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Kilab Turk xalqlarmm kitab və kitabxana mədəniyyəti istiqamətində 
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kitab və kitabxana mədənivyətində əhəmiyyətli yeri öyrənilıb, müxtəhf 
a'eallarda türk xalqlarınm kitabxana quruculuğu, kitab məhsulunun repertuarı, 
kitabxana xid'məti və mədəni əlaqələr işıqlandırılır. İlk dəfə dövlətçiliyi olan 
Uirk xalqları ilə yanaşı, dövlətçiliyi olmayan türk əsilli xalqlarm kitab və 
kitabxana mədəniyyətinin ümumi mənzərəsini yaratmağa cəhd göstərilib. 
Kitabda son 20 ildə baş verən kitab və kitabxana mədəniyyəti sahəsində türk 
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TÜRK XALQLARININ KİTAB VO KİTABXANA M ƏDƏNİYYƏTİ

" liitn-bitn  bilirdim , heş actığcia hitirdim . 

llzu n  ağtıc ba şın d a  ıılu h iti b itirdiııı  "

(O əd im  tjipçtn/ nüsalı)

TIJRK XALQLARININ ƏLYAZMA Kİ’I ABI VƏ ONLN YAYILMA

AREALI

İnsan cəmiyyətinin yaratmış olduğu ilk Şumer yazılarından müasir dövr- 
də istifado olunan latın əlifbasına qədər Türk xalqları zəngin və məzmunlu hir 
taıix keçmiş, yaratmış olduqları bütün nailiyyətləri az bir müddətdə bəşəri nai- 
liyyətə çevıilmişdir. İlk Şumer şəkilli yazı, mixi yazıları, orxan - yenisey 
yazıları, uyğur əlilbası Tiirk xalqlarınm islama qədər yaratmış olduqları böyük 
mədəni abidərlərdir.

Tiirk dilli əlyazma kitabı-çox miirəkkəb və spesefik hadisədir. (). öz ifa- 
dəsiııi tarixən bir ııeçə növ ya/.ıda tapmışdır. Onlardan axırıncı oıı iiç əsrdə 
(Vlt-XX əsrin başlanğıcı) ərəb ya/.ısı olmuşdur. İslamın ilk əsrləriıulə ərəb 
əlilbası ilə yaııaşı türk xalqları məskuıılaşdığı coğrafi areaklan asılı olaıaq 
nıiixləlif ya/ı sistcmlərindən də istifadə ctmişdilər. Ilcroqlif ya/ıları. ııyğyr 
əlilbası. Albaıı əlilbası, pəhləvi ya/.ılarından istifadə edəıı tiirk xalqlarmm 
böj iik əksəıiyyəti arlıq islamın 2-ci əsıiııə doğru tədricən islamı qəbııl edərək 
ərəb diliııi və ərəb əlilbasını mənimsəmiş, ədəbi və elmi abidələriııi bıı dildə 
ya/.ıya köçürməyə başlaıııışdır. Qorunub saxlanılmış ən qədim ərəb ya/.ılı liirk 
dilli əsərlər ctik-didaktik möv/.uda “Kudadqu bilik’' (“Nccə xoşbəxt olınaq 
haqqında elm”) poeması XI əsrə aiddir. Yusif Balasaqunlu bu əsəri 462/106‘J- 
70-ci ildə tərtib etmişdir. Onıın qorunub saxlanılmış ən qədim niisxələri XIII 
əsrılə köçüriilmiişdür. Mahınud Kaşqarinin “Divaııi liiğat it-tiirk" (“ fürk 
dillərinin liiğəti") əsəri 466/1073-74-cii illərdə yazılmış. köçürmə taıixi 27 
şəvval 664 və ya 1 avqust 1266-eı ildir. Axırmcı əsərlər və əlya/maları XX 
əsıiıı başlanğıcında >arathlmışdır: RF 1;,A Şəqşünaslıq İnstitutıında Haşqırdıs- 
tanda olaıı İsmayıl adlı şəxsin 1930-cıı ildə ya/dığı və ii/iinü köçtırdiiyü tatar 
başqırd “Səeərə"sinin əlya/ması saxlanılır. O/bəkistan I.A Şəıqşünaslıq 
Institııtunda l ()44-cii ildə I.əfasi tərəfindən tərtib olunmuş Xivəli şair və 
va/ıçılar antologiyasının 1951-ci il əlyazması saxlanılır. Türk ərəbyazılı 
əlya/.ma kitablarmm yuxarıda qcyd etdiyimi/ nümunələri rus şərqsünasları 
tərəfindən miiəyyənləşdirilmişdi. Bıı yanaşrnanı dü/gün hesab clmirik. Tiirk 
dünyasında bu günlərimi/.ə qədər ərəb ya/.ılı türk əlya/.ına kitabları ('əınıbi 
A/.ərbaycanda tərtib olunmaqdadır. Xüsusilə 1945-46-cı illərdə Cənihi 
A/ərbaycanın milli hökuməti iilərində ııəfis kitablar tərtib oluuurdu. Oıta əsr 
əlya/ma kitabları ənənələri 'l'iirkiyədə bu güıı də həssaslıqia qoruııub
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saxlanmaqdadır. Bu kitaba olan ehtiyacı ödəmək deyil, anonoyə ehtiram 
olaraq, gözəl xətt nümunələrini nümayiş etdirmək iiçün edilirdi. Düşünürük 
ki, XIX əsrin sonlarına doğru türk xalqları kitab ehtiyaclarını bir mənalı 
olaraq çap məhsulları vasitəsilə ödəyirdi və artıq əlyazma kitabları dövrivədən 
çıxmış. tari.xi abidəyo çevriürdi. Türk dillərində ya/.ilnnş osərlərin 
əlyazmalarının əksəriyyəti XVIII-XIX əsrlərə aiddir, Xl-XIII əsrlərə aid 
əsərlərin və əlyaztnalarm isə çox az nümunələri qorunub saxlanmışdı.

Türkdilli əlyaztna kitabı müasir Orta Asiya, Şərqi və Qərbi Sibir. IJral. 
Volqabayu, Şimalı və Cənubi Qafqaz, Krım, Ttirkiyə, İran. Ofqanıstan, Pa- 
kistan, Hindistan, Sinszyan (Çin), Misir, İrak, Suriya, Bolqanstan, Ruminiya, 
Yuqoslaviya 'daxil olmaqla çoxlu türk dillərində (hazırda qəbul edilmiş 
qaydada onlar türk, Azərbaycan, türkmən, özbək, uyğur, tatar, hətta onun 
Qərbi Sibir dialekti, Krım tatar, başqırd, qazax dilləri adlanır) yaradılmış, üzii 
köçi'ırülmüş və yayılmışdır. Orta əsrlərdə, bəzən isə XIX əsrin əvvəlinədək 
yaradılmış əlyazmalann dili türki sözü ilə müəyyən edilmişdir. Bu, hər bölgə- 
də spesifık lokal müxtəlifliyi olan xalq danışıq dilindən ədəbi yazı dilini fərq- 
ləndirməyə xidmət edirdi.

Müasir türk xalqları ayrı-ayrı ailə-qəbilə və qəbilə ittifaqlanmn u/un və 
miirəkkəb inkişafı nəticəsində formalaşmışdır. Bu inkişaf nəticəsində yaran- 
mış millətlər Mərkəzi və Orta Asiyadan, Sibirdən, Qafqaz, Kiçik Asiyaya və 
Şərqi Avropaya qədər çox böyük bir əraziyə yayılmışlar. XI-XIV əsrlərdə baş 
verən proseslər xüsusilə əhəmiyyətli olmuşdur. Onlar etnik kantaklara, dəyiş- 
mələrə, konkret şəraitdə yazı dili kimi formalaşan özünəməxsus interdialektlə- 
rin yaranmasma gətirib çıxarmışdır (160. s. 98). Qaraxani dövrünün dili bu 
cür yaramnış və XII-XIV əsrlərdə başqa türk dilli rayonlarda yazı dillərinin 
yaranmasma və inkişafma təsir göstərmişdir. Qramatik normalann az 
“fəallığı” və leksikamn ümumiliyi, “ifadə normalarınm məlum azadlığı” 
onlarm hamısı üçün xarakterik idi. Bu da XIII-XIV əsrlərdə bəmin dillərin 
qarışıqlığına səbəb olurdu (160. s. 98). Ona görə də XI-XIV əsıiər tiirk dilli 
yazı abidələrini müəyyən etmək üçün bir sıra tarixi faktoıiarı: onların 
yarandığı yeri və zamam, müəllifın etnik kimliyi, ərazinin əhalisini və s. 
nəzərə alnıaq lazımdır. Buna əlavə etmək lazımdır ki, ərəb qrafıkaşı türk 
dillərində saitlərin, bəzi. hallarda hətta samitlərin fonetik torkibinə uyğuıı 
gəlmirdi.

Şərqşünasların hazırladığı əlyazma kitablarınm kataloqları və aparılan 
digər tədqiqatlara əsaslanaraq tiirk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti- 
ni bir sıra əsas tarixi-coğrafı areallara ayırmaq olar: Şərqi-Tiirkistan, Orta Asi- 
ya, Kiçik Asiya (Türkiyə), Qafqaz (Azərbaycan), Krım-Volqaboyu-Ural. 
Bunların hamısı türk mədəniyyətinin əsas tarixi arealı ilə o qədər bağlıdır ki, 
onların mərkəzləri haqqında, eynilə göstərilən kitab mədəniyyəti üçün tnər-
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kəzlər barədə, ancaq sərhədlərin bəzi fərqləri nəzərə alınmaqla danışmaq olar. 
“Mədəni” və “kitab” areallarımn miiəyyən olunması, onların miiqavisəsi, ti'ırk 
xalqlarımn tarixən istifadə etdikləri müxtəlif variantlı yazı növlərinin əlaqəsi- 
nin aydınlaşdırtlması xiisusi tədqiqat mövzusudur. Buna baxmayaraq bu mə- 
qalədə bir sıra intcqrasiya prosesləri haqqmda məlumat verməyə çalışacağıq.

Ərəbyazılı kitab və onun mədəni arealları bir-biri ilə çox bağlı idi. 
Vaxtilə ümiiıni türk dövləti və qəbilə tərkibində eyni olmuş və ya eyni icmava 
daxil olmuş qonşuların əlaqələri sıx olmuşdur. Buna ərəb yazısı da iınkan ve- 
rirdi. Deməliyik ki, XIX əsrə qədər Qafqaz (Azərbaycan) və Kiçik Asiya 
(i urkiyə) kitab arcalları dil və ədəbi ənənə baxınnndan oğuz-tıirk qrupu ilə sıx 
bağlı olmuşlar. Mədəni və ədəbi mənbələrinə, repertuarına, əlyazmalarm tərti- 
binə görə oğuz-tiirk qrupuna daxil olan “türkmən qolu” XIV-XV əsrə qədər 
Azərbaycan və Kiçik Asiya ilə inteqrasiya olunmuş, sonıakı əsıiərdə Orta 
Asiya arealı ilə bağlıdır. Krımm ttirk əlyazma kitabını dilinə, ənənəsinə, rcper- 
tuarına, tərtibatına görə onutı bir qolu kimi Kiçik Asiya arcahna daxil etmək 
lazıındır. Demək olar ki, XIX əsrə qədər Krımda tiirk dilli əsəıiər tiirk-oğuz 
dilində. arxiviərdə olan mənbələrə əsasən bundan sonra Krım-tatar dilində va- 
zılırdı. Bu əlaqələrə baxmayaraq. hər “kitab” areahnın öz mənbəyi, inkişaf ta- 
rixi, ənəııəsi, başqa dillarlə qarşılıqlı münasibəti olmu.şdur. l.akin burada tiirk 
dili yaxııd dilləri, repertuarı. və ayrı-ayrı lıallarda əlya/nıanm tərtibatı ö/iiııə 
məxsuslıığu baxımından iistünlük təşkil ctmişdir.

Baxdığıınız arcalların hamısına xas olan ümiimi bir cəhət var ki, bu da 
poetik əsətiərin nəsrdən, ■ dünyavi əsəıiərin dini əsərlərdən nisbələıı sayca 
iistiinlük ləşkil etməsi; tərcüınəııin (fars və ərəb dilindən) a/. miqdarda “Şərlı” 
ədəbiyyatıııın, lıəmçinin sahəvi ədəbiyyatnı və miixtəlif janrlarm mövcııd 
olması; ərəb yazılı əlyazma kitabı yaradıcılarının, xüsusilə də çox tamnmış və 
ınahir ustalann bir “mədəni” arealdan başqasına, a/. hallarda bir k-itab 
arcalından başqafiına, bir lıökındarın yanından başqasının yaııına gctməsinin 
adiliyi göstərilə bilər. Bu, daim ənənələrin, repertuarm və s. ycrinin 
dəyişınəsiııə, müsəlman kitab mədənyyətinin inkişafına səbəb ohırdıı. 
Ilakiıniyyət niiınayəndələrinin kitabçı sənətkarlara miinasibəti də bıı sahənin 
inkişafına ö/. təsiriııi göstərdi. iiirk xalqlarınm kitab və kitabxana 
mədəniyyəliniıı bir tədqiqat obyckti kimi biitövliikdə öyrənilməsi. xalqın tarixi 
inkişafda mədəniyyətinin difcrcıısiallığı və inleqrasiya proseslərində rolıı ilk 
təcriibədir. Dilin, ya/.ımn, kitabçılığın və kitabxanaçılığın inkişaf dinaınıkası 
tiirk xalqlarımn təkamiiliində mühüın rol oynannşdır. biəcə də islam mədəni 
arcalına, həmçinin əhatəsində olan qeyri ınüsəlınan xalqlarm inkişafmda 
təsiredici qüvvəyə ınalik olmuşdur. Bu problcnılə məşğul olmuş tədqiqatçılar 
tiirk xalqlarıııın avııca götürülınüş bir arealına, hər lıansı bir problcmin 
tədqiqatı məqsədi ilə formal və texniki xüsusiyyətlərin analizinə ıızun-u/adı
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yer vermiş olduqları halda, daxili məzmunda mövcud olan xüsusiyyəüori, bu 
xalqı fərqləndiron və onu dünyəvi edən əlamətləri görməmiş, bə/.i halLarda 
görmək istəməmişlər. 'l’arixi mənbələri məhv etmək, mövzud mənbələrin 
üzünü köçürərkən faktları saxtalaşdırmaq və ilkin monbəyi itirmək, 
mənbələrdəki tarixi faktları, bəzi hallarda şərhə ehtiyacı olan faktları qeosiyasi 
maraqlarla təqdim etmək, termin və tarixi anlayışlar arasında bilorəkdən, 
bəzən bilməyərəkdən səhv yozumlar etmək, tarixi hadisələrin dini, milli və 
ideoloji prizmadan baxılması hallarına tez-tez rast gəlirik. Bu k'imi hallara yeri 
gəldikcə münasibət göstərəcəyik.

XI-XVIII əsrlərdə türk xalqlannm müxtəlif dövrlərdə hazırladıqları lii- 
ğətlərin təxmini siyahısımn tədqiqi göstərir ki, lüğət və qramatika qaydalarmı 
öziində əks etdirəıı kitablarm əksəriyyəti, ya türk əsilli tərtibatçılar tərəfindən 
hazırlanmışdı, ya da bu lüğətlərin əksəriyyətində ərəb və fars söziəri ilə yanaşı 
tiirk sözləri ayrıca bir fəsil kımi özündə əks etdirmiş, ya da farsdilli 
poeziyanın daha geniş oxucu kütləsi tərəfindən başa düşülməsi məqsədi ilə 
tərtib edilmişdi. Deyilənləri ümumiləşdirərək qeyd etməliyik ki, kitab məhsul- 
larınm böyiik əksəriyyəti islam mədəniyyətinə türk xalqlarının böyük 
töhfəsidir və dünya mədəniyyəti tarixində müştərək mədəniyyətin misilsiz bir 
niimunəsidir.

Çap kataloqlanna əsasən üünya kitabxanalarmda farsdilli və lürkdilli əl- 
yazmalarınm say nisbətinin müqayisəsi belə fıkir yürütməyə imkan verir ki, 
əgər diinyada 200 min farsdilli əlyazma varsa, onda tiirkdilli əlyazmaların sayı 
100 min ədəddən az olmamalıdır. Bu statistika farsdilli kitablarm etnik mən- 
subiyyətini ifadə etmir. Əlimizdə olan bəzi roqənıləri misal gətirək. 
Özbəkistan EA Şərqşünaslıq İnstitutunda saxlamlan 17 minə qədər 
əlyazmanın 10%-dən çoxu (yəni 1700 ədəddən çoxu), Sankt-Peterburq Dövlət 
Ümumi Kitabxanasında 400-ə yaxın (50. s. 165), Rusiya Federasiyası EA 
Şərqşünaslıq İnstitutunda hesablamalara görə 1500-ə qədəri türkdillidir. 
Tiirklərin məskunlaşdığı ərazilərdə yaradılan əlyazmalarm çoxluğu və bizə 
gəlib çatan nüsxələrin qədimliyi baxımından, demək olar ki, tiirk xa lq lan m n  
əlyazma kitab' mədəniyyəti geniş inkişaf yolu keçmiş və bu əlyazmalara qayğı 
ilə yanaşılmışdır. EIəcə də farsdilli ərəb yazılı əlyazma kitablann da böyük bir 
kütləsi türk xalqlarmm elmi və ədəbi irsinin nümunəsi kimi qorunub  
saxlanılmışdır.

Türk əlyazmalarının mövzusu çox rəngarəngdir. Tarix, xronologiya 
(təqvimlər), rəsmi sənədlər, yazışmalar, coğrafıya, bioqrafiya, nəsil şəcərəsi, 
biblioqrafiya, ensiklopediya, astronomiya və astrologiya, təbabət, mineralogi- 
ya, riyaziyyat, dilçilik (leksikoqrafiya, qrammatika), məktub nümunələri məc- 
muəsi, etika və fəlsəfə, musiqi, ovçuluq, hərbi iş, folklor (şeir və nəsr), bədii 
ədəbiyyat (poeziya və nəsr), sənətkarların adətləri, mistik ədəbiyyat, dərs və-
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saitləri və s. Müsəlman əlyazma ədəbiyyatına müxtəlif mövzu qnıplarım və 
janrları ınateriallarım bir əsərdə toplamaq xarakterikdir. Orta əsərlərin 
müsəlman alimləri xiisusi ərəb terminologiyası ilə onları işarə etmək üçiin 
özlərinin elmi təsnifatını işləyib hazırlamışlar (33. s. 162).

Türk əlyazma əsərlərinin əksəriyyəti poeziyadan, dini ədəbiyyatdan. az 
miqdarda isə tarixdən ibarətdir. Poetik formada yazılmış əsərlərin də yarıdaıı 
çoxu dini motivlərlə olmuşdur. Bu dövrün xüsusiyyətlərinin kitabçılıq işində 
inikası idi. Şeirlə yazılmış əsərlərin sayı nəsr ilə yazılanlardan iki dəfə çoxdıır. 
Görüniir, birinci və axınncı tematik qruplar, xüsusilə də birinci əlya/.ma sifa- 
rişçiləri və oXucular arasında daha çox tələb olunurdu. Dini ədəbiyyatın sayı- 
nın tarixi mövzudakı ədəbiyyatı üstələməsi isə ona olan tələbatdan dcyil, 
ənənə ilə bağlı idi. Müsəlman ictimai mühiti tərəfındən yaradılmış və daim 
möhkəmləndirilən bu ənənə, həmçinin dini möhkəmləndirən bu əııənə, həmçi- 
nin dini hakimiyyətin cəmiyyətin bütün təbəqələri, həyatın bütiin salıələri üzə- 
riııdəki təsiri belə vəziyyətin yaranmasına səbəb olmuşdu. Belə vəziyyət bütiiıı 
orta əsrlər i'ıçün xarakterikdir. Çünki, “ilahiyyat orta əsr adamının sosial təcrü- 
bəsinin ən yüksək ümumiləşməsi" kimi öziinü təqdim edir, leodal cəıııiyyət 
ü/.vlori özləıini. ö/. diinyalarını anladıqları və inandıqları hamı kimi eyııi 
ınənalı işarələr sistemi verirdi (164, s. 12).

Amma oxucu sorğuları, əhalinin savadhlığı və təhsili, onun tələbatı, ö/- 
lərinin və digərlərin, Şərq və qərb əııənəlorinin təsiri, hökmdarların və onların 
məmuıiarmın maraqları tlirk dilli orjinal, tərciimə kitabları yııxarıda göstəriləıı 
nuixtəlilliyi ləmin edirdi. Bununla bərabər başqa dillərdən ohınan tərcümələr 
tiirkcə clə şərh olunurdu ki, diinyavi ədəbiyyatı həm də formaca (şcirlə 
yazılmış) ilahiyyal ədəbiyyatını üstələyirdi.

l’ürk əlyazmaları arasında, ərəbcədən, daha çox isə fars dilindəıı tərcıi- 
mələrə, bu dilləıdə olan əsəıiərin türk dilində şərhinə rast gəlinir. Türk dihndə 
təıciimələr və şərhlər türk əhalisinin ərəb və fars dillərini yaxşı başa düşmə- 
diyi, yaxud bilmədiyi səbəbiııdən mcydana gəlirdi. Bə/.i arcallar islisna 
olmaqla “Dərbəııdnamə"’ (“Dərbənd haqqında kitab”) və “iarixi Rəşidi" 
(“Rəşidinin tarixi” ) əsərlərinin tərciiməsində olan və başa düşülməyən ərəb və 
faıs ifadələrindəıı, həmçinin “monqol və kalmık mənşəli sözlərdən” tjaçaraq 
onları “təıniz tiirk dilinə tərciimə etmək tələb ohınurdu.

i  arixi, coğrafı, ədəbi (poc/iya və nəsr), ilahiyyat, ctika, təbabət və bir 
sıra başqa mövzularda əsərlər tərcümə edilirdi, onların scçiıni hakiıııiyyət dai- 
rələri nümayəndələrinin, ruhani silkinin sifarişləri türk cətniyyətinin yüksək 
və orta təbəqəsinin faktiki tələbatı ilə miiəyyənləşirdi. Əsasəıı ilahiyyat-etik və 
a/ hallarda ədəbi əsərlər şərh olunıırdu. Tarixi əsərləri və yiiksək keyliyyətli 
əlyazmalar əyanların göstərişi yaxud onlara hədiyyə məqsədilə yeıinə yetirilir- 
di. Bıırada məqsəd lürk dilli rayonlarda yaşayan orta təbəqəni tiirk sülalələri
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və qəbilələrinin tarixi ilo tanış etmək-beləliklə də həmin hökmdarları ‘'göyləro 
qaldırmaq” idi.

XI əsrin ikinci yarısından XVI əsrin baçlanğıcma qədər tərctinıəloro a/ 
hallarda rast golinir, onların yerini orjinal əsərlər tutur. Adoton torcümoni bir 
qayda olaraq müsolman kitabçıhğının tiç əsas düini yaxşı bilon saray yaxud 
peşəkar tarixçilor, yazıçılar, şairlər yerinə yetirirdilor. Məsəiən, tiiık tarixçilori 
Məhəmmod Sahib l'iri/adəni, Əhməd Çavuşu, Xivə tarixçisi vo şairi Agalıini, 
Mohəmmod Sadiq Kaşqarini, özbək şairi və yazıçısı Binaini buna misal 
göstərmok olar. Adətən hər əsərin tərcüməsi ilə bir tərcümoçi məşğııl olurdu, 
ancaq elə hallar da olurdu ki, onu başqa adam sona çatdırırdı, yaxud da 
torcümə üzərində təıcüməçilər qrupu çalışırdı.

Bəzon bütöv bir əsərin tam tərcüməsi deyil, orjinalın silarişçiyə vo ya 
tərcüməçiyə daha vacib göriinən, onlarm dövrü üçün daha əhomiyyətli olan 
hissələrin və bölmələrin tərcüməsi yerino yetirilirdi. Tərcümoçilər bütün mü- 
səlman Şərqində olduğu kimi, adətən öz tərcüməlorinin dəqiqliyinə devil. oxu- 
cular iiçiin maraqhhğına daha çox fikir verirdilor. Bundan ötrü bəzi hallarda 
orjinala ağıla gəlməyən məlumatlar və qeyri-dəqiq tarixlər olavo edirdilər 
(144, s. 522-524), bəzən onun tarixini dəyişir, orjinala əlavo vo ixtisaılar 
edirlər. Bütiin bunlar sifarişçinin marağı və zövqii ııəzəro ahnmaqla cdilirdi. 
Ona görə do ön sözün yaxııd son söziin axırmda tərciiməçinin ənənəvi öziinü 
əhv etdirmək yaxud “ yalvarışı” iltimasla üzr istəməsi kimi hallan müşaət 
edirik. Məhəmməd Niyaz oxuculara məhz bu cür müraciot etmişdir: “Bu 
kitabm tərcüməsi zamanı dəyərsizin buraxdığı biitiin səhvləri və nöqsanlan 
acizanə xahiş edirəm bağışlaym, qələmin gücü ilə düzəldin, gücsüzii qınaq 
hədəfinə çevrilməyin, məzəmmət daşma tutmayın, xeyirxahlıq ibadəti zamanı 
bağışlayın və yada salın” (221, s. 149).

Bütün müsəlman xalqlarınm əlyazmaları kimi tiirk əlyazmasmda da bir 
abidənin müxtəlif əlyazma mətnlərində fıkir ayrıhğı vo variantların olması 
xarakterikdir, Onlar xəttatlarm yol verdikləri müxtəlif əlavəlor, ixtisarlar. 
dəyişikliklor, təhriflər, səhvlər nəticəsində əmolə gəlmişdir. Iiəm də bu 
tohrifiərin bir hissəsi müəllifm sağhğında özü, sonra isə b a ş q a  şəxslor 
tərəfmdən bir çox əsərlərin redaktəsi prosesində baş verə bilirdi. Təəssüt ki, 
əlyazmalarm tədqiqatçıları bəzi hallarda əsərlərin redaktosi zamanı yol 
verilmiş nöqsanları tapmağa səy göstərmək əvəzinə əksər hallarda nəinki 
səhvlərin, həm də ciddi təhriflərin buraxılmasında ancaq xəttatları 
günahlandırırlar. E.N.Nəcip “Kutadqu bilig”in niisxələri timsahnda bunu 
yaxşı göstərmişdir. 0 , həmin əsərin iki m üəllif redaksiyasım müəyyən 
etmişdir. Birincisi -  müəllif tərəfmdən Gu çayı sahilində yaşayarkən; ikincisi 

Kaşqara köçdükdən soma tərtib edilmişdir. Nəvai “Məclis on-nəfaisin 
(“Daş-qaşların kolleksiyası”) iki redaksiyasmı yerinə yetinnişdir: birincinı
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8 9 6 / 1 4 9 0 - lJ 1 -ci ildə. ikincini, göriinür 905/1 4 9 9 - cli ildə. Novaiııiıı Divanı 
müəllif (ərəfindon hiitün ömrii boyıı təılih olunmuş və redaktə cdihnişdir. 
Müollif Divanı lıor dəfə redaktə cdondə oııa vcni şcirlər əlavo etmiş, çox vaxt 
quruluşunıı dəyişdirmiş. ayrı-ayrı ilkin şeirlərini yenidəıı yazmış, onlara ycııi 
fikirlər gətirmiş, poctik formahırını tokmilləşdirmişdir. fəəssüf ki. Divanın 
nniəllil' avtoqralı bi/ə golih çatmamışdır. Nəvainin lirik şcirlərini di\anlara 
toplayaıaq. haşqa şoxslər hom müəllifin ö/. sağlığmda. hom də öliimündən 
sonra rcdakto etmişlor. Indiyodok Novainin Divanının 5 ıniiəllif və qcyri- 
müəlüf redaksiyasını miioyyən etmok miimkün olmuşdıır: 1) nuiəllifın ilkiıı 
osorlərinin matcrialları əsasmda yığrna qcyri-mtiəllif divanları (hir olya/ma): 
2) birinci miiəllif Divanı “Bədai əl-bidayə” (“Başlanğıcm əsas prinsipləri”. 
dörd əlyazma); 3) ikinci müəllif Divanı “Nəvadir on-nihayo” ("Axınn 
boşlıığu”, bir olya/ma); 4)  miiollifın hoyatının müxtolif dövrlorində yaradılmış 
dörd divandan ibarot “Xəzaııi əl-maani” (“Mənaların xə/inəsi” ) lirik kiillivvat 
(43 olyazma). 5) “Xə/.ani əl-maani"nin matcrialları osasmda tərtib olunmuş 
qcyri-miiollif yığma divanları (304 olyazma) (54 ,  s. 3-1 I).

Orəb olifbasııulan istifadə elmok vo oııuıı əsas struktuıuna toxumnamaq 
məcbtıriyyofində qalan tiirklor. larsdilli xalqlarda oldıığu kimi iıııkan ılaxilindo 
lönctik cəlıətdon əsaslandırarac] oııa miiəyyən vcniliklər gətirınişlor. Məıısur 
oğlıı lıcsab cdir ki. ərəbya/ılı tüık olya/.nıa kitablarında iki ənəııonin təsiıi 
ö/iinü göstərməkdə idi. IJyğıır və orob-iran tosirlori. Bıı tosirlər tiirk dilinin 
xüsusiyyotlori, dilin foııctik imkanlarıııa tosircdir, todricəıı ononəyə çc\ rilirdi.

Orob ya/.ılı tiirk abidələriııdo sözlorin ya/ıhşında todricon bclə hir oııənə 
də möhkomlənmişdir. i  iirk artıq yazıldığı kinıi yox, ontııı dilində Ibııctik ııor- 
maların toloh cldiyi kimi oxııyurdıı. Ona görə do miiollifiər və xottatlar orəb 
əlilbasınm bütün imkanlarmdan vo göstərilən ənonolərdən istifadə cdorək ya- 
/ılışda çoxlu doyişmolər yaradaıı miixtəlif çətiııliklorə əl atırdılar. Doyişməlor 
lıəm də toləffü/.ün qcyri-sabitliyi, xottatlar tərofindən motniıı təlıriti, ii/ köçii- 
rənin vo ycrli ohalinin (")/. dilinin xiisuiyyətlərini oks ctdirmək, xiisusılə oıta 
əsıiərdo müxtolif xottatlıq məktoblərinin “toləblərinin tosiri. xətt iishıhlarımn” 
qavtlaları, tohri flor vo s .).

TiirkdiHi olya/.ma kitabmııı istclısalı (kağı/m, mürəkkəhin. cildləmə 
üçiin doriniıı vo kartonun ha/ırlanınası, ü / köçiirmo vo surotçıxaran. əlya/ma- 
ııın tərtibatı \ə  tərtihatçı. cildlomo vo cildləyici) iimumiyyətlə miisolman ol- 
ya/malarmda xüsusilə tlə xaraktcrinə və istchsai tcxnikasma göro lars-tacik 
cləcodo ərəb əlya/.malarına la/ım olaıılardan clə do scçilınirdi.

A/.orbaycan olva/ma kitabmın ha/ııianmış tcxnologiyası barədə A.Oa- 
zıycv do gcııiş məlıımat \ crir (130). Konkrct arcalııı icmalmtla tiirktlilli ə l\a /- 
ıııa kitabınm təsvirimlə bir sıra xüsusiyyotlori tjcytl ctmək iiçün hu monhodon 
istilatlo cdəcoyik.
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Tiirkdilli əiya/maların ləxminən yüzdo bir hissəsinin axırmda əsərbrin 
siyahısı, üzköçüronin adı, tarix, az hallarda onlarm surətlərinin çıxanldığı .ycr 
yazılır. Bu, yalnız kalliqrafik tərtibatlı deyil, həm də sıravi xəttatlar, xüsusilə 
də adi savadh adamlar tərəfmdən üzü köçtirülmüş kitablara da aiddir. Qədim 
abidolər saxlanılan böyiik mərkəzlərdə bir xəttatm iki əlyazmasma az hallarda 
(üç və ya daha ııadir halda) rast gəlmək olur. Adətən hər xəttat bir əiyazma ib 
təmsil olutıur. Yüksək xəttathq nümunələri isə 200-250-yə qədərdir. 1'əəssiif 
ki, çap kataloqlan və bilavasitə əlyazmalarm özləri barədə üzköçürənlərin ad- 
larının, onların üzlərini köçürdükləri əsərlərin dairəsinin, imkan daxilində 
onlarm həyatlarının və yaradıcıhqlarınm üzə çıxarılması işi ilə hələlik hcç kim 
məşğul olmamışdır, bu həm türk, həm də başqa dillərdə olyazmalara aiddir. 
Belə bir tədqiqat əlyazma kitabı və ümumiyyətlə, türk və ərəb yazısmdan 
istifadə edən başqa şərq xalqlarmm mədəniyyəti tarixi iiçün vacib materiallar 
verə bilərdi.

Türk əlyazmaları arasında bədii tərtibatlı əlyazmalar əsasən qədim niis- 
xələrdir. Onlar hökmdarların, əyanların, digər məşhur şoxslərin sifarişi ilə ya- 
xud, onlara hədiyyə məqsədilə hazırlanmışdılar. Kataloqlar üzrə belə əlyazma- 
lann sayı azdır, güman ki, 150-200-dən, bədii miniatürlülər iso 50-80-dən çox 
deyildir. Miniatürlərlə bəzədilmiş, ümumiyyətlə, bodii illüstrasiyalı nüsxələrin 
çoxu tiirk, özbok (xiisusən, köhnə özbək), bir hissəsi. Azərbaycan əlyazmaları- 
nın payma diişür. Başqa türkdilli əlyazmalar arasmda bədii tərtibatlı nüsxələrə 
rast gəlinmir. Türk əlyazma kitabmm yayıldığı ərazilərdə yaşayan xalqlarm 
mədəniyyət və incəsənət tarixinin xüsusiyyətləri, geosiyasi problemləri və in- 
teqrasiya prosesləri əlyazma kitablarımn qorunub saxlamlmasına və ya nüsxə- 
lərin ümumi kiitləsinə öz təsirini qoymuşdur.

Demək olar ki, dünyamn əlyazmalar saxlamlan mərkəzlərində cəmləşən 
dil və tematik cəhətdən bütün türk əlyazmaları qrupları arasmda unikal yaxud, 
nadir, nisbətən dəqiq və tam yerinə yetirilmiş bir neçə müəllif orjinah saxlam- 
lır. Müəlliflərin, tərcüməçilərin, şərhçilərin avtoqrafları, homçinin tanmmış və 
ya az tanmmış, ancaq yüksək səviyyəli usta xəttatlar tərəiindən köçürülmüş 
niisxələr də var. Lakin bədii tərtibatlı əlyazmalardaıı avtoqrafların sayı azdır, 
və adi xəttatlar tərəfındən köçürülmüşlərin sayı nəfıs nüsxələrin saymdan çox- 
dur. Rusiya Federasiyası FA Şərqşünaslıq İnstitutunda avtoqraflann sayı baş- 
qa kitab saxlayıcılara nisbətən daha çoxdur. Bunlar əsasən türk avtoqraflarıdır. 
Amma bu bədii miniatürlərlə və cildlərlə bəzədilmiş əlyazmalar nisbətən 
azdır.

Əlyazmalarm əvvəlinci və sonuncu vərəqlorində (bəzon ağ yerlərdə) 
olunan qeydlər böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki onlar əlyazmanın sahiblərı, 
qiymoti, bəzi hallarda məzmunu, müəllifı, hətta, konkret əlyazmamn yayıidıgı 
əyalətlərdə əhalinin tarixi, sosial-iqtisadi mtinasibətləri haqqmda məlumatlarla
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zəngindir. Xəttatlar kitabın kolofonıında özləri, üzköçiirmə yerləri. yazılma 
sobəbləri, yazıhna tarixi. bəzən kıtabııı tarixi vo s. barədo məlumat vero 
büərdi. Ancaq türkdilli əlyazmalardakı göstərilən qeydlər vo kolofonlar kata- 
loqlarda və digər noşıiordə nadir hallarda qcyd edilir. Onların öyrənilməsi həlo 
də qaneedici deyil. Ona görə də türkdilli kitabın yayılma icmalında bu cıir 
qcydlərdən və kololbnlardan alınan natamam məlumatları ycri goldikcə tədqi- 
qata cəlb cdəcəyik.

