ilə maraqlandığı məktubunda yazılır: “Unudulmaz və çox hörmətli İvan 
İvanoviç! Mən sizə Şəki şəhərinin etnoqrafiyası barəsində çoxillik əməyimin bəhrəsi olan dəyərli materialımı 
göndərmişəm. Bağlamanın üzərində yazılmışdır: “Şəxsən professor Meşşaninova” 
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Bu səbəbdən mən bu uğursuz zəhmətimin taleyini sizə əmanət edirəm. Mənim Azərbaycanı öyrənmə-
yim məşhur şərqşünas Qriqoryeviç Lopatinskinin metoduna əsaslanır. 

Əsərlərimi Zeynalova göndərdiyinizi qızımdan öyrəndiyimdə mən təəssüfləndim... Sizdən xahiş 
edirəm əziz İvan İvanoviç, ondan mənim qiymətli materiallarımı təcili tələb edəsiniz. Onların taleyini sizə 
həvalə edirəm. Onları ya Azosfanda, etibarlı əllərdə saxlayın və yaxud rus dilinə tərcümə və istifadə üçün 
Leninqrada göndərin”(7). 

Rəşid bəy Əfəndiyevin şəxsi arxivində mühafizə olunan məktublar vasitəsilə yazıçının həyatı, ədəbi 
yaradıcılığı, elmi-pedaqoji fəaliyyəti haqqında dəyərli məlumat əldə etmək mümkündür. Göründüyü kimi, 
Rəşid bəy Əfəndiyevin Azərbaycan Milli Elmlər Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazma-
lar İnstitutunda saxlanılan şəxsi arxivində mühafizə olunan məktublar yazıçının həyat və yaradıcılığını daha 
dərindən araşdırılması üçün faydalıdır. 
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Айтен Kулиева  

Писъма из личного фонда Рашид бека Эфендиева 
 

РЕЗЮМЕ 
 
В Институте Рукописей Азербайджанской Национальной Академии Наук хранятся личные 

фонды видных деятелей, писателей и поэтов Азербайджана. Одним из них является личный архив 
выдающегося азербайджанского педагога, писателя и этнографа Рашид бека Эфендиева. В личном 
архиве Рашид бека Эфендиева наряду с произведениями, имеются написанные ему письма и ответы 
на них. Все эти письма представляют собой ценный материал для изучения жизни и творчества Ра-
шид бека Эфендиева. 

  
Aytan Guliyeva 

Rashid bey Afandiyev’s letters preserved in his personal archives 
 

SUMMARY 
 
In the Institute of Manuscripts of Azerbaijan National Academy of Science are preserved the personal 

archives of the well-known poets and writers of Azerbaijan. One of these is the personal fund of famous 
Azerbaijan pedagogue, writer and ethnographer Rashid bey Afandiyev. In these archives we can meet the 
writers' works and letters. They are valuable materials from the standpoint of researching Rashid bey 
Afandiyev’s life and activity. 
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XVIII-XIX əsrlərdə tərtib olunmuş əlyazma toplularının - bəyazların, cüng və məcmuələrin tədqiqi 
nəticəsində Şərqin həm unudulmuş şairləri aşkar edilir, həm də məşhur söz sənətkarlarının elm aləminə 
məlum olmayan şeirləri, əsərlərinin əlyazma nüsxələri, xüsusilə həmin əsərlərin elmi-tənqidi mətnlərinin 
tərtibi üçün dəyərli qaynaqlar üzə çıxarılır. 

Orta əsrlərdə üç dildə - ərəb, türk, fars dillərində yaradılan ədəbi irs bir-birinə bağlı olsa da, bu sayaq 
şeir toplularında daha çox fars və türk dilində yazılan nümunələr bir araya gətirilib. Bu isə iki dildə yazılan 
ədəbiyyatın daha çox müştərək cəhətlərə malik olduğuna dəlalət edir. 

Hər hansı bir müəllifin əsərlərindən məcmuələrdə və bəyazlarda verilən nümunələri xalq tərəfindən 
onların necə rəğbətlə qarşılandığını göstərməklə bərabər, həmin əsərlərin mətnşünaslıq baxımından tədqiqi 
üçün bir qaynaq kimi də əhəmiyyətlidir. Belə ki, məcmuə və bəyazlarda verilən həmin nümunələr ayrı-ayrı 
mənbələrdən alındığından onların çap olunmuş variantı, eləcə də ayrı-ayrı əlyazmalarında gedən eyni 
nümunələri ilə müqayisədə bir sıra uyğunsuzluqların olduğunu aşkarlayır. Xüsusilə dahi sənətkarların 
əsərlərinin bir sözünə belə etinasızlıq olmamaq naminə, hər hansı məcmuədə gedirsə getsin, həmin qaynaqlar 
tədqiq edilməli və mətnşünaslıq baxımından uyğunsuzluqlar üzə çıxarılmalıdır. Bu yolla, əlbəttə ki, həmin 
şeir nümunələrinin səhih variantının əldə edilməsinin mümkün olacağı şübhəsizdir. 

Bu baxımdan özbək ədəbiyyatı tarixində müəyyən xidməti olan Sultan xan Ədanın cüngü diqqəti cəlb 
edir. Sultanxoca Əda Əhrari (vəf. Səmərqənd, h.1250 = 1834-1835-ci illər) Ömərxan Əmirinin saray şair-
lərindən olmuşdur. Öz şeirlərini Əda və Sultan xan təxəllüsü ilə yazmış istedadlı şair “Sultan xoca Şeyxülis-
lam Əhrari Səmərqəndi Buxarada Əmir Heydər, Kokandda Ömər xan Əmiri, yenə Buxarada Əmir Nəsrullah 
yanında yüksək rütbəyə çatmış, şeir yazmış, türkcə və farsca divan bağlamışdır. Hazırda bu sənətkarın 320 
vərəqdən ibarət divanının və göstərilən cüngünün bir neçə əlyazma nüsxəsi Özbəkistan EA Şərqşünaslıq 
İnstitutunda saxlanılır.  

Sultan xan Əda Əhrarinin cüngünün Bakı nüsxəsi 141 vərəqdən ibarətdir və burada 832 rübai toplanıb. 
Bu nadir nüsxə Orta Asiyada köçürülüb, sonradan Azərbaycana gətirilmişdir. Əlyazmanın dəyərini artıran və 
onu orijinal bir ədəbi nümunə kimi müəyyənləşdirən cəhət ondan ibarətdir ki, Sultan xan bu rübailəri 
müstəzad şəklinə salmışdır. Tərtibçi müstəzadları həm forma, həm də məzmun baxımından orijinal ilə yaxşı 
əlaqələndirə bilmişdir. O, Şərqin tanınmış dahi sənətkarlarından – Ömər Xəyyam, Xaqani Şirvani, Nizami 
Gəncəvi, Ürfi Şirazi, Əlişir Nəvai, Məhəmməd Füzuli və başqalarının əsərlərindən təsirlənərək onların bir sı-
ra şeirlərinə müxtəlif nəzirələr yazsa da, ən maraqlı ədəbi fəaliyyəti tanınmış şairlərin rübailərini işləyərək, 
yeni-yeni şeir nümunələri yaratmaqdan ibarət olmuşdur. Ayrı-ayrı şairlərin şeirlərindən təzmin edib, müxtəlif 
nümunələr yaratdığı da məlumdur.  

Əda Əhrarinin saray kitabxanasında olan əlyazmalarından istifadəsi şübhəsizdir. Hər halda onun ixti-
yarında əsərlərin səhih əlyazma nüsxələri olduğu inkaredilməzdir. Elə ona görə də onun əsərləri, xüsusilə 
müxtəlif şairlərin əsərlərindən istifadə yolu ilə yaratdığı məcmuə bir qaynaq kimi, mətnşünaslıq baxımından 
əhəmiyyətli olub tədqiqata cəlb edilməlidir. Sultan xan Əda, Nəvai və Füzuli ədəbi məktəbinə mənsub şair-
lərdən biri olmuşdur. Onun Ömər Xəyyam, Xaqani Şirvani, Ürfi Şirazi, Əlişir Nəvai, Məhəmməd Füzuli və 
başqalarının rübailərini müstəzad şəklinə salaraq yaratdığı poetik nümunələri bir topluda cəmləşdirən bəyazı-
nın bir əlyazma nüsxəsi hazırda Azərbaycan MEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. İnsti-
tutda saxlanılan bu cüng əlyazmanın fars dilində olan müqəddiməsində deyilir: 
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زند، ناچار بھ رباعی عزیزان مستزادی  دست ادایی احراری از روی بیکاری خواست کھ، بھ بھانھ ای جنگ در دامن بزرگان
.اختیار کرد ما خود بھ گرده دامن آن مردان نمیرسیم، شاید کھ گرد دامن مردی بما رسد  

  
 Tərcüməsi: “Əda Əhrari işsizlikdən istədi ki, görkəmli şəxslərin xatirəsi olaraq əlini böyüklərin ətəyi-

nə vursun. Naçar qalıb məşhurların rübailərini müstəzad etməyi seçdi. Biz özümüz o kişilərin ətəyinin tozuna 
çatmasaq da, bəlkə o istedadların ətəyinin tozu bizə çata” (1. S-384, 133651).  

Əlyazma ağ, saya Orta Asiya istehsalı olan vərəqlərə qara mürəkkəblə, daxilində şikəstə ünsürləri olan 
incə nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Əski üsulla - paygirlərlə nömrələnmişdir. Kitabın 1-ci vərəqinin üst tərəfi, 
eləcə də 36 və 37-ci vərəqləri kəsilmişdir. Vərəqlər rütubət nəticəsində öz təbii rəngini itirmiş, saralmışlar. 
Katib sonluğu yoxdur. Sonuncu “b” vərəqində rus dilində “Стихотворения Султан Хана, Бухарского по-
эта», altında isə «Начало неразбиримо», eləcə də başqa anlaşılmayan qeydlər vardır. Cildi, hər iki tərəfi üç 
ornamentli medalyonlarla bəzədilmiş zoğalı rəngli meşindəndir. Böyük sənətkarlıqla hazırlanmış cildin iç 
tərəfinə mavi kağız yapışdırılmışdır. 

Əlyazmanın haşiyələrində az da olsa, şeirlərdən buraxılan sözlər, bəzi sözlərin başqa nüsxədə olan 
forması və s. qeydlər vardır. Görünür katibin köçürmək üçün götürdüyü nüsxədən əlavə ixtiyarında daha bir 
başqa əlyazması da olmuşdur. 

Müqəddimədən məlum olur ki, Əda istifadəsində olan bütün rübailəri müstəzad etmişdir. Lakin rüba-
ilərin müəllifləri əlyazmada göstərilmədiyindən onların hərtərəfli müqayisəsində müəyyən çətinlik yaratmış-
dır. 

Əlyazmanın dəqiq köçürülmə tarixi qeyd olunmasa da, əsas paleoqrafik xüsusiyyətlərinə görə onun 
şairin öz dövründə-XIX yüzillikdə yazıldığını söyləmək olar. 

Əda Əhrarinin bu məcmuəsi haqqında vaxtilə bəyazlardan danışılarkən, qısa da olsa bəhs edilmişdir 
(2.səh.78). Lakin mətnşünaslıq baxımından, xüsusilə klassik şairlərin rübailəri barədə heç bir fikir söylənil-
məmişdir. Halbuki, deyildiyi kimi, Ədanın ixtiyarında şairlərin əsərlərinin səhih əlyazma nüsxələrinin olması 
inkaredilməzdir. Doğrudur, bu əlyazmasına şairlərin bütün rübailəri deyil, ancaq onların müəyyən rübailəri-
nin müstəzadları daxil edilmişdir. Əda Əhrari öz məcmuəsində dünyanın mədəni xalqları arasında şöhrət ta-
pan klassik şairlərdən biri olan, İran xalqının XI əsr filosof şairi, hikmətli rübai ustadı Ömər Xəyyamın 
(1040-1123) misli görünməmiş dərin mənalı rübailərinə böyük yer vermiş və onları müstəzad etmişdir. Xəy-
yamın bütün rübailəri dərin fəlsəfi fikirlərlə doludur. Onun həyatı sevməyi, azad sevgini və mənalı yaşamağı 
təbliğ edən rübailəri ölməz bir qüvvəyə malikdir. Əda Əhrari öz məcmuəsində böyük rübailər ustadı olan 
Ömər Xəyyamın rübailərini də müstəzad etmişdir: 

 
نرسید گلزاری درد ھر کسی ب  

 خندان خندان 
 تا بردلش اززمانھ خاری نرسید 
 چندان چندان 
 با شانھ نکر کھ تا بصد شاخ نشد 

از اّره ظلم    
 دستش سر زلف نکاری نرسید 
 دندان دندان 
 
Bu dünyada elə bir kimsə yoxdur ki, 
gülüzlü gözələ yetməyincə gülə-gülə 
Ürəyinə zəmanədən tikan dəyməmiş olsun, 
 o qədər, o qədər 
Darağa bax ki, yüz tikə olmayınca. 
 mişarın zülmündən 
Əli gözəlin saçına toxunmur, 
 diş-diş 
  
 از منزل کفر تا بدین یکنفس است 
 میکفت سردش 
 وز عالم شک تابقین یکنفس است 
 بشنو تو خموش 
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 این یکنفس عزیز را خوش میدار 
 درخانھ دل 
 کز حاصل عمر ما ھمین یکنفس است 
 با حفظش گوش 
 
Bir nəfəs yol vardır küfrdən dinə 
soyuqqanlılıqla deyir, 
Bir nəfəs yol vardır şəkdən yəqinə 
sən sakitcə dinlə. 
Ömrünün hasili bu bir nəfəsdir 
ürək evində, 
Bu əziz nəfəsi xoş keçir yenə 
 yadında saxla. 
  
 آمد سحری ندا از میخانھ ما 
 در نیک محل 
 کای رند فرا باقی دیوانھ ما 
 از روز ازل 
 برخیز کھ بر کنیم پیما نھ زمی 
 در وقت صبوح 
 زان بیش کھ پر کنند پیمانھ ما 
 (səh.11a)در صاف اجل 
 
Bir səhər səsləndi bu meyxanəmiz  
yaxşı məhəldə, 
Ki: “Eylə sərxoşumuz, ey divanəmiz! 
əzəl gündən. 
Qalx ki, dolduralım peymanələri 
sübh vaxtı, 
Torpaqla dolmamış öz peymanəmiz” 
saf əcəldən. 

  
Misal olaraq Xaqani Şirvaninin (1126-1199) də bir rübaisinə nəzər salmaq yerinə düşər.  
Əda Əhrari məcmuəsində: 
 

 دلدار بمن گفت مدار اندیشھ 
 دل خوش کن برصبر ٌکما راندیشھ 
 کو صبر دل آنچھ دلش میخوانی 
 یکقطرۀ خون است ھزار اندیشھ 
 
Sevgilim mənə dedi qəm çəkmə, 
Ürəyini xoş eylə, səbr eylə. 
Sənin könlünün səbri hanı? 
Ürəkdə bir qətrə qandır amma min fikir. 

 
Xaqani “Divan”ında isə rübai aşağıdakı şəkildədir: 

 
 گفتی کھ ترا شوم مدار اندیشھ 
 دل خوش کن و بر صبر کمار اندیشھ 
 کو صبر کدام دل؟ چھ میگویی تو 
 (s.734 ,4)یک قطرۀ خون است و ھزار اندیشھ 
 
Dedin ki, sənin olaram, fikir etmə, 
Könlünü xoş saxla, səbr et. 
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Hanı ürəkdə səbr, sən nə deyirsən, 
Ürəkdə bir qətrə qandır amma min fikir. 
 

Müəlliflərin Əda Əhrari tərəfindən verilmiş rübailəri onların çap nüsxəsi ilə müqaisədə yalnız Azər-
baycan müəlliflərinin deyil, öz milli sənətkarlarının şeirlərində də, mətnşünaslıq baxımından, uyğunsuzluqlar 
aşkarlandı. Buna XV yüzilliyin dahi özbək sənətkarının rübailəri ən tutarlı misal ola bilər. 

Əlişir Nəvainin (1441-1501) çap olunmuş “Mükəmməl asarlar toplamı”nda verilən üçüncü rübai 
aşağıdakı şəkildədir. 

 
Ya rəbb ki, inoyətini yar aylə manğa, 
Yoqluqqa hidayətini bar ayla manğa. 
Hər kahfi kifoyətni dar ayla manğa, 
Hər dürri inoyətini nisor ayla manğa (5, s. 643). 

 
Həmin rübainin Əda məcmuəsinin əlyazmasında, Nəvai rübailərinin birinci sırasında gedən variantı 

aşağıdakı formadadır. 
 

Ya rəbb ki, inayətini bar eylə mənə, 
Qulluğuna hidayətini yar eylə mənə. 
Həm kəhfi-kifayətini var eylə mənə, 
Həm dürri-inoyətini şad eylə mənə. 

 
Əda Əhrari öz məcmuəsində farsdilli şairlərdən Ürfi Şirazinin (vəfatı 1503) də rübaisini vermiş və onu 

təzmin etmişdir. 
 

د داننرفتم بحرم کھ درد ایمان   
 من کردم چھر 
 معموری دل زکفرویران دانند 
 چون جسم از زھر 
 ناقوس محبت بدورنگ آوردم 
 از درد صنم 
 خوش مذھب مّلتی بچنگ آوردم 
 در آخردم 
Hərəmə getdim ki, imanın dərdini bilərlər 
 mən nəzər saldım. 
Ürəyin rahatlığını küfrdən viran etdilər 
 cismindən zəhər kimi, 
Məhəbbətdən zəngini səsləndirdim 
 sənəmin dərdindən 
Xoş məzhəb milləti ələ aldım 
 son nəfəsdə. 
 
 یارب بر عغبوت بھ پناه آمده ام 
 بی الف کذاف 
 سر تا بھ قدم غرق کناه آمداه م 
 گفتم زین صاف 
 چشمی ز کرم بخش کھ غایت شوق 
 وز جوش طپش 
 بیباده بھ امید نگاه آمده ام 
 گفتم ھمچون دل صاف 
 
İlahi, sənin ardınca gəlmişəm 
 yalan danışmadan, 
Başdan-ayağa günahla gəlmişəm, 
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bunu açıq-aydın dedim. 
Kərəm gözü ilə, çoxlu sevinclə 
ürəyim döyünərək, 
Badəsiz görmək ümidi ilə gəlmişəm, 
bunu da təmiz ürəklə dedim. 

 
Məhəmməd Füzulinin (1496-1556) Bakıda 1958-ci ildə nəşr edilmiş “Divan”ının rübailər bölməsinə 

yetmiş beş, əsərin əlavə hissəsinə də iki rübai daxil edilmişdir. Doğrudur, əlavə hissəsində verilən iki rübai-
dən biri Əlişir Nəvai qələminə məxsusdur. Bununla belə, Füzulinin fəqət 57 rübaisini müstəzad etmiş və 19 
rübai kənarda qalmışdır. Eyni sözləri rübailəri verilmiş başqa müəlliflərə də şamil etmək olar. Əlişir Nəvai-
nin külli miqdarda rübailəri içərisindən ancaq iyirmi səkkiz rübaisi verilmişdir. Ehtimal ki, Ədanın məcmu-
əsinin başqa daha mükəmməl, bizə məlum olmayan əlyazmalarında rübailərin sayı daha çoxdur. Hər halda 
şairin avtoqrafı əldə olmadığından məcmuənin tam məzmunu haqqında fikir söyləmək çətindir. 

Həmin məcmuədə verilən rübailəri şairlərin çap olunmuş əsərlərində gedən variantları ilə müqaisə et-
dikdə bir sıra uyğunsuzluqlar meydana çıxdı. Elə yalnız Ədanın ən çox sevdiyi, təsirləndiyi şair olan Füzu-
linin rübailəri deyilən cəhətləri yaxşı açıqlayır. Füzuli “Divanı”nın 1958-ci il nəşrində gedən 20-ci rübainin 
iki misrasını Ədanın məcmuəsinin əlyazma nüsxəsi ilə müqaisə edərkən hər iki misranın mətnində uyğunsuz-
luq olduğu müəyyənləşdi. 

Füzuli “Divan”ının 1958-ci il nəşrində 
 

Bir abü həvadır əşki-gərmü dəmi-sərd 
Kim, ondan alır nəşvü nəma gülbüni-dərd. (3, s.390) 

Əda əlyazmasında 
Mirati-həvadır əşki-gərm dəmi-sərd, 
Gər onda alır nəşvü nüma gülbüni-dərd.  

 
71-ci rübai 1958-ci il nəşrində “Eylə” rədifilə verilmişdir. Əda nüsxəsində isə rədif əksinə “Etmə” kimi 

getmişdir. 
70-ci rübainin birinci misrası Füzuli “Divan”ının 1958-ci il nəşrində 
 

Yandırdı məni şövqi-cəmalın, ey mah! 
 
Əda əlyazmasında isə: 

 
Yandırdı məni şəmi-cəmalın, ey mah! –kimidir 

 
Bizcə Əda nüsxəsindəki daha uyğundur. Şövqdən daha çox şəm yandırar. 
Elə rübailər var ki, əksər beytlərində uyğunsuzluq müşahidə olunur. Misal olaraq Füzuli “Divan”ının 

1958-ci il nəşrində gedən 49-cu rübaini göstərmək olar: 
 

Yox dəhrdə bir müvafiqi-təb hərif 
Kim, söhbəti dilguşa ola, təbi zərif. 
Fəryad ki, nacins müsahiblər ilə, 
Bifaidə zaye oldu ovqati-şərif 
 

Əda məcmuəsində isə: 
 

Yox dəhrdə bir müvafiqi-dəhr zərif 
Kim, söhbəti dilguşa ola, təbi lətif, 
Fəryad ki, nacins müsahiblər ilə 
Zaye keçir müdam ovqati-şərif 

 
Rübainin üç misrasında mətndə fərq aşkarlandı. Bu cür uyğunsuzluqlar başqa müəlliflərin rübailərin-

də də müşahidə edilir.  
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Göründüyü kimi, bütün misralarda söz müxtəlifliyi vardır. Bu cür misalların sayını artırmaq da olar. 
Lakin bu bir neçə misal deyilən fikri yaxşı açıqlaya bilər. Elə ona görə də Əda Əhrarinin həmin bəyazı orada 
verilən rübailərin mətnlərinin öyrənilməsi baxımından tutarlı qaynaq olduğu üçün ayrıca tədqiqat obyekti ola 
bilər. Bəyaz həm də ədəbi əlaqələrin öyrənilməsində də əhəmiyyətlidir. 

Əlyazma, məlum olduğu kimi, bir abidə kimi də qiymətlidir. Əlyazmanın paleoqrafik cəhətlərindən 
əlavə elə yalnız onun özünün dəyəri, həm də bu nadir abidənin Bakıda AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda saxlanılması müsbət hadisədir. Doğrudur, elə şairlər və yazıçılar vardır ki, onların heç vətənində 
olmayan əsərlərinin nadir əlyazma nüsxəsi yalnız Bakıda saxlanılır. Bunlara misal olaraq XII yüzillik müəl-
lifi Cövhərinin “Əmir Əhməd və Məhsəti” əsərinin əlyazmasını və başqalarını göstərmək olar. Lakin Ədanın 
həmin əsərinin əlyazması, bir sıra cəhətləri açıqlamaq üçün çox əhəmiyyətli abidələrdəndir. Deyildiyi kimi, 
bu əsər az yayılan əsərlərdəndir. 

Məlumdur ki, Sultanxoca Əda Əhrari yaradıcılığının ilk illərində əsərləri ilə, həm də bir şəxsiyyət kimi 
böyük hörmət qazanan şəxsiyyətlərdən olmuşdur. Lirik əsərləri ilə tanınmış Əda özü hətta şeirləri ilə də fəxr 
etmişdir. “Təzkireyi-Qəyyumi”də onun bir qəzəli tam, həm də “Biri” rədifli qəzəlindən bir beyt nümunə 
verilmişdir. Əda, həmin beytdə Əmir Ömər xanı Sultan Hüseyn Bayqaraya bərabər saydığı kimi özünü də 
şeirdə Nəvaiyə bərabər tutur (6. s.240). 

Ədanın istedadlı şair olmasına baxmayaraq əsərləri geniş yayıla bilməmişdir. Bu da, əlbəttə ki, səbəb-
siz deyildir. Ömər xan dövrünün istedadlı şairlərindən olan Əda, Ömər xan vəfat etdikdən sonra Buxaraya 
gedir. Buxara əmiri onu şeyxülislam təyin edib Səmərqəndə göndərir, hicri 1230 (1834-1835) illərdə Səmər-
qənddə vəfat edir. Əda şeirlərinin xalq arasında yayılmamasının səbəbi şairin özünə olan münasibətdən deyil, 
oğlunun hərəkətindən irəli gəlir. Ömər xan vəfat edəndən sonra onun 30 yaşında olan qadını tanınmış şairə 
Mahlarayım Nadirə (Əndican, 1792–Kokand, 1842) ölkənin ictimai-siyasi həyatında iştirak etməli olur. Şeir-
lərində də insanpərvərliyi təbliğ edir, zalım əmirləri, xanları tənqid atəşinə tutur, xalqın rifahı naminə əlindən 
gələni əsirgəmir. Elə ona görə də Buxara əmiri “Zalım Nəsrulla” adı ilə məşhur olan Nəsrulla Xuqəndə hü-
cum edir. Şairə Nadirə və onun iki gənc oğlu qətlə yetirilir. Qətl hadisəsində başda duranlardan biri Əda Əh-
rarinin oğlu Sədulla olmuşdur. Elə ona görə də Zalım Nəsrulla tərəfindən Sədulla yüksək vəzifəyə təyin 
olunur. Bu vəzifədə 82 gündən artıq qalmır, o, Rəşidanda qonaq ikən cəzasına çatır, öldürülür. Beləliklə, is-
tedadlı şair Ədanın əsərləri, özü kimi oğluna görə hörmətdən düşür. Doğrudur, onun lirik əsərlərindən nümu-
nələrə məcmuələrdə, bəyazlarda təsadüf edilir (7. səh.340). Ehtimal ki, az da olsa əsərləri başqa xəzinələrdə 
də vardır. Onun əlyazmalarından olan və əvvəllərdə haqqında bəhs edilən, AMEA M.Füzuli adına Əlyazma-
lar İnstitutunda saxlanılması, çox ehtimal ki, Azərbaycan şairlərindən bəzisinin ticarətlə məşğul olduqları 
dövrdə əldə edilmiş və Azərbaycana gətirilmişdir. Belə ki, XIX yüzilliyin sonu XX yüzilliyin əvvəllərində, 
su yollarının açılması dövrlərində Azərbaycan və Orta Asiya əlaqələri geniş olmuşdur. 

Doğrudur, əlyazma şairin öz əsəri deyil, rübailər məcmuəsidir. Bununla belə, göstərildiyi kimi, məc-
muədə rübailər Ədanın müstəzadları ilə verilir ki, bu da şairin istedadını açıqlayır. 

Beləliklə, XIX yüzilliyin nadir abidələrindən olan məcmuə Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələrini 
göstərməklə bərabər Əda Əhrarinin Yaxın və Orta Şərq xalqlarına, onların sənətkarlarına münasibətindən, 
məcmuədə verilən rübailərinin mətnşünaslıq baxımından yararlı qaynaq kimi əhəmiyyətlidir. Digər əlyazma 
nüsxələrinin hələ də bizə məlum olmayan abidənin Bakıda M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanıl-
ması özü müsbət haldır.  
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Север Джабарлы 
 

Оригинальный сборник Ада Ахрари 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В Институте рукописей НАН Азербайджана хранятся образцы рукописей, представляющие 
собой байазы, джунги и другие рукописные сборники. Одним из этих байазов является сборник ру-
баи, составленный узбекским поэтом XIX в. Ада Ахрари. В этот сборник вошли дополненные узбек-
ским поэтом рубаи Омара Хайяма, Хагани Ширвани, Алишера Навои, Мухаммеда Физули и др. В 
статье проводится сравнительный анализ рубаи, имеющихся в сборнике Ада Ахрари и их печатных 
изданиях. 

Исследуемая рукопись, представляющая ценность как памятник письменности, является также 
полезным источником по изучению истории литературы. 
 

 Sever Jabarly 
 

The original collection of Ada Ahrari 
 

SUMMARY 
 
The several copies of bayaz, jung, majmu are held in collection of the Institute of Manuscripts by name 

Muhammad Fuzuli of Azerbaijan National Academy of Sciences. One of the bayazis is the assembly of 
rubais which were prepared by uzbek poet of XIX century – Ada Ahrari, the rubais which he created making 
additions to the rubais of Omar Khayyam, Khaqani Shirvani, Alishir Navai, Muhammad Fuzuli, etc. In this 
collection the rubais of authors were given by Ada Ahrari compared with their copies. 

The manuscript is very important as memorial and for investigation of history of literature. 
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Aygül Zülfüqarova–Musayeva 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, dissertant 

 
  

“TƏHQİQ VƏ TOVFİQ” ƏSƏRİNİN  
ƏLYAZMALARI 

 
 
Açar sözlər: Raqib Paşa,“Təhqiq və Tovfiq”, əlyazma nüsxələri.  
Ключевые слова: Рагиб Пашa, «Тахгиг ве Товфиг», рукописные списки. 
Key words: Raghib Pasha, "Tahqiq've Tovfiq", the manuscripts copies. 
 
Azərbycanın tarixən zəngin dövlətçilik ənənələri və diplomatik əlaqələri olmuşdur. Sovetlər dönəmin-

də isə müstəqilliyini itirdiyindən özünün nə sərbəst dövləti, nə də diplomatik münasibətləri qalmışdı. Xalqı-
mızın müstəilliyini yenidən qazanmasının uğurlarından biri də tarixi faktlara obyektiv yanaşmalara geniş 
imkanların yaranmasıdır. Hətta, 2009-cu ildə tanınmış tarixçi alimlərimiz Yaqub Mahmudov və Kərim Şükü-
rovun “Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarirxi (1639-1828)” adlı kitabları belə nəşr 
olunmuşdur (10). 

Əlyazma kitabları üzərində araşdırmalar aparırkən Yaxın və Orta Şərq xalqları arasında tarixən möv-
cud olmuş bir sıra diplomatik, dini münasibətləri əks etdirən nadir əlyazma abidələri, onların tədqiqi və nəşri 
kimi real faktlarla az-az da olsa rastlaşırıq (1).Belə nadir abidələrdən biri də XVIII əsrin böyük alimi, diplo-
matı, yüksək dövlət adamı Koca Mehmet Raqib Paşanın (1698-1763) “Təhqiq və Tovfiq” əsəridir. XVIII 
əsrin 30-uncu illərində Osmanlı-İran-Azərbaycan münasibətlərini əks etdirən bu nadir əsərin dünya əlyazma 
xəzinələri, muzey və kitabxanalarında bir sıra əlyazma nüsxələri mövcuddur. “Təhqiq və Tovfiq”in bəzi nüs-
xələrindən ilkin bilgilər Şərq əlyazma kataloqlarındadır (3; 6; 7; 9; 11). Daha sonralar abidənin Ahmet Zeki 
İzgöer tərəfindən 2003-üncü ildə nəşr edilən mətninə əlavə olunmuş tədqiqatında həmçinin əsərin əlyazma 
nüsxələrindən söz açılır (8). “Koca Raqib Paşanın əlyazma irsi” mövzusunda tədqiqatımızın başlanğıcı kimi 
ilkin olaraq alim-şairin ən mükəmməl və dəyərli əsərlərindən biri saydığımız “Təhqiq və Tovfiq”in əlyazma 
nüsxələrindən söz açmağı müvafiq sayırıq. Üzə çıxarılmış əlyazmaların sayı isə hələlik iyirmi üçdür. Bunlar-
dan on altısı Türkiyədə, üçü Avropada, ikisi Misirdə, ikisi isə İrandadır. 

Topqapı sarayı muzeyi kitabxanasında Revan kitaplığı 1947 şifri altında qorunan nüsxənin ümumi 
həcmi 428 vərəq, ölçüsü 13x22 sm-dir. Ahərli ağ incə kağıza təliq xətti ilə yazılmışdır. Hər səhifəsində sətir-
lərin sayı 19-dur. Fəsillərin adları qırmızı başlıqlıdır və sətir aralarında yer almışdır. Səhifə kənarları qırmızı 
incə çizgilərlə haşiyələnmişdir. Əsərin əvvəlində mövzularına görə bir föhrüst tərtiblənmişdir. Cildi qırmızı 
rəngli meşin qapaqlıdır. H. 1174(1760)-cü ildə əs-Seyyid İbrahim Hamdi əli ilə köçürülmüşdür. Münif əfən-
diyə (-1156/1753) aid olan bu əsərin adı “Münşaati- Münif əfəndi”dir. Bu nüsxədə yer alan diğər qisimlər isə 
belə adlanır: 1.İran ilə 1140 (1727)-cı ildə əqd olunan Həmədan sülhünə dair mühabirat ve mükalimat; 
2.Təbriknameyi- cülusi-Sultan Məhəmməd Şahi Əcəm; 3.Nabinin “Zəfərnameyi- Kameniçə” adlı əsəri; 
4.Vəhbi əfəndinin “Sulhnamə”si; 5.Raqib Paşanın ”Fəthnameyi- Belqrad’ı və nəhayət 6.”Təhqiq və Tovfiq”. 
Bu əsər nüsxənin 171b-269a vərəqləri arasındadır. Nəsx xətti ilə yazılmışdır. Kağızı ahərli və rəngi bəyazdır. 
Mövzu başlıqları qırmızı ilə yazılmışdır və səhifə aralarında yer almışdır. Qəhvəyi rəngli meşin cildlidir. 
H.1233(1817)-cü ildə köçürüb. Köçürən şəxsin adı bəlli deyildir. 1a vərəqində “Risaləyi- Raqib Məhməd 
əfəndi zikri-təfsili-keyfiyyəti-mükalimə ba-elçiyani- İran və bəyani- təsəllüti- Nadir Şah dər məmaliki-əcəm, 
mümaəleyh məktubi-sədriəzəmi olduğu evandə risaleyi-mərkuməyi zəbtü təhrir eyləmişdir” yazılıdır. Əsərin 
diğər bölümlərinin başlıqları isə sırası ilə aşağıdakı kimidir: 1.Risaləyi-adabül-məcalis; 2.İnşayı- mərğub; 3. 
Qıyafətnaməyi -Əbu Abdullah əd-Diməşqi; 4.Tərcüməyi- Əruz Molla Cami(8). 

Türkiyə Arxeoloji müzey kitabxanasındakı 1336 şifrli nüsxənin həcmi 19 vərəq, ölçüsü 25x75 sm-dir. 
Divani xətti ilə qələmə alınmışdır. Mətn başlıqsızdır və haşiyəyə alınmamışdır, cırılmış kağız qablıdır. Köçü-
rən Raqib Paşanın möhürdarlığı xidmətində olan Ahməd Nüzhət əfəndidir (7,420). Ən önəmli cəhəti müəllif 
nüsxəsinə yaxın nüsxələrdən biri olmasıdır. Köçürülmə tarixi məlum deyil, əlyazmanın son səhifəsində “Mu-
zey kitabxanasıı 1320” qeydli bir möhür basılmışdır(8).  
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 İstanbul Üniversitet kitabxanasında nr.110-da qeydli nüsxənin ümumi həcmi 149 səhifə, ölçüsü 
30,5x19 sm, sətır sayı 25-dir. Rüqə xətti ilə başlıkları qırmızı olmaqla ağ kağıza yazılıb. 1a vərəqində belə 
bir qeyd yer almışdır: “Tarixi- Təhqiq və Tovfiq. Mündəricatı, Dövləti- aliyyəyi- Osmaniyyə ilə İran dövləti 
bəyanində mütəkəvvin əhvalü vəqayiye dairdir. Zamani Sultan Mahmud Xani əvvəldə təhrir olunmuşdur. 
Sədri- əsbak mərhum Raqib Paşanın təlifidir”. Eynı səhifədəki bir möhürdə də “Dərulfünun ədəbiyyat 
fakültəsi kitabxanası” qeydi yer almışdır. Əsər iki bölümdən meydana gelmişdir.106-cı səhifəyə qədər olan 
birinci bölüm “Təhqiq və Tovfiq”, ikinci bölüm “Tarix icmali-əhvali- məmaliki- Avropa və Uhudi- Dövləti-
Aliyyəyi-Osmaniyyə” başlığını daşımaqdadır. Naməlum katib tərəfindən h.1269(1852/53)-cu ildə köçürül-
müşdür (8).  

 Topqapı sarayı müzeyi kitabxanası Yeni yazmalar nr. 763-dəki nüsxənin həcmi 199 vərəqdir. Ölçüsü 
13x22 sm, kağızı ahərli, sətir sayı 19-dur. Nəsxə bənzəyən xətt ile qələmə alınmışdır. Sərlövhələr qızıl suyu 
ilə bəzənmiş, mövzu başlıqları səhifə aralarında qırmızı ile yazılmışdır. Büyük bir səy ve diqqətlə yazıldığı 
anlaşılmaqdadır. Qəhvəyi rəngli dəri cildlidir. Məhməd Səid bin İbrahim tərəfindən h.1204 (m.1789-90)-cü 
ildə köçürülmışdür. Bu əlyazma üç bölümden ibarətdir: 1.Raqib Paşanın bəzi təlxisləri; 2.Təhqiq və Tovfiq; 
3. Fəthiyyəyi- Belqrad (8) . 

 Süleymaniyyə kitabxanası İzmir nr. 807/1-də qeydli nüsxənin həcmi 92 vərəq, ölcüsü 23,5x16 sm, 
sətir sayı 29-dur. 42a vərəqinə qədər olan bölüm “Təhqiq və Tovfiq”-dir (8).  

 Süleymaniyyə kitabxanasi Əsəd əfəndi nr. 2154-dəki əlyazmanın həcmi 118 vərəqdir. Ölçüsü 28x18 
sm, sətir sayı17-dir. Kağızı sarı rəngdə ahərli, xətti təliqdir. Başlıqları qırmızı yazılmışdır. Qapaqları qara, 
arxa tərəfi qəhvə rengli meşindir. Sərlövhəsi zərlə işlənmişdir. İlk səhifədə “Tarixi -Sultan Mahmud Xan 
Həzrətləri” qeydi yer almaqdadır. 1a vərəqində əsərin Əsəd əfəndiyə aid olduğuna dair bir möhür vardır. 
Köçürülmə tarixi isə h.1199 (1784/85)-cu ildir.  

 Süleymaniyyə kitabxansı Xosrov Paşa 376-daki nüsxənin həcmi 46 vərəqdir. Ölçüsü 34 x 20 sm, sətir 
sayı 29, xətti nəsx, kağızı sarı rəngl ivə ahərlidir.  

Sərlövhəsi zərlə işlənmiş, başlıqları kırmızıdır. Arxası qara dəri, qapaqları qırmızı meşin ilə 
cildlənmişdir. İlk səhifədə belə imza ve tarix qeydlərinə tesadüf edilir: 

 استصحبھ الفقیر محمد خصكى خاصھ كریدى 
  ٢٣١فى غره رجب سنھ 

 Süleymaniyyə kitabxanası Pertev Paşa 473/4 şifrli nüsxənin ümumi həcmi 146 vərəqdir. 36b-116a 
vərəqləri “Təhqiq və Tovfiq”ə ayrılmışdır. Hər səhifədə 21 sətir yer alıb. Ölçüsü 25 x 14 sm-dir. Rüqə xətti 
ilə ahərli ağ kağıza yazılmışdır. Başlıqları qırmızı yazılıb. Qəhvəyi rengi meşin cildi vardır. İlk səhifədə 
“Tarixi- Vəhbi” sözləri yazılıb. 1a vərəqinin yuxarı sağında  ملكھ الفقیر السید“ 

“yazısı və ortasında isə şahın imzası yer almışdır.1b vərəqində üzərində ”امین رصد عفى عنھ انھ وقف كتبخ
 qeydi olan möhür basılmışdır. Əlyazmada daha üç bölmə də vardır: 1. 1130(1717)-uncu ildə “ خانقاه سلیمانیھ
Nemçə ilə əqd olunan müsalihəyə(sülhə, barışa, barışmaya – A.Z.) aid risalə; 2. Zəfərnaməyi- Münif əfəndi; 
3. Şəfiqnamə . 

 İstanbul Üniversitet kitabxanası Türkcə yazmalar nr. 3371-dəki nüsxənin həcmi 147 vərəqdir. Ölçüsü 
23,5 x 14 sm, satir sayı 17, kağızı sarı rəngli və ahərli, xətti təliqdir. Başlıqların bəzisi zərlə işlənilmişdir. Əl-
yazmanın qırmızı cildinin arxasında “Tarixi-Mahmud” yazısı vardır. A. İzgöer yazır ki, Raqib əfəndinin bu 
əsərinin Sultan I. Mahmud dönəmi ilə əlaqəli bilgiləri ehtiva etməsi səbəbi ilə bu şəkildə isimləndirilmiş ola 
bilər ( 8,LXI). 
 İstanbul Üniversitet kitabxanası Türkcə yazmalar- 2744 şifrli nüsənin həcmi 59 vərəqdir. Ölçüsü 20,5 x 13,5 
sm, sətir sayı 25, xətti təliq, kağızı sarı rənglidir. 1b və 2a vərəqləri çərçivəlidir, başlığı zərlə işlənmişdir. 
Cildi qaradır. 1a vərqində üç möhür basılmışdır. Bunlardan səhifənin tam ortasındakı və böyük olanı oxun-
mur, altında: قاصد رسید سحت معطر مشام من   cümləsi yer alıb. Orta qismin sol tərəfində  امین دفتر خانقانى حاال فى غره

٢٣۵ج سنھ   :yazılıb. Sonda Raqib əfəndiyə aid olan استصحبھ الفقیر السید عبد الرحیم محب 
 چونكھ یوقدر انیس حجره غم 
 راغب صحبتم كتابیلھ در 

beyti yer almışdır. Üçüncü möhür isə yuxarıda sağdadır, üzərində “T.C. Darülfünun Kütüphanesi 1923” 
qeydi edilib.Əlyazmanın katibi və köçürülmə tarixi bəlli deyildir.  

 İstanbul Üniversitet kitabxanasındakı 2713 şifrli nüsxənin həcmi 73 vərəqdir. Ölçüsü 21 x 15 sm, sətir 
sayı 21-dir. Rüqə xətti ilə ağ kağıza yazılmışdır. İlk səhifəsində: 

  ١٢٣٨ممن كتب الفقیر سلیمان فائق كاتب سپاه سابق 
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qeydi vardır. Arxasındakı səhifədə “Halis Efendi Kütüphnesi” sözləri yazılıb. 1a vərəqində isə üzərində 
“T.C. Darülfünun Kütüphanesi” yazılmış möhür vardır. Eyni səhifənin orta yerinin solunda da: 
 از لطف خداى جان پرور 
 استصحبھ الفقیر ریون 
sətirləri yer almaqdadır. 1b və 2a vərəqləri haşiyəyə alınıb. Başlanğıcı zərlə işlənmiş, başlıqlar qırmızı rənglə 
yazılmışdır. Əlyazma nüsxəsi h.1238-ci ildə Süleyman Faik tərəfindən köçürülmüşdür. 

 İstanbul Üniversitet kitabxanasi- 2021şifrli nüsxənin həcmi 90 vərəqdir. Ölşüsü 21,5 x 13 sm, sətir 
sayı 23, kağızı bəyaz, ahərlı,xətti nəsxdir. Başlıqları qırmızı mürəkkblə yazılıb. Cildinin arxası qəhvə rengli, 
qapaqları yaşıl çalarlıdır. 1a vərəqində üzərində “Nazif” adı yazılmış kiçik bir möhür basılıdır. Köçürülmə 
tarixi və katibi bəlli deyil. 

 İstanbul Üniversitet kitabxanasındakı 9761 şifrli nüsxənin həcmi 74 vərəq, ölçüsü 20,7 x 13,5 sm, 
sətir sayı 17, xətti təliq, kağızı açıq sarı rənglidır. Açıq mavi əbrulu cildi vardır.. Köçürülmə tarixi və katibi 
belli deyildir. Əlyazmanın müxtəlif yerlərində üzərində “ وقف ھذا الكتاب یحیى بنسعدى بن مصطفى بن مصطفى بن
 مصطفى بن احمد بن عبد الھادى بن عبد الفتاح الشھیر بحافظ زاده على اوالده الذكور و اوالد و اوالد و اوالده الذكور و ان سفل الى ما
 .qeydi olan möhür basılmışdır “شاء اهللا 

 İstanbul Üniversitet kitabxanası İbnülemin yazmalar- 2797 şifrli nüsxənin həcmi 60 vərəqdir. Ölçüsü 
22 x 14,2 sm, sətir sayı 21, kağızı bəyaz rəngli, xətti nəsx, cildi qaradır. Əlyazma naqisdir. 1a vərəqində bir 
neçə qeyd vardır. Səhifənin tam ortasında yazılıb: تمكلھ دولتلو اسبق قمر فرقادین حضرتلرى   Altında isə “ ربیعل سنھ  
١١٤٤” və bir az üstündə isə üzərində “İbnülemin Mahmud Kemal İnal Kütüphanesi” yazılmış bir möhür 
basılıb.Vaxtilə bu əlyazmanın sahibi olmuş şəxslərin adları vərəqin solunda yuxarıdan aşağıya doğru 
sıralanmışdır: 

 استصحبھ الفقیر السید خیرى
 غفر اهللا ذنوبھ

١٢٠٠فى غره م   
 تملكھ الفقیر السید سمى الذبیح ابن سمى المنزل علیھ القرآن

 غفر اهللا ذنوبھما آمین
١٢٠٦م  ١١فى   

 استصحبھ الفقیر السید محمود كمال امین بن مصطفى
 بن محمد امین بن عثم

 
 Fateh Millət kitabxanasi Ali Emiri kitabları Tarix- 185 şifrli nüsxənin həcmi 90 vərəqdir. 

 Ölçüsü 12 x 20 sm, sətir sayı 21, xətti təliq, kağızı açıq sarıdır. Səhifə kənarları qırmızı incə xətləhaşiyəyə 
alınıb. Başlıqları qırmızı, cildi əbru qablıdır.1a vərəqinin ortasında yazılmışdır: 
 

الملك االمجد مما استكبلھ الفقیر محمد حمید ابن المولى على احمد القا اهللا  
 سبحان النبى االحید آمین

 
Səhifənin ortasında üzərində “Allah Taala Həzrətləri rızası için vakf eylədim. Diyarbəkirli Ali Emiri 

1341” yazılmış bir möhür basılmışdır. Sahifenin yuxarısında solda “Millet kütüphanesi müdüriyeti” yazılı 
başka bir möhür diddəti çekir. Bu nüsxə naqisdir və köçürülmə tarixi yoxdur. 

Fateh Millət kitabxanasındakı Ali Emiri əfəndi kitabları -Tarix 186 şifrli nüsxənin həcmi 47 vərəqdir. 
Ölçüsü 12 x 21sm, xətti təliq, sətir sayı 21, kağızı açık sarıdır. Səhifələr qırmızı incə xətlə haşiyəyə alınmış-
dır. Başlıqları qırmızı, cildi cədvəllidir. 1a vərəqində üzərlərində “Millet kütüphanesi müdüriyeti”, “Allah 
Teala Hazretleri rızası için vakf eyledim. Diyarbekirli Ali Emiri 1341” 

“Evfak Müessesat-ı Hümayun-ı Aliyye Müdürü” qeydləri olan möhürlər vardır. Nüsxə naqisdir, katibi 
və köçürülmə tarixi məlum deyil. 

Paris Milli Kitabxanası Şefer kolleksiyasında 1111 şifrli nüsxənin həcmi 107 səhifədir. Ölçüsü 21,5 x 
13,5 sm-dir. Qəhvəyi rəngli dəri cildə tutulmuşdur.Nəsx- təliq xətləri ilə qələmə alınan əlyazmada möhürlər 
basılmışdır ( 5, 167). 

 Berlin Dövlət kitabxanasındakı 220 şifrli nüsxə iki qisımdə tərtiblənib. İlk qisimdə, 5a-8a vərəqləri 
arasında “Təhqiq və Tovfiq” yer almaqdadır. Digər qismində isə Raqib əfəndinin bir başqa risaləsi olan “Fət-
hiyyəyi- Belqrad”ı yazılıb. Tarixsizdir (9, 248-249). 

 Vyana Şərq Akademiyası kitabxanası, nr. 278-də qeydə alınmış nüsxənin həcmi 12 vərəqdir. Gözəl 
nəsx-təliq xətləri ilə yazılmıştır. Tarixsizdir (11, 106).  
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 Misir- Qahirə Xidiviyyə kitabxanasında nr. 8883-dəki nüsxənin həcmi 98 vərəqdir. Hər səhifəsindəki 
sətir sayı 21-dir. Müstəqil bir nüsxədir. Seyyid Ömər Sabit tərəfindən təliq xətti ilə h.1225(1810)-ci ildə 
köçürülmüşdür (6, 181).  

 Misir- Qahirə Xidiviyye kitabxanası, nr. 8884-də olan nüsxənin həcmi 28 vərəqdir. Hər səhifəsində 
25 sətir vardır. Təliq xəttilə qələmə alınmışdır. Tarixi bəlli deyildir ( 6,181). 

İran İslam Respublikası Qum şəhəri Mərkəzi mütalaat və təhqiqati-islam kitabxanasında 5503 şifrli 
nüsxənin həcmi 132 vərəq, ölçüsü 20 x 12sm, sətir sayı 17, xətti nəstəliq, kağızı Avropa, cildi qırmızı meşin-
dir. Hicri 1266(-cı ildə Saleh Süleyman Ravendi tərəfindən köçürülmüşdür( Aydın Sadi. İran kütüphaneleri 
türkçe yazmalar kataloqu, İstanbul, 2008, (2,76). 

 İran İslam Respublikası Məlik Milli kitabxanasındakı 463 şifrli nüsxənin həcmi 83 vərəq, ölçüsü 21 x 
13,6 sm,sətir sayı 19, xətti nəstəliq, cildi albalı rəngli meşin, köçürülmə tarixi h. 1172--(1758/59)-ci ildir. Di-
gər nüsxələrdən bilgi verən qaynaqlardan fərqli olaraq S. Aydin əsərlə bağli aşağidaki məlumatlari da əlavə 
etmişdir: Nadir şah zamanı İranda bulunan Osmanlı səfirinin səfəratnaməsinin şərhidir. Bu dönəmə ait iki 
dövlət arasındakı mukatebeler də mövcuddur. 1149(1736)-cu ildə təlif olunmuşdur. Bir müqəddimə: Nadir 
şahın ortaya çıxması anlatılmışdır və üç bölüm: 1.Nadir şahın Osmanlı sarayına göndərdiyi məktublar. 2. 
Məmuriyyəti- üləma və küttab be mükaleme və müsaleme. 3. Osmanlı sarayının məktubları (2, 96).  

A. İzgöer, haqlı olaraq “Təhqiq və tovfiq”in əlyazmaları arasıbda avtoqraf nüsxə olmadığını yazır. O, 
həmçinin əlindəki nüsxələri müqayisə edərək, ümumilikdə onların üç variantda olduğunu da bildirmişdir. Bu 
istiqamətdə bizim axtarışlarımız davam etməkdədir və inanırıq ki, yeni-yeni nüsxələr, haqqında bilgilər əldə 
edəcəyik. Əldə olunmuş əlyazmaların müqayisəli tədqiqi nüsxələrin mətnlərindəki qüsurların aradan qaldırıl-
masına və tarixi faktlara daha obyektiv yanaşılmasına səbəb olacaqdır. 

Azərbaycanda, mütəxəssislərin Azərbaycan- Osmsnlı münasibətlərinə vaxtaşırı diqqət yetir-diklərini 
müşahidə edirik (5 ).Yuxarıda göstərdiyimiz kimi Koca Raqib Paşanın “Təhqiq və Tovfiq” əsəri sıradan bir 
əsər deyil. Onun qeyri-adiliyi ən çox müəllifinin iştirakçısı olduğu hadisələri qələmə almasında, tarixi fakt-
ları obyektiv əks etdirməsində, məzmunca həm diplomatik, həm dini məsələlərlə bağlı olmasındadır. Beynəl-
xalq münasibətlər çərçivəsində XVIII əsr Azərbaycan- Türkiyə əlaqələrini öyrənmək yolunda “Təhqiq və 
Tovfiq” əsəri əlyazmalarının mühüm əhəmiyyətli olmasına rəğmən Azərbaycanda uzun illər diqqətdən 
kənarda qalmışdır. Son dövrlərdə bu sətirlərin müəllifi məhz özünün tədqiqat mövzusu ilə bağlı olaraq sözü 
gedən əsəri araşdırmağa başlamışdır(12, 616-619; 13,236-239). 
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xalqlari ədəbiyyatı: ənənə və müasirlik”mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 10-11 
oktyabr 2014.  

13. Zülfüqarova-M. A. Koca Raqib Paşanın “Təhqiq və Tovfiq” əsəri və əlyazmaları haqqında Azərbay-
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 Айгюль Зульфугарова-Мусаева 

 
Рукописи произведения «Тахгиг ве Товфиг» 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Во многих странах имеется большое количество рукописей произведений на разную темати-

ку, в том числе «Тахгиг ве Товфиг»а Коджи Рагиб Паши, сыгравшего особую роль в османско – иран-
ских отношениях.  

В Турции было выявлено 16 копий «Тахгиг ве Товфиг», в Египте - Каире 2, во Франции – Па-
риже 1, в Германии - Берлине 1, в Австрии - Вене 1, в Иране -2. 

В статье даются сведения о Кодже Рагиб Паше, его произведении «Тахгиг ве Товфиг», дается 
научно-палеографическое описание рукописных списков. 

 
 

 Aygul Zulfuqarova-Musayeva 
 

THE MANUSCRIPTS OF WORK "TAHQIQ VE TOVFIQ" 
 

SUMMARY 
 
In many countries there are many manuscripts of works on different subjects, also "Tahqiq ve 

Tovfiq" by Kodja Raghib Pasha, who played a particular role in the Ottoman - Iranian relations. 
It was revealed 16 copies of "Tahqiq've Tovfiq" in Turkey, 2 in Egypt- Cairo, 1 in France - Paris, 1 

in Germany - Berlin, 1 in Austria - Vienna, 2 in Iran.  
The article contains the information about Kodja Raghib Pasha, his work "Tahqiq ve Tovfiq", is 

given scientific - paleographic description of handwritten lists. 
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MƏNBƏŞÜNASLIQ 
 

 
UOT: 09; 929.52 

 
Həsənzadə Tahirə 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 
tarix üzrə elmlər doktoru, dosent 
 
 

FƏRHAD MİRZƏ İBN ABBAS MİRZƏ 
İBN FƏTƏLİ ŞAH QACARIN ŞƏRQ SƏFƏRİ 

 
 

Açar sözlər: Qacarlar, Abbas Mirzə, Fətəli şah, Bakı, Şamaxı, Məkkə, Mədinə 
Ключевые слова: Гаджары, Аббас Мирза, Фатали шах, Баку, Шемаха, Мекка, Медина 
Keywords: The Gajars, Abbas Mirza, Fataly shah, Baku, Shamakhy, Makka, Madinah 

 
Qacarlar İran adlanan coğrafi məkanın dövlətçilik tarixində 146 il (1779-1925) hakimiyyətdə olmuş 

Azərbaycan-türk sülaləsidir. Bu sülalədən tarixin yaddaşına neçə-neçə ictimai-siyasi dövlət xadiminin, diplo-
mat və sərkərdənin adı yazılmışdır. 

Qacar şahzadələrindən Abbas Mirzə Naibüssəltənə, Cahangir Mirzə, Bəhmən Mirzə, Mahmud Mirzə, 
Fərhad Mirzə və başqaları diqqətəlayiq, fazil şəxsiyyətlər olmuşlar. 

Fərhad Mirzə Mötəmədüddövlə (dövlətin etibarlı adamı), Qacar şahları sülaləsinin banisi Ağa Məhəm-
məd Qacarın vəliəhd təyin etdiyi Fətəli şah Qacarın nəvəsi, Abbas Mirzə Naibüssəltənin 15-ci oğludur. O, 
Qacar şahzadələrinin elmli və zəkalı dövlət xadimlərindən sayılır, 1818-ci ildə Təbrizdə anadan olmuşdur. 

1834-cü ildən şahlıq taxtına əyləşən Məhəmməd şah qardaşı 16 yaşlı Fərhad Mirzəni Luristan hakimi 
təyin edir. Bu vaxtdan etibarən o, dövlət işlərində çalışmağa başlayır. 1841-ci ildə qardaşı oğlu Nəsrəddin 
Mirzənin, Fars hakiminin müavini olur. Nəsrəddin şah Qacarın hakimiyyəti dövründə də bir sıra əyalətləri 
idarə edir. Kürdüstan hakimi olduğu müddətdə burada tez-tez baş verən iğtişaşların qarşısını almağa, nəha-
yət, kürdləri Şəhrzur sərhəddindən Osmanlı torpağına qovmağa müvəffəq olur… 1870-ci ildə Həmədan Kür-
düstanla birlikdə Fərhad Mirzənin ixtiyarına verilir. Fərhad Mirzə Nəsrəddin şah Qacarın Avropaya 1-ci 
səfəri zamanı (1873) Kürdüstan hakimi idi. Şah Avropadan qayıtdıqdan sonra o, bu vəzifədən azad edilir. Öl-
kədə yaranmış gərgin vəziyyət məşhur islahatçı Əmiri-Kəbir Mirzə Tağı xanın davamçısı, Qacar dövlətinin 
ən ləyaqətli ictimai-siyasi xadimi, müxtəlif illərdə ədliyyə, hərbi, xarici işlər naziri, Baş nazir vəzifələrində 
çalışmış qəzvinli Mirzə Hüseyn xan Müşirüddövlənin də Baş nazir vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasına səbəb 
olur. Burada heç şübhəsiz ki, xarici qüvvələrin də əli vardı. 

Fərhad Mirzə dövlətin ingilislərlə, Röyterlə bağladığı müqavilənin əleyhinə idi, Mirzə Hüseyn xan 
apardığı islahatlara görə maneələrlə qarşılaşırdı, ona görə də hər ikisi dövlət işindən kənarlaşdırıldılar. 

İngilis tədqiqatçısı Raulinson «İngilis və rus dər Şərq» kitabında yazırdı ki, Fərhad Mirzə sağlam ruh-
lu, ağıllı və xoşrəftar, vətənpərvər insandır. Şah əmisi olan Fərhad Mirzə Nəsrəddin şahın razılığı ilə Məkkə 
ziyarətinə gedir və səfərinin səbəbini açıqlayaraq göstərir ki, xarici və hərbi nazirliyə başçılıq edən qəzvinli 
Mirzə Hüseyn xanın düşmənlərinin hiyləsi ilə vəzifədən uzaqlaşdırılmasında guya onun əli olduğunu eşitdik-
də, Nəsrəddin şahdan icazə alaraq səfərə çıxır. O, yola düşməzdən əvvəl Mirzə Hüseyn xanın yanına gəlib, 
onunla xudahafizləşmiş və demişdi: «Mən sizin vəzifədən getməyinizdə şübhəliyəm. Öz günahsızlığımı sü-
but etmək üçün Allahın evini ziyarət etməyə gedirəm». 

Fərhad Mirzə 9 sentyabr 1875-ci ildən 28 aprel 1876-cı ilədək Məkkə ziyarətində olmuşdur. 233 gün 
davam edən bu səfərdə dəmir yolu, gəmi, at və dəvədən istifadə edilmişdir. 

Fərhad Mirzə, «Kitabi-nisabi-ingilisi», «Kənzül-hesab», «Cami-Cəm», «Kitabi-qəmqam», «Münşəat», 
«Zənbil», «Divani-əşar» kimi elmi, coğrafi, bədii əsərlərin müəllifidir. 

«Səfərnameyi-Fərhad Mirzə Mötəmədüddövlə» müəllifin Məkkə ziyarətinə həsr olunmuş və bu 
ziyarəti şimali Azərbaycandan keçməklə başlamışdır və bu yerlərin təəssüratını «Səfərnamə»də əks etdirmiş-
dir. 
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Fərhad Mirzə Tehrandan yola düşərək əvvəllər «İmamzadeyi-Miskin» adlanan Meşkinabaddan Əbdül-
abada, oradan Qəzvinə, Xərzan məntəqəsindən, Luşan körpüsündən, Hərzəvil kəndindən, Mənzil körpüsün-
dən və Rüstəmabaddan keçib Rəşt şəhərinə gəlir. Rəştdə olarkən Gilanda baş vermiş Gilan qızdırma-
titrətməsi xəstəliyindən insan ölümünü eşitdikdə bir müddət ləngiməli olurlar. Sonra Pirbazar yolundan qa-
yıqlar vasitəsilə Ənzəli limanına gələrək, burada Nəsrəddin şah Qacarın qəsrində dincəldikdən sonra şahı 
Avropaya aparan «Boryatinski» gəmisinə əyləşib, Xəzər sahillərindən, Astara, Lənkəran və Salyandan keçib 
Bakıya çatırlar. 

Fərhad Mirzə Bakıda böyük qayğı ilə, musiqi və atəşfəsanlıqla qarşılandığı barədə geniş məlumat 
verir. Bunun Abbas Mirzə Naibüssəltənəyə bəslənən sevgi əlaməti olduğunu deyirdi. Fərhad Mirzə böyük 
tarixi şəxsiyyətlər olan zəngin Azərbaycanın bir çox yerlərini gəzmiş və həmin şəxsiyyətlərlə görüşlərini öz 
şəfərnaməsində qələmə almışdır. Onun Bakıda Həsən bəy Zərdabi ilə, daha sonra Tiflisdə Mirzə Fətəli 
Axundzadə ilə görüşləri barədə məlumat ədəbiyyat tariximizi zənginləşdirir, məskun yerlərin adlarını göstər-
məklə, indi bəzisi dəyişdirilmiş həmin adları tarixdə yaşatmış olur. 

Fərhad Mirzə Bakının tarixi abidələrini və neft mədənlərini, Atəşgahı gördükdən sonra Şamaxıya gəlir, 
məscidlərə tamaşa edir. Oradan Göyçay, Ağsu, Gəncə, Ağstafa və Tiflisə yola düşür. Tiflisdə bir sıra tarixi 
görüşlər keçirən Fərhad Mirzə Mirzə Fətəli Axundzadə ilə tanış olur, onun əlifba layihəsi barədə söhbət açır. 
Fərhad Mirzə Qacarın bu əlifba barədə fikirləri maraqlıdır və bu fikirlər reallığı əks etdirirdi. 

Fərhad Mirzə Tiflisin hakimi Orlovski ilə görüşür və burada maraqlı görüşlər, müsahibələr baş tutur. 
Fərhad Mirzə Qacar 1875-ci il 6 noyabrda Tiflisdən Potiyə yola düşmüşdür. Yola düşməzdən əvvəl 

şəhərin bəylərbəyisi görüşə gəlmiş, onun buradan tez getdiyinə heyfsiləndiyini bildirmişdir. Onlar Tiflisdən 
Potiyə buxar karetalarında dəmir yolu ilə gəlmişdilər və Qori şəhərində də olmuşlar. Bu yerləri zümrüd mə-
kanı adlandıran Fərhad Mirzə buranın dünyanın ən gözəl məkanı olduğunu göstərir. O, Poti limanının yaxın-
lığın-dan faytonla yoluna davam etmişdir. 

Səyyah Poti limanından «Babuşka» gəmisinə əyləşib, Batuma istiqamət almışdır. On bir saatdan sonra 
Trabzona yetişən Fərhad Mirzə bu şəhərin adını açıqlayaraq mənasının dördbucaq olduğunu bildirir. Fərhad 
Mirzə 1875-ci 6 noyabrda İstanbula daxil olmuşdur. 

Fərhad Mirzə yazır ki, osmanlılar Konstantinopolu fəth etdikdən sonra onu İslambul, yəni islam boldur 
adlandırdılar. Şəhəri II Məhəmməd fəth etdiyi üçün o, II Sultan Məhəmməd Fateh adlandırıldı. İstanbulda 
hörmətli qonağı İran dövlətinin (Qacarlar dövlətinin – T.H.) səlahiyyətli nümayəndəsi Hacı Möhsün xan 
Müinülmük gəmiyə gələrək orada qarşılamış və səfirliyə aparmışdı. 

Bu zaman Osmanlı dövlətinin sədri-əzəmi 80-da çox yaşı olan Hacı Kamil paşa idi. 
1875-ci 13 noyabrda qonaqlar İstanbulun möhkəm və qalın divarları olan Ayasofiya məbədinə tamaşa 

etdilər. Fərhad mirzə məlumat verərək yazır ki, bu məbəd İsa Əleyhissalamdan altı əsr sonra (miladın 6-cı 
əsrində) imperator I Yustinianın (483-565) zamanında inşa edilmişdir. Fərhad mirzə yazır: «Ayasofiya məs-
cidindən sonra At meydanına getdim, Sultan Əhməd camesinin bərabərində olan və bəzəkli bir aləmdir, hər 
tərəfində heyvan və quş rəsmləri çəkilmişdir, lakin burada rəssamlığın tələblərinə o qədər də əməl edilməyib-
dir». 

Fərhad Mirzə Qacar bir müddət İstanbulda qalmış, topxana və silah zavoduna, cəvahirat xəzinəsinə 
tamaşa etmişdir. Xəzinədə olan böyük bir zümrüdün ağırlığı onun dediyinə görə 2 kq-a yaxın olardı. 

III Sultan Əhməd kitabxanasında diqqəti cəlb edən bir nüsxə quran 6000 kitabın arasında idi. Bu quran 
həzrət Əmir-əl möminin Əli Əleyhissalamın xətti ilə hicrətin iyirmi doqquzuncu ilində ceyran dərisində 
yazılmışdır. 

III Sultan Əhməd kitabxanasında Böyük Şah Abbas zamanının məşhur xəttatı Mir İmad Hüseyni 
Qəzvininin hicri 1008-ci ildə köçürdüyü yüksək dəyərə malik İbn Farizin qəsidəsi saxlanılır. Fərzad Mirzə 
yazır ki, Fariz Əndəlusi Məğribi Həməvi əslən Misirli olub orada dəfn edilmişdir. Məşhur süfi şair və 
alimlərdən olub, «Divan» sahibidir və dəfələrlə Misirdə, Bağdadda və s. yerlərdə çap olunmuşdur. Burada 
Əmir Teymurun oğlu Şahruxun adına Şeyx Əttarın bəzədilmiş bir cild əsəri vardır, çəkisi 2-3 batman olar. 

İstanbulda Ayasofiyadan sonra ali bina I Sultan Süleyman camesidir. Bunun bəlkə də dünyada oxşarı 
yoxdur. 

Beşikdaş gözəl imarətdir, böyük vəsaitlə başa gəlmişdir. Naxışlarla bəzəldilmiş, on altı mərmər sütunu 
vardır. Soltan Əbduləzim burada əyləşir. Fərhad Mirzə sultanla görüşündə islam dövlətlərinin birliyini 
arzuladığını bu sözlərlə ifadə etmişdir: «indi yer üzündə iki islam dövləti vardır ki, onlar mənəvi cəhətdən bir 
olsalar, əlbəttə ki, İslam dininin daha da qüvvətlənməsinə səbəb olar və xaricilərin nəzərində böyük şərəfə və 
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ehtirama layiq olarlar… İttifaq yaranarsa, hər iki dövlət arasnıda birlik olarsa, bu onun rəiyyətinin mənafe-
yinə xidmət edəcək». 

İstanbuldan İzmirə yola düşən Fərhad Mirzə bu şəhərə tamaşa etməyi qərara alır. Burada sərv ağacının 
yalnız qəbiristanlıqda əkildiyini öyrənir. Oradan Saqqız adasına gəlirlər. Əsl adı Kyos adasıdır. Saqqız ada-
sından sonra daha bir neçə adanın yanından keçdikdən sonra İskəndəriyyəyə istiqamət aldılar. Fərhad Mirzə 
yazır ki, İskəndəriyyə düuyanın ən yaxşı limanlarından hesab edilir. İskəndəriyyədən on iki mil aralı kiçik bir 
ada vardır. Kiçik olsa da, tarixdə ad qoymuşdur. Ada ingilis admiralının adı ilə Lord Nelson adlanır. O, ada 
yaxınlığında Napoleon Bonapartla vuruşmuş, Fransa gəmilərini zəbt eləmiş, ada onun şərəfinə Nelson adası 
adlandırılmışdır. Bu döyüş 1797-ci məsihi ilində baş vermişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Fərhad Mrirzə 
admiralın tərcümyi-halını «Cami-Cəm» kitabının əlli səkkizinci fəslində verdiyini bildirmişdir. 

Misirin xədivi (hakimi) İsmayıl paşa İbn İbrahim paşa, İbn Məhəmməd əli paşa içərisində «Şiru-
Xurşid» və «Ay və Ulduz» nişanlı bayraq görünən qayıq göndərmişdi. Misirin Kənd Təsərrüfatı üzrə müstə-
şarı (məsləhətçi) Hüseyn paşa (Xədivin 2-ci oğlu – T.H.) Fərhad Mirzəni qonaq dəvət edirdi. Qayıqla bir ne-
çə nəfər nazir gəlmişdi və qayığa əyləşib Hüseyn Paşanın İskəndəriyyə şəhərindən 3-4 km aralıda yerləşən 
bağ-imarətinə qonaq getdilər 

İskəndəriyyə möhkəm, qalın qala divarları və xəndəklərlə əhatə olunmuşdur. Bunlar xədivin babası 
Məhəmməd əli paşadan yadigardır. Şəhərin ortasında da möhkəm qala və istehkam vardır. 

Fərhad Mirzə İskəndəriyyəni h. 1292-ci il şəvval ayının 25-də (1875, 26 noyabrda) tərk edərək gəmi 
ilə günortadan beş saat keçmiş yola düşmüş və Günəşin batmasına 2 saat qalmış Misirə gəlmişdir. Misirin 
xədivi qonaqlar üçün gəmi göndərmiş, onlara hörmət etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Misiri abad edən, 
onun əsasını qoyan Məhəmməd əli paşa olmuşdur. 

Fərhad Mirzə və onu müşayiət edən zəvvarlar şəhərə daxil olduqda artıq şəhərin bəylərbəyi, həm də 
Misirin mühafizi Ömər paşa (bəylərbəyi Rumeli rütbəsinə bərabərdir) qarşılamaq üçün hazır idi. O, xədivin 
adından «xoşgəldin» edib, qonaqları Nüzhət imarətinə apardı. 

Fərhad Mirzə Misirdə olarkən bir sıra tarixi yerlərə baxmış, övliyaların qəbirlərini, o cümlədən imam 
Şafeinin qəbrini ziyarət etmişdir. Onun adı Məhəmməd ibn İdrisdir, qüreyşi qəbiləsinin imamı olub, 150-ci 
ildə anadan olmuş, 204-cü ilin qəcəb ayında Misirdə vəfat etmişdir. Övliyaların qəbrini cümə günü müstə-
cəbdir deyə ziyarət ziyarət etmək məsləhət görülmüşdür. 

Tarixi yerlərdən biri də Fərhad Mirzənin önəm verdiyi Misirin xədivinin atası İbrahim paşanın 
məqbərəsidir. Bu məqbərə imam Şafeinin məqbərəsinin yaxınlığındadır. Məşhur şair və xəttaf Mirzə Sənglax 
Xorasani mərmər daşların hər tinində nəstəliq xəttilə kitabələr yazmışdır. Onun nəstəliq xətti özünəməxsus-
dır, ixtira etmişdir. Mirzə 110 yaşında Təbrizdə vəfat etmişdir. Misirdə süls xəttilə çox gözəl yazırlar. Nəstə-
liq xətti o ölkədə işlənmədiyi üçün misirlilərin nəzərinə bəzək işinə yarayan xətt kimi görünürdü. 

Fərhad Mirzə Qahirədə olarkən gördüyü bağlar, imarətlər barədə ətraflı məlumat verir. Cəzirə qəsri və 
bağlar haqqında yazır: «İstanbulun Beşikdaş qəsrini tərifləyirlər. O, heç vaxt bu qəsrin pilləsinə yaxın düşə 
bilməz. Bu qəsr hər cəhətdən üstündür. Onun mərmər daşları müxtəlif rəngdədir. Qara və ağ rəngli 
mərmərləri yerə elə döşəmişdilər ki, sanki xalçadır. 

Bağda olan heyvanların bir neçəsi də Amerikadan gətirilmiş əlləri xeyli qısa, quyruqları və ayaqları isə 
uzun heyvanlardır. Bu heyvanlar öz balalarını qarınlarının altındakı kisələrində gizlədirlər. Çox qəribədir. 
Torpaq üstündə dayandıqları vaxt uzun quyruğunu yerə dirəyir, bu da ona dayanmaqda sanki kömək etmiş 
olur, qaçmağı sıçrayışla, tullanmaqla icra edilir (Fərhad Mirzənin gördüyü heyvanın Avstraliya kenqurusu 
olduğu məlumdur – T.H.). 

Fərhad Mirzə 1875-ci il 29 noyabrda Misir piramidalarına da tamaşa etmişdir. Dünyanın yeddi 
möcüzələrindən biri olan abidələr onda dərin təsərrüfat oyatmış və «Səfərnamə» də bu abidələrin təsvirinə 
geniş yer vermişdir. 

Ehramları ziyarətə gedərkən bir qədər yağış yağır və uşaqlar təbiətin Misirə ildə iki-üç dəfə bəxş etdiyi 
bu hadisədən o qədər sevinirlər ki, «yağmır-yağmır» deyərək atılıb düşürdülər. 

Piramidalar Misirin qərbində, Ciz kəndinin qərbində yerləşmişdir. Bunun yanında Misirin hakimi İs-
mayıl paşa bir imarət tikdirmişdir və ehramı ziyarət edənlər burada, hər cür şəraiti olan otaqlarda dincələ bi-
lirlər. Buraya Nil körpüsündən keçərək gəlirlər. 

Misir xədvinin övladlarının hər biri geniş və ali imarətlər tikdirmişdir. Xədiv özü burada elə bir bağ 
saldırmışdır ki, faytonla ətrafını bir saata dolanmaq mümkündür. 

Fərhad Mirzə piramidalar və onların hər tininin uzunluğu barədə «Came-Cəm» əsərində məlumat ver-
mişdir. O, piramidanın qarşısından içəri keçmiş, əlli metrdən artıq bir məsafəni əyilərək getmiş, yuzarıda 
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hava yorucu olduğu üçün gedə bilməmişdir. Fərhad Mirzə piramidalardan bəzisinin daşlarının töküldüyünü 
gördükdə düşünürdü: «Hardasa yazılmışdır ki, ruzigarın binaları gecə-gündüz ağlatdığını deyirlər, elə isə 
əgər piramida gecə-gündüz ağlayırsa, gözyaşı onu da dağıdar». O yazır: «Böyük piramidanın yanındakı kiçik 
piramidalar dağılmaq üzrədir. Cənub tərəfindəki böyük piramida Əbül-houl (Sfinks) qadın başıdır. Bu baş 
daşdan yönülmüşdür. Başın alt çənə hissəsindən başına qədər olan məsafə təxminən 5 zərdir (1 zər – 107 
sm), başın diametri təxminən 20 zər olar. Sfinksin üzü Şərqə baxır, arxasında uzun daşdır, deyirlər ki, bu, qə-
bir daşıdır, ingiliscə ona Sfinks deyirlər, gərək ki, bu yunan sözüdür. Onun baş hissəsinə qalxmaq çətindir. 
Ərəblərdən biri oraya qalxdı və başında dərin çuxurun olduğunu dedi, özü də oraya düşüb görünməz oldu. 
Ərəblər deyirlər ki, ora quyu kimidir və güman edirlər ki, bu qəbirdir, üzərindəki uzun daş da qəbirdaşıdır». 

Piramidanın yaxınlığında zirzəmi görünür ki, vaxtılə bura Ali imarət imiş. Hal-hazırda onun yalnız bir 
hissəsi mövcuddur. Deyirlər ki, bu binanın 16 ədəd sütunu var imiş, hər birinin hündürlüyü 5 zər, eni 1 zər-
dən artıq olmuşdur. İndi cəmi 3-4 sütun qalmışdır. Fərhad Mirzə yazır ki, piramidalar dünyanın əcaib işlərin-
dəndir, bu abidələr insanın nə qədər qüdrət, sənət sahibi olduğunu göstərir. Ehramlar şəhərin kənarında çox 
gözəl imarətlərdir. Üzərlərində quşabənzər Qədim Misir yazısı, heroqlif xəttilə bəzi sözlər yazılmışdır. Nazik 
qum təbəqəsi daşların üzərinə çökdüyü üçün əksəriyyətinin üstü örtülmüşdür. Əgər onlar təmizlənərsə, xeyli 
işarə, surət, şəkillər aşkar ediləcəkdir. 

Sfinksin çox böyük iki qübbəsi olduğu üçün ona qoşa minarəli piramida deyirlər. Piramidanın həzrət 
Əmirəlmöminin Əli Əleyhissalama mənsub olduğunu deyirlər. Söyləyirlər ki, həzrətdən piramida barədə 
soruşduqda belə buyurmuşdur: «İki qartal piramida Xərcəng bürcündə». 

Heç bir kitabda yazılmayıb və indi Qartal quşu Oğlaq bürcündədir, əgər belə isə 14 min ildir ki, bina 
olub, ulduzların hərəkəti müşahidə edilir, hər bir bürcün 2 min il yaşı vardır. 

Əgər insan dünya şəhərlərini səyahət edərkən bu piramidalara tamaşa etsə, onların insan tərəfindən 
yaranmasına şübhə edəcəkdir. 

 
Hər kəsi əz zənne-xod şod yare-mən 
Əz dərune-mən nə cost əsrare-mən. 

 
Piramidalar kiçik dağların ətəklərində yerləşmişdir. Misirin şərgində Müqtəm dağı vardır. Qərb 

tərəfdə, təpənin və dərin yarğanın qərbində piramida görünür. Bu təpənin və yarğanın qərb tərəfində iki 
fərsəx (12-14 km) ərazinin hər yeri əkin sahələridir. Piramidanın yanındakı ərazilər fasilələrlə suvarılır. Bu 
xiyabani – Xədiv piramidanın yanınadək uzanır və yol torpaq yerdən xeyli hündürdə düzəldilmişdir. Əgər bu 
xiyaban olmasa idi, baharda və qışda palçıq və qillə örtülmüş yoldan keçib piramidanın yanına getmək çətin 
olardı, bəlkə də heç mümkün olmazdı. 

Firon şəhəri piramidanın cənubunda, buradan iki saatlıq bir məsafədədir Nil çayı bu şəhərin şərqindən 
keçirdi, indi isə Misir şəhərinin qərbindən keçir. 

Fərhad Mirzənin Misirdə diqqətini çəkən düşündürən bir cəhət də maraqlıdır ki, bu da şəhərdə salınan 
yeni xiyabanlarda qadın və qızların fəhlə kimi işləməsidir. Belə məlum olur ki, ətraf yerlərdə kişilər 
qalmamışdır. «Bu salınmış xiyabanlar və səliqəli ərazi, tikilmiş zavodlar, küçələrdə yandırılan qaz çıraqları 
ona görədir ki, xaricin nəzərini oxşasın, yüksək qonaqpərvərlik, mehribanlıq təsiri bağışlasın» - deyə Fərhad 
Mirzə kədərlənir. Fərhad Mirzənin kədəri digər rastlaşdığı hallarda da artmışdır. O yazır: «O vilayətin 
əhalisinin vəziyyəti yüz il əvvəlki zamanları xatırladır. Əyan və aristokratlar yenə də rəiyyətin canına və 
malına fəal sahibdirlər». 

Fərhad Mirzə Misirin əyan qadınlarının libas geymək mədəniyyətinə etiraz etmiş, bunun islam qanun-
larına zidd olduğunu göstərərək öz fikrini bildirmişdir. O bu barədə «Səfərnamə»də yazmışdır: «Misirin əyan 
qadınlarının libası bütünlüklə Avropa qaydasındadır. Bir dəfə biz küçədə qədim bir qalaya tamaşa edirdik. 
Bir faytonun yanında bir neçə qadın gördüm. Həsən paşadan soruşdum ki, bu avropalı qadınlar hansı tay-
fadandılar? Hansı səfirliyin qadınlarıdır? Həsən paşa xəcalət çəkə-çəkə cavab verdi ki, onlar Şərif paşanın 
oğlu Əli paşanın qızlarıdır. Mən xeyli məzəmmət elədim ki, islamda bu hərəkət qəbuledilməzdir. O, xəcalət 
çəkdi və dedi: Bizim vilayət azaddır». 

Dedim: «Kim deyib ki, islam dinində azadlıqdır? Bu necə azadlıqdır ki, mən gərək Tehrandan 
əziyyətlə, bu dənizlərdə təhlükəni görüb, Məkkeyi-Müəzzəməyə gedim və bu nə azadlıqdır ki, gərək bir ay 
oruc tutub, beş rükət namaz qılasan». 
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Həsən paşa xeyli xəcalət çəkdi. Sonra məlum oldu ki, Xəlil paşanın İstanbulda olan əmisinin arvadı, 
Xədivin qardaşı Mustafa paşanın qızı Nazlı xanım bunlardan da betər hərəkət edir. O, Avropa qadınları kimi 
at minir, heç vaxt hicab örtmür. Bal məclislərində həmişə hazır olur. Xəlil paşa da heç nədən çəkinmirdi. 

Fərhad Mirzə Qacar Misirdən Məkkəyə yola düşməmişdən əvvəl, 29 noyabr 1875-ci ildə Misirin 
xədivi (hökmdarı) İsmayıl paşa ilə görüşmüşdür. Həsən paşa xədivlə danışmış və İsmayıl paşanın da Fərhad 
Mirzə Qacarla görüşmək arzusunda olduğunu bildirmişdir. 

Fərhad Mirzə İsmayıl paşa ilə onun Abidin məhəlləsindəki Abidin sarayı deyilən qış iqamətgahında 
görüşmüşdür. Hakim Qacar şahzadəni çox hörmətlə qarşılamışdı. Deyilənə görə hələ heç Avropadan Misirə 
gələn şahzadələr bu səviyyədə, nəzakət və hörmətlə qarşılanmamışlar. Fərhad Mirzə bununla əlaqədar yazır 
ki, «…məhz islami dəyərlər nöqteyi-nəzərdən hörmət və ehtiram göstərdi». 

Fərhad Mirzə Mirzə Əhməd xanım təklifi və məsləhətilə vəliəhdlə də görüşmüşdür. Onun yazdığına 
görə vəliəhd o qədər xoşsima və gözəl idi ki, Misirdə onun kimisinə rast gəlməmişdi. 