Tiirkdilli olyazmaların yayım ərazilərinin araşdırılmasına todqiqatçı 
L.Dmitriycvanın tətbiq etdiyi qruplaşmaya əsaslanaraq diqqot cdək. Onların 
hər birinə hosr olunmuş icmalda biz hər arealda inkişafm mənbəyiııi, tarixini. 
ənonoləri, əlaqələri, iistünlük təşkil edən Uirk dilini (yaxııd dillərini), reperlııa- 
rın rəngarəngliyini, əlyazmaların tərtibatı xüsusiyyotləri, bir sözlə. arcalların 
bir-birindən no ilo fərqbndiyini göstormoyo çalışacağıq. Əlbəttə, gətirilon do- 
lilbr tamhqdan uzaq, hətta ilkin vo iirnumidir. Bu, onunla izah ohınur ki, qar- 
?>ya qoyulmuş vozifə böyiik və miirəkkəbdir və belo işo uzunmiiddətli vo do- 
rin todqiqatlar gərəkdir. Bıırada Şərqi Ttirkistan arealı tcmatik planda, digəıiə- 
ri isə xronoloji qaydada araşdırılır. Bıı onunla olaqədardır ki. birinci arcalda 
orəbyazılı ədəbiyyatın iııkişafı XII osrdə qırılır və ancaq XVIII osrdə bərpa 
olunıır. Bunıın sobobi bir tədqiqalın mövzusudıır. Digər regionlarda bclə qırıl- 
malar ıınişahidə edilmir. Hər arcalda orəbyazılı olyazma məhsullamım mənbo- 
vini vo tarixini göstormok vo/.ifəsi ona göro qarşıya qoyulmuşdur ki, torəli- 
mizdon gotirilon dolillor tarixi-ctnik və tarixi-linqivistik xaraktcr daşıyır. 
Orəbyazıh tiirkdilli olyazma kitabımn yayıldığı ərazilərin miioyyən edilmosi 
böyiik bir mədoniyyətin üınurni monzərəsini yaratmaq kimi vacib bir vozifo 
daşıyır. Konkret arcallarda Tiirk xalqlarımn kitab və kitabxana mədəniyyoti 
araşdırılarkon Rusiya Fedcrasiyası FA Şərqşiinashq İnslitutu türkdilli əlyaz- 
malar niisxolərinə daha çox istinad edilir. Bu, hazırkı toplunu tiirk dilloıi tc- 
matik qruplarmı öyrənmək. osorbriıı və onların əlyazmalarınm xronoloji və 
coğrali əhatəliliyi, ıınikallığı və nadirliyi, avtoqrafların bolluğıı cəhətdən 
əhomiyyətli bir mənbədir.

Şərqi i'ürkistan, orta əsrbrin ilkiıı dövrlərindo isə Qaraxanibr dövlətiniıı 
şərq rayonları olmıışdıır. Arcalm abidolori dilinə göro uyğur, ilkiıı orta əsıiər 
üçün türkdillidir. O dövrdə Qaraxanilor dövlətinin göstorilən ərazilərində tiirk 
dilləıi işləııirdi. Qorunııb saxlamlmış tək-tək abidəlor içərisində, ııvüur 
əlyazmaları təxminən 300 nüsxə müxtəlif kitablar təşkil cdir.

Ilaqqında söhbət açdığımız arealın müsəlman əlyazma kitahınm. xiisusi 
olaraq tiirk əlyazmasınm öyrənilməsi çox vacibdir. (,’iinki, Orta Asivanm ö/.ii- 
nəmoxsus darva/ası rolunıı ovııayan Şərc|i Türkistan. Hindistaıı, (,'iıı. Yaxm 
Şərq mocbniyyətlərinin qarşılaşdığı əra/.iyə çcvrilmişdir. Uvğıır və Orta Asi- 
yada işlənən digor dillərdə olan olya/ma matcriallan bııııu avdın göstərir. Are-
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alm ərəbyazılı tiirkdilli əlyazmaları Şərqi Türküstan mədəniyyətində müqayisə 
etsək bir qədər sonrakı mərhələni təşkil edir.

X-XII osrlərdə onun ərazisi etnik əsası karluk türk qəbilə ittifaqı olan 
Qaraxanilər dövlətinin tərkibinə daxil idi. X əsrin axırında bu rayoıılarda İs- 
lam bərqərar oldu. O dövr üçün inkişaf ctmiş iki Türk xalqınm mədəniyyətlori 
şərqdə uyğur, qərbdə isə orta Asiya türkləri birləşdi. Birincinin mərkəzləri Ba- 
lasaqun və Kaşqar, ikincininki-Sırdərya üstündə Ü/.gcnd idi. Bu əra/idə İran 
dilli ədəbiyyat inkişaf cdir və İran dilləri tədricən böyük təsir giicü və yazı 
imkanları qazanmağa başladı.

Kuçaradan Şərqdə, Şərqi Türkistanm Şərq hissəsində, 'l’yanşanın ətəyin- 
də artıq IX əsrdə budizmi və budizm mədəniyyətini qəbul etmiş Uyğur dövləti 
yerləşirdi. Öziinün şifahı xalq ədəbiyyatmdan başqa burada budda-tiirk yazıh 
tərcümə ədəbiyyatı da vardı. XIV əsrin sonuna, Uyğur və Qaraxanilər 
dövlətləri Caqataylar tərəfindən zəbt edilənədək onlarda miistəqil etnik və 
mədəni inkişaf mövcud olması haqqmda mənbələrdə məlumatlar verilir, 
Caqataylar bu dövlətlərin ərazisində paytaxtı Yarkənd olmaqla və sonradan 
Şərq tarixçiləri tərəfmdən “Monqolustan” adlandırılan ö/. dövlətlərini 
qurdular. Onun bütiin ərazisində İslam hakim din oldu. Daxili miqrasiya güc- 
ləndi. XV əsrdə bu torpaqlarda valıid mədəniyyət və timumi adətlər bərqərar 
oldu. O ıla Asiya ilə əlaqələr gücləndi. Monqolustanın siyasi tarixində uzun 
müddətli feodal çəkişmələri başladı.

Hakimiyyət XVIII əsrin 50-ci illərində Şərqi Türkistan Çinə 
birləşdirildikdən və burada Sintszyan əyaləti yarandıqdan sonra da öz təsirini 
saxiamış müsəlman xocalarımn əlinə keçdi. XIX əsrin 60-70-ci illərində 
əyaləti ölkədəki siyasi qarışıqlıqdan istifadə edən, əslən Kokand xanlığmdan 
olan Yaqub bəy idarə edirdi.

Bu arealm bizə gəlib çatan abidələri içərisində ikisi daha qədimdir. Yu- 
suf Balasaqunskinin 462/1069-70-ci ildə yazdığı (Çu çayı üstündə, indiki 
Tokmak şəhərinin yaxmlığında) və yuxanda qeyd etdiyimiz “Kutadqu bilik ’ 
poeması; birinci türk fıloloqu Mahmud Kaşqari 466/1073-74-cü ildə tərtib 
etdiyi “Divani lüğat it-türk” (“Türk dillərinin lüğəti”) əsəridir. Birinci əsərin 
üç əlyazması qorunub saxlanılmışdı.

Mahmud Kaşqari “Lüğəti” çərşənbə 25 yanvaı* 1072-ci ildə yazmaqa 
başlamış, “düzəlişlərdən, redaktədən, və dörd dəfə üzünü köçürdükdən sonra
10 fevral 1074-cii ildə qurtarmışdır. Öz əsərini xəlifəyə bağışlamaq tiçün 
m üəllif aprel 1075-ci ildə əl-Müqadi xəlifə elan olunanda Bağdada gəlməli 
idi, Əgər Dimiski öz kitabım müəllifin avtoqrafından köçürmiişsə, həmm 
avtoqraf (məhz xəlifəyə bağışlandığma görə əla vəziyyətdə hazırlanmış olan 
bu nüsxə) Kaşqarda yaxud Şərqi Türkistanm başqa bir şəhərində deyıl, 
Bağdadda olmalı idi.
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Bu dövı Şərqi 1 ürkistanm islam mədəniyyəti coğrafıyasına sürətli 
inteqrasiyası dövrii idi. Heç təsədüfi dcyil ki, Misirdə, Qıpçaq çölündə. Şərqi 
Türkistanda Türk xalqları lüğətlər vasitəsi ilə özlərini ifadə edirdilər. 
Uindistanda Moğol mədoniyyoti dövriində də türk dilli lüğətbrin vazılması və 
iizünün köçüriilməsi ənənələri mövcud idi.

Əsərlərin qorunub saxlamlmış nüsxələrinə görə Şərqi Türkistan arcab- 
nın ərazisində XIl-XVl əsrlərdə yazılmış əsərlər, həmçinin XI-XVl əsrlərdə 
köçürülmüş əlya/malar yoxdur. Bu arealın əsərləri əsasən XI və XVIU-XX 
əsrin başlanğıcına aiddir. Qaraxodca şəhərindən olan Dila Umbulınehdinin av- 
toqrah 1909-cu ildə tərtib edilmişdir. Yeni əlyazmaların ü/.ünün 
köçürülməsiniıı larixi XVIII-XX əsrin əvvəJIərinə təsadiif edir.

Biitiin molum uyğur əlyazmalannm tematik tərkibi kifayət qədər rənga- 
rəngdir. Tarixi xronika, poetik, dini, aqroqrafik əsərlər, falçılıq, zovvarların 
marşurutu, sonətkarların rəsmləri, həmçinin təbabət, mineralogiya. ovçııluq; 
dini və az miqdarda ədəbi-bədii əsərlər, İran dillərindən torçümələrdə var. 
Rusiya Federasiyası HA Şərqşünaslıq İnstitutunda saxlanılan Şərqi Tıirkistan 
tiirk əlyazmalarınm tematik torkibi məhz belədir. Şərqi Türkistanda köçiirül- 
ıııiiş uyğur və öz.bək əlyazmalarmm iiz. köçiirənin yerinə görə ilk 
"ixtisaslaşdırılmış" təsvirini A.-M.Muqinov ycrino yctirilmişdir. M.IIartmanın 
kolleksiyasmda həmin tərkib cyni ilə təkrar olunur. 133 kitabdan bir ııcçəsi 
özbək, homçiııin Urumçi mu/eyinin toplusunda 74 kitabm dövrdə bir hissosi 
özbək nüsxələridir. Araşdırdığımız arcalın əlyazmaları arasında coğrafi. kos- 
moqrafik, filoloji (lcksikoqrafiya, qramatika, məktııb niimunələri məcmuosi) 
ensiklopcdiyalar, biblioqrafıyalar şairlərin antalogiyası, aktlar və rəsmi 
yazışmalar, riyaziyyat əsərləri, hərbi və dərs vəsaitləri çox a/.dır.

Repcrtuarda poeziyanı aşağıdaki müəllifiərin əsərləri təmsil cdir. Zəlili- 
ııin (XVII-XVm əsrlər, Yarkənd) və onun müasiri Nəbatinin (Ilolan) pocma- 
lan; lirşiniıı (XVIII əsr, Kaşğar), Məhəmınəd Sadiq Kaşqariııin (XVIII əsıin 
sonu XIX əsrin I yarısı), Nizannin (1770-1849 Kaşqar), Qəribiııiıı ( 1841 -ci 
ildo o, 32 müxtəlif sənəl sahibinin mübahisəsi haqqında “Kitab-qərib'’ (“Oca- 
iblər haqqında kilab’’) pocmasını yazmışdır, Ziyainin (XIX əsr) Bilal Nazimin 
(1824-1899, Gülcə). Molla Şairin (XIX əsr. IJc turl'an), Məhomməd Salih 
Yarkendinin (1866-ci ildə onun 60 yaşı olaııda Xan-Xocam padişahın şərəfimə 
“Risaləyi-məktub” (“Əsər-məktub”) pocmasını yazmışdır.

Agioqrafik əsərlər XVIII əsrin sonu -  XIX əsrin əvvəllərində yazılmış 
14 məcmuədə toplanmışdır. Onlar peyğəmbərin, I ’atimənin, “mağara dostları- 
nın”, “doğranmış dörd imamın”, imatnlar /eyn Əl-Abidin, Məhəmməd Baki- 
riıı, Cəfər Sadiqin, Zəbihiıı, Miihaşirin, Əbul Kcys Ilicazinin, Aftahin, Yusu- 
fun, Ilakim atanın, Obu Nəsr Samaninin, Əbul l'əttahın. Bahəddinin, Nııman 
b. Sabihin, Setuk Boqra xanın və başqalarınm torciimeyi-halmı, tə.şkil edir.
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Sənətkarların ənənəiəri (dəmirçibr, bənnalar, toxucular, çəkməçilor, 
qəssablar, ticarətçibr və s.) haqqında əlyazmalarda hər bir sənətin meydana 
gəlməsi barədə rəvayətbr damşır, sənətlərin hər birində yüksok tutulan pir- 
müəllimlər häqqında qısa məlumat verilir.

Təbabət haqqmda əlyazmaları arasmda xaiq təbabəti ü/ro anonim 
əsərlər daha çoxdur. Burada qiymətli daşlar, onların çıxarıldığı ycrlor vo 
qiym ətbri təsvir cdibn nadir bir əsər “Cavahirnamə” ("Qiymətli daşlar 
haqqında kitab") vardır. Ovçuluq (XIX əsr) marşrutları haqqında tok-tək 
əsərlər var. Məlik, Şahqərib, Yusif və Əlıməd, Hurlıq haqqında otsanolər,
S.F.Oldenburqun xahişi ilə 1909-cu ildə yazılmış uyğur mahm və nağıllarınm 
toplusu da burada özbrinə yer almışlar.

Orta Asiyada populyar olan fars-tacik tarixi əsəriəriıı XVIU-XIX 
əsrlərdə hakim dairələrin tanmmış şəxsbrinin yaxud əyanlarm təşəbbüsü ilə 
üzü köçürülmüşdür. Bunlar: “Tarixi xəzanəçi” (“Xəzanəçinin tarixi”)-“'I’arixi 
Benakəti” (“Benakətinin tarixi”, XIV əsr) əsərinin tərcümosi 1117/1706-cı 
ildə yerinə yetirilmişdir; Mirhondun (XV əsr) “Raüzət os-səia” (“Sevinc ba- 
ğı”) əsərinin I cildi 1150/1737-ci ildə Mir Fazil tərofındon tərcümo edilib; 
Məhəmməd Haydarm (XVI əsr) “Tarixi-Rəşidi” (“Rəşidin tarixi”) əsorinin iiç 
tərcüməsi: Biri - 1160/1747-ci ildə naməlum tərcüməçi torofindon, digori- 
1253/1837-38-ci ildə Məhəmməd Niyaz tərəfindən, üçüncüsü - 1265/1849-cu 
ilə qəcbr Məhəmməd Sadiq Kaşqari tərəfmdən icra olunmuşdur.

Ədəbi əsərbr də tərcümə olunurdu: “K əlib  vo Dimİnə”, “Daıabnamə” 
(“Dara haqqtnda kitab”) moemuələri, “Kırk tuti” (“Qırx tutuquşu”) nağılı, 
Firdovsinin “Şahnamə” , Caminin “Yusif və Züleyxa” poemaları və s. Misal 
göstərmək o la r .

Şərhlərə çox az hallarda rast gəlmək olur. Onların birini -  özbək Babu- 
run “Mübayyin” (“İzah edən”) etik poemasına Əbül-baki Aksunun üyğur şərhi 
əlyazmasını misal göstərmək olar. Tərtib olunduğu vaxt məlum deyil, Urumçi 
muzeyindo əlyazması saxlamhr.

Şərqi Türkistan əlyazmaları bu arealın müxtəlif şəhərbrində və yaşayış 
yerlərində yaradılmış vo üzü köçürülmüşdür. Kaşğarda, Hotonda, Yarkənddə, 
Aksuda, Qaradaşda, Yangixisarda, Tüküzkənddə, Fuskamada, Təşimlikdə v. 
b. Əlyazmaların üzünü müxtəlif xəttatlar köçürülmüş, ancaq onlarm arasmda 
elələri də var ki, bir neçə kitabın tətibatçısı olmuşdu (ikidən dördədək): 
Məhəmməd Yusif xoca (4 kitabın), Məhəmməd Yaqub (3), Əyyub axund və 
Əbul Mömin axund (3), Əhməd Mişkin Gəday (2), Turduş molla (2) Zakir 
iman Aksun (2) və s.

Rusiya Federasiyası EA Şərqşünaslıq İnstitutu türk əlyazmalartmn təsvı- 
ri zamanı diqqəti cəlb edir ki, Şərqi Türkistandaıı olan uyğur və özbək əlyaz- 
m alannın çoxu adi və müqayisədə nadir həndəsi basmanaxişh (qızil suyuna
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çokilmomiş) tünd-palıdı kobud dəriyo bükülmüş karton cildlərdodir. kağız 
qalın, kobud, bozıımtul, üziino Iazımınca işlənməmiş liflor çıxır. xott iridir. 
soliqosizdir, clo bil motn təlosik, pis yonulmuş qolomlo yazılmışdır.

E b  əlyazmalar da var ki, Orta Asiya nümunəli, daha nazik. parıldayan. 
açıq kağı/a yazılmışdır. Belo olyazmalarm hamısı tərtibatı baxımındaıı Orta 
Asiya niimunosinə yaxındır. Lakin bu cür nüsxolorin sayı azdır vo adoton 
poctik, ədobi-bədii, bəziləri diııi vo tərciimə osərloridir.

Şorqi Tiirkistan şəhorlərinin yerli hakimlərinin saraylarında şoxsi kitab- 
xanaları loaliyyot göstərirdi. “Tarixi Roşidi” əsorinin tərcümoçisi MoJıommod 
Niyazın molumatına göro XIX əsrin 30-40-cı illərindo Xotan lıökmdarı 
Məhomməd Əziz - Vanqın bclə kitabxanası foaliyyot göstorirdi. Orada 
tortibatına vo qorunub saxlanmasına göro diqqoti colb edən nadir olyazmalan 
saxianüırdı.

Uyğur olyazmaları Sankt-Peterburqda (Rusiya Fedcrasiyası l;,A Şorqşü- 
naslıq İnstitutu), Daşkonddə (Özbəkistan EA Şorqşünaslıq İnstitutıı). iri xarici 
kitab saxlayıcüarında mühafizo edilir. Urumçi və Berlin (M.IIarlmamn kol- 
leksiyası) muzeylorində onlardan ibarot kolleksiyalar nümayiş etdirilir. 
NT.Pelrovski, Y.Y.Lıitşa (onlarm ikisi do Şorqi Tiirkistanda konsıılhıqda. li- 
carot tnissiyalarmda vo s. işlomişlor). S.F.Okienburq uyğur dilindo ixtisaslaş- 
mış ııyğıır olyazmalarını toplamaqla moşğul olm uşlar.

Şərqi i ’ürkiistan ərazisindo kitab vo kitabxana modoııiyyotinin miikom- 
mol bir monzorosini yaratmaq son doroco çotindir. Buını aşağıdakı problemlor 
sociyyobııdirir.

1. Şorqi Türküstan arealı tarix boyu miirəkkob geosiyasi məntoqo ol- 
ınıış, ardı kəsilmoyən nuiharibəlor kitab sərvotiniıı və kitabxaıuı modoniyvoti- 
nin dağümasına səbob olmuşdur.

2. Şorqi i ’iirküstan islam vo buddist modəniyyotlorinin qovşağmda oldıı- 
ğuııdan tiirk xalqlarının bütün dinlərə vo millotloro toleyrantlığı digor toroldon 
evniylo qarşılanmamış, tiirk ya/.ılı abidolori yanğınlara, qarotloro, bir sııa lıal- 
larda vandali/mo beb  moruz qalımşdır.

3. Orta əsr tiirk olyazma kitablarınm böyüık bir hissosindo no zaınaıı vo 
haratia yazüınası hat]qında qcydlor yoxdur. Bu ııöv olyazma niisxolori hazırtla 
dünyanm nnixtəlif kitabxanalarında saxlanılır. Bu nüsxolərin Şort|i Tiirküstan 
arealma aid olnıası lıaqtjinda Iıeç bir todqiqatçı qoti likiryiirüdo bilmir.

4. i ’iirk xalqları, clocə do Şorqi Türkiistanda erkon orta osrlərdoıı iıısan- 
larııı diinyavilik idcyalan onları daim qonşıı xalqlarm dillorino maraq yaradır. 
alim vo ziyalüar iki və va üç dıidə yazıb oxıımaq vordişlorino yivolonmiştlilor. 
Şərt|i i  urküstanda türk dili ilo yaııaşı çin, orob vo hətta fars dilindo va/ıb 
oxııyan ziyaılar olnuışdur. Bıı xüsusiyyot tlə tiirk dilli əlya/malarm kiitləsino 
tosir göstərmoyo bilmə/di.
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5. Şərqi Türküstanda avropalılarm, rus missioner və tədqiqatçılarm, cb- 
cə də çinlilərin tiirk əlyazma kitablarma XIX əsrin əvvəllərindən göstordiklori 
maraq, nadir nüsxələrin almması, qarəti, dəyişdirilməsi və s. əməliyyatlar da 
kitab kütləsinin arealda azlığını səciyyələndirirdi.

6. Çin hakimiyyəti altma keçən Şərqi Türküstanda müli mosoblər təqib 
olunmağa başlamr və kitabxanalar dağıdılır. Əlyazmaların ən kiitləvi saxlayı- 
cısı olan kitabxanaların dağıdılması da əlyazma kitablarmm kiitləsinin azlığını 
səciyyələndirir.
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YAZININ BAŞLANĞICI

Yazı, boşər ağlınm ən qiymotli məhsullarından biri. bolko də birincisidir. 
Tarixin vo mədəniyyotin osasıdır.

Yazı, ağızdan çıxan sosloro, dolayısıyia sözlərə, gözlo görünon. ollo 
tutulaıı işarəlor halmda şəkil verilmosidir. Qulaq vo jestlorin vardıını 
olmadan, müoyyon dəyor ifadə edəıı şəkillor vasitəsilo dilin ifadəsini mümkün 
hala gotiron yeganə vasitədir. Mədəniyyotin qorunmasını vo tokmilloşdirilorok 
gələcək nəsillərə ötürülməsini ancaq yazı tomin cdo bilər. Daşıdığı böyiik 
doyər səbəbilə qədim dünyamn bəzi xalqları, mədoniyyotin bu on böyük 
kəşfmin ilahi güclər torəfındon yaradılaraq itısanlara hodiyvo edikiiyino 
inanırdılar. Misal üçiin, qodim misirlilor, yazını tanrı Totun, skandinaviyalılar 
iso tnifık tanrıları Odinin icad etdiyinə inanırdılar. Çinlilərə göro yazını koşf 
edon, onların imperatorları Fu-hi, ibranilorə göro isə Hııox. İbrahim vo 
Musadır. Qodim meksikalılar vo peruluların etiqadına görə do yazı. ilahi bir 
güc toi'ofindən icad edilmişdir.

Tiirk xalqları insan comiyyotinin kcçmiş olduğu biitüıı morholələri 
yaşamış vo bu tokomülün Ibal iştirakçısı ohmışdur.

Əıı qodim yazı nümunolori e. o. dördüııcii minilliyo qodor getmokdodir. 
Insanlann dalıa rahat istifadosino uyğun bir lıala golmok vo bugünkii ‘İıorf 
ya/.ısı” şoklino çatmaq ü.çün yazı çox uzıın təkamül prosesi kcçmişdir. Ihı 
proses, aşağıdakı morhəlolər şəklində əlo alına bilor:

1. Məqsodin ınüxtolif oşyalar vasitosiylə ifado edilmosi. Ya/.ı larixçilori 
bıı morholoyə “əşya yazısı” adını vermişlər.

2. Yazının şəklə çevrilməsinin ilk pilləlori.
3. Fikri yazı (idcoqrafik ya/.ı) və ya başqa bir if'ado ilo şokli ya/.ı 

(piktoqrafik yazı).
4. Fikri vazıdan lıeca yazısına keçid.
5. Heca yazısından horf ya/ısına keçid.
İtıdi do hor birinə aid bir neço niimuno göstoroıok, bıı morhololori izalı 

clmoyo çahşaq:

I . Əşva yaz.ısı
İbtidai insan, ıııoqsodini anlatmaq üçtin otrafmdakı oşyalardaıı islifado 

ctmişdir. Misal üçüıı, mozar yeri olaraq bilinon “dolmen’İor vo “menhir'ior 
(şaquli vo ya üfiiqi vo/.iyyotdoki böyük daşlar) “burada ölü yatmaqdadır” 
likrini. xatirosini nosildon noslə ötürməkdodir.

I lal-lıazırda Şimali Amerikanın şimal-şorqindo vaşayaıı \o ibtidai bir 
comiyvət olaıı Abııaki yerliləri getdiklori yolıı vo istiqamoli. torpağa 
sapladıqları doyonoklərlə göstərməkdədiıior. Misal üçiin, maili bir doyonoklo
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gedilən istiqamət göstərilməkdə, maili dəyənəyin yanında ycrə saplanan şaquli 
bir dəyənək “uzağa getmədim”, maili dəyənəyin ucunda yerə saplanan şaqııli 
dəyənək “uzağa getdim”, maili dəyənəyə şaquli vəziyyətdə saplanan beş dəyə- 
nək “bcş günlük yola getdim” mənasına gəlməkdədir.

Yeno əşya yazısı növlərindən biri olaraq “düyün yazısı” var. Qodim 
Peruda buna “kipu” deyilirdi. Bu sistem, bir budaq və ya çubııq iizərinə 
bağlanan miixtəlif rəngli iplərdən və iplərin üzərində müəyyən mosafələrlo 
atılan düyünlərdən ibarotdir. Peru və Boliviyada çobanlar bu gün do kipudan 
istifadə edir, sürülərindəki inəkbrin, kəsiləıı heyvanlarm sayını, işlədibn 
duzun, istehsal olunan kərə yağmın və pendirin miqdarmı onunla göstorirbr.

Qədim Tiirk xalqlarınm köçəri heyvandarhqla məşğul olduğunu nozərə 
alsaq yazı elementlərindən istifadə etmiş olmaları haqqmda ehtimal yüriitmək 
olar. Türk xalqlarmın mifologiyasında bunu təsdiq edən çox sayda faktlar 
mövcuddur. Məsələn, “Dədə Qorqud” dastanmda Ağ çadır və ya qara çadır 
məhfumları, yandırılan tonqalların sayma görə ifadə etdiyi fikir vo bir sıra 
digər simvollar lıaqqmda məlumat verilir.

Müxtəlif əşyalar yollamaqla bir məqsədi çatdırmaq üsulu da bütün 
diinyada geniş yayılmışdır. Buııa “əşya məktubu” deyilir. Müxtəlil güllərə 
müəyyən mənalar verilməsini və bunları birinə göndərərək müoyyon bir fıkri 
çatdırmaq istəyini buna misal göstərmək olar.

2. Yazının şəkilə çevrilməsinin ilk pillələri
Fransada, Şimali İspaniyada və İngiltərədə paleolit dövriində, digor adı 

ilə qədiın daş dövriində düzəldilmiş bəzi rəngli və həndəsi işarəli çınqıllar 
tapılmışdır. Qayalann üzərində, bəzi dolmenlərdə də müəyyən işarəloro rast 
gəlimnəkdədir. Belə nümunələr Anadoluda da var. Bunlara petroqlif deyilir. 
Bunların ibtidai bir şəkil yazısımı, insanm təbiətində var olan sənət 
qabiliyyətinin məhsullarımı, yoxsa cadu və sehrlə, dini etiqadlarla əlaqəli 
işarələrmi olduqları qəti surətdə aydınlaşdırılmamışdır. Qobustan qayaüstü 
yazılarıda bu qəbildəndir. Bu mövzuda mübahisələr davam etməkdədir. Nə 
olursa olsun, .həqiqi mənada yazı olmasa da, bunlar, qədim insanlann sənət 
anlayışmı və görüşünii əks etdirməsi baxımından əlıəmiyyət daşıyır və 
ideoqrafık yazıya keçiddə bir pillədir.

3. Füo-i yazı (ideoqrafık yazı) və ya şəkli yazı (piktoqrafık yazı)
Bu mərhələdə insan, dilşüncələrini şəkil və ya biçimlərlə ifadə etməyə 

çalışmışdır. 1911-ci ildə Şimali İspaniyada Pasieqa mağarasmda tapılan bir 
qaya rəsmi, ideoqrafık yazının ən ibtidai nümunəsi sayılmaqdadır. Bu rəsmdə 
yuxarıda solda mağaranın iki gözünü təmsil edən iki oyuq, solda iki ayaq rıı 
şəkli, ən sağda kiçik bir dairə və tiç şaquli qısa xətt yer almaqdadır. Rəsm dəkı 
işarələr müəyyən bir ardıcıllığa sahibdir, müxtəlif yerlərə səpələnmiş şək ilb r
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yoxdur. Bıı şəkillər, ola bilsin ki, müəyyən bir qadağanı. ya da giriş ica/osini 
mağaraya giron adamın nozərinə çatdırmaq üçiin çəkilmişdir.

İdeoqrafik yazıdan XIX əsrdə xüsusilə Şimali Amcrika yerlilori istifado 
etmişdiı. 1800-cii ildon 1870-ci ilə qədər, hər ilin qış mövsümünüıı on önəmli 
hadisəsini hir rəsnılə göstərən və dəri üzərino rongli olaraq çəkilən taıixi 
qcydlor buna bir nümunədir. Yenə XIX osrdə Ameıika yerlibrindon hir 
qobilonin. o dövriin Amerika prczidentinə göndərdiyi məktııb da bclə bir şəkli 
yazı ilə yazılnuşdı.

Fikri yazı hər hansı bir məqsədi izah cdir, lakin insanın ağzmdan çıxan 
səsləri miioyyonloşdirə bilmir, başqa bir ifadə ib , sözlori və ciimloləri vcro 
hilmir. hikri yazı, ancaq miiəyyon düşüncə qəlibbrini göstərə bilir.

İnsan cəmiyyətbrində sosial və dini qurıımlar inkişaf etdikco, bo/.i 
ənənəbrin, dualann. müqəddos xatirəbrin əslini, olduğu kimi, heç bir 
dəvişikliyə moruz qalmadan nəsildən nəslə ölürmə ehtiyacı hasil olmuşdur. 
Bu ehtiyacın, məhdud saydakı şəkil vo işarəbrb qarşdanması mümkün 
dcyildi. Qodim dünyanm insanları, nüsal iiçiin qədim mesopotamiyalılar və 
misirlilər ilk olaraq işarobrin sayını çoxaltdılar. Misal üçün "gö/"ü bir uöz, 
"əF’i bir ol, “ayağ”ı bir ayaq şəkli ib  iiado ctmoyə başladılar. Bu bir kəlnıolik 
işarolor, bir fikir bildirdikləri i'rçün yazı tarixində “ likri işarə (idcoqram)” və 
ya ınəfhumun şəklini gösfordiyi üçün “şəkli işarə (pikfoqram)’" admı alınışdır.

Fəqət bir dil ııə qodor ibtidai olursa olsun, miicərrəd molhumlara da 
sahibdir. İıısanlar, bu miicərrəd məfhumları ifadə ctmək üçiin hclə bir çarə 
tapmışdı: bəzi konkrct idcoqramlardan mücərrod məfhıımlan ifadə elmək 
iiçiin do istifadə edilmişdir. Misal üçiin, “göz” ideoqramı, eyııi /aınanda 
“görmək”, “qulaq” ideoqramı “eşitmək* qulaq asmaq”, “ayaq” idcoqramı 
“ycrimok, getmək, addımlamaq” mənasım da vcrmişdir.

4. Fikri ya/ıdaıı hcca yazısına keçid
I b r  dildo şoklinin çəkilməsi çotin olan və şəkillərb iliıtlo cdilə bilınəyən 

çox sayda sö/. var. Misal iiçiin, sadoco ağac dcyil, “cöko ağacf' və ya “palıd’" 
ya/.maq kızım gəldiyindo, buııu şəkillə göslərmək həqiqotən də çox çətiıulir. 
Digər fərəfdoıı, “istəmək”. "ummaq”. “yenibmok" kinıi fclləri. “gözəl'". 
"'yaxşı ’, “pis’" kimi sifətlori, “indi”, “sabah" kiıni zərfləri şokillərlə göslormək 
imkaıu yoxdıır. Bu sobobdən. belə bir çaro tapılmışdır: şəkillo göstəriInıəsi 
asaıı olan, xiisııson do bir lıecalı sözlərin səs dəyorlori, o səsin ycr aldığı başqa 
sö/.brdo do monaya baxmadan, sadocə vcrdikləri səs ııozordə lutularaq 
işbdilmişdir. Bıınıı belo bir misalla izah ctmək mümkündiir: qol şəkli çokihniş 
və “qol ’ dcyo oxunmuş. ay şəkli çəkiimiş vo “ay” dcyə oxunmuşdur: “qolay” 
sö/.ünü yazınaq üçiiıı isə qol və ay şəkiibri çəkilmişdir. Ya/.ı larixiııdə bu 
hadisəyo “akrofbniy;ı" deyilir. Qədim Şumer. qodim Misir vo qədim saıııi 
ya/ılarında bunun çox sayda nünuınosi vardır. Hoqiqi bir nıisal L’östərnıək
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lazım olsa, qədinı Şumer dilində “su” axar suyu andıran bir işaro ilo 
göstərilirdi. “A” su mənasım verirdi. “AA” isə ata mənasına gəlirdi. Su ilə bir 
əlaqəsi olmasa da, “ata” sözünü yazmaq üçün yan-yana ikı su ışarosmdən 
istifadə edilirdi. Yeno Şuıner dilində “AAA” isə “baba” mənasına gnlirdi. Bu 
söz, “su” işarosinin üç dəfə təkrarlanması ilə yazılırdı.

Akrofoniyamn köməyi ilə sözbrin bu şəkildə yazıhnası. soslonn 
bildirilməsinə də kömək etmişdir. Yazımn bu mərhələsinə “fonetizm”. başqa 
bir ifadə ilə “səsləşınə mərhələsi” deyilir. Bu təcrübə hecalarla başladıgından, 
buna “heca yazısı” adı verilmişdir.

Heca yazısı sistemində dörd cür heca var:
1. Saitlor: a, u, ı, o.
2. Açıq hecalar: ba, ha, la v.s.
3. Qapah hecalar: ab, ah, al v.s.
4. Mürəkkəb hecalar: bar, nam, qur v.s.
Heca yazısı sistemi ideoqramlardan, heca işarələrindən vo sözbrin bəzon 

əvvəlinə, bəzən də axırına əlavə edilən təyinedicilərdən (detcrmınatıvbrdən) 
təşkil olunmuşdu. Təyinedicilər, yazılan sözün nə ciir, hansı saho ıb  olaqolı 
olduğunu göstərməkdə idi. Qədim Mesopotamiya mixi yazısı, ondan oməlo 
gələn başqa mixi yazılar və qədim Misir heroqlifləri belə lıeca yazısı
sistemləridir.

5. Heca yazısmdan hərf yazısma keçid
H ərf yazısma iki yolla keçilmişdir: biri akrofoniya, digərı ıso açıq 

hecalarda saitin zamanla düşərək bir səs işarəsi halım alması yoludur.
Bir hecanın saitini itirərək tək səsə çevrilməsi prosesinə qodnn^Mısır 

yazısında rast gəlirik. Məsələn, ağız şəklində çəkilərək göstəııiən və “ağız 
mənasına verən “re” hecası zamanla saitini itirərək yalnızca “r’̂ kınn 
məyə başlanmışdır. Qapı siirgüsü “se” zamanla saitini itirmış və “s” hərh kımı 
işlədilmişdir. Bayquş “me” zamanla ‘ m , çörək tc zamanla t səsını ı a 
etmişdir.

Akrofoniya yolu ilə hərf yazısına keçidə gəlincə, bunun ən yaxş 
nümunəsi qədim Finikiya yazısındakı “a” hərfidir. Bu hərf öküz b a ş ı  şəklmdə 
idi. “A le f’ öküz detnəkdir. Bu işarə əvvəlco öküzü ifadə etmək üçün ortaya 
çıxmış, sonra get-gedə “a lef ’ sözünün ilk hərfınin qarşılıgı ^ olaraq 
işbdilm işdir. Bu hərf fınikiyalılardan yunan əlifbasma keçmiş və “alfa olaraq 
əlifbanın ilk hərfı kimi günümüzə qədər gəhnişdir.
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QƏDİM DÜNYANIN ƏSAS YAZI SİSTEMLƏRİ 
MİXİ YAZI

Bızo məlum ən qədim yazı sistemi mixi yazıdır. Cənubi Meso- 
potamıyada bugünkü Bağdadın cənubunda qədim Urukda apanlan qazıntılar 
zamanı c. o. 3400-3000-ci ilbrə aid şəkli yazı ilə yazılmış lövhələr 
tapılmışdır. Mıxı yazı şumerbrin bu yazını təkmilləşdirərək əmələ gətirdikləri 
bzr yazı sıstcmıdır. Şıımerlər, akkadlılar, babilliiər, assuriyalılar, hettlər və son 
olaraq eramızdan əvvəl iran padşahları tərəfındən işlədilmiş, bir sıra dəyişiklik 
və təkamüllərə məruz qalmış, qədim Ön Asiyanm ticarət və siyasi həyatında 
çox böyiik rof oynamtşdır. 3000 il boyunca istifado edilən bu yazıdan 
günümüzə 500 000 ədəd irili-xırdah lövhə və aynca çox sayda daş kitabo vo 
abıdə gəlıb çatmışdır. Qədim dünyanm tarixi, sosial-siyasi sistcmi və 
ümumiyyotlə qədim dünyanm həyatı barəsində əlimizdə mövcud olan 
materıallann hər biri bir sənəd dəyəri ehtiva etməkdədir, lakin mixi yazının ən 
onəmlı abıdələri e. ə. 1700-cü ildə yazılan Hammurapi qanuııları və e. ə. 
2000-cı ıldə yazıya köçürülən bir qədim dünya dastamna aid lövhəbrdir Bu 
qədım dünya dastanı “Gilqameş” dastamdır.

1 Iammurapi qanunları Suz şəhərində bir fransız heyəti tərəhndən tapılan 
sılmdr şəklində tikilmiş daş sütunun üstünə yazılnnşdır.