Vəliəhdlə görüş məclisində dəniz, gəmilər və ehramlar barədə söhbət oldu. Vəliəhd Fərhad Mirzədən 
piramidalara münasibətini soruşduqda o demişdir: «Dünyada bütün səyyahlar, elm əhli və tarix yeddi möcü-
zə tanıyır. Bu yeddi möcüzədən biri də Misir piramidalarıdır. Digəri farsın təxti-Cəmşididir, Çin səddidir, 
Diana günbəzi, İskəndəriyyənin Faros mayakı. Sonuncu iki möcüzə isə dağılmışdır. Dünyanın yeddi möcü-
zəsindən indi yalnız üçü qalmışdır». Vəliəhd heyranlıqla dedi ki, xeyli məlumat aldıq. Sonra Mirzə Əhməd 
xan Fərhad Mirzənin əsərləri barədə məlumat verdi. 

Vəliəhdlə görüşdən qayıdarkən Fərhad Mirzə burada qədim bir qala görmüş və bu barədə maraqlı mə-
lumat vermişdir: «Dörd bürclü bu qala barədə Həsən paşa dedi ki, bu qala türk qulamlarından (məmlüklərin-
dən) Bibərəsin şərəfinə Bibərəs qalası adlanır. Eyyubilər dövləti süqut etdikdən sonra Məmlüklər Misir və 
Şamata sahib olmuşlar. Əhməd ibn Xəllikan «Vəfayat əl-əyan» kitabının sonunda h.q. 658-ci (1260) ildə Mi-
sir və Şamat hakimi olmuş Rüknəddin Əbülfəth Bibərəs əl-Salehi ən-Nəcmi əl-Bəndəqdarının adını çəkmiş 
və ona Məlik ül-Zahir ləqəbi verildiyini göstərmiş, h.q. 676-cı (1277/78) ildə Dəməşqdə vəfat etdiyini yaz-
mışdır. Bu şəxs türk qulamlarından dördüncüsüdür ki, Misirdə sultan olmuşdur». 

Fərhad Mirzə tarixə müraciət edərək göstərir ki, islamın zühurundan bu vaxtadək (təxminən 1300 il) 
Misirdə və İskəndəriyyədə Misir və İskəndəriyyə əhlindən hakim olmamışdır və həmişə yadlar ixtiyar və 
iqtidar sahibi olmuşlar. O zamandan Misir rəiyyəti alçalmış, əzilmişdir. Əslində isə bu vilayətin əhalisi onun 
hakimlərindən daha mötəbər və görkəmli olmuşlar. Fərhad Mirzə yazır ki, Firon lovğalıqla allahlıq edib. Bu 
vilayətin rəiyyəti Frionun nifrətəlayiq allahlıq etməsinə dözdükləri üçün bu vaxtadək daim cürbəcür zəhmət 
və cəza, alçalmaq və xar olmaq yükünə düçar olublar və olacaqlar! 

Sonra Fərhad Mirzə Xədivin xahişi və məsləhəti ilə Misirdə Ümumi mədrəsəyə və kitabxanaya gedir 
və kitabxanada süls xəttilə yazılmış çox ağır və böyük Quran nüsxələrini görür. Kitabxanadan sonra isə o, 
Quran təfsiri, həndəsə və hesab, fiqhi – Hənəfi təlim edilən ümumi mədrəsədə olmuşdur. Nəciblərdən olan 
şagirdlərdən bir nəfərə ustadı bir cümlə söylədi. Şagird həmin cümləni latın əlifbası ilə yazdı və fransız dilinə 
tərcümə etdi. Sonra Fərhad Mirzə üçün ərəbcəyə tərcümə etdi. O, bunun öhdəsindən bacarıqla gəldi. 

Şahzadə Misirdə İmam Hüseynin başı dəfn olunmuş məsciddə olmuş, oranı ziyarət etmişdir. Bu barədə 
Fərhad Mirzə «Səfərnamə»də yazır: «Rəvayətə görə Müqəddəsin başı Misirdə dəfn olunmuşdur». 

Fərhad Mirzə Misirdən Süveyş limanına gəlmiş və oradan Kəbəyə, müqəddəs ziyarətə üz tutmuşdur. 
 
Ədəbiyyat: 

 
1. Bamdad Mehdi.Tarixi-ricali İran.Cild 3,Tehran,1966 s. (fars dilinde) 
2. Fərhad Mirzə Qacar. Səfərnameyi-Fərhad Mirzə Mötədüddövlə.Tehran,1366 ş,492 s. 

 
Тахира Гасанзаде 

 
Путешествие на Восток Фархада Мирзы 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Сын Аббаса Мирзы Каджара, внук Фаталишаха, Фархад Мирза Каджар – автор ряда истории-

ческих произведений. В 1875-76-х гг. он совершил паломничество в святую Мекку. Путешествие 
длившееся 233 дня, было совершено по железной дороге, на лошадях, корабле и верблюдах. 
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“Сафарнамейи-Фархад Мирза” - это впечатления автора от паломничества в Мекку, 
начавшегося с Северного Азербайджана. 

Встретившись в Баку с Гасан беком Зардаби, в Тифлисе с М.Ф.Ахундзаде, Фархад Мирза 
использовал здесь литературные и исторические источники. 

В произведении вызывает интерес встреча с вали Египта, сведения о пирамидах и описание 
Кабы. 
 

Tahira Hasanzade 
 

Farhad Mirza’s Journey to the East 
 

SUMMARY 
 
Abbas Mirza Qajar’s son,Fatali Shah’s grandson Farhad Mirza Qajar is the author of some historical-

geographical works.Journey,lasting 233 days,was made by railway and boat,on horse and camel. 
Safarnameyi-Farhad Mirza” is author’s impressions got from pilgrimage to Mekka, passing through 

Northern Azerbaijan. 
Having got acquainted with Nasan bek Zardaby in Baku, M.F.Akhundzadeh in Tiflis,he used literary 

and historical sources in 64 places of his work. 
Miting with the mayor of Egypt, information about pyramids, as well as description of Kaaba arouses 

reader’s interest. 
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UOT: 61:091 
Sonaxanım Hadiyeva 
 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, böyük elmi işçi 
 

 
“MƏNAFEÜN-NAS” TİBB TARİXİNDƏ  

MƏNBƏ KİMİ 
 

 
Açar sözlər: Məhəmməd Nidai, “Mənafeün-nas”, təbabət, türk təbibləri 
Ключевые слова: Mahammad Nidai, "Manafeun-nas", medicin, turkish doctor 
Key words: Мухаммед Нидаи, «Манафеун-нас», медицина, турецкий врачеватель 

 
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda XVI əsr türk həkim yazarı Məhəmməd 

Nidainin iki tibbi əsəri saxlanılır. B-6293 şifrəsi altında saxlanılan “Mənafeün-nas” müəllifin tibbi əsərləri 
içərisındə həcmcə ən böyüyüdür. Bu Bakı nüsxəsi Seyid Məhəmməd ibn Bəxtiyar tərəfindən köçürülmüşdür. 
Əsərin B-274 şifrəsi altında saxlanılan digər nisxəsinin katibi isə Əttar Səlyanidir. Nidainin ikinci əsəri 
“Risaleyi tibbi-mənzum B-6359 şifrəsi altında mühafizə olunur. Məhəmməd Nidainin tədqiqata cəlb olunan 
“Mənafeün-nas” əsəri tibb tarixinin öyrənilməsində dəyərli mənbədir. Əsərin girişində müəllif tez-tez Quran 
ayələrinə, dualara, Məhəmməd (s) peyğəmbərin hədislərinə müraciət edir. Bu sitatlar həm də tibbə aid 
qeydlərlə növbələşir. Nidai “Əraf” surəsinin 31-ci ayəsinə müraciət edir: “Yeyin, için, əmma israf etməyin, 
çünki Allah israf edənləri sevməz” (1, s.154). Yemək-içməkdə israf etmənin nəticəsi xəstəlikdir.  

Məhəmməd peyğəmbərin hədislərinə müraciət edən müəllif “Əl-elm ilmani: elmül-əbdan sümmə el-
mül-ədyan” hədisini misal göstərir və tərcüməsini də verir: “Yəni, elm iki dürlüdür: biri bədən elmi və diri 
din elmidir. Əmma bədən elmini əvvək zikr elədi. Anınçün ki, bir kişi xəstə olsa, əqli və könlü şikəst olub, 
bədəni zəif olub süst olur, din elmi təhsil edəməz” (vər. 4a). Təbabətin gərəkli elm olduğunu, müalicənin, 
dərman vasitələrinin insanlara faydası olduğunu qeyd edən Nidai qəzavü qədəri də unutmur, şəfanın Allah-
təala tərəfindən iznli olduğunu diqqətə çatdırır və bəzi misallarla onu sübut etməyə çalışır. Daha sonra yenə 
də Məhəmməd peyğəmbərdən sitat gətirir: “Bir vilayətdə bir təbibi-haziq (ustad həkim – S.H.) olmasa, anda 
sakin olmaq həramdır” (vər.3b). Peyğəmbərimizin tibblə bağlı çoxlu hədisləri məlumdur. Tarix boyu islam 
aləmində bütün dini təhsil ocaqlarında təbabət əsas fənn kimi keçilmişdir. Din xadimləri həm də həkim kimi 
tanınmışlar. Təbib yazarlar da tibbi əsərlərində dini məsələləri diqqətdən kənarda buraxmamışlar. Nidai 
tiryəklər babında da peyğəmbərə müraciət edir: “Tiryaki-ərbəə: yılan və çayan və əqrəb və ağulı canuzlar 
soqduğuna noxud miqdarı əzüb sürə və bir misqal suyla əzüb içürə və rənc sətməsinə və talağa və ağız, göz 
əgildiginə və yürək oynamasına ziyadə müfiddir və qutuz kəlb təlayına həm sürüb və həm içürə və mədə və 
bağırsaqlarına iyüdür və bəlğəmi təhlil edər və talaq zəhmətinə nafedir və uçuğa və sancuya və tatar qurdına 
və qulunca və baş ağrısına həm sürə və həm içürə və dəxi istisqaya və bəvasirə nafedir. Əmma hər rəncə 
həkimatdə bir yıl edərsə, tiryaki-faruqun cəmi xassəsi bunda bulunur. Zira, dəva yetdi ki, Həq-təala bu 
tiryakı Cəbrəil ilə Həzrəti-Məhəmməd əleyhissəlama göndərüb, xasiyyətini bəyan eləmişdir, ol səbəbdən bu-
na tiryaqi-Məhəmmədi derlər. Sənəti budur ki, həbbülğar və cəndyana və zəravəndi-təvil və mərri-safi, bə-
rabər dögüb, ələyüb, üç ədviyə miqdarı bal ilə məcun eüb vəqtində istemalı buçuq dirəmdən misqaladəkin-
dir” (vər.107b-108a).  

“Mənafeün-nas” əsərinin bir dəyərli cəhəti də odur ki, əsərin əvvəlində bir çox xəstəliklərin müalicə-
sində lazım olan dəvaları göstərən müəllif, eyni zamanda əsərin sonunda ayrı-ayrı bablarda müxtəlif növ dər-
man vasitələrini təqdim edir. Məcun babında müqəddəs bir məcun ilə rastlaşırıq. Müəllif yazır ki, bunu pey-
ğəmbər (s) Cənabi-Cəbrailin işarətilə düzəltmişdir: “Məcunən-Nəbiyyi əliyəssəlam: rəvayət olunur ki, bu 
məcuni Cəbrail işarətlə Rəsullallah əleyhissəlam istemal etdilər və əshab nüsxəsin alub istemal edüb çoq fə-
vaidən buldılar. Cümlədən biri məfasil ağrısına və dəxi sovuqda olan mərəzlərin cəmisinə nafedir və mədəyə 
qüvvət verər və öksürəgə və qulunc zəhmətinə və ağız qoqusuna iyüdür və mədəni pak edər və bəvasirə və 
məşanə zəhmətinə nafedir və təamı həzm etdirər və iştəhayı gərm və qəlbə fərəh verər və cimanı qəvi edər. 
Sənəti: xuluncan və zəncil və cevizi-bəvva və darçın və kəbabə və qərənfil dördər dirəm və dari-filfil və bə-
sbasə və şəqaqil üçər dirəm, filfil əbiz və zəfəran beşər dirəm və məstəki və udəl-qəhr və udəl-hindi ikişər 
dirəm, məsək bir dank və iki əcza əzini əsəli-müsəffa və ya üç ədviyə miqdarı şəkər, məcun edüb bir dirəm 
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istemal edə” (vər.101b-102a). 
Müəllif xəlq olunmuşların Allah-təalanın qəzavü qədərinə tabe olması faktları ilə Qurani-kərimdə 

faili-muxtar kimi təqdim etdiyi insanın əqlinin, təfəkkürünün qüdrətini, idrakının aliliyini də ön plana çəkir. 
Hiss olunur ki, Nidai insanlara təkcə öz fikrini deyil, təbabətlə dinin vəhdətindən yaranan qüdrəti göstərmək 
istədiyinin şahidi oluruq. Əsərdə “Həq-təala bu elmin əsrarını hükəmaya bildirmişdir”, “Bunlar xeyrənnas-
dır”, “Onlar insan bədəninə nə xəstəlik üz versə, onu aradan qaldırarlar” və s. fikirlərlə yanaşı, həm də müəl-
lifin təəssüfü eşidilir: “Əmma zəmanumuzda təbibi-haziq az qalmışdır. Olanlar dəxi padşaha mənsub olub 
astana səadətindən bir an iraq olmazlar və kənar yerlərdə təbibə ehtiyacların nəhayəti yoqdur. Və vilayət var-
dır ki, təbib bulunmadığından ğeyri-tibbə mütəəlliq bir risalə bulunmaz və kitabi-tibb bulunursa, kimi ərəbi-
dir və kimi farsidir. Xəlq iştixracdan acizlərdir. Ol səbəbdən safi türkidə bu müxtəsəri qələmə götürdük və 
anı ”Mənafeün-nas” dedik, ümiddir ki, mənafeün-nas olub xeyir-duayla yad edələr. Və bu kitabı altmış bab 
elədik ta ki, bir dərd içün dəva lazım olursa, ol bablardan məlum edüb, qanda ola deyü, zəhmət çəkməyələr” 
(vər.4b-5a). Yəqin ki, Nidai burada tibbi əsərlərin ərəb və fars dilində olduğunu, türkcə tibbi risalənin olma-
dığını təəssüflə qeyd edərkən və təmiz türk dilində müxtəsər bir əsər yazdığını bildirərkən ancaq müəyyən 
bir ərazini nəzərdə tutmuşdur. Çünki biz tibb tarixinə nəzər saldıqda, Nidaidən əvvəl türkcə yazan müəlliflə-
rə rast gəlirik və elə “Mənafeünnas” əsərini yazarkən ən çox öz həkimlik fəaliyyəti zamanında təcrübədən 
keçirdiyi üsullardan və hazırladığı dərmanlardan istifadə edən müəllif in, yeri gəldikcə özündən əvvəlki məş-
hur həkimlərin yazdıqlarına da istinad etdiyinin şahidi oluruq. Belə ki, Nidai bəzi qədim üsulları və dəvaları 
göstərərkən, onların əvvəllər kimlər tərəfindən istifadə edildiyini də diqqətə çatdırmışdır. Məsələn: “Bu mə-
cuna həkim Yəqub kəndi risaləsində böyləcə təzil vermiş ki, bu dəmürdəkin məcunun ğeyrə nisbəti yoqdur, 
əcayibdir, ərligə faidəsi əzimdir. Dəmürdəkini dəyişirüb küləkdə qurıda, dögə və bir şişə yəquya və gerü ya-
şından dəyişirib, dögüb, sıqub, suyundan otuz dirəm və qurısından on dirəm, bunları şişəyə qoyub günəşə asa 
qoya, qırq gün tura, hətta ol su qurıya, andan sonra anun on dirəminə bir dirəm zəncil qata, bal ilə məcun 
edüb vəqtində on dirəm yeyə. Əmma əgər ol qurudan bal qatmadan üç dirəm və suyundan beş dirəm və qırq 
dirəm səddə qatub və bir dirəm dəxi zəncil qatub içə, əzim faidələr görə, əsrari-hükəmadandır” (vər. 98). Ya-
qub həkim yəhudi olmuş, sonralar müsəlmanlığı qəbul etmiş fazil adamlardandır. Dəftərdarlıq dərəcəsinə qə-
dər çatmış, hətta vəzir vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Sultan Məhəmməd Fatehin həkimliyini etmişdir. Mənbə-
lərin verdiyi məlumata görə ilk dəfə şamil adlı xəstəliyin (Adisson xəstəliyi) müalicəsini tapmışdır. Bu xəstə-
lik o zaman insanın rəngini qaraldan xəstəlik kimi tanınmışdır (2, s. 53).  

Hər xəstəliyin həm simptomlarını, həm müalicəsini verən, eyni zamanda dərman vasitələrini də 
göstərən müəllif şəqaq xəstəliyindən bəhs edərkən yazır: “Yigirmi birinci babda əldə və ayaqda olan şəqaqi 
və bəvasiri bildirir. Əldə olan əksər bəlğəmin yübusətindən və ya birudətindən olur, buna xəlq içündə tuzlu 
bəlğəm derlər və şəqaq və məyasəl derlər. Ət-təbayi-Rum və hükəmayi-ərəb bu illətə firəng həbbi verərlər” 
(vər.103a). Məcun babında dünya təbabətinin ən məşhur nümayəndəsi, bütün həkimlərin ustadı hesab olunan 
Hippokrata müraciət edən Nidai yazır: “Məcunəl-həsən: cimayı qəvi edər, şəhvəti ziyadə edər və mədəyi pak 
edər, təama iştəhayı gərm edər və ğəliz yelləri dağıdar və bögrəgə və bağıra qüvvət verər. Bunun haqqında 
Baqrat həkim demiş ki, bu məcunı yesə və ğidayı islah edə, təbibə möhtac olmaya. Sənəti: insun məsəri və 
kərəfs töxmi və hüvəc və şalğam töxmləri onər dirəm və zur iki dirəm və məstəki və qərənfil və aqirqərha və 
udəl-hindi birər dirəm, iricə səhəq oluna, üç ədviyə ağrı kəfi alınmış bal ilə məcun edüb hər gün birər misqal 
istemal edə” (vər. 101a). “Baqrat” qədim və orta əsrlər tibb dünyasında məşhur həkim kimi tanınan, təbabə-
tin atası sayılan, bu günümüzdə də “And”ı yaşayan Hippokratın adıdır. Hələ eramızdan əvvəl Yunanıstanda 
yaşyıb fəaliyyət göstərən Hippokrat (e.ə. 460-377) klinik təbabətin əsasını qoymuşdur. O, Kos adasında ana-
dan olmuş, Afinada təhsil almışdır. Asiyanı, Liviyanı, Yunanıstanı, Misiri dönə-dönə gəzmişdir. Tibb təhsili-
ni atası Heraklitdən almış Hippokrat əsil təbabəti məbəd təbabətindən ayırmış, onun ayrıca elm kimi inkişaf 
etməsi üçün xeyli səy göstərmişdir. Ona görə həkim xəstəliyi deyil, xəstəni müalicə etməlidir. Bizə məlum 
olan ilk tibbi əsər də onun “Korpus Hippokratikum” adlı kitabıdır ki, onu yunan dilindən rus dilinə professor 
B.İ.Rudnev tərcümə etmişdir. Hippokrat xəstəliklərin yaranmasını əsasən xarici amillərlə bağlayırdı. Hip-
pokrat öz kitabında fəlsəfi nəzəriyyə ilə çıxış edərək, hər şeyin dörd ünsürdən yarandığını bildirmiş və bu ün-
sürlərin yaratdığı dörd qarışığın (qan, səfra, bəlğəm, sövda) insan həyatında önəmli rol oynadığını, bütün 
xəstəliklərin də bu dörd qarışığın artmasından əmələ gəldiyini qeyd etmiş və fəaliyyəti boyunca bunu təcrü-
bələrində sübut etməyə çalışmışdır. Onun fikrincə qan qəlbdə, öd qara ciyərdə, bəlğəm beyində, qara öd 
dalaqda olur. Bu humoral nəzəriyyə ondan sonrakı həkimlər tərəfindən qəbul edilmiş və uzun illər Hippokra-
tın adını tibb tarixində yaşatmışdır. Hippokrat dəfələrlə Misirdə olmuş, onlardan bir çox tibbi bilikləri öyrən-
miş, lakin özünün tədqiqatları və orijinal fikirləri ilə tibbi nəzəriyyələşdirmiş və tibbi fəlsəfə yaratmışdır. Bü-
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tün tədqiqatçılar onu antik təbabətin reformatoru hesab edirlər. Hippokrat əsərində istifadə etdiyi 200-ə qədər 
dərman bitkisinin adını çəkmişdir (3, s. 3). O, ən çox sadə dərmanlarla müalicəyə üstünlük vermiş, mürəkkəb 
dəvalardan uzaq olmuşdur. Amma lazım olanda cərrahi əməliyyatlar da aparmışdır. Hippokratın ilk sözü 
“zərər vermə” olmuşdur. Hippokrataqədərki təbabət bu kitabda əhatə olunmuşdur. Həmin dövrdə yaşayan 
Platon - Əflatun (e.ə. 430) və Aristotel – Ərəstu (384-322) kimi məşhur filosoflar Hippokratı çox elmli təbib 
kimi yüksək qiymətləndirmişlər (4, s. 6). Ç.Cəfərov cərrahlıqdakı ən böyük kəşflərin Hippokratın adı ilə bağ-
lı olduğunu, onun elmi cərrahlığın əsasını qoyduğunu qeyd edir, yaraların, sınıqların, çıxıqların müalicə üsul-
larını təklif etdiyini, tetanusun, irinli xəstəliklərin, sepsizin klinik təsvirlərini verdiyini, xəstələrin sifətinə 
baxmaqla diaqnoz qoyduğunu bildirir (5, s. 14). Hippokrat öz əsərlərində 20-yə qədər göz xəstəliyi, o cümlə-
dən qlaukoma, katarakta, nistaqam haqqında məlumat vermişdir (84, s. 6). Təbabətdə ilk dəfə dezinteriya 
terminini Hippokrat işlətmişdir. O, bağırsaq xəstəliklərini iki qrupa bölmüş, ağrısız, duru və çoxkütləli ishala 
diareya (enteritik ishal), sancılarla müşayiət olunan, az və tez-tez baş verən, bəzən də qanlı-irinli olan 
ishallara dizentriya (kolotok ishal) adı vermişdir (6, s. 5). 

Məcunlardan söhbət açan Nidai hörmətlə yad etdiyi ustad həkimlərdən Calinus və Əflatundan misal 
gətirdiyi məcun haqqında yazır: “Məcuni-müşk bildigi bürudət və rütubəti dəf edər və məşanəyi arıdar və acı 
gələn tamlı yelləri kəsər və sovuq enən məni qızdurar, bu hallı adəmin oğlı, qızı olmasa, bunun kibi 
kimsənələrə səhhət verər və mühərrayi-dəmdir və ərüq və səddələri içər. Əgər yarar ğidalar və piri-hünərlər 
edərsə, tez xilas bulur. Bunlardan ğeyri otuz faidəsi dəxi vardır. Calinus və Əflatundan rəvayətdir ki, tərkibi 
budur: bir dəng müşk və səlixə və sadəci-hindi və cəndiyanəi-rumi ikişər dirəm və kəmyun və kərəfs töxmi 
və məstəki üçər dirəm və ud və qərənfil və mərri-safi buçuğər dirəm, əsəli-məssəfa üç ədviyə miqdarı, mə-
cun edüb gündə bir misqal edə” (vər. 97b-98a). I-II əsrlərdə yaşadığı qeyd edilən Klavdius Qalen (Calinus) 
Hippokratın humoral nəzəriyyəsini bir qədər də inkişaf etdirmişdir. O, Əflatundan və Ərəstundan bəhrələn-
mişdir. Onun tibbə aid bir sıra əsərləri vardır. Onun təbabətə verdiyi ən böyük töhfələrdən biri “Qan Da-
ğılım” nəzəriyyəsidir. Qalenə görə məzac (temperament) insanı fiziki, fizioloji, psixi cəhətdən fərqləndirən 
təbii xüsusiyyətdir. Qalenin anatomiyaya, fiziologiyaya, müxtəlif xəstəliklərə aid kitabı min ildən artıq hə-
kimlərin dərsliyi və stolüstü kitabı olmuşdur. T.Əfəndiyev yazır ki, ürəkdöyünməyə, ürəyin fəaliyyətinə 
xüsusi fikir vermiş, cinsiyyətin, yaşın, iqlimin, yuxunun və xarici amillərin nıəbzin ritminə təsirini öyrənmiş-
dir. Ürəyin tac damarları Qalenə məlum idi və ilk dəfə o arteriyaların anevrizmi haqqında yazmışdır. O 
təcrübi yolla müəyyən etmişdir ki, döş qəfəsindən çıxarılmış ürək mərkəzi sinir sistemindən asılı olmayaraq 
döyünməkdə davam edir və bununla da sübut olunmuşdur ki, yığılma impulsları ürəyin özündə əmələ gəlir 
(7, s. 7). Qalen əsasən mürəkkəb dərmanlarla müalicəyə üstünlük vermişdir. Lakin həm müalicə, həm də pro-
filaktik məqsədlə qanalmadan istifadə etməyin tərəfdarı olmuşdur (8, s. 5). Qreçkonun yazdığına görə Qalen 
başın bir yarısının ağrımasını “Hemikraniya” adlandırmış və bu xəstəliyin müalicəsində pəhriz, gimnastika, 
vanna, ovxalama və qanburaxmanı məsləhət görmüşdür (9, s. 7). Onun əsərlərindəki göz və onun xəstəliklə-
rinin təsviri əsrlər boyunca oftalmologiyanın inkişafına təsir etmişdir (10, s. 7). Əlyazmalar İnstitutunda 
“Tibbi-Calinus”un 1856-cı ildə İsa Dərbəndi tərəfindən köçürülmüş azərbaycanca əlyazması saxlanılır (B-
2891/2080).  

“Mənafeün-nas”ın yeddinci babında nəbzdən bəhs edən müəllifin İbn Sinaya müraciətinin şahidi 
oluruq: “Nəbz deyü şəra beyin tamarlarının qəbz və besəti və hərəkətinin əlamətidir, bunun hərəkəti canun 
və cismin səhhəti əlamətidir və şol nəfəs ki, alur-verirsən, ruhun fəzullatı anun ilə dəf olur. Pəs bu hərəkət on 
növ olur, yedi qismdir: biri təvil, ikinci qısır, üçünci mötədil, dördünci əriz, beşinci etidal ilə tar olmaq, altın-
cı müşərrəf, yəni baqmaq, yedinci yapışmaqdır. Əmma Kitabi-qanunda yigirmi yedi qism buyurmuşdur...” 
(vər. 13b). İbn Sinadır (980-1037) müsəlman dünyasının ən məşhur təbibi. Əslən tacikdir, Buxaraya yaxın 
Afşan adlı yerdə anadan olmuş, əsl adı Hüseyn ibn Əbdullah ibn Hüseyn ibn Əli ibn Sina əl-Bəlxidir. Şərqdə 
İbn Sina, Qərbdə Avisenna kimi tanınmışdır. İlk təhsilini atasından almış, 10 yaşında Qurani-Kərimi əzbər 
bilmişdir. Bir sıra dünyəvi elmlərə yiyələnmiş, Aristotelin və Farabinin fəlsəfi görüşlərini qəbul edib uzun 
müddət onların təsiri altında olmuşdur. Əbu Mənsur Həsən Qəməri və Yəhya ibn İsa kimi həkimlərdən tibb 
elminin incəliklərini öyrənmiş, 17 yaşında ikən Buxara şahzadəsi Nuh ibn Nəsr Samanini sağalmaz xəstəlik-
dən qurtarmış və ona saray kitabxanasının rəhbəri vəzifəsi tapşırılmışdır. 20 yaşında atasını itirmişdir. Az 
sonra ona hamilik edən Sasani hökmdarı vəfat etdikdə qarışıqlıqdan uzaqlaşmaq üçün Buxaranı tərk etmiş-
dir. Xarəzmə gələn İbn Sina Əli ibn Məmunun sarayında yerləşmiş və məktəbdə dərs deməyə başlamışdır 
(189, s.15-35). İbn Sina fəlsəfə, məntiq, astronomiya, fizika, kimya, riyaziyat, arxeologiya, geologiya və 
xüsusilə təbabət, dərmanşünaslıq sahəsində böyük uğurlara imza atmışdır. O, özünün “Qanun” kitabında 
anatomiya, fiziologiya, gigiyena, terapiya və s. tibbi elmlər sahəsində dəyərli nəzəri və təcrübi məsələlərdən 
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bəhs etmişdir. İbn Sina öz “Qanun”unda tibbi bilikləri sistemləşdirdiyinə görə bu əsər samballı dərslik kimi 
özündən əvvəlki dərs kitablarını sıxışdırıb aradan aparmışdı. Bu əsər 6 əsr tibbi dərslik kimi istifadə edil-
mişdir. M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Qanun ət-tibb”in ən qədim əlyazması, 1143-cü ildə 
köçürülmüş nüsxəsi və XIV əsrə aid edilən ikinci bir nüsxəsi saxlanılır (12, s. 15). İbn Sinanın “Qanun fit-
tibb” adlanan bu əsəri 5 cilddə tərtib edilmişdir: ”Külliyyat əl-qanun”, “Müfrədat”, ”Müalicat”, ”Hümmiy-
yat”, ”Mürəkkəbat və ya Akrabadin”. Bundan başqa alimin “Əl-şəfa”, “Əl-nicat”, “Əl-işarət” adlı əsərləri də 
uzun illər təbabətdə dərslik kimi istifadə olunmuşdur. İbn Sina təbabətə bir sıra yeniliklər gətirmişdir. Xəstə-
ni müayinə edərkən anamnez toplayar, xəstənin məzacına, yaşayışına, yediyi qidalara, hərəkətinə diqqət 
edərmiş. Nəbzi ölçər, sidiyi müayinə edərmiş. O, ilk dəfə insan sidiyini buxarlandırıb, yerdə qalan ağ mad-
dənin şirin olduğunu öyrənmiş və bununla da şəkər xəstəliyini kəşf etmişdir. Onun oftolmoloji tədqiqatları da 
olmuşdur. Bir sıra terapevtik xəstəliklərin müalicəsini ilk dəfə o, göstərmiş, hətta taun, vəba, cüzam, sarılıq 
kimi yoluxucu xəstəliklər haqqında məlumat vermişdir. “Qanun” əsəri XII əsrdə ilk dəfə latıncaya tərcümə 
edilmiş və XVI əsrə kimi latın dilində təxminən 30 dəfə çap olunmuşdur. (4, s. 12). Azərbaycan müəlliflərin-
dən İsa ər-Raği Tiflisi (XI əsr) və “Qanun” əsərinə şərhlər yazmışdır (14, s. 14). Nəcməddin Əhməd Nax-
çıvani İbn Sinanın bu əsərinə şərhlər yazmış, hətta onu tənqid etmişdir (15, s. 126). Nidai məcun babında da 
İbn Sinadan misal verir: “Məcuni-Əbu Əli Sina: ağız qoqusun dəf edər, bəlğəmi kəsər və ağızdan gələn qara 
suyı qət edər və bədəndəki yelləri təhlil edər və bögrəgi qəvi edər və qavuqdağı taşı əridər və bəvasirə faidə 
eylər və cimaya qüvvət verər və bel ağrısına nafedir. Sənəti: nanxah və töxmi-hüvəc və turaq otı on ikişər di-
rəm və basbasə və qərənfil və məstəki ikişər dirəm və aqirqərha və udi-xam buçuğər dirəm və məsək yedi 
çəgirdək, əsəl və ya şəkər yüz əlli dirəm, qəvi məzaca üç dirəm, zəifə miqdarınca verə” (vər. 101). 

“Mənafeünnas”ın 56-cı babında şərbətlərdən söz açarkən Şərafəddin Sabunçuoğlunun işlətdiyi bir şər-
bət haqqında da məlumat verir: “Məcuni-müsəhhəl məidəyə qüvvət verər, təamı həzm etdürər və baş çəkiz-
nəməsin dəf edər. Şərafəddin edər. Bən bu nüsxəyi yunan kitablarından istixrac etdim, məcuni-nicat xəvva-
sını bu tərkibdə buldum, andan sonra otuz-qırq yıl məcuni-nicat yerinə verdim və çoq dürlü faidələrdən iste-
mal etdikdə buldum demiş həqiqət hər nə ki, buyurmuşuz, dəxi elə bulduq. Sənəti: kabili həlilə qabı və sarı 
həlilə qabı hər birindən səkiz dirəm və qızıl və bəhməz və suruncan beşər dirəm, zəncil üç dirəm, darçın və 
sünbül beşər dirəm, məstəki və insun və əftimun və ğariqun ikişər dirəm və həbbünnil dört dirəm, tərbəd altı 
dirəm, məhmudə yedi dirəm, zəfəran bir buçuq dirəm, cümləsin dögüb ələyüb və tatlu badam yağilə cərəb 
edüb bir gün-bir gecə turduqdan sonra üç ədviyə miqdarı kəfi alınmış balla məcun edə və əgər təbiəti nərm 
etmək içün və məidə islahı içün olursa,hər sabah bir dirəm istemal etsə rəvadır. Əmma ishal içün şərbəti beş 
dirəmdən yedi dirəmədəkdir” (vər. 94b-95a). Şərafəddin Sabunçuoğlu (1386-) orta əsrlər Osmanlı tib 
tarixində özünəməxsus yeri olan təbiblərdəndir. Tahir Bursalı “Osmanlı müəllifləri”ndə yazır: “Şərafəddin 
bin Əli (Sabunçuoğlu) məmləkəti olan Amasiyada 14 sənə “Darüşşəfa” təbabətində bulunmuş bir təbibi-fa-
zildir. 873-də müəllif 17 bab üzərə mürəttəb “Mücərrəbnamə” ismində türkcə əsəri-tibbisi vardır ki, birər 
nüsxəsi Ayasofiya və Həmdiyə kitabxanalarında mövcuddur. Bu əsərin baş tərəfində mühüm “Müfrədati-
tibb” cədvəli mündəricədir. Xarəzm şahının “Aqrabadin”ini də tərcümə etmişdir. Bunun da bir nüsxəsi Qı-
lınc Əli Paşa kitabxanasında vardır. Bunlardan başqa bir də mənzum əsəri-tibbiyyəsi vardır ki. bunun da mü-
əllif xəttilə mühərrər nüsxəsi Vələdi-Çələbi Əfəndi həzrətlərinin xüsusi kitabxanalarındadır. Bu əsərdə “Sa-
bunçuoğlu ləqəbi mühərrirdir (16, s. 220). E. Karatay yazır ki, I.Təbib Şərafəddin bin Əli əl-Həcc İlyas əl-
Amasi Xarəzmşahdan Qərabadini 858 (1454)-də Şahzadə Sultan Bəyazid bin Sultan Məhəmmədin adına tər-
cümə etmişdir, əsər 33 babdan ibarətdir (17, s. 573-74). A.Adıvar yazır ki, Şərafəddin bin. Hacı İlyasın daxili 
və xarici müalicə yollarından bəhs edən 17 babdan ibarət bir tibb kitabı yazdığı məlumdur. O, bu əsəri həm 
oxuduğu kitablardan bəhrələnərək, həm də öz şəxsi tibbi təcrübələrinə istinad edərək yazmışdır. Tarixi mən-
bələr göstərir ki, Sabunçuoğlu bu əsəri yazarkən səksən yaşı varmış. Bu əsərin məlum nüsxələri Türkiyədə 
Millət kitabxanasında, Ayasofya kitabxanasında saxlanılır. Sabunçuoğlunun “Cərrahnamə” və “Mücərrəbna-
mə” adlı daha iki əsəri vardır. Tədqiqatlar göstərir ki, Sabunçuoğlunun Cərrahnamə” əsəri Əndəlüslü Təbib 
Əbülqasim Zəhrəvinin (öl. 404/1013) “Ət-təsrif” adlı cərrahi əsərinin tərcüməsidir, sadəcə əsərə bəzi əlavələr 
edilmişdir. Bu əsərin bir nüsxəsi Millət kitabxanasında saxlanılır”. Yazılanlara görə “Mücərrəbnamə” 
873/1468-ci ildə səksən beş yaşında qələmə almışdır. Müəllifin dostlarının arzusuna görə öz təcrübələrini bir 
kitabda toplamasından yaranan bu əsərin nüsxələri Ayasofya kitabxanasında, Universitet kitabxanasında sax-
lanılır (2, s. 51-53). Tiryəklər babında yenə Şərafəddinin adına rast gəlirik. Burada Nidai ani təsir edən bir 
tiryaqın məhz ona aid olduğunu qeyd edir: “Tiryaqi-bərşişa, yəni bir saətdə xasiyyət göstərmək olur demək-
dir. Bu tiryaqda dəxi ol yuqaruda bəyan olunan tiryakın cəmi xəvxası mövcuddur, bu tiryaqın xassəsin Şəra-
fəddin bəyan etmişdir. Əmma hər mərəzə münasib tədbirlə istemal edə, ta kisayib gələ. Sənəti: cəndyana və 
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sünbül və qərənfil və darfilfil və darçın və mərri-safi və xud və həbbülğar və zərəbnad və zəravəndi-təvil və 
zərnib və rərunc və əfyun və dəhəni-bilisan, hər birindən beşər dirəm, filfili-əbiz və bərzinc onər dirəm və 
aqirqərha və fərfyun birər dirəm və zəfəran iki buçuq dirəm. Əfyunla bilisan yağını kəfi alınmış balda əzə və 
baqı əczayı yumşaq dögə, üç ağrı bal ilə məcun edüb sərçəlü zərf içində altı ay saqladıqdan sonra istemalı 
buçuq dirəmdən bir dirhəmədəkdir. Hər kəsin məzacına görə verə. Əmma bir misqal versə, ziyan etməz və 
buni bilə ki otuz yıladək xasiyyəti olur. Altmışa varınca tənəzzüldədir. Altmışdan sonra mənfəəti qalmaz” 
(vər. 108).  

Məcun babında daha bir tanınmış həkim yazara müraciət olunduğunu görürük. Nidai yazır: “Məcuni-
Ağ Şəmsəddin: fəqir bu məcuni çoq işlədim, bihədd faidələrin görüb, şərhindən ziyadə mənfəətlərin mü-
şahidə etdim. Oğlı, qızı olmayanlara və ərlikdən qalanlara və səlasil bövlə və beli ağrıyana və bel sovuqluğu-
na və baş çəkəzənməsinə və qüvvəti-haziməyə və sancuya və deprenlərə və omuzlarun ağrısına və vəchi-
məfasilə və ərəqənnisaya və bəvasirə və qulunca nafedir. Əmma biz bunu işlərdik: şuniz otuz dirəm və zəncil 
və səd və hüvəc töxmi və soğan töxmi və insun beşər dirəm və darçın və dari-filfil və kəbabə üçər dirəm və 
məstəki və günlük və ikər və zəfəran və qərənfil və andız ikişər dirəm və xuluncan dört dirəm və cüvəzi-bəv-
va üç danə dirəm və bəllut altmış. Bir-bir dögüb, ələkdən keçürüb, cəm edüb, iki ağrı kəfi alınmış əsəli-
müsəffa ilə məcun edə. İstemalı üç dirhəmdən beş dirhəmədəkindir” (vər. 102v-103a). Şeyx Məhəmməd bin 
Həmzə - Ağ Şəmsəddin (öl. 863) tibbə dair təcrübələrindən tərtib olunmuş “Maddətəl-həyat (1458-59) (17, s. 
570) adlı əsərin müəllifidir. Ayşə Hümeyranın “Akşemseddinin “Maddetül-heyat” eseri ve mühtevası” adlı 
yazısında göstərir ki: “Ağ Şəmsəddin mütəsəvvif, fəqih və şair olduğu qədər təbib olaraq da tanınmış çox 
yönlü bir bilim adamıdır. Bu üzdən o, “Təbibül-ərvah və təbibül-əbdan” (ruhların və bədənlərin həkimi) 
ləqəbiylə təlif edilmişdir. Ruhi və bədəni xəstəliyə yaxalanmış olanlara bitki mənşəli qarışıqlarla müalicə 
etdiyi, İstanbulun fəthindən öncə həkimlik praktikasında bulunduğu bilinməkdədir. Ayrıca “Risaletüt-tibb” 
və ya “Maddətül-həyat” adlarıyla kəndisinə atfedilən bir tibb kitabı mövcuddur. Ancaq tarixi bəlgələrdə 
əsərin adı və Ağ Şəmsəddinə aid olub-olmadığı xüsusunda çelişkili bilgilər qeyd edilmişdir” (18, s. 205).  

Məhəmməd Nidai “Mənafeünnas” əsərində müqayisələr də vermişdir. Məsələn, “Məcunlar” babında 
yazır: “Məcuni-Qətini-Şirazi: Ağ Şəmsəddin məcunundan qüvvətlidir və anda olan xəvvasın cəmisin bunda 
buldıq. Mücərrəbdir və mübarək məcundur. Sənəti: zəncil və insun və əsirğan töxmi və topalaq və günlük və 
hudəc töxmi və andız və xuluncan və üzərlik töxmi beçər dirəm və qərənfil və dari-filfil və darçın və məstəki 
üçər dirəm və cevizi-bəvva və zəfəran dördər dirəm və şuniz otuz dirəm və bəllut altı dirəm və qavrulmuş 
buğday oti yüz yigirmi dirəm və iki ağrı kəfi alınmış bal ilə məcun edə, istemalı iki dirəmdən üç dirhəmə-
dəkindir”.  

Bütün bu deyilənlərdən görünür ki, Məhəmməd Nidainin “Mənafeün-nas” əsəri, doğrudan da, tibb 
tarixinin öyrənilməsində dəyərli mənbədir. 
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Sonakhanim Hadiyeva 

 
"Manafeun-nas" as the source in the history of medicine 

 
SUMMARY 

 
Mahammad Nidai, turkish doctor writer of the 16th century used his own theoretical and empirical 

knowledge in his "Manafeun-nas" work. Besides, he used valuable sources of the most well-known represen-
tatives of the history of medicine like Hippocrates, Galen, İbn Sina, Sharafaddin, Agshamsaddin other scien-
tists and mentioned their names. This fact once more proves "in the history of medicine.  