Hammurapi, Sami sülaləsinin altıncı kralı olaraq Babildə c. o. 1730- 
1686-cı illər arasında yaşamışdır. Qonşulanyla 30 il müharibə aparmış, Şumer 
vo Akkad ölkəbrini, Assuriya və Nincviyanı və ya Heynəva zəbt etmişdir. 
Cəsur bir sərkordodən çox, bir diplomat xarakterinə sahib olmuşdur. Daşın 
üzərındə Günəş tanrısı Şamaşın və onun dediklərini yazıya alan 
Hammurapının rclyefi də ycr almaqdadır. Hammurapi qanunlan 282 
maddədən ıbarətdir. Bu qanunlar gündəlik adətlər haqqında deyil; məntiqli, 
qoti və açıq bir şəkildə hiiququn əsas prinsipbrini dilə gətirmokdodir. tmpera- 
torluğun lorkibino daxil olan müxtəlif xalqların bir-birindən fərqli adətlərinin 
sintezini oınolo gotirmok məqsədilə hazırlanmışdır. Akkadca yazılmışdır və öz 
dövrünün klassik bir abidəsi hökmündədir.

“GiJqamcş” dastanında Cıilqameş adlı bir hökmdarın macəralarından 
bəhs cdilmokdədir. H. o. 3000-ci illərdə xalq arasında şifahi olaıaq yayılmış, 
2000-ci ilbrdə isə şumcrcə yazıya köçürülmüşdür. R  ə. 600-cü illordə Aşşur- 
banipal tərəfındən akkad-saıni dillərinə tərcümə ctdirilmişdir. İlk dəfə 
“ löv raf’da bəiıs edibn Nuh tufanı, “Tövraf’dan xeyli qədim dövrləro aid olan 
bu dastanda detalh olaraq təsvir edilmişdir. Dastanın lövhələrə yazılmış böyük 
bir qismi hal-hazırda Britaniya muzeyində saxlamlmaqdadır.

Mixi yazı yazıda işlədilən işarələr mıxa oxşadığından bu adı almışdır. 
Dörd əsas şəkli vardır: şaquli, üfüqi, yuxarı maili və aşağı ınaili. Mixi yazımn
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ilk nümunoləri Avropaya 1621-ci ildə Persepolis sarayındakı iki kitabədon 
köçlirübrək, İtalyan səyyahı Pietro Della Valle tərəfmdən göndorilmişdir. Bu 
iki kitabə İranın Əhəmənibr sülabsindən Dara və Kserks adma yazılmışdı.

Daş kitabələrdəki işarələrin yazı, yoxsa adi naxışlar olduğu belə əvvəlcə 
bilinrairdi. İlk olaraq Danimarkalı səyyah Niebuhr, bu kitabəiərin iiç ayrı diidə 
yazılrrıış eyni mətn olduğunu başa düşmüşdiir. Dalıa sonra teoloq və arxeoloq 
Miinter kitabəbrin Əhəməni hökmdarlarmdan qaldığım təyin etmişdir. 
Kitabələr Babil, Elam və qədim İran diiləri ilə yazılmışdı. Yazını çözməyə və 
oxumağa Alman filologiya müəllimi Q.Qrotefend 1802-ci ildə miivəffəq 
olmuşdur. Dilini və yazı işarələrini bilmədiyimiz bir nıətni oxumaq son dərəcə 
çətin və böyük zəhmət, məntiq yiirütmə, əlavə olaraq geniş bir tarix bilgisi 
tələb edən bir işdir.

ŞÜMER YAZILARl

“i ’arix şumerdən başlayır” deyən alimbrin və tətqiqatçılarm miixalifəti 
yoxdur. Bu fikri demək olar ki, bu problemlə məşğul olan bütiin mütoxəssislər 
iddia edir.

Şumerlərin kimliyi, onlarm dili, mədəniyyəti barədə dünya elmində fikir 
bebdir: Şumeıiər müasir türk xalqlarımn əcdadlarıdır. Şum erbr ən qədim 
türklərdir, şumer dili prototürk dilidir. Bu fikir görkəmli şumeroloqlarm -
S.N.Kramer, L.Vulli, S.Lloyd, Q.Çarl, Z.Kosidovski, Q.Vinqler, E.Reklü, 
M.Belitski, D.Reder, A.Cavat, E.Əlibəyzadə və b. gəldikbri fıkir və ııəticədir. 
(70, s. 5.)

Qədim Şumeriərin mixi yazılarla başlamış olduqları kitab və kitabxana 
mədəniyyəti 5 minillik bir inkişaf yolu keçərək dünya mədəniyyətinə xidmət 
etmişdir. Türk xalqlarmın əcdadları olmuş Şumerbr insan cəmiyyətinə 
vcrmiş olduğu biitün töhfolərdə dünyaya açıq olmuş, yaratmış olduğunu 
qonşuları ilə paylaşmış, öz böyilklüyünü hərn fiziki, həm do mənəvi oiaraq 
m inillikbr boyu qoruyub saxlamışdır.

İlk yazı, ilk kitab, ilk kitabxana və ilk məktəbi yaratmış xalq olaraq 
Qədim T iirkbr dünyanm çox böyiik coğrafiyasma yayılmış, yaşadığı arealdan 
asılı olmayaraq, insan cəmiyyətinə yeni-yeni nailiyyotbr bəxş ctmiş, dar 
m ilbtçilik kompleksbrindən uzaq olmuş, bəşəri ideyalarla XXI əsrə qədər 
golib çatmışdır.

Keçmiş olduğumuz möhtəşəm tarixi yolu tədqiq edən mütəxəssisləri 
əsasən üç qrupa bölmək olar:

1. 1 arixdə milli və siyasi bərabəıiik vo balanslaşdırma istəyi ib  aparılan 
tədqiqatlar.
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2. iarix i saxtalaşdırmaqla qərəzli və ambisiyalı mövqedən aparılan 
tədqiqatlar.

3. i'arixi həqiqətbri hissə-lıissə üzə çıxararaq yaradılacaq tarixi 
mən/.əroniıı maksimum düzgiin ifadəsinə xidmət cdənlər.

Şumerdə yazının kəşfi. yaranmas!. inkişafı zəııgin mədəniyyətin 
yaranması və inkişalina səbob oldu. Mədəniyyotin müxtəlif sahələrinə aid 
yazılı gil lövhələr dtinya tarixini ycnidən yazmaq zərurətini doğurdu. Dünya 
ədəbiyyatının şah əsərlori sırasında duran "‘Bilqamıs’’ dastanı, habclə digor 
Şumer dastanları vo böyüklü -  kiçikli minbrlə kitabəbr bu salıədə giiclü vo 
etibarh mənbobrdir. “Bilqamıs” dastanı c. ə. III minillikdə Şumer dilində 
yaranmış, min il sonra akkad dilinə torcümə edilmiş və gil lövhəbrə həkk 
cdiimişdi.

Qədim Şumerlər bilikbri yaymaq, təhlil etmək, şifahi yaratdıqları dastan 
və nəğmələri “Kitaba” köçürmək üçün gil lövhəbrdən istifadə etmişdir. 
“Eıımergar vo Aratta hökmdarı”, “İrik vo Aratta”, “Luqalbanda və ermerkar”, 
“Bilqamıs və Aqa”. “Bilqamıs” və başqa dünya ədəbiyyatının ilk bədii 
məhsulları sayılan osərlər-dastan və rəvayətbr, çoxlu mifik vo dini osorlor, 
hckayəlor, təmsillər və b. gil lövholər üzərindo gəlib müasir dövrə çatıbdır.

Şumer moktəbi mixi ya/.ının meydana gəlməsi nəticəsində təzahiir 
etmişdi. Mixi yazmm koşli və onun təkmilbşdirilməsi isə Şumerin bəşor 
tarixinə ən Önəmli töhfosi oldu. İlk yazılı abidəbr Qədim Şumer şəhəri 
Urukun xarabalıqlart arasttıda aşkar edildi. Orada üzlori şəkilli yazı ilo 
örtiılmüş mindən artıq gil lövhəcik tapıldı. Onlar osasən təsərrülat və 
inzibatçılıq yazılarındatı ibarət idi. Onların arastnda bir neçə tədris mətnbrinin 
də olduğu miioyyon cdildi. Bu onu sübut edir ki, Şumerdo miladdan əvvəl ən 
azt 3000 il öncə təlim məsəbləri ib  moşğul olunmuşlar. (70. s.20)

“Bilqamıs” dastanı Doclə və Fərat çayları hövzəsində 5 6 min il
bundan qabaq yaranmışdır. Bu qəhrəmanlıq dastanı bizo yaxın qədim 
ümumtiirk dastanlan ilo, məsolon “Alp-Ər-Tonqa” dastanı və “Naməlum ’ 
qohromanın ölünninə ağılar (er. əv. IV əsr) “Şu xaqan” dastanı (cr. əv. VII-VI 
əsr), “Dədo Qorqııd” dastanı (VI-VIl əsr) “Orxatı Yeniscy” kitabları (V-VIIl 
əsr) maraqlı paralcllər, idcva -  fikir yaxmhğı. bu osərbrdə tanrıçıhq, tanrıya 
inatıı. Iıotta yazılış torzi vo üslub yaxınlığı göstorir. Bu kitabolərin cyııi 
qaynaqlardan qidalandtğı, onənəvi davam cdib gəbn mənəvi tcllərə bağlılığı 
açıq aşkar göstərir. (70. s.10)

Bu k()k, toməl vo qaynaqlann birliyini vo ortaq cohətlərini biz qodim 
dövrlorin odobi bədii mohsıılları olan “IJralbatır”, “ Alpamıs”, “ Manas” kimi 
dünya şöhrotli dastanlarda da miişahidə cdirik.

VI-VII osrlor türk odobi dünyasmın böyük şəxsiyyəti olan Dodo Qorqud 
Qorqııd Ata ö/, “ Kitabım” -  “Oğuztıamoni” formalaşdırarkon, şifahi
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ədəbiyyatm qədirn və zəngin qaynaqları oııa ilham vermiş, Qorqud Ata xalcın 
monəvi variığını. ağlım, zəkasmı, xəlqi və milli təfəkkiirünii, adət - ənənə 
ədob - ərkan, ailə məhəbbəti və s. keyfiyyətlərini yığcam və bədii şəkildə ifach 
edən inciləriə kitabını yazmışdt. VI -  VII əsrlərə qədorki xalq yaradıcıhğ'ı 
niimunəlorini, xüsusilə do onun frazeoloji ifadə və vahidlər kimi çox qiymodi 
qatlarını iizə çıxarmışdı.

HEROQLİF

Qədim misirlilərin, dillərini ifadə etmək üçün işlətdikiəri yazıdır. Ən 
qədim nümunələri e. ə. 3000-ci ilə qədər gedir. Ən qədim nümıınəbri şakii 
yazıdır. Əşyalar və mücərrəd mofhumlar üçün evni işarələrdən istifadə 
cdilmişdir. Misirşünaslar bu yazıda 3000 işarə müəyyon etmişdir ki, bunlardan 
600-ii çox işlodilən işarəlordir. Klassik dövrdə yunanlar, yalnız nıəbədlərdə və 
məzar daşlarında rast gəldikləri üçün bu yazıya “müqəddos vazı -  hcroqlif’ 
adını vcrmişdilər. Heroqlif məbədlərdə və ınozar daşlarıııda işlədilən bir 
mərasim yazıst idi. Misirli rahiblər gündolik işlorindo, çox sadoloşdirilmiş və 
papirus iistünə fırçaila yazıldığı üçün xətləri yuvaıiaq hala gəJmiş, axıcı bir 
şokildo yazılan heratık yazıdan ıstifado edirdilor. h.o. VII osrdo bıı ol vazısı 
bir daha sadələşdirildi və “demotik’' yazı şokli ortaya çıxdı. üeməli Misir 
yazısı heroqlif (daş üstüno qazılaraq yazılan), heratik (rahibbrin işlətdiyi 
müqoddəs yazı) və demotik (camaatın gündolik işlordə islotdiyi vazı) olmaq 
üzrə üç növdür.

Makedoniyalı İsgəndərin yürüşlərindən sonra qədim Misir, ellinistik 
mədəniyyət əhatəsinə daxil olmuş və qədim əlifbalar sürətlə itib getmişdir. 
Artıq bizim eranm 3-eü əsrində misirlilər demotik yazıdan aldıqları 6 işarəni 
ciə əlavə edərək, qədim yunan əlifbasından istifadə cdirdilər.

Heroqliflor klassik dövrdo do bir sirr idi. Yalmz misirlilərin işlətdikləri 
bir yazı idi. Heroqliflərin oxunması 1798-ci ildə Napoleonun Misirə vürüşü 
əsnasmda biı; əsgəriıı Nil yaxmhğmda, bu gün “Rəşid” adlanan bölgədə 
tapdığı Rozetta daşı sayəsində mümkün olmuşdur. Bu qara daşm üstündə üç 
fərqli yazı ilə yazılmış bir mətn var idi. Heroqliflə, demotik yazıyla və qədim 
yunanca yazılmtşdı, Qodim yunanca mətn dorhal tərcümo edilərək, bunun e. ə. 
196-cı ildə V Ptolcmey üçün yazılmış bir ithaf yazısı olduğıı aşkara çıxanldı. 
Fransız F.ŞampoIyon, dairə içino alınmış hökmdar adlarmdan başlayaraq, 
heroqlifləri çözməyə və oxumağa müvəffəq oldu. Qodim Misir haqqında 
nıəlumatları bu daşa və onu oxuyana borcluyuq.
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İLK OLİFBALAKIN ORTAYA ÇIXMASI

Əvvəlcə yalnı/. şəkil, sö/. və heca işarələrindən ibarət olan ya/ılar var idi. 
liər sos üçün horfləri olaıı ilk əlilbalara Aralıq dəni/indən Qırnıı/ı dəni/ə 
qədər uzanan ərazidə yaşayan və sami dillərində danışan xalqlarda rast gəliııir. 
Buııların arasmda Ərəblər, yəhudilər, finikiyalılar da var.

İngilis misirşüııası Fliııdcrs I’ctrie 1905-ci ildə Sinada apardığı 
qazıntılarda qədim misirlilorin mis mədənlətində c.ə. 1500-cii illərdə Misir 
fironlarının əmrində işləyən işçilərin yazdıqları bəzi sənodlor tapdı. Bunlar, 
hcroqlifə oxşayan işarələrlə yazılmışdı. Təxminən 150 fərqli işarə miiəyyən 
cdildi. Bu işarələrdən 30-u həm heroqlifə, həm də Finikiya əlilbasındakı 
işarəlorə oxşayırdı. Bıı şəkildə, Misir heroqlifbrindən başlayıb, iinikiyalılar- 
dan keçərək qədim yunan əlifbasına və müasir dövrün on gcniş yayılmış 
əlifbası olan latm əlilbasına doğru inkişaf edən olifba meydana qəlməkdə idi.

Yalnız samitlərdən mcydana gəlon ən qədim əlifba e. ə. 1300-cü illərdə 
fınikiyalılarm tortib etdikləri əlifbadır. Bu əlifba 22 hərfdən ibarət idi. Tacir və 
dənizçi bir xalq olan finikiyahlar əlifbaya böyük ehtiyac duyurdular. Dəniz 
səfərləri əsnasında Karfagenə qədər getmiş və əlifbalarını da getdikləri hər 
ycrə apartmşdılar. Padşah Axiramın sarkofaqı və Mesa siitunıı, bu əlilbanın 
yaxşı saxlanmış iki önəmli abidəsidir və e. ə. XIII əsrə aiddir. Mesa siitunun- 
dakı yazı padşah Axiram üçün yazılmış bir mərasim yaz.ısıdır.

Qədim yunanlar e. ə. 1000-ci ildə Finikiya əlifbasını qəbul ctdilər. 
Yalnız samitlordən ibarət olan bu əlifbaya saitləri əlavə etdilər. Bundan ötrü 
ycni hərflər icad etməyərək, öz dillərində olmayan samitləri sait kimi 
işlətdilor. Flərllərin adları da Finikiya dilindədir: alfa (finikiya dilində öküz 
monasına gələn alef), beta (Finikiya dilində ev mənasına gələn bct), delta 
(Finikiya dilində çay ağzı mənasını verən söz). h. ə. V əsrdə dəyişikliyə tnə- 
ruz qalnuş və təkmilləşdirilmiş şəkli ilə bu əlifba, bütıin qədim yunaıı 
mədəniyyəti iiçün klassik bir ya/.ı biçiıııi halına gəlnıişdi. Makcdoniyalı 
İsgəndorin yüriişlərindən sonra, artıq başqa əlilbalar bıı olilba qarşısmda öz 
varhqlarını qorııya bilmodilər.

F.. o. V əsrdo İtaliyada çox sayda yunaıı koloııiyası vo etrusklarla 
yunanlar arasında sıx bir əlacjə var idi. Müxtəlil əlilbalardan istilado eciiliıdi. 
Fatm əlilbası, qədim yunatıcaya çox yaxın olan ctrusk qrupu arasmda 
təkmilləşmişdir. Bıı qrupun üzvlərindəıı olan qədim romalılar cpdim 
yunanlardan alınan 2! hərfə, öz dilləri üçün lazım olaıı iki hərl də əlavə 
etdilor.

Qədim yunan və latın ya/.ılarmtn ən cjədim nümunoləri günümü/ə ancaq 
daş kitabələr ü/.ərində gəlib çatmışdır. Aralıq dəni/.i hövzəsinin iqlimi, 
papiruslann uzutı müddot saxlanılması üçiin əlvcrişli dcyildi. Ən qədim yutıan
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kitabələri e. ə. IV əsrdən, latm kitabəbri isə eramızm ilk ilbrindən qalın ışd ır 
Latın əlifbasıyla yazılmış ən qədim daş kitabə 1899-cıı ildə Roma forumunda 
tapılan və “lapis niger” adı verilən daşdır. 0  dövrdə latm olifbası sağdan sola 
doğru yazılmaqdaydı. Soldan sağa yazı daha sonra ortaya çıxmışdır. Soldan 
sağa yazılan və bu yazınm ən gözəl nümunəsini təşkil edən kitabələr Roma 
İmperiyası vaxtmdan qalmışdır. “Lapis niger” e. ə. VI əsrə aiddir. Latm 
əlifbasıyla yazılnnş ən qədim papiruslar eramızın 79-eu iliııdə Vezuvi vulka- 
nınm püskürməsi nətieəsində küllər arasmda mühafizə edilən, Herkulanumda 
tapılmış papıruslardır. Daşların üzərinə qazınnnş latın lıəriləri ay n -ay rı 
görünməkdədir. Papirııs və perqamentdən daha çox istifadə edildikcə, hərflər 
vuvarlaq şəkilbr almağa və bir-birbrinə bitişik yazılmağa başlandı. -

ƏRƏB ƏLİFBASI

Ərəb əlifbası flnikiya, aramey və ibrani əlifbalan ilə qohumdur. Ən 
qədim nümunəsi 512-ci ilə aid olan və I b b b  yaxınlığında tapılan Zabad 
abidosidir. Ə rəbbr bu əlifbanı eramızm II-III əsriərində Nəbatibrdən qobul 
etmişdi. İslamiyyətin başlanğıcında təkmilbşdirilmiş, VII əsrdə bııgünkü 
şəklini almışdır. Günümüzdə fars, urdu, əfqatı və orəb dilbrinin əlifbası olaraq 
istifadə edilir. Müxtəlii ölkəbrə və ehtiyaclara uyğun olaraq müxtəlif 
nümunələri ortaya çıxmışdır. Yalnız samilbri və uzun saitbri göstərən 
işarələri var. Hərflərin sayı 28-dir. Ilərflərin sözün əvvəlində, ortasmda və 
axırında yazılan şəkilbri bir-birindən fərqlidir. M üxtəlif xalqlar bu əlifbam 
qəbul edərək dıl xiisusiyyətbrinə uyğun olaraq bir sıra işarəbr əlavə etmiş və 
öz dilbrinə uyğunlaşdırnnşdı. Tiirk xalqları islam mədəniyyəti ib  birlikdə bu 
əlifbanı qəbu'ı etnnş və min ildən artıq bir tarixi dövrdə öz yazılı 
mədəniyyətlərini bu yazı ib  ifadə etmişbr. Bir sıra m ütəxəssisbr bu əüfbanı 
isJam mədəniyyətinin əlifbası, ərəb, fars və tiirk xalqlarım islanı mədəniy- 
yətinin yaradıcısı hesab edirbr.

ORXQN ƏLİFBASI

Orxon çayı yaxmlığmda, Asiyada, bir-birindən bir kilometr aralı 
qoyulmuş, dörd tərəfı də yazılı, yüksəkliyi 3,75 metr olan iki yazılı abidə 
vardır. Bu abidəbrdən iik dəfə tarixçi Cüveyni “'rarixi-cihangüşa” adlı 
əsərində bəhs etmişdir.

X Vlll əsıdə İsveçli zabit İ. lon Stralenberq, ruslara əsir düşmiiş və 13 il 
Sibir bölgəsində gəzio-dolaşmışdır. Yuxarıda adı çəkilən abidəbrə o zaman
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təsadıif etnıiş və bunlardan bəziləriııin sürətini çıxararaq nəşr etmişdir. 18‘M- 
cii ildə fvopenhagen IJniversitetinin professoru B. lomsen. bu abidəbri 
oxıımağa və tiirkcə olduğunu təsbit etməyə uıüvəlTəq oldu. Oxııdıığu ilk 
kəlmələr. "tenqri”, “türk” və ■'Ktiltigin” sözləri olmuşdur. 1895-ci ildə V. 
Radlov bu abidələrin tərciiməsini nəşr etdirdi. Tomseıı də fraıısızca tam bir 
ləıciimə mətnini ııəşr etdirdi.

Abidələrdən biri eramızm 732-ci ilində Külligin adına. digəri isə 735-ci 
ildə Bilgə xaqaıı öldüyii zaman yazılmışdır. Bu abidələrdə çincə yazılmış 
hissəbr də var. Hər iki abidə türk yazı dilinin ilk və ən gözəl niimunələrini 
təşkil etməkdədir.

Bu abidəbr 38 hərfdən ibarət bir əlifbayla yazılmışdır. Bu hərfbrdən 
dördü saitdir. Sözləri bir-birindən ayırmaq üçün üst-üstə iki ııöqtə işarəsindən 
istifadə edilmişdir. Bəzi tədqiqatçılar yazıların sami əsilli olduğunu iddia 
edirlər. Bəzi ideoqramlar, bunların türk mənşəü olduğunu düşündürməkdədir. 
Misal iiçün. “o” və “u” səsbrindən əvvəl və ya sonra “k” səsi \erən işarə. 
türkcə “ok” sözündən yarandığını düşündiirəcək şəkildə ok ("ox) biçimində 
bir hərfdir. T səsi verən işarə tiirkcə “tağ-dağ” şəklini xatırlatmaqdadır, d səsi 
verən işarə türkcə “ad-ay" şəklindən əmələ gəlmiş ola bilər və s.

Tiirkcədə saitlərin çox olması lazım gəldiyi halda, bu əüfbada samitlərin 
çox olduğıı ilə miişaət olunur. Nümunələri Skandinaviyada tapılaıı Ruııa 
yazıları ilə də bu yazıların böyük oxşarhğı var. Bununla belə, əlifbanın kökü 
nə olursa olsun, çox güman ki, Türkbr bunu təkmilbşdirmiş, bəzi səslər əlavə 
etınişdirlər.

Orxotı əlilbası tiirk yazı diliniıı başlaıığıcmda -  V-IX əsrlər arasında 
işlədilmiş, daha sonrayerini Uyğur əlifbasına vermişdir.

Orxon əlillıasında bəzi hərflər, yan-yana iki samiti göstərməkdədir: 
“nç”, “nd”, “ny”, “ng” səsbrinin qarşılığı olan hərtlər kimi. Samitlərin qahn 
və iııcə hallan üçiiıı ayrı-ayrı Iıərfbr var: məsəbn t, b, d, n səsləri. Sözlərin 
əvvəlində və orlasında yer alan saitlər yazılmır, axırındakı saitlər isə yazılır.

Orxoıı yazısına oxşar bir yazı ilə yazılmış bəzi abidəbr də Yenisey 
bölgəsində tapılmışdır. Bunlarda 150 hərf var. Göriindüyü kiıni arealda 
əlilbanın yaranması və inkişaf edərək təkmilləşdiyi müşaət olıınur.

Orxon yazısmm, tiirkləıin heyvanlarını damğalamaq iiçiin istifadə 
etdikləı i damğalardan ləkmilləşdirildiyi ehtimah da irəli süriilnuişdür.
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UYĞUR ƏLİFBASI

Uyğurlar 745 tarixlərində Göytürkiərin yerini tutdular. Türk boyları 
arasmda oturaq həyata keçən ilk qrupdur və yaxşı toşkil edilmiş bir şəhər 
həyatı qurmuşdular. İnkişaf etmiş bir modəniyyət hoyatma sahib idiiər.* Bu 
xalqa məxsus çox sayda kitab qorunub saxlamlmışdı.

Uyğur əlifbası VIII-XVIII əsrlər arasmda, İslamiyyətdən hom əvvəl, 
hənı də sonra işlədilmişdir. Soğd əsilli bir əlifba olduğu güman edilir. 18 
hərfdən ibarətdir. Bunlardan iiçü saitdir: “a-e”, “u-ü,,, “ı-i'’. Bir neçə samit 
horfin bir işarəilə göstərildiyi hallar da mövcuddur. M əsələn “b-p“. “g-h-k”, 
“v -f’ səsləri üçün tək işarə var. Bu yazı sağdan sola doğru və “z" hərH isfisna 
olmaqla bitişik olaraq yazılır. Sözdəyişdirici şokilçilor ayrı yazılır. Göytürk. 
əlifbasmdakı qoşa səslərin Uyğur əlifbasmda ayrı-ayrı göslərilməsi, bu 
əlifbanm əsas xüsusiyyəüərindən biridir. Misal üçün, Göytiirk əlifbasmda 
gördüytimüz “ny” hərfınin yerinə, uyğurcada “n” və “y” üçün ayrı işarələr var. 
Bu olifbada müəyyən bir durğu işarələri sistemi də var. Uyğurların inandıqları 
maııilik dininə aid mətnlordon başqa, buddizmə aid motnlərdo isə başqa durğu 
işarələri sistemi istifadə oiunmuşdu.

Bu əhfba ila yazılmış çox sayda uyğurca sənod bu günə qodor qorunub 
saxlanmışdi.

M OQOL YAZISI

M.Rassabi qeyd edir ki, Xubilaym modəniyyətə münasibəti yazılı dilə 
münasibətdə ifadə olunurdu. Böyük imperiyanın idarə olunması üçiln müvafıq 
yazılı dilə ehtiyae var idi. Fiskal, hərbi və sosial lıəyat yazı və qeydlər tələb 
edirdi. Çingiz xan dövründə belə yazılır: ‘TJyğur yazısf’ monqol dilino 
tərciimə etmək üçün qeyıi çinli və ya müsəlman tərcüməçiiərə ebtiyac 
yarandı. Belo ki, çinlilərə monqol dilini öyrənmək qadağan edilmişdi. Monqol 
və ya müsəlman tərcüməçiləri rəsmi sənodlori çin dilinin danışıq variantı 
(bayxua) tərcümə edir və kütləvi olmayan klassik çin rəsmi dilini qəbul 
etmirdi. Müəyyənləşmişdi ki, Xubilayın sarayında bütün sonədlər əvvəla 
monqol dilində tərtib olunur, sonra isə çin damşıq dilinə tərcümə edilirdi və 
bu diiiər küüəvi istifadə olunurdu, Sonədlərin hazırlanmasında, yazılması və 
tərciiməsində müsəlman xəttatlardan geniş istifadə edilirdi. Bu monqoIJann 
şərq ərazilorində tətbiq olunurdu.

Xubilay hakimiyyətə gəldikdon sonra paytaxts çin ərazisinə köçürüiməsi 
zaman', yazılı dil m əsəbsi yenidən öz əhəmiyyətini qarşıya qoydu. Monqol 
juzısı uyğur yazısma, bu isə soqdey yazısma, o da aramey yazısına
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əsaslanırdı. Uyğur yazısı monqol dilinin batan səsbrini düzgün iladə cdə 
bilmir, bəzən bir neço səsi bir işaro ilə ifadə edirdi. Bozi monqol tonemlərinin 
ifado olunması üçüıı isə ümumiyyətb işarə yox idi. Uyğur yazısının bəzi 
işarələrini də bir-birindən fərqləndirmək çətin idi. Uyğur yazısmuı bu xüsusiy- 
yətləri onun geniş yayılmasına mane olurdıı.

Xubilay (ətbiq olunan yazıdan daha geniş istitadə clmək, çin dilindən 
elmi, tarixı’ və fəlsəfi əsəıbrin çoxsayda tərciiməsini təlob edirdi. l ;yğur 
əlifbasında çin adlarının, titullarının, vəzifələrin və digər anlayışların diizgiin 
transkripsiyasını vermək imkam məhdud idi.

Xubilay öz imperiyasmda tətbiq oluııan Monqol və Çin dilbrinin rəsmi 
dil və eləcə də, yazılarının da rəsmi yazı olmasını düzgün hesab etmiıdi. Bu 
yazılar çox millətli və müxtəlif bhçələrə malik imperiyanın ehtiyacını ödəmir 
və ümumxalq yazısına çevrib bilmirdi. Xubilay daha geniş totbiq olunacaq 
əlifbanm tərtib olunmasını tobb edirdi. Sarayın baş məsbhətçisi təvin 
olunmuş Paqba -lam aya belə bir əlifbanın tərtib olunması tapşırılır.

I269-cu ildə Paba-lama böyük xana tərtib etdiyi olifbanı təqdim edir. 
Tibet yazısı əsasında tərtib olunmuş bu əlifbada 41 hərif mövcud idi. 
Hərifiərin qrafik quruluşu osasən kvadrat şəklində olduğu üçün bəzən ona 
“kvadrat yazı”da deyirdibr. Lakin olifbanın rəsmi adı “Paba yazısı” 
adlandırıldı. Bu əliiba tibet yazısından az fərqlənir, yuxarıdan aşağıya 
yazıhrdı. Monqol damşıq dilinə əsaslanan bu əlifba nəinki çin dilini bütün səs 
elemcntbrini ifadə edə bilir, eləcə də Xubilayın imperiyasında bütün xalqlara 
müştorək əlifba olmağa qadir idi.

1269-cu ildə Xubilay bu əlifbanı böyük fərəh hissi ilə qəbul etdi və onun 
dövlət əlifbası kimi tanmmasına forman verdi. Bu fərmana əsasən bütün rəsmi 
sənədbr yeni tətbiq olunan əlifba ilo yazılmalı vo çin dilino də uyğıınlaşdırıl- 
malı idi. Əlilbanı öyrətmək üçün xüsusi məktəbbr belə açıldı. Bu məkl'əbbr 
əlitbanın kiifiəviliyini təmin etməli və yaymah idi. 1272 və 1273-cü illərdə 
Xubilay əlilbanın daha geniş (ətbiq olunması barədə yeni fərmanlar vermişdi.

1275-ci ildə Xubilay xüsusi akademiya (Menqu Xanlin yuan) (əsis e(di. 
Bu akademiya böyük xanın fəıman və çıxışlarıııı yazıya köçiirməli və 
(ərcümələrini etınəli idi.

Böyiik səylərə baxmayaraq yeni əlifba kütbvi şəkil almırdı. 1272-ci ildə 
bir momurun hcsabatında göslərilir ki, hətta məmurların uşaqları beb  1269-cu 
ildə təsis olunınuş məktəbdə yeni əliibanı öyrənməyə həvəs göstərmirlər. 
Xubilay 1279 və 1284-cii iliərdə əlifbanın daha ciddi tətbiq olunması və geniş 
yayılması barədə göstərişlər verir. (112, s. 251)

Tədqiqatçı Morris Rassabi hcsab edir ki, bu olilbanm geniş yayıhnası 
əlilbanm fərdi xüsusiyyətlərindən və çatışmazlığmdan deyil, onun tətbiqi 
metodları ilə izah oluna bilər. Tarixdə Paqba əlilbası kimi qalmış bu yazı
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numıınosı
Bıı yazı ib  dövtet fəraıanları və rəsmi qanunlarla yanaşj çin dilindon torcümə 
olunnıuş bir sıra osərlor do mövcuddur. Möhür üstü yazılar, monuırlara vcrilon 
taxta vosiqəlor iizorində yazılar, çini qabJar üzorindo ornaınental yazı şoklindo 
də qorunub saxlanılmışdı.

Çin tarixinclo ı;yuan” dövrü adlamlan Moqol hakinıiyyoti dövriindo 
Xubilay xamn yüksok maarifpərvər və modoniyyotin himayodan portreti 
qarşıya çıxır. İddia olunur ki, Xubilay xan çin dilindo yazmağı vo oxumağı 
bacarmasa da çin danışıq dilinə bələd olmuşdu. O çində mövcud olan 
vətondaşhq imtahaniarım loğv etdi, klassik çin dilindən asıhlığı qaldırdı və 
xaJq dilinə üstüniük verdi. Tədqiqatçılar qeyd edir ki, bu dövrdo xalq dilində 
dramaturgiya inkişaf etməyə başJamış, mənbələrdən adı moiun oian 500 
pyesdən 160-ı bu giino qədər qorunub saxlanılmışdı. (112, s. 253)

Hər haıısı bir salıodə senzuranm mövcud olması iaklı ilə rastlaşmınq. 
Moktoblor öz goh'rlərindən kitab çap etmək və yayrnaq işi ilo moşğu! olur, 
dramaturgiyanm inkişafi tea.tr yaradıcılığmı genişbndirir. miniatür 
sonotkarlığx vüsot alır. M.Rassabi qeyd edir ki, Xubiiay dövriiniin moşlıur 45 
dramaturqundan 17-si Xubilaym şəhəri Dadudan çıxmışdı. )269-eu ilds 
kitabiarı çap edib yaymaq üçün Xubilay xan xiisusi müossiso tosis edir. (112, 
s. 257) Kitab çapma və yayılmasma dövlot vosaitinin sorf olunması 
nətieəsində kitab geıiiş isüiadəyə verildi və kütloviloşirdi. Dabu şohorinə sara- 
ya toplanmış miniatüı* əsərlərinin kataloqu tortib olundu vo bütün imperiyaya 
sos yayıldı ki. impcrator rəsm əsərlərini ahr. Bıı xubilay xanırı zəngin 
koUcksiyasım  təşkil etdi.

Vüqehn Lyudviq Peter Tomson (1842-1927) görkəmli iinqvist 
ahmlərdərı dərs aimış və tam eiddiyyəti ilə fin diiinin araşdıniması ilo məşğul 
olmuşdur. Orxan -  Yenisey yazılarınm öyronilməsi fikrino də runi vazıların 
oiaqəsini müəyyənJəşdirmək üçiin düşür. İlk növbodə o, yazımn istiqamatiııi 
müoyyələşdirdi. B. Radlovdan fərqli olaraxj, yazımn sağdan sola yazıldığını 
müəyyənləşdirdi. İkinci addım olaraq 0  həriflərin sayını saydı və 38 işarəni 
miiəyyənləşdirdi. Bıı rəqəm əlifbam yazı sislemləri içərisində müəyyən- 
loşdirmoyə kömok etdı. Bu olifba səs əsiitbası ilə heca əlifbasmm təxminən 
ortasmda dururdu. Məlumdur ki, heca oiilbalannda təxminon 50 işarə, səs 
əiilbalarmda ləxminən 30 işarə olurdu. Növbəti addım olaraq Tomson 
işarəlorinin motn içərisində təkrarlanması hcsabma sait vo samit sosləri 
müəyyənləşdirməyə başladı. Bundan sonra moln içərisində şəxs adiarım 
axtarm aqk çin dilində yazılmış şoxs adlaa iiə tutuşurdu. Mətn içərisində tez- 
tez rast goJinən iki nöqtə də tədqiqatçmın diqqətini cəlb etmişdi. ii.v  iki 
mətndə tez-tez tokrar olunan işarələri qruplaşdıraraq müəyyər, etciı ki, dörci 
işaroii yazı son işarənin ‘T  saiti olması ilo və bütün türk: diaientlərində epitet
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kimi istiladə olıımnası ‘'tanqri" göy. allalı sö/ünün ifadəsidir. I) daş ii/ərindo 
le/-te/ təkrar olıınan 7 işarodən ibarət ya/ı müəyyəıı olundu. 2) daş ü/ərində 
təkrar olunmayan işarolor ıniiəyyən oldu. Dcınəli, bu abidə sahibinin adımıı 
ifadəsidir. Çin mətnində bıı ya/ının "giil-tckin" olduğu müəyyənləşir. II daş 
iizərindo təkrar olunan vo I daş ü/ərində olmayan 5 işarədən ıbarət yazmın çin 
mətni ilə tutuşduruhnası oıuın “Bilgc" olduğuıuı müəyyənləşdirir. llər iki 
daşda te /-te/ təkrar olıınan 4 işarədon ibarət yazıda “tanqri" sö/.ütıdoki R 
işarosi məlıım oldıığıına görə I omson bu ifadətıin liirk okiuğunu ıniioy- 
yəııləşdirir vo btııumla da əlilbaıım “K" işarəsini do aydınlaşdtrtr. ()n başlıcast 
isə yazım vo dilitı salıibi müəyyənloşir. Beloliklo, Vilqelm Tomson 189C»-cı 
ildə “Orxiin ya/ılarımn dcşifrəsi" adı ilə ö/. osərini Qelsinqforsda çap etdirir. 
Bu əsərdə o nəinki olilbanm tam açtlışım göstərir, lıətta mətnm torcümosi və 
kommentariyasım da əiavə ctmişdi. Bu əlifbanı mütəxəssislər Pəhləvi vo 
aramey ya/ılarında qohum olilba olduğunu Iıesab edirdilər.

38 işarəli olıfba 20 işarəli tıyğur əliibasmdan tərqli olaraq. tiirk 
xalqlannm lonctik chtiyatlarmı dalıa dolğıın ifado edirdi. Lakin 800-ci illordə 
ııyğıır əlilbası tiirk olilbasmı sıxışdınb istifadadən çıxardı.

I r.ıııs lUıhinqvrin ar>:i\ sonodion içəıisində (outü s ‘ ;. u(!;m y< 'd.ın 
h, 'risind.ı ;.-tpdığı bi; sən.>i də diqqəli cəlb cUii. Molum oldıı kı I’.a 111,■ (>oıı ;u 1 i* 
ı . i ı  ;;,>\s İsıambııkia II I.adisiavm göiıdərdiyi bcş nələriik .vMirlik !ıe\ət:ıtə 
dii\i 1 oinııışdıı. II l.adisUv Baqem krah idi \ə  Macanstan da (llıinqriı '.'.ınır, 
hakimiyyoli ahmda idi. I Sttilan Solimin (1512-1520) /.amam bu \a /m ı qonaq 
(jaldıqları səlir eviııin al'tövlosinin divarından ü/.ünii köçiirmiişdii. I rans 
Babinqer y ; ı / ı n n  1 sorəlini Vilqelm Tomsona göndərir və o, ya/ınm liıin-skil' 
rum ya/.ısı \ə  macar diliıtdə okluğmvıi mibvyənlo.şdirir.

ACİVAN OLİKIİASI

liınoni lodt|i(|atçılarmın vcrdiyi məlıımata görə, i.rməni. (iiircii \ə  
Ağvan əlilbasmm \aradtcısı 360-ci illərdə anadaıı olmıtş Mcsrop Maştoç 
olnuışdu. O. kilsədo qədim yunan dilindo təhsil aldıqdan soıiı'a iran şahı 
Xosrovmı -arayına katib vo/.ifəsinə qəlnıl cdilir. Sttriya \ə  lars dillorim 
öyrənir. I.akiıı bır miiddol soııra bir qrııp tərəldaıiarmi da i'dtüroıok lıəlo 
xristıaıı olmayau ermənilərin yaşadığt Qoxtn vilayətino gedir \ə  orada 
ınoi/ələr oxumağa başla\ır. Mesrop ıniioyyən edir ki. vcrli <.!in msanlar 
arasmda kütləviləşir və insanlar lars məd.ənivyətinə təmayiii cdir. I'oıqli əlıiba 
lortih elmək və bıı insaıılara ö/. dillorində Inciiı oxuma(| imkam yaralm;i(j 
chliyacım miiəvyənləşdirir. Nə (jOvlər valnı.ş olda sa bu qcyri clıni yanaşına 
əlilbamn xalularm !;;!c\ iİkİə bd\ iik rol oynadığını və tı/.ıın tarixi dö\rdo
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insanların və dünya sivilizasiyasınm həm ınteqrasiyasma hom dn 
diferensiyasıyasına xidmət edə bildiyini gösərir.

Q.S.Arutyunyan yazır: Maraqhdır ki, erməni, qədim giircü və ağvan 
əlifbalarında qrafık quruluşunun və ilk mənbəyinin eyni olmasma 
baxmayaraq, eyni işarələr müxtəlif səslər ifadə edir. Erməni dilində 8 hərfin 5 
gürcii hərfinə və 8 ağvan hərifinə eynilə uyğun gəldiyi lıalda müxtəlif səslər 
ifadə edir.

Bu əlifbalarm Daniel adlı bir suriyalı yepiskop tərofindən tərtib edilməsi 
ehtimah daha güclüdür.

K.N. Yüzbaşyan hesab edir ki, Erməni əlifbasmın qəbul edilməsi 
Erməni xalqmın “Etno müdafıə reaksiyası” nəticəsində olmuşdu Maştos bu 
əlifbam tərtib edərkən aramey yazılarının bizə gəlib çatmayan varianllarından 
istifadə etmişdi. (72, s.149).

Tədqiqatçı Qabil Əliyev, D.A.Oldereqqeyə əsaslanaraq qeyd edir ki, V 
əsrin əvvəllərində Suriyah maarifçi Mesron Maştos efiopiya (amxar) əlifbası 
işarələrindən istifadə etməklə erməni əlifbasım tərlib edir. Bu əlifbadakı 36 
hərfin 23-ü efıopiya əlifbasınm eyni işarələri ilə ifadə olunur. (72, s. 205).

Bir çox tədqiqatlar bu üç əlifbanın açarını bir məııbədo axtarırlar. 
Mütəxəssislərin iddialarında görsədilən oxşarhq və ümumiliklə yanaşı diqqəti 
cəlb edən bir xüsusiyyətdə əhəmiyyətlidir. Əlifbalann eyni işarələrinin 
müxtəlif səslər ifadə etməsi bu xalqların etnik müxtəlifiiyini ifadə etmiş və 
tərtibatçıların bu xalqlarm hətta xristian dəyərləri daxilində inteqrasiya 
olunmasını istəməmişlər. Belə bir yanaşma tərzi türk xalqlarınm tarixi boyu 
müşahidə olunmamışdı.
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MÜQƏODƏS KİTABLAR VƏ KİTABXANAI.AU

Monoteistik dinlərin təkid eldiyi və insaııların yaddaşıııda olaıı
nıiiqəddəs hadisolərin başlanğıcında Adəın və llavvanın hekayəti durıır. Bıı 
məlıımat ’l ovratda, İncildə və Quranda bir ınənalı olaraq təsdiq edilir. A\ ropa 
tədqiqatçdarının goldiyi qəııaətə görə, bu lıadisələr tövratdan qabacj da ya/ıya 
köçüriilmiiş və böyük tarixi müddəldə qorunub saxlanmışdır. Məsələn ( 'ətınət 
bağı, yahudi kitablarmda "Edem bağı'7 əhti ətiqdən əvvəl ınövcud olatı
rəvayətlərdə yad edilir. Clilqameş dastamnda ziynət daşlan yeti.şən ağac 
əkilmiş bağ haqqında bəhs edilir. Başqa bir şumer dastanmda cəıınət tonıi/ və 
işıqlı torpaqdadır ki. orada xəstəlik və ölüm yoxdur. Bütün canlılar orada 
asayişdə yaşayır. Bibliyada cənnət bağının yerləşdiyi yer haqqında dəqiq 
məiumat verilir. Orada deyilir ki, cənnət bağı oradan çıxan sonradan dörd
hissəyə bölünən çayın vadisindədir. Bir sıra miıtəxəssislər bıı çayları Dəclə, 
l'ərat, Ara/. və Səhətıd dağmdan axan uzun çayların vadisi kimi müəyyənləş- 
dirir. Bu ərazi Urmiyə gölü əlvaüna düşür.

İrlandiya Arxiepiskopıı Ceyms Fyşer 17-ci əsrdə əhdi əliqd.T verilmiş 
məlumatlarm xronologiyası əsasmda hesabat aparımş. Adənı \ə  llovsanın 
/amanını c.əvvəl 4004-cii ilin oktyahnmn 24-üno və höyük daşqımn 2348-cü 
ilə təsadiif ctdiyini iddia etmişdir.

Əhcii ətiqin fiioloji anali/.ini edən nıütəxəssislər iddia cdirbr ki. o bi/im 
eratlatı əvvəl 6-eı osrdə yazıya köçürCilmüşdü. Bir sıra əlu'alatları 
B.'.biüstanda yaşayan yahtıdi kahinləri hazırlamış və Tövratm içinə da.xil 
etmişdilər.

1851-ci ildə ingilis Qenri Lcyerd Babilistandakı Eiliviya kitabxanasmın 
<>yrənilməsino başlayır. O, Yü/.iərlə mixi yazılı. müxtəli! ölçülii gil kitalvbr 
aşkar edir vo mıxiya/.ilan oxuya bilmədiyinə görə onları Britaniya muzeyinə 
araşdırmağa göndəıir. Muzey əmokdaşları bu kitablarm mo/mımuuu və 
əhəmiyyətini nuiəyyəııləşdirə bilmir və kitabələr 1872-ci ilə qədər. Ceıre Sınit 
onlan araşdırana qəılər mu/.eyin anbarlarında saxlamhr. Muzeyin mütoxəssisi 
İrviııtj l'ingel iddia edir ki, böyiik daşqm əhvalatmın məııboyi Gilqamcş 
dastanmdan haşlayıı \o  tədqiqatçı Nıılı peyğəmbər rəvayəti ilə Gilqameş 
dastanı arasmda paralellər nuioyyonloşdirir.

Bu tıadisədən sonra Mesapotamiva ora/isindo böyük tlaşt|mla əlaıjədar 
çox saytla məhımat əldə edilir. Müəvyən olunur ki. bıı hadiso 5 nıin il əwəl 
baş vermiş<li.

1920-ci ildə Mcsapoiamiyamn ınəhşıır Ur şəlıərində (tjesd edok ki. 
l'rmiyə lonop.in’iııində ktikü Urdtır) arxiolocj I eonarcl Vuley (ədqiqatları 
/aman; qalııı lil qa(ı (aparac| nuiəyyən etmişdi ki. burada bö_\iik hir cografı 
ııi0 i)iəi|0 i)i olıalə edoıı bt’hiik hir daşcjimn əlamətlori nx'ncmldıır. Idıtimal
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olunur ki, qədim yohudilər Mesapotamiyadan köç edərkən böyiik daşqm 
əhvalatını da Gilqameş dastanmdan əldə edərək özləri ilə aparmışddar.

Müqəddəs kitablarda Qabil və Habilin əhvalatı da tədqiqatçıların 
diqqətini cəlb edib. Müqəddəs kitablar kontekstində bu hadisə müxtəlif tarixi 
dövrdə fərqü qiymətiəndirilib. Məsələn miiqəddəs Avqustin eramızın 400-cii 
ilində Qabil yəhudilərin əməllərinin ifadəsi, Iiabil isə İsa məsihi sinvolizə 
edən ideyadır deyə, nəzəriyyə yaratdı. Bu antisimid cərəyanlarını gücbndirdi. 
13-cü əsrdə Roma Papası III İnokenti müqəddəs Avqustinin nəzəriyyəsini 
inkişaf etdirdi və Y əhudibrin yəhudiliyi ifadə edən nişanlan paltarlarında 
daşıması haqqmda l'onnan verdi. Fərmam pozanlara ciddi cəzalar verilirdi. 
100 il sonra İspaniya kralı Alfons da belə bir fərnıan imzaladı.

Qabil və Habilin əhvalatmı xatırladan Şumer m ənbəbrində qeyd edilir 
ki, heyvandarlarm Allahı Domuzi, əkinçi qardaşı İngindo ilə bacdarı İnnamn 
məhəbbətini qazanmaq üçün müharibə edir.

QURAN

İnsan cəmiyyətinə lütf olunmuş sonuncu müqəddəs kitab "Qurani -  
Kərimdir” . Məhəmməd peyğəmbərin vasitəsilə insanlara bəxş edilmiş bu 
kəlamlar əzbər yadda saxlanılmış və ağızdan -  ağıza miisəlmanlar arasmda 
uzun müddət yayılmışdır. Məhəmməd peyğəmbərin vəfatmdan sonıa Əbu 
Bəkr zamanı, 632-634-cü illərdə peyğəmbərin katibi gənc Zeyd ibn Sabit 
tərəfındən yazıya köçürübrək külliyyat halına salınmış və İslam dünyasınm 
ilk kitabı kimi tamnmışdır. Lakin sonrakı illərdə m üxtəlif İslam mərkəzbrində 
Quran ayəbrinin düzgün oxunmaması və mətndə yol verilən yalnışlar 651 -  ci 
ildə, Xəlifə Osmamn zamamnda, onun göstərişi ib  4 nəfərlik heyət təyin 
olunur və Zeyd ibn Sabitin rəhbərliyi ilə Quramn yeni redaktədə külliyyatı 
hazırlanaraq, Məkkəyə, Dəməşqə, Kufəyə və Bəsrəyə nüsxəbri göndərilir və 
Quran ayrı - 'a y r ı  ayə və surəbri yazılmış nüsxəbri topianaraq məhv ediiir. 
Beləlikb, Quramn mötəbər nüsxələrinin yayılması və düzgün olmayan 
nüsxələrinin dövriyyədən çıxarılması barədə konkret işlər görülür. Tədqiqatçı 
A. Xalidov qeyd edir ki, İslamın II yüzilliyinə qədər hələ də səhih olmayan 
nüsxələr dövriyyədə mövcud idi. Lakin onlardan heç biri bu giinə qədər 
qorunub saxlamlmamışdır. Qorunub saxlanılmış ən qədim Quran nüsxəsi 
Osman dövründə yazılmış Quranm fraqmentləridir.

Rəvayət olunur ki, Osman öldürülən zaman əlində quranm külliyyatını 
saxlamışdı. Müaviyyənin tərəfdarları həmin Quranm səhifəbrini nizələrinə 
taxaraq qisas çağınşı ilə küçələrə çıxmışdılar.

692-ci ildə Qüds şəhərində Ömər tərəfmdən tikilmiş Ə1 -  Əksa 
məscidinin divarlaıına Quramn tam mətni yazılmışdır. Quranm müxtəlif
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tbrnıalarda, miixtəlif materiallarda yazılmış orjinal \o  nadir ııüsxələri 
mövcuddur. Çox ıızun müddot Qııran İslam dünyasınııı miiqəddəs və yegaııə 
kitabı olmuşdur.

İslam abm inin II müqəddəs kitabı saytla bibcək mənbə 760 cı ildə 
C’əfər Sadiqin Qıırana yazmış olduğu ilk təlsiridir. Cəfər Sadiqi Qııranı 
miikəmməl bibn və oııa ilk təfsir yazanlardan biri idi. Tədqiqalçı Brus I orcns 
qcyd edir ki, imam Cəfər Sadiqi Qıırana üç istiqamotdə yanaşır. I ha\ış ondan 
ibarətdir ki, Quran Allah kəlməsinin yazıya köçürülmüş variantıdır və iıısaıılar 
onu istədiyi zaman açıb oxuya bilər. dərk ctməyə çalışa bibr. Qeyd edək ki. 
artıq C'əfər sadiqiıı dövründə yeni doğulan nəsil artıq Quran yazılaıı dili tanı 
başa diişmür və müasir danışıq dilində Quranı təfsir edir, şərlılərin yazılması 
bu baxımdan lazımlı hcsab edilə bibrdi. Bu da onun II istiqamətini miiəy>ən- 
bşdirirdi. III istiqamət dil və tarixi problemlərdən daha dərin təsəvviirbr. 
mifalogiya vo hissiyyat dünyasının açılışı və izahma həsr cdilmişdi. (167. s. 
105)

Sonrakı əsrlərdə təfsir yazan alimlərin sayı çoxalır. 820-ci ildə Şalii 
Toborinin miiasiri Ohməd ihn Hanbal \ə  digərbri də Qurana ləfsirlər 
vazmışlar.

Ohəmiyyətinə göro İslarri diınyasında hədisbr do mülıüm yer (utur. 
Qəzalinin kitabları, Buxarinin toplamış vo kitab halına salmış olduqları 
hodisbr toplusu da İslam abmində öz əhəmiyyotli rolunu oynamışdır. Bııxari 
Obıı Abdullah Məhəmməd ibn İsmayıl (810 - 870) müqəddəs rəvayotbri 
(siiıınəni) toplayaıılardan idi. Buxari “Ə1 -  Cami os -  sohih” kitabını toıtib cdir 
və əhomiyyətino göıo bu kitabı da miiqəddos hcsab edirlər.Bu kitabların 
varanması və yayılması haqqında mənbələrdə maraqlı faktlar mövcuıldur. 
l akin xristian və yahudi mənbələrindən Ibrqli olaraq İslam ölkolorindo mii- 
qoddəs lıcsab edibn və on vacib statusa malik sənəd “Quran” lıcsab edilir'vo 
bıı məsələdə bir moııalı olaratj hanu yektildir.

YƏHUDİlJKIK) m ü q ə d d ə s  k İt a b l a r  
VƏ TÖVRAT

Qodinı yəhudilərdo rəvayət edilirdi ki. daş kitabələrdə mik|əddəs yazılar 
mövcııd idi və Yaxva oııu öz peyğəmbəri Mıısaya toqdiın ctmi.şdi. Idocə do hıı 
daş kitabı saxlaıııaq iiçiin xiistısi sandıq hazırlanmış vo Musa pcyğəıııborin 
yolıııdi xalqını 40 il səhrada gozdirdiyi zaman tla htı sandıq oııları nuişa\ot 
ctmişdir. Bıı saııdıq vo içərisindo saxlanılan tövrat lıaqqmda çox möcü/oli 
rovayotlor vazıltnış vo ya/.ılı mənbolordə cramızdan əv\əl VI əsrdon 
kışlayaraq artıq molıımatlar itmişdır. Nəticədo ıızıın miidılot yoluıdılor biitün
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qədim xalqlar kinıi öz ənənə və qanunlarını nəsildon -  nəsilə şifahi şəkildə 
ötürmüşlər.

Yahudilərin şimal hissəsi “Elox” cənub hissəsi “Yaxva” adlandırdxqlan 
ilahi gücə inanır və bütünlükdə eramızdan əvvəl XII əsrə qədər Misir 
Fironlannın hakimiyyəti altında idilər.

Qüdsün yahudilər tərəfındən tutulnıası, Süleyman məbədinin (Allahin 
evi) tikilməsi və müqəddəs Tövratın orada saxlamlması haqqmda müxtalif 
rəvayətlər mövcuddur. Lakin mənbələr qeyd edir ki, e.o. 622 -  ci ildə 
Süleyman məbədini bərpa edərkən kahin Xilkiya xarabalıqdan ,lSəfər -  Lora” 
adalaııan qədim yazını tapır və şah sarayının katibino təqdim edir.

Bibliyanm I hıssəsi yəhudilikdə Qanun və ya Tora, yoni tolim adlanan 
əhdi - ətiqin birinci beş kitabı “beş kitab” adlanır. Yəhudi və xristian ənənəbri 
bunlarm müəllifmi Həzrəti Musa hesab edirlər. Beş kitab Kövn, Xuruc, Levit, 
Ərqam və ikinci qanunçuluq kitabları daxildir.

Kövn -  dünyanm yaradılması, Allalıla insanlarm arasında olan 
müqavilələr (əhdlər) insanlar tərəfindən bu ohdlorin pozulması və bunun 
nəticələri barədə kitabdır.

Xuruc -  qədim yəhudilərin Misir Fironlarına osaroto düşməsi, xilas 
olmaları üçün kömək etməsi, onların Allahı (Yaxvenin) hüzuruna gəlib 
yəhudilərin Yaxve tərəfındən Sina dağmda Musaya “Qanunun” (vəsiyyətin) 
verilməsi, qurban vermə və ibadət haqqında əmrlərin izah edilməsindən bəhs 
edir.

Levit -  “Qanun”un yerinə yetirilib yetirilməməsi ilə bağlı olan ayin, 
miikafat və cəzalar haqqında olan dəqiq təlimatlardır.

Ərqam kitabı Misirdən çıxan qədim yəhudilərin səhradakı 
sərgüzəştlərindən bəhs edilir.

İkinci qanunçuluq -  birinci dörd kitabda olan məlumatlarm xülasəsi, 
Musanm xitabət və göstərişləridir.

Eramızdan əvvəl 586-cı ildə Babillilər Qüdsün məbədlərini yenidən 
dağıdır və yəhudilərin böyük bir hissəsini Babilistana sürgün edirlər. 539-cu 
ildə İran şahı Keykavus Babilistana qalib gəlir vo yəhudi köçkünlərinin Qüdss 
qayıtmasına icazə verir. Nəticədə Şimal və Cənub hissələrə bölünffiüş 
yəhudilər İraıı şahının dəstəyi və fərmam ilə bir Allaha - Yaxvaya sitayiş 
etməyə başlayırlar ki, bu da monoteistik baxışların başlanğıcı oldu və yəhudi- 
müqəddəs kitablarınm tərkibinə daxil oldu.

Babilistandan sürgündən Qüdsə qayıdan yəhudilər özləri ilə 9 kitab 
bağlaması gətirirlər. Dünyamn yaranmasmdan Babilistan sürgününə qədərki 
tarix yazılmış bu kitablar sonralar yəhudi müqəddəs kitablarınm tərkibinə 
daxil olmuşdur.
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Mıısa Tövratının iiziinii köçiirınok işiııdo yorulnıaz xollat. yohııdi din 
xadimi \o  İraıı şalıınm yolıudi işloıi iizro moslohotçisi fvdra Qüdso ezam 
edilir. Lz.dıa İran şahının omriııi yolıudi xalqına çatdırır. Bu omro göro Mıısa 
lovratını biitiin yolıudilor qobul etnıoli olur. Bu illordo iki müqoddos kitahlar 
kiillivyatı Ibrnıala.şır. Hirinci Tövrat, ikincisi Nevgin pcyğomborlorimn kitahı. 
Babilistaıı sürgiiıni ilbriııdo Ktııvin atllanan yeni bir külliyat da yaranmışdı.

Yohııdiloriıı diinya görüşüno göro ibadot aııcaq Siileyman nıobodi \arsa 
mümkiindür vo Tövratın hökmbri yalnız. orada keçorlidir. Bu sobobdon do 
insanların gözii ıııobodo dikilmişdi. “Əgor mobəd yoxdıırsa. dinin do monası 
yoxdıır”.

Eramızdan ovvol 63-cii ildo l’onıpey müqoddos torpağı işğal etdi vo 
Qüdsdo Roma hakimiyyoti başlandı. Toxminən 30 il sonıa Siileyman 
mobodiııin borpası vo genişbndirilnıosi i.şino başladılar.

Eramızm II osrinin ortalarında Romalılar torəfindən Qiids yenidon 
dağıdılır, şohorə vo Siileyman mobodino od vurulur. yəhudilik qadağan edilir. 
\o yəlıudilor sürgün edilir.

Talınuü -■ qodim yoluıdi dilindo lameyd (öyronmo) moııası daşnır. 
İTamızdan ovvol IV osrdon eramızın V osrino qodor bir dö\rdo fbrmalaşnuş. 
iri hoemli yohudi dini odobiyyat mocmusudur. Talmuduıı on qodiın hissosi 
Mi.şna Musanm qanununu tokrar edib geniş şorlıini vcrir. (Tö\ratın beş 
kitabmı). Jiu kilabı xrislianlarda bütünliikdo qobul edirlor.

Müstoqilliyini itiron və miihacirəUlo diaspora hoyatmı yaşayan 
yohudilorin ehtiyacım ödoyon Tövrat ovvolki halında yeııi şoraito uyğun 
golmirdi vo IV osrdo mcydana çıxan kitabcılar (sof'erim) "Musa qanunuııa 
\eııi şorhlor verir, oııdan ycni şoraito uyğun qanun diiz.oltmişdilor. Sonrakı 
osılonlo kitabçıların işini lariscylor davam etdilor. Bunlartlan Biri lohan ben 
/ai]qay, Yerusolim ibadotgahımn siiqııtundan soııra İııdiki Tol-Əviv 
\axınlığında Tövratııı şilalıi şorhlorini öyrodon Tannaylar (qaınıııöyrodonbr) 
moktobini tosis edir. Şorhlor birinei dolo 210-cıı ildo İvequda Ha-Nasi loro- 
liiKİon redakto olunımıştlu. Btmlara Mişna ath verildi. Mişııa altı bölmoli 65 
osoro böliindü. Birinci bölmo - /erainı (Əkinlor) 11 heka\otdon \o  şorlubn 
ibarottlir. Ikiııci bölmo - Moed (bayramlar) 12 traktaltlan ibaroklir, iiçüncü 
hölıno - Na.şim (Anadlar) 7 traktatdan ibarottlir. Dörtliineii bölıno - Nezigin 
(Xosarot) 10 traktatdan ibarot olııb miilkii vo cinayot hiiququnıı ilado etlir. 
Beşinei bölmotb Kolaşim (tlini ayiıı qaytlaları) II traktatdaıı ibarot olııb. 
tjurban morasimloı ini izalı edir. Altıncı bölıııo I axaıat (tomi/lonıno) ibatfot 
toıni/.li\ iııo aitl 12 traktaldan ibarotdir. Mişna Lolostin \o Babilistaııda 
şorhçilor (amoraylarm) torollndoıı Iıorlorolli lodtfiq olımmıışdıı. Mextlana 
goltlıvi yerlo olat|otlar olaraq lalmudun iki nö\ii var, l olostiıı lalımıdu vo
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Babil Talmudu. Birincisi üç, ikincisi 5-ci əsrdə redaktə olunub. Kasıb ailə|əriR 
uşaqları üçün yaradılmış məktəblərin də adını Talmud -  Tora adlandırmışlaı;

Eramızın I yüzilliyində artıq yəhudilər Misirdo, Suriyada, İranda 
Həbəşistanda öz diasporalarını qurmuş və dini kitablarını yazmaqda, tərcümə 
etməkdə və yaymaqda idilər. Isgəndəriyyədə yaşayan yohudilər yunan dilində 
təhsil alır və beləliklə yunan və yəhudi mədoniyyətinin sintezi baş verirdi 
Artıq gənclər tövratm qədim mətnlərini başa düşmür və onun yunan dilinə 
tərcüməsi zərurəti qarşıya çıxırdı. Sinaqoqlarda l  ovratm ucadan oxunması 
zamanı bir çox hallarda tərcüməçiyə ehtiyac duyulurdu.

Yahudilərin mühacirəti dövründə kitab yaradıcıhqlan xüsusilə 
genişlənib. 2001-ci ildə Moskva şəhərində çap olumuuş “Sidur’’ kitabının ön 
sözündə qeyd edilir ki, Tövratda yazıldığına göro biziıtı ulu babalarıraız 
İbrahim, İsxaq və Yaqub allaha ibadət edirdilər. Biz hər giin tiç dəfə ibadət 
edərək səhərlər İbrahimdən, günorta İsxaqdan vo axşamlar Yaqubdan nümunə 
götürürük. Yahudilər Misirdən çıxdıqdan sonra uzun miiddot sohralarda dolaş- 
mış və müxtəlif səbəblərlə, müxtəlif günlordo vo zamanlarda ibadot edərək, 
ibadətinin üsulunu pozmuş və itirmişdilər. Bu zaman ravvin Amron Qaon 
tərəfındən dualar kitabı olan “Sidur” (qayda) kitabı tortib olunur və bununlada 
dünyaya səpələnmiş yəhudilərin eyni çür ıbadot clmosi üçiin soy göstərilmişdi.
XII əsrdə r. Saadi Qaon tərəfindən son dofo redakto olunan bu kitab müasir 
şəklini almış və 1865-ci ildə Varşavada ilk dəfo çap cdilnıişdi.

Yəhudilərin qədim və müqəddəs hesab etdiklori kitablardan biri do 
Teqilim adlanır. Bu kitab mühaçirətdo yaşayan yəhudilərin ictimai 

mütaliəsini təşkil etmək üçün nəzordə tutulmuş bir vəsaitdir. Davud 
peyğəmbərin ilahı nəğmələrinin toplandığı bu kitab sinaqoqlarda azı 10 
nəfərdən ibarət olan məclislərdə oxunurdu və hal hazırda bu ənənəyə riayət 
olunur. Bunünla da ictimai mütaliənin rolu və əhəmiyyəti özünü əməldə 
göstərir.

Yəhudilərin digər bir müqəddəs kitabı “M axzoı’' adlanır. Yəhudi 
alimlərinin iddiasına görə bu kitab 2500 il bundan ovvol hələ yəhudilərin 
fələstində yaşadıqları dövrdo din xadimləri tərofındon tərtib oluııub və düzgün 
ibadətin və duaların mətnləri verilir. Bu kitabın da mühacirətdə yaşayan 
yəhudilər üçün çox sayda tərcümə variantları mövcuddur. Müasir nəşrlərinin 
rus tərcüməsinin 673-cu səhifəsində yazılıb “Bizim ä tam ız , bizim Şahımız!” 
(Allaha müraciət edilir) (redaktordan) sənin qullannm  ax ıtd ıq la rı qana görə 
gözlərimiz önündə onlardan qisas al. Bu, rastlaşdığımız m üqəddəs kitablar 
ıçərisində qisas tələb edən yeganə kitabdır.

Yəhudilərin Xasid” nəzəriyyəsinin əsasım qoymuş bir sıra kitablarda 
müqəddəs kitablar sırasına daxildir. Bunlar icərisində r. Şneura-Zalmanın 

(1746-1813) tərtib etdiyi “Taniya” kitabıdır. Kitabm müəllifı Rusiyada
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\;ısaınıs \ r> Saııkt--l’elerbıırq lıobsxanasnıda lıobsdo olmuşdıı. Onıııı iınbsd.'m 
çıxdıı'M i’ün torofdarları üçün bayraııı claıı edilıııişdi.

XRİSTİANLIQDA V1İ QƏDDƏS KİTABLAR

(u'iıkomli aliııı Xaiııı Soloveyçik qe_\d edir ki. şil'aiıi onoııolordon \a/.ılı 
motnloro keçid qanunlanıı nıöhkonılonmosino vo miıhitiıı sorlloşmosino solıob 
o|;ı bilirdi. belo ki. o\uctı_\a oxıııııaq \o  sııallarına eavab tapıııaq ominliyi 
yaradırdı, baxma\araq bo/.i suallan mahiyyotco ifado etmok üçiin sö/ tapa 
bilmirdi.

Şifahi əııonolorin ya/.ılı mətnloro keçdiyi dövr eramı/dan owol I 
yii/.illiyo tosadiif cdir. Mu dövr pcyğomborbr dö\rü do adlana bilor.

Qiidsdo f'evda adlı peyğombər 400 nofori sohrava aparır.
Misirli loqobli peyğombor 1000 noibri toplayıb qiyatn qaldırır.
İolıan Kristitcl adlı peyğombor böyiik bir insan qrupunu ö/.ii ilo sohıaya 

aparır vo moşlıor güniinii gö/loyir. Mıı homin şoxsdir ki. İsa mosilıi do 
müqoddos suya salmışdı. I'lıtimal edilir ki, İsa mosih onun davamçılarındaıı 
olmuşdu. Mibliyaşünas alimlor qcyd edirlor ki, 350 ci illoro qodor I iirkiyo 
oıazisindo yaşayan bir sıra erkon xristiaıılar İolıan kristitel kiıııi ihadot etıııiş 
vo onıı ıııosih hcsab ctmişlor. İM'amı/m II osrindo İohanın davamçılan Şimala. 
indiki İrak orazisiııo gedir vo ö/lorini mandcalılar adlatıdırırlar. Mıı toriqot 
ııümayondolou bıı giin do diinyada 100 mino qodor mövcuddur.

Mitra - osgor xilaska'rı vo Allahı idi. O göylor ilalıosi İ/ida ilo Allahlar 
şaht Asirisin oğlu idi. Mitra torofdarları cramı/ın II yii/.illiyindo, xristiaıılardan 
artıq idi. Mcşinci osrdo Mitra toriqoti qadağaıı cdilir vo Mitra mobodlori 
xristiaıı kilsolorino çevrilir. Mitraçıların miiqoddos diııi kitabları hacıqında 
molımıatımı/ yoxdıır.

Appalon Hianski lilosof vo tobib olmuş vo İsa mosilıin homdcnTü idi. O 
Tiirkiyo ora/isindo anadaıı olııuı.ş. çoxsayda davamçıları Yunamstandan Iıana 
c]odor höyiik ora/.iyo yayılınışdılar. I’eyğomborlik iddiasmda olaıı Appoloıı 
Dianskı ro\ayoto göro Koıııa senatorıınun ölınüş qızıtıı S güıulon sonra 
diıiltmişdi.

Simoıı Mac| pcyğomborlik iddiası ilo İsa mosihlo roc|abot ctmişdir \o lnı 
harodo miiqoddos "l’yotrun omollori" kitabııula qcyd oluııur. Oııun toroiciarları 
ci'amı/m III osriııo cpdor Misirdo, Suriyada vo Koınada yaşamışlar.

Sııııon Margoxba ö/iınii Isa mosih kiıııi Davııd noslindon lıcsab cdiıdı.
O. İsadaıı lorc|li olaraq romalılarla mübari/o aparıı vo 12.^-ci ildo qiyaııı 
qaldırır. parti/aıı horokatı toşkil cdır vo (Jiicls xristıanlarmdan tolob edır ki. 
İsadan imtiııa clsinlor vo oıııı qohul ctsinlor.
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Eramızın 135-ci ilində Roma Qüdsə qoşun yürüdür iudaizm qadağan 
edilir, ravinlər edam edilir, yəhudilər sürgün olunur.

Qeyd olunan peyğəmbərlərin müqəddəs kitablarımn olması barəda 
mənbələrdə məlumat yoxdur. Yalnız onlarm əməlləri erkən xristianlann yazılı 
mənbələrində qorunub saxlanılmışdır. Ölü dənizin Qumraıı çölündo tapılmış 
kitabxana bu barədə xeyli məlumat verir.

1947-ci ildə bir gənc Beduinin tapdığı mağarada qədim kitabxananın 
üzə çıxması müqəddəs kitablar və mətnlər haqqmda təsəvvürümüzü 
dəyişdirdi. Bu kitabxanada tapılmış 900-ə qədər mətnin 20 nüs.^əsi -  incil 17 
nüsxəsi Musamn Tövratı, 37 nüsxəsi psaltr və əhdi ətiqin çoxsayda 
nüsxələrindən ibarətdir. Bu mətnlər içərisində mis lövhəyo həkk olunmuş bir 
kitab, digərləri papirus və perqament üzərinə yazılmışdır. Mis lövhəyə həkk 
olunmuş kitab tədqiqatçiların diqqətini xüsusilə cəlb etmişdir. Mütəxəssislər 
təyin etmişdir ki, bütün nüsxələr eramızın I əsrino aiddir. Əsərlər 3 dildə - 
Aramey dilində, qədim İvrit dilində və qədim Yunan dilində yazıya 
ahnmışdır. Kitabxanada mövcud olan uzunluğu 8 metrə çatan məbəd kitabıda 
tədqiqatçılarm diqqətini cəlb etmişdi. Bu kitab Süleyman məbədinin tikilməsi 
və forması ' haqqmda tövsiyələri özündə əks etdirir. Arxeoloq vo 
bibliyaşünaslar iddia edirlər ki, bu kitabxana yəhudiliyin yesseylər təriqətinə 
mənsubdur. Kitabxananın yerləşdiyi coğrafı ərazidə mövcud olan havamn 
quruluğu kitabxananın maksimum qorunub saxlanmasını təmin etmişdir. 
Qumran çölünün xarabalığmda aparılan arxeoloji qazmtılar göstərir ki, burada 
təriqət icmasının bir mərkəzi mövcud olmuşdu və kitablar məhz burada 
yazılmışdır. Arxeoloqlar burada kitab yazmaq və üzünü köçürmək üçün 
xüsusi otaqlar və qədim mürəkkəb qablarmı da aşkar etmişlər.

Mis lövhədə yazılmış kitab hal — hazırda Omman milli muzevindo 
saxlanılır. Kitab qədim ivritcə yazılmış və ehtimal olunur ki, bu kitab 
Siileyman məbədinm xəzinəsinin harada gizlədilməsindən bəhs olunur.

Görkəmli bibliyaşünas alim K.Armstronq yazır: “biz bilmirik incilin 
(əhdi cədidin) müəllifi kimdir. O yenicə meydana gələndə anonim olaraq 
yayılırdı. Sonrakı illərdə ilk kilsənin mötəbər şəxslərinin adına aid edildi’ 
(səh.75)

Bütün xristian mənbələrinin etiraf etdiyi kimi Konstantin xristianlığı 
möhkəmləndirmək məqsədi ilə 325-ci ildə Nikey toplantısını keçirir və təyin 
etdiyi yepiskoplarm köməyi ilə, əhdi-cədidi formalaşdırır. Yepiskoplara 
yaratmaqda olduqları xristianlıq doktrinasma hansı apostolun “müjdəsiııi 
daxil etmək, hansımn “müjdəsini” inkar etmək tapşırıldı. İnkar olunan 
müjdələr ləğv edildi, yandırıldı və təqib olunmağa başlanıldı. İmpcrator 

Feodosi xristianlığı əvvəlcə rəsmi din elan etdi, sonra qəbul olunmasım
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nıocbur cdon fbrmaıılar vcrdi vo 391 -ci ildon digər xristiaıı toriqotlori qadagan 
eıiundu.

Misirin Coııubunda ycrloşon Natxamadi kitabxanasının arxcoioqlar 
lorolindon tapılması vo tədqiq olunması ilk xristian təriqotlori vo ya/.ılı 
nıonbolori haqqıııda gcniş məlumat vcrir. 1%5-ci ildo Vatikanın II böyük 
yıümcağında İnciliıı tarixi vo laktiki molumatların mötəborliyi lıaqqında 
intclcktual miizakirolor vo todqiqatlara qoyulrnuş çoxəsrlik qadağalar aradan 
götüriildii. Bıı da ıniiqoddos kitabların tarixini araşdıran tədqiqatçılara xcyli 
yardım 'ctdi.

Ohdi -  codidin Rosmi kilso torəfındon qobul edilmiş vo miiqəddəs kitab 
kiıni tövsiyyo olunaıı \ariantı Matveyin, Markın, Lukanın vo İohanm (Yəhya) 
miijdəsi vo bir sıra moktublardan ibarotdir. Bu kitab kilsələr torolindon kilayot 
qədər çap o lu n ıır  vo yayılır, missyoner təşkilatlar tərəfındon torcümolər edilir 
və təbliğ cdilir.