  
 

Sonaxanum Qadieva 
 

"Манафеун-нас" как источник в истории медицины 
 

РЕЗЮМЕ 
 
В произведении «Менафеун-нас» турецкий врачеватель и писатель Мухаммед Нидаи помимо 

своих теоретических и практических знаний, использовал труды видных деятелей истории медицины 
Гиппократа, Галена, Ивн Сины, Шерафеддина, Агшемседдина и др. и обращаясь к их практике, в 
необходимых случаях приводил их имена. Это еще раз доказывает, что «Менафуун-нас» является 
ценным источником по истории медицины.  
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Giriş 
 
Türk ve İran ilişkilerinin ne zaman başladığı kesin bilinmemekle beraber bilhassa Türklerin İslamiyet’i 

kabul etmelerinden sonra iki medeniyet arasındaki kültürel ve edebi ilişkilerin geniş bir zemine sahip olduğu 
aşikardır. Sasani imparatorluğunun yıkılışıyla kuvvetlenerek gelişen Türk-Fars ilişkileri ortak dinin sağladığı 
birliktelik neticesinde hızlı ve köklü bir gelişim sürecine girmiştir. İran coğrafyasının Türk kültür hayatı 
açısından en önemli yönü ise yüzlerce asır boyunca farklı Türk hanedanları tarafından yönetilmiş olmasıdır. 
Samanilerle başlayan Türk iktidarı sırasıyla Selçuklular, İlhanlılar, Celayirler, Karakoyunlular, Akkoyunlu-
lar, Safeviler, Avşarlar ve Kaçarlar şeklinde devam etmiştir1. 

Tarihin çeşitli dönemlerinde İran topraklarında hüküm sürmüş Türk devletleri de kültür ve sanat 
hayatına büyük bir ehemmiyet vermişlerdir. Yetenekli şairler bizzat sultan tarafından himaye görmüş ve des-
teklenmişlerdir. Gazneli Mahmud’un devrin önde gelen şairlerini sarayında topladığı hatta komşu ülkelerde 
nam sahibi olan başka şairleri de ülkesine davet ettiği kuşku götürmez bir gerçektir. Hatta denilebilir ki bu 
ilk dönem Fars şiirinin önemli şairler yetiştirmesindeki en mühim faktörlerden biri de Türk hükümdarların 
sanatı ve edebiyatı teşvik edici rolleridir. 

Gaznelilerin İran’a hükmetmesiyle Farsça resmi dil olarak kullanılırken hanedan ve orduda günlük dil 
olarak Türkçe kullanılmıştır. Fars dili ve kültürünün derin etkisiyle Türk asıllı oldukları halde çoğu şair 
Farsça yazmayı tercih etmiştir. Selçuklular döneminde yetişen Katran Tebrizî, Hakanî ve Nizamî gibi Türk 
asıllı şairler yazdıkları Farsça eserlerle İran edebiyatının büyük ustaları arasında yer almışlardır. Kaynaklara 
bakıldığında sadece şairlerin değil bizzat hükümdar, şehzade ve devlet adamlarının da Farsça şiir yazdıkları 
görülmektedir. Nitekim Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah ve Safevi hükümdarı Şah İsmail’in hem Farsça 
hem de Türkçe şiirleri bulunmaktadır. 

Aynı etkiyi Osmanlı coğrafyasında da görmek mümkündür. Özellikle Osmanlı devletinin imparatorlu-
ğa geçtiği XVI. yüzyılda yaşayan Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman da Farsça şiir yazmışlar-
dır. XI. asırdan XVI. asrın sonuna kadar Anadolu’da yaşayan 23 şair Farsça divan tertip etmiştir2. Yine son-
raki yüzyılların istatistiki verilerine bakıldığında Farsça divan sayılarında yıldan yıla artış olduğu görülmek-
tedir. 

Bilindiği gibi Türk yazı dili XIII. yüzyıldan itibaren Batı ve Doğu Türkçesi olarak ikiye ayrıldıktan 
sonra XV. yüzyılın sonlarına kadar bugünkü Azerbaycan, İran, Irak, Anadolu, Suriye ve Balkanlarda tek yazı 
dili olarak kullanılmıştır. Bu yazı dili XV. yüzyılın sonundan itibaren Batı Oğuzca (Osmanlı Türkçesi ) ve 
Doğu Oğuzca (Azeri Türkçesi) olmak üzere iki kola ayrılır3. Bugün İran’da tahminen 25-33 milyon civarında 
yaşadığı varsayılan Azeri Türklerinin meydana getirdikleri eserler de Doğu Oğuzca’sı yani Azeri Türkçesi 
ile yazılmıştır. 

Araştırmamızın temel noktasını oluşturan Tebriz Milli Kütüphanesi, Azeri Türklerinin yoğun bir şekil-
de yaşadıkları Tebriz’de, 1956 yılında Hacı Muhammed Nahçıvanî ve kardeşi Hüseyin Nahçıvanî öncülü-
ğünde Tebriz halkının da desteğiyle kurulmuştur. Zaten kütüphaneye “milli” denilmesinin temel sebebi de 
                                                             
1 Osman G. Özgüdenli, Ortaçağda Türk-İran İlişkileri, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2006, s. 163.  
2 Ahmet Kartal, Şiraz’dan İstanbul’a (Türk-Fars Kültür Coğrafyası Üzerine Araştırmalar), Kriter Yayınları, İstanbul, 2008, s. 35. 
3 Muhsin Macit, “Azeri Sahası Türk Edebiyatı (XIII-XIX yüzyıl)”, Türk Edebiyatı Tarihi I, C. 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul 
2001, s. 217-228 
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halkın ortak desteğiyle kurulmuş olmasıdır. Muhammed Nahçıvanî kütüphaneye 1163 el yazması 2533 mat-
bu kitap, kardeşi Hüseyin Nahçıvanî ise 836 el yazması ve 2043 matbu kitap bağışlamıştır. Kütüphane baş-
langıçta sadece ihda edilen kitaplarla hizmet vermesine rağmen sonraki dönemlerde devlet desteğiyle hem 
İran’da hem de dünyanın farklı ülkelerinde basılan çeşitli bilim dallarına özgü güncel tarzdaki kitaplara da 
yer vermiştir. Kütüphane bugün sadece yazma eserler üzerine araştırma yapan bilim insanlarına değil başta 
üniversite öğrencileri olmak üzere toplumun değişik kesimlerine mensup bireylerin de istifadesine sunulmuş-
tur. 

Tebriz Milli Kütüphanesinde bulunan el yazmalarının çoğu dil bakımından başta Farsça olmak üzere 
Arapça ve Türkçe ile yazılmıştır. Bazı eserler ise bu dillerin ikisi ya da üçü kullanılarak oluşturulmuştur. 
Konu bakımından ise yazmalar başta divanlar olmak üzere tarih, siyaset, din tasavvuf, coğrafya, fal ve mez-
hep gibi konuları ihtiva eden kitaplardan oluşmaktadır. Türkçe yazmalar Ali Şir Nevâyi’nin eserleri dışında 
vücuda getirildikleri coğrafya ve yazıldıkları dil bakımından iki guruba ayrılır: 

 
• Anadolu’da, Osmanlı Türkçesi ile Yazılan Eserler 
• İran’da Azeri Türkçesi ile Yazılan Eserler 
 
Osmanlı Türkçesiyle yazılan eserler çoğunlukla kendi döneminin önde gelen sanatçılarına aittir. Bu 

durum İran’da yaşayan Türklerin sadece Farsça ile yazılan eserlere değil kendi dillerinin edebi zevk ve ince-
likleriyle işlenmiş şiirlere de muhabbet duyduklarını göstermektedir. Öte yandan kütüphanede Türk edebiya-
tının seçkin şairlerinden olan Mevlana, Sultan Veled, Hüseyin Baykara, Fuzulî, Ali Şir Nevâyi ve Nesîmî gi-
bi öncü kişiliklerin Farsça eserleri de bulunmaktadır. Bu şairler Türk kültürünün ayrılmaz birer parçası ol-
dukları için eserlerini Farsça yazdıkları halde çalışmamızda bu eserlerin künyelerine de yer verdik. 

Tebriz Milli Kütüphanesindeki Türkçe el yazmaları ile ilgili daha önce Şadi Aydın bir çalışma yapmış-
tır1. Ancak bu çalışma çeşitli yönleriyle incelendiğinde bazı eksikliklerin olduğu görülür. Aydın, yazmalarla 
ilgili bilgileri kütüphanenin hazırlamış olduğu katalogdan birebir derlediği için bazı yazmaların isimleri ile 
içerikleri birbiriyle uyuşmamaktadır. Örneğin “Dîvân-ı Sâdıkî” adlı yazmanın içeriği incelendiğinde eserin 
divan değil, Sâdıki’ye ait birbirinden farklı 20 bölümden oluşan külliyatı olduğu görülmektedir. Yine aynı 
çalışmada çoğu yazma ile ilgili genel bir bilgi verilmediği hatta bazı yazmaların ise sadece müellif isimleri 
ile katalog numaralarıyla sınırlandırıldığı tespit edilmiştir. Yine aynı çalışmada “Külliyat-ı Nevâyi” şeklinde 
adlandırılan yazmanın sadece katalog numarası verilmiştir. Oysa aynı yazmada Nevâyi’ye ait 1 mukaddime 
ve 19 adet yazma eser mevcuttur. Fakat bu yazmalarla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. 

Aynı şekilde Şadi Aydın, çalışmasında Tebriz Milli Kütüphanesi’nde bulunduğu halde ya tamamen ya 
da bir kısmı Türkçe yazılmış “Acayibü’l-Ekâlim, Kava’idü’l-siyâkiyye, Kava’id-i Zebân-ı Türkî, Leylâ vü 
Mecnûn-ı Fuzûlî, Dîvân-ı Kuddusî, Yahyâ-nâme, Mu’ammiyât-ı Mu’amma’i ve Mecelle-i Mu’âhadât-ı Cedî-
de” gibi yazma eserlerin künyelerine yer vermemiştir. 

Bu çalışmamızda Tebriz Milli Kütüphanesinde bulunan yazma eserleri önceki çalışmanın 
eksikliklerini de göz önünde bulundurarak iki başlık altında incelemeye gayret ettik. Bunlar: 

• Katalog taraması esnasında gözden kaçırılan ya bir kısmı ya da tamamı Türkçe kaleme alınmış 
yazmalar. 

• Geniş bir içeriğe sahip olduğu halde sadece ismi verilen yazmalar. 
Yukarıdaki tasnifin dışında bu yazmalar üzerine araştırma yapacak bilim insanlarına yardımcı olması 

adına İran coğrafyasında yaşayan Türklerin kaleme aldıkları Türkçe yazma eserlere ayrıca farklı bir başlık 
altında yer verilmiştir. 

 
 Gözden Kaçırılmış Yazmalar  
 
Acayibü’l-ekâlîm: Eser Farsça yazılmış bir coğrafya kitabı olmasına rağmen eserin başında ve 

sonunda Celaleddin El-Hüseyni’ye ait Türkçe şiirler bulunmaktadır. Hicri 1042’de istinsah edilmiştir. 
Nestalik hatla yazılan eser, 17 varak, deri cilt ve 11 satırdan oluşmaktadır. Eser 20x13,5 cm ebadındadır. No: 
3232 

Başı: Hamd-ı bî-had ü sipâs-ı bî-aded Kâdirî-râ ki ekâlîm-i heft-gâne-râ ibretgâh-ıdide-i û… 
Sonu:  

                                                             
1 Şadi Aydın, “İran Kütüphaneleri Türkçe Yazmalar Kataloğu” Timaş Yayınları, İstanbul, 2008, s. 39-44. 
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İklîm-i heft-gâneyi seyr eyledüm tamam 
Bir kimse görmedüm ki ola sâhib-i makam 
Cevâhirü’l-Velâye: Muhammed Bagır Bin Zeynel „Abidin Salmâsi’nin eseridir. Hicri 1293’te müellif 

tarafından yazılmıştır. Nestalik hatla yazılan eser, 65 varak, muhtelif satırlar, 
Avrupai kağıt ve deri ciltten oluşmaktadır. Eser 26,5x18 cm ebadındadır. No: 2574 
Başı:  
Sonu: 
Hudâ-râst hamd ü pesendidegî 
Cüz-i û-râ ne-şâyed perestengî 
 
Vasfem geh bâ-hamâsân geh işve geh nâzla 
Eylerüm her dem şikâyet Hazret-i İsa’ya men  
 
Dîvân-ı Kuddusî: Kuddusî mahlaslı Abbaskulu Bin Muhammed Sâni’ye aittir. Şair divanında Farsça, 

Arapça ve Türkçe kaside ve gazellere yer vermiştir. Bunlara ilave olarak divanda bir tane de mesnevi bulun-
maktadır. Şair Arapça ve Farsça şiirlerinde “Kuddusî” Türkçe şiirlerde ise “Mihnetî” mahlasını kullanmıştır. 
Nestalik hatla yazılan eser, müellif hattı olup, 88 varak, Avrupai kağıt, yumuşak deri cilt ve 19 satırdan 
oluşmaktadır. Eser 16x23,5 cm ebadındadır. No: 2714 

 
Başı: 
Nazar ger meh kuned ber-rû-yi yârem 
Şude ham-ez-ham ebrû-yi yârem 
 
Sonu: 
Bu demde ehl-i diller çeke çeke seyrine gitmiş 
Gel eyle Mihnetî „azmîn ki onun yahşi çağıdır 
 
 
Kavâ’idü’l-siyâkiyye: Muhammed Ca’fer Münşi İbn Muhammed Na’ini’nin Arapça, Farsça ve 

Türkçe yazdığı başka bir eseridir. Kava’id-i Zebân-ı Türkî eseri bu nüshanın içinde bulunmaktadır. Nestalik 
hatla yazılan eser, müellif hattı olup, 60 varak, 23 satır, Avrupai kağıt ve deri ciltten oluşmaktadır. Eser 
20x13 cm ebadındadır. No: 3399 

 
Başı: Elhamduli’llah muhâsib-i yevmi’d-din el-lezî ebvâbu feyz-i mâlih meftûhatun ala vücûhi’l-

alemîn. 
 
Sonu: 
 
Tîşe-i lafzı beyân-ı nazmı vîrân eyleyüb 
Sust-ı güftârı belâgat ehlini mağlûb ider 
 
Kavâ’id-i Zebân-ı Türkî: Muhammed Ca’fer Münşî İbn Muhammed Na’imi. Fethî Alî Şâh dönemi 

yazarlarından. Müellif nüshası olan yazma, nestalik hatla yazılmış olup, 17 varak, Avrupai kağıt, deri cilt ve 
20-23 satırdan oluşmaktadır. Eser 20x13 cm ebadındadır. No: 3399/2 

 
Başı: Besmele ve ilm-i âdem es-sebâ-ı gilhâ içün ol kim halakq’l-insan ilmü’l-beyân mazmûnı tırâzı 

anıng bî-çün zâtı… 
 
Sonu: Aşâmiden-i âb kurt kurt nağû çerâ söyledi ve tindi ya’ni… 
 
Leyla vü Mecnûn-ı Fuzûlî: Fuzuli’ye aittir. Eser bir mukaddime, Arapça, Farsça ve Türkçe yazılmış 

şiir ve nesirlerden oluşmaktadır. Ayrıca eserin sonunda bir de destan bulunmaktadır. Nestalik hatla yazılan 
eser, 91 varak, 14 satır ve yumuşak deri ciltten oluşmaktadır. Eser 19,5x14 cm ebadındadır. Hicri 1104’te 
istinsah edilmiştir. No: 3008 
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Başı:  
Sonu: 
  
Ey neş’e hüsni aşka te’sir kılan 
Aşkla bînâ-yı köngül ta’mir kılan 
 
Şa’irliği iftihâr idüpsen 
Közgi özinge şi’âr idüpsen 
 
Mecelle-i Mu’âhadât-ı Cedîde: Siyaset ve tarih kitabı olan bu eser 14 bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde Osmanlı Devleti ile Rus imparatoriçesi III. Katerina arasında 1884’te imzalanan bir antlaşma sureti, 
son bolümde ise Hazar Denizi’nin sahilleri hakkında muhtelif bilgiler yer almaktadır. Her nüshada kullanılan 
hat ve kağıt türleri farklıdır. 148 varak, 14-17 satır, deri ciltten oluşan eser 31,5x19,5 cm ebadındadır. No: 
3280 

Mu’ammiyât-ı Mu’ammâ’i: Hicri 10. yüzyıl şairlerinden Abdulhalîm Kadı Asker’in muasırı Ahmed 
Muamma’i’ye aittir. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Nestalik hatla yazılan eser, 72 varak, 
Avrupai kağıt, ciltsiz ve 21 satırdan oluşmaktadır. Eser 21x14,5 cm ebadındadır. No: 2915 

 
Başı: Besmele. Sübhanellezi „azm-ı esma’el-ismi fi beyût-ı esrâr latife… 
Sonu: Bunlardan ma’ade amel-i teşbîhde bir mahalde itibâr olunur ki zülfden cîm ü dâl ü lâm irâde 

kılınur. 
 
 İran Coğrafyasında yazılan türkçe yazmalar  
 
Coğrafya: Fransızcadan Türkçeye çevrilmiş ve umumi coğrafya bilgileri içeren küçükbir risaledir. 

Haşim Bin Abdulganî Tebrizi’nin eseridir. İstinsah tarihi belli değildir. No: 59 
Dîvân-ı Bahrî Miyâncı: Bahrî Miyâncı, Kacar hanedanlığından önceki dönemde yaşamış Bakü ve 

Tiflis vaizidir. Divanda şairin Farsça ve Türkçe şiirleri yer almaktadır. Nestalik hatla yazılan eserin istinsah 
tarihi belli değildir. 119 varak, Avrupai kağıt, deri cilt, 32-35 satırla oluşturulan eser 33,5x21,5 cm 
ebadındadır. No: 2561 

 
Başı:  
Sonu: 
Ez-dîde revân sirişk-i hûnîn dârem 
Şeb tâ be-seher dü çeşm-i pervîn dârem 
 
Anest ki rûz u şeb der-âlem 
Ber-çerh revân şude figânem  
 
Dîvân-ı Hayrân Denbelî: Hayrân Hanım Denbelî, Nasıreddin Şâh Kaçar dönemi şairlerindendir. Di-

vanda Farsça ve Türkçe gazel, kaside ve rubailere yer verilmiştir. Hicri 1324’te Muhammed Hüseyin 
Hamza-zade Nahçıvanî tarafından istinsah edilmiştir. Nestalik hatla yazılan eser, 101 varak, Avrupai kağıt, 
mukavva cilt ve 15-12 satırdan oluşmaktadır. Eser 13x21 cm ebadındadır. No: 2689 

 
Başı:  
 
Sonu: 
İlâhî ilâhî be-zât-ı hodet 
Büzürgî vü şân sıfât-ı hodet 
 
Der-cihân deh çîz düşvârest nezd-i akılân 
K’ez tasavvur kerden û mî-şeved dil-i bî-huzûr  
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Dîvân-ı Emîr ‘Ali Şîr Nevâyi: Emîr Ali Şîr Nevâyi’ye aittir. Divandaki şiir kafiyeleri elif-ba siste-
mine göre tertip edilmiştir. Alimüddin Bin Şeyh Ahmed Ahsitegî tarafından Hicri 909’da istinsah edilmiştir. 
Nestalik hatla yazılan eser, 211 varak, 13-14 satır ve deri ciltten oluşmaktadır. Eser 12x23,5 cm ebadındadır. 
No: 2652 

 
Başı: Fesahât divanınıng gazel-serâyları tab’mahzenidin şûride-hâl âşıklar hırmen-i canıga ot salgudın 

bir ateşin la’l-ı nazm silki katar. 
 
Sonu: 
 
Seyl yolıda fenâ deştide müjgânem imas 
Köz alaçuklarınıng dûd-mekân oklarıdûr  
 
Dîvân-ı Fedâ’i (Bahtiyârnâme): Feda’i Tebrîzi’ye aittir. Feda’i, Bahtiyâr adıyla bilinen bir şair tara-

fından Farsça yazılmış destanı şiir şeklinde Türkçeye aktarmıştır. Nestalik hatla yazılan eser, 126 varak, 16 
satır, Avrupai kağıt ve deri ciltten oluşmaktadır. Eser 15,5x21,5 cm ebadındadır. No: 3052 

 
Başı:  
 
Sonu: 
  
Meta’ı hem kumaşı hem gulâmı 
Kamû deryâya gark oldı tamâmı 
 
Sine el virdi endûh-ı melalet 
Onu oldurmaga kıldın işâret  
 
Dîvân-ı Neş’e: Şair, Karakoyunlu hükümdarı Cihân Şâh’ın torunlarındandır. Yazma, şairin Türkçe ve 

Farsça şiirlerini içermektedir. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Nestalik hatla yazılan eser, 108 va-
rak, Avrupai kağıt, kumaş kaplı mukavva cilt ve muhtelif satırlardan oluşmaktadır. Eser 20,5x15 cm ebadın-
dadır. No: 2626 

 
Başı:  
 
Sonu: 
Ma-râ bûd âşinâyî der-Sıfâhân 
 
Çü men peyveste dâğ ez-dest-i devrân 
Âmeden-i ber-hod burdem mikrâz zenend 
Şâyed ki bedîn vesile kerdend mukîm  
 
Dîvân-ı Sâbit: Muhammed Ali Sâbit Tebrîzî. Divanda şairin Farsça ve Türkçe şiirleri yer almaktadır. 

Hicri 1307’de Muhammed Ali Bin Mirzâ Halîl tarafından istinsah edilmiştir. Nestalik hatla yazılan eser, 106 
varak, Avrupai kağıt, deri cilt ve 14-16 satırdan oluşmaktadır. Eser 20,5x14,5 cm ebadındadır. No: 2890 

 
Başı:  
 
Sonu: 
V’in hamd Hudâ-râst ki u kâdir ü yektâst 
Ez-çeşm nihân bâşed ez-û şâh me-burest 
 
Virmemiş eylememiş aldı elimden gülümi 
O rakîbi ki görem gark ola bu dünyaya  
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Gazeliyyât-ı Nevâyi: Mîr Nizameddin Ali Şîr Neva’i. Çoğunlukla Türkçe şiirlerinde “Fânî” ve 
“Nevâyi”, Farsça şiirlerinde ise “Fena’i” mahlasını kullanan büyük Türk şairi. Gazeliyyâta, mensur bir mu-
kaddimeyle başlanılmakta ve ardından gazellere yer verilmektedir. Nesih hatla yazılan eser, 379 varak, Se-
merkandi kağıt, deri cilt ve 21-22 satırdan oluşmaktadır. Eser 20x31,5 cm ebadındadır. No: 2565  

Hayretü’l Ebrâr: Emir Ali Şîr Neva’i’nin hamsesinde bulunan mesnevilerden biridir. Hicri 1103’te 
istinsah edilen yazmanın müstensihi belli değildir. Nestalik hatla yazılan eser, 204 varak, 12 satır, Hitai ka-
ğıt, deri ciltten oluşmaktadır. Eser 14x20,5 cm ebadındadır. No: 2992 

 
Başı:  
 
Sonu: 
 
Bismillahirrahmânirrahîm 
Riştege çekdi pençe-i dürr-i yetim 
 
Ta anı köp köp alıpnan sıkaray 
Köp köp içip bir dem üzümden baray  
 
Hümâyûn-nâme: Beydeba’nın Kelile ve Dinme tercümesidir. Ali Bin Salih-i Rumî mulakkab Abdul-

vâsî İlyasî tarafından tercüme edilmiştir. Hicri 1204’te yazılan eserin müstensihi belli değildir. Nestalik hat 
ile yazılmış eser deri bir cilt içindedir. No: 163 

 
Kelile ve Dimne: Eser İftihâreddin Muhammed Bekrî Kazvînî tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. 

Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Nestalik hatla yazılan eser, 316 varak, ciltsiz, beyaz ve mavi 
renkli Avrupai kağıt ve 23 satırdan oluşmaktadır. Eser 24x14,5 cm ebatlarındadır. No: 2657 

 
Başı: Çe aceb bâşed eger zinde kuned azm-ı remîm. Gorbe-i pîre-zen çün bu na’îb ü tergîb-âmîzi 

işitdi. 
Sonu: Şehriyârlığa istihkâkı bu delîl ile mübeyyen ve mübeşşet olan… 
 
Leylâ vü Mecnûn-ı Nevâyi: Eser Ali Şîr Nevâyai’ye ait, Farsça yazılmış bir mesnevidir. Müstensihi 

Ali bin Abdülgaffar Encedani’dir. Nestalik hatla yazılan eser, 47 varak, deri cilt, Frengi kağıt ve 16 satırdan 
oluşmaktadır. Eser 20,5x12,5 ebadındadır. Hicri 1283’te istinsah edilmiştir. No: 2972/2 

 
Başı: Agâz-ı kitâb-ı Leyla Mecnûn min kelâm-ı Nevâyi.  
 
Sonu: 
Ez-derd-i cüda’i tû merdüm 
Gamhâ-yi tu-râ be-hâk burdem 
 
Mecâlisü’n-nefâ’is yahut Letâif-nâme: Emir Ali Şîr Nevâyi’nin Çağatay Türkçesiyle yazdığı tezki-

residir. Eser Sultan Muhammed Bin Emîrî Fahrî-i Herâtî tarafından Farsçaya tercüme edilmiştir. 1 mukaddi-
me, 9 meclis ve 1 hatimeden oluşmaktadır. Nestalik hatla yazılan eser, 364 varak, Hindi kağıt, deri ciltten 
oluşmaktadır. Eser 24x15,5 cm ebadında olup 1007’de istinsah edilmiştir. No: 3128 

 
Başı:  
 
Sonu: 
Ey nâm-ı tu matla’ı kelâm-ı heme kes 
Der-nazm-ı kelâm-ı tu nizâm-ı heme kes 
 
Ger tu h’âhî bâki în güft u gû 
Ey ehî der-defter-i çârrom be-cû  
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Mecâlisü’l-‘uşşâk: Sultân Hüseyin Baykara’ya aittir. Emir Kemaleddin Hüseyin Bin Şahabeddin 
Tebsî tarafından istinsah edilmiştir. Hicri 908’de yaşamıştır. Eser Türkçeden Farsçaya tercüme edilmiştir. 
Nestalik hatla yazılan eser, 185 varak, Hindi kağıt, 15 satır ve siyah deri ciltten oluşmaktadır. Eser 19x12 cm 
ebadındadır. No: 3180 

 
Başı: Beyk menzil-i Ken’ân resid. Çün ez-der-i şehr der-âmed haber Ya’kub şenid… 
 
Sonu: Meclis-i heftâd ü heftum muharrer în gamhâ-yı köhn ü musavver în serhâ-yı suhen… 
 
Tercüme-i Gülistân-ı Sa’di: Mütercim Muhammed Bin Hüseyin’e aittir. Tercüme olanbu eserin tertip 

şekli de Gülistan’da olduğu gibi bir mukaddime ve sekiz bölümden oluşmaktadır. Hicri 1068’de istinsah edi-
len eser müellif nüshasıdır. Nesih hatla yazılan eser, 109 varak, meşin cilt ve 17 satırdan oluşmaktadır. Eser 
14,5x25,5 cm ebadındadır. No: 2944 

 
Başı: Hamd-ı ferâvân ü sipâs-ı bî-girân ol Halik-i zi’l-cûd vel-ihsâna…  
Sonu: Haza’l-kitâb ala yed-i izâfu’l-ibâd ü esdâku’l-kuvvâd el-mütercim… 
 
Yûsufü Züleyhâ: Şemsî adında bir şair tarafından yazılmıştır. Hicri 932’de istinsah edilmiş yazmanın 

müstensihi belli değildir. Nesih hatla yazılan eser, 108 varak, Semerkandi kağıt, meşin cilt ve 12 satırdan 
oluşmaktadır. Eser 19,5x15 cm. ebadındadır. No: 2671 

 
Başı: 
 
Sonu: 
 
Kamû ashâbına virgil selâmı 
Ki şâd it izzetin her subhü şâm 
 
Lisân-ı Arabî tâ derk kıldum 
Oturdum munı Türkî nazm kıldum 
 
Müellifleri türk olan farsça yazmalar  
 
Dîvân-ı Fuzûlî: Fuzûli’ye ait Farsça divandır. Hicri 1008’de istinsah edilmiştir. Müstensihi belli değil-

dir. Nestalik hatla yazılan eser, 66 varak, deri cilt, 11-18 satırdan oluşmaktadır. Eser 13,5x21 cm ebadında-
dır. No: 2759 

 
Başı: 
 
Sonu: 
Cezâ-yı kuşten-i pervâne şem’râ în bes 
Ki ez-nesîm dem-i subh mî-resid be-kassas 
 
Yârab be-risâlet-i Resûl-ı Arabî 
Yârab be-harîm-i ravza-i pak-ı Nebî 
 
Fihi Mâ-fih: Celaleddin Muhammed Bin Bahaeddin Belhî Rumi’nin Farsça yazılmış eseridir. Hicri 

1314’te Hacı Mirza Ali Asker Nûri’nin oğlu Abdullah Nefreşî tarafından istinsah edilmiştir. Talik hatla yazı-
lan eser, 48 varak, Avrupai kağıt, yumuşak deri cilt ve 17 satırdan oluşmuştur. Eser 12,5x19,5 cm ebadın-
dadır. No: 3186. 

 
 
Başı: Elhamduli’llahî Rabbi’l-alemîn ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve âli ve sahbihî 

ecma’în. 
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Sonu: Ve bâ-her ki u-râ „inâyet ne-bâşed eger hod peder ü mâder bâşed ez-û bîzâr şevend. 
Mesnevî-i Sultan Veled: Bahaeddin Sultan Velede aittir. Mevlana Celaleddin Rumi’nin oğludur. 

Farsça yazılmıştır. Nesih hatla yazılan eser, 248 varak, Semerkandi kağıt, 17 satır ve deri ciltten oluşmakta-
dır. Eser 23x16 cm ebadındadır. No: 2983 

Mesnevî-i Mevlâna1: Mevlâna’ya aittir. Farsça yazılmıştır. Yazma 6 bölümden oluşmaktadır. Hicri 
844’te Haydar Hafız Hüseyin tarafından istinsah edilmiştir. Nestalik hatla yazılan eser, 298 varak, Semer-
kandi kağıt, dört sütun halinde yazılmış satırlar ve eski bir deri ciltten oluşmaktadır. Eser 24,5x16,5 cm 
ebadındadır. No: 3622 

 
Başı: 
 
Sonu: 
 
Be-şinev zi-ney çün hikâyet mî-kuned 
Vü ez-cüda’ihâ şikâyet mî-kuned 
 
 
Hem hemî gûyed şotor çün huft-ı û 
Vakt-i rıhlet âmedestü cüstü cû 
 
Veled-nâme: Bahaeddin Ahmed Bin Muhammed Bin Muhammed. (Mevlana’nın oğlu) Farsça yazıl-

mış eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Nestalik hatla yazılan eser, 103 varak, 47-5 dört sütun 
halinde satırlar, Semerkandi kağıt ve deri ciltten oluşmaktadır. Eser 25x18 cm ebadındadır. No: 2707 

 
Başı: Sebeb-i inşâ-ı mesnevî-i Veledî der-beyân-ı esrâr-ı ahdî ân bûd ki hazret-i vâlidem üstâdem ü 

şeyhem Mevlâna… 
 
Sonu: 
 
Şud tamâm în nemet der-în defter 
Tâ çe âyed ez-în sipes-i diger 
 
 Sadece isimleri verilen ancak geniş kapsamlı yazamalar  
 
Külliyât-ı Emîr ‘Alî Şîr Nevâyi: Nizameddin „Alî Şîr Nevâyi’ye aittir. Külliyatta 1 mukaddime ve çe-

şitli sayılarda risale ve kitaplar bulunmaktadır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Nestalik hatla 
yazılan eser, 850 varak, ibrişimi ve terme kağıt, manzum eserler 4 sütun, mensur eserler ise tek sütun halinde 
28-29 satırdan oluşmaktadır. Manzum eserler 26x17,5 cm mensur eserler ise 25x16 cm ebadındadır. 
Külliyatta bulunan eserler şunlardır: No: 3572 

1. Mukaddime 
2. Garaibü’s-sıgar 
3. Nevaridü’ş-şebâb 
4. Bedâyiü’l-vasat 
5. Hayretü’l-ebrâr 
6. Ferhâd ü Şîrîn 
7. Leylâ vü Mecnûn 
8. Seba’-i Seyyâre 
9. Sedd-i İskender 
10. Lisânü’t-tayr 
11. Risâle-i Arûz 

                                                             
1 Tebriz Milli Kütüphanesinde bu nüsha dışında 6 nüsha daha mevcuttur. Ancak biz bunlardan istinsah tarihi en eski olanı esas aldık. Diğer nüshaların 
numaraları ise: 2589, 2661, 2741, 2980, 2993, 3602’dir. 
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12. Hamsetü’l-mütehayrin 
13. Münâcât-ı Be-Hazreti Bârî 
14. Erba’în Hadîs 
15. Nazmü’l-cevâhir 
16. Mecâlisü’n-nefa’îs 
17. Târîh-i Enbîyâ 
18. Târîh-i Mülûk-ı Acem 
19. Nesâyîmü’l-mahabbe 
20. Mahbûbü’l-kulûb 
 
Külliyât-ı Sâdıkî-i Efşâr: Safevi hükümdarlarından I. Şâh Abbâs’ın kitabdarı, Sâdıkî mahlaslı Sâdık 

Beg Efşâr’a aittir. Külliyat 20 bölümden oluşmaktadır. Nesih hatla yazılan eser, 
544 varak, 19 satır ve altın işlemeli ciltten oluşmaktadır. Eser 24,5x14,5 cm ebadındadır. Külliyatta 

yer alan bölümler şunlardır: No: 3616 
 
 
1. Zubdetü’l-kelâm (Şairin Farsça kaside ve gazellerinden oluşmaktadır.) 
2. Gazelliyât (Şairin Farsça gazellerinden oluşmaktadır.) 
3. Kıta’ât ü Eş’âr-ı Müteferrika 
4. Tezkiretü’ş-şuâra-i Mecmâü’l-havas 
5. Ruba’iyyât 
6. Nesâyih ü Hikâyât-ı Manzûm 
7. Mu’ammiyât-ı Be-nâm-ı Şu’ârâ 
8. Mesnevî-i Fetih-nâme 
9. Bakiyye-i Mecmâü’l-havâs 
10. Kasâyid ü Gazelliyât-ı Türkî 
11. Risâle-ey Der-bâb-ı Eş’âr-ı Feyzî 
12. Kanûnu’s-süve  
13. Risâle-i Hazziyât 
14. Mersiye Terkîb-i Bend 
15. Terkîb-i Bend Be-terkîb-i Hurûf 
16. Terci’-i Bend 
17. Hecv-i Haydarî Nâmi ki Ta’arruz-ı Be-Şerîf-i Tebrîzî Nemûde Bûd 
18. Münşe’ât-ı Türkî vü Fârisî 
19. Mesnevî-i Der-şikâyet-i Felek ü Muhammed Big Mezâkî 
20. Hecviyât-ı Müteferrika 
 
Sonuç 
 
Tebriz Milli Kütüphanesi’ndeki Türkçe yazmalarla ilgili daha önce yapılan katalog çalışmasının çeşitli 

yönleriyle eksik oluşu böyle bir çalışmanın ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Katalog çalışması esnasında 
Türkçe yazmaların birebir görülmeden sadece kütüphanenin hazırlamış olduğu katalogdan istifade edilmesi 
bazı yazmaların da gözden kaçmasına sebep olmuştur. Aynı şekilde yazmaların içeriklerinin bilinmeden sa-
dece isimlerinin zikredilmesi de birkaç yazma ile ilgili verilen bilgilerin eksik kalmasına yol açmıştır. Çalış-
mamızda evvela gözden kaçırılan yazmalarla ilgili bilgi verdikten sonra kütüphanedeki sayı numaralarına yer 
verdik. Sadece ismi zikredilerek geçilen yazmaların içerikleri hakkında da ayrıca bilgi verdik. Bununla bir-
likte özellikle Azeri edebiyatı ile ilgili çalışacak bilim insanlarına yardımcı olması amacıyla İran coğrafya-
sında Azeri Türkçesi ile yazılmış yazma eserleri farklı bir başlık altında topladık. Son olarak Farsça yazıl-
malarına rağmen Türk edebiyatının önde gelen şairlerine ait yazmalar hakkında da bilgi verdik. 
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M.N.Çinarcı 
 

Təbriz Milli Kitabxanasindakı türkcə əlyazmalara əlavə 
 

XÜLASƏ 
 
Türklər İslamiyyəti qəbul etdikdən sonra başda Qəznəlilər olmaqla İranda uzun zaman Türk xanədan-

lar hökmranlıq etmişdir. Bu hökmranlığının nəticəsində İran kitabxanalarının çoxunda türk dilində yazılmış 
yüzlərcə əlyazmalarının mövcudluğuna səbəb olmuşdur. Türk dilində yazılmış əlyazma əsərlərinin daha çox 
yer aldığı İranın mühüm kitabxanalarından biri Təbriz Milli Kitabxanasıdır. Bugün Təbriz Milli Kitabxana-
sında həm İran, həm də Osmanlı mədəniyyətinə və coğrafyasına aid İrana gətirilmiş türkdilli əlyazmaları yer 
almaqdadır. Bu əlyazma əsərləri osmanlı, azərbaycan və cığatay dilində yazıldıqları üçün xüsusən önəmlidir. 
Təbriz Milli Kitabxanasında saxlanılan türkcə əlyazma əsərlərlə bağlı daha əvvəl Şadi Aydın bir kataloq ha-
zırlamışdır. Ancaq kataloqda əlyazmaların çoxu haqqında məlumat verilməmiş və əsər adları dəyişik şəkildə 
göstərilmişdir. Apardığımız araşdırmalar zamanı kataloqda olmayan əsərlər haqqında geniş məlumat əldə 
edib bu məqalədə göstərməyə çalışmışıq. 

 
M.N.Chinarci 

 
Addition to Turkish manuscripts in Tabriz National Library 

 
SUMMARY 

 
Turkish and Persian cultures are two major neighboring civilizations that have influenced and fed each 

other for centuries not only in geographical sense but also in the context of exchange and coexistence of 
literary values. Especially after Turks’ adoption of Islam, Turkish dynasties like Ghaznavids ruled over Iran 
for a long period. As a natural result of this sovereignty process, in Iran today, hundreds of manuscripts 
written in Turkish are available in most libraries. One of the significant libraries in Iran where Turkish 
manuscripts are plentiful is the Tabriz National Library. Today, there are Turkish manuscripts in the Tabriz 
National Library both from Ottoman geo-cultural territory which were brought to Iran in that era. These 
manuscripts, when they are thought in view of Turkish language, have considerable significance as they were 
written in Ottoman, Azeri and Cagatay. Şadi Aydın conducted cataloque study before concerning the Turkish 
manuscripts that are in the Tabriz National Library; yet, existence of the manuscripts which escape from 
notice and those which have never been published and the manuscripts demonstrating difference in terms of 
their names to do with their content and revelation of manuscripts without any kind of selection applied to 
them lay the foundations of making this research. 
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Emek Üşenmez 
Türkmenistan Milli Golyazmalar Enstitüsü 

 
TÜRKMENİSTAN MİLLİ EL YAZMA ESERLER ENSTİTÜSÜ 

KÜTÜPHANESİ VE KÜTÜPHANEDE SAKLANAN HOCA  
AHMED- İ YESEVÎ-KUL SÜLEYMAN BAKIRGANÎ  

 
 
Açar sözlər: Xoca Əhməd Yasəvi, Divan-i Hikmət, Qul Süleyman Bəkirqani (Hakim Ata), Türkmənis-

tan Milli Əlyazmalar İnstitutu 
Ключевые слова: Ходжа Ахмед Ясеви, Диван-и Хикмет, Куль Сулейман Bakırgani (Хаким Ата), 

Национальный Институт Рукописей Туркменистана 
Key words: Khoja Ahmat Yasawi, Divan-i Hikmat, Kul Süleyman Bakırganî (Hakim Ata), National 

Institute of Manuscripts of Turkmenistan  
 
Giriş 
 
Sovyet Rusya’nın dağılmasından sonra 1990 (27 Ekim 1991) başlarında bağımsızlığına kavuşan Tür-

kistan ülkelerinden biri de Türkmenistan’dır. Bağımsızlık sonrasında hızlı bir kalkınma hamlesi başlatan ül-
ke, kendi dil ve kültür hazinesini ortaya çıkarmak, tanıtmak maksadı ile değişik çalışmalar başlatmıştır. 
Türkmen Türkçesi ile yazılan eserler belirlenerek, bunların Türkmenistan’a kazandırılması noktasında üstün 
gayret ve çaba gösterilmiştir. Türkmen Türkçesi, kültürü ve edebiyatının mahsullerini araştırmak, bulmak ve 
Türkmenistan’a kazandırmak yolunda atılan adımların başında El Yazma Eserler Enstitüsünün kuruluşu 
gelmektedir. Türkmenistan’ın birinci devlet başkanı Büyük Saparmurat Türkmenbaşı’nın genelgesi ile 15 
Mart (Nevruz) 1993’te Türkmenbaşı Adındaki Türkmenistan Milli Golyazmalar Enstitüsü kurulur. Türkme-
nistan’ın başkenti Aşkabat şehrinde kurunla bu enstitü Türkmen diline ait el yazmaların toplanması, korun-
ması, tasnif edilmesi ve neşriyatı gibi alanlarda çalışmaları yürütmektedir. 1996 yılında bugünkü görkemli 
binasına taşınan enstitü ilk iş olarak dünya sathına yayılmış Türkmen yazma eserlerini tespit ve bunların bir 
kopya nüshasını Türkmenistan’a getirme işini üstlenmiştir. Sovyetler zamanında çok sayıda el yazma eser 
ülkeden çıkartılmıştır. Bu konuda ciddi çalışmalar yapan Türkmenistan Milli Golyazmalar Enstitüsü çok 
sayıda Türkmen yazma eserlerinin kopya nüshasını kurum çatısı altında toplamıştır. Şunu açık biçimde ifade 
etmek gerekir ki Türkmenistan devlet başkanlarından gerek Saparmurat Türkmenbaşı gerekse mevcut devlet 
başkanı Gurbangulı Berdimuhammedov dil-edebiyat-kültür çalışmalarına ayrı bir önem vermişlerdir. Söz 
konusu enstitünün kurulması sonrasında yapılan çalışmalara batlığımız zaman bu durumu net biçimde 
görmek mümkündür. 