Azorbavcan dilino tərcümə vo nəşrləri məsələsino diqqotimi/.i colb cdok. 
Doğrudur. XVIII osrin ovvəllərindo Nadir şah Əfşar incilin lıor iki hissəsini 
torcümo ctmok üçiin xristian kilsolorinin nümayəndələrindon ibarət bir qrup 
təşkil ctmişdi. Ancaq tərcümə fars dilino edilmişdi. Azorbaycan dilino 1842-ci 
ildo Mirzo Lorrux torəfındon “İncil Matveyə göro" torcümo cdilərok Loııdoııda 
çap cdilir. Sonralar 1877-ci ildo ycnə do Londonda, 1878-ci ildo Londonda. 
1881-ci ildo IJrmiyəda, 1884-cü ildo Londonda, 1891-ci ildo Lcypsiqdo, 1893- 
cü ildo ycno Lcypsiqdo, 1922-ci ildə Berlindo orəb əlilbası ilo çap edilmişdi. 
1980-90-cı illordo çap olunan İncil nüsxoləri əsason ohdi -  codid hissosini 
toşkil cdir vo Stokholmdakı bibliya lorcümə institutunun məhsuhıdur.

Rosmi kilso torəfindon qəbul cdilməyon, təqib olunan vo cramızın I 
yii/illiyinə monsııb olan 30-dan artıq “ınüjdonin” mövcııd olması barodo 
Nalxamadi kitahxaııa.sından oldə edilon əlyazma kitabları haqqmda moLıımat 
vcrilir. Lrkəıı xristianlardan olmuş ycpiskop Ycrcmcy 180-ci ildo Lion 
şohərindo 30-daıı arlıq ‘‘müjdoni” konara qoyaraq yalnı/. dördünii scçmiş, 
digəıiorini “qnostiq" adlandırmışdır. Qcyd olunan 4 miijdo I yü/.illiyin 60-90- 
cı illorində ya/.ıya köçüriildüyii üçiin iddia cdilir ki, hıınıı edoıı no İsa Mosih 
ö/ii. nə də onıııı 12 davamçısı (hovarisi) olmıışdur. hlocə do ar(H| II əsriıı orta- 
larmda çox sayda “müjdonin" dövriyyodo olması da moluındur.

Əsıior boyu Yolıud xristiaıılıqda xoyanotiıı simvoiu kimi qobul 
cdilmişdi. 1978 ci ildo Misirdo bir fcnncrin xəzino axtarışı /amanı qodim bir 
mağarada tapdığı daş sandıqda ycrloşon “Yohudun müjdosi" (cvanqclcs 
çııdos) Yəlıud haqqında mövcııd baxışları doyişdirdi. liu osor papirus ü/ərinə 
yazılmış vo dori cildo salınınışdır. Rosmi xristian mənbələrində qcyd 
olundıığu kinıi İsa Məsihin öldiirülməsınin sabalıı Yolıııd özünü asır. Dcmoli. 
onıııı miijıləsini yazaıılar davamçılarıdır. Bıı kitab 1800 il bıından qabaq rəsmi
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xristianlıq lərəfındən inkar edilir və təqib oluııur. 2002-ci ildə İsveçrədo 
aparılan ekspertiza onun orjinal və mötəbər olmasmı təsdiq edir. Kitab kopt 
dilində yazılmış və erannzın IH əsrinə aid olması göstərilir. Ehtimal edilir ki, 
bu kitab ilk olaraq qədim Yunan dilində yaztlmış, sonralar Kopt diliııə 
tərcümə edilmişdir.

1983-cü ildə bu kitabm Misirli sahibi İsveçrədə 3 milyoıı dollara 
hərracda satışa qoymuşdu.

Qadağan olunmuş ‘‘müjdələrdən” biri də Mariya Maqdalina nuijdəsidir.
İncildə İsa Məsihin anası Məryəmlə yanaşı Qüdsün 200 -km şimahıula 

yerləşən Maqda şəhərindən olan İsa Məsihin şagird və davamçılarından olan 
Maqdali Məryəmin də adı çəkilir.

1895-ci ildə bir Alman alimi papirus üzərində yazılmış və dəri ilə 
cildləıımiş bir qədim kitab alır. Kitab kopt dilində yazıtmış “Maqdali 
məryəmin müjdəsi” kitabı idi. Ehtimal olunur ki, Misirin Şimalında Aklim 
şəhərində yazılmış və eramızm I - II əsrinə aiddir. Rahib erkən xristian 
icmaları təqib olunan dövrdə kitabı qorumaq məqsədilə onu divaruı içinə 
hörmüş və gi/.lətmişdir. Bu kitabda İsanın /ühurundan sonra baş verən 
hekayələr nəql olunur. Bu hekayətlər rəsmi xristian doktrinasma uygun 
gəlmədiyinə görə qəbul edilməmişdir.

Natxamadi kitabxanasındaıı tapılmış, Kopt dilində yazılmış və eramızın 
111 əsrinə aid edilən əlyazmaları erkən xristianhğm bir sıra miiqəddəs 
kitablarım qoruyub saxiamışdı. Bunlarm içərisində “Filipdon müjdə” və 
“Pyotrun əməlləri” kİtabları mövcuddur. “Filipdən müjdə” sinə görə Maqdalı 
Məryam müdrüklük simvoludur. Mətnlərdən məlum olur ki, İsa Məsihin 
davamçıları arasmda ciddi anlaşılmamazlıqlar və kəskin qiitbləşmə mövcud 
idi. “Maqdali. məryəmin müjdəsinin” qədim Yunan dilinə tərcüməsinin iraq- 
metləri də Natxamade kitabxanasmdan tapılmışdır. Məlam olur ki, bu əsər 
kiiavət qədər şöhrət tapmış və yayılmışdır. Məryəmin qadm olması, Pyotrun 
liderliyini təmin etmək məqsədi ilə erkən xristian kilsələri bu miijdəni də 
“qnostik” adlandırmışdır. Natxamade kitabxanası çoxəsrlik informasiya 
blakadasım smdırmış və tarixi hadisələro alternativ baxışları üzə çıxarmışdı.

Eramızm I və II yüzilliklərində həm yəhııdi icması, həm də erkən 
xristianlar Romamn təqibinə məruz qalır, onları öz müqoddəs kitablannda 
lənətləyirdilər. Erkən xristianlarla yəhudilərin ən qab'arıq ziddiyyəti onda idi 
ki, xristianlar “qoyaları” (yəhudi olmayanları) da öz dinlərinə qəbul edirdilər. 
Yəhudilər bunu qəbul edə bilmirdilər. Nəticə də xristianlar Romanı ləth etdi.
Yəhudilər vətənsiz qaldı.

Xıistianlığm müqəddəs kitabları içərisində İohanın məhşər (opakalipsiz- 
məşhər) haqqmda yazdığı kitab da diqqəti cəlb edir. Məlumdur ki, bu kitabı 
İsanm öliimündən 60 il sonra İohan adlı şəxs yazrmşdı. Rəvayət olunur ki,

42

Tİ RK XALQLARININ KİTAB VƏ KİTABXANA MƏDƏNİYYƏTİ

İoIkiii mcraca çı.xımş və Allalı ona 7 möhiirlü bir kitab göstərmişdi. Ru kitabın 
lıər möhiirü açıldıqca törədiləcək moşhər cəzasının fraqmentləri göstərilir. 
İohan İsamn qayıclışmı göriir. Bu kitab da ohdi - cədidin tərkib hissəsinə daxil 
edilir. Lakin hal — hazırda mövcud olaıı 3000 — no qədər xristian icması 
İohanm bu kitabım miixtəlif şəkillərdo təlsir edirlər. İohan bu kitabda 
Armaqedon döyüşiinü təsvir edir. Kitab ya/.ılan zaman Qüdsün 80 kilometr- 
liyində yeıiəşon Armaqedon şəlıərindo romalılar yaşayırdı. Armoqedon ivritcə 
Metjido dağı demokdir. Romalılara qarşı olan nifrət dünyanın axırını 
Armaqedonda eləco də İsanın qayıdışını və iblisin məğlub olmasını tosvir edir. 
Görkəmli alim Nyuton elmin və ibadətin məqsədinin eyni olduğunu iddia 
edərok uzun müddət İohanın iddia etdiyi məşhər zamanmı hesablamağa 
çahşmış və totqiqatm sonıında bunuıı 2060-cı ilə təsadüf ctdiyini iddia 
etmişdi.

Xristianlığın digər bir maraqlı müqoddəs kitabı “İblisin inciüdir” . 
Rəvayot olunur ki, 1230 -  cu ildə Praqa yaxınhğtndakı Baqema əyalətində 
benidiktlərin monastrında ruhunu iblisə satmış bir rahib olmuşdur. O edam 
hökmiindon qurtarmaq iiçün bir gecəyo incilin vo miiqoddəs bilikloriıı 
toplusunu kitab şəklində tərtib etmoyi boynuna alır. Monastr hakimləri buna 
inanmasalarda ona bu şəraiti yaradııiar. Kitabı yazmağa başlayan rahib səlıəro 
qədor boyu 90 sm çəkisi 74 kq olan əhdi otiqi vo əhdi cədidi bütiinlükdə 
öziindo əks ctdirən tibbi reseptlər, dualar, cadu vo iblis dualarından ibaıət bu 
kitahı (“kodeks qiqas” (böyük kitab adlamr)) yazıb bitirir. Kitabm nəlıs 
(ərtibatmdan başqa bu kitabda iblisi ifado cdən nəhəng rəngii şokili verilir. 
Rəvayətə görə şcytan, (ivritdə Xasataıı) ona kömək cdir vo kitab sohəro qodər 
hazır ohır. Kitabın yazılması qədor sonrakı taieyi də maraqlıdır. Bcnidiktlər 
monastnnın kitabxanasında saxlanılan bu kitab sonralar bu monastrm maliyo 
çotinüyi ilo əlaqodar Scdlisdəki Ağ kahinlər monastrına satılır. Bıından sonra 
bu monastrda epidemiya baş verir. 1648-ci ildə Şvedlər Praqam işğal cdir vo 
bıı kitabı Stokholma apararaq öz krallarına hədiyyə edirlər. Qadın kral 
Kri.stiııa bu kitabı saray kitabxanasında saxlayır. 10 ildon sonra Kıistina 
hakimiyyətdən imtiııa cdir vo monastra gcdir. Kitabı ö/.üylə apartmr. Sarayda 
baş vermiş vanğm /amanı da kitab yanmır. II diinya müharibosində almanlar 
bu kitabı Berlino aparır. Müharibədən sonra kitab yenidon Stokholm şohərino 
qaytarılır. Kitab ü/.orində aparılaıı ekspertiza miiəyyonloşdirmişdir ki, kitab 
latın dilindo, eyni mürokkob ilə və bir xott nümunəsi ilo bir nəfor tərəfmdən 
ya/.ılnuşdır. Kitabda tərtibatçının adı Hermanos Manaxos İnkluzos kiıni 
göstorilir. Miitəxəs.sislər hesab edir ki, bir xəttat bu kitabı 15 - 20 il 
miiddotində yaza bilərdi. Kitab hal-hazırda Stokholm mu/.eyində niimayiş 
ekiirilir.
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Xristianlar bibliyanı 2 hissəyə “Əhdi ətiq ’ və Əhdi cədid” hissəlorino 
bölürlər. Əhdi cədid 27 kitabdan, Əhdi ətiq 39 kitabdan ibarətdir. Hrkon 
xristianlar İsa məsihi qəbul etməklə yəhudilərin miiqəddəs kitabını bitmiş 
hesab etmədibr, ona əlavələr etdilər. Xristianlar üçün “Əhdi otiq” və “Ohdİ 
cədid” ilkin mənbə. “Əhdi cədid” isə “Əhdi ətiqin” davamı kimi qohul edilir.

Xristianlara görə “Əhdi ətiq” 3 hissəyo böliiniir. “Qanıın”, “Pcyğom- 
bərlər” , “Yazı” . (Psalma -  “yazı”).

İsa məsih və onun 12 davamçısınm (Həvaribri) hamısı vəhııdi idi, Con 
Yanq hesab edir ki, İsa və onun davamçılan 3 dildə qədim yəhudi dilində, 
aramey və qədim yunan dilində mükəmməl bilirdibr. (251, 86) Bu çox da 
inandırıcı deyil. Həvarilərin sosial tərkibi müəyyənləşmişdi və məlumdur ki, 
yalnız Yahud vergi toplayanlardan olımış, digərləri isə xiisusi tahsil almamış 
və ya tədqiqat sahibi insanlar deyildi. Çox böyük ehtimalla incil qədim yəhudi 
dilində yazılmışdı və qədim aramey sözlərindən istifadə edilməsi yəhudi dilin- 
də aramey dilinin təsiri kimi baxmaq lazımdır. Yunan dilinə tərciimələr 
sonrakı əsrlərə aid olmuşdu.

Əhdi cədidin qorunub saxlanılmış tam və ən qədim iki niisxəsi eramızın 
350-ci ilinə aid edilir. I nüsxə Vatikan kitabxanasında saxlanıhr, II nüsxə 
1933-cü ildə Sovet ittifaqı tərəfmdən 100 min funta İngiltərəyo saUlmış vohal 
hazırda Britaniya muzeyində saxlanılan niisxədir. Əıı qədim “Müjdə” 
eramızın 130-cu ilinə aid edilən İoahanm müjdosidiv və hal hazırda 
Mançestrdə Con Raylend kitabxanasında saxlanılır. (251, 95)

Erkən xristianlar müqəddəs kitab deyərkən ilk dövrlərdə yalnız “Əhdi 
ətiqi” başa düşürdülər. I əsrin soniarma doğru Əhdi cədidə daxil olaraq erkən 
yazıların müzakirəsi gedirdı və dörd müjdədən başqa bir sıra kitablarm buraya 
daxil edilməsi böyük müzakirəyə səbəb olmuşdu. M əsəbn, erməni kilsəsi XII 
əsrə qədər İoahanın etiraflarımn buraya daxil olmasmm əleyhinə idi, lakin 
367-ci ildə yepiskop Anostasis kilsələrə yazılı müraciət edərək bildirir ki, 
Əhdi cədidə 27 kitab daxil edilir və bunlar qanuniləşir. (251. 88) Katotik 
kilsəsi yəhudilərdən və katolik olmayan xristianlardan fərqli olaraq əhdi-ətiqə 
qədim yunan dilində yazılmış daha yeddi kitabı da əlavə edirlər. Buraya 
Tovita, İudifı, Baruxa, İsayanın müdrikliyi, Siraxovun oğlu və 
Makkaveyskinin üç kitabı daxildi.

BƏHAİLİK

XIX əsrə xass olan, lakin kifayət qodər dünyaya sos sala bilmiş bir neçə 
müqəddəs kitablar Babibrə və ya Bəhailik təriqətinə mənsub olmuşdur.

1850-ci ildə Təbriz şəhərində güllolənmiş, əslən Şiraz taciri olan Oli 
Məhəmmədin yaratmış olduğu ictimai hərəkatm üzvləri, onun 1837-ci ildo
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Makıı şolıərində /iııdanda olarkon va/.mış okkığu “bəyan" adlı kilabı nuiqəd- 
dos kitab hesab etnıişlor. Bıı lıorokatın davamçısı Mir/o Hüscyıı v)li Nııri 
(1817-1892) xaricə qaçaraq "Kitabi - oqdəs" (oıı miiqoddəs kilah) əsərini 
ya/ır. Bıı kitab Bəhayilorin fikriııco Quranı vo digər müqəddəs kitahlan ovə/ 
cdocəkdi. Qoribədə olsa İran ərazisində yaranmış bu lıərəkat Qacarlar 
vaxlında ləqih olunınuş, l’əhlovilor zamanı himayo vo təşviq cdiJmişdi.sə do. 
İslam respublikası yenidən Bolıailəri təqib və təlıdid etmişdi. A./.ərbaycanda 
açıq fəaliyyotdə olmalarma baxnıayaraq, tərəfdar vo təəsiibkeşlori az plmuş, 
lakin çar rusiyası onları himayə etıniş və Aşqabatda onlara ibadətgah 
tikdirmiş, İngiltorodə Bəhailərin xalitlərinə zadəgan dərəcəsi verilmiş, 
Amerika. İsraildə və Almaniyada himayədarları çox olmuşdur. Bəhailorin 
miiqoddəs kitabı saydan “Bəyan” və “Kitabi-əqdəs” İran İslanı ıcspublika- 
smda qadağandir vo sahibini ə b  kcçərsə edanı lıökmü gözləyir.

ŞAMANİZM

Şamanizm hal-hazırda əsasən Sibirin abarigen xalqlanmn dinidir. 
Şaınanlıq Tuvahlar, Buryatlar, Yakutlar, Mansilər, Xakaslar, Xaııtilar, Şorlar, 
Nenlər vo başqa qədim türk xafqlarımn varisləri olan xalqlarm arasmda 
yayılmışdı. Mənbələrdə sırf Şamanizmi ifadə cdən müqəddəs kitablar barədə 
məlumat veıilmir. l.akin şamanizm çox qədim zamanlardan indui/nıin, 
budizıniıı, həm də daosizmin yaraıımasında mühiim rol oynamışdı,

l'dəcə də, Şaman mifologiyasında bir sıra kitablar haqqında məluıııatlar 
Çin yazılı nvonbəbrində qorunub saxlamlmışdı. Qeyd oluııur ki, beş min il 
buııdan əvvol Çinin Şimahnda Xuanxe çayı (Sarı çay) sahiliııdə yaşayan 
qoluım tavfa hiıliyində Qəbilə başçısı Şun Ilun adlı bir qəhrəmana böyiik 
daşqının qarşısını almağı tapşırır. Hun bunun öhdəsindən gəlo bilmədiyinə 
göro oıııı edaııı edirlər. Ihınun öhnüş cəsədi dağ ətəyində iiç il qaldıqdaıı soııra
o dirilir və boz ayıva çcvıilir. Bundan sonra o öz qarnım yırtır və oradan oğlu 
Yuyu çjxanr. Yuy da tczliklə boz ayıya çcvrilir. Kəvayətdə dcvilir ki. Yuv 
böyüdiikdən sonra atasmın işini tamamlayır və böyük daşqmm qarşısını alır. 
Bunu ona görə edə bilir ki, ilahi qiivvələr ona “Şııy - tzin" (sıılar üzəriıulə 
hökmranlıq kitabı) kitabını verirlər.

I va Bonq lıesab cdir ki, craımzdan əvvəl XII əsrdə Çiııdə Çjo siilalosi 
zamam Şahlar vo zadəganlar öz saraylarıııa şaıııanları məsləhotçi kiıni qəbul 
edir vo onlardan qabaqgörəu və təbib kimi istiladə cdiıdilər. Şamanlarm 
vəziləsi rııhları çağırmaq, yuxuları və hadisələri yoz.mac), yağışı çağırmaq, 
insanlan miialico ctmək vo uldu/.larla fala baxmaq idi.
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BUDDANIN MÜQƏDDƏS KİTAULARI

Bizim eradan əvvəl 380-ci ildə buddizmin əsas kitabımn formalaşması 
dövründə iki müstəqil corəyan yaranır. Onlardan biri “maxayana” adı ib 
(böyük döyüş arabası) tanındı. Digər bir məktəb ” I xarvada” adlandı. Maxa- 
yana Hindistanm şərqində və şimalmda Nepal. Çın, Tıbet, Yaponiya, Kareya 
və Vyetnamda geniş yayıldı. Txarvada iso cənubda və cənub şərqdə. 
Myanıada, Birmada, Taylandda, Kambocada və Laosda yayıldj.

Buddizmin geniş coğrafı areala yayılması vo todricon meydana gələn 
müxtəlifliklər onlara uyğun müqəddos kitabları mcydana gətirdi. 
Txarvadahlar hesab edirdilər ki, onların miiqəddəs kitabları buddanın özünə 
aiddir. Maxayanalılar isə müqəddəs kitabların orijinallarını olə keçirmək üçün 
çox inacJIa çalışmış vo bu mövzuda çox saylı rəvayətlər yaratmışdılar.

Sutra (sanskritcə - sap, ip) Qədim Hind dini odobiyyatında bölma 
mənası verir. Buddizmdə sutra hansısa bir məsələnin müzakirosino aid əsər və 
ya məcmuələrə deyilir.

Tripitaka (sanskritcə iiç qat səbət) qanunlaşmış buddist dini 
ədəbiyyatınm təsdiq edilmiş adıdır. Dindarlar Tripitakanı Buddanın şagirdbri 
tərəlindən yazılmış və onun özünün nozoriyyəsi kimi qobııl edirlor. Buraya 
227 qanun daxildir. Tripitakanm ən tam motni Pali diliııdə yazılıb (Pali 
kanonu). Belə güman edilir ki, miiqəddəs Bııdda kitabları ilk dəiə bizim 
eradan əvvəl I əsrdə Şrilanka və Txarva kahinlori tərəfındən palma yarpaqları 
üzərində yazıya köçürülmiişdür. Tripitakanın şimal -  hind (sanskrit) 
variantları yalmz qismən qorunub, mövcud olanlar əsasən Çin və Tibet 
dillərinə tərcümələrdir. Pali kanonu 3 məcmuədon (pitakalar. sobotlər) ibarət- 
dir. Vinaya pitaka, Sutta pitaka və Abxidxamma pitaka. Vinaya pitaka (əxlaq 
qaydalarmın pitakası) buddaya istinad olunan nosihotlordən və bunlarm 
meydana gəlmələrinin hekayətlərindən ibarotdir. Ola büsin ki, Vmaya -  pıtaka 
tripitakanm ən qədim hissəsidir. Ehtimal edilir ki, bunlar eramızdan əvvəl 
563-483-cü illər arasında toplanmışdır.

Sutra -  pitaka buddist dininə aiddir vo hocmcə çox böyük olan bu əsər, 
Buddaya və onun şagirdlərinə istinad olunan ibrətli hckayələr v ə  nəsihətbr 

daxildir. Tripitaka erkən buddist mənbəyi hesab edilir.

ZƏRDÜŞTİLİK

Parfıya və Sasanilər dövründə dövlət dini olmuşdu. Miiqəddəs kitabı 
“Zend - avestadır”. Mənası şərhli mətn kimi izah olunıır. Kitabm ən qədım 
hissələrində - “Qata”larda ibtidai icma quruluşunun ənənələri hiss olunıu- 
Dəri üzərinə yazılmış ilk müqəddəs kitab qorunub s a x l a m l m a m ı ş d ı .  Islam
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dininin təqiblori nəlieəsində bir qisnıi hiııdistana köç etmiş /ərtuştilər. 
Hoııbeydə və onıın otralinda l’ars icmasıııı təşkil edərək lıal-ha/ırda ö/ 
dinloıini qismən qorııyııb saxlamaqdadırkır. Azərbaycaıı elıni ınənhələrində 
bu istiqamətdə xeyli tədqiqatlar mövcuddur.

İNDI İZMDƏ MÜQƏDDƏS KİTABLAR

İndııi/mdə ınüqəddəs kitabların rolıı başqa dinlərdə olduğıı kinıi böyük 
əhənıiyyət daşımır. Məbəddə ogər bir şagird müqəddəs kitab axtararsa. 
kahinin diııi mərasimlərdə etdiyi çıxışı kitab kimi qəbul edə bilər.

I ədqiqatçılar hesab edir ki, eranıızdan əvvəl 1500 - cti illərdə 
I lindistanın şimal -  qərbinə köç etmiş Ariyalılar eramızdan əvvol 1200-1000 
ülərdə itıduizm kimi tanınan dini nozəriyyəni yaratmışlar. liramı/.dan əvvəl 
200- cii ilə qodər keçən 1000 ildə çox sayda dini ədəbiyyat yaradılır. Bıı dövr 
“vedi dövrü” adlaııır.

Dörd müxtəlif'əsərdən ibarət olan bu müqəddəs kitab vedi adlaııır. İddia 
ohııııır ki. bu kitabdakılar Allah torəfmdən göndərilmiş kəlamlardır və elmli 
iıısanlar onıı yadda saxlayaraq əzbərləmi.ş və nəsildən - nəsilə ötürmiişlor.

Veda mətnləri onoııəvi olaraq “Şuruti” (eşidilmiş) adlamr və elə hesab 
edilir ki, bu mətnlər həınişo mövcud olmuşdu və minillərlə şifalıi ənənələr 
>oJu ilə ölürülmiişdü. Bunlardan ən qədinı yazıya köçürülmii.ş niisxəsi 
Riqvcda XV əsıo aiddir. Lakin müasir kahinlər də mərasimlər zamanı vcdaları 
oxumağı deyil, əzbər söyJəməyə üstiinliik verirlər. Şrutilər sanskrit yazılanntn 
qədim Veda formasında yazılmtşdır.

Qeyd olıınduğu kimi, vedalar 4 ayrı əsərdən Riqvcda, Yatvurveda, 
Samaveda və Atxarva vedadan ibarətdir. Hər veda da öz növbəsində 4 
hissədən ibarətdir: Samxita. Braxmaıı, Aranyaki və IJlanişada.

Samxilii Allahın müxtəlif adlarını mədlı edəıı lıimlərdən ibarətdiı və 
bütiin vedaların əsasım, elocə də ən qədim hissosini təşkil cdirlər.

Riqvcda Samxita -  vedalar içərisiııdə ən qədimidir. Oınııı ıııətni on 
kilaba bölümir. Buıılar mandalla adlaıur. Burada 1028 lıim nö/əksini tapır.

Vatvurveda Saınxita -  kalıinlərin Veda qurbanları mərasimi keçirmək 
iiçiin əsas vəsaitdir və bıı da iki kitabdaıı ibarətdir.

Samavt-da Samxita malını və mıısiqi niimunələrini ö/.iində əks etdirir. 
Ikınlar xiisusi mərasimlər iiçiin nə/.ərdə tutıılur.

Alxarva veda Samxita -  ariyalılara qədər olan ənənələri ö/iində əks 
etdirir. cadıı, tilsim və ilahi forımılalardan bəhs cdir.

Braxman eıamı/.dan əvvəl 800-500-ei illərə aiddir və poetik jaıırda 
ya/ılmış mərasimlər və ibadətlərin keçirilməsi üçiiıı dərslikdi. Yedtli Bıaxman 
mətnləriniıı mövcııd olması qeyd olıınıır.
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Aranyagi eramızdan əvvəl 400-200-cii illorə aid edilir və Allaha 
ibadət, miqitasiya və mərasimbrdən bəhs edir. Bu günə qədər onların dörd 
mətni qorunub saxlamlrnışdı.

Upanişada -  induizmin mistik fəlsəfı konsepsiyasını əks etdirir. 
Upanişad sözii “yanında əyləşən” mənasım verir. Bu dini konsepsiyam 
nəsildən - nəsilə ötiirməyin bir forması idi. Upanişadaya veda ləlsəfəsi də 
deyirlər. Buraya 15 vacib olan 108 mətn daxildir.

Smriti mətnləri geniş yayılmış epik əsərlərdir. Buraya Maxabxarata və 
Ramayana da daxildir. Maxabxarata dünyada tnolum olan ən böyük epik 
əsərlordən biridir.

Smriti mətnlərini aşağıdakı kimi beş qrupa bölmək olar:
1. Vedalardan sonra tərtib olunmuş tədris motııləri. Bıırada tnərasimlor, 

qanunlar, astranomiya, qramatika, fonetika və ədəbiyyat lıaqt|inda məlumat öz 
əksini tapır.

2. Altı ortodoksal fəlsəfı sistemi şərlı edən motnlor.
3. Bxaqavadqita eposu.
4. Puranlar-- induist mifologiyası mətnlori.
5. Müxtəlif induist təriqətlərinin motnlori.
Qeyd olunduğu kimi mətnlər veda dövrü sanskrit yazılarmda yazılırdı, 

yalmz eramıztn 7-ci əsrindən başlayaraq Ilindistamn regional dillərində 
ya/.ıya köçürülməsi hesabına daha kütləvi olmağa başlayır. liloeo do regional 
dillərdə yaztlmış komentariyalar və bir sıra digor ıniiqəddos kitablar meydana 
gəlməyə başlayır. Böyük tarixi dövrdə sanskrit yazılarınt öyrənmək və veda 
mətnlərini oxumaq "iki dəfə doğulmuşlara” aid olmuşdur.

İndusların müqəddəs kitabları haqqında çox danışmaq olar. Bir sıra 
hindlilər Qandinin Bxaqavadqitaya yazmış olduğu şərhidə miiqəddəs kitablar 
sırasma daxil edirlər. Hiııdlilər XIX əsr hind mistiki Şri Ramakrişnanm 
əsərlərini və bir sıra digər əsəıiəri də müqəddəs hesab ediıiər.

DAOSİZM

Görkəmli amerika tədqiqatçısı Eva Bonq hesab edir ki. eramızm II 
əsrindo Çjan Daolin tərəfmdən Daosizm dini təriqətə çevrildi. İlk dövrdə beş 
ədəd düyü qurban etməklə Çjan Daolinin ətrafında töplananlar onu 'Tayşan- 
Lao - rsyun'’ (Laonun qiidrətli hakimi) adlandırdılar. Tədqiqatçılar hesab 
edirlər ki, Daosizm kiçik bir məntəqənin dini olaraq qalırdı, əgər Çjan 
Daolinin nəvəsi Çjan Lu onu Çinin digər oyalətlərino y a y m a sa v d ı .  Dini 
baxışlarm yayılması və təbliği üçün isə onun yazıya köçürülmiiş doktrinası 
olmalı idi. Daosizmin ilk müqəddəs kitabı “Tay hin tczin" (böyiik tarazlıq 
qanunu) əsəridir. Hesab edilir ki, bu kitab ilahi kitabdır və daonun himayədan
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ilahi qüvvə tərəfindən oöndərilib. Bu t i h k t ,  -ı •• •
başlanğıeı” qeyd olunur. Sonrakı dövrlərdə \f i - i  - w - ■ ''k t *h,n£ ıcın
dövriində, bizim eranın 220-265-,'i ill ' ' Uŝ llrı(, "iın Vl'v hakinıivyoti
kıtabları da yaranmağa və yayılrnağa başlandı dos,/m,n Vox sa>da yeni
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KİTAB VƏ KİTABXANA M Ə D Ə N İY Y Ə IİN D O

TÜRK XALQLARININ DASTAN VƏ ƏSATİRLƏRİ

Pev^m bərin  bir hədisi şərifındə deyilir: “Qostəntəniyyə əlbəttə bir gün 
foth olunacaqdır. Onu fəth edən əsgər nə gözəl əsgər, onu fəth edən sorkərdo 
nə gözəl sərkərdədif’. Tiirk xalqı gözəl əsgər və sərkəıdələrı ı ə yanaşı eləcə 
də dünyanın mədəni tarixini yaradanlardır. Bu xalqın ən qodım yazıian 
müqəddəs yazılar, ən qədim kitabxanalan insanlann mıllı - tarıxı yaddaşı

° lmU Yazımn yaranması, tətbiqi və təkamülünün son 5000 ıldə keçdiyi tarixi
vol əsas verir ki, onu aşağıdakı kimi təsnifloşdirək.

1. Antik yazmm təkamülü və formalaşan qrafik strukturuna əsaslanan
əlifbalar. .

2. Milli və dini qrupların özlərini təcrid etmək moqsədılə tortıb etdıklərı
müstəqil əlifbalar.

3. Böyük əraziləri və xalqları əhatə edə biləcək unıversal əlıibalaı.
4. Kriptoqrafik məqsədli tərtib olunan əlifbalar.

Türk xalqlan ən qədim dövrlərdən başlayaraq bu olilba sistemlormitı har 
dörd istiqamətində özünü smamış, insan cəmiyyətinin kamil olilba axtanşmda
mürokkob tarixi təcrübəni yaşamışdı.

Qeyd etdiyimiz kimi ilk kitabxanalarımız xalqm mılh tarıxı yaddaşı 
olmuşdur. İslamaqədər mədəniyyətimizin böyük bir hıssəsı nıəhz bu
kitabxananm vasitəsilə qorunub saxlamlmışdır.

Görkəmli alim Nizami Cəfərov qədim türk ədəbi yaradıcıhgmı epos, 
poetik və nəsr yaradıcıhğına bölür. İlk yazılı abidolər olaraq Göytürk nəsrı, 
Tonikik kitabəsi, Gültiqin kitabəsi, Bilgə Xaqan kitabəsi, Türk Manıçı nəsn, 
Xuastuanift, Türk buddist nəsri, Altun Yaruk yazılarını göstərır. Tədqıqatçı 
geniş mövzu, əhatəsi olan poetik irslə vanaşı İslama qədər qədim turk 
dastanlarmdan aşağıdakıları göstərir.

1. Dünyanın yaranması haqqmda
2. Türklərin törəyişi haqqmda (Boz qurd dastam)
3. Oğuz Kağan dastam
4. Siyenpi dastam
5. Alp Ər Tonqa dastanı
6. Şu dastanı
7. Ərgonokon dastanı
8. Koç dastam

Böyük coğrafi arealda yaşayan tiirk xalqlarınm bu güno qədər dünya 
kitabxanalarında qorunub saxlamlmış yazılı və şıfahi elmi - ədəbı irsi rnüxw' 
alimlərin tədqiqatmda öz geniş əksıııi tapır. Türk xalqlarmm ü m u m iy y ^ ’ u
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arealda xususılo gcmş yayılmış folklor niimunolori olmuşdıır ki. bövük larixi 
dovrdə hu etnosıın ö/.iinü il'adə lönnası kinıi tə/aluir edir.

lurk xalqlanııın qədinı daslaıılarından biri də -Dodo Ooruud" 
dastanıdır. ' 1

Rəvayətə görə ofsanovi Oğuz xanın 6 oğlu olnıuş və onlar (Jünoş. ,W.
U /’ ( , ° y -  Dağ. Dənız adlanmı.şlar. Onlarııı da Iıor birinin 4  oglu olnnısdur. 

Ogu/. xanın 2 4  nəvosi ilə do Oğu/ tayfalarının sayı miioyyonloşir
K.Inostransev qeyd edir ki, XV osrin II yarısında Osmanlı leodallan 

nrasında oguznamolər çox yayılmışdır və 11 Bayazidin iki oğhına Oorqud 
(1460) və Oğuz xan (1470) adı verməsi bunun nəticosidir.

V.Bortolda görə Dodə Qorqud dastanın dövrü I üayazidin
hakımıyyotındon (1389-1402) soıırakı dövrə aid edilə bilor. II Murad (14'M- 
1451) iiçün OIİ Yazıçı oğlu torətindon yazılmış Səleuq tarixi osorindən do bozi
o.xşarhqlara əsaslanaraq V.Qordiyevski əsassız. nəticəiər oldo edir XVI əsr 
türk tarixçisi Ədirnəli Ruhi, XVII o.sr alimi Münodcımbaşı öz tarix əsorindo 
(1676) Qorqud ata haqqında məlumat verir.

I urkıyədə Dodə Qorqud dastanının öyrənilmosindo Türkivvoniıı
goıkəmlı almılori Abdulla İnan, Əli Riza Yalmaıı, I'uad Köpriilii, I’ertet Naili
Marutov boyuk omok sorf' etınişlor. Berlin dövlot kitabxanasında yerloson
Jrezden əlyazmasmm surəli osasında 1916-cı ildə İstanhulda Kilisli Miioll'im

Kılot lərofmdəıı “Dodo Qorqııd” - ıın tam məlni orob olilba.smda çap
etdırılmışdır. 1938-cı ıldə Orxaıı Şaiq (Jökyay torofindoıı hılın əlifbasmda çan 
etdırır.

1815-ci ildo Alman şorqşünası Dis “Dədə Qorqud” dastanuım Drc/den 
luısxosmdən bır boyu ayıraraq onu alman dilində təreümo ilo birlikdə çap 
eidırmışdi. Ikışqa bir alman alimi Teodar Neldeqe (1833-1930) “Ibdo 
Qorqud''-uıı Dre/.den nüsxosinin tam surətini çıxarmış vo omm  lam moülini 
a ınaıı dılıııə toreiimo etməyə səy göstormişdir. Bu işin son dərəco çəlin
o ınasmın və o dövrdo türk dilinin öyronilmo soviyyosiııin aşağı olıııası ilə 
əlaqodar olaraq I .Ncldeqe 1892-ci ildə bitirmodiyi malerialiarı V.V.Barlolda, 

8)l-l892-ci iilordo lıələ tolobo olaıı gənc miiləxosiso loqdiııı edir. 1922-ci 
Ildo duııya ədəbiyyalı seriyasında çap etdirmok məqsodilə V.V.Bartold “Dədo 
(,,orqud"-ıın Dre/.den əlya/ınasınııı tam mətniııi torcümə edərək çapa toqdim 
cldı. I oosııl kı, nəşrıyyatın bağlanması ilə bu kitahın çapı aliınin sağhğmda 
ışıq u/u gormədı. SSRİ KA-ıım arxivindo saxlamlaıı alimin əlya/ıııası 
əsasıııda 1950-ci ildə görkəuıli Azorbaycan alimləri II.Araslı və 
M.’l əhmasibin redakləsi ilə çap edildi.

Dodə Qorqud’ daslanın Drezdeıı nüsxəsiniıı soıı solıiloloriııdən birində 
Osmaıı pa.şa - 993” (1585-ci il) ya/ısı olması kilabm ya/ıya köçiiriilməsi 

larıxmı ıııiioyyonloşdirmoyə clılimallar vcrir. Vatikaıı niisxosinin 1591-ci ildo
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Qahirədə 1615-1616-cı illərdə Qüdsdo olması haqqmda əlyazmanın üzorindo 
qeydlər var. Lakin ən qədim qeyd Sənullahin öliim ili 956 (1549-1550)-ci il 
qeyd olunur. E.Rossi əlyazmanı XVI əsrin ortalarına, V.Bortold isə XV osrin 
əvvəllərinə aid edir.