 
Türkmenistan Milli El Yazma Eserler Enstitüsünün Bölümleri 
 
Türkmenistan Milli Golyazmalar Enstitüsü toplamda yedi bölümden oluşan bir kuruluştur. Çok sayıda 

akademisyen ve çalışanı olan yazma eserler enstitüsündeki mevcut bölümler şunlardır: 
 
1. Tekstoloji ve Neşir Bölümü 
2. Halk Edebiyatı (Foklar) Bölümü 
3. İlmî Tasvir Bölümü 
4. Türkmen Tarihinin Kaynakları Bölümü 
5. Türkmen Dilinin Kaynakları Bölümü 
6. Bakım ve Tasnif Bölümü 
7. Restarosyon ve Bakım Bölümü 
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1. Tekstoloji ve Neşir Bölümü 

 
Tekstoloji ve Neşir bölümünde Türkmen diline, edebiyatına, tarihine ait yazmaların tespiti, yurt dışın-

da olanların temin edilip (kopya veya değişik şekillerde) bunlar arasında çeşitli yönlerden öne çıkanların ya-
yımlanması, gibi başlıklar yer alır. Bu kapsamda çok sayıda yazma eser, değişik ülke kütüphanelerinden ge-
tirtilerek modern Türkmen Türkçesiyle ilmi yayın olarak neşredilmektedir. Mayıs 2012’de gerçekleştirmiş 
olduğumuz Türkmenistan seyahati sırasında Türkmenistan Milli Golyazmalar Enstitüsü’nü ziyaret etmiştik. 
ekstoloji ve Neşir Bölümünde bahsi geçen türden çalışmaları, yayınları, yurt dışından getirtilmiş olan onlarca 
yazma eser fotoğrafını yakından görme fırsatı yakalamıştık. Zemahşeri, Kul Süleyman (Gul Süleyman), Gul 
Gedâî, Gul Şerif, Şemsi Uzkendî, Bayram Han ve benzeri çok sayıda edibe ait eserler modern Türkmen 
Türkçesine aktarılarak yayımlanmıştır. 

 
2. Halk Edebiyatı (Foklar) Bölümü 
 
Türkmen halk edebiyatı ve folkloru köklü bir geçmişe sahiptir. Sözlü kaynaklar (destanlar, halk hika-

yeleri, masallar vs) bakımından çok zengin olan Türkmen edebiyatına ait yüzlerce folklor- halk edebiyatı 
ürünü, Türkmenistan Milli Golyazmalar Enstitüsü bünyesindeki Halk Edebiyatı (Foklar) Bölümü tarafından 
işlenmektedir. Şehzade Ferhat ve Şirin, Köroğlu (Göroğlu), Emir Hemze, Şehname, Kıssa-yı Yusuf ve bunun 
gibi çok sayıda halk edebiyatı ürünü söz konusu bölüm tarafından hazırlanarak neşredilmiştir. Türkmen halk 
ozanlarının, bahşılarına ait edebi malzemeler de yine bu bölüm tarafından kayda geçirilerek bilimsel yayın 
olarak bilim alemine sunulmaktadır. 

 
3. İlmî Tasvir Bölümü 
 
Türkmenistan Milli Golyazmalar Enstitüsü bünyesindeki en faal bölümlerden birisidir. Bu şubenin asıl 

amacı enstitüde yer alan eski şark elyazmalarının tavsifini yapmaktır. Mevcut el yazma eserler çeşitli açılar-
dan sınıflandırılarak ortaya bir envanter çıkarılmıştır. Arapça ve Farsça eserler ayrı kataloglar hâlinde neşr-
edilirken Türkçe yazma eserler de buna mukabil farklı bir katalog çatısı altında toplanarak yayımlanmıştır. 
Türkçe el yazmalar sadece neşredilmekle kalmamış kendi içinde de bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Öne 
çıkan Türkmen ediplerinden Mahtumkulu, Andelib gibi şairlere ait el yazmalar ayrıca tasnif edilerek yayım-
lanmıştır. Bu yayımlarda nüshalarla ilgili katalog numaraları, tavsifler ve yazma esere ait pek çok bilgi yer 
almaktadır. İlmî Tasvir Bölümü Harezm-Kıpçak devrine ait pek çok Türkçe eserin modern Türkmen Türk-
çesine aktarılmasını sağlamıştır. Söz konusu eserler arasında Harezmî’nin Muhabbetnâmesi, Şeyh Şeref Ha-
rezmî’nin Muinü’l Mürid, Vefayî, Revnakü’l İslam ve benzeri eserler yer almaktadır. 

 
4. Türkmen Tarihinin Kaynakları Bölümü 
 
Adından da anlaşılacağı üzere bu bölüm Türkmen tarihine ait el yazmaların saptanması, erişilmesi ve 

neşredilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Bu bağlamda enstitü, gerek kendi eli altında bulunan yazma eser-
lerden gerekse Türkmenistan dışındaki yazmalardan istifade etmektedir. Yurt dışında bulunan yazmaların 
kopyalarından yararlanılmak sureti ile Türkmen tarihini uzaktan yakından ilgilendiren her ne var ise günü-
müz Türkmen Türkçesi ile neşredilmektedir. Bu yayınlar arasında Salar Baba’nın Câmiü’t Tevârih, Selçuk 
Neslinin Tarihi, Muhammed ibn İbrahim’in Kirman Tarihi, Yusuf ibn Abdullatif’in Haberler’in Halka’sı, 
Oğuzname’nin Aşkabat, Kazan ve Paris nüshaları, Gülbeden Begim’in Hümayunnâme adlı eserleri zikredi-
lebilir. 

 
5. Türkmen Dilinin Kaynakları Bölümü 
 
Bu bölüm de tıpkı tarih bölümü gibi kadim Türkmen geçmişine ait dil yadigârları üzerinde çalışmalar 

yürütmektedir. Genel olarak Türk dil ve tarihine baktığımız zaman 13-14. asırlara kadar ortak dil ve tarih bir-
liğinden söz etmek mümkündür. Kaba taslak olarak Moğol istilasından sonra Türkistan bölgesinde siyasal 
birliğin parçalanması sonrasında dil-tarih ve kültür birliğinde de ayrışma ve dağılma meydana gelmiştir. 
Türkmenistan Milli El Yazmalar Enstitüsü bünyesinde yer alan Türkmen Dilinin Kaynakları Bölümü söz 
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konusu ortak geçmişten hareketle Türk dilinin bilinen ilk yazılı belgeleri olan Orhun Abideleri’ni neşret-
miştir. Devamında Türk dilinin temel eserlerinin sözlüklerinin hazırlanması ve yayımlanması karşımıza çık-
maktadır. Bu bağlamda yayımlanan dil çalışmaları arasında Oğuz-Orhun Yazılı Yadigârlıklarının Sözlüğü, 
Şemseddin Samî’nin Kamusu’l Âlam I, II, Şeyh Süleyman Buhari’nin Çağatayca-Osmanlıca Lügat’i, Devlet 
Muhammed Azadî’nin Vaaz-i Azadî adlı meşhur eserinin sözlüğü, Abuşka, İbn Mühenna sözlükleri, Eski 
Türkmen Dilinin Sözlüğü ve benzerleri yer almaktadır. Ayrıca enstitü sözlük çalışmalarına özel ilgi göster-
mektedir. 1727’de Karakoyunlu Muhammedtağı tarafından yazılan ve müellif nüshası Hindistan’ın Hayda-
rabad şehrinde bulunan (Kültüral 2009: 791) Ferheng-i Türkî adlı hacimli sözlük Türkmenistan Milli El 
Yazmalar Enstitüsü tarafından tafsilatlı biçimde yayına hazırlanmaktadır. 

 
6. Bakım ve Tasnif Bölümü 
 
Enstitünün bu bölümünde görev yapanlar öncelikle fontlarda yazılı olan yazma eser bilgilerini bilgisa-

yara aktarmaktadırlar. Aktarılan yazmalar tasnif ve katalog çalışmasına tabi tutulmaktadır. Enstitü bünyesin-
deki yazma eserlerden faydalanmak isteyenlere gerekli destek ve hizmetin verildiği bu bölüm aşınmış ve 
tahrif olmaya yüz tutan yazmaları tamir bölümüne sevk eder. Bunlara ek olarak yabancı ülkelerden gelen 
yazma eserlerin fotoğraflanma ve tasnif işlemlerini de yürüten bölüm gerek satın alma gerekse hibe yoluyla 
kendilerine getirilen yazma eserleri de araştırmacıların hizmetine sunmak için çaba sarf etmektedirler. 

 
7. Restarosyon ve Bakım Bölümü 
 
Bu bölümde yıpranmış, böceklenmiş, nemlenmiş ve tahrif olmaya yüz tutmuş yazma eserler gerekli 

denetimlerin ardından tamir ve sağlamlaştırma işlemlerinden geçmektedir. Varakları kopmuş, cildi zarar gör-
müş, dışarıdan getirilmiş ama bakımsız olan yazmaların her türlü tamir bakım işlemleri bu bölüm tarafından 
yürütülmektedir. 

 
Aşkabat şehir merkezinde Puşkin sokağında heniş bir avlu içinde dört katlı bina ile çalışmalarını yürü-

ten Türkmenistan Milli Golyazmalar Enstitüsü bünyesinde Arapça, Farsça, Türkçe olmak üzere on binden 
fazla yazma eser saklanmaktadır. Mevcut yazma eserlerden en eskisi H. 718/1318 istinsah tarihlidir. Bu eser 
Nasîruddin Tusî (1201-1274) tarafından İbn-i Sina (980-1037)’nın El İşarat ve’l Tembihat eserine yazılan 
şerhtir. Kütüphane bünyesinde saklanan en eski Türkçe yazma eser ise 1556 tarihli olup Salar Baba’ya ait 
olan Câmiü’t Tevârih’tir. Müellif hattı ile eser verenler arasında Salar Baba, Devlet Muhammed Azadî, 
Molla Nefes, Gurtoğlu, Molla Murt gibi edipler vardır. Yazma eser kütüphanesinde yer alan ve ebat bakı-
mından en küçük eser ise Muhammed Serahsî (XI. asır sonları-XII. Asır başları) kalemine mensup El Muhit 
adlı eserdir. Kütüphanenin 206 numaralı odasında seyrek-nadir el yazmalar saklanmaktadır. Tek nüshası bili-
nen bu eserler arasında İbn-i Sina’nın Min Mücerrebat el Hakim el Reis; Ebu Hasan Ali İbn Muhammed 
Nazandusî’nin Ravzatu’l Ulema ve’l Fuzala gibi eserleri yer almaktadır. 

Yüzden fazla çalışanı ile Türkmen diline ve kültürüne hizmet eden Türkmenistan Milli Golyazmalar 
Enstitüsü son 20 yıl içinde yüzden fazla yazma eseri neşretmiştir. Çalışmalarını aralıksız devam ettiren 
enstitü çeşitli ülkeler ve enstitü-üniversitelerle işbirliği yapmaktadır. Karşılıklı ilmî ziyaretler, eğitimler, 
seminerler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri ve benzeri ülkelerle işbirliği 
anlaşmaları imzalanmıştır. Çok sayıda uluslar arası sempozyuma da ev sahipliği yapan enstitü özellikle yurt 
dışına çıkarılmış Türkmen el yazmalarının tekrar kazanılması noktasında çaba sarf etmektedir. Yapılan 
çalışmalar sonucu 700’den fazla el yazma kütüphaneye kazandırılmıştır. Türkmen halkı da bu konuda hassas 
davranarak ellerine geçen yazma eserleri enstitüye teslim etmektedir. Sapar Murat Türkmenbaşı dahi 
enstitünün kurulduğu yıllarda kendi koleksiyonundaki yazma eserleri buraya hibe etmiştir. 

 
Türkmenistan Milli El Yazma Eserler Enstitüsü Kütüphanesinde saklanan eserler hakkında 
 
Türkmenistan Milli El Yazma Eserler Enstitüsü bünyesindeki yer alan yazma eserler dillerine göre tas-

nif edilmiştir. Arapça, Farsça ve Türkçe olarak tasnif edilen eserler arasında Türkçe eserler elbette farklı bir 
yer tutmaktadır. Türkçe eserler içinde en eski olanı Salar Baba’nın kaleme aldığı olan Câmiü’t Tevârih olup 
eser, 1556 istinsah tarihlidir. Şadi Aydın ve Ahmet Ata, Türkmenistan El Yazma Eserler Kütüphanesinde 
saklanan Hoca Ahmed-i Yesevî, Ali Şir Nevaî ve Fuzulî’ye ait olan yazma eserleri tavsif eden bir makale 
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yayımlamışlardır (Aydın-Ata, 2007: 168-202). Mezkur ediplere ait toplam 99 yazma eserin tavsifini veren 
araştırmacılar Türkmenistan Milli El Yazma Eserler Enstitüsü bünyesinde bulunan yazma eser tavsifleri hak-
kında yapılan çalışmalara değinmişlerdir. Ayrıca bu makalede Türkistan bölgesinde Merv, Semerkant, Buha-
ra, Köhne Ürgenç ve benzeri şehirlerdeki yazma eserlerin Ruslar ve Batılılar tarafından kendi ülkelerine gö-
türüldüğüne dair araştırmacıların görüşlerine yer verilmiştir. 

Türkmenistan Milli El Yazma Eserler Enstitüsü çok sayıda Türkçe eser ihtiva etmektedir. Bu eserler 
arasında müellifi ve tarihi belli olmayan yüzlerce yazma mevcuttur. Bu yazma eserlerin çoğu halk edebiyatı 
sahasına ait olup ekseriyette Köroğlu, Tahir ve Zühre ve benzeri kıssa ve hikâyelerden müteşekkildir. Bunla-
rın dışında yazarı ve tarihi belli olmayan manzum metinler de azımsanmayacak kadar çoktur. Bu türden yaz-
malar genellikle peygamber kıssaları, son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (sav) efendimizin Miraç’a çı-
kışı, yine peygamber efendimizle ilgili diğer hususların Türkçe manzum biçimde yazıya geçirilmiş biçimle-
rinden ibarettir. Türkmenistan Milli 

 
El Yazma Eserler Enstitüsü bünyesinde bulunan yazmaları şu başlıklar altında sınıflandırabiliriz: 
 
1. Karahanlı-Harezm-Çağatay Türkçesi İle Yazılmış Eserler (XII-XVII yy) 
 
2. XVIII-XIX. Yüzyıla Ait Eserler 
 
3. Şairi Ve Yüzyılı Bilinmeyen Manzumeler 
 
4. Yazarı bilinmeyen kıssa ve destanlar 
 
5. Yazarı bilinen destanlar 
 
6. Dinî Eserler 
 
7. Tarihi Eserler 
 
8. Sözlük ve Gramerler 
 
Hoca Ahmed-i Yesevî ve Süleyman Hakim Ata’nın Hikmetleri Hakkında 
 
12. yüzyılın Türk mutasavvıflarından Sayramlı Hoca Ahmed-i Yesevî (Ata Yesevî) Türkistan’da Pir-i 

Türkistan olarak ün salmıştır. Onun hikmetleri asırlarca okunmuş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Hoca Ah-
med-i Yesevî hazretlerinin hikmetlerinden müteşekkil esere Divan-ı Hikmet adı verilmiştir. 

“Ahmed Yesevî dinî tasavvufî halk edebiyatımızın ilk büyük siması olarak asırlarca Türk dünyasında 
etkisini sürdürmüştür” (Hacızade 1997:11). Divan-ı Hikmet’in Türkiye ve dünya kütüphanelerinde çok sayı-
da yazma ve basma nüshası mevcuttur. Türkmenistan Yazma Eserler Enstitüsü Kütüphanesinde bulunan Di-
van-ı Hikmet nüshaları hakkında kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Şadi Aydın ve Ahmet Ata tarafından 
hazırlanan bir makalede söz konusu kütüphanede 13 adet Divan-ı Hikmet nüshasının kısa tavsiflerine yer 
verilmiştir (Aydın-Ata 2007:172-175). 

“Süleyman Hakim Ata’nın bilinen veya ona ait olduğu ifade edilen üç eseri vardır. Bunlar Bakırgan 
Kitabı, Ahir Zaman Kitabı (veya Takî Aceb Kitabı) ve Hazret-i Meryem Radıya'llahu Taalâ Anhâ Kita-
bı'dır… Hakim Ata'nın ölüm tarihi, H. 582 / M. 1186/87’dir. Mezarı Akkurgan’dadır. Hikmetler, dil özellikl-
eri açısından Orta Asya’da bütün Türk toplulukları arasında kullanılan ortak bir yazı dilinin, Çağatay Türk 
yazı dilinin özelliklerini gösterirler” (Kaya 2008: 327). Türkiye’de, Kul Süleyman Bakırganî (ks) hazret-
lerinin hikmetleri üzerindeki ilk çalışmalardan biri Önal Kaya tarafından yapılmıştır (Kaya 1998: 73-209). 
Önal Kaya’nın kitap hacmindeki makalesinde Kul Süleyman Bakırgani (ks) hazretlerinin hayatı, eserleri, 
eserleri üzerine yapılan çalışmalara yer verilmiş devamında ise yazma ve basma nüshalardaki 37 hikmetten 
29 tanesinin dil hususiyetleri ve dizini yer almaktadır. Önal Kaya ilk makalesinde inceleyemediği kalan 8 
hikmeti bir başka makalede ele almıştır (Kaya 2008: 325-348). 
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Yazma Esere Ait Bilgiler  
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 1876 
Adı Divan-ı Hikmet 

 حكمت خواجه احمد يسوي

Müellif Hoca Ahmed-i Yesevî 
 خواجه احمد يسوي

Müstensih/İstinsah yeri  
Varak Sayısı 110/27b-137a 
Satır Sayısı ve ebatları 13/26x16 (20x12) 
İstinsah Yılı 1261/1845 
Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, Semerkant kağıdı, yeşil renkli sert kartonla ciltlenmiş 

(1265’te Molla Abdulkadir tarafından ciltlenmiştir) 

Başı بسم هللا دين بيان ايالب ايتسم حكمت 
 طالبالرغــه دري گوهر ســـاچتيم منا
Bismillah dip beyân éylep aytsam hikmet 
Tâliblerğa dürri gevher saçtım mana 

Sonu تپار بنده يورسه دايم استاب سني 
 مطلبني تجـــدني ديب ايمارمــــو
Tapar bende yürse dâim istep seni 
Matlabını tecdini dép émer mü 

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerini içeren dinî-tasavvufî manzumeler. Bu el 
yazma eser birkaç kez el değiştirmiştir. Yazma eserin son sahibinin Şeyh Muhammed Sıddık 
Handurdu adlı biri olduğu 151a varağında yazmaktadır. Eserin 27a varağında ise Sarı Kızı 
Annagül Marlı oğlu Handurdu kaydı yer almaktadır. 1960 yılı Ağustos (Alparslan) ayında 
Mahtumkulu Dil ve Edebiyat Enstitüsü araştırmacılarından Abdurrahman Mülkamanow bu 
yazma eseri Mervli Atageldi Sadıkov’dan alıp hazineye teslim etmiştir. El yazma içinde irili 
ufaklı çok sayıda eser mevcuttur. Şems Uzkendî’nin Hz. Fatma ve Hz. Peygamber efendimi-
zin vefatlarına dair manzumeleri (137a-145a), nikah, sadaka ve benzeri dini hususlarda birkaç 
varaklık metinler, Melike Dilârâm Destanından bir parça (12a-17b), Meşreb’in gazelleri 
(4a-9b), Hz. İsa ve Hz. Peygamber hakkında rivayetler yer almaktadır. 

 

1 
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 

                                                             
1 Bu tip isim kısaltmaları Harezm Daşoğuz bölgesine aittir. Muhtemelen müstensih Daşoğuz bölgesindendir. 

Yazma Esere Ait Bilgiler                                                      2 
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 3746 
Adı Divan-ı Hikmet 

 حكمت خواجه احمد يسوي

Müellif Hoca Ahmed-i Yesevî 
 خواجه احمد يسوي

Müstensih/İstinsah yeri Molla Oser Adına bin Orazmet (Orazmuhammet)1 
 مال اوسر آدنه بن اورازمت

Varak Sayısı 85/1a-85b 
Satır Sayısı ve ebatları 15/24x14 (18,5x17,5) 
İstinsah Yılı Tahminen 19. Asır 
Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, Hokant kağıdı, siyah mürekkep, üzerine deri çekilmiş karton cilt. 
Başı سيزني بيزني حق يراتي طاعت اوچون 

Sizni bizni Hak yarattı tâ’at uçun 
Sonu دلينكا بولمـسـه اندوه ماتــم 

 تريك ليك سنكادور مثلي جهنم
Dilinge bolmasa enduh mâtem 
Tiriglik sengedür misl-i cehennem 

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerini içeren 
dinî-tasavvufî manzumeler. Eser içinde Kul Süleyman’a ait manzumeler de vardır (28b, 30b, 
47b, 56b). 



     
ƏLYAZMALAR YANMIR 

 

105 
 

№ 1, 2015 

Yazma Esere Ait Bilgiler                                                               3 
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 4653 
Adı Divan-ı Hikmet 

 حكمت خواجه احمد يسوي
Müellif Hoca Ahmed-i Yesevî 

 خواجه احمد يسوي

Müstensih/İstinsah yeri Molla Oser Adına bin Orazmet (Orazmuhammet)1 
 مال اوسر آدنه بن اورازمت

Varak Sayısı 208/1a-208b 
Satır Sayısı ve ebatları 15/25,5x15,5 (19x6,5) 
İstinsah Yılı Tahminen 19. asır başları 
Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, Şark kağıdı, deri cilt, her şiirin baş satırı kırmızı 

mürekkeple yazılmış 

Başı مصطـفـــي ديك ايلني كــزيب يـتـم كوال 
 دنيا پرست نا جنس الر دين بويوني توال
Mustafâ dik eyleni kezip yetim köle 
Dünyâ perest nâcinslerdin boyunı töle 

Sonu اي احمد اشني يخشي بيل يوقتور بو سوزده قال قيل 
 ايال بــو يـولــدين قــال قـيل گـوروكـفـن فكـريني قيل
Ey Ahmed eşini yahşı bil yoktur bu sözde kâl (u) kîl 
Eyle bu yoldın kâl (u) kîl gûr u kefen fikrini kıl 

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerini içeren dinî-tasavvufî manzumeler. Bu yaz-
mayı Sayat civarından Orak Allanazarov 1986’da hazineye teslim etmiştir. 23. varak boştur, son-
da hatime var. Nüsha baş taraftan eksiktir. 209 ve 210 numaralı varaklarda Farsça yazarı belli ol-
mayan metin vardır. 

 
Yazma Esere Ait Bilgiler                                                            4 
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 6094 
Adı Divan-ı Hikmet 

 حكمت خواجه احمد يسوي

Müellif Hoca Ahmed-i Yesevî 
 خواجه احمد يسوي

Müstensih/İstinsah yeri  
Varak Sayısı 62/1a-62b 
Satır Sayısı ve ebatları 13/24x13,5 (19,5x9,5) 
İstinsah Yılı Tahminen 19. asır. 
Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, Semerkant kağıdı, baş ve son kısımları eksik, yazılar tahrif olmuş. 

Başı دنياليكدين ذره برسه هركز المه 
  ارانالرنينك يولين ايزالب هركزقالمه
Dünyâlikdin zerre berse hergiz alma Erenlerning yolın izlep hergiz kalma 

Sonu محبت نينك بازاريده جوالن قيليب 
 آخرتني سوداسني باشالسم من
Muhabbetning bâzârıda cevlân kılıp 
Âhiretni sevdâsını başlasam men 

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerini içeren dinî-tasavvufî manzumeler. Eser 
içinde Kul Süleyman’a ait manzumeler de vardır (32a, 34a, 48a, 49a). Bu yazmayı Aşkabatlı 
Ballıyev Gurbanberdi 1990 yılında hazineye hibe etmiştir. 

 
 
                                                             
1 Bu tip isim kısaltmalrı Harezm Daşoğuz bölgesine aittir. Muhtemelen müstensih Daşoğuz bölgesindendir 
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Yazma Esere Ait Bilgiler                                           5 
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 6089 
Adı Divan-ı Hikmet 

 حكمت خواجه احمد يسوي

Müellif Hoca Ahmed-i Yesevî 
 خواجه احمد يسوي

Müstensih/İstinsah yeri  
Varak Sayısı 7/1a-7b 
Satır Sayısı ve ebatları 11/26x15 (18x9) 
İstinsah Yılı Tahminen 19. asır. 
Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, Hokant kağıdı, baş ve son kısımları eksik, yazılar tahrif olmuş. 

Başı محبت نينك شرابين قولغه آليب محمد 
 ذاكر ال رغه سونوبان سقابولور دايما
Muhabbetning şarâbın kolga alıp Muhammed 
Zâkirlerga sunuban sâkî bolur daimâ 

Sonu تاغــدين اغيركناهينك بار اوزونكا كيل 
 حق جمالين كورساتمسه ضامين بوالي
Tagdın agır günahıng bar özünge kél 
Hak cemâlim körsetmese zâmin bolay 

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerini içeren dinî-tasavvufî manzumeler. 
Bu yazmayı Aşkabatlı Ballıyev Gurbanberdi 1990 yılında hazineye hibe etmiştir. 

 
 

Yazma Esere Ait Bilgiler                                              6 
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 6139 
Adı Divan-ı Hikmet 

 حكمت خواجه احمد يسوي

Müellif Hoca Ahmed-i Yesevî 
 خواجه احمد يسوي

Müstensih/İstinsah yeri  
Varak Sayısı 6/1a-6b 
Satır Sayısı ve ebatları 10/16x12 (15x10,5) 
İstinsah Yılı Tahminen 19. asır. Sonları 
Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, Şark kağıdı, baş ve son kısımları eksik, yazılar tahrif olmuş, ciltisiz 
Başı اكـر جه نوح اوغـلون عـرضين ايتي 

  خــــداديـن ليس مـن اهـليك اشـيني
Egerçi Nuh oğlun arzın eyitti Hüdâdın “leyse min ehleke1” işitti 

Sonu قيامت كون قوشوليب جان ايله تن 
 قو بار هر يار اوزنينك دوستي بيرالن
Kıyâmet kün koşulıp cân ile ten 
Ko bar her yâr özning dostı birlen 

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerini içeren dinî-tasavvufî manzumeler. 
Bu yazmayı Aşkabatlı Ballıyev Gurbanberdi 1990 yılında hazineye hibe etmiştir. 

 
  

                                                             
1 Hûd suresi 46. Ayet-i kerimede geçen bir ifade. 
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Yazma Esere Ait Bilgiler                                          7 
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 6659 
Adı Divan-ı Hikmet 

 حكمت خواجه احمد يسوي

Müellif Hoca Ahmed-i Yesevî 
 خواجه احمد يسوي

Müstensih/İstinsah yeri  
Varak Sayısı 14/1a-14b 
Satır Sayısı ve ebatları 15/19x14 (15x10,5) 
İstinsah Yılı Tahminen 19. Asır 
Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, Avrupa kağıdı, siyah mürekkep, iyi muhafaza edilmediği için epey tahrif olmuştur. 

Başı پيغــمبردين پيامليق شيخـيم احمــد يســوي 
 صديق ديك اخالص ليق شيخيم احمد يسوي
Peygamberdin peyâmlık şeyhim Ahmed Yesevî 
Sâdık dik ihlâslık şeyhim Ahmed Yesevî 

Sonu وادريغـا كچدي عــمروم قالدي بقا 
 يكيت ليك يل ديك اوتي سو ديك اقا
Vâ dirîgâ keçdi ömrüm kaldı bekâ 
Yigitlik yel dik ötti su dik aka 

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerini içeren dinî-tasavvufî manzumeler. 
Toplam 21 adet hikmet mevcuttur. Yazmanın baş kısmında yer alan hikmetler muhtemelen 
Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) takipçileri tarafından yazılmıştır. 7 ve 8b varaklarında Kul 
Süleyman’a ait iki şiir yer almaktadır. 

 
Yazma Esere Ait Bilgiler                                              8 
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 652 
Adı Divan-ı Hikmet 

 حكمت خواجه احمد يسوي

Müellif Hoca Ahmed-i Yesevî 
 خواجه احمد يسوي

Müstensih/İstinsah yeri  
Varak Sayısı 31/1a-31b 
Satır Sayısı ve ebatları 13/21x17,5 (17x12) 
İstinsah Yılı Tahminen 20. asır başları 
Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, Avrupa kağıdı, siyah mürekkep, iyi muhafaza edilmediği için epey tahrif olmuştur, 

ciltsiz, varaklar dağılmış. 

Başı محنت نينك آتين اشتيب كريان بولدوم 
 كــوزي كريان مراديغــه يتار دوســتالر
Mihnetning atın eşitip giryân boldum 
Közi giryânmurâdıga yeter dostlar 

Sonu كيجه كوندوز حق ذكركا مشغول بولغـيل 
 جــبــر ســـتم كــوندين كونكا آرتار بولدي
Keçdi kündüz Hak zikrge müşgûl bolgıl 
Cebr sitem kündin künge artar boldı 

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerini içeren dinî-tasavvufî manzumeler. 
Toplam 40 adet hikmet mevcuttur. Varak 12’de Kul Süleyman’a ait şiir yer almaktadır. 32. 
varakta ise Mahtumkulu’nun Çilimkeş adlı şiirine yer verilmiştir. 
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Yazma Esere Ait Bilgiler                                          10 
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 3269 
Adı حكمت الر 

Hikmetler 

Müellif Hoca Ahmed-i Yesevî 
 خواجه احمد يسوي

Müstensih/İstinsah yeri  
Varak Sayısı 40/97b-136b/ 6b, 84a, 91b, 95a 
Satır Sayısı ve ebatları 13/25x14 (19x9,5) 
İstinsah Yılı İki yerde tarih var: 1252/1836 (47a) ve 1264/1868 (4a) 

Hattı ve diğer vasıflar Kokant kağıdı, nestalik, bakımsız, bazı yerleri kopmuş, siyah 
mürekkep, mavi karton cilt 

Başı  
Sonu  
Konu Mecmua içinde 18. yüzyıl şairlerinden Hoca Nazar Hüveyda’nın şiirleri de yer almaktadır. 

Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerini içeren dinî-tasavvufî manzumelerde 
toplam 8 adet hikmet mevcuttur. 

 

Yazma Esere Ait Bilgiler                                   9 
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 58 
Adı Divan-ı Hikmet 

 حكمت خواجه احمد يسوي

Müellif Hoca Ahmed-i Yesevî 
 خواجه احمد يسوي

Müstensih/İstinsah yeri  
Varak Sayısı 5/1a-5b 
Satır Sayısı ve ebatları 17/21x13 (18x9) 
İstinsah Yılı 19. yy başları (tahminen) 
Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, Rus kağıdı, siyah mürekkeple yazılmış. 
Başı ير آستيغه قاچب كيرديم نادانالردين 

 ايلكيم آجيب دعا تيالب مردانالردين
Yer astığa kaçıp kirdim nâdânlardın 
Éligim açıp duâ tilep merdânlardın 

Sonu حقيقت نينك يوالرينينك عــقبســـي كـــوب 
 اول يوالرغه كورماي بيلماي بولمس توريب
Hakikatnıng yollarınıng ukbâsı köp 
Ol yollarga körmey bilmey bolmas turıp 

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerini içeren dinî-tasavvufî manzumeler. 
Toplam 8 adet hikmet mevcuttur. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muhtelif Eserlerde  
TMEE’de muhtelif şairlerin eserlerinde Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerine 

rastlanılmaktadır: 
1733 envanter numaralı Sebâtü’l-Âcizîn adlı eserin 148a varağı 
2914 envanter numaralı Sebâtü’l-Âcizîn adlı eserin 73a varağı 
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Nurmuhammed Andelip’in Sa’d-ı Vakkâs adlı 504 envanter numaralı yazma eserinin 4a-16b varak-
ları 19. asırda istinsah edilmiş (M. 1850) 512 envanter numaralı bir mecmua (Kıssa-i İskender) içinde 180a-
183b; 185a-193b varakları arasında Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetleri yer almaktadır. 
 

Mecmualarda 
 

TMEE’de Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerinden örnekler barındıran çok sayıda 
mecmua mevcuttur. Bu mecmualarda sadece Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretleri değil Kul Süleyman 
(Süleyman Bakırganî) Alişir Nevai, Mevlana Lutfi, Gedai, Fuzuli vs çok sayıda şairin şiir örneklerini görmek 
mümkündür. Muhtelif mecmualarda Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetleri bazen tek bir 
varakta bazen de onlarca varakta geçmektedir. Bu mecmuaların istinsah tarihi ortalama olarak 18. yüzyılın 
sonları ile 19. yüzyıl başlarına tekabül eder. 
 

5624 envanter numaralı mecmuanın 2b varağında 
3772 envanter numaralı mecmuanın 60b-62a varaklarında 
3269 envanter numaralı mecmuanın 6b, 84a, 91b, 95a varaklarında 
3314 envanter numaralı mecmuanın 186b-249a varakları arasında 
5930 envanter numaralı mecmuanın 4a-4b,13b, 15b, 16b, 22a-22b, 27a, 28a, 33b-34a, 37b-38a, 50b-
51b, 59b, 64a varaklarında 
5739 envanter numaralı mecmuanın 7b-9a, 12a-13b, 13b-18a varaklarında 
2022 envanter numaralı mecmuanın 13a-16b, 185b-187b varaklarında 
4106 envanter numaralı mecmuanın 8a, 9b, 16a-17b, 19a-20a, 23b-24b, 30a-30b, 32a-35b, 39b-40b, 
55a-56a varaklarında 
1849 envanter numaralı mecmuanın 20b varağında  
487 envanter numaralı mecmuanın 67a-106a, 107b-108a, 110a-111b, 112b-113a, 114b-128, 130a-
137a, 138b-152b, 153b-154a, 156a-161b, 167a, 169b-179b, 180a-192b, 249b- 250b varaklarında 
hikmetler yer alırken aynı mecmuanın 62b-67a varakları arasında Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) 
hazretlerinin hayatı hakkında bilgiler vardır. 
3445 envanter numaralı mecmuanın 30a varağında 
1268 envanter numaralı mecmuanın 17b-18a varağında 
6110 envanter numaralı mecmuanın 7b-8a varağında 
5609 envanter numaralı mecmuanın 1a-1b varağındaki şiir Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerine 
bağışlanmıştır. 
7075 envanter numaralı mecmuanın 12b varağında 
1780 envanter numaralı mecmuanın 14, 22b, 24a-26a, 27, 30, 31, 43a-44b varaklarında Kul 
Süleyman Bakırganî’ye Ait Olan Manzumeler 

 
Hoca Ahmed-i Yesevî hazretlerinin üçüncü halifesi olan Kul Süleyman Bakırganî’nin hayatı hak-

kındaki bilgiler daha çok söylencelere dayanmaktadır. Abdurrahman Güzel onun Türkler arasında en çok 
sevilen ve tanınan meşhur mutasavvıflardan olduğunu belirtir (2008:59). 

“Süleyman Hakim Ata’nın bilinen veya ona ait olduğu ifade edilen üç eseri vardır. Bunlar Bakırgan 
Kitabı, Ahir Zaman Kitabı (veya Takî Aceb Kitabı) ve Hazret-i Meryem Radıya'llahu Taalâ Anhâ 
Kitabı'dır… Hakim Ata'nın ölüm tarihi, H. 582 / M. 1186/87’dir. Mezarı Akkurgan’dadır. Hikmetler, dil 
özellikleri açısından Orta Asya’da bütün Türk toplulukları arasında kullanılan ortak bir yazı dilinin, Çağatay 
Türk yazı dilinin özelliklerini gösterirler” (Kaya 2008: 327). 

Hoca Ahmed-i Yesevî’nin hikmetlerini içeren aşağıdaki yazmanın 28b, 30b, 47b, 56b varaklarında 
Kul Süleyman Bakırganî’ye ait manzumeler de vardır: 
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Yazma Esere Ait Bilgiler  
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 3746 
Adı Divan-ı Hikmet 

 حكمت خواجه احمد يسوي

Müellif Hoca Ahmed-i Yesevî 
 خواجه احمد يسوي

Müstehsin/İstinsah yeri Molla Oser Adına bin Orazmet (Orazmuhammet)1 
 مال اوسر آدنه بن اورازمت

Varak Sayısı 85/1a-85b 
Satır Sayısı ve ebatları 15/24x14 (18,5x17,5) 
İstinsah Yılı Tahminen 19. Asır 
Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, Hokant kağıdı, siyah mürekkep, üzerine deri çekilmiş 

karton cilt. 

Başı سيزني بيزني حق يراتي طاعت اوچون 
Sizni bizni Hak yarattı tâ’at uçun 

Sonu دلينكا بولمـسـه اندوه ماتــم 
 تريك ليك سنكادور مثلي جهنم
Dilinge bolmasa enduh mâtem 
Tiriglik sengedür misl-i cehennem 

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerini içeren dinî-tasavvufî manzumeler. 
Eser içinde Kul Süleyman’a ait manzumeler de vardır (28b, 30b, 47b, 56b). 

 
Benzer şekilde aşağıda tavsif edilen Divan-ı Hikmet yazmasının 32a, 34a, 48a, 49a varaklarında Kul 

Süleyman Bakırganî ait manzumeler yer almaktadır. 
 

Yazma Esere Ait Bilgiler  
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 6094 
Adı Divan-ı Hikmet 

 حكمت خواجه احمد يسوي
Müellif Hoca Ahmed-i Yesevî 

 خواجه احمد يسوي

Müstensih/İstinsah yeri  
Varak Sayısı 62/1a-62b 
Satır Sayısı ve ebatları 13/24x13,5 (19,5x9,5) 
İstinsah Yılı Tahminen 19. asır. 
Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, Semerkant kağıdı, baş ve son kısımları eksik, yazılar tahrif olmuş. 

Başı دنياليكدين ذره برسه هركز المه 
 ارانالرنينك يولين ايزالب هركزقالمه

Sonu محبت نينك بازاريده جوالن قيليب 
 آخرتني سوداسني باشالسم من

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerini içeren dinî-tasavvufî manzumeler. 
Eser içinde Kul Süleyman’a ait manzumeler de vardır (32a, 34a, 48a, 49a). Bu yazmayı 
Aşkabatlı Ballıyev Gurbanberdi 1990 yılında hazineye hibe etmiştir. 

 
                                                             
1 Bu tip isim kısaltmaları Harezm Daşoğuz bölgesine aittir. Muhtemelen müstensih Daşoğuz bölgesindendir 
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Yazma Esere Ait Bilgiler  
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 6659 
Adı Divan-ı Hikmet 

 حكمت خواجه احمد يسوي

Müellif Hoca Ahmed-i Yesevî 
 خواجه احمد يسوي

Müstensih/İstinsah yeri  
Varak Sayısı 14/1a-14b 
Satır Sayısı ve ebatları 15/19x14 (15x10,5) 
İstinsah Yılı Tahminen 19. asır 
Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, Avrupa kağıdı, siyah mürekkep, iyi muhafaza edilmediği için epey tahrif 

olmuştur. 

Başı پيغــمبردين پيامليق شيخـيم احمــد يســوي 
 صديق ديك اخالص ليق شيخيم احمد يسوي

Sonu وادريغـا كچدي عــمروم قالدي بقا 
 يكيت ليك يل ديك اوتي سو ديك اقا

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerini içeren dinî-tasavvufî manzumeler. 
Toplam 21 adet hikmet mevcuttur. Yazmanın baş kısmında yer alan hikmetler muhte-
melen Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) takipçileri tarafından yazılmıştır. 7b ve 8b varakların-
da Kul Süleyman’a ait iki şiir yer almaktadır. 

 

Aşağıda tavsif edilen Divan-ı Hikmet yazmasının 7b, 8b varaklarında Kul Süleyman Bakırganî’ye ait 
iki adet manzume yer almaktadır. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aşağıda tavsif edilen Divan-ı Hikmet yazmasının 12a-12b varağında Kul Süleyman Bakırganî’ye ait 
ait iki adet manzume yer almaktadır. 
 
 

Yazma Esere Ait Bilgiler  
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 652 
Adı Divan-ı Hikmet 

 حكمت خواجه احمد يسوي

Müellif Hoca Ahmed-i Yesevî 
 خواجه احمد يسوي

Müstensih/İstinsah yeri  
Varak Sayısı 31/1a-31b 
Satır Sayısı ve ebatları 13/21x17,5 (17x12) 
İstinsah Yılı Tahminen 20. asır başları 

Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, Avrupa kağıdı, siyah mürekkep, iyi muhafaza edilmediği için epey tahrif 
olmuştur, ciltsiz, varaklar dağılmış. 

Başı كــوزي كريان مراديغــه يتار دوســتالر محنت نينك آتين اشتيب كريان بولدوم 

Sonu جــبــر ســـتم كــوندين كونكا آرتار بولدي كيجه كوندوز حق ذكركا مشغول بولغـيل 

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerini içeren dinî-tasavvufî manzumeler. 
Toplam 40 adet hikmet mevcuttur. Varak 12’de Kul Süleyman’a ait şiir yer almaktadır. 32. 
varakta ise Mahtumkulu’nun Çilimkeş adlı şiirine yer verilmiştir. 
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Yazma Esere Ait Bilgiler  
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 6769 
Adı Kıssa-i İsmail 

 قــصـــه اسـمــاعــــيــل

Müellif Kul Süleyman Bakırganî 
 قــل ســـلـيـمـان

Müstensih/İstinsah yeri  
Varak Sayısı 4/10b-14a 

Satır Sayısı ve ebatları 13/22x17 (16,5x14,5) 

İstinsah Yılı Tahminen 19. Asır sonları 20. asır başları 

Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, Rus kağıdı, siyah mürekkep, iyi muhafaza edilmediği için epey tahrif olmuştur, 
ciltisiz. 

Başı بـيـلـيـنـك دوســـتـالر بــو دنـيــا 
 تـــــوشـــدي اراس هــــمــتـــي كـــــيـــلـــدي آخـــــر كـــچـــديـا
 بــر ســـــــوز يـــا دا كــــلـد يا

Sonu عـــــاشـقــــالرني سـيـنـادي 
 اوســتـيـگــــه يادكار قويديا قــــل ســــلـيـمــان خوش ايرا درديـكــــــه دوا بـــــز نــــــي

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin halifelerinden Harezmli Kul Süleyman Bakırganî’-
nin Kıssa-ı İsmail adlı bu eserinde Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i (as) Allah’a kurban etme 
mevzusu işlenmiştir. Bu eser 1996 yılında H. A. Babayev adlı biri tarafından hibe edilmiştir. 

 
Yazma Esere Ait Bilgiler  

Bulunduğu Yer TMEE 

Envanter No 16 

Adı Kıssa-i İsmail 
 قــصـــه اسـمــاعــــيــل

Müellif Kul Süleyman Bakırganî 
 قــل ســـلـيـمـان

Müstensih/İstinsah yeri  
Varak Sayısı 5/111b-116b 

Satır Sayısı ve ebatları 13-14/16x10,5 (13x7,5) 

İstinsah Yılı Tahminen 19. Asır sonları 20. asır başları 

Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, ciltli, başı ve sonu yazı biçimi bakımından farklıdır. 

Başı كلينك دوســتالر بـو دنـيـا 
 كجـــــدي آخـــــر بـولــديـا

Sonu آيـتــوبـان روايـتـكــــه 
 يــادگــــار تــــوزديـــا

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin halifelerinden Harezmli Kul Süleyman Bakırganî’-
nin Kıssa-ı İsmail adlı bu eserinde Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i (as) Allah’a kurban etme 
mevzusu işlenmiştir. 
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Yazma Esere Ait Bilgiler  
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 597 
Adı Kıssa-i İsmail 

 قــصـــه اسـمــاعــــيــل

Müellif Kul Süleyman Bakırganî 
 قــل ســـلـيـمـان

Müstensih/İstinsah yeri  
Varak Sayısı 5/111b-116b 
Satır Sayısı ve ebatları 13-14/16x10,5 (13x7,5) 
İstinsah Yılı Tahminen 19. Asır sonları 20. asır başları 
Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, ciltli, başı ve sonu yazı biçimi bakımından farklıdır. 
Başı  
Sonu  
Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin halifelerinden Harezmli Kul Süleyman Bakırganî’-

nin Kıssa-ı İsmail adlı bu eserinde Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i (as) Allah’a kurban etme 
mevzusu işlenmiştir. 

 
919 envanter numaralı Mahtumkulı Divanının 109a-109b varaklarında 
960 envanter numaralı Mahtumkulı Divanının 82a varağında 
5624 envanter numaralı bir mecmuanın 11b-12a, 17a-18b, 19b-25a varaklarında 
3269 envanter numaralı bir mecmuanın 84b-85a varaklarında 
5623 envanter numaralı bir mecmuanın 17a-17b varaklarında 
3314 envanter numaralı bir mecmuanın 186b-249a varaklarında 
5930 envanter numaralı bir mecmuanın 7b,11b, 17ab, 19a, 22ab, 23a-24b, 24a-25b, 28b, 29b, 39b 
varaklarında 
4106 envanter numaralı bir mecmuanın, 14a-15b, 21a-23a, 25b-26a, 36ab, 40a-50b, 58a-60b varaklarında 
487 envanter numaralı bir mecmuanın, 5b, 107, 109b, 110a, 111b, 137b, 138b, 152a, 154a-156a varaklarında 
1638 envanter numaralı bir mecmuanın, 55b-61b varaklarında (Yahudi Çocuk adlı manzume) 
1638 envanter numaralı bir mecmuanın, 62a-69a varaklarında (Kıssa-i Hazret-i İsmail) 
1638 envanter numaralı bir mecmuanın, 69b-75b varaklarında (Ashab-ı Kehf Kıssası) 
3445 envanter numaralı bir mecmuanın, 30b-31b varaklarında 
12 envanter numaralı bir mecmuanın, 1a-2b varaklarında 
5609 envanter numaralı bir mecmuanın, 4a-6b varaklarında 
909 envanter numaralı bir mecmuanın, 13b, 16b, 18a, 22b, 28b, 49b-52a varaklarında 
2156 envanter numaralı bir mecmuanın, 12a-12b varaklarında 
1632 envanter numaralı bir mecmuanın, 40a-40b varaklarında 
1780 envanter numaralı bir mecmuanın, 22a, 33a, 34a, 39a varaklarında 
2069 envanter numaralı bir mecmuanın, 1a-3b varaklarında 
16 envanter numaralı bir mecmuanın, 111b-116b varaklarında (Kıssa-i Hazret-i İsmail) 
3363 envanter numaralı Sebâtü’l-Acizin adlı eserin 21a-21b varaklarında (hikmet-i Hekim 
5930 envanter numaralı bir mecmuanın 16b-17b, 24a, 53a varaklarında (hikmet-i Hekim 
4106 envanter numaralı bir mecmuanın 14a-15b, 21a-23a, 25b-26a, 36ab, 40a-50b, 58a-60b varaklarında 
(hikmet-i Kul Süleyman) 
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Yazma Esere Ait Bilgiler  
Bulunduğu Yer TMEE 
Envanter No 1869 
Adı ـــه احـمـــــد ي ســــوير ســــال ه خـــواج 

Risale-i Hoca Ahmed-i Yesevî, Hekim Ata 

Müellif  
Müstensih/İstinsah yeri  
Varak Sayısı 20/66a-86b 
Satır Sayısı ve ebatları 13/18,5x13 (14x8) 
İstinsah Yılı 1207/1792-93 
Hattı ve diğer vasıflar Nestalik, Şark kağıdı, ciltli. 
Başı يب ب ارورالر اما ح كاي ت دا ان داغ ك ل يب ت ورور ك يم ك چ يك ل يك دا م ك تب ك ا ب ر سه الر 

 الري كا ك وت اري ب ب ارورالر اي ردي ب رجه اوغ الن الر ك المه هللا ن ي ب و ب وي ون الري غه ا س
 ي وزالري ن او س تادالري ساري ق ارب ارق االري ني اوز ح ك يم خواجه رحم ته هللا عـ ل يه ت په
 ت قي ك ي تاردا
 ري ق ي ل يب ب رار اي ردي الراوي الري سا

Sonu اول غـوغا و زل زل ه و سران ي نگ غـوغاالري اي كان دور و ت قي س يد ات ا 
 سه اول ح ك يم رحم ته هللا عـ ل يه ن ي نگ ق بر ي ان دا شه ق وي وب ت ورورالر ت يب آي تورالر
 ت قي اول زمان دي ن ب و زمان غه ت ي كرواك يم ساب اق رغان غه ب ار
 مزار س تان ي طواف ق ي لورال رات اق ي طواف ق ي لورالر ان دي ن سون گ ب ارجه

Konu Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin halifelerinden Harezmli Kul Süleyman Bakırganî’-
nin, Kul Süleyman Hekim Ata’nın Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerine mürit oluşu, Tür-
kistan’dan bir ak deve ile Harezm’e gelişi, evliliği, çocukları vs anlatılmaktadır. Bu yazma 
eseri 1966 yılında, Türkmenistan İlimler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsü çalışanların-
dan Abdurrahman Mülkamanov Merv vilayetinde ikamet eden Atageldi Sadıkov’dan almış-
tır. 

 

 
Sonuç 

 

TMEE’de DH ve Bakırganî şiirlerine baktığımız zaman Türkistan coğrafyasının önemli merkezlerin-
den olan bugünkü Türkmenistan sınırları içinde (Merv, Aşkabat, Köhne Ürgenç vs) Hoca Ahmed-i Yesevî 
(ks ) ve Kul Süleyman Bakırganî (Hakim Ata) hazretlerinin meşhur ve çok okunduğu söylenebilir. 

Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) ve Kul Süleyman Bakırganî (Hakim Ata) hazretlerinin hikmetleri üslup 
bakımından birbirine yakındır. Duru bir Türkçe ile söylenen bu hikmetlerin Türk halkı üzerinde kuvvetli bir 
tesiri olduğu aşikârdır. Eldeki yazmaların pek çoğunda özellikle Divan-ı Hikmet nüshaları içinde her iki 
mutasavvıfın hikmetleri bir arada verilmiştir. Benzer biçimde muhtelif eserlerde ve mecmualarda da Hoca 
Ahmed-i Yesevî (ks ) ve Kul Süleyman Bakırganî (Hakim Ata) hazretlerinin hikmetleri yer almaktadır. Bir 
başka ifade ile her iki mutasavvıf halkın nazarında ve gönlünde yan yana, birlikte yer edinmiştir. Türkiye’de-
ki Divan-ı Hikmet yazmalarında da bu durum gözden kaçmamaktadır. Mesela Nadirhan Hasan’ın tanıtımını 
yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı K-598 numarada kayıtlı Divan-ı Hikmet yazma-
sında1; Türkiyat Enstitüsü Yazmaları 2497 numarada, Ahmet Caferoğlu Nüshasında, Konya Mevlana Müzesi 
2460 numarada Kul Süleyman Bakırganî (Hakim Ata) hazretlerinin hikmetleri de yer almaktadır. “Divan-ı 
Hikmet’te ayrıca Azim Hâce, Hâlis, Fakirî, Garibî, Hâce Salih, Kul Şerifi, Huveyda, İkanî, Meşrep, Ubeydî, 
Kul Süleyman ve Zelilî adları ile Yesevî geleneğine bağlı çeşitli şahısların hikmetleri yer aldığı gibi Divan-ı 
Hikmet adını taşımayan çeşitli mecmularda da Hoca Ahmed Yesevî’nin şiirlerine rastlanmaktadır” (Çakan 
2005: 204). Ayşe Gül Sertkaya’nın “Kul Süleymân (Bakırganî) ve Yûnıs Emre Hikmetleri” başlıklı 
makalesinde Kul Süleyman’a ait olan bir hikmetin haşiyesinde Ahmed Yesevî kaydı olduğu belirtilmektedir 
(2010:174).  

Divan-ı Hikmet nüshalarının bazılarında Hoca Ahmed-i Yesevî (ks) hazretlerinin takipçileri tarafından 
yazılmış dörtlüklere rastlanmaktadır: 
 صديق ديك اخالص ليق شيخيم احمد يسوي پيغــمبردين پيامليق شيخـيم احمــد يســوي
Peygamberdin peyâmlık şeyhim Ahmed Yesevî Sâdık dik ihlâslık şeyhim Ahmed Yesevî (6659).  

Bazı yerlerde Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerine bağışlanmış şiirlere rastlamak mümkündür. 

                                                             
1 Nadirhan Hasan, “Divan-ı Hikmet’in İstanbul’daki Bir Nüshası Hakkında”, Adıyaman Üniversitesi SBED, 2/2 Haziran 2009, s. 79-82. 
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5609 envanter numaralı mecmuanın 1a-1b varağındaki şiir Hoca Ahmed-i Yesevî (ks) hazretlerine 
bağışlanmıştır. 

1869 numarada kayıtlı 20 يوــــسي دـــــمـحا هـــجاوـــخ هلاــــسر varaklık “Risale-i Hoca Ahmed-i Yesevî, 
Hekim Ata” adlı yazma Kul Süleyman Bakırganî ve Hoca Ahmed-i Yesevî araştırmaları için önemli bir 
kaynaktır. 

TMME’de irili ufaklı 10 adet Divan-ı Hikmet nüshası vardır (1876, 3746, 4653, 6094, 6089, 6139, 
6659, 652, 58, 32699). Ayrıca TMEE’de muhtelif şairlerin eserleri içinde Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) 
hazretlerinin toplam 227 varak hikmetine rastlanılmaktadır: 

1733 envanter numaralı Sebâtü’l-Âcizîn adlı eserin 148a varağı 
2914 envanter numaralı Sebâtü’l-Âcizîn adlı eserin 73a varağı 
Nurmuhammed Andelip’in Sa’d-ı Vakkâs adlı 504 envanter numaralı yazma eserinin 4a-16b varakları 
19. asırda istinsah edilmiş (M. 1850) 512 envanter numaralı bir mecmua (Kıssa-i İskender) içinde 

180a-183b; 185a-193b varakları arasında Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetleri yer almaktadır. 
 

Mecmualarda 
 

TMEE’de Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetlerinden örnekler barındıran çok sayıda 
mecmua mevcuttur. Bu mecmualarda sadece Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretleri değil Kul Süleyman 
(Süleyman Bakırganî) Alişir Nevai, Mevlana Lutfi, Gedai, Fuzuli vs çok sayıda şairin şiir örneklerini görmek 
mümkündür. Muhtelif mecmualarda Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) hazretlerinin hikmetleri bazen tek bir 
varakta bazen de onlarca varakta geçmektedir. Bu mecmuaların istinsah tarihi ortalama olarak 18. yüzyılın 
sonları ile 19. yüzyıl başlarına tekabül eder. 

 

5624 envanter numaralı mecmuanın 2b varağında 
3772 envanter numaralı mecmuanın 60b-62a varaklarında 
3269 envanter numaralı mecmuanın 6b, 84a, 91b, 95a varaklarında 
3314 envanter numaralı mecmuanın 186b-249a varakları arasında 
5930 envanter numaralı mecmuanın 4a-4b,13b, 15b, 16b, 22a-22b, 27a, 28a, 33b-34a, 37b-38a, 50b-
51b, 59b, 64a varaklarında 
5739 envanter numaralı mecmuanın 7b-9a, 12a-13b, 13b-18a varaklarında 
2022 envanter numaralı mecmuanın 13a-16b, 185b-187b varaklarında 
4106 envanter numaralı mecmuanın 8a, 9b, 16a-17b, 19a-20a, 23b-24b, 30a-30b, 32a- 35b, 39b-40b, 
55a-56a varaklarında 
1849 envanter numaralı mecmuanın 20b varağında 
487 envanter numaralı mecmuanın 67a-106a, 107b-108a, 110a-111b, 112b-113a, 114b-128, 130a-
137a, 138b-152b, 153b-154a, 156a-161b, 167a, 169b-179b, 180a-192b, 249b- 250b varaklarında 
hikmetler yer alırken aynı mecmuanın 62b-67a varakları arasında Hoca Ahmed-i Yesevî (ks ) 
hazretlerinin hayatı hakkında bilgiler vardır. 
3445 envanter numaralı mecmuanın 30a varağında 
1268 envanter numaralı mecmuanın 17b-18a varağında 
6110 envanter numaralı mecmuanın 7b-8a varağında 
5609 envanter numaralı mecmuanın 1a-1b varağındaki şiir Hoca Ahmed-i Yesevî (ks) hazretlerine 
bağışlanmıştır. 
7075 envanter numaralı mecmuanın 12b varağında 
1780 envanter numaralı mecmuanın 14, 22b, 24a-26a, 27, 30, 31, 43a-44b varaklarında 

 

Türkiye’de, Kul Süleyman Bakırganî (ks) hazretlerinin hikmetleri üzerindeki ilk çalışmalardan biri 
Önal Kaya tarafından yapılmıştır (Kaya 1998: 73-209). Önal Kaya’nın kitap hacmindeki makalesinde Kul 
Süleyman Bakırganî (ks) hazretlerinin hayatı, eserleri, eserleri üzerine yapılan çalışmalara yer verilmiş 
devamında ise yazma ve basma nüshalardaki 37 hikmetten 29 tanesinin dil hususiyetleri ve dizini yer almak-
tadır. Önal Kaya ilk makalesinde inceleyemediği kalan 8 hikmeti bir başka makalede ele almıştır (Kaya 
2008: 325-348). 

Kul Süleyman Bakırganî (ks) hazretlerine ait manzumlerin pek çoğu Divan-ı Hikmet nüshaları içinde 
yer alır (3746, 6094, 6659, 652). Ayrıca Kıssa-i İsmail (6769, 16, 597), Kıssa-i Ashab-i Kehf, Yahudi 
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Çocuğun Manzumesi adlı nazım parçalarına rastlamak mümkündür. Divan-ı Hikmet ve Kıssa-i İsmail 
nüshaları dışında yani mecmualarda toplam 175 varak manzume vardır: 
 

919 envanter numaralı Mahtumkulı Divanının 109a-109b varaklarında 
960 envanter numaralı Mahtumkulı Divanının 82a varağında 
5624 envanter numaralı bir mecmuanın 11b-12a, 17a-18b, 19b-25a varaklarında 
3269 envanter numaralı bir mecmuanın 84b-85a varaklarında 
5623 envanter numaralı bir mecmuanın 17a-17b varaklarında 
3314 envanter numaralı bir mecmuanın 186b-249a varaklarında 
5930 envanter numaralı bir mecmuanın 7b,11b, 17ab, 19a, 22ab, 23a-24b, 24a-25b, 28b, 29b, 39b 
varaklarında 
4106 envanter numaralı bir mecmuanın, 14a-15b, 21a-23a, 25b-26a, 36ab, 40a-50b, 58a- 60b 
varaklarında 
487 envanter numaralı bir mecmuanın, 5b, 107, 109b, 110a, 111b, 137b, 138b, 152a,154a-156a 
varaklarında 
1638 envanter numaralı bir mecmuanın, 55b-61b varaklarında (Yahudi Çocuk adlı manzume) 
1638 envanter numaralı bir mecmuanın, 62a-69a varaklarında (Kıssa-i Hazret-i İsmail) 
1638 envanter numaralı bir mecmuanın, 69b-75b varaklarında (Ashab-ı Kehf Kıssası) 
3445 envanter numaralı bir mecmuanın, 30b-31b varaklarında 
12 envanter numaralı bir mecmuanın, 1a-2b varaklarında 
5609 envanter numaralı bir mecmuanın, 4a-6b varaklarında 
909 envanter numaralı bir mecmuanın, 13b, 16b, 18a, 22b, 28b, 49b-52a varaklarında 
2156 envanter numaralı bir mecmuanın, 12a-12b varaklarında 
1632 envanter numaralı bir mecmuanın, 40a-40b varaklarında 
1780 envanter numaralı bir mecmuanın, 22a, 33a, 34a, 39a varaklarında 
2069 envanter numaralı bir mecmuanın, 1a-3b varaklarında 
16 envanter numaralı bir mecmuanın, 111b-116b varaklarında (Kıssa-i Hazret-i İsmail) 
3363 envanter numaralı Sebâtü’l-Acizin adlı eserin 21a-21b varaklarında (hikmet-i Hekim Ata) Ata) 
5930 envanter numaralı bir mecmuanın 16b-17b, 24a, 53a varaklarında (hikmet-i Hekim 
4106 envanter numaralı bir mecmuanın 14a-15b, 21a-23a, 25b-26a, 36ab, 40a-50b, 58a- 60b 
varaklarında (Hikmet-i Kul Süleyman) 
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Əmək Üşənməz 
 

Türkmənistan Milli Əlyazmalar İnstitutunun Kitabxanası və kitabxanada  
saxlanan Hoca Ahmed-i Yəsəvi-Kul Süleyman Bakırqani haqqında əlyazmalar 

 

XÜLASƏ 
 

1990-cı illərdə müstəqilliyinə qovuşan Türkmənistan Dövləti  müstəqilliyinin sonrakı illərində digər 
sahələrdə olduğu kimi mədəniyyət, xüsusilə dil və ədəbiyyatın inkişafı istiqamətində mühüm işlər görmüş-
dür. Xüsusilə Türkmənistan türkcəsi ilə yazılan əsərlər üzə çıxarılaraq sistemli şəkildə araşdırılmış və bu 
əsərlərin Türkmənistana məxsus olduğunu isbatlamaq üçün xüsusi səy göstərilmişdir. Türkmən mədəniyyə-
tinə və ədəbiyyatına aid bütün abidələrin araşdırılmasında 15 mart 1993-cü ildə Saparmurad Türkmənbaşının 
fərmanı ilə qurulan Türkmənistan Milli Əlyazmalar İnstitutunun xüsusi əməyi olmuşdur. 
   XII əsrin türk mütəsəvviflərindən Sayramlı Hoca Ahmed-i Yəsəvi Türkistanda Pir-i Türkistan olaraq ta-
nınmışdır. Onun hikmətləri əsrlərcə oxunmuş və günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Hoca Ahmed-i Yəsəvi 
həzrətlərinin xəlifələrindən Xarəzmli Kul Süleyman Bakırgani müəlliminin əmri ilə Xarəzm bölgəsində 
Amudərya sahillərində insanlara doğru yolu göstərmək kimi bir sıra ideyaları təbliğ etmişdir. 
   Məqalədə Türkmənistan Milli Əlyazmalar İnstitutunda yer alan Divani-Hikmət əlyazmaları ilə Kul Süley-
man Bakırganiyə məxsus mənzumələrin əlyazmalarına yer verilmişdir. Bundan əlavə məqaləyə kitabxanada 
yer alan müxtəlif məcmuələrdəki hikmətlər də əlavə edilmişdir. Bu əlyazmalar arasında müəllifi məlum ol-
mayan “Risale-i Hoca Ahmed-i Yesevi-Hekim Ata” adlı əsər dövrünə aid məlumatlar verməsi baxımından 
çox mühümdür. 
 

Emek Ushenmez 

 
Library of Institute of Manuscripts of Academy of Sciences of  Turkmenistan and  

manuscripts about Khoja Ahmat Yasawi And Kul Suleyman  
Bakirganî at that library 

 
SUMMARY 

 
After the dissolution of Soviet Union, Turkmenistan became one of the countries that gained its freedom 

in the beginning of 1990 (September, 27 1991). The country started to provide some improvements so as to 
show and introduce its own linguistic and cultural richness just after having gained its freedom. The literary 
works written in Turkmen were listed and it was struggled to raise awareness of Turkmenistan about them. 
The foundation of the Institute of Turkmen  

Manuscripts has been considered, to a great extent, as the initial improvement in order to search and 
find the cultural and literary works written in Turkmen and collect manuscripts for the country. With the 
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memorandum of Saparmurat Atayevich Niyazov, who is the 1st President of Turkmenistan, the National 
Institute of Manuscripts of the Academy of Sciences of Turkmenistan called as Turkmenbashi was founded 
in March 15, 1993. Khoja Ahmat Yasawi (Ata Yesevi) known as Pir-i Türkistan was a  

Turkic Sufi in 12th century. His aphorisms had been read for centuries and reached to our century. With 
the order of Khoja Ahmat Yasawi, Chorasmian Kul Süleyman Bakirganî (date of birth-1186) gave people 
guidance on the shores of Amu Darya in the region of Chorasmia. His grave is in Akkurgan. Kul Süleyman 
Bakırganî became a well-known person like Khoja Ahmat Yasawi in the Volga and Turkistan with his 
poems concerning wisdom. In this paper, we will give some examples of the manuscripts of  

Divani-Hikmat (House of Wisdom) and the poems written by Kul Süleyman Bakirganî (his student). 
Many aphorisms were added which were stated in the various journals as well. Among these literary works, 
this anonymous work called Risale-i Hoca Ahmed-i Yesevi-Hekim Ata plays an important role as being a 
significant one  giving more information about the century. 
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 Ərəb dilçiliyində suffiks, prefiks, şəkilçilərlə yanaşı bəzi köməkçi sözlər neologizmlərin yaranmasında 
vasitə olan əsas ünsür və elementlərdəndirlər . Həmin bu köməkçi sözlər dil daşıyıcıları olan ərəblər tərəfin-
dən dildə uzun müddət işlənmişdir. Müasir dövrdə isə onlar bu və ya digər sözün əvvəlində, sonunda gəl-
məklə neologizm əmələ gətirir. Ərəb dilində özündə yeni-yeni mənaları ehtiva edən, dildə yenicə yaranan 
neologizmlər sırasına daxil olan bu birləşmələrin yaranmasında həmin elementlərin xüsusi əhəmiyyəti vardır. 
Neologizmlərin yaranmasında əsas element olan bu köməkçi sözlər birləşmə daxilində bəzən isim, bəzən də 
sifət rolunu həyata keçirir. Yəni, qeyd etdiyimiz bu elementlər işləndiyi sözlə birlikdə uzlaşan və ya uzlaşma-
yan təyini söz birləşməsi əmələ gətirir. Neologizm hesab olunan söz birləşmələri içərisində ərəb qrammatik-
ləri tərəfindən izafət kimi adlandırılan uzlaşmayan təyini söz birləşmələri ilə yanaşı qarışıq təyini söz 
birləşmələrinə də rast gəlmək mümkündür.  
 Ümumiyyətlə dildə neologizmləri əmələ gətirən element və ya ünsürlər özünəməxsus formalaşma 
mərhələləri keçir. Ərəb dilində neologizm əmələ gətirən ünsürləri funksionallığına görə bir neçə qrupa böl-
mək olar: 1) sözün əvvəlində gələn elementlər; 2) sözün sonunda gələn elementlər; 3) sözün əvvəlinə qoşu-
lan elementlər; 4) sözün sonuna qoşulan elementlər;  
 1) Ərəb dilində digər dünya dillərinin bir çoxundan fərqli olaraq, internasional elementlərlə yeni söz 
düzəltmək mümkün deyildir. Məsələn anti, avia, izm, aqro, və s. kimi beynəlmiləl elementlər konkret bir 
dilin məhsulu olub, dünya dillərinə çox surətlə yayılıb, qəbul edilsə belə bu hadisə ərəb dili üçün xarakterik 
deyildir. Bütün bu ifadələr dilin öz daxili ehtiyatı, söz yaratma imkanları hesabına yaranır. Bu da ərəb xalqı 
nümayəndələrinin təəsübkeşliyindən, mühafizəkarlığından savayı dilin olduqca zəngin olmasından irəli gəlir. 
Yəni bu internasional elemntlərlə əmələ gələn sözlərin ərəb sözü və ya birləşməsi ilə qarşılığını vermək 
mümkündür. 
 Sözün əvvəlində gələn elementlər əsasən müstəqil mənaya malik, dildə əsrlər boyu mövcud olan 
sözlərdir ki, onlar işləndiyi sözlə birlikdə yeni məna və anlayış ifadə edərək neologizm əmələ gətirir. Əksər 
hallarda bu sözlər uzlaşan təyini söz birləşməsi və ya izafətin əvvəlində, bəzənsə qarışıq təyini söz birləşməsi 
tərkibində işlənir. Məsələni sübuta yetirmək üçün aşağıdakı nümunələrə nəzər salaq: 
 ,sözü Azərbaycan dilində “1) əksinə hərəkət edən, əks təsir göstərən; zidd, qarşı [muda:ddun] ُمضادٌّ 
əks; 2) anti, qarşı; 3) əks-təsir, təzad, və s.” mənalarında işlədilsə belə, neologizm yaradan elemnt kimi çox 
zaman birləşmənin əvvəlində gəlir. Məsələn; ٌُّمضادٌّ َحَیِوى [muda:ddun hayəviyyun] antibiotik, ُمضادٌّ لالستعمار   
[muda:ddun lil istiˊmar] antiimperialist,  ُمضادٌّ للطائراتمدفع  [midfaun muda:ddun lit ta:ira:t] zenit topu,  مدفع
 muda:ddun lid] مضاد للدیموقراطّیة ,tankvuran top [midfa:un muda:ddun lid dəbbə:bə:t] ُمضادٌّ للدبابات
di:mu:qra:tiyyə] antidemokratiya, مضاد للفاشیستیة [muda:ddun lil fə:şi:stiyyə] antifaşist, مضاد للسوفییت 
[muda:ddunn lis su:fyi:yt] antisovet, və s. Bəzi hallarda ٌُّمضاد [muda:ddun] elementi birləşmənin sonunda da 
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gəlir:  ٌّإعصاٌر ُمضاد[iˊsa:run muda:ddun] antisiklon,  ُمضاّدٌة كّرة [kərratun muda:ddətun] əks-hücum, və s [17,s-
155]. 
 ”...sözü “1) qaytarma, geri vermə; 2) təkrar edilmə; 3) yenidən dirçəltmə; 4) yenidən [iˊa:dətun]اعادة  
və s. kimi mənaları ifadə edir, bir neologizm elementi kimi izafət tərkibində birləşmənin əvvəlində işlədilir. 
Əvvəlində gəldiyi sözə keçmişi təkrar etmə, keçmişi qaytarma, yenidən başlama mənasını verən bir 
ünsürdür. Məsələn; اعادة البناء [iˊa:dətul binə:i] yenidən qurma, اعادة االنتخاب [iˊa:dətul intixə:bi] yenidən 
seçki, təkrar istehsal və s. 
 ,üzərindən...“ [abraˊ]عبر  1) keçən, kəsib keçən; 2) keçici, ötəri; 3) tranzit” və ya“ [a:birunˊ]عابر   
...dan/dən keçərək, ...içindən, ...vasitəsilə” kimi mənalar bildirən bu eyni köklü iki söz izafət tərkibində 
neologizmin yaranma elementi kimi çıxış edir. Məsələn: عابر للقارات [ˊa:birun lil qa:ra:t] transkontinental, 
عبر ,transarktik [abral muhi:til mutəcəmmidˊ] عبر المحیط المتجّمد ,transokean [a:birul muhi:tˊ] عابر المحیط
 .transatlantik, və s [abral atlantiyyiˊ]االطلنطّي 
 sözü Azərbaycan dilinə “1) oxşar, bəznər; 2) surət, obraz, görkəm” kimi tərcümə olunsa [şibhun]شبھ   
da neologizm ünsürü kimi birləşmənin əvvəlində gəlməklə tamamilə yeni mənalı əsasən “yarı, yarım” kimi 
dilimizə tərcümə olunan uzlaşan və ya uzlaşmayan təyini söz birləşməsi əmələ gətirir. Məsələn; شبھ ناقالت 
[şibhu na:qilə:t] yarımkeçirici, شبھ موصّل [şibhu muvassil] yarımkeçirici, yarımnaqil, شبھ استوائّي [şibhun 
istiva:iyyun] subtropik, بھ فلّزش  [şibhu filiz] metalloid, qeyri-metal, və s. 
 sözü əsasən “elm, bilik, nəzəriyyə” kimi mənalarda işlənir. Elmin, texnikanın inkişafı [ilmunˊ]علم   
ilə əlaqədar müxtəlif elm sahələrinin yaranması təkcə neologizmlərin yaranma səbəbi deyil, həm də sözün 
özü izafətin əvvəlində işlədilməklə neologizmin yaranma elementi olmuşdur. Məsələn; علم السماع [ˊilmus 
səmə:ˊ], علم السمعّیات [ˊilmus səmˊiyyə:t] akustika, ِعْلُم الَمْسُكوَكاِت [ˊilmul məsku:kə:t] numizmatika,  ِعْلُم
ˊ] ِعْلُم اآلَثاِر ,semantika, semasiologiya [ilmul si:miyə:iˊ] علُم الِسیِمَیاء ,etnologiya [ilmus sulə:lə:tˊ] الُسالالِت
ilmul ə:sə:r] arxeologiya, ِعْلُم الَبِدیِع [ ˊ ilmul bədi: ˊ ] stilistika, poetika, علم األجّنة [ ˊ ilmul əcinnə] 
embriologiya, علم اإلرصاد الَجوِّیٌَّة [ˊilmul irsə:dil cəvviyyə] meteorologiya, علم الصوِتیَّاٌت [ˊilmus savtiyyə:t] 
fonetika, və s. 
 ”1) ölçü, ölçü vahidi; meyar; əndazə; 2) ölçü cihazı, ölçən; 3) miqyas, ölçü, miqdar“ [miqyə:sun]مقیاس  
və s. mənalar bildirən bu söz də neologizm elementi kimi söz birləşməsinin əvvəlində gəlir. Məsələn;  مقیاس
 miqyə:sud]مقیاس الضغط ,spidometr [miqyə:sus surˊati] مقیاس السرعة ,termometr [miqyə:sul hara:ra] الحرارة
dağt] manometr, مقیاس الوّطّي [miqyə:sul vattiyyi] vatmetr, مقیاس االشعاع [miqyə:sul işˊa:ˊi] manometr, və s. 
 alət; maşın; dəzgah; cihaz; aparat” mənalar ifadə edən bu söz həmçinin neologizm“ [a:lətun]آلة  
elementi kimi uzlaşan təyini söz birləşməsi və ya izafət tərkibli birləşmə daxilində işlənir.Məsələn; آلة التصویر 
[a:lətut tasvi:r] fotoaparat, سجیلآلة للت  [a:lətun lit təsci:l] maqnitofon, آلة الرادیو [a:lətur ra:diyu:] radioqəbuledici, 
 a:lətun]آلة حاصدة دارسة ,çap maşını [a:lətut tıba:ˊə] آلة الطباعة ,qaldırıcı maşın [a:lətun rafiˊətun] آلة رافعة
hasidətun darisətun] kombayn, və s. 
 .sözü Azərbaycan dilinə “1) şar; 2) kürə; 3) qlobus; 4) top” və s. kimi tərcümə edilir [kuratun]كرة   
XIX əsrdən hal-hazırki dövrə qədər yeni idman növlərinin kəşf edilməsindən sonra, idman sahəsinə dair 
müxtəlif yeni sözlər və terminlərin yaranması neologizmlərin yaranma səbəbi olmaqla yanaşı, [kuratun] 
sözünü neologizmin yaranma elementinə çevirmişdir. Məsələn; كرة القدم[kuratul qadəm] futbol,  كرة
 kuratul]كرة الماء ,volleybol [kuratut ta:ira]كرة الطائرة ,həndbol [kuratul yəd]كرة الید ,basketbol [kuratus sullə]السّلة
mə:i] vaterbol, كرة البلیردو[kuratul bilyə:rdu] bilyard şarı, كرة الطاولة[kuratut taviləti] pinq-ponq, كرة المضرب 
[kuratul midrab] tennis, الكرة المائیة[əlkuratul maiyyəti] su polosu, كرة القاعدة[kuratul qaidə] beysbol, və s [8,s-
459]. 
 sözü “məskən, ev, bina” deməkdir. Neologizm elementi kimi köməkçi söz funksiyasını [də:run]دار  
icra edir. Məsələn; دار البرید [də:rul bəri:d] poçtampt, دار الرئاسة[də:rur riasəti] ştab, دار السینما[də:rus si:nimə] 
kinoteatr, دار الصناعة[də:rus sınaə ] zavod, fabrik,  دار العلماء[də:rul uləmə:i] akademiya, دار العلوم[də:rul ulu:mi] 
universitet, دار القضاء[də:rul qada:i] məhkəmə, دار الندوة[də:run nədvə] konqres (ABŞ-da), دار النشر[də:run nəşr] 
nəşriyyat, və s. 
 sözü dilimizdə “məhv etmə, qırma, qırğın” kimi mənalar bildirməklə, yeni sözlərin [iba:dətun]إبادة  
yaranmasında əsas ünsürlərdən birinə çevrilmişdir. Məsələn; إبادة الجراثم[iba:dətul cəra:sim] dezinfeksiya,  إبادة
اسلحة االبادة  ,dezinseksiya [iba:dətul həşəra:tid da:rrəti]إبادة الحشرات الضاّرة ,soyqırım [iba:dətul cins]جنس
 .kütləvi qırğın silahları, və s [əslihətul iba:dətil cəma:iyyəti]الجماعّیة
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 ;sözü Azərbaycan dilində “1) bütün zəruri şeylər; təchizat, avadanlıq; 2) cehiz (gəlinin) [cihə:zun]جھاز  
3) aparat; 4) cihaz, maşın, qurğu” və s kimi çox mənalar ifadə edir. Habelə yuxarıda qeyd etdiyimiz bir çox 
sözlər kimi neologizmlərin yaranmasında ünsür və ya elementlərdən biridir. Məsələn; جھاز االرسال[cihə:zul 
irsə:l] radio. ötürücü, جھاز االستقبال[cihə:zul istiqbə:l] radio. Qəbuledici, الجھاز الحاسب[əlcihə:zul hə:sib] elektron 
hesablayıcı maşın, EHM, الجھاز الروحّي[əlcihə:zur ruhiyyu] siklotron, جھاز التلیفزیون[cihə:zut tilfizyu:n] 
televizor, və s. 
 2) sözün sonunda gələn elementlər əsasən uzlaşan təyini söz birləşməsinin sonuncu tərəfi, və yaxud 
izafətin ikinci tərəfində olur. Aşağıda neologizmlərin yaranmasında əsas ünsür olan, ayrılıqda müstəqil 
mənada daim ərəb dilində işlənmiş bu tip sözlərin birləşmə şəklində yeni məna əmələ gətirməsini misallarla 
müqayisə edək: 
 muməssilun]ممّثل سینیمائّي :kino” elementli neologizmlər“ [:si:ni:mə] سینما və ya [si:ni:mə:iyyun] سینیمائّي 
si:ni:mə:iyyun] kinoaktyor, آلة تصویر سینمائّي[a:lətu tasvi:rin si:nimə:iyyin] kinoaparat,  مھرجان
مصّور  ,kinofilm [filmun si:nimə:iyyun]فلم سینمائّي ,kinofestival [mihricə:nun si:ni:mə:iyyun]سینیمائّي
دار  ,kinorejissor [muxricun si:nimə:iyyun]مخرج سینمائّي ,kinooperator [musavvirun si:nimə:iyyun]سینمائّي
 .kino-teatr, və s [də:rus si:nimə]السینما
 [muhərrikun kəhrabə:iyyun]محّرك كھربائّي ;elektrik” elementli neologizmlər“ [kəhrabə:iyyun] كھربائّي 
elektrik mühərriki, أجھزة كھربائّیة  [əchizətun kəhrabə:iyyətun] elektroaparat, تشخیص كھربائّي[təşxi:sun 
kəhrabə:iyyun] elektrodiaqnostika, طاقة كھربائّیة[ta:qatun kəhrabə:iyyətun] elektroenergetika, مغنطیس كھربائي   
[mığnətıysun kəhrabə:iyyun] elektromaqnit, مكشاف كھربائّي[mikşə:fun kəhrabə:iyyun] elektroskop,  محّطة
 ,elektroşok [sadmətun kəhrabə:iyyətun] صدمة كھربائّیة ,elektrostansiya [mahattatun kəhrabə:iyyətun]كھربائّیة
 ,elektrovoz [qa:tirətun kəhrabə:iyyətun] قاطرة كھربائّیة ,elektotexnika [həndəsətun kəhrabə:iyyətun]ھندسة كھربائّیة
və s. 
 برید جّوي ,aviaxətt [xattun cavviyyun] خّط جّوّي ;hava, avia” elementli neologizmlər“ [cavviyyun] جّوّي 
[bəri:dun cavviyyun] aviapoçt, نقل جّوّي [naqlun cavviyyun] aviatransport, اسطول جّوّي [ustu:lun cavviyyun] 
hava donanması, االحوال الجوّیة [ələhva:lul cavviyyətu] hava şəraiti, və s. 
 مھندس زراعّي ;aqro, kənd təsərüfatı” elementli neologizmlər“ [zıraə]زراعة və ya [zıraiyyun] زراعّي 
[muhəndisun zıraiyyun] aqronom, علم الزراعة[ilmuz zıraə] aqronomiya, ھندسة الزراعة [həndəsətuz zıraə] 
aqrotexnika, الكمیاء الزراعّیة [əlkimyə;uz zıraiyyə] aqrokimya, البیولوجیا الزراعّیة [əlbiyu:lu:ciyəz zıraiyyə] 
aqrobiologiya, və s. 
 3) Sözün əvvəlinə qoşulan elementlər isə həm dilin özünə xas kök və ya şəkilçidən, həm də əcnəbi 
dilin şəkilçi, köməkçi və ya yarımköməkçi sözündən ibarət ola bilər. Misal üçün ərəb dilində mövcud olan ال 
[lə:] “yox; xeyr; heç; sız4” və ya [əllə:] inkar ədatı müasir dövrdə bir sıra sözlərlə işlədilməklə qoşulduğu 
sözə inkarlıq əlaməti verən element funksiyasını icra edir. Bəzən ərəb dilində element kimi işlənən bu ədat 
“dez, de, an, a” və s. kimi beynəlmiləl ünsürlərin qarşılığı olur. Məsələn; َألالَفَقاِریَّاُت [əllə:fəqa:riyyə:t] 
onurğasızlar, الّالَأْدِریَّة [əllə:ədriyyə] aqnostisizm, الالحزبّیة [əllə:hızbiyyə] partiyasızlıq, الالمعقولّیة[əllə:məˊ
qu:liyyə] mənasızlıq, ağlabatmazlıq, المركزّیة [lə:mərkəziyyə] desentralizasiya, سیاسّیةالال  [əllə:siyə:siyyə] 
qeyri-siyasilik, ال سلكّي[lə:silkiyyun] simsiz, və s. 
 “avto” elementli neologizmlər beynəlmiləl element olub, bir çox dünya dillərində olduğu kimi sözün 
əvvəlində gəlir. Bu tip elementlərdən ibarət sözlər əsasən dilə yenicə daxil olan neologizmlər, terminlər, və 
ya internasional sözlər hesab olunur. Məsələn; اوتوموبیل [u:tu:mu:bi:l] avtomobil, اوتماتیكي [u:tumə:ti:kiyyun] 
avtomatik, اوتوبیس [u:tu:bi:s] avtobus, اوتوستراد [u:tu:stra:d] avtostrada اوتوغراف [u:tu:ğra:f] avtoqraf, və s. 
 “kilo” elementli neologizmlər qeyd etdiyimiz xüsusiyyətlərə malik ünsürlərdəndir. Məsələn; كیلوغرام 
[ki:lu:ğrə:m] kiloqram, كیلوواّط [ki:lu:va:t] kilovat, كیلومتر [ki:lumətr] kilometr, كیلوغرام متر [ki:lu:ğrə:mmitr] 
kiloqrammetr, və s. 
 4) Sözün sonuna qoşulan elementlər sözün əvvəlinə qoşulan elementlər kimi həm dildaxili həm də 
dilxarici ünsürlərdir. “iyyətun” sonluqlu sözlər sırf ərəb dilinin özünə məxsus elementi olub, ərəb dilinin 
daxili imkanları hesabına əmələ gəlmiş neologizmlər üçün əsas elementlərdən biridir. Məsələn; إشتراعّیة 
[iştira:iyyətun] qanunvericilik, برقّیة [bərqıyyətun] teleqram, اسُبوِعیٌَّة [usbu:iyyətun] həftəlik proqram 
(televiziya və ya radioda), شیوعیة [şuyu:iyyətun] kommunizm, َتْوِصیِلیٌَّة [tavsıyliyyətun] keçiricilik, naqillik, 
 .dualizm, və s [isneyniyyətun] ِإْثَنْیِنیٌَّة ,triologiya [sələ:siyyətun] ُثالِثیٌَّة ,abstraksionizm [təcri:ydiyyətun] تجریدّیة
 “iyyun” sonluqlu sözlər əksər hallarda ərəb dilində nisbi sifət şəkilçisi kimi işlənməsinə baxmayaraq, 
hazırda bununla yanaşı isim kimi mənalar ifadə edən neologizmlərdəndir. Məsələn; ِإْرَھاِبّي [irhə:biyyun] 
terrorçu, terrorist, ِإْشَعاِعّي [i.şa:iyyun] radioaktiv, َعْقالِنّي [əqla:niyyun] rasionalist, إنطباعّي [intiba:iyyun] 
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impressionist, إستخراجّي [istixra:ciyyun] hasiletmə -ı/-i, çıxartma –ı/-i, جَماِلّي[cəmə:liyyun] estetik, تعاونّي 
[təa:vuniyyun] kooperativ, اجوائّي [əcvaiyyun] metereoloq, və s. 
ٌتَا   [ə:tun] suffiksi dildə daim düzgün müənnəs cəm şəkilçisi kimi işlənir [7,s-91]. Habelə, qoşulduğu 
sözə kəmiyyət əlaməti verən elementlərdən olub əsasən cəm isim hesab olunan neologizmlər yaradır. 
Məsələn; ُمَصِبَراٌت[musabbira:tun] konserv, اٌتُمْسَتْوَرَد  [mustəvridə:tun] idxal edilmiş mallar,  الَصاِدَراُت
[əssa:dira:tu] eksport, الَواِرَداُت [əlva:rida:tu] import, الصَّْوِتَیات [əssavtiyyə:tu] fonetika, َصِلیِبیَّاٌت [səli:ybiyyə:tu] 
xaççiçəklilər, خامات [xa:ma:tun] xammal, - xammal mənbələri, محروقات[məhru:qatun] yanacaq, َألصََّنْوَبِرَیاُت 
[əssənəvbəriyə:tu] iynəyarpaqlılar, َحْمِضیَّاٌت [həmdiyyə:tun] sitrus meyvələri, َسمَّاِعیَّاٌت [səmmə:iyyə:tun] 
akustika, برمجیات [bərməciyyə:tun] proqram teminati, َزحَّاَفاٌت [zəhhə:fə:t] sürünənlər, َّأٌتَثْدِیی [sədyiyyə:tun] 
məməlilər, ظلفّیات [zilfiyyə:tun] dırnaqlılar, və s. 
 “ciyyun” şəkilçisi türk dilindən ərəb dilinə keçmiş başqa şəkilçilərdən ən çox işlədilənidir. Əsasən 
ərəb dilində bu şəkilçi bəzən türk sözləri, bəzən ərəb sözləri, bəzən də digər əcnəbi sözlərin sonunda 
işlədilməklə alınma söz əmələ gətirir. Hal-hazırda isə bəzi neologizmlərin yaranmasında bu sonluq əsas 
ünsür və ya elementir. Məsələn; ٌَّتْذَكاْرِجي [təzkə:rciyyun] biletsatan, ٌِّتِلْغَراْفِجي [tiliğra:fciyyun] teleqrafçı, 
 [məˊcu:nciyyun] معجونجّي ,mətbəəçi, çapçı [mətbəˊciyyun] مطبعجّي ,gömrukçu [cumrukciyyun] ُجْمُرْكِجيٌّ
dərman qarışıqları hazırlayan, ٌَّفْرَمَلِجي [fərməlciyyun] tormozsıxan, ٌَّقَطْرِجي [qatarciyyun] vaqonları bir-birinə 
qoşan, ٌُّقوِمْسُیوْنِجي [qu:misyu:nciyyun] komisyonçu, ٌَّنْفطِجي [naftciyyun] neftçi, اشارجّي [işa:rciyyun] siqnalverən, 
 [bu:stəciyyun]بوسَتِجّي ,yolayıran (dəmiryolunda) [miftə:hciyyun] ِمفتاْحِجّي ,sələmçi, faizçi [fa:yizciyyun] فایظِجّي
poçtalyon, və s [12,s-51]. 
 metr” sonluqu bir çox texnika sahələrinə aid sözlərin sonunda gələn, əksər əcnəbi dillərində“ متر 
olduğu kimi əsasən beynəlmiləl sözlər üçün xarakterdir. Məsələn; ُفْلْطَمْتٌر [fultmətr] voltmetr, َأْمِبیُرِمْتر 
[əmbi:rumitr] ampermetr, میللمتر [mi:lilmətr] millimetr, َسْنِتیَمْتٌر [sənti:mətr] santimetr, َمُنوَمْتٌر [mənu:mətr] 
manometr, إلكترومتر   [iliktru:mitr] elektrometr, və s. 
 Yuxarıda neologizmləri əmələ gətirən elementləri öz xüsusiyyətinə görə qruplaşdırdıqdan sonra belə 
nəticəyə gəlmək mümkündür ki, neologizm yaradan element, onların yaranma səbəbləri ilə sıx bağlıdır. Bu 
elementlər sözün sonunda və ya əvvəlində, bitişik və ya ayrı şəkildə işlənir. Bunlardan başqa elə elementlər 
də vardır ki, onlar sözün həm önündə, həm sonunda, bitişik və ya ayrı gələ bilər. Qeyd etdiyimiz misallardan 
belə görünür ki, sözün əvvəlində gələn element əsasən uzlaşmayan, sözün sonunda gələn ünsürlər isə uzlaşan 
təyini söz birləşmələrindən ibarətdir. Sözə bitişik yazılan elementlərin bəzisi dilin öz şəkilçisi, bəzisi isə 
beynəlmiləl şəkilçi və ya hissəcikdir. 
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Melikov Tarlan  
 