Tədqiqatçı V.M.Jirmunski türk xalqları folklorunun tədqiqatları 
çərçivəsində qazax dastan və rəvayətlərini ümumiləşdirərək qevd edir ki, XV 
- XVI əsrləri əhatə edon və bu günə qədər qorunub saxlandmış qazax 
qəhrəmanhq və tarixi dastanlarmdan əvvəl bu xalqın qıpçaq kökünə bağlı 
eposu olmıışdur ki, bu əlamətlər müasir dastanlarda öz elementlərini qoruyub 
saxlamışdır. Qazax yazdı və şifahi abidələrinin Başqırd, tatar, qırğız və 
türkmən xalqları ilə tarixi inteqrasiyası tədqiqatçmm diqqətindən yaymmış vo 
ya tədqiqatçı bu məsələyə yer ayırmamışdır. Bədii təfəkkürün həm yazdı, hom 
də şifahi formalarda ifadəsində, sujetlərdə, tarixi və mifoloji qəhrəmanların 
admda, toponimlərdə bir çox oxşarlıq və eyniliyi müşayət etmək olar.

SSRİ ərazisində yaşamış türk xalqları içərisində “İdiqe” haqqında dastan 
orta əsrlərdən nıüasir dövrümüzə qədər çox yaydmış və şöhrət tapmışdır. Qara 
dəniz sahilindən, Krım və Ön Qafqaz çölləri, aşağı Volqa sahilindən Urala 
qədər. oradan da Aral vadisi və Cənubi Sibirə qədər ərazidə yaşannş türk 
xalqları arasında geniş yaydmışdır. M üxtəlif dövrlordə qazaxlarda və qarakal- 
paklarda, köçəri özbəklərdə, noqaylarda, türkmənlərdə, başqırdlarda, krrnı 
tüıklərində, sibir türkləri və dağ altaylüarında ya/ıya köçürülmüşdür.

1820-ci ildə Q.İ.Spaski tərəfindən Qazax variantımn rus dilinə tərcüməsi 
sibir xəbərlərində çap edildi. 1830-cu ildə A.Xodzko tərəfmdon Həştərxan 
şəhərində noqay variantı yazıya köçürüldü və “İramn xalq poeziyast” adı ilə 
ingilis dilində çap edildi. 1841-1842-ci ildə Çokan Valixanov tərəfmdon 
qazax variantınm tam mətni çap olundu.

1866-1872-ci ildə V.V.Radlov tərəfındən Omsk tatarlarımn və Altay 
teleutlarının versiyası yazıya köçürüldü. 1896-cı ildə krım tatarlarınm “İdiqe” 
haqqmda dastanı yazıya köçüriildü. 1903-cü ildə P.M.Melioranski tərəfındən 
yazıya köçürülmüş qarakalpak versiyası, yalnız 1917-ci ildə Aşqabad 
şəhərində çap edildi.

1957-ci ildə Türkiyə tədqiqatçısı Səadət Çağatay “İdiqe” haqqında 
dastanı krım tatarı olmuş bir mühacirin ifasmdan yazıya köçürmüş vo 
Ankarada onu Alman dilinə tərcüməsi ilə birlikdə çap edmişdir. Bu dastanın 
hal-hazırda çap edilmiş 30-dan artıq versiyası mövcuddur. Sovet illərində xalq 
aşığı Saqınbay Orozbakovun ifasmdan yazıya köçürülmüş “Marias” dastanı 
250 000 misra şeirlə ifadə olunan möhtəşəm bir eposdur. Şahnamədən 2 dofə, 
Homerin İleadasmdan 16 dəfə böyükdür. Dastanm əsas hissəsi qədər də onun 
ikinci və üçüncii hissələrini (“Semetey” və “Seytek”) Manasın oğlu və nəvəsi 
haqqmda dastanlar təşkil edir.
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l ‘WO-l945-ci illonio Maııas dastammıı ıniixiolif epi/odlarının vaP 
edilınosiııo baxınavaraq osorin taııı versiyası yox idi. l05X-l%0-eı illordo 
500 000 misralıq osori ixtisar edorok 80 000 misradaıı ibarot ixtisar edilıııiş 
\ersiyasım 4 eilddo ilk dof'o Qırcji/ıslan elınlor akademiyası çap etdirdi.

Maııas eposıınıın ilk ya/ılı nümıınosi Qa/ax etııoqral' alııni Çokaıı 
Volixanov 18()(>-et ildo ya/.ıya köçürdüyü nüsxodir. Olbotto bıı qorunub 
saxlarnlnnş nüsxo hesab edilo bilor. Ç.Valixanov qeyd edir ki. Manas biitüıı 
qırğız ınil'ologiyasınm, nağıllarmm rovayotlorinin toplanmış 
ensiklopediyasıdır.

O/bok ‘'Alpamış” dastanının klassik variantım ö/bok aliıni l'a/il 
Yoldaşov (1873-1953) 1928-ci iido yazıya köçiirmüşdiir. fiıı da.stan 14 000 
sotrdon ibarotdir. 1939-cu ildo oııun tam variantı X.Əlimcanovun redaktosi ilo 
Çap edilmişdi: Ikı noşrin osasında L.M.Pcnkovski onun rııs dilino torcümosini 
hazırlayır vo 1943-cii ildə Moskvada çap etdirir.

“Alpamış” dastanınm oğuz versiyası “Bamsı Bcyrək" lıaqqında dastan 
adlanır. Todqiqatçılar hom sujetinə həm do digor olamotlorino göro onıı 
"Alpamış” dastanınm anadolu versiyası kimi qobul edir. (117. s. 155) 
Dastanın aşağıdakı versiyaları mövcuddur.

Kunqrat vcrsiyası - “Alpamış” dastanmın ö/.bok. Qarakalpak. Qa/ax 
redaktosi ilə.

Oğuz vcrsiyası -  “Kitabi -  Dodo Qorqud” da Bamsı Bcyrok vo müasir 
Anadoluda xalq nağdları formasında.

Qıpçaq vcrsiyası -  Başqırd xalq nağılı “Alpamış vo Barsınulu" vo 
Kazan tatarlarınm “Alpamşa” dastam.

Altay versiyası -  Altay qəhronıanlıq nağılı “AIıp -  Manaş”
Tədqiqatçılar hesab edir ki, bu dastamn on qodim versiyası altay 

oğu/larına VI VIII osrlordo Türk xacjanları dövrüno aiddir.
Qohromanlıq dastanlarmı araşdıran V.Jirmunski “Koroğlu” dastamnın 

Qırğız. O/bok, Tiirkınon, Azorbaycan folklorıında rast goliııdiyini cjeyd 
etmoklo yaııaşı oııun tacik vcrsiyasmın da olduğunıı qcyd cdir. (117. s. 117)

Tiirkınon folklorunda “Yusil'vo Qhmod”, “Koroğlu”, “(Üil vo biilbül". 
"(Üil vo Sonubor”, ‘‘Şahsonom vo Qorib” (Aşıq Qoribin türkınon versiyası,
I illisdo l.ermentovıın 1831-ci ildo taııış oldıığu). “Tahir vo /öhro", “Seyl'ol 
Molik”, “ Xıırnnıkca vo Xonıro”, "Sayat vo Xomro”, “Osli vo Korom" vo başqa 
dastanları ya/.ıya köçiiriilmüşdü. Bu dastanların oksoriyvoti miixtolif 
wrsiyalarda biitiin tiirk xalqlarmda mo.şlıur olnıuşdur. Bu dastanlarm kilab 
variantı Oıta Asiyaya. əvvolco Xaro/.ıno. sonra iso Qa/axıstan vo Qırğı/.ıstana 
yııyılnıışdı.
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Başqırdıstanda və Volqasahili türkbrin qəhrəmanlıq dastanlan xalq 
nağılları şoklindo şifahi qorunub saxlanılmışdı. Bunlar A.Kireyev tərəftndən 
Ufada, X.Yarmuxammedov tərəfindən Kazanda çap edilmişdir.

Cənubi sibir türkbri, yeni Tobolsk latarları, Ob və İrtış çayı vadisindo 
yaşayan altayhlar, Şorlar, Xakaslar və Tuvalılar, Yeniseyin sahilindo yaşayan 
Yakutlar son dövrə qodor köçəri və yarım köçəri yaşamış, ovçuluq və heyvan- 
darlıqla məşğul olmuş və geniş Türk sivilizaiyasmdan qismon uzağa diişmüş 
və miisəlman mədəniyyəti təsirlərindən kənarda qalmışlar. Odur ki, onlar daha 
orjinal mifologiyasını qoruyub saxlamışdır. Bu dastanları Peterbuıq Elmlər 
Akademiyasmın üzvü Anton Antonoviç Şifner (1817 - 1879) “Sibir 
tatarlarının qəhrəmanlıq dastanlan” adı ilə poetik tərcüməsini almandilirtdo 
1859-cu ildə çap etmişdi.

Altay folklor nümunələrini Rusiyada ilk toplayanı V.İ.Verbidski (1828- 
1890) olmuşdu. O rus əlifbası əsasında ilk Altay əlifbasınm da yaradıcısı ıdi. 
Altay dilinin qrammatikasmıda V.İ.Verbidski tərtib edir. Bundan bir qəcbr 
sonra N.Y.Nikiforov (altayh) altay qəhrəmanlıq nağıllarımn rus tərcüməsini 
çap etdirir. 1935-ci ildə N.K.Dimitriyevanın çapa hazırladığı “Koqutay” 
dastanınm da rus dilində tərcüməsi işıq üzü görür.

II düııya müharibəsinin başlanmasma az qalmış SSRİ -- Elmbr 
Akademiyasmın elmi əsərlərinin etnoqrafıya seriyasında “Şorların epik dastan 
və nəğmələri” N.P.Direnkov tərəfindən tərcümələri ilə birlikdə çap edilir. Hal- 
hazırda bu tədqiqatlar Altayda, Abakanda (Xakasiyada), Kızılda (Tuvada) 
davam etdirilir.

Yakutiya Rusiya imperiyasında siyasi sürgünlər yeri ıdi. İlk tədqiqat- 
çılarda sürgünə gələnlər olmuşdur. İ.A.Xudakov “Cöğrafıya cəmiyyətinin” 
dərgisində Q.N.Potaninin redaktəsi ilə yakut qəhrəmanhq nağıllarım rus 
dilində tərcüməsini çap etdirdi. Polyak E.Pekarski yakut -  rus lüğətinin zəngin 
folklor nümunələrinə istinadlarla hazırlayıb çap etdirmişdir. Eləcə də 
sürgündə olmuş polyak S.B.Yastremski yakut m ətnbrinin dəqiq tərciiməbrini 
hazırlamış və yalnız türkoloq S.E.Malovun redaktəsi ilə 1929-cu ildə çap 
etdırmişdi. “Olonxo” geniş həcmli poetik formada deyilmiş, şamanizmin 
təsirilə mifologiyaya söykənən qəhrəmanlıq dastanlarıdır. Rusiya Elmlər 
Akademiyası Sibir Şöbəsinin Yakutiya fılialımn Dil, Ədəbiyyat və Tarix 
İnstitutunda bu dastanın çoxsaylı qədim və yeni yazıya köçürülmüş müxtəlit 
versiyaları mövcuddur.

1890-1900-ci illərdə Daşkənd tədqiqatçısı, milliyyətcə Başqır olan 
Əbubəkir Divayev (1856-1932) uzun müddət qazaxlar arasmda yaşamış vo 
toplamış olduğu nadir əlyazmalardan əldə etdiyi qəhrəmanlıq dastanlarm m  
böyük bir müntəxabatım hazırlamışdır. Ə.Divayev Alpamış dastamn 
qarakalpaq versiyasım, “İdiqe -  batır", Kazamn işğalından bəhs edən “Şora -
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b.ılır" \o XIX osıo aid ol;ın dİL’or osoıloıi ha/ıtia\ ıh ç;ıp cklinııişdi. (117. s. 
14)

Rus todi|iqatçıları Qa/.ax lolklorıı vo odobiyyatı ilo dalıa erkoıı \o ı>cnis 
nıaraqlanmağa ba.şlamışlar. Miioyyon olunmıışdur ki. Puşkin cja/ax lolkloııı 
iIo maraqlanmış vo oııuıı ya/ıları içorisindo "Ko/ı Ktırpeş \o  Hayaıı Sıılu" 
cpik dastaııının ya/ılımş adı miioyyon edilmişıli. I’htimal oltınur ki. Pu.şkin 
IKoo-cii ildo Oıvnbtırq solbrindo bu osorlo tanış olur. 1812-ci ildo adı çokilon 
luı dastaııı Timofey Ikiyayev Ka/axıstamıı L'Romeya vo ('ülveUa’'sı 
adlandırmışdır.

1820-ci ildo Q.İ.Spaskinin təreiimosi ilo “İdeqe" osori rus dilindo "Sibir 
xoboıiori” mocmııosindo çap edilir.

Qazax eposunda qohromaıılıq dastanlan ib  yanaşı tarixi dastanlarda 
geniş yayılmışdır ki, bunlara “Kombard -  Batır” və mohobbot dastanları 
"Kozu - Korpeş”, “ Kız - Jibek” dastanları aiddir. Silsilo dastanlardan "Qırx 
bahadur” eposıı 1942-ci ildə yazıya köçürülmüşdür.

Morkozi Asiya vo Sibirin görkomli tədqiqatçısı Q.N.Potanin (1835- 
1920) Iblklor abidoloıini öyronorək onıı dünya folklor sujellorini müqaviso 
etmiş vo Qorbi Avropa vo Rusiya eposunun moııboyinin Şərqo moxsus 
oldıığtmu iddia efmişdir.

Türkologiyanın Rusiyada görkomli niimayondoləri prof. P.M.Meleraııski 
(1868-1906), onuıı tobbəsi akademik A.N.Samoyloviç (1880-1938). fiirkmon 
eposuııun ilk todqiqatçısı İ.A.Bclyayev do bu istiqamotdo xeyli işlər 
gömuişlor. Macar todqiqalçısı Qerman Vamberi (1831-1913) 1863-cii ildo 
dorviş paltarı geyinərək Orta Asiya və Çiıı türküstanım gozmiş, XVI -  XVII 
ors türk qohrəmanlıq dastanlarını öyrəııərək alman dilində “Yıısif vo Ohmod” 
dastaııını çap etdirmişdir. (117. s. 13)

Rusiyada türk xalqlarıııın şifahi xalq yaradıcılığmm sistemli öyronihnosi 
V.V.Radlovıın (1837-1918) adı ilo olaqobndirilir. Olbotto liirkoloqların 
todqiqat arealı Rusiya imperiyası daxilində mohdudlaşır vo lodqiqalçılar 
xalqlarııı mifoloji tofokküründo ümıımi olanı deyil, forqlondirici 
xiisusiyyotbri, ayıraıı elementlori axtarıb aramaqda dalıa ço \ maraqlı 
olınuşd ıılar.

V.V.Radrovuıı şagirdi Nikolay bederoviç Katanov (1862-1922) 
milliyyoteo xakas olınuş vo V.M.Jirmuııskiniıı tjeyd etdiyi kiıııi ö / xalqınııı ilk 
savadlı dastaiı söyloyoııi olmuşdur. (), Peterburq uııiversitctinin tiirkologiya 
lakultosini bitimıiş vo sonralar Kazaıı universitetiııiıı professoru olıııtışdur.

Btı gıi'm elıııi dövriyyodo olaıı Türkiyyoli todqiqatçıların osorlori 
A/orhaycaıı alimloıinin bn sahodo apardıqları araşdırmalar, eloco do sovet 
ittilaqmdan qalnıış elnıi irsi iinnımibşdiribrok fündamental biblioqralik
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vəsaitin əldə olunması mümkündür. O zaman qədim və orta osr türk 
xalqlarınm yazdı və şifahi ədəbiyyatınm zəngin repertuarı qarşıya çıxardı..

TİJRK XALQLARININ KİTAB VƏ KİTABXAıNA 
MƏDƏNİYYƏTİNDƏ LÜĞƏTÇİLİK ƏNƏNƏLƏRİ

Milli irsin öyrənilməsi istiqamətində apardan tədqiqatlar təkrar-təkrar 
zəngin mədəniyyətin varisliyini iizə çıxarır, xüsusdə də orta əsrlərdə Türk 
xalqlarınm kitab və kitabxana tarixinin açdan hər bir səhifəsi etnik 
coğrafiyanın ümumi mənzərəsində xalqımızm əhəmiyyotli mətləbləri 
qarşımıza çıxarır.

Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan ınədəniyyətinin bir çox 
xüsusiyətləri erkən orta əsrlərdə demək olar ki, bütün türk xaiqlarına da xas 
olmuşdur. Təəsüflə qeyd etməliyik ki, XX əsrin əksər tədqiqatçıları tiirkoloji 
axtarışlarmı türk xalqlarmın fərqləndirici olamətləıini öyrənib üzə çıxarmağa 
həsr etmişlər. Bu Rus todqiqatçdarı ilə yanaşı Avropa mütəxəssislərinə də aid 
oluna bilər. Ümumi cəhətlərin, tarixi köklərin və nüiştərək ənənəbrin 
araşdırdmasmda maraqlı tərəfləri miiəyyənloşdirmək türk tədqiqatçılann 
qarşısmda duran vəzifələrdir.

Əvvəlki tədqiqatlarda ifadə olunduğu kimi ilk kitablar müqəddəs 
kitablar olmuşdur ki, kitabxana fondlarının repcrtuarını böyiik tarixi dövrdə 
məhz müqəddəs kitablar müəyyənləşdirilmişdi. Sonrakı mərhələdə dastan və 
əsatirlər geniş yaydmış, müxtəlif coğrafı areallarda miixtəlifliyi ilə 
fərqlənmişdi. Məsələn, Zərdüştliyin müqəddəs kitabı olan ''Avcsta"' eramızdan 
əw əl III yüzillikdə artıq Romada od və ailə ocağmın ilahəsi Vesta əsatirinə 
çevrilir. Vesta rahibələri erkən yaşlanndan otuz il miiddətinə bakirəliyini 
qorumalı və saflıq simvolu olaraq Roma imperatorlarmın yaxın əhatəsində 
olmalı idilər.

Ən qədim türk əsatirlərində də Şamanizmdən, Atəşpərəstlikdən və 
daha qədim olan yaranışın Şumer dövrü qavramlanndan doğan elementbr 
mövcuddur.

Eləcədə dini dünyagöriişünün formalaşdırılmasında da ilahiyyatçı 
mütəxəssislər qədim şumer əsatirlərindən xeyli faydalanmışddar ki, Avropa 
bibliyaşünas alimlərinin verdiyi məlumata görə eramızdan əvvəl VI yüzillikdə 
yəhudilər “Tövraf’ın bir sıra hekayətlərini məhz “Qilqameş” dastamndan 
götürmüşlər.

Qədim və orta əsr kitabxanalarınm repertuannda lüğətçiük 
mədəniyyəti də mühüm yer tutur. Təsadüfi deyil ki. bir çox tədqiqatçdar 
Xətib Təbrizinin Təbrizdən Bağdada getməyini onutı oxuduğu kitablarda başa 
diişmədiyi sözləri öyrənmək məqsədilə olduğunu əsaslandırırlar. XI -  XII
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əsrləı.lə İslam cənıiyyətiııin tədridə lihcrallaşnıası. clıni ədəbiyyatm çcşidinin 
gcnişlənlənməsi, əyalətlərdə insanların ərəh və fars dilli ıııənbələrdəıı islifadə 
ctməsiııə şərait yaradırdı ki, bu /anıan məzmunlıı liiğətlərə chti}ac duyulurdu. 
( ’əıniyyət məlıımat clıtiyacını yaratdığı kimi. onlarm ödənilnıəsinə də şərait 
>aradır və biz XI əsrdəıı ba.şlayaraq bclə liiğətlərin ıııcşdana gəlməsini 
ııüişayət cdirik.

Qorunub saxlanılmış ən qədim tiirk kitabınm Malımud Kasiqariııin 
"Divani lüğəti tiirk” olınası da bu fikriınizi təstiq edir. Bu kitab ümumtürk 
mədəni abidəsidir. Şərqi Türküstanda yazılmasına və Bağdad xəlifəsinə 
ləc]dim edilmək üçtin ha/.ırlanmasına baxmayaraq liiğət bütiin tiirk xalqalrının 
dilini, ləlıcə və şivəsini əlıatə ctmiş, eləcə də bu dillərin tanıdılması məq.sədini 
daşımışdır.

fədqiqatçı S.İ.Bayevski Bədrəddin ibrahimin ‘Tərhəııgi zəfəıquya və 
cahannuya” əsərini araşdıraraq onu fars dilinin izahlı lüğəti kimi təqdim cdir.
l.akin qorununb saxlanmış ən qədim lüğətin Əsədi Tıısivə mənsub olan 
"I.üğəti furs” olduğunu qeyd cdir və bu lüğətin həqiqi müəllifinin Qətran 
Təbrizi olduğunu ortaya atır. Məlumdur ki, Qətran Təbrizi Osədi Tusinin 
ıniiəllimi olmuşdur və 1959-cu ildə Tchran universitetinin clmi jurnalında çap 
ohınan Osgər Hiiquqinin məqaləsində də bu təsdiq ohınur. Məlum olur ki, 
Tchran univcrsitetində hətta bu kitabın nüsxəsi belə mövcuddur. I.akin 1966- 
cı ildə Tehranda keçirilən iranistlərin Beynəlxalq Konfransında M.Muyin 
çıxış edir və iddia cdir ki, belə bir nüsxə yoxdur və Qətran fəbrizinin lüğəti 
əslində Osədi Tusinin ltiğətinin ixtisar olunmuş variantıdır. Şərqşünas və 
mətnşünas tədqiqatçılar bu barədə öz sözlərini dcyiblər və yəqin ki, bundan 
sonra da bıı likrin qərəzli olmasını elan edəcəklər. Biz isə kitabxanaşünaslıq 
baxımından c>nlann hər birini kitab vahidi olaraq öz biblioqrafik siyahımıza 
daxil ctməyi düzgiin hcsab edirik.

Bodrəddin İbrahimin “Forhənge zəfərquyam” liiğətinin quruluşu 
göstərir ki, bu liiğət heç də S.Bayeviskinin dediyi kimi fars dilinin izalılı lüğəti 
deyildir. I.üğətin daxilində faıs lcksik vahidləri, tüık və ərəb lcksik valıidləri 
kiıııi rniistəqil fəsillordə ümumiləşib və müəllif etimologiyasım 
miiəyyənləşdirə bilmədiyi sö/.ləri fars - ərəb və ya fars tiirk sö/.ləri kiıni ayrıca 
fəsildə toplayıb, Uiğətin adından da gördüyiimüz kimi fars dilinin i/.ahlı 
lüğətinə hcç bi dəxli yoxdur.

Fars diliniıı izahlı liiğətini Pəhləvi İramııda Dehxoda adlı görkəmli 
alim tərtib etmiş və “Liiğətnameyi Dchxoda” adı ilə 48 cilddə çap ctdirmişdi. 
Liiğətə fars. tiirk, ərəb söz.ləri ilə yaııaşı Pəhləvi ckhriindən qalan xeyli arxaiq 
sö/.ləri toplayaraq oıııı praktik liiğətdən dalıa çox “pan iraııist” ideyaların 
illixar ınənbəyi olaraq Ibrmalaşdırmışdı. Yuxarıda adı çəkiləıı M.Mmiıı 4 
cildlik “Liiğəlnamcyi Moiıı” kilabını XX əsrin 60 cı illərdə tərtib cdir və
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daha çox praktikliyi ilə fərqlənir. Hətta bu lüğot belo türk və orəb sözlərinin 
fars dilinə göstərdiyi tarixi təsirdən kənarda qalmır. Tədqiqatçı Cavad Heyat 
fars dilində istifadə olunan türk sözləri lüğətinin tərtibatçısıdır.

ö u  tədqiqatda XI-XVIII əsrlərdə hazırlanmış və geniş coğrafi arealda 
yayılaraq türk xalqma nıəxsus lüğətlərin biblioqralik siyahısını vennəyə cəhd 

göstəririk.

XI əsr Fərxənge Qətran (Qətranin liiğəti)
XI əsr Anonim Fərxonge - Fordovsi

(Firdovsinin lüğəti)
1065 Asadi Tusi "Lüğnti furs” (fars

lüğəti)
1076 (469 hicri) Mahmud Kaşğari “Divani lüğət türk”
1134-cü Cərullah Mahmud “ Kitabe lüğəte
ildə vəfat etmiş Zəməxşəri müqəddəmcye odəb

Zəməkşəri'’
XIII əsr Fəxrəddin “Sixax əlmadjam”

Naxçıvani

XIII əsr Misir Məmlukləri “ Kitab əl qəvanin əl
zamam külliyyə Eidabti əl

lüğət əttiirkiyə”
XIII əsr Cəmaləddin ibn "Kitab Helyc əl iıısan
Elxanilər dövrü Mihnə və Helyc ən lisan”

XIV əsr Bədrəddin “ Fərhəngi zəfərquyavə
İbrahim cahaıınuya”

XIV əsr Şəmsəddin “ Sixax əl furs”
XIV əsrin İtalyan və Alman “Kodcks Kumanikus”
əvvəllərində missionevləri (qıpcaq məcmuəsi)
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1301 Mövlaııa “Fərhəngi Foxri
Fəxroddin Kovxas"
Mııbarak Qaznavi
Kəvvas

1312-13-cü illər Obu lleyyan əl- “Kitab əl idrak l.ilisaı
Əndəlusi əl ətrak"’

1328 Məhəmməd İbn
Hiııduşah
Naxçıvani

“Səlıih əl-Furs”

1343 Şəmsi Fərxi 
İsfahani

“Miyari Comali”

1343 Anonim Dastur al-afazil
1393 Məhəmməd İbn 

Kəvvas Bəlxi
“Baxr al-fəzai)”

XV osr Anonim “ Kitabi bolağət əl 
müştaq fi liiğət türk ol 
qıpçaq"

1419 Nasir Kazi “Risaleyi Nasiri
Qunbazi Əhməd”

1419 Anonim “Adat al Fuzala”
1434 Məhəmməd İbn 

Kəvvas Bəlxi
“Baxr al-fəzail”

1474 (Hindista) Təvanəddin
Faruxi

“Fərhəngi İbrahim”

Kamal Paşazadə Fars-tiirk iiiğəti Dəkaik əl-Xəkaik
(XVI əsr)
ühləri Orəb-tiirk liiğəli Füğət əl-Əhtəri
Anonim Ərəb-tiirk lüğəti Tərcuman əs-salıəb
XVI əsıdo Anonim “Füğəti obu şoka”
(Anadolu)
XVI əsr Nəvai “Miihakimat əl-

XVI əsr
liihəteyn”

Mohəmməd Bin “Kitabi ’l ubyan əllucot
Qeys ot tiirk ala lisani 

qanıqlı”
XVI əsr Anonim Koşl'ol-lüğət
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XVI əsr Məhəmməd Bin 
Qeys

XVI osr Məhəmməd Bin 
Qeys

KamaJ Paşazadə

1510 Mövlanə Mahmud
(Hindistan) İbn Şeyx

Zeynalabdin
Muhəmməd

1519 Muhəmməd ad-
(Hindistan) Dəxləvi
1544 Məhəmməd Tusi 

ƏIəvi
1545 Əhətri

1567 Anonim

1576 Anonim
1593 Anonim
XVII əsrdə Hindistanda
1600 (İsfahan) Məhəmməd 

Qasim Sururi 
Kaşani

1608 Fəxrəddin Həsən 
Şirazi

1652 Məhəmməd
Təbrizi

1662 Anonim
1665 (Türkiyə) Həsən Süuri
1705 (Herat) Anoııim
XVII Əli Məcdi
1654 İbrahim Cövri

XVII əsr Yaqub Cəngi 
tərəfindən

“Lüğəti-türki xərəzmi”

“Ketabe lüğote 
Məhəmməd Bin Qeys” 
“Dokaikol-Xokaik” 
(Hoqiqətin fars-tıirk 
lüğəti hissocivi) 
“Toxfat as-saadaf’

“Muayyad al-Fuzala”

“Lüğəti Şaxname”

“Lüğətəl-Əhətri” (ərəb- 
türk lüğəti)
“Tərcüman əs-sihəh” 
(orəb-türk lüğəti) 
“ Fəraid əl- fovaiz” 
“Mədar al-əfazil”
“ Lüğəti Fəzlullah xan” 
“Məcmə əl-furs”

“ Fərhəngi Cahangiri”

Burhani kati

“ Şərhi Gülüstan” 
Fərhəngə Süuri 
“Bədai əl lüğət” 
Tiirk-fars lüğəti 
“Zürub əl-əmsal” 
(Müsəlmanlann 
müxtəlifliyi) Türk-iran 
zərb məsəllərinin 
miiqaisəli lüğəti 
“Kitabe zəbani türki”
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i liııdistanda 
yazılmış

XVH osr Aııonim "Ol Tamğaye Nusiri"
(farsca-cığatayca liiğot)

XVIII osi' Mirzo Mclulixan “Songilax" (No\ ainiıı
Astrabadi şcirlorino liiğət)

1727 Mohommodtəan “ Forlıongi türk"
(Hindistan) Qaqaqoyunlu

Yuxarıda adları çokilon Iiiğotlərin bo/.ilorinin müollifi anoııimdir. 
Bo/ilorinin yazıldığı il vo məkan məlum deyil. Bəzi hallarda eyni liiğotin bir 
neço miixtolif tərfibatçılar tərofindən hazırlanması iddia olumır. Lakin lıarada. 
kim torofındon yazılmasma baxmayaraq bütün qeyd olunan lüğətlərdo tiirk dili 
vo onun miixtəlif əsərlərdə və ya dillordə istifadə olunan kəlmələri haqqında 
şərhlər verilir. bir çox hallarda lüğətin biitöv bir fəsli türk dilinə vo ya 
iohcəlorino aid edilir.

Torlib etdiyimiz siyahınm kamil və bitkin olması haqqında heç bir 
iddiamız yoxdur. Tolim məqsodi ilə tərtib olunmuş bu siyahmın gəlocokdo 
samballı biblioqralik göstəriciyə çevirmək məqsədi ilo yoqinki 
todqiqatlarımızı davam etdirəcəyik. Bu salıədə axtarışlarımı/ yoqin ki. 
sivahımn daha böyiik vo daha məzmıınlıı olması ilo nəticolənocok.

Orta əsrlərdə kütləvi istifado olunan, tez-tez üzii köçiiriilən məşhur 
liiğotlor sırasmda rus tədqiqatçı S.İ.Bayevski 1652-ci ildə Təbriz şohorində 
ya/ılmış Məhəmməd Təbrizinin “Bürhani kati” lüğ,ətini göstərir.

Flocə do orta əsr lüğotlorinin varisliyi məsələsini araşdıran rus 
todqiqatçısı göstorir ki, hər bir lüğotin tərtibatçısı özündon əvvolki Riğotloro 
istinadlar vernıiş vo onlardan geniş şəkildə faydalanmışlar. Bu molumat osas 
\crir ki. orta osr kitabxanaiarında liiğot materiallarının geniş yayılması faktmı 
iddia edok. Flıni işdə faydalana bilmək moqsodi ilə miitoxossislori lıər dolb 
tialıa i'xıliş \ o mozmunlıı lüğotin təılibinə sövq etmişdi.

Ocyd olunan lüğətləriıı oksoriyyotiııin tortibatçısı tiirk osilli alimlor 
olınu.şdu. l.akiıı lıotta lars dili lüğotinin tərtihatçıları belə konkret odobi 
niiımınoİordo istifado edilən türk monşəli sözlori və fra/eologiyanı ya ayrıca 
bir fosildo göstormiş və ya motn içorisində onlara izahlar vermişdilor.

Orta osrlərdo lüğotlər osasən ədəbi və elmi əsərlərdə miitalio /anuını 
anlaşılmayan sözlərin izalıı məqsədilə tərtib olundtığu iiçiiıı burada islam 
modoniyyotinin ifadoçisi olan orob, (iirk və fars dillorindəıı başqa digər 
dillordon istilacloyə qobul olunmuş sö/. və anlayışlara da tosadiif edilirdi.

Mahm'ud Kaşğarinin “Divaııi lüğot tiirk” oının miirokkob c|iıruluşu. 
elocə də sonrakı dövrlərdə tortib olunmuş liiğətlər göstorir ki, orta osrlordo
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tiirk dili kifayət qədər zə.ıgin və mürəkkəb fonetik tərkibə malik olnuısdu  
Gcniş coğrafı əraziyə yayılması səbəbindətı inteqrasiya elcmentlərinin- zoif 
olması diliıı ümumi inkişafına deyil, ayrı-ayrı ləheə və şivələrin inkişafına ö7 

təsirini göstərmişdi. Bu baxımdan türk olmayamn belə bir lüğəti tərtib elmoyi 
miimkün deyildi. Odur ki, yuxarıda qeyd olunan lüğətiərin əksər hallarda 
tərtibatçısı türk əsilli o lm u ş  ya ttirk əsilii mütəxəssislərin köməyi ib  tortih 
edümişdi.

İran tədqiqatçılarmdan Səid Nəfisi İran liiğətləri mövzusunda tədqiqat 
aparmış və çap etdirdiyi ‘ Qədim İran lüğətləri” kitabıfıda biı- neçə 
“ Şahnaməyə” həsr edilmiş lüğətin admı çəkir. Eləcə də adları çəkilon digər 
iüğətbrin milli mənsubiyyəti göstərilmir. Tədqiqat azərbaycan mütəxəssisi 
tərəfındən aparılmışdısa da, “paniranist” ideologiyaya xidmət etmişdi.

Lüğətlər xalqlann mədənı həyatmda mühiim rol oynadığmdan bundan 
dini, ideoloji və sairə məqsədlər üçün sui istifadə etmək cəhdləri də mövcüd 
olmuşdur. Mosələn görkəmli tədqiqatçı Cavad Neyətin iddiasina görə XIV 
əsrin əvvəiərində italyan və alman missionerləri qıpçaq türkJorini xristianlığa 
cəlb etmok məqsədilə “Kodeks Kumanikus” və ya “Qıpçaq nıəcmuosi” adlı 
liiğət tərtib edirlər. Bu lüğətin əlyazması Venesiyadakı Santo Markos 
kitabxanasında saxJamlır. Kitab iki dəftərdən ibarətdir. Birincisi italyanJar 
lorofmdən tortib edilmiş Jatm-fars-türk (qıpçaq) lüğəti, ikinci kitab qırçaq- 
ahnan iüğətindən təşkil olımub və latm əlifbası ilə yazılıb.

Orta əsr islam mədəniyyəti ölkələrində məhz iiiğətlər insanların ədəbi 
və elmi inteqrasiyasını təmiıı etmişdi. Bu lüğətlərin müxtəlif tarixi dövrlərdə 
üzti köçüriiimüş nüsxələri biitiin islam dünyasına yayılmış və kitabxanalann 
fondunda saxlanaraq mütaliə prosesini dərin və səınərəli etmiş, XVII-XVIII 
əsrlərdən başlayaraq Avropa alimlərinin də diqqətini ciddi informativ material 
kimi cəlb etmişdi.

Təsadiifi deyildir ki, adlannı qeyd etdiyimiz lüğətlərin hər biri öz 
növbəsində linqvistlər üçiin vacib mənbə olmuş, tarixçi və mətnşiinaslar üçün 
mühüm vasitə olmuşdur. Eləcə də orta əsr kitabxanalarımn repertuarım 
müəyyonləşdirmək baxımdan da çox əhəmiyyətlidir. Orta əsr 
kitabxanalarımızm böyük əksiriyyəti demokratik əlamətiəri olan kitabxanalar 
olmuşdur. Məlumatm toplanması, sistemləşdirilməsi, saxlamlması və ictimai 
istifadəyə verilməsi prosesində senzura, məhdudiyyət və ayrı-seçkilik əlamət- 
lərinə rast gəlmədiyimiz üçün iddiaiarımız əsaslıdır.

Lüğətçüik mədəniyyətimizin araşdırılması da bir daha sübut edir kı, 
orta əsrlərdə islam nıədəniyyətinin ifadəçisi kimi. ərəb diii ilə yanaşı 
azərbavcan, tiirk və fars dilləri də yanaşı olmuşdu. Nəticə olaraq, Azərbaycan 
ərazisində kitabxanalarda üç dilli kitab fondu formalaşmış, bu eləcə də dıgər
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tiirk dilli ərazilərə də aid olmuşdur. Uç dilli oxucu koııtingenti mcvdana 
gəlnıiş, dalıa gcııiş məlumat mənbələrini əldə cdə bilmişlər.