Genetic structure and sources of the neologisms 
 

SUMMARY 
  
 If we pay attention to the genetic structure of the neologisms that used in the modern Arabian 
language we are witness that history of creating them surround mostly from XIX century, especially from the 
time discovery of the oil till today. When the neologisms said, like the understanding foriegn words which 
entered language newly and words which createn newly in the language, both it is clear that the majority of 
these words either forming to the calculation of own opportunities of the Arabian languages or being words 
of Europe and Russian sources.  
 
 

Меликов Тарлан  
Элементы, образующие неологизмов в арабском языке 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Образовавшиеся, за счет запаса языка, то есть большая часть недавно появившихся в языке 

слов осуществляется элементами, образующими неологизмов. Эти элементы группируются по месту 
употребления и по значению. Таким образом, неологизмы в арабском языке могут образоваться 
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следующими элементами – служебными словами, суффиксами, аффиксами, окончаниями, частицами 
и др. Элементы, образующие неологизмов в основном состоящих из словосочетаний, группируются 
по месту присоединения к словосочетаниям, то есть они могут приходить и в начале, и в конце 
сочетания. Существуют ряд элементов, которые носят международный характер, и употребляются 
как во многих языках мира, так и в арабском языке. 
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DİNŞÜNASLIQ 
 

 
 
UOT: 297.18 

 
 Əkrəm Həsənov  

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,  
ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru 

  
 

QURANIN NAZİLİ VƏ KİTABLAŞMA  
MÜDDƏTİ 

  
 

Açar sözlər: Quran, vəhy, mərhələ, kitablaşma, elmi 
Ключевые слова: Коран, откровение, этап, составление книжного варианта, научный 
Key words: Quran, revelation, stage, scientific, compilation of the book version  

 
 
İyirmi üç illik bir tətbiqat müddəti içərisində tədricən nazil olunan Quran vəhyi, bir tərəfdən müraciət 

etdiyi cəmiyyətin ehtiyaclarına cavab verərkən, digər tərəfdən də, o cəmiyyətdən sonsuzluq aləminə uzanan 
həyat çərçivəsində fərd və cəmiyyətin möhtac olduğu beynəlmiləl prinsipləri qoymuşdur. Buna görə də o, 
əvvəlki vəhy məzmunlarının bir davamı olaraq həm müasir dövrü, gələcəyi əhatə edir, həm də insanı 
bütünlüklə ələ alıb ona istiqamət verir. Əsas məqsədi Allahın iradəsi istiqamətində insanları islah etmək olan 
Quran, öz diqtələrini, əmr və qadağanlarını bəyan etmək üçün cəmiyyətin, daha geniş mənada mühitin dəyər 
və davranış şəkillərini, inanc motivasiyalarını və cəmiyyətdə meydana gələn ixtilaf və problemləri də diqqətə 
almışdır (1, s. 184). Bütün bunlardan sonra deyilə bilər ki, Quran nə onun nazil olunmasına şahidlik edən 
cəmiyyətin örf, adət, yaşayış, zehni vərdişlər və idrak növlərinin, nə də onu təbliğ edən şəxsin həyatının bir 
yansıması və onlar tərəfindən yönləndirilmiş idarə olunan bir vəhy məzmunudur. O, fərdi və cəmiyyət 
halında olan düşüncə vərdişlərinin bir ilk atəşləndirmək aləti olaraq sonsuz ölçüləri və imkanları əhatə edən 
əxlaqi, etiqadi, ictimai, sosial, siyasi və ədəbi prinsipləri sinəsində toplayan və onları açıqlayan ilahi bir 
qanundur (2, s. 191). 

Bu ilahi qaynaq Məhəmməd peyğəmbərə (səlləlləhu aleyhi və səlləm) nazil edildiyi andan etibarən 
həm hifz (əzbərləmə), həm də yazı yolu ilə təsbit edilməyə başlandı. Çünki Məhəmməd peyğəmbərin əsl 
vəzifəsi, vəhy yolu ilə gələn Allahın əmr və qadağalarını insanlara təbliğ eləmək, eyni zamanda gələcək 
nəsillərə də çatdırılmasını təmin etmək məqsədi ilə onları qorunan və mühafizə edilən bir hala gətirməkdir. 
Bu səbəbdən Allah Rəsulu, bir tərəfdən təbliğ vəzifəsini yerinə yetirərkən, digər tərəfdən də səhabələri, 
Quranı oxumağa və əzbərləməyə təşviq edirdi (3). 

Əsasən müsəlmanlar yeni bir dinə daxil olmağın verdiyi həyəcan və imanla Quran mətnini əzbərləyir 
və onu gecə gündüz oxuyurdular. Ancaq Məhəmməd peyğəmbər (səlləllahu aleyhi və səlləm) nazil olan 
Quran vəhyinin sadəcə əzbərlənməsini kifayət hesab etmirdi. Çünki onu nə qədər çox insan əzbərləyirsə əz-
bərləsin, hafizə daima unutqanlıq problemi ilə qarşı-qarşıya olduğu üçün müəyyən bir vaxtdan sonra yanıl-
ma, unutma, qarışdırma və xəta ola bilər. Bu üzdən də Məhəmməd peyğəmbər, səhabələri Quranı əzbərləmə-
yə təşviq etməklə bərabər, onun yazılmasını da əmr edirdi (4, s. 48-49). 

Qaynaqların bildirdiyinə görə Muhamməd peyğəmbər tərəfindən vəhy katiblərinə diqtə etdirilən Quran 
mətnləri, məhz Allah Rəsulu tərəfindən səhihləşdirildikdən sonra Muhamməd peyğəmbərin evində mühafizə 
edilirdi (5, s. 9). Necə ki, Əbu Bəkrin, Quranın toplanması əsasında Rəsulullahın evində çox sayda yazılı 
mətn olub (6), bunları iplərlə bir-birinə bağlamaqla toplatdığını göstərən rəvayət (7, s. 49) də bu xüsusu 
dəstəkləyən mahiyyətdədir. Muhamməd Həmidullah, bu rəvayəti belə dəyərləndirir: Əbu Bəkrin bağlatdırdı-
ğı bu səhifələr, tam bir Quran nüsxəsi deyildir. Əgər elə olsaydı Əbu Bəkr, Zeyd bin Sabitin rəhbərliyində ol-
duğu Quranı cəm etmək komisiyasını qurmazdı. Elə anlaşılır ki, bu səhifələr Məhəmməd peyğəmbərə (səlləl-
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lahu aleyhi və səlləm) aiddir. Ən çox etimad ediləcək nüsxə də bu olmalıdır. Bəlkə də Məhəmməd peyğəm-
bər özünə aid bir Quran nüsxəsi təmin etmək istəmiş, bunu birinə yazdırmış, amma tamamlamadan vəfat et-
mişdir. Ehtimal olunur ki, bu fikir Məhəmməd peyğəmbərə (səlləllahu aleyhi və səlləm) aiddir. Ən çox 
etimad edilən nüsxə də yəqin ki, bu nüsxədir. Bəlkə də Məhəmməd peyğəmbər (s) özünə aid bir Quran 
nüsxəsi təmin etmək istəmiş, bunu birinə yazdırmış, amma tamamlanmadan vəfat etmişdir. Ehtimalən bu 
fikir Məhəmməd peyğəmbərə çox sonralar gəlmişdi. Əgər onun əvvəl belə bir düşüncəsi olsaydı, xüsusi 
nüsxəsi də tamamlanmış olardı (8, s. 19). 

Daha əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi Rəsulullah (səlləllahu aleyhi və səlləm) hər gələn vəhy mətnini 
öncəliklə vəhy katiblərinə qeyd etdirmiş, sonra da səhabələrinə oxumuş və oxutdurmuşdur. Onun Quranın 
yazılması və qiraəti ilə bağlı fəaliyyəti Quran vəhyinin hamısını əhatə edir. Belə olduğu halda Məhəmməd 
peyğəmbər səlləllahualeyhi və səlləm zamanında bir Quran nüsxəsinin meydana gəlməməsi insanı 
düşündürür. Ancaq bunun bəzi səbəblərinin olduğunu bilirik. Birincisi, Rəsulullah səlləllahu aleyhi və səlləm 
dövründə buna ehtiyac olmamışdır. Çünki “əminul-vəhy” (vəhyin etibarlı olması) olan şəxs hələ həyatda idi, 
bu üzdən də Quranın hər hansı bir şəkildə zərər görməsi və itməsi qorxusu ola bilməzdi. İkincisi, son nazil 
olunan ayə ilə Məhəmməd peyğəmbərin (s) vəfatı arasında keçən müddət bir rəvayətə görə 81 gün, icmanın 
qənaətinə görə də 9 gecədir. Göründüyü kimi hər iki müddətin də Quranın toplanmasına kifayət etmədiyi 
ortadadır (9, s. 92). Üçüncüsü Quranın hamısı bir dəfədə nazil olunmayıb, müxtəlif vəsilələrlə dəyişik 
vaxtlarda nazil olunurdu. Məhəmməd peyğəmbər də vəhyin nə zaman kəsiləcəyini tam olaraq bilmirdi. Belə 
olduqda, hələ vəhy davam edərkən, Quranı iki qapaq arasında toplamaqdan əlbəttə ki, bəhs eləmək olmazdı 
(10, s. 248). Dolayası ilə bütün bu səbəblər göz önünə gətirildikdə Rəsulullahın (s) həyatında Quranı bir 
kitab halına niyə gətirmədiyi asan şəkildə anlaşılmış olur. Əsasən burada bu da deyilə bilər. Rəsulullah (s) 
bəzi mövzuları həll etmələri üçün səhabələrinin öhdəsinə buraxmışdır. Çünki onlar Allah Rəsulunun (s) 
nəzarətində yetişmiş və müəyyən bir kamilliyə çatmışdılar. Artıq Məhəmməd peyğəmbər (s) aralarında 
olmadan da bir yerə yığılıb İslama və Qurana aid mövzularda bəzi qərarlar qəbul edə bilərdilər.  

Nəticə olaraq bu anlaşılır ki, Məhəmməd peyğəmbər (s) dövründə nə qədər Quranı kitab halında 
toplamaq mümkün olmamışdırsa da, tilavət halında toplamaq tam və mükəmməl şəkildə həyata keçirilmişdir 
(11, s. 63). Quranın kitab halında toplanması, bilindiyi kimi Məhəmməd peyğəmbərin vəfatından sonra 
xəlifəliyə seçilən Əbu Bəkr dövründə olmuşdur. Təbii ki, Məhəmməd peyğəmbərin yazdırdığı səhifələr 
varkən, Əbu Bəkri belə bir fəaliyyətə sövq edən bəzi amillər mövcud idi.  

Əvvəcə bunu bildirmək lazımdır ki, Peyğəmbərimizin mübarək həyatı, həyatda olması bir çox 
məsələlərdə olduğu kimi, Quran mətninə qaynaq olması barədə də yeganə bir təminat idi. Ancaq Allah 
Rəsulu (s) Məhəmməd peyğəmbərdən sonra gələn xəlifənin belə bir sifəti olmayacağından, Mushaf halına 
gətirmək məcburiyyəti vardır. Çünki toplanan bu mushafın artıq bundan sonra əsas hakim və təminat olması 
lazım idi (12, s. 9). 

Əbu Bəkr əsasən Mushafı, Məhəmməd peyğəmbərin vəhy katiblərinə yazdırmış olduğu mövcud 
səhifələrdən – mümkün olduğu qədər – baxıb eynisini yaza bilərdi. Amma bu şəkildə hərəkət etməyin bir çox 
təhlükələri var idi. Yəni, müsəlmanlar arasında daha sonra ortaya çıxması ehtimal olunan bəzi vəziyyətləri 
hesaba almaq lazım idi. Çünki tam və ya qismən xüsusi Quran nüsxələrində xırda köçürmə xətalarının olma-
sı mümkün idi. Quranın bəzi parçalarının çox az şəxsdə yazılı olaraq olmasına görə bunlar çox keçmədən 
tamamilə ortadan itə bilərdi. Yenə az da olsa oxunaraq nəsx edilən ayələr var idi. Bunları bilənlər olduğu 
kimi, bilməyənl\ərin də olma ehtimalı var idi. Buna görə də əldə mövcud olan mətni bir yandan səhabələrin 
nüsxələri və hafizləri ilə gücləndirərək, bir yandan da fərdi xətaları düzəldərək, nəticədə ümmətin hamısına 
məzhər ola biləcək “İmam Mushafa” rəsmi bir mahiyyət qazandırmaq lazım idi (12). 

Bütün bu və ya digər görünməyən səbəblərin yanında əsasən əsl bir səbəb var idi ki, o da Əbu Bəkr 
zamanında edilən Yəmamə döyüşündə bir çox Quran qariləri olan səhabələrin şəhid edilməsi idi. Çünki, bu 
gələcəkdə Qurana yönələn ən böyük təhlükənin siqnalı demək idi. Bu ehtimal olunan təhlükəni səhabələr 
arasınd ailk sezən Həzrəti Ömər olmuşdur. Ona görə Yəmamə döyüşündən sonra baş verə biləcək buna 
bənzər bir döyüşdə eyni qorxunc nəticənin meydana gəlməsi, hamısı yazılı olmaqla bərabər hələ bir yerə 
toplanmamış Quran mətninə ciddi şəkildə zərər verə bilərdi. Bu üzdən Həzrəti Ömər vaxt itirmədən Əbur 
Bəkrin yanına gedərək əndişəsini dilə gətirib ona Quranı toplamasını təklif etdi. Həzrəti Əbu Bəkr belə bir 
təklif qarşısında ilk anda bir tərəddüd keçirdi. Onun bu tərəddüdünün səbəbi Quranı toplamaq məsuliyyətin-
dən qaçmaq deyil, ehtmal ki, insanların bundan sonra Quranı əzbərləməkdə tənbəllik göstərə biləcəkləri ən-
dişəsi idi (12). Bəlkə də bunun kənarında Məhəmməd peyğəmbərin etmədiyi bir işi etməkdən çəkinmək qay-
ğısı var idi (2). Amma bütün bunlara baxmayaraq o, çox keçmədən Ömərin təklifini qəbul etmiş və Xəlifə ilə 
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bərabər Quranı cəm etmək işi üçün seçiləcək ən uyğun səhabənin Zeyd bin Sabit olacağı fikrini mənimsə-
mişdi. Nəticədə Zeyd bin Sabit Həzrəti Əbu Bəkr və Həzrəti Ömərin də köməkliyi ilə bir il davam edən bir 
işin sonunda Quranı toplamışdı.  

Quranın ilahilik vəsfini qorumaq məqsədi ilə təşəbbüs göstərilən bəşəri fəaliyyətlərin ən əhəmiyyət-
lilərindən bidi də, onun çoxaldılmasıdır. Bu üzdəndir ki, bəhs olunan fəaliyyət, Ömərin vəfatından üç gün 
sonra xəlifə olaraq özünə biət eidlib (13, s. 153), on ildən artıq bir müddət bu vəzifədə qalan Həzrəti Os-
manın dövlət başçılığı əsasında etmiş olduğu xidmətlərin ən böyüyü olaraq xarakterizə edilmişdir (14, s. 
148). Quranın bəşər tarixindəki istiqaməti ilə əlaqədar olan belə bir məsələnin gündəmə gətirilməsi, ümmətin 
fərdləri arasında ortaya çıxan qiraət ixtilaflarına dayandırılmaqdadır. Quran qiraətində ixtilafın baş 
verməsinin də əlbəttə bəzi səbəbləri olmalıdır. Bizim qənaətimizə görə bu məsələdə iki əsas səbəb üzərində 
durmaq olar. Bunlardan biri, Quranın yeddi hərf ilə oxunmasına icazə verilmiş olması və bu icazənin bir 
əlavəsi olaraq Əbu Bəkr zamanında toplanan Quranın da eyni şəkildə yeddi hərfi əhatə etməsi, digəri də bəzi 
səhabələrin xüsusi mushaflarına təfsiri mahiyyətində bəzi sözləri əlavə etmiş olmaklarıdır. Buna görə deyilə 
bilər ki, bəhs mövzusu icazənin bir nəticəsi olaraq Məhəmməd peyğəmbərdən (s) fərqli qiraətlər öyrənib, 
xüsusi ilə Həzrəti Ömər dövründə İslam Dövlətinin sərhədlərinin genişlənməsi nəticəsində Quran müəllim-
liyi vəzifəsi ilə müxtəlif ölkələrə gedən səhabələr (Qaynaqların bildirdiyinə görə, o dövrdə, İbn Məsud Ku-
fəyə, Əbu Musa əl-Əşari Bəsrəyə, Ümeyy bin Kəb və Əbud-Dərda da Şama Quran müəllimi olaraq göndəril-
mişdir. Baxın, əz-Zərqani, Mənahil, I, 255), getdikləri yerlərdə Məhəmməd peyğəmbərdən öyrəndikləri 
qiraət tərzlərini oxutmuşdular. Təbiəti ilə bu vəziyyətdə də sözü gedən ölkələrdə yaşayan insanlar arasında 
bəzi qiraət fərqlilikləri ortaya çıxmışdı. Hər nə qədər yeni müsəlman olan bu qeyri ərəb ünsürlərə, sözü 
keçən ixtilafın mahiyyətindən və bunun bir icazənin nəticəsi olduğundan söz edilmişsə də, Mustafa Sadiq ər-
Rafiinin (öl. 1356/1937) də dediyi kimi onlar yenə də, qəlblərinə bəzi şübhələrin gəlməsinə əngəl olmamışlar 
(ər-Rafii, Mustafa Sadiq, İcazul Quran, Misir 1345/1926, s19. Bəzi qaynaqlar da İslama yeni girən bu qeyri-
ərəb ünsürlərin, sözü keçən bu fərqli qiraətləri oxuma ruhsatından xəbərsiz olduqlarını ifadə edir. Bax. Ateş, 
Süleyman, tefsir dersleri, Ankara s. 22; Yıldırım, Suat, Kuran ilimlerine giriş, s. 67.) və bunun nəticəsində də 
zaman-zaman bir-birlərini təkzibə, hətta təkfirə qədər belə gediblər. Çünki yeddi hərfin səbəb olduğu bu 
ixtilaflar, elə anlaşılır ki, mənaları eyni olsa da bəzi sözlərin ləfz etibarı ilə fərqliliyindən qaynaqlanırdı (15, 
s. 153).  

Bu məqsədlə Həzrəti Osman dövründə Zeyd bin Sabit başçılığında meydana gələn bir heyət, beş ilə 
qədər davam edən dəqiq bir çalışmanın nəticəsində bir neçə Quran nüsxəsi yazıb, müxtəlif İslam ölkələrinə 
göndərmək surəti ilə bəhs mövzusu olan ixtilafları aradan götürmüş və Quranı daha əvvəlki ilahi kitabların 
başına gələn təhrif və təbdildən qorumuşdur. Yəni azaltma və artırmadan qorumuşdur.  

Kitablaşma müddəti haqqında qısa bəhs etdiyimiz Quran, bilindiyi kimi Həzrəti Peyğəmbərlə ətrafın-
dakı müəlman və qeyri-müsəlman ünsürlərdən meydana gələn həmsöhbətlər topluluğu ilə canlı bir dialoq 
xüsusiyyəti daşımaqdadır. Ancaq sözü gedən dialoq məzmun etibarı ilə, başlanğıcda müsəlmanlarla müşrik, 
münafiq və kitab əhlindən meydana gələn qeyri-müsəlman ünsürlər arasındakı mücadiləyə bəzi vaxtlar rəh-
bərlik, bəzi vaxtlar isə müşayiət etmişdir. Dialoqun bu xüsusiyyəti bir tərəfdən ilahi kəlamın yaşanan faktiki 
tarixə bir müdaxiləsi, digər tərəfdən də ilk həmsöhbətlərin mövcud tələqqilərini təsdiq mənasını daşıyırdı. 
Vəhyin yaşanan həyatla olan bu sıx bağlılığı nəticəsində, Quranın nüzuluna şahidlik edən nəsil, ona lazım 
olan əhəmiyyəti verərək həm tilavət, həm də təfsir barəsində əllərindən gələni əsirgəmirdilər. Bu canlı 
fəaliyyət də Quranı daima aktual olaraq tutduğu üçün, Məhəmməd peyğəmbər həyatda olarkən müsəlmanlar 
arasında Quranın bəzi mesajlarının unudulması, dəyişməsi və ya ona vəhy məhsulu olmayan sözl\ərin 
qarışması kimi əndişələr əsla mövzu bəhs edilmirdi. Bu maraq Məhəmməd peyğəmbərdən sonra da həmişə 
eyni tərzdə davam etdiyi üçündür ki, tarixin heç bir dövründə müsəlmanların zehinlərində, Qurana yönələn 
söz və məna yönü ilə bir təhrif və təğyir şübhəsi olmamışdır. Qısaca, nüzulundan etibarən tarixin hər 
dövründə inanan hər insan, Quranı Allahdan yeni nazil olmuş ilahi bir kitab olaraq görüb, ona könül vermiş 
və yaşadığı həyatı onun universal prinsiplərinə görə dizayn etməyə çalışmışdır (16, s. 23).  
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SUMMARY  
 

 This article provides extensive information about the revelation of the Koran and compilation of the 
book version. Here the history of the Koran up to the stage of the book version and many important 
questions have been scientifically substantiated. 
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İctihad lüğətdə “cəhd göstərmək”, “çətin və zəhmətli bir işi bacarmaq üçün əlindən gələn bütün gücü 

sərf etmək” mənasında işlənir. Fiqh üsulu termini olaraq ictihad “ictihad dərəcəsinə çatmış bir alimin şəri-
əməli hökmləri təfsili dəlillərindən çıxara bilmək üçün əlindən gələn bütün gücü sərf etməsidir”. 

 İctihad və müctəhid terminləri Şiə və Sünni fəqihlərin işlətdiyi mənada Əhli-beyt İmamlarının hədis-
lərinin heç birində işlədilməmişdir. İmam Bağırın (ə.s) belə söylədiyi nəql edilir: “Mədinə məscidində oturun 
və insanlar üçün fətva verin. Həqiqətən sizin kimisinin Şiəm arasında görünməsinə daha çox sevinirəm”. 

 Digər bir hədisdə isə İmam Sadiqin (ə.s) belə söylədiyi bildirilir: ”Yolda qarşılaşdığınız bir aslandan 
qaçdığınız kimi fətva verməkdən qaçın, boynunuzu insanlar üçün körpüyə çevirməyin” (1, s.133). 

 Şiə müəlliflərin qeyd etdiklərinə görə İmamiyyə məzhəbinə mənsub olan üsulçular XIV əsrə qədər 
şəxsi qənaətlə hökm vermə şəklində anladığı ictihadı qəbul etməmişdir.Bu dövrdən sonra isə nəslərdən hökm 
çıxarma üsulu şəklində anladığı ictihadı mənimsəmişlər.Şeyx Tusinin dövrünə qədər ictihad istilahı rəy və 
qiyas mənasında işlədilmişdir. Ona görə dəyişməsi mümkün olmayan məsələlərdə həqiqət birdir və bu 
məsələdə fərqli ictihad caiz deyildir. Buna müxalif davranan fasiq, çox zaman kafir olur. Allahın sifətləri, 
birliyi, ədaləti, peyğəmbərlik və imamət mövzuları belədir (2, s.723). Zülmün, yalan danışmağın hər zaman 
pis olması, nemətlərə şükür etmək, əmanəti sahibinə qaytarmağın gözəl olması bunun bəzi örnəkləridir.Bu 
kimi xüsusiyyətlərin mahiyyətinin dəyişməsi və əslini itirməsi caiz olmaz. Şiəyə görə Hz.Peyğəmbərin 
ictihadı caiz deyildir. Onlar Nisa surəsinin 105-ci ayəsindən çıxış edərək Rəsulullahın ictihad yolu ilə heç bir 
şey söyləmədiyi qənaətindədir. Hz.Peyğəmbərin və On iki imamın ictihad etməsini caiz görməyən Şiənin 
əsas səbəbi budur: ”İctihad doğru olduğu qədər xəta ehtimalı da olan prosesdir. Hz.Peyğəmbərin və On iki 
imamın xəta etməsi düşünülə bilməz. Bəzi səhabələrin Hz.Peyğəmbərin hüzurunda ictihad etdiyinə dair rəva-
yətlər Tusiyə görə etimada layiq olmayan zəif xəbərlərdir. Ona görə Hz.Peyğəmbər heç bir halda ictihad et-
məmiş və ictihada görə hökm verib əməl etməmişdir (3, s.329). Peyğəmbərin ictihadını caiz görməyən 
Tusiyə görə alimlərin ictihad etməsi caizdir.Bunların edəcəyi ictihadın sahəsi və funksiyası zidd dəlillər ara-
sında seçim aparmaq, Kitab və Sünnətin ümumi hökmləri üzərində düşünməklə hökm çıxarmaqdır. 

 Hz.Peyğəmbərin həyatda sağ ikən səhabənin onun hüzurunda və onun yoxluğunda ictihad etməsi 
məsələsi Sünni üsulçular arasında ixtilaflı mövzulardan biridir.Sünni üsulçuların çoxu Rəsulullahın sağlığın-
da səhabənin ictihadını əqlən mümkün görmüş, lakin feilən gerçəkləşib gerçəkləşmədiyində ixtilaf etmişdir. 
Hənəfilərin də aid olduğu əksəriyyətə görə Hz.Peyğəmbərin hüzurunda səhabənin ictihadı onun açıq icazə 
verməsi şərti ilə caizdir (4, s.42-48). 

 Fiqh üsulu termini kimi təqlid “hüccət və dəlil axtarmadan başqasının fikrini qəbul etmək və ictihadı 
ilə əməl etməkdir”. İctihadın dəyişməsi mümkündür. Buna təsir edən çoxlu amil var. Bəzən müctəhidin 
ictihad edərkən nəzərə aldığı dəlil və onu gücləndirən ünsürlərdə gözdən qaçan məsələlər ola bilər. Bəzən də 
bölgə, iqlim, şəxs və şərtlərin dəyişməsi ictihadın dəyişməsinə yol aça bilər. Məsələn, İmam Şafinin Misirdə 
yaşadığı dövrdə verdiyi fətvaların bir çoxu İraqda yaşadığı zaman verdiyi fətvalardan fərqlidir. Buna görə də 
o, İraqdakı fətva və ictihadları üçün “köhnə məzhəbim”, Misirdəki fətva və ictihadları üçün isə “yeni 
məzhəbim” adını vermişdir. 

 İctihadın dəyişməsi mümkün olmaqla yanaşı bu mövzuda diqqət yetirilməsi lazım olan vacib məsələ-
lər var.Əvvəlki ictihadını dəyişdirən müctəhidin ikinci ictihadına görə əməl etməsi lazımdır. 
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 İslam dünyasında, xüsusilə sünni mühitdə hicri dördüncü əsrdən sonra ictihad qapısının bağlandığı 
barədə bir qənaət meydana gəlmişdir. Bu qənaəti meydana gətirənlər xoşniyyətli olsalar da bu düşüncənin 
İslam dünyasına çox böyük zərərləri olmuşdur. Çünki bu düşüncəni müdafiə edənlər ictihad bacarığına sahib 
alim olmadığı üçün cahillərin ictihadına mane olmaq və dinin təhrifdən qorunmasını təmin etmək üçün bu 
qənaəti geniş yaymışdır. 

Peyğəmbərdən nəql olunan bəzi hədislərə görə o, ictihadı təşviq etmişdir. Bir hədisində belə buyur-
duğu nəql edilir: “Hakim ictihad edər və ictihadı doğru olarsa ona iki savab verilər. Əgər səhv edərsə bir 
savab verilər”. Bu hədisə görə müctəhid ictihad etməsi səbəbinə görə Allah qatında savab qazanar.Gəldiyi 
nəticənin doğru olub olmaması əhəmiyyətli deyil. Mühüm olan ictihad səlahiyyətinə sahib olması, niyyətinin 
təmiz olması və gücünü sərf etməsidir. 

 Şiə düşüncəsində müəyyən dövrdən sonra ictihad düşüncəsinin daima qüvvədə qaldığı və bu gün də 
varlığını qoruduğu məlumdur.İmamiyyəyə görə əqaid və zəruriyyət mövzularında prinsip olaraq təqlid caiz 
deyil.Ancaq Şeyx Tusiyə görə üsul məsələlərində də haqq yolda olan bir müctəhidi təqlid edən, təqlid 
etməklə xəta etsə də hesaba çəkilməz və əfv edilər. Çünki müctəhid imamların buna mane olduğuna dair 
dəlil yoxdur. Əl-Uddənin nüsxələrinin birində Tusi belə nəql etmişdir: ”Bu mövzuda zikr etdiyimiz ən güclü 
görüşə əsasən əgər mükəlləf sistemli olaraq hökmlərə çatmaq gücünə malikdirsə üsul mövzularında bir 
başqasını təqlid etməsi caiz deyildir. Bu mövzuda hökm əldə etmək gücünə sahib olmayan mükəlləf olmayan 
heyvan hökmündədir və mükəlləf deyildir” (2, s.732). Məsələn, Kəhf surəsinin 15-ci ayəsini təfsir edərkən 
təqlidin caiz olmadığını bəyan edir. O,”Təqlidin ağla görə çirkin hərəkət olduğunu iddia edir”. 

 Füru mövzularında hökmə doğrudan çatmaq imkanına sahib olanın bir başqasını təqlid etməsi caiz 
deyildir. Lakin hökmü təkbaşına araşdırmaq və əldə etmək gücünə sahib olmayanlar bir alimi təqlid edə bi-
lərlər. Çünki Hz.Əlidən etibarən İmamiyyə məzhəbinə mənsub olanların böyük əksəriyyəti alimlərinə müra-
ciət edib fətva soruş və imamlar da hökm və ibadət mövzularında sual verənlərə fətva vermişdir. 

Təqlid edilən müctəhidin həyatda olması üstün tutulur və ehtiyata uyğundur. Bununla belə ölmüş bir 
müctəhidi də təqlid etmək caizdir. Ancaq ölmüş bir müctəhidi təqliddən əl çəkib sağ olan müctəhidi təqlid 
edən təkrar ölmüş müctəhidi təqlid edə bilməz. Əgər ölmüş müctəhid dirilərdən daha alim olarsa, o zaman 
onu təqlidə davam edə bilər. 

Müctəhid olmayanlar isə ya bir müctəhidi təqlid etməli, ya da ehtiyatla əməl etməlidir. Yəni əgər bir 
əməl haqqında biri halal, digəri haram olmaqla iki görüş varsa, o əməli yerinə yetirməmək ehtiyata uyğun-
dur. Ancaq bir əməl haqqında biri müstəhəb, digəri vacib olan iki görüş varsa ehtiyata uyğun olan bu əməli 
yerinə yetirməkdir. 

Zahiri üsul kitablarında ictihad əsas məsələlərdən biridir. Bu məzhəbin ən böyük nümayəndələrindən 
olan İbn Hazm əsərlərində ictihad bəhsi açmış və mövzunun əhəmiyyəti üzərində dayanmışdır. “(Ehtiyac 
olmadıqda) möminlərin hamısı birdən (cihada, döyüşə) çıxmamalıdır…” (Tövbə, 9/122) ayətini əsas tutaraq 
ictihadı iki qismdə dəyərləndirmişdir. Birincisi insanın özünə məxsus təfəqquhu, ikincisi Allahın rızasını 
məqsəd bilən insanın təfəqquhudur  (5, s.46). 

 Zahirilərin qarşı olduğu ictihad istihsan, qiyas kimi əqli vasitələri işlədərək rəylə edilən ictihaddır. 
Yəni heç kimsənin dində rəylə ictihad etmək səlahiyyəti yoxdur.Onlar buna dəlil kimi “...Biz Kitabda 
(Quranda) heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq (əskiltmədik)...” (Ənam, 38), “Əgər bir iş barəsində mübahisə 
etsəniz, Allaha və qiyamət gününə inanırsınızsa, onu Allaha və Peyğəmbərə həvalə edin!” (Nisa, 59) 
ayələrini irəli sürürlər (6, s.67). 

Onlara görə rəylə ictihad qiyas, məsləhət və bunların xaricindəki məşru dəlilləri işlədərək bütün 
düşüncəni barəsində nəss olmayan məsələlər üzərində cəmləşdirməkdir. 

Zahirilərə görə rəylə ictihad etmək nəfsin dəlilsiz şəkildə doğrunu tapmaq cəhdidir ki, bu da qəti 
olaraq caiz deyildir. Onlara görə bir kimsənin şəxsi rəyinə görə hökm verməsi o hökmü Allahın hökmü kimi 
vurğulaması caiz deyildir  (7, s.135). 

 Hz.Peyğəmbər və səhabənin ictihadına gəlincə İbn Hazm peyğəmbərlikdən əvvəl Rəsulullahın ictihad 
etdiyini söyləməyi küfr kimi dəyərləndirir. Allah tərəfindən izn verilməsi şərti ilə Rəsulullahın dünya işləri 
və hərbi taktika kimi mövzularda uyğun bildiyi şəkildə davranmasının caiz olduğunu bildirir. Peyğəmbərin 
hüzurunda səhabənin ictihad etməsi ancaq mubah olan mövzularda olmuşdur. Bir şeyin fərz yaxud haram 
qılınması kimi məsələlərdə heç kimsə öz rəyi ilə ictihad edə bilməz. Bu təqdirdə Allahın izn vermədiyi bir 
hökmü ortaya qoymuş olar. 

 İctihada muqtədir olmamaqla yanaşı təqlid edəcəyi muctəhidin dəlilini başa düşəcək qədər məlumatlı 
olanlar üçün təqlid vacib deyil. Bu dərəcədə məlumatlı olanlar üçün dəlildə təqlid caizdir, amma hökmdə 
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təqlid caiz deyildir. Aşırı ictihadı görüş tərəfdarlarına görə təqlid heç bir şəkildə caiz deyildir. Hər bir 
mükəlləf qarşılaşdığı dini məsələlərdə özü təkbaşına ictihad etməli və gəldiyi ictihadi nəticəyə görə əməl 
etməlidir. Hər həsə təqlidi vacib görən digər görüş də var. Buna görə ictihad əhliyyətləri və təqlid edilməsi 
ittifaqla qəbul edilən muctəhid imamlar dövründən sonra ictihad etmək əsassızdır. 