Orla əsr kitabxanalarınm rcperlııarmda liiğətlər geni.ş \ə  mülnim rol 
oynamışdı. Mik]əddəs kitahların rəngarəngliyi ilə yanaşı dastan və əsatirlərin 
/əııgliyinə baxmayaraq kitabxanalarda saxlanılma və mühatizəsi baxımından 
lərqli olmuşdu. Bıı baxımdan lüğətlərin bəxti daha çox gətirmiş və böyük bir 
əksəriyvəti qorunub saxlanılmışdı. Tarixi əsərlərdə bu baxımdan bəxti dalıa 
çox gətirmiş kateqoriyaya daxildir.
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İSLAM DÖVRÜ MƏDƏNİYYƏTİNDƏ  
ƏLYAZMA KİTABI

Türk yazı vo kitab mədəniyyətinin beş min il tarixı' vardır. Öt.ııı dövriin 
on üç əsri Tiirk tnüsəlman tarixiııiıı əlyazma kitabmda əks olunur. I ləm 'l'ürk 
həın də uzun müddət poeziyası, tarixşünaslığt. kargüzarhğı və bədii 
ədəbiyyatda sıx əlaqələri olan müxtəlif müsəlman xalqların irsi rn əh z  olyazma 
kitabında qayğıkeşliklə qorunub saxlanılmış və nəsildən-nəsilə ötürülmüşdür. 
Bundan başqa zəııgin Türk xalqlarmm ədəbiyyatmm Türk, Orəb və Faıs 
dilində söz yaradıcıhğmm əsrarəngiz müxtəlifliyi, demək olar ki, əlyazm a 
kitabı vasitəsilə zəmanəmizə qədər gəlib çatmışdır. Kitab daim gəlocəyo 
istiqamətləndirir, keçmişdən və müasir dövrdən bəhs cdərkən o. gələcək 
nəsilləro ünvaıılanmış ümumboşəri biliklərin, diinyəvi təcrübələrin 
hissəciklərini özündə əks etdirir. Doqquz əsr bundan əvvəl böyük 
cnsiklopediyaçı Əbu Reyhan Əİ-Biruni yazırdı: “Yazıfı məlumat - xəbərin bir 
növii, həm də daha maraqlı növiidür. Qələmin əbədi abidələri olmasaydı, biz 
xaJqlarm yadigarlanm haradan bilərdik?'’ (32, s. 57).

Yazı niimunələri yaratmış bir sıra xalqhır öz mədəniyyətlərinin 
inkişafmda əlyazma kitabçıhğı mərhələsini keçmişlər. T’arixi prosesin 
özəllikləri ona gətirib çıxartmışdır kl, bu mərhələnin ömrü bəzi xalqlarda 
uzıın, bəzıiərində isə qısa olmuşdur. Türk kitabşünashğında əlyazma 
mərlıəlosinin xüsusi yeri var. Çünki, Türk xalqlarmda mətbəə üsulu ilə kitab 
çapma nisbətən yaxın dövrdə əsasən XIX əsrin birinci yarısmda başlanmışdır. 
Ancaq çoxəsriik ənənonin, əlyazmaya, onun xarici görüniışünə, forma vs 
quruluşuna möhkəmlənmiş münasibətin təsiri altmda ilk mətbəə çapı 
nümunəsi dərhal yayıia biiməmiş, bir növ birinci mərhələyə kcçid rolunu 
litoqrafiya oynamışdır.

Bu tədqiqatda biz əlyazma kitablarımn tarixiniıı bəzi aspektbri 
üzərində dayanacağıq. Ona bir tərəfdəıı insan cəmiyyətinin mədəni 
fəahyyətinin nəticəsi, digər tərəfdən bu comiyyətin mənəvi m ədəııiyyətinin 
inkişafına təsir aləli kimi baxmaq lazımdır. Əsas diqqət əlyazma kitabınm 
məzmunundan çox onun yaranma prosesinə, ilk növbədə yaradıcılarına, 
siiarişçilərinə və istifadəçiiərinə yonəldiləcəkdir. Əlyazma insan (bir və yabir 
neçə nəfər kollektiv) tərəfiııdən yaradıhrdı. Ona münäsibət m üxtəlif dövrlərda 
m üxtəlif cür olmuşdur. Kitab odəbi-bədii, ictimai-siyasi, yaxud təcrübı 
məzmuniu əsərdir. O, ideyalann, obrazlarm və biliklorin yayılması və 
qorunub saxlamlması üçün vasitədir, ideoioji və siyasi mübarizə, elmı- 
tədqiqat və mədəni inkişaf alətidir, boşəriyyotin tərəqqisinin on vacib 
faktoriarından biridir>K (32, s. 57).
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Orta əsrlərdə bu və va digər Ibnııada əhaüni/ı sa\adlılığı. kilah 
isichsahılının səviyyəsi. dünyavi və diııi ədəbiyyatın qarşılıqh miinasibəti. 
ayn-avrı əsərlərin populyarlığı, kitab məhsullarmın rcpertuarı və s məsələlər 
ı.xlqiqata cəlb ohınmıışdur. Bir sözlə, əlyazmanın yaranması \ə  sosial 
cəıniyyətdə onıııı rolıı ilə əlaqədar məsələlər diqqəl mərkə/.imizdə olacaqdır.

Son əlli ildə əlyazmaların və əlyazma kitabşiinashğmın öyrənilməsində, 
əsasən. İraıı alimləri M.Minııvi, S.Nətisi, M.Bəyani, I..Əfşar, M.T.Daııiş- 
I’ajııx, C.Mətini. K.Rəna Uiiscyni. R.Ihımaytmfərrux həmçinin əfqaıı ıniitə- 
xəssisi A.IIəbihi əhəmiyyətli tədqiqatlar etmişdir. Sovet şərqşünaslanııdan 
A.A.Scmyonov A.Y.Qaziyev, Q.İ.Kostiqova və A.A.lvanov əlyazmalarııı 
iiınıımi problcmlərinə miiraciət etmişlər. Lakin bu tədqiqatçıların heç biri 
vaşadığı comiyyətin sosial sifarişindən kənara çıxa bilməmiş. əsərləriııi 
ideoloji alətə çevirmişlər. Adlan çəkilən. cləcə də bir sıra digər tədqiqatçılar 
əlyazma mədəniyyətinin milli mənsubiyyətini müəyyənləşdinnək məqsəd ilə 
ya əfifba. ya da ciif xüsusiyyətfərini əsas götürmiiş, bəzi hallarda miiasir şərqin 
etııik arcaliannı devil, siyasi arealları araşdıraraq iimumiləşdirmələr ctmişlər. 
Məsələn, Roknəddin Htımayun Fərrux miiasir İran sərlıədləri daxilində kiiab 
və kitabxajıalar larixini İran şahlarımn tarixi kimi təc(dim cdir. Səid Nəfisi 
bütün görkəmli sənətkarları iranlı. mənli tarixi şəxsləri ərəb kükənli və ya türk 
mənşəli hesab edir. Sovet Şərqşünasları da İranşünaslıq araşdırmaları adı 
altıııda türk, fars və ərəb dilli elmi və ədəbi irsi araşdırmaqla çox da ıızağa 
gctməmişlər. iədqiqatçıların heç biri L.Qumilovun dediyi kimi “İslam super 
ctnosu"' ərəb, türk və fars dilli xalqların müştorək yaıatnnş oldııqları 
mədəniyyətdir ideyasına gələ bilmotnişdir. Bıı prinsiplərə əsaslanan və 
Azərbaycanda kitabxana işinitı tarixindən ciddi tədqiqatlar aparmış 
A.A.Xələfbvun metodologiyasma əsaslanaraq, tiirk xa!qlar/n;n kilab və 
kitabxana taıixini miiəyyən mərhələdə xalqların nıüştərək mədəııi abidələri 
kiıııi, müəyyən tarixi məıhələdə böyük etnosun tərkib hissəsi kimi qiymətlən- 
diıməyə çahşmışu]. Məqsədimiz kitab və kitabxana mədəniyyəiiniıı miimkün 
qədər düzgüıı mənzərəsini canlandırmac]dır

ƏLYAZMA KİTABf VƏ YAZI

Ycni dini əqidə ohın İslamdaıı sonra ərəblər özləri ilə yeni yazı 
nii'Vıtınəsi gəfirdilər. Ərob vazısı lədricon bütiin islam Əi'uzisinə yayıldı vo 
Abba.silərin hakimvy^tinin ıkınci əsrində çətip. uian orta əsr Pəhləvi yazısım 
tamamilə sıxışdırıb aradan çıxartdı. Bu vəziyyət ona gətirib çıxartdı ki, 
islanulaıı c|abaqkı yerli. zəııgin kitab ənəııəsindən zəmanəmizə qədər lıeç bir 
niiımınə gəlib çatmamışchr. Bıınıın əsas səbəblərindən biri, həmçinin.
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miisəlmanlann müqəddəs kitabı -  Quramn ərəb dilində yazılmış olmasıdu- 
Qədim Midiya və orta əsr Pəhləvi yazısma nisbətən ərob yazısı sadə 
öyrənilməsi asan idi. Başlıcası isə ərəb əlifbası səsii idi. Bu sistemdo foneın- 
səs vazıya ııyğun. gələn işarə-qrafemdə əks olunur.

Noticədə islamı qəbul etmiş xalqlar ərəb qrafikasım heç bir dəyişil<]j]v 
olmadan qəbul etdilər, ancaq yeni qrafikaya keçid dövrii xeyli uzanüı 
Baxmayaraq ki, farslar qəbul etdikləri ərəb qrafıkasında ərəb samitləvini 
saxiamışdılar, yeni lars diiinin fonetik quruluşuna tarnş olmayan bu soslori 

onlar öz avazlanna uyğun səsləndirirdilər. Əməvilərin süqutundan sonra ərab 
xəlifolərinin himayədarı olan Abbasiiər sülaləsi fars mənşəli olduğuüçiin əroh 
əlii’basımn liberaliaşması ilə əvvəlcə fars dılli ədəbiyyatda istifado olundu. 
Türk xaiqları artıq Səleuqiiərin hakimiyyətindən sonra ərəb əiifbasınm fars 
ifadə formasınm üzərində bir sıra islahatlar aparmağa başladılar.

Bu səbəbdən də orəb qralİkası əsasmda Türk vo fars yazısımn vara- 
dılrnasında əsas çətinlik ayrı-ayrı işarə-qrafemlərin tərtibındə deyü. bu 
diilərinin fonetik tərkibinin müəyyənləşdirilməsində və orfoqrafıyanın 
əsaslannın miiəyyən olunmasmda idi. Təbii ki, yeni qəbui olıınnnış yazını 
miikomməl lıesab etmək olmazdı. Çiinki, yerü diüərin bütiin fonemləri burada 
öz oksini tapmırdı. Ona görə də çox haliarda iladəiər ya ləhrif olımur, ya da 
dialekt formada səslənir, bozən isə Öz mənasııu üımamiiə itirirdi. Ərob diündə 

'anaJoqu olmayan p, q. ç, j foncmləri ilkin yazılarda b, k, c, z, foncmləri kimi 
yazılırdı. Yaqinki, biz hec vaxt öyrənə biiməyocəyik ki, ilk dəlö kim və no 
vaxt T’ürk və fars diliərində yazmaq iiçün ərəb qrafikasmı təfbiq edib. 
O.F.Akimuşkin hesab edir ki, "Güman ki, bu, istila olunmuş ölkələrin hansı 
əyalətindəsə baş verib. Əminliklə demək olar ki, belə və/.iyyət inzibati- 
təsərrüfat fəaliyəti iiə əlaqədar yaramb, çünki ərəb əlifbası sadə, uyğun və tez 
yazıian idi. Görünür, yerii əhali sonradan fıkiıiəşiblər ki, bu əIifDa iri poetik 
və nəsr mətnləri yazmaq üçün də əlverişlidir.’' Todqiqatçı O.F.Akimuşfon 
yazır: “haradan başiadı? - suahna eavab vermək çətindir. Iləqiqətən, ilkin 
nnisəiman yazısmda “milli” əlamətləri yox idi. İlk vaxtlarda oııu formalarm 
qəribə yeknəsəküvi fərqləndirirdi: Belə ki. ərəb işğalından əvvəl həm 
ərəblərin, həm  də qeyri ərəblərin bizanslılar vasitəçiliyi i!ə əldə etdiklən 
forma. h əm in  yolla almmış dəridən və ya ağacdan olan üzlükSər, perqam 
yaxud kağız, nəhayət, ərəb qrafıkası, bir sözlə, milli xüsusıyyətlər hob 
formalaşmamışdı.”

Beləliklə, ilk dövrlərdə yegarıə i ə r q b n d i r i e i  amil dil idi, yoni, əryaznw 
hansı d ik i ə  yaz.ılmışdı? isiamı qəbul elmiş bir  şoxs ərəb diiini qoı ışu xasqm və 
ya jşğalçı qoşunlartn dili kirni deyi! "Allah kəlamınııı tiisaniara çatduMİdıgı d|! 
kimi və ə r ə b  ə i i f t a s ı n i  da snüqəddəs  k i l a h n  ya/tkhği əlifba k;mi 
cdirdilər. A bba s i lə r  sülaləsinin haktrniwotə uəhnəsinə qədər d?  ərəb diii Vv
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.'i.'l'' əlilha.M ieliıu.ıi \ə  clnıı lıkıiiı ıfadəsi iiçüıı \v;>ano .>),,• r;j</ qalmiı.
Höyiik elılimalla deyo bilərik ki, ərəb əlifbası ilo fars dilində ilk ya/ı 
nünıunələri Abbasilor saraymda ilk dətə totbiq olunmuş vo luıkim dair.Məvin 
libcrallığı ııəlieosində hu praktika genişlənmovə başlamıştlır. Artıq islaııı 
aıvalında orəb ılili ilə yanaşı ərəbya/ılı fars dili vo ərəbya/ılı tiirk diliniıı 
mö\cudluğıı leqallaşır. Solcutjiloıin lıakimiyyotə yolməsi iio hu proses bir 
qədoi' do demokratikləşir. Məlı/ buııa göro də olya/ma kitablarmın tarixini 
ıəs\ir edəıkən tiirk və fars dilli ərəbya/.ıh abidolərin to.xmiııən e\ni larixi 
vlı'Hido yayımmı ıuuşaıyot edəeoyik. İslam areahnda ərəb diliuııı 
hegemonlıığunun a/alması, türk və fars dilli ərəbya/ıh abidolorin tııevdana 
gəlmosi tosadüti devildir ki, bir sıra türk dili vo fars dili lüğətlorin ilk abidələri 
ilə müşaiyət ohmur.

O.I'.Akimuşkin hesab edir kı, fars dilli (hoqiqotdo iso əcəm yoni ərəb 
olınayan), ərob ya/.ılı əlyazma tarixi iiç morholoyo böli'mür. liər iiçii do orəb 
qralikast əsasında lars və türk əlilbasınrn yaranması prosesi İIə hila\asito 
bağhdtr. Bu türk dilli orəb yazılı ononolorin formalaşmasmda da xarakterikdir. 
Ibrinci mərhələ: ərəb qrafıkaiı liırs dilinin yaranmağa və inki.şafa başlaması. 
İ>inııi səkki/ işaro-c|rai’emdon ibarət ərəb olifbası ycni fars olilbas'.ntn qra.fik 
losbiıindo istilado olunmuşdur. Yazıda lərqlər dərhal gö/o çarpır, çiiııki əroh 
<;!';;!ıkası əsasında tamamilo başqa fonem tərkibü bir dil \aramr. Heiə uızıları 
IX osriıı ortalarma aid etınək olar.

İkinei mərlıolə orəb qrafikastnda keyliyyət doyişiklikləri (olavolor daxil 
olmaqla) və hunun əsasında yeııi ərəb qrafıkalı tiirk-fars əlifhasımn yaranınası 
ilə xanıklerikdir. Bu dövrdə fars vo tiirk dilli filoloqlar bir sıra yeııi (yeddiyə 
qodər) qraleınlər yaradirlar. Onlar yazıda ərob dilindo olmayan l’onemlori oks 
etdirirdilər. Görünür, bu, X əsrin əvvəlində baş vermişdir, çiinki XI əsrdə 
dəq;q lan.si olan iiç əlyazmada artıq qobul olunnuiş fars qralikasından geniş 
islilado olunduğunu göstərir. Oroh vazı sistemini dəqiqloşdirmək, 
ııyguııkışdınuaq. yerli diliıı soslorino uyğun yeni ovlbqrafıya yaratmaq 
cohdləri çox olmıışdur. fakin bu iş iimummiili və ya əyalət səviyvəsindo 
de\il. ölkənin ayn-ayrı yeıiərindo fərdi qaydada enlıı/.iastlar təroiimlən 
ai'arıhıuşdu'.

Beləliklo, ;ıisbə(on (i/.uıı birdövr orziııdo ərəb qrafikalı lii/k-tars əlühası 
yaıanmiş vo C'.Mətiniııin likrin.cr. f;»rs diüi yazıçılaı iorolindən xiisusilo su'niş 
is'.ılado eılihnişbr. İlk (iövr)ərdo bıından kütlovi islifado '.mmmamışdı. 
Əyalotdon vo ya möhkəmlənmiş ononədən as/lı olaraq əlya/malanıı ii/ü 
köçiiriibn . llınan bə/on bir sıra hərllorin üslündə ərəi) monşoli başqa işarolor 
qoyıılurdu. mosolən, ayıı. ha vo sin hərüorinin iistündə lıəm/.a, bə/ən axıtır.ci 
'S'V:>nm allmtla iiçbııcaq Ibımasında, yaxııtl iiç ııöqtə qovulurdu.
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Nöhayət, üçiincü m ərhəte altı k lassik  orəb xəttlərinin- “altıhğın (sunmv 
dəyifJirüm əsi. uyğurılaşdı-nlması ilə olaqədardır. Xalqların öz cstetik mevf 
bə^ii zövqü əsas göttfrölərək, milli xətt tislııbu yaradılır vo inkişat' e td ir i l ird i"  
Bu m ərhələdə əJyazm a nəinld dil və yazı cəhətdon, hom do xəttatlıq f0rnıasj 
iləseçilirdi. Götürək mühəkkək, reyhan, nəsx, suls, tauki- və rika adlatıan orəb 
vətt altılığmı., Fars dilli ərəb yazıJı ədəbi nümunolərdə türk və lars xəttatiar 
ərəb xətt nümunəlorim kombinə edərək yeni xott niimunoiəri yaradırdılar ki 
bu sahədə Təbriz sənətkarları xeyli fərqionmişdilor. Yuxarıda gösiərilən ərob 
xətt iislublan bazasmda yaradılmış xətt üslubları içərisindo üçünii: təlik-bəzi 
lıallarda Tärkiyədə onu divani adlatıdırırlar. nostəlik və şikostə (şikosteyi təHk 
və şikəsteyi tıəstəlik onun fonnalandır) iislubkınnı ayrıca qe-yd etmək 
lazımd'r.

Özünün zərifliyi, estetik gözəlliyi, axıcılığı ilo vcriloıı nəstəlik xətt 
üsi’i'a XIV əsrin sonlarından başlayaraq islam dünyasmın bodii yazı ustaları 
t^rəfindən geniş istifadə olunmağa başlayır. Bu xotl üsulunu Azərbavcan 
sənətkarları tətbiq və inkişaf etditmiş, tiirk diili vo fars dilli əlyazmalarıııda 
geniş istifadə olunmuşdur.

XƏTT VƏ XÜTT (JSLHBl ARI

İslam m ilk əsrlərindo əcəm adlandırılaıı cjeyri oroblər tobii ki, ərəb yazısı 
ilə birlikdə öz yaramşma və inkişalma görə sırl’ orob xotl iislubunu da qəbul 
etmişlor. İbn Nədim “Əl-Fihristə” osərindo məlumat vcrir ki. əcəmlər Quramn 
iizünii köçürərkən özlərinin firamuz (görünür, piramuz, voni, sadə, yüngül) 
xott üslubundan istifadə etmişlor. Təəssüf ki, İbn Nodimin bu məlumatmdan 
başqa həmin xətt iisJubu haqqında digər molumatımız yoxdur. Çünki, o, 
üslubun təsvirini verməmiş, nümunəsi isə dövriimü/ə golib çatmamışdır. Ona 
görə də XX əsrin 60-70-ci illərinin tədqiqatlarında bu xətt üslubunun 
yaranması və qrafık əsasları barədo meydana golmiş fərziyyələr abstrakt. 
spekulyativ və real osası olmayan lİkirlordir. (215. s. 336)

Keçən əsrin axırlarından orəb poleoqrafıyası todqiqatçıiarı arasmda belə 
fıkir yaranmışdır ki, ərəb ədobiyyatında ilk vaxtlarda funksiona! vəzifələrdan 
asılı olaraq bir-biri ilə yanaşı (hər biri öz yolu ilə) iki yazı növü meydana 
golib, inkişaf etmişdir. Sonradan kufı adı qazamnış birinci tip -  xarici 
göriinüşü küncJü və diizxəttli hərflərlo yazılan qrafık quruluşu özünds 
birləşdirmişdir. Bu xarici göriiniiş təkcə hərflərin formasmdan deyil, həm d? 
onlann öz aralarmda birloşmə vasitəsindən do asılı idi. İkinci növ - əyrixattli, 

yumru və kursiv formaJı hərflərlə yazıJan yazıları ohatə edirdi. Bu tipin adı 
sonradan nəsxi adlandırılmışdı.
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( iösi.ırmək la/mulır ki, uıxarıda qeyd oluııaıı tcrnıinlorin lıər biri lərdı 
\əlt iisulu əsasııula mcytlana şolmişdir. Ila/ırda nuitəxəssislərin ço\u  K*lə bir 
ın>qtc>i-nə/ərə (ycrli ənənələrlə iist-iistə düşəıı) mcyllidirlər ki. luı iki 
dü/xəttli \ə  əMİxəttli Ibrma ilkiıı kökləri və yaranması ctibarı ilə eynidir. 
Aııcaq ömərilər dö\riiııün ovvəliıulə (VII əsrin 40-cı illəri) istiladədə olan 
xəiıləriıı lərtliləşınəsi ba.şhıyır. Mıı. .xətlləriıı llınksional istifadəsinin dəqiq 
nuiəwən ('lunınasmdan iıəli gəlirdi. lləmin proscs soııradaıı iki tip əsasmda 
\a /ı üslublarımıı bir-biriıuləıı lərqlənməsinə gətirib çıxartdı.

llicri tarıxiııin 1 əsrində ( VII-VIII əsrlər ) ərəb bölgə idarəçiliyinin 
ləalisyəti ilə əlaqədar Misirdə əklə cdilıniş ço.xlıı sayda maraqlı sənədlər bu 
luiqtcyi-nə/.əri möhkəmləndirir. İlkin sənodlər 22/643-cü il tari.xdə 
ya/ılmışdır. Şiibhəsi/ ki, bu sənədləri ərəblər ya/.mışlar. (,'üııki. göstərilən 
dövıxlə bölgələrdo ərəb qrafikasını aııcaq orəblər bılirdi. Bu sənədlər göstərir 
ki. lıərllərin ölçiiləri vo kiincvariliyi ilə seçilən müxləlif xəttlor valinin rəsmi 
hcsabatlannda. ya/ışmalarında, vergilərin miqdarını bildirəıı rcyestrlərdə. 
oıılarm \ ığılınası /aınanı tərtib cdilən siyalularda istifadə olımmuşdıır.

Maraqlıdır ki, biriııci iki səııəd daha iri və kiincvari xəttlərlə. axırıııcı iki 
sənətl isə kiçik. ktırsi\' xəitlərlə ya/ılmışdır. Ya/.ının tipi dcməvə əsas vcrir ki, 
Inı xətılər Mokkə-Məditıo və Kıılə-Bəsrə təcrübəsi ilə əlacıədardır.

t)ıta əsrlər miisəlman ənəııəsi ya/.ının meydana gəlməsinə ilahi hadisə 
kinn baxırdı və bu səbəbdən də Quranm əl ilə ya/.ıldığmı inkar cdərok, oıuın 
Vləlıəmməd peyğəmbərə Allah tərəfındən göndərildiyini. ləbii ki. ilahi 
tərəlindən ya/.ıldığını iddia cdinii. Ovvəlki Quranların ya/ıldığı kııli xəlti 
dördiincii xolifə 01 i ibn Obu ialib torəfındən təkmilləşdirilmişdir. Digor xott 
iislubları kufı xottinin osasında yaramb inkişaf ctmiş və gctdikcə təkmiüəş- 
mışlər.

Bcləliklə, kulidon yaranmış xəttlordon istifadə etmək ənəııəsi yaramrdı. 
Bclə və/.iyyət diııi nöqteyi-nə/ərdon də Quranın iizüııii köçiirərkən kursiv 
icxnikadaıı islifadə etməyə iıııkan yaradırdı. Miisəlman Şər([ində sö/ə və 
>a/ıya belə nıistik baxış Qııranın ya/.ılma.sı prosesiiıin ü/ündən doğurdu. Bu, 
i'ünahlann bağışlaımıasma apanın savab bir əmoldir.

(,)əbnI oJunmuş və geniş yayılmış likrə görə, belə lıcsab edilir ki. ərəb 
ya/ısmı Obıı Oli Məlıəınməd b. Oli b. Mukla (272-3?.X/XX(ı-940) islahat yolıı 
ilə dəyişılirmişdir. (). Abbasilər dövriiıulə iiç xəlifəııin və/.iri oiımış. kııfı 
iislubu əsasmda al(ı məşiıur klassik xətt, mühəkkək, sııls. rika, nəsx. laııki və 
rcyhaııi \^11 üslublarını miiəyyən ctmişdi. Sonralar İbn Muklanııı sisleıııim 

olınavan xəllat. ləqəbi İbıı Bavvab (1031-ci iidə vəfat etnıişdir.) olaıı Oli 
lv llilal )cniləşdirilınişdi. (). Siıa/ şəiıərındəki ınə.şlmr ümtımi kitabxaııada 

!əıuişdir.Sonralar axjviııcı Abbasi hakiıııinin xəttalı olnıu.ş Yaqul Mııstasimi 
((>•!<) o;>(ı/| ?.4.M 2()K) bu xəlt iislubıımı tam miikəmməlləşdirnü.ştlir.
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jhn Muklanın sistcmi ciddi proporsionaldır və aydm riyazi xaraktc,- 
dnsıvır. Oıuııı osasmı kvadratın içərisinə çəkılmış daırə beşguşə dıametri olii' 
olan dairəvə çəkilmiş iki ronıb təşkil edır. Modulu qələmı bır dətə basmaqla
qo\u!an romb görünüşlü nöqtədir. . . . .  .. , ,-«■ •

BeWiklə. bütün hərflorin yazılışı nöqtələrm say muxtohrlıyı lornıasuıı 
alıı- Bütün lıərHər dairənin diametri olan və^ nöqtələnn sayına dəqiq 
bərabərləsən əlifin hündürlüyünə uygun gəlməlidir. Bu sıstemdə hərflor 
nöqlələrin ətrafla nisbəti sonunda ölçülürdü. Nəticədə bütıin altı xətt üslubu 
bir-biri ilə daim dəqiq proporsiyada olan hərflərin birləşməsi i!ə ifadə 
olunurdıı.

Hərflər üçiin dairənin diametri hər xətt üslubunda miixtəlif idj. Məsələn. 
dairənin diamctri, yəni əlif mühəkkək xəttində səkkiz, suls xəttindo yeddi: 
tauki xəttindo altı nöqtəyə bərabərdir. Cim, əyn və onlara oxşar olan hərflərin 
dəyirmi hissəsi ətrafm yarı hissəsinə uyğun olmalıdır. Məsələn, bu hissə 
miihokkok iislubunda doqquz, suls üslubunda on yarım, tauki iislubunda isə on 
bir nöqtəyə bərabərdir. Mərkəzi hissəsi böyük uzunluga nıalik olan ba, ta, sa. 
horfləri müvafiq dairənin daha böyük sahəsində uyğun yazılır. Ba hərfınin 
u/.unlıığu miihəkkəklə yeddi, sulsda altı, taukidə beş nöqtəyə bərabərdir. Uzun 
ortalı hərilərin lıündürlüyü bir nöqtəyə borabər ohnalıdır. Uyğun dairəyə 
çəkilmiş kvadrat lam və kaf hərflərinin həıxı formasmı. həm də böyiiklüyünü 
nıüəyyən cdir. İki diametrin kəsişməsindən əm əb gəlmiş, daxilinə çəkilmiş 
iiçbucaqlının borabər küncləri dal hərfınin formasını, həmçiniıı kaf, mim və 
vav horflərinin tac xarakterlərini müəyyən edir. Dairəyə çəkilmiş 
bcşbucaqlının torəflori ra və vav hərflərinin alt hissəsinin formasmı vo 
böyükiüyiinü, homçinin cim və ona oxşar hərflərin tacını göstərir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ərəb qrafıkasında hər bir hərf adətən, səth 
yaxud modət adtanan düz (üfiqi yaxud şaquli) və daıır yaxud dairə adlanan 
əyri xəttdən ibarətdir. Altıhq xəttləri bir-birindən təkcə hərflərdə olan 
nöqtolərin sayı ilo deyil, həm də göstərilən bu tiplərin yazılışı ilə də fərqlənir. 
Bııııdan başqa xətt üslublarım bir-birindən sözdə hərflərin birləşdinnə 
xüsusiyyətləri, cəld yazı və kursiv xəttlərində isə öz aralarında birbşmiş 
sözloıiıı xaraktcrİ və sayıdır, Bədii yazı sənətkarhğı üzro bütün ərəb və qeyri 
əıəb yazılı abidəlorindo altılığın nəsx və suls üslublarından başqa mühəkkək- 
tcyhani və tauki- rika cütlükləri də seçilir.Birinci və ikinci komponentlərin 
lərqı ancaq nöqtolorin say proporsiyasmdadır. Hər iki cütlükdə düzxəttli və 
əyrixəttli elemcntlər eynidir. Doğrudur, bu üslublarla yazı vaxtı müəyyon 
ça aıldi, kənara çıxma halları baş verir. Bu kənara çıxmalaıı ərəb yazı xəttinin 
xiisusıyyətınə və xəttatların fərdiyyətino bağlamaq lazımdır.

Orəb monşəh xottlorin ilkin inkişafindan danışarkən, qeyd olumrtahdır 
ı. a tı ıq yazı üslublarının (mühəkkok istisna olunmaqla) dəyirmi və əyrixəttü

v a i  n i  A R I N I N  K İ T A B  V Ə K İ T A B X A N A  M Ə D Ə N İ Y Y Ə ^
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formalarda gündəlik həvata gcniş tətbiq olunmasmda ərəb yazısı Tiirk 
xəttatlarına borcludur. Sonralar Quranın iizü köçüriilən zaman bu təcriibədən 
geniş istifadə edilmişdir. Bununla beb. düzxəttli vo küncvari xəttbrin yazıda 
qanuniləşdirilməsi barədə ilahiyyatçılarm dəfələrb ctdikiəri tələb kcçərli 
olınadı. Onlar əsaslaııırdılar ki, ilk Quranlar bu xəttlərb yazıklığındaıı həmiıı 
təcrübə qanuniləşməlidir. İlahiyyatçıların bu nıəğlubiyyəti xətt tislublarının 
inkişafına və təkmilloşdirilməsinə gcniş mcydan açdı. Əgər qcyd olunan xətlər 
qanunlaşdırılsaydı, inkişaf vo modifikasiya prosesi baş vcrməzdi. Bu tələb 
Quran mətinlərinin kodlaşdırıhnasından, onun oxunuşunun qanııniləşdiril- 
məsindotı sonra iroli sürülmüşdiir. Qcyd edok ki, haztrda bizə məlum olan ən 
ilkin Quran nüsxəsi kursiv xətti ilə 427/1036-cı ildə yazılmışdır.

Ayrı-ayrı hərflərin öz aralarmda dəqiq proporsia sistemi, onların lıər 
birində diizxotli vo oyri xətli elementlərin və hissəbrin müəyyən qanuna 
uyğunluğu, sözdəki yerindən asılı olaraq onların birləşdirilməsi texnikası 
VIII-IX əsrbrdə Abbasi xəlifələrinin sarayında kalliqraflartn və karğiizar- 
katibbrin iiç nəsli tərəfindən işbnmiş hazırlanmış və buna görə də bütün 
altıhq xətt sistemi "İraq'’ sistcmi adlandırtlmışdır. ilk baxışdan göriinə bilərdi 
ki, bu sistem yaztda elə bir unifikasiyaya gətirib çıxaracaq ki. həmin xətt 
üslııblari o zamanki ərəb nıiisəlman dünyastmn bütiin əyabtbrində cvni 
qaydada tətbiq oiunacaqdır.

Lakin b eb  olmadı. Sözsüz ki, İbn Muklanm islahatının kökiiııdə bu 
məqsəd dururdu. Ahnmadı ona görə ki, islannn mərkəzindən uzaqda yaşayıb 
işbyən çox sayiı xəttatlar və katibbr ərəb yazısmın dəqiq yazı tcxnikası 
qaydalarına psixoloji baxımdan özbrinin yerli xüsusiyyətbrini olavə etməyə 
başladtlar. Onlar sistcmin əsasına toxunmadan onıın göriinüşünü bir qədər 
(bəzon gözə çarpmayan dərəcədə) dəyişir, ona elə regional, sonradan milli 
cizgilor əlavə edirdilər ki, indiki dövrdə həmin cizgibr bıı və ya digər 
olyazmanın harada vo no zaman yaztldığtnı müoyyənbşdirməyə imkan versin. 
Xəttbrin tarixi göslərir ki, onlar daim hərəkətdə olmuşlar. X əttbr konkret 
dövrün sosial, mədəni və siyasi şəraitindən asılı olaraq dainı inkşaf etmiş, 
dəyişmiş, dəqiqləşmiş və miikəmmolbşmişbr. Proses başqa cür gcdo 
bilməzdi, çiinki yazı ustalarmm hor nəsli ictimai inkişafm onların qaışıstnda 
qoyduğu tələblərə öz mövqelərindən cavab verirdi. Çoxsaylı xəttatların və 
siravi katiblərin təcriibəsi bədii yazt ustaları tərəfindon inkar edilmir, oksiııə, 
kifayət qədər nəzəro alınır və istifado olunurdu. Xronoloji qaydada yerləşən 
kalliqraf ustalığma dair çox saylı əsərlərdə əks olunan məsləhət və əlavələrin 
sadə müqayisəsi yuxarıda deyibnləri əyani şəkildə əks ctdirir.

Bu sobəbbrdəndir ki, biz kalliqrafik xəttə işarələr sistcminin 
proporsional reqlamentləşdirilməsi, iimumi istiladəyə daha uyğun 
slandartlaşdırılmış. konkrct tarixi şoraitdə yazının praktik forması kimi
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baxırıq. Mütoxossislər 36 ayrı-ayrı xətt növü müəyyən etinişlər. Aşağıda biz 
onlardan boziləri: birincisi, yazı ustalan arasmda gemş yayılmış vo poptılyar 
olan; ikinci, hər bir profısional xəttat üçün vacib olan, dəqiq müəyyən 
oluıımuş xottə müxtəlif kitabların eyni raüvəffəqiyyətlə üzlərini köçürtnoyo 
imkan vcron'üslublardan bəhs edəcəyik. Qeyd edək ki, İslanım qəbul 
olunmasmdan sonra yayılmış ərəb mənşəli xətt form ala ıı  ılk vaxtlaıda türk və 
fars ustaları torafındon iraq məktəbində hazırlanmış qaydalara tam uyğun 
Ibrınada istifadə edilmişdilər. Lakin, IX əsrin sonu -  X osrdo ya/.ılnuş Quran 
ntisxələri, XI- XII əsrlərin dünyavi əsərlərinin əlyazmaları göstərir ki, sonralar 
hənıin yazı ustaları yerli mədəni ənənələrin və estetik baxışların təsiri altında 
sözdə hərflərin yerindən və birləşməsindən asılı olaraq onların lorm asm ı vo 
yazılışını müəyyən qədər transformasiya edərək həmin xəttlərə bir sıra 
yeniliklər gətirmişlər. Xəttatlıq ustalığımn nəzəriyyəçiləri yeniliklərə dərhal 
reaksiya verərək xəttin adma irani ( iranca) sözünü əlavə ctmişlər. Bu proses 
orta əsrlordo İranda, xüsusilə də Azərbaycanda işlonon ərəb xəttlərinin 
istisnasız hamısmı əhatə ctmişdir. Aşağıda bu barədə danışılacaq.

KUFIXƏTT USLUBU

Artıq qeyd olunduğu kimi bu termin Kufə şəhərinin adı ilə bağhdır və 
ayrıca işlənən xüsusi xətt formasına aiddir. Çünki bu xətt həmin şəhərdə 
iııkişal edıb formalaşmışdır. VIII əsriıı ortalarından başlayaraq kufı xoU 
üslubunun ro!u ancaq Quramn üzünün köçürülmosi olmuş, künclü və 
düzxəttli, aydın nizamnamə xarakterlı yazı növü hesab edılmişdir. Sonralar bu 
yazı növü öz inkişafından qalmış, kufınin də tətbiqində dəyişikliklər baş 
vermışdır. Onun istifadə əhatəsi çox daralmış, artıq XII əsrdə Suriya -  İrak -  
Iran rcgionlarmda Quranlann üzünün köçürülroəsində onun yerini kursiv və 
əyıi xottli (muhəkkək, reyhan, süls, nosx) xətt üslubları tutmuşdur. Yalmz 
ərəb dünyasının uzaq qərb rayonları olan Məqrib və Mərakeşdə kufınin əsas 
pn sıyası IV əsrə qədor qalmışdır. Ancaq o, istifadədən tarnamilə 

çıxmanuş ıı. undan başqa həmin xətt növü müsəlman naxışlarınm əsas 
cızgıı ərındən olmuşdur. Xətt əhəmiyyətli dərəcədə stilləşdirilmişdir. Bir 
«rə əıı ona e oratıv element əlavə olunmuş, hər'fləri m üxtəlif görünüşlü 

cjc.nçələr, gullər yə yarpaqlar fonunda təqdim olunmuşdu. Çiçəklənən kufı adı 
' an ,̂ leyr  ^ S ^ i ş d i r ,  digər tərəfdən, onda yazının həndəsi əsaslannı 

uMhnısdı^M^VrV q yazıhşmı küncvari və düzxəttli
g Ä J t S f  T * ,h ! * * * * * ,  binaiann tikintisində bszək-nax.ş

" S l s  f 3 °h ^  " ^ y y j ş i f o r i  b eb  kufini m *ili,
ın.uısırbr ,,n k.,l.y, tanna (“ükinti kufisi”) adland.r.riar
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Bundan başqa, qəbirüstii epilafiyaların, sikkələrin. şəxsi və dövlot 
möhiirlərinin tərtibatında həmin yazıdan istifadə olunurdu. XV osrə qodor 
kufıdəıı basmalı, əsəıiərin adlannda, fəsil və başlıqlar yazmaq üçiin istifadə 
olunmuşdur. Quranın 198 / 813 -cü ildə yazılmış bir fraqmenti. onun axırıncı 
hissosi bizə gəlib çatmışdır. Bu, kufı xətti ilə üzii köçürülmüş ən qədim Quran 
fraqmcntidir. Ciüman cdiıiər ki, o, Abbasi xəlifəsi Ə1 -  Məmurı iiçiin tərlib 
olunmuşdur. Kitabxanalarda toplanmış zəugin material IX-X əsrbrdə Quramn 
üzünün köçürülməsində işlənən İran kufisinin inkişafı barədə kifayət qədər 
dəqiq bsəvvtir yaradır. Qcyd edək ki, Quranm mövcud olan müxtəlif əlyazma 
nüsxəJərinin xətt üslubları biitiin mlisəlman xalqlarınm, o cümlədən, türk 
xalqlarımn nailiyyəti və müvəffəqiyyəti kimi qeyd olunmahdır.

MİJHƏKKƏK XƏTTİ

İbn Nədimin ‘’Kitab Əl-Fihrist” də Quramn üziinün köçiirülməsindo 
istifadə olunan xəttlər içərisində mülıəkkə xətt növünün də olduğunu göstərir. 
Elə həmin miiəllif qeyd edir ki, bu xətt üslubu Abbasibrin hakimiyyətinin 
başlanğıcmda (VIII əsrin ikinci yarısı) formalaşmış və iraki adını ahnışdır. 
Xəttatlar arasmda populyar olduğundan, bəzən ona vərraki də dcmişlər.

Bıı iislubda əyrixəttli elemcntlər düzxəttlilərə nisbətən mətnin üçdə 
bırini təşkil cdirdi. Mühəkkək iri xəttlər qrupuna daxil olduğundan, böyük 
forınatlı Quranların üzü köçüriilərkən işlədilirdi. Orta əsr müəllifbri belə 
hcsab edirdilət' ki, mühəkkəkdə hərflər ən mükəmməl formada yazılır. XIV 
əsr xəttatı Abdallah Seyrafiyə görə altılıqda bu üslub daha düzxəttlidir və 
başqalarına nisbətən kufiyə daha yaxındır. Əlyazma mətninə (Quran, hədislər 
toplusu, Əlinin kəlamları) nizami vahidlik, dəqiqlik, aydınlıq və təmtəraq 
verən qrafika tələb olunduğu hallarda diqqətlə yazılmış mühəkkək tətbiq 
edilirdi. Hesab ediliıdi ki, bu xətt tiçün qələmin ucu uzunluğuna görə ölçüsü 
orta, suls üçiin olandan daha nazik olmalı, yüngülcə çəp kəsilməlidir. Ucluğun 
(dilin) uzunluğu orta barmağm dırnağıııa uyğun gəlməlidir. Burada qcyd edək 
ki, qəbrnin yonulmasında, onun uzunu və cni, qalmhğı, nazikliyi. dilin sağ və 
sol tərəllərinin nisbətİ və s. hər bir xətt üçün müxtəlil olurdu. Ancaq bıı 
qaydalara boləd olunmuş lıəm ərəb, həm də digər traktatlarda sonuncular bu 
və ya digər xəttin müxtəlif mütənasibliyindən çıxış cdilərək mətn 
Ibımaİaşdırıhrdı. Bıı ci'ır fərqliliyi bclə izah ctmək olar ki, əvvəla müəlliflər 
başqa-başqa məktəbbrin, o cümlədən milli əyabtbrin  niimayəndələri idilər. 
İkincisi, onlar müxtəlif vaxtlarda yazıb yaratmışlar. Xəttlər təkmilləşdikcə 
qoləmin forması da təkmilləşirdi. İJçüncüsii, çoxu bədii yazı ustalıqı ilə 
tanmmış mtiəllifiər özlərinin zəngin çoxillik təcrübəsini bir-biri ilə bölüşiir- 
dülər. Müqayisə iiçiin: XIV-XVII əsrbrin müxtəlif xəttatları tamamilə əksiııə
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dcviulil.'1'- tı.^l.^niıı ııcu düz knsilməlidir, çspülik 45 dəraca (m to r ra i)  orta- 
(■,7,5 olmalıdır (ınrtstəvi, əvsat). A.Y.Kazıyeviıı kltabmda beb-qeyd
olc.aır. (130, s. 38-40)

Tiirk kalliqrailarının bu xott üslubu ilə yazaıqları Quran nüsxəbri 
nwşhur idi. Tcymurun novəsi mirzə Baysunqur nohəng Quran tərtib etmişdir. 
Oıum hor vornqi 170xl01sm ölçüdo idi. Mühəkkəkin istifado dairəsi geniş 
dcyildi. Oııdan Quranın Lizünün köçüriilməsi, kalliqrafık yazı nümunəlon, 
mcmarlıq abidoloriıı divarlarında bəzək üçiin, Quıan ayələri yazmac] üçiin 
istifadə olunurdu. XVII əsrin ortalarında o, öz yerini kursiv xətti-sulsə verir. 
Ondan iso bütöv Quranm deyil, onuıı ayrı-ayrı surəbrinin üzünü köçürərkən 
istifadə cdirdilor.

REYHANİXƏTTİ

Türk xoltatları arasıııda bu xətt üslubunun geniş yayılrnası iiə əlaqədar 
vahid rəy yaranmamışdır. Belə bir rəy yekdil olmuşdur ki, reyiıani 
ınühokkokdən yaranmışdır, əyri və düzxəttli elernentlərin nisbəti, sözdə 
horllərin tonasübiüyü burada da eynidir. Ona görə də bu iki xətt üslubu 
arasında köklii fərq yoxdur, ancaq reyhaninin xəttlərİ daha ineə və zərifdir. 
Qoləmin yonulmasına gəldikdə isə, burada onun ucluğu mühəkkəkdəkinə 
nisbətən daha naxik kəsilir. Bəziləri ona mühəkkəkin xırda variantı kimi 
baxırdı'ar, yəni reyhani düzgün və nisbəti ciddi qorumaqla nəsx ölçülərirıdə 
ya/.ılırsa, bu reyhani üslubudur. Digərləri hesab edirdilər ki, miihəkkəkdə 
dairə çokilərkon kvadrata yaxınlaşır, uzadılan elementlər düzxəttli, sola əyil- 
məklə birlikdə demək olar ki, daha yumru-düzkünclüdürlər. Reyhanidə isə 
birincilər daha yastı, ikincilər isə əyilməsi zəif və az yumrudur. Bu xətt də 
miihəkkəkin Lstifadə olunduğu məqsəd üçün işlənirdi. Özünün prototipi kimi 
artıq XVII əsrin ortalarmda istifadədən çıxaraq, yenni kursiv xətti o!an nəsx 
xəttinə verdi. XIV-XV əsrlərdə bir çox türk xəttatlan özlərinin yazmış 
olduqları nlyazmalannın kolofonunda istifadə edirdilər.

SULS XƏTTİ

v/| ul ,uı xo11 bütiin müsəlman dünyäsinda ən geniş yayıimış
iislubiardan biri olmuşdur. Ibn Nadim sulsu dövlət dəftərxanasmda işlənən 
oı ta 6!yiilü xott kimi müəyyənləşdırmişdir. Əgər təmtəraqiı tərtibatda 
inuhəkkək xəttı uyğun goimirsə, suls enerjililiyi, qrafikəya axıcı keçidi ilə 
ərqlomr. O, yumru, əyrı xottli və kursiv xəttdir. Burada hərflərin üçdə bir 
ııssəsı ux-xr’1̂1 ona görə də suis-“üçdə bir, üçüncü hissə” adlamr. 0 , orta 

və ırı o çu oı o ış əmrdi. Onono sulsu, adətən, rəsmi sərəncamSar, fərm anlar
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yazmaq iiçün istifadosini tövsiyə edir. Bununla yanaşı Quranın ü/.ü, nadir 
hallarda tam motni, daha çox hallarda sərlövhələr bu xəttlo köçürüliirdüş Ona 
görə də bu xott növü mühəkkəkiıı yerini tutmuşdu. Şəxsi, yaxud sifariş olunan 
olyazmalarda sulsdan istifadə olunurdu, tez-tez basma yoiu ilo fəsiiləriıı vo 
başlıqların, mcdolyon sahiblərinin adları ekslibris (şəmso) yazılır, kolofon 
tortib edilirdi. İri suls xətti ilo adətəıı, memarhq tikililəri üçün bəzokii qeydiər 
cdilirdi. Həm iri, homdə orta ölçülü sulslə xottatiıq yazı nümunəsi olan qit'ə 
yazıhrdı.

Qeyd cdək ki, suls üsiubunu işlədən Türk ııstaları Abdallah Seyrafmin 
nizamnaməsinə əməl cdirdiiər. Ya‘kut Müstəsimin qaydaları əsasında onun 
hazırladığı xətt-sulsi İrani də başlanğıcını buradan götürür. Bu nizamnamo ilə 
vazıian zaman qələmin ucu nazik, qələmin diametrinin eninə bərabor kosiiirdi.

TAIJKI XƏTTİ

Bu, siirətlə yazılan, kursiv və dəyirmi xəttdir. Orta əsr xəltatian onun 
şəklini dəyişmiş, suls hesab edərək müstəqil xətt üslubu soviyyəsino 
qaidırnıışdılar, Bu xəttdə hərflərin bir-birinə nisbətdə öiçüsii sulsdəki öiçiilərə 
borabor İdiso do, onlann öz aralarmda birləşməsi fərqlənirdi, çünki xətdəki 
hərflərin aitıda biri düzxəttli idi (sulsda-üçdə biri). Beləliklə, tauki özüniin 
kiçildiimiş forması olan rika ilə biriikdə klassik altılıqda daha kursiv xott idi. 
Oııda bütün xəttlər eyni qalınhqda çəkilir, nazik və qalın elementlərin novbə- 
ləşdiriiməsinə likir veriimirdi. Bu səbəbdəıı ucu dəyirmi, qahn və uzun 
kəsiion qoləmin yonulması tövsiyyə olunurdu.

Adətən onda nəinki sözdəki biitün hərflər, həm də ayrı-ayrı sözlər bir- 
biri ilə öz araiarmda birləşirdi. Bu da xəttə cəid, sürətii yazt görkərni vcrirdi. 
laııki xətti iiə padşahm adından hökmlər, yaxud hədiyyənin üstünə 
tosdiqiəyiei qısa qeydiər, ən mühüm dövlət kağızları və məhkəmə aktları 
yazılırdı. Zaman ötdükcə, XIV əsrlərin sonuna doğru bu üslubla oiyazmaiarm 
axırmcı səhifəsini yazırdılar. Belə olyazmaların özündo Quran da daxii 
oimaqia dünyavi, iiahiyyat və ibadət haqqmda əsərlərin “buraxıhş nıəlu- 
ınatları” yazıiırdı. Beiə sürətli yazı xətti barədə bizə XI əsrin Misir müəllifi 
molumat vcrir: “Onun hərfləri...biri digəriııə kcçir və onlarm hamısı birlikdə 
biıiəşiriər. Bıı. ona görə edilir ki, vacib məktub gecikmədən yoia sahnsın”.

Bu ciir kağızlarm nccə yazıiması barədə İbn Xaldun bclo məiumat vcrir: 
“Kaiibin vəzifəiərindən biri tauki xottini miikəmməi bilməkdir. Bu o deməkdir 
ki, katib ümumi görüşə gələn hökmdarın qarşısmda oturub ən qənaətli və 
sliiistik forma’da hökmdardan aldığı qərariarı siirətiə vaza bilməiidi.
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RİKA XƏTTİ

İbn Nladim məlumat verir ki, bu xatt Oslubu s u lsu n  asasıncia yaranm.ş v3Ibn Nadmı məmmaı vcıu -----  ■
fbrmaıtlannın vo başlıqlann yazllmasmda .s t ıla *  oluntırdn. R.ka 

U « »  * *  xaraktcristikas, ilə haqqmdao/ıınuu osas \araıau ıMirvaaı n<? j
hcc nə ib  ibrqbnmir. Yalnız bir fərqi var -  onun h ^ fb n n m  olçulən kıçık, 
\ r/ılısı na/ikdir Bu. qoləmin yonulması üsulu ilə ızah edılır. Onıın ucu yumru 
olmaq'la taukidəkindən daha nazik və qısadır. Bir sözlə, bu xətt surotlı, kursiv 
v,ı yumru üsltıbdur. Xjrda, zərif, eyni zamanda sərbəst üslubu onun ıstıfadə 
dairəsini müoyyən etmişdir. Xüsusi və şəxsi məktublar kıçık kağıziarda 
onunla ya/.ıhrdı (adı da buradandır). Bir qədər sonra əyləncə mozmunlu kiçik 
hckayəlorin, ilUistrasiyah nəsrin, kompozisiyaların üzləri bu xəttlə 
köçiirülmoyo başlandı. Adətən “ali üslubun” ən yüksək tomtəraqlı yazısı idi. 
Homçinin onunla ilahiyyat kitablarının ilk vərəqindo hicaz, bəzi hallarda 
Quranın ilk səhifələrinin tərtibatım, dünyavi əsərlərin sonuncu vərəqini, 
osasən ya/.ının yeri və tarixini, icraçının, əsərin sifarışçisinin adını və s. 
öziindo comloşdiron kolofon rika ilə yazıhrdı. Görkəmli yazı ustaiannın xətt 
nütrmnolori-qit‘o bu xətt üsiubu ilə yaradıiırdı. Qeyd etmək lazımdır ki, rika 
vo tauki xottbrinin xarici görünüşünün əlahiddə funksionai oxşariığı ona 
gotirib çıxartraışdı ki, əyaiətbrdə çox vaxt hər iki xətti rika termini altmda 
başa düşürdüiər.

NƏSXXƏTTİ

Bu terminin ənənəvi etimologiyası -  “başqa xəttiəri əvoz eh-nək” 
mənasında “məhv etmək, əvəz etmək, üstündən xətt çəkməkdır” . Ancaq bir 
sıra xott mütəxəssisbri onu “yeııi, təzə” kimi izah edirbr. Bizitn dövrə qədər 
nasx bütün müsəlman şərqində ən populyar və geniş yayılmış xott üslubudur.
XX əsrdə bütuıı çap şriftbri (qozet, jurnai, kitab) onun bazasmda yaradılıb. 
Sözdə hərflərin dəqiq, aydm baianslaşdınlmış qaydada yazıiması və 
birbşdirilməsi bu xottin hamı tərəfindən qəbul ediiməsinə səbəb oimuşdur. 0 , 
başqalarına nisbətən daha asan öyroniiirdi. Mütəxəssisİərin və xottatiann çoxu 
iıcsab cditior ki, mühəkkək, reyhani və suis elementlərinin daxil olduğu 
qaydalann n.üiənasibliyi əsasmda meydana gəimiş, lakin onda horibr 
göstorilon xottlərdəkinə nisbətən elə də iri deyildir. üüzxəttii və əyrixəitii 
clcmentbrin nisbəti bəräuərdir yəni; - əiiinin əliiyə. Kitäbiann üzü 
köçiirüiorkon xırda., az haliarda orta, nadir hallarda iri (əsasən qıt‘a) ölçülü 
nosxdor. isiiiadə ediimişdir. Bu xəttlə yazı vaxtı qəiəmin ucunu azacıq çop, ya 
sıılsun. yn da nəsioliqin normalanua uyğun kosirbr. Göriinür, nssx üsiubu X 
■r,rın sonlarından ıstıfadə oluiımağa başiamışdır. XI əsrin birinci y an sm d a
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yaradılmış əiyazmaian bu qənaoto golmoyə imkan vcrir. Sonrakı iki osr yarım 
vaxt or/.ində “nəsxin” yeni xott forması yaramr. XiII -X IV  osrbrdo mo- 
qollann hakimiyyoti dövründə öz populyarhğmı müvoqqəti itirsə do. Yaqutun 
üslubu xottatlar arasmda XVII əsrin sonu -X VIII əsriıı ovvəlbrino qodər 
hakim olmuşdur. Xottat Əhmod Neyrizi nostoMiqin xaraktcriııo uyğuıı 
eiemcntior daxil etm əkb onun görkomini bir qədər do dəyişorok, onu yeni 
formaya saimışdı. Oiıməd Ncyrizi bütün düzxəttli və şaquli eiementiori daha 
nazik vo incə etmiş, ancaq oniarın əyrixəttii elementiərb əlaqosini saxlanuş, 
cyni zamanda “İrak”məktəbindon suisdən daxil olunmuş artıq dekorativiikdən 
imtina etmişdir. Xəttatlar bu usta tərəfmdən formalaşdmlmış qaydaiara omol 
cdirdibr. Quran vo ilahiyyat kitabları da daxii oimaqia, orta əsriərdə bütün 
kitab məhsullarmm əksəriyyətinin üzü bu üslubla köçürülmüşdür. 
Baxmayaraq ki, XIV əsrin sonunda poetik əsərlərin köçiirməsindo yeni xətt 
üsiubu olan nəstəlik onu bir qədor sıxışdırmış, XVIII əsrin əvvəlindo həmin 
proses nosr ə.sərlorində də baş vermişdir. Lakin XX əsro qədər nosx öz 
popuiyarhğım itirmomişdir. O, nəstəlikb yanaşı xəttatlar və bədii vazı ustalan 
arasmda əsas iisiub olmuşdur.

I ürk diinyasında geniş istifado oiunan ənonovi, ərob monşoli funksionai 
toyinatiı xəttləri nəzordən keçirdikdəıı sonra biz biiavasitə miiii xiisusiyyotdon 
yaradılmış xəttbr iizorindo dayanaq. Bu ərəb qrafıkalı yazt üsiublan osasmda 
yaradtimış Tobriz xəttatiıq məktəbinin yaratmış olduğu xott nümunobridir.

TƏLİK XƏTTİ

Xəttiıı Öz adı -  “bir-birindən astlmış” olduğu üçün göstorir ki, burada 
bütün hərilor bir-biri iiə birbşm iş və buna görə də xətt kursiv və itiyazıhdır. 
0 , XI əsrin sonu -  XII əsrin əvvəiində kargüzarlar və katiblərin tocrübəsində 
meydana gəimiş vo formalaşmışdır. Qnlar tauki, rika vo ııəsx kinıi xottbrin 
qaydalanndan istifadə edərək, orta osr əiifbalarmdakı hərflorin dalğavari-yum- 
ru və girintil.i-çıxmlıh eiementlorini buraya daxil etmişbr. Sırf dəftoıxana 
ehtiyacı üçün yaradıinuş toiik, XIV əsrə qodər öz xarici göriinüşünü 
doyişmodən miixtolif yazışma və məktubiarın tərtibindo istifadə ohınmuşdıır. 
Qeyd cdilən dövrdo bu xəttin əhatə dairəsiııi genişləndirmok üçiin cəhdior 
cdilsə də, (mosəlon, kitab üzünün köçürülmosi) bu tocriibə özünii 
doğruitmaıruşdır. Çünki, bu xəttiə əiyazmalar bizə qədər az rniqdarda golib 
çatnuşdır. XTII vo XIV əsrbrdə təiik tədricən öz mövqeyini itirorok, yerini 
onun osasında yaradılmış yeni xott iislubu şikəsteyi toiikə (“sınmış təiik”) 
vcrnıişdir. Bıı xott noinki öz soləfini istifadədon tam çıxartdu hom də onun 
adına yiyoiondi. Ona görə də xəttatiıq üzro monbəlordə onu toiiki-osl (“əsas
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tolik"), yaxııd taİiki-qədim (“köhnə ta iik”) adlandırmış, vo şikəstə söztinü
Dİav? etməmişlor. . . .

ŞİKƏSTEYI-TƏ‘LIK XƏTTl

Yazı ustaları arasında kök salnıış möhkəm ənənə bizə məlumat vcrir ki,
XIV osritı sonlarından bu xətt köhnə təliqə əlavə kimi formalaşmışdır. Onu
Tcymıırun (1405-ci ildə vəfat etmiş) yanında xidmət edən xəttat Tacəddin
Salmani işləyib hazırlamışdır. Şikəsteyi-taiik aydm, itiyazılışlı dəftərxana
üslubudur. Burada dəyirmi elementləri mühüm rol oynayan horflərin yazıhşı
müstəsna dərəcədə, hətta tauki, yaxud rikadakından da çox stilləşdirilmişdir.
Sözdəki hərllər nəinki öz aralannda birləşir, hətta bizim adət, etdiyimiz
uyğunluğunu və xarici görkəmini itirir. Sözün sətirdə, hərflərin isə sözdə
tutduqları ycrdən asılı olaraq onlann forması və ölçüləri dəyişə bilir.
Baxmayaraq ki, təliqə xas olan qaydada onun işlənməsinin standart trafareti
vardır. Lakin göstərdiyimiz vəziyyət bu üslubla ya/ılm ış sənodbri oxumaqda
çotinlik yaradır. Sətirdə sözlər adətən bir-birinə bitişik, yığcam ya/.ılır. Digər
kursiv xəttlərindən fərqli olaraq, burada sətirlər arasındakı mosafo gcnişdir.
Qələmin hərəkətindən asılı olaraq sözləri və onların elcmentbrini yazarkən
xətt öz dolğunluğunu və cazibəsini itirir. Çünki bu zaman qalından ııa/iyə və
əksinə keçir. Bu nizamnamə ilə yazmaq üçün qobmin ucıı bərabər, orta
uzunluqda və nazik, en kəsiyinin diametrinə bərabor, yaxud onun %-ü
həcmində kəsilir. Şikəsteyi-təİik sırf dövlət işgüzar yazışmalarında istifadə
olunmuşdur. Onunla fərmanlar, əfetmələr və sərəncamlar, məhkəmə qərarları
və notariat sənədləri yazıhrdı. Bu xəttlə kitab üzü köçürülmürdü, ancaq stiliııə
görə nümunəvi toplular hazırlayarkən ondan istifado olunurdu. Təlikin ən
populyar dövrü -  XIV-XVI osrlərdir. Sonralar yeni xott, nəstəlik və onun
itiyazıh varianti-şikəsteyi-nəstəiikin sürətlə yayılrnası ib  əlaqədar olaraq
şikəsteyi-ta likin əhatə çevrəsi daralır və XIX əsrin ortalarmda isüfadədən 
çixır.

TÜKK XALQLA.NNIN KİTAB VƏ KİTABXANA M Ə P Ə N İY Y Ə T İ

NƏSTƏLİK XƏTTİ

Bədıı yazı sahəsində nüfuzlu xəttatlıq nəzəriyyəçiləri şübho etmitlər ki, 
j\ı xətt nəsxə və təlikə xas olan ən yaxşı cizgibrin orqanik birləşməsi 
nətıcəsııı ə yaranmışdır. Əgər nəsx riyazi proporsional, dəqiq, aydın və 
oxuüaq.ıdirsa, təhk qənaətcil və kursiv itiyazma xəttidir. Bu komponentlərin 
 ̂ ır əşınəsın ən nəstəlik adlanan yeni xətt üslubu meydana gəlmişdir. Burada 
.'■ərtbrın proporsıya qanunu ancaq ona məxsusdur. Məsələn, əlifm hündürlüyü 
uç noq əyə əıa ər n. İki əyridən və üfıqi-yumru əsasdan ibarət olan ba və 
ona oxşar hərflənn bır, onlann əsaslan iso altt nöqtə hündürlüyə malikdir.
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(’mıin, əynın və onlara oxşar hərflərin aşağı yumru hissəbri onların 
v azıld ıq lan  ovahn üçdə ikisinə bərabərdir və i.a.

Hərflərin yumru və düzxəttli elementlərinin qarştlıqlı nisbəti miixtəlif 
tıizamnaməbrdən asılı olaraq müxtəlifdir. Qələmin dili adətən orta uzunluqda 
nazik, miirokkobin tədricən axması üçün yarıq dili iki borəbər hissəyə 
ayırmalıdır. Qələmin ucluğu azca çəp, ancaq 65 dərəcədən az olmamaqla 
kəsilməli, dilin cni qələmin diamctrinin %- tıü keçməməli idi. Yeni xətt 
üslubu tez bir zamanda xəttatlann və əlyazma həvoskarlarının rəğbətəni 
qazandı.

Onun tokmilbşməsi üçün xəttatların bir çox nəsilləri çalışaraq ycni xottə 
parlaq naxış, proporsiya, keçidlərin axıcılığı, estetiklik, bədii gözollik 
elementbri gətirdilər. Yazı ustaları arasında qəbul olunmuş nonnativ əsərlərdə 
xəttatlıq sənətində dair xüsusi traktatlarda qeyd edilmiş ənənə bu xəttin 
yaranmasını Mir Əli Təbrizinin adı ilə bağlayır. Türk bioqrafı və stilisti 
Mustafa Əli Çələbiyə (XVI əsr) görə Təbriz bu xəttin orjinal nizamnaməsini 
yaratmışdır. Həmin dövrdə (XIV osrin ikinci yarısı -  XV əsrin birinci yarısı) 
Təbrizdə eyni adda iki xəttat yaşayıb işbmişdir. Ancaq iran alimi Məhdi 
Bəyaninin tədqiqatı nəticəsində məlum olmuşdur ki, iislubun yaradıcıst, bir 
çox yeıii və Avropa tədqiqatçılarının hesab etdikbri kimi, Mir ö li, B. İlyas 
Təbrizi Baurçi deyil, Mir ƏIi B. Hosən Əs-Sultani i'əbrizidir. O. F. 
Akimuşkin hesab edir ki, Həqiqətdə isə vəziyyot bir qədər başqa cür 
olmuşdur. Mir Əli B. Həsən “nəstəlikin ixtiraçısı” olmamışdır. Ancaq onun 
sözsüz ki, icra etdiyi xəttbr içərisində özünün zərifliyi ilə seçilon nəstəlik xətt 
üslubu özlərinin fantaziyası, yaradıcılığı ib  formalaşdıraıı xətt ustalarınm 
arasmda birincibrdən biri olmuşdur. Mosələ orasmdadır ki, XIV əsrin biriııci 
yansmdan başlayaraq bizə çalan əlyazmalar əyani surətdə göstərir ki, arealın 
qorbində yazı ustaları arasında uzaq nəstəliki xatııiadan yeni xətt üslubu 
yayılmağa başlathışdır. O, hələ incə və proporsional olmasa da artıq kursivliyi 
və iti yazılışı ilə forqbnirdi. Bu xəttin yaranması təsadüfi deyil, tam qanuna 
uyğun, kitabçılığın əvvəlki inkşafının mərhələləri ib  olaqədar idi. Savadlı 
adamların sayı artırdı. Xəttatlar kontingentinin artdığına baxmayaraq proses 
yavaş gedir, bu inkişaf kitaba olan tələbatı daim artınrdı. Yeni, surətlə yazılan 
xott təbb olunurdu. Nostəlik belə xətt iislubu idi. Mir Əli B. Ibsən i'əbrizi 
xəttin formalaşmasında mühüm rol oynayaraq öz traktatmda onun 
mütənasiblik qanunlarım nəzəri cohətdən əsaslandırmışdı. Bundan başqa, 
görüniir, bu xəttə yazı iiçün qələmin yonulması və ucunun kəsilməsi üsulunu 
da yctıilik kimi o gətirmişdi. Sonra mədəniyyət tarixində tcz-tcz rast gəldiyi- 
miz hadisolərdən biri baş verdi, nəsilbr bu xətti yaradan şəxsbri tamam 
nnutdular və nostolikin yaranmasım təkcə Mir Əli Təbrizinin şəxsiyyəti ib  
bağladılar. (215. s. 351)
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Yııxarıda qcyd otunantan OmuraiIəşdirmAdən =vv?l tedqiqatç, 
„  Akimu kinin fikrino miinasitetimizi bildijmək vac.bd.r Oorkəmh a!,m 
bilm™,* dcyil ki, islam dünyasmda mmbrlə msanlaı, eləcə də pcşəkar 
V H nr'va /f-- xətt nümunəbri to rində  ekspermentlər etm.ş, bəzən elə 
nianipulväsivalar olunmuşdur ki, onu tammaq və Üslubunu m uəyyənləşd.nn* 
eəıin olürdu. Heb nüsxəbr xəttatbrın fərdi fantaz.yas, olaraq bər lıans, b,r 
kitabxana fonduntla qalmağa məhkum idi. Xətt üslubunu yaratmaq oııu qam,- 
mbşdirınA, təbliğini və yayılmasmı təmin etmək ışım yalnt/ m əktəbbr cıh 
bilərdi ki, Təbriz xəttathq məktəbi və onun nümayəndəs, Mk' Əl, Həsən
Tobrizi həmin şoxs olmuşdur.

Nəstəlik xəttatlar tərəfmdən çox tez tanındı. Onları daha çox colb edən
hu xəttin yığcamlığı, sürətlə yazılması, asan oxunması, zərifliyi idi. Özünün
xiisasiyyətlərinə görə nəstəlik, sanki, poetik sətrləri yazmaqdan ötrü xüsusi
yaradılmışdı. O, qafıyə və rədifləri əyani surətdə qabardır, şcrin ritmini
özünün rəvan, uyğun hörgüsü əsasında həkk etdirirdi. XV əsrin olyazmaları
harada yazılmasından asılı olaraq, məsələn, Şirazda, Jəbrizdo. Heratda tərtib
olunmuş kitablar yeni xətt üslubunun əhəmiyyətli variasiyalartnı göstərir.
Ancaq həmin əsrin sonlanna doğru iki məktəb: a) Təbrİ7-!Ierat məktəbinin
əsası Əli Cəfər Təbrizi (860/1456-cı ilə yaxın vəJat etmişdir) tərəfindən
qoyulmuş, sonralar Kəmaləddin Behzad tərəfindən inkişaf etdirilmişdi. b)
Xorasandan və Orta Asiyadan Şiraza və Bağdada köçmüş əsasən Abd ər-
Rəhman əl Xarəzmi və onun oğlanlan Abd ər-Rəhim və Abd əl-Kərim
tərəfindən yaradılmış Şiraz-Bağdad məktəbləri daha çox seçilirdi. Onlarm
iislub detallarınm fərqinə varmadan qeyd edək ki, birinci məktəb, adları
xəttatlıq tarixinə düşmüş Sultan-Əli Məşədi (926/1520 vəfat etmişdir.), Mir
Əli Xəravi (951/1544 vəfat etmişdir) və Mir Imad əl-Həsəni (1024/1615 vəfat
etmişdir.) kimi şəxsiyyətlərin adı ilə bağlamr. Ərəbyazılı arealda bu məktəbin
nizamnanıəsinə hələ də əməl olunur. İkinci məktəbin nümayəndələrinin
adlarına (yaradıcılardan başqa) bədii xətt incəsənətinə aid əsərlərin heç birində
rast gəlmək olmur. Belə vəziyyət görünür, onunla bağlıdır ki, tədqiqat
müəllifiəri bu vazı üslubunu qəbul etmədiklərindən, məktəbiıı nümayən-
dələrinin adlarını görkəmli xəttatlann sırasına salmamışiar. XVI əsrdə Şirazda
iəaliyyəldə olan həmin məktəb XVII əsrin əvvəllərində tədricən ö z  təravətin i 
itirir.

Əlyazmalann üzləri köçürülərkən, adətən, xırda və ya orta nəstəlikdən 
ıstıfado olunurdu. Iri ölçülü nəstəlikə xəttatlar yalmz ayrı-ayrı vərəqiərdə 
boyiık formath xətt nümunələri yaradarkən müraciət edirdilər. Belə 
numunələn hədn yazını bılən və qiymətləndirən adamlar əldə edirdi. Nəstəük

US !*. " əsrlətdə poetik əsərlərin yazılmasuıda şəriksiz lıökm
surımışdur. naxmayaraq ki, sonrakı M,M ’ ..................

v . o . A R . N . N  K İ T A B ^ Ə K İ T A B X A N A  M Ə I Ş N İ Y Y Ə T İ

yiizillikdə tətbiq dairəsi xeyli d ara lm ışd ır.
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ancaq istifadədən çıxmamışdır. Digər üs!ubların-suls və təlik xəttlərin aqibəti 
do belə olmuşdur. XVII əsrdə nəsx çox geniş yayılmışdı, nəsr əsərlərinin iizü, 
osasən onunla köçiiriilürdü. Bu yüzillikdə nəsx funksional möhkənılənmiş xətt 
kimi qalırdt. Quranm, ilahiyyat və dini kitabların, həmçinin dünyavi nəsr 
əsərlərinin surətbri onunla yazılırdı. Mənbəlor göstərir ki, Quranııı üzüniin 
nəstəliklə köçürülməsi üçiin dəfəbrlə cəhd etmişlər, lakin bu təcriibədə vüsət 
tapmamışdır. Budaq Qəzvini "Cəvahir-Ələxbar”, ebcə də Qazı Əhməd “ 
Giilüstanı hünər” əsorbrində qeyd edirlər ki, Dust Mühəmməd b. Süleyman 
Xaravi 968/ 1560-61-ci ilbrdə məşhur xəttat Şah-Mahmud Nişapuri 
(954/1548-ci ilə qədər) Quranın üzünü şah Təhmasib üçün bu xəttb  Təbriz 
şəhərində köçürmüşdür. Qazı Əhməd həmçinin qeyd edir ki, Malik Deyləmi 
(969/1561-62'vəlat etmişdir) Qəzvində beb  bir işə girişmiş, Iakin sona çatdıra 
bilməmişdir. Səltənət kitabxanasmda 1093/1682-ci ildə usta Məhonıməd- 
Hüseyni Nəvras Dimavəndinin nəstəliklə üzü köçürülmüş nüsxəsi saxlanılır. 
1268/1851-52-ci ildə Nəsirəddin şah Qacarın əmri ib  Tehranda saray xəttatı 
Əsədullah Şirazi Quranm surətini nəstoliklə çıxarmtşdtr.

ŞİKƏSTEYİ NƏSTƏIJK X Ə IT İ

Bu xətt növü XVII əsrin birinci yarısmda nəstəlik üslubunu siirətb 
yazmaq cəhdi nəticəsindo mcydana gəlmişdir. İlk vaxtlarda bu üslub şoxsi və 
işgüzar yazışmalarda geniş işlənən şikəsteyi-təlikin güclii təsiri aitında 
olmuşdur. Xəttin sonrakı. tədrici inkişaft şikəsteyi nəstəlikin yaranmasına 
səbəb olmuş və o, sonradan sadəcə şikəstə adlanmışdır. Təlikin itiyazma 
prinsipbritıi nəstəlikdəki uyğunluqları saxlamaqla, tətbiq etm əkb ən siirətli 
yaz.ı xətti alınmış və o, indiyədək işlənilir. Bu xətt nəstəlikə xas olan bir çox 
estetik kefiyyəibri saxlamışdır. Ənənəyə gövə, onun yaradıcısını Hosən xan 
Şamlunu (1100/1688-89 vəfat etmişdir ) hesab cdirlor. O, öz əsorlərində 
nosləltkın itiyazılı tərəlinə daha çox fıkir vermişdir. Dərviş Abd Əl-Məcid 
Taliqaninin (1185/1771-72 vəfat etınişdir) və Məhəmməd Kazım İsfahani 
Balenin (1229/1814 vəfat etmişdir) yaradtcılığında öziinün çiçokbnmo 
dövrünü yaşamışdır, Biitün xətt ustalaıı bu və ya digər dərocodə bu ııstaların 
nizamnaməsinə əməl etmişbr. Adətən, şikəstcyi-nəstəlik foıdi vo qeyri-rəsmi 
yazışmaJarda istifadə ohınurdu. Ancaq XVIII əsrin sonunda və XIX əsrdə bu 
>:oUİo yazılmış dövlət sənədləri də bizə gəlib çatnv.şdır. Nadir hallarda 
kitablarm iizü bu xəttb  köçürüliirdii. Yalnız iki böyıik kalliqraliya ııstası: 
Dərviş Abd əl-Məcid (Sədinin “Bustan” əsərinin bu xottlo olyazmast hazırda 
Tchran da, məclis kitabxanasında saxlanıhr) və Məhənıməd Şəfi Visali Şirazi 
(1783-1846) bu addımı atmışlar. Qeyd ctmok la/.ımdır ki, sətirdə sözbrin
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hiti.şik yazılınadığına göro bu xətt şikəsteyi-təlikə ııisbətən daha asaıı 
oxunurdu.

()n osrlik xətt üslublarının tarixinə ekskursumuzu bitirərkən, qeyd etmok 
ycriııə diişərdi ki, kitab sənətkarlığmda xəttatlar əsasən iki üsluba: nosxə (X 
osrin ikinci varısından) və nəstəlikə (XIV əsrin sonlarından) üstiinlük 
vermişlər. Bıına əmin oimaq üçün əlyazmaları kataloqunıı vərəqbmok 
kilayətdir. Cosarətlə demək olar ki. bi/ə gəlib çatan əksər olyazmalar bıı 
xəttlərlə yazılmışdır.

Bu yerdə bir daha qeyd olunmahdır ki. standartlaşdınlmış yazı formalan 
daim