 İctihadın bölünməsi deyildikdə hər mövzuda yaxud müəyyən mövzularda ictihad əhliyyətinə sahib 
olması başa düşülür. Bu məsələdə iki görüş irəli sürülmüşdür: 

a) İctihadın bölünməzliyi. Başda Molla Hüsrəv olmaqla bəzi alimlərə görə ictihad bütövdür, yəni 
muctəhid bütün mövzularda ictihad əhliyyətinə sahib olmalıdır 

b) İctihadın bölünə bilməsi. İmam Qəzali də daxil olmaqla bəzi alimlərə görə ictihad bölünə bilər.Yəni 
muctəhidin bütün mövzularda muctəhid olması eləcə də ibadət mövzularında əhliyyəti şərt deyildir. 

 İbn Hazm icmanı Quran və hədislə məhdudlaşdıraraq qəbul edir. O, belə deyir: “Bilin ki, Quran 
ayələri ilə birgə sənədi muttəsil, raviləri siqa olan və Peyğəmbərə (s.a.v) qədər çatan bir xəbərə tabe olan 
kimsə eyni zamanda icmaya da tabe olmuş olur”. Burdan belə məlum olur ki, icma olaraq irəli sürülən görüş 
Quran yaxud hədis tərəfindən dəstəklənməlidir. Şəxsin öz görüşü və ya qiyasla ortaya qoyulmuş görüşlər 
icma olmaz. Bir görüşünü icma adını ala bilməsi üçün Rəsulullahın əshabının o hökmün Sünnədən bizə gəliş 
şəklini qəti qəbul etməlidir. İbn Hazm Muhəllə adlı əsərindən icma anlayışına bir neçə nümunə verək: 

-Kim ki Uca Allahın xaricindəki hər hansı varlığa yaradılmamışdır desə “Allah hər şeyin yaradıcısı-
dır” ayəsinə, Peyğəmbərlərin gətirdiklərinə, müsəlmanların icma etdiklərinə və əqli dəlilə muxalifət etmiş 
olur. 

İbn Hazma görə bu nümunədə Uca Allahın xaricində varlıq olmadığını müdafiə edənlər əslində dörd 
şeyə müxalifət etmiş olur: 

-Bunlar Qurandan bir ayə, Peyğəmbərlərin gətirdikləri ilahi mesajlar və müsəlmanların icma və əqli 
dəlillər kimi məsələlərə müxalifət şəklində ifadə edilə bilər. 

 İbn Hazm “Əl-Ehkam fi usulil-ehkam” adlı əsərinin 36-cı bölümündə “Təqlidin-Ləğvi” adı altında 
təqlidin haramlığı üzərində duraraq səhabə də daxil olmaqla heç kimsənin, xüsusən də məzhəb imamlarının 
da təqlid edilməyəcəyi fikrini müdafiə edir. Ona görə təqlid Hz.Peyğəmbər xaricində birinin söylədiyi sözü 
dəlilsiz qəbul etməkdir (8, s.122) Allahın əmr etdiyi şey qəti burhandır (dəlildir). Təqlid Allahın uymağı əmr 
etmədiyi birinə uymaqdır. Təqlidi qəbul edənlər də uyulması lazım olmayan insanlara uymuş olur. İbn 
Hazma görə təqlidçiliyi məşru sayanların özləri tərəfindən təqlid edilən birisi ilə başqalarının təqlid etdiyi 
digər insanlar arasında fərq yoxdur. 

İbn Məsud Hz.Öməri təqlid etmişdir.Ona görə İbn Məsud Hz.Ömərə sadəcə bir yerdə tabe olmuşdur. 
İbn Məsudun Hz.Ömərə tabe olması təqlidin məşruiyyətinə görə deyildir. Əksinə onun Hz.Ömərin valisi ol-
masındandır.Bəziləri Əbu Hənifə, Şafi və Malikin İbn Məsudu təqlid etdiyini zənn etmişdir (9, s.49). Həqi-
qətdə isə onların heç biri İbn Məsudu nə təqlid etmiş, nə də görmüşdür. 

 İbn Hazma görə təqlidçilərin irəli sürdüyü məlumatlar arasında kimin təqlid ediləcəyi mövzusunda 
ziddiyyətli iddialar vardır. Çünki Əbu Hənifə, Malik, Şafi və bunların tələbələri kimi daha sonra gələnlər öz 
aralarından birini təqlid etdikləri halda, təqlidin məşruiyyəti üçün təqlid edilməli olduğunu irəli sürdükləri 
Hz.Ömər və bənzərlərini təqlid etməmişdir. Əgər öncəkilərin, yəni səhabənin təqlid edilməsi lazım olsa Əbu 
Hənifə, Malik və Şafinin təqlid edilməsi batil olur. Əgər öncəkilərin təqlid edilməsi batildirsə sonrakıların 
təqlid edilməsi ondan daha batil olacaqdır. Ona görə xəta edən müctəhid isabət edən müqəlliddən üstündür. 
Xəta edən müqəllid isə təqlid günahından başqa bir də xətaya qənaət gətirmək günahını işləmiş olur. 

 İbn Hazm digər əsərində Əndəlüslü alimlərin içinə düşdüyü təqlid girdabından və ifrat məzhəb 
təəssübkeşliyindən belə şikayət edir: “Əndəlüs alimləri bir məsələnin həllində əsla dəlil axtarmaqla məşğul 
olmur. Əndəlüsdə təqlidçilik o dərəcədə inkişaf etmişdir ki, İmam Malikin görüşlərinin toplandığı “Əl-Mü-
dəvvənə yaxud Əl-Mustəxrəcə”dəki məsələləri əzbərləyənlər fəqih qəbul edilmişdir. Hətta İbnul-Munzirin 
“Kitəbul-İxtilafil-Əvsəti”nə sahib olmayanların fətva verməsinin halal sayılmadığını bildirən İbn Hazm bu 
anlayışı yanlış sayır. Bir çox yerdə fiqh elminin xeyirsiz, cahil və savadsız şəxslərə qaldığını, fətva verməsi 
caiz olmayan nə qədər fasiq şəxs gördüyünü də ifadə edir (10,V, s.120). 
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Ijtihad and taqlid of Zahiries and Sheykh Tusi 

 
SUMMARY 

 
In this article ijtihad and taqlid have been examined in Imamiyya of Shia and Zahirities. Sheikh 

Tusi’s and Ibn Hazm’s views were shown on ijtihad and taqlid. Inconsistent claims have been investigated 
on the subject of who will be imitated among information that was put forward by imitators. 
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РЕЗЮМЕ 
 

В статье иджтихад и таклид в Шия Имамия и в Захиритском мазхабе исследованы. Мысли 
Шейх Туси и Ибн Хазма по иджтихад и таклид показанны. Противоречивые требования были изучен 
между информации который должен предложить имитация. 
  



     
ƏLYAZMALAR YANMIR 

 

133 
 

№ 1, 2015 

UOT: 297.17 
 

Samid Quliyev 
AMEA  Məhəmməd Füzuli adına  
Əlyazmalar İnstitutu, doktorant 

 
 

ƏHMƏD ƏRDƏBİLİNİN “ƏQAİDÜL-İSLƏM”  
ƏSƏRİNDƏ AYƏ VƏ HƏDİSLƏRDƏ  

İMAMƏT 
 

 
Açar sözlər: Əhməd bin Məhəmməd, Ərdəbil, Əli bin Əbi Talib, şiə, imamət 
Ключевые слова: Ахмад бин Мухаммaд, Ардебиль, Али бин Аби Талиб, шиа, имамат 
Key words: Ahmad bin Mohammad, Ardabil, Ali bin Abi Talib, shia, Imamate 

 
Müsəlmanların diqqət mərkəzində olan mövzulardan biri də islam Peyğəmbərinin vəfatından sonra 

seçiləcək xəlifənin kimliyi barədə olmuşdur. Bu məsələ əsrlər ötsə də, öz aktuallığını itirməmiş və daim 
müzakirə predmentinə çevirlmişdir. Böyük zəka sahibləri isə bu mövzuya çox ehtyiyatla yanaşaraq müsəl-
manlar arasında bərabərliyin və vəhdətin tərəfdarı olmuşlar. 

İmamət-xilafət məsələsi illərdir ki, müsəlmanlar arasında sünni-şiə ayrıseçkiliyinə gətirib çıxarmış-
dır. Elə buna görə də, hər bir fərd bu mövzu haqqında araşdırma və ya tədqiqat işi apararsa çox ehtiyatla dav-
ranmalıdır. Mövzunun həssaslığı o qədər çoxdur ki, bu haqda məxəzlərdən araşdırma belə insanları çaşdıra 
və multikultural ab-havanı dəyişə biləcəkdir.  

İslam dini tarixi mərhələlər keçərək, xalqların mədəniyyətinə uyğunlaşmışdır. Hər bir xalqın İslam 
dininə fərdi yanaşması bu aspektdə özünü göstərmişdir. Məzhəblərarası münasibətlərində ayrıseçkilik başda 
olmaqla bütün məsələlərdə ortaq məxrəcə gəlmək və İlahi qanunları, dini-şəri məsələləri topluma qəbul et-
diyi formada aşılamaq lazımdır. 

Əks halda radikal dini qruplaşmalar bu cür boşluqlardan istifadə edərək, bir çox problemlərə və 
məzhəblərarası ixtilaflara yol açacaqlar. Necə ki, bir çox müsəlman yaşayan dövlətlərdən hər gün eşidilən sui 
qəsdlər, ixtilaflar, çəkişmələr və dindarlar arasında olan narazılıqlar bunun əyani sübutudur. Bu cür 
qruplaşmalar və məzhəblərarası çəkişmələr isə harda varsa orada islamın həqiqətlərini insanlara çatdırmaq 
qeyri mümkündür. 

Araşdırdığımız mövzu isə özündə Əhməd Ərdəbilinin “Əqaidül-isləm” əsərində İmamət məsələlərini 
ehtiva edir. Əhməd Ərdəbili ortaçağ İslam düşüncəsinin inkşaf etməsində müstəsna xidmətlər göstərmiş 
alimlərdən biridir. Əhməd Ərdəbili XVI əsrin əvvəllərində Ərdəbil şəhərinin yaxınlığında yerləşən Niyar 
kəndində kasıb bir ruhani ailəsində anadan olmuş (2, səh. 3) və ilk təhsilini dövrünün ən böyük riyaziyyatçı 
və astronom alimi-dayısı Əllamə İlyas Ərdəbilidən almışdır. (4, səh. 11)  

Daha sonra elmini artırmaq məqsədi ilə İraqın Nəcəf şəhərinə köçmüş və ömrünün sonunadək Nəcəf 
şəhərində yaşamışdır. (2, səh. 4) Əhməd Ərdəbili çox keçməmiş Nəcəf elmi mərkəzinin rəhbərliyini öz 
öhdəsinə götürmüş və bu elmi hövzəni inkişaf etdirmişdir. (3, səh.5) Bu barədə Ayətullah seyyid Həsən Sədr 
yazır: “Əhməd Ərdəbilinin zamanında Nəcəf şəhərinə elmi səfərlər yenidən dirçəlməyə başladı. Elmi 
mərkəz qüvvətləndi və camaat digər məntəqələrdən və şəhərlərdən ora üz tutdular və bu şəhər ən 
böyük elmi mərkəzə çevrildi.”(14) 

Əhməd Ərdəbili bir sıra sahələrdə o cümlədən islam hüququ, kəlam, əqaid, əxlaq barəsində yazılan 
kitabların müəllifidir. Alimin əsərlərinin əksəriyyəti ərəb və fars dilində olmaqla yanaşı yaradıcılığında 
doğma dilinə yer ayırmış və iki kitabını məhz Azərbaycan dilində yazmışdır. Azərbaycan dilində olan “Risə-
lətül-əxlaq” əsəri hazırda bizlərə məlum olmasa da, haqqında ayrı-ayrı kitablarda məlumatlar verilmiş və 
mənbə kimi istifadə olunmuşdur. Digər bir kitabı “Əqaidül-İsləm” əsəridir ki, bu günə qədər qorunub sax-
lanılır. Bu kitabın əlyazma nüsxəsi AMEA-nın Milli kitabxanasında F-956 və F-1743 şifrəsi altında qorun-
maqdadır.  
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Əhməd Ərdəbilinin yazdığı elmi əsərlər bu günə qədər İran və İraqın dini təhsil ocaqlarında tədris 
olunmaqdadır. Bu şəxsiyyətin Azərbaycan islamşünaslığında tutduğu yeri əvəzolunmazdır. Bu böyük alim 
1585-ci ilin iyul ayında (h.q 993-cü ilin rəcəb ayı) dünyasını dəyişmişdir. Böyük Azərbaycan aliminin 
məzarı dördüncü İslam xəlifəsi olmuş Əbu Talib oğlu Əlinin məzarının yaxınlığında, İraqın Nəcəf şəhərin-
dədir. (5, səh. 1645) 

Əhməd bin Məhəmməd Ərdəbili Səfəvilər dövrünə təsadüf etmiş yaradıcılığında daha çox İslam 
hüququnun inkişafına yer ayıraraq, şiə düşüncəsinin canlanıb yayılmasına böyük xidmətlər göstərmişdir. 
Məlumdur ki, Səfəvi hakimiyyəti dövründə ən mühüm tədbirlərdən biri də, din sahəsində islahatların apa-
rılması və şiəliyin inkişaf etdirilməsi olmuşdu. Bu səbəbdən də Səfəvi hakimiyyəti dövrünü “şiəliyin qızıl 
dövrü” adlandıranlar yanılmamışdır. Əhməd Ərdəbili də, əsərlərində “isnə əşəriyyə” etiqadını əsas tutaraq 
daim şiəliyi müdafiə etmişdir.  

Bu dövrə təsadüf etmiş əsərlərindən biri “Əqaidül-isləm” adlanır və 6 fəsildən ibarət olmaqla özündə 
islamın əqidə əsaslarını tərənnüm edir. Ən böyük fəsil bu kitabda İmamət bəhsidir. Əqaidül-isləm” əsərində 
5-ci bab imamət-xilafət bəhsini özündə əks etdirir və bu fəsil iki hissəyə ayrılır. Birinci hissədə Əhməd 
Ərdəbili daha çox əqli dəlillərə, ikinci hissədə isə nəqli dəlillərə yer ayırmışdır.  

Məqalədə peyğəmbərdən sonra seçiləcək xəlifənin üstünlük və fəzilətlərinə yer ayrılmış mənbələrdə 
keçən məlumatlar öz əksini tapmışdır. Belə ki, əvvəlcədən qeyd etdiyimiz kimi bu mövzu öz həssaslığı ilə 
seçilir. Əhməd Ərdəbili də öz növbəsində bu məsələni yalnız Quran və hədislər əsasında araşdıraraq nəticəyə 
gəlmişdir. 

Alimin nəqli dəlil kimi təqdim etdiyi ilk ayə Quranın Maidə surəsinin 55-ci ayəsidir. Əli bin Əbu 
Talibin fəziləti barəsində Əhməd Ərdəbili bu ayəyə nəzər salaraq qeyd etmişdir ki, bir çox əhli-sünnət təfsir 
alimləri bu ayənin Əbu Talib oğlu Əli haqqında nazil olmasını bildirmişlər.  

Ayənin azərbaycan dilində tərcüməsi belədir: “Sizin haminiz ancaq Allah, Onun Peyğəmbəri və 
iman gətirənlərdir. O kəslər ki, (Allaha) namaz qılır və rükuda olduqları halda zəkat verirlər” (1) 

Belə ki, Əhməd Ərdəbili müəllif göstərmədən qeyd etmişdir ki, “Əhli-sünnə müfəssirləri nəql edir 
ki: “Bir gün həzrəti Peyğəmbər əleyhissəlam otağından çıxıb Məscidül-hərama gəldi. Məşhur 
səhabələrdən bir neçəsi məsciddə namaz qılırdı. Peyğəmbər bir saili (yoxsulu) məsciddə görərək soruşur: 
“Ey fəqir heç kim sənə ehsan eləmədi?” Sail isə cavabında əlində olan üzüyü göstərir. Həzrəti Peyğəmbər 
soruşur ki, “ Bu üzüyü sənə kim verdi?” Yoxsul Əli bin Əbu Talibə işarə edərək buyurdu ki, “Bu şəxs 
verdi.” Həzrəti Peyğəmbər əleyhissəlam təkbir deyərək Maidə surəsinin 55-ci ayəsini oxudu.” (2, səh. 122) 

Daha sonra Əllamə Mahmud Zəməxşəri, Qazi Beydavi, Sələbi kimi böyük islam alimlərindən 
iqtibaslar gətirərək ayənin Əli bin Əbu Talib haqqında nazil olmasını bir daha sübut etmişdir. (2, səh. 
123,124) 

Böyük islam alimi Əbül-Fida İsmayıl bin Ömər bin Kəsir əd-Dəməşqi (h. D.700, ö.750, hicri) 
“Təfsir əl-Quran əl-Əzim” bu ayələrin şərhində yuxarıda qeyd olunan hadisəni nəql etmiş ayənin Əli bin 
Əbutalib haqqında nazil olduğunu təsdiq edərək ayənin ümumi məna daşıdığını bildirmiş və qiyamətə qədər 
bu xislətdə olan hər kəsə şamil olduğunu dilə gəitmişdir. (13) 

Əbu Cəfər Məhəmməd bin Cərir bin Yezid bin Kəsir Ğalib Təbəri (d. 838, ö. 923, hicri) “Təfsiri-
Təbəri” əsərində yazır: “ Bu ayə bütün möminlər haqqındadır. Suddi, Əbu Cəfər, Ueybə bin Əbu Hakim və 
Mücahidə görə bu ayə Həzrəti Əli haqqında nazil olmuşdur. Həzrəti Əli rüku edərkən yanından keçən dilənçi 
ondan bir şey istəmiş, Həzrəti Əli ona üzüyünü vermişdir. Ayə bu səbəbdən “Rükü edərkən zəkatlarını 
verirlər” şəklində nazil olunmuşdur. (12)  
 Bu ayə barəsində Dr. Məhəmməd Səidmehr “Kəlam elmi” adlı əsərində qeyd etmişdir ki, Əhli-sünnə 
və şiə alimlərinin əksəriyyəti bu ayənin məhz Əbu Talib oğlu Əli haqqında nazil olması qənaətindədirlər. 
Ayədə səslənən “innəmə” sözü başqalarını istisna etməklə “Sizin vəliniz yalnız Allah, Onun Peyğəmbəri və 
namaz qılıb rükuda olduqları halda zəkat verən möminlərdir” Əbu Talib oğlu Əlini vəsf etməkdədir.  
 Daha sonra alim ayədə keçən “vəli” sözünü izah etmiş və bildirmişdir ki, Allah, Peyğəmbər və rüku 
halında zəkat verən şəxs eyni kontekstdə bəyan edilmişdir. Həmçinin bəzi təfsirçilərin qeyd etdiyi kimi bu 
söz bütün möminlərə yox, məhz Əbu Talib oğlu Əliyə aiddir. Çünki “vəli” sözü tək formada gələrək vilayət 
sahibinə bir başa şamil olunmuşdur. (7, səh. 468-469)  
 Ayə də keçən hadisəyə nəzər saldıqda məlum olur ki, bu ayə həzrəti Əli barəsində nazil olmuşdur. 
Hadisə bir yoxsulun məscidə girib kömək istəməsi və həzrəti Əlinin namaz halında barmağında olan üzü-
yünü ona təqdim etməsindən bəhs edir. Məscidə girən yoxsul Peyğəmbərlə qarşılaşdığında məhz məsciddə 
olan möminlərdən birinin ona kömək etməsini bildirmiş bu hadisədən sonra Mələk Cəbrəil Maidə surəsinin 
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55-ci ayəsini nazil etmişdir. Həmçinin ondan çox səhabə ayənin Əbu Talib oğlu Əli barəsində nazil olmasını 
Peyğəmbərin dilindən nəql etmişlər. (6, səh. 208) 

Maidə surəsinin 55-ci ayəsindən sonra Əhməd Ərdəbili Qurani-Kərimin başqa bir ayəsinə - islam 
tarixinin ən böyük hadisələrindən biri olan “Mübahilə” hadisəsinə (Ali-imran surəsi, 61-ci ayə) toxunmuş-
dur. Mübahilə ayəsi haqqında ilk olaraq “mübahilə” sözünün Azərbaycan dilinə izahını vermiş və qeyd et-
mişdir ki, “Mübahilə ərəb dilində bəhələ sözündən olmuş və iki kimsənin bir-birinə qarğış etməsi de-
məkdir.”  

Daha sonra hadisənin təfərrüatını bu cür qeyd etmişdir: “İslam peyğəmbəri “Nəcran” xristianlarına 
İslamı qəbul etmələrini təklif etmiş, lakin Nəcranlılar kimin haqq olmasını müəyyən etmək üçün mübahilə 
etmələrini qərara aldılar. Bu danışıqdan sonra bu ayə nazil olmuş, bir daha Əhli-beytin Peyğəmbərə nə qədər 
yaxın olmasını bildirmişdir.” (2, səh. 125) 

İbn Kəsir “Təfsir əl-Quran əl-Əzim” əsərində hadisənin hicrətin 9-cü ilində baş verdiyini, cizyə 
(İslamda vergi növü) haqqında ayə nazil olduqda Nəcran xristianlarının razılaşmadığını və özlərini də haqq 
bir yolun yolçusu kimi təqdim etdiklərinə görə Peyğəmbərlə “mübahiləyə” girmək istədiklərini qeyd etmiş-
dir. Mübahilədə Əli bin Əbu Talib, Fatimə, Həsən və Hüseyn iştirak etmişdir. Ayədə keçən “özümüzdən” 
kəlməsi Peyğəmbər və Həzrəti Əliyə, oğullarımızı Həsən və Hüseynə qadınlarımızı isə Fatiməyə aiddir. (13)  

Təbəri “Təfsiri-Təbəri” əsərində yazır: Bu ayə mübahilə hadisəsindən ötrü nazil olmuşdur. Nəcran 
rəhbərləri İslam Peyğəmbərinin haqq olduğu təqdirdə öz ailə üzvləri ilə birlikdə gəlməsini “lənətlənmə 
mərasiminə” qatılmağını istəmişlər. Ayə nazil olunca Peyğəmbər Əlini, Fatiməni, Həsən və Hüseyni çağırıb 
“Allahım bunlar mənim əhli-beytimdir” demiş və təyin olunan yerə getmişdir. Abdullah bin Abbas deyir ki, 
“Rəsulullahı mübahiləyə dəvət edənlər əgər mübahiləyə gəlsəydilər, geri döndükləri zaman nə ailələrini, nə 
də mal-dövlətlərini tapa bilərdilər.” (12) 

Zilhiccə ayının mübarək günlərindən və hadisələrindən biri Mübahilə günüdür. Hicrətin 10-cü ilində 
Peyğəmbərlə mübahisə etmək üçün, Nəcran məsihiləri öz böyüklərindən və alimlərindən ibarət bir heyəti 
Mədinəyə göndərirlər. Bu heyət Peyğəmbərlə mübahisə edir və tutarlı dəlillərə rəğmən, yenə də İslam Pey-
ğəmbərinin Allah tərəfindən verilmiş elçiliyini qəbul etmirlər.  

Ayətullahül-üzma Şeyx Məkarim Şirazi “Üsuliddin” kitabında bu haqda yazır: “Mübahilə təklifi 
verildikdə Nəcranlılar belə qərara gəldilər ki, əgər Peyğəmbər bir ordu ilə gəlsə, mübahiləyə razılaşsınlar. 
Yox əgər öz yaxınları ilə gəlsə, çəkinsinlər. Ayədə keçən oğlanlarımız” kəlməsində məqsəd Həsən və Hü-
seyn, “qadınlarımız” kəlməsindən məqsəd Xanım Fatimeyi-Zəhra, Peyğəmbərin özü kimi təqdim edilən şəxs 
isə həzrəti Əlidir. (6, səh. 215) 

Əhməd Ərdəbili Əhli-beytin fəziləti barədə olan Qurani-Kərimdən ayələrə toxunduqdan sonra 
Peyğəmbərin Əli bin Əbutalib və Əhli-beytin haqqında buyurduqu hədislərə nəzər salmışdır.  

Əbu Talib oğlu Əlinin digər səhabələrdən üstün olmasını “Ey Əli sənin mənə olan nisbətin Harunun 
Musaya olan nisbəti kimidir.” hədisiylə dəlil gətirmişdir. (2, səh. 127 ) 

Alimin Əbu Talib oğlu Əlinin fəziləti barəsində misal çəkdiyi hədis həm şiə həm də sünni məzhəbi-
nin etibarlı kitablarında məhşur ravilərdən rəvayət olunmuşdur. Hədisdən açıq-aydın görünür ki, İslam Pey-
ğəmbəri burada Əbu Talib oğlu Əlini özünə ilahi elçilərdən olan Harun Peyğəmbərin qardaşı Musa Peyğəm-
bərə olduğu nisbəti kimi dəyərləndirmişdir.  

Bildiyimiz kimi Musa şəriət sahibi olmuş peyğəmbərlərdəndir, adı müqəddəs Qurani-Kərimin 33 
surəsində 136 dəfə zikr olunmuşdur. Azərbaycanlı islamşünas alim Sabir Həsənli “Peyğəmbərlər tarixi” 
kitabında Musa Peyğəmbərin soy-kökünü “Musa bin İmran bin Yəshur bin Qahis bin Lavi bin Yəqub bin 
İbrahim” kimi qeyd edərək Musa Peyğəmbərin İbrahim Peyğəmbərin soy kökündən gəldiyini qeyd etmişdir. 
(11, səh. 191) Harun Musanın qardaşıdır və ondan bir yaş böyük olmuşdur. (8, səh. 94) 

Həqiqətən, Biz Musaya kitab (Tövrat) verdik və qardaşı Harunu da ona vəzir (köməkçi) etdik. 
(Furqan surəsi, 35-ci ayə) (1) Musa Peyğəmbərin qardaşının ona köməkçi təyin olunması Qurani-Kərimdə 
bir neçə ayədə öz əksini tapmışdır. Bu məzmunlu ayələrdən anlaşılır ki, Harun Musa Peyğəmbərə daha çox 
yaxın olmuş və birlikdə batil qüvvələrə qarşı mübarizə aparmışlar.  
 Taha surəsinin 29-32-ci ayələrində Allah Musa peyğəmbərin söylədiyi duanı bir daha öz Peyğəmbə-
rinə və onun ümmətinə xatırladır. Duada deyilir ki, “Mənə öz ailəmdən bir vəzir qərar ver-qardaşım Ha-
runu! Onunla arxamı möhkəmləndir. Onu işimə şərik et.” (1) 
 “Vəzirlik” ayəsini şərh edən Ayətullahül-üzma Şeyx Məkarim Şirazi “İmamət” kitabında yazır: “Bu 
ayələrin təfsirində əhli-sünnə mənbələrində çoxlu rəvayət nəql olunmuşdur. İslam Peyğəmbəri risalət və-
zifələrini həyata keçirtmək üçün Həzrəti Musanın Allahdan istədiyini istəyir.” 
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Daha sonra alim bir neçə hadisəni nəzərdən keçirərək qeyd edir: “Şəvahidut-tənzil” kitabında Pey-
ğəmbərin dilindən Hüzeyfə bin Üseyd nəql edir ki, “Ya Əli! Mujdə verirəm, mujdə verirəm! Həqiqətən, Mu-
sa Allahdan qardaşı Harunu ona xəlifə və işlərində şərik olmasını istədiyi kimi, mən də Allahdan istədim ki, 
öz əhlimdən olan bir nəfəri-Əlini mənim üçün vəzir və xəlifə seçsin. İlahi! Onunla arxamı möhkəmləndir və 
onu işimə ortaq et.” (9, səh. 254) 

İslam Peyğəmbəri digər səhabələrlə nisbətdə ona ən yaxın olanı Əbu Talib oğlu Əlinin olmasını 
Harunun Musaya olan nisbəti kimi dilə gətirdiyini oxucuya çatdıran Əhməd Ərdəbili bu hədisdən sonra 
İslam Peyğəmbərinin dilindən başqa bir ilahi elçinin həyatından bəhs edən hədisini qeyd edir. Hədisin mətni 
bu cürdür: “Əhli-beytimin misalı Nuhun gəmisi kimidir, hər kim bu gəmiyə minsə nicat tapar, uzaqlaşsa qərq 
olacaqdır.” (2, səh. 129) 

Hər bir Peyğəmbərin bir möcüzəsi olduğu kimi, Nuh Peyğəmbərin də tufanı ona verilən möcüzə kimi 
dəyərləndirilir. Nuh Peyğəmbərin uzun illər tövhidi təbliğ etməsinə baxmayaraq, əksər insanlar ona tənə 
edərək onu bu işdən çəkindirməyə çalışırdılar. Nuh Peyğəmbər isə öz növbəsində tutduğu haqq yoldan əl 
çəkmir və davamlı olaraq insanları doğruluğa səsləyirdi. Etdiyi təbliğata açıqca göz yuman insanlar isə 
Allahın qəzəbinə düçar olur, ilk olaraq Allah Nuh qövmünü qıtlıq daha sonra tufan vasitəsiylə cəzalandırır. 

Allah Qurani-Kərimdə buyurur: “(Nuh) Rəbbinə dua edib: “Mən (öz qövmümüm içində) məğlub 
oldum, buna görə də (onlardan) intiqam al!” – dedi.” (Qəmər surəsi, 10-cü ayə) 

“Nuh dedi: “Ey Rəbbim! Onlar mənə qarşı çıxdılar və mal-dövləti, oğul-uşağı özlərinə ziyandan 
başqa bir şey artırmayan kimsələrə (öz kafir başçılarına) tabe oldular.” (Nuh surəsi, 21-ci ayə) 

“Onlar çoxlarını yoldan çıxartdılar. Sən də (ey Rəbbim!) ancaq onların zəlalətini artır!” (Nuh 
surəsi, 24-cü ayə) 

“Ey Rəbbim! Məni, ata-anamı, mənim evimə (yaxud məscidimə) mömin kimi daxil olan kimsəni 
və (qiyamət gününə qədər olacaq) bütün mömin kişiləri və qadınları bağışla. Zalımların isə ancaq və 
ancaq həlakını (ölümünü) artır!” (Nuh surəsi, 28-ci ayə) (1) 

Bu məzmunlu dualardan sonra Allah Nuh Peyğəmbərə bu cür vəhy etmişdir: “Nuha belə vəhy 
olundu: “Əvvəlcə iman gətirənlərdən başqa, tayfandan daha heç kəs iman gətirməyəcək. Onların etdikləri 
əməllərə görə kədərlənmə! (Biz tezliklə onları məhv edər, səni kafirlərin zülmündən qurtararıq!). 
Nəzarətimiz altında və vəhyimiz üzrə (sənə öyrədəcəyimiz kimi) gəmini düzəlt, zülm edənlər barəsində 
mənə müraciət etmə (onların bağışlanmalarını Məndən xahiş etmə). Çünki onlar suda boğulacaqlar!” 
(Hud surəsi 36-37) (1) 

Rəvayətə görə əmr gəldikdən sonra Nuh böyük bir gəmini düzəltməyə başlamış və Rəcəb ayının 10-
cü günü artıq gəmi hazır olmuşdur. Hadisəni İhsan Atasoy “Peyğəmbər tarixi” kitabında ]2/1/1qeyd edir ki, 
950 illik təbliğin sonunda Nuha iman edənlər “Bismilləh” deyib gəmiyə minib nicat tapdılar. Bunlar Sam, 
Ham, Yafəs və həyat yoldaşları idilər. Nuha iman etməyib zəlalətə düşənlərin arasında xanımı və oğlu Kənan 
da var idi. (10, səh. 95-96)  

Yekun olaraq qeyd emək olar ki, Əhməd Ərdəbili imamət məsələsini çox incəliklə araşdırmış və 
yazdığı “Əqaidül-isləm” əsərində “İmamət” adlı fəsli digər fəsillərdən daha geniş formada vermişdir. 
Məqalədən də göründüyü kimi, Əhməd Ərdəbili ilk olaraq ilahi kəlam olan Qurani-Kərimdə yer alan ayələrə, 
daha sonra isə İslam Peyğəmbərin dilindən gələn səhih mənbərlərdə yer alan hədislərə önəm vermişdir.  

Alim əsərdə gətirdiyi əqli və nəqli dəlillərlə Əbu Talib oğlu Əlini fəzilət və üstünlüklərinə görə 
Peyğəmbərə daha yaxın bilmişdir. Əhməd Ərdəbilinin bu yanaşması xidmət etdiyi ideologiyadan daha çox 
islami mənbələrə söykənmişdir. Çünki alim heç bir halda Əbu Talib oğ[lu Əlini imam və rəhbər kimi qəbul 
etməyənləri tənqid etməmiş, sadəcə olaraq mənbələrdən istifadə edərək alim olaraq öz fikrini bildirmişdir. 

 
Samid Guliyev 

 
“Aqaidul-Islam” the subject of Imamat in verses and  

hadiths by Ahmed Ardabili 
 

SUMMARY 
 

Importance of imamat in verses and hadith in one of the Islamic scholar Ahmad Ardabili’s work 
“Aqaidul-İslam” was analysed in this article. According to the author, his book "Aqaidul-islam" in the 
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sixteenth century did not lose its relevance in the modern era. The issue of caliphate and imamat were invest-
tigated by using reliable sources and “Aqaidul-İslam” in this article. 

 
Самид Гулийев 

 
Объяснение в произведение Ахмеда Ардабили "Агаидул ислам" 

имамат в айатах и хадисах 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В статье одним из Азербайджанских исламских ученых А.Ардабили в произведении “Агаидул 
ислам” велась анализ о полезности имамата в айатах и в хадисов. Автор указывает на то, 
произведение написаное в 16-ом веке, в наше время до сих пор сохраняет свое актуальность. В статье 
автор ссылаясь на “Агаидул ислам” и другие достоверные источники рассуждая на тему имамата и 
халифата. 

 
Ədəbiyyat: 
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“Əlyazmalar yanmır” jurnalında əyazmaşünaslıq, mətnşünaslıq, mənbəşünaslıq, dilçilik, elm 

tarixi, folklor, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, Azərbaycan ədəbiyyatı, əlyazmaların qorunması ilə bağlı 
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Məqalələr müvafiq şöbənin iclas protokolundan çıxarış, ixtisaslı mütəxəssisdən alınan rəylə 
birlikdə həm elektron, həm də çap variantında təqdim olunmalıdır. 

Məqalələrin mətni A4 formatında, 12 ölçülü “Times New Roman” şrifti ilə, 1,5 intervalda 
yığılmalı, 5-8 səhifə həcmində olmalıdır. Yuxarı və aşağıdan 2 sm., sağdan 1 sm., soldan isə 3 
sm. məsafə buraxılmalıdır.  

 
Məqalələr aşağıdakı ardıcıllıqla tərtib olunmalıdır. 

 
 Müəllifin adı, soyadı 
 Elmi dərəcəsi, elmi adı 
 Çalışdığı (təhsil aldığı) müəssisə, təşkilat  
 Məqalənin adı  
 Açar sözlər (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində) 
 Məqalənin mətni 
 Ədəbiyyat siyahısı (rəqəmləmə, məqalədə işlənmə sırası ilə) 
 Məqalənin İngilis və Rus dillərində xülasəsi 

 
Məqalələr İnstitutun “Əlyazmaların elmi ekspozisiyası və təqdimi” şöbəsinə (otaq №38) 

təqdim edilə və ya ulker.haciyeva@rambler.ru elektron poçt ünvanına göndərilə bilər. 
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The Journal "Manuscripts don’t burn" publishes the articles on textual study, manuscripttolo-

gy, source study, history of science, folklore, theory of literature, Azerbaijani literature, preservati-
on of manuscripts, library science.  

Publication of the materials is free of charge.    
The articles must be presented both in the electronic and printed versions followed by the 

extract from the minutes of the relative department and review of skilled specialist.  
The text of the articles must be presented in A4 format, Times New Roman font, letter 

size of 12, with the following margins: top – 2 cm, bottom – 2 cm, left - 3 cm, right - 1 cm.  
 
Articles must contain the following elements: 
 
 Author's first name, last name 
 Scientific degree, scientific title 
 Institution, organization  
 Title of the article 
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 Text of the article 
 References (in numerical an use order) 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 
В журнале «Рукописи не горят» публикуются статьи по текстологии, источниковеде-

нию, истории науки, фольклору, теории литературы, Азербайджанской литературе, сохра-
нности рукописей.  

Публикация материалов бесплатная. 
К статье прилагается выписка из протокола с заседания соответствующего отдела, от-

зыв специалиста в печатном и электронном вариантах.  
Текст статьи должен быть в формате А 4, со шрифтом «Times New Roman» в 

размере 12, с интервалом 1,5, в объёме 5-8 страниц. Расстояние сверху, снизу 2 см, 
справа 1 см, слева 3 см. 
 

Статьи должны содержать следующие элементы: 
 
 Имя, фамилия автора 
 Учёная степень, должность 
 Учреждение, организация 
 Название статьи 
 Ключевые слова (на азербайджанском, английском и русском языках) 
 Текст статьи 
 Список литературы (по порядку нумерация, использование источников) 
 Резюме на английском и русском языках 

 
Статьи собираются в отделе «Научной экспозиции рукописей» (комната № 38) Институт. 
Материалы можно направить по электронному адресу:  
ulker. haciyeva@rambler. ru. 
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YUBİLEYLƏR 
 

Kamandar Şərifli – 75 
 

örkəmli mətnşünas alim, yazılı abidələrimizin yorulmaz 
tədqiqatçısı, filologiya elmləri, doktoru, professor, AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Ərəb-

dilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri Kamandar Şəriflinin 75 
yaşı tamam olmuşdur. Kamandar Kazım oğlu Şərifli 1940-cı ilin 20 
yanvarında Qərbi Azərbaycanın Ləmbəli kəndində anadan olmuş, 
1963-1968-ci illərdə Bakı Dövlət Unversitetinin Şərqşünaslıq fakül-
təsinin ərəb filologiyası şöbəsində və 1966-1967-ci illərdə Qahirə 
Universitetinin filologiya fakultəsində təhsil aldıqdan sonra 1968-
1970-ci illərdə Misir Ərəb Respublikasında, 1976-1980-ci illərdə 
İraqda, 1988-1990-cı illərdə Yəməndə çalışmışdır. O, 1971-ci ildən 
Əlyazmalar İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi, elmi katib və şöbə 
müdiri vəzifələrində çalışıb. Görkəmli tədqiqatçı elmi fəaliyyətinin 
ilk dövrlərində, 1971-1980-ci illərdə əhalidə saxlanan minlərlə əl-
yazma kitablarımızın, orta əsr yazılı abidələrimizin respublikamızın müxtəlif bölgələrindən toplan-
ması, Əlyazmalar İnstitutunun yazılı abidələr fondunun zənginləşdirilməsi sahəsində məhsuldar fə-
aliyyət göstərmişdir. K.K.Şərifli XIX əsrin tanınmış alimi, pedaqoqu və kitabşünası Əbdülqəni Nu-
xəvi Xalisəqarızadənin elmi irsini ilk dəfə olaraq tədqiq etmiş və 1984-cü ildə “Əbdülqəni Nuxəvi 
Xalisəqarızadə və onun ədəbi-mətnşünaslıq fəaliyyəti” mövzusunda namizədlik dissertasiyası mü-
dafiə etmişdir. Mövzu ilə bağlı onun iki monoqrafiyası çap olunmuşdur. Türkdilli, farsdilli və ərəb-
dilli yazılı abidələr üzərində apardığı tədqiqatlar nəticəsində Şərq, o cümlədən Azərbaycan ədəbiy-
yatşünaslığı tarixində ilk dəfə olaraq mətnşünaslığın təşəkkülü və inkişafı yollarını, nəzəri əsaslarını 
öyrənmiş və 2006-cı ildə “Azərbaycan mətnşünaslığı” mövzusunda elmlər doktoru dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. Mətnşünaslıqla bağlı 3 monoqrafiyası və ali məktəblər üçün 1 dərsliyi nəşr olun-
muşdur. Ali məktəblərdə mətnşünaslıq fənni onun dərsliyi əsasında tədris edilir. Azərbaycan ədə-
biyyatının nadir anadilli incilərindən olan XIV əsr şairi Ümmi İsanın  “Mehri və Vəfa məsnəvisi ilk 
dəfə onun tədqiqatları sayəsində işıq üzü görmüşdür. Ərəbdilli əlyazmaların kataloqlarının I, II, III 
cildlərinin müəlliflərindən biri, II, III cildlərin tərtibçisi və redaktorudur. Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə-
qarızadənin kitabxanasından olan əlyazmaların kataloqunun I cildinin müəllifi, ərəbdilli əski çap 
kitabları kataloqunun tərtibçisidir. O, 20 kitabın və 100-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. 

K.Şəriflinin rəhbərliyi ilə 10-dan artıq dissertasiya müdafiə edilmişdir. O, Bakı, İstanbul, 
Ankara, Əskişəhir, Qahirə, Tehran, Təbriz Əmman, Sankt-Peterburq, Səmərqənd və Kazan şəhərlə-
rində keçirilən beynəlxalq elmi konfransların iştirakçısı olmuşdur. Alim otuz ildən artıq pedoqoji 
fəaliyyət göstərmişdir. 

Professor Kamandar Şəriflini yubleyi münasibəti ilə təbrik edir. Ona uzun ömür, can sağlığı, 
yeni-yeni yaradıcılıq uğurları diləyirik. 
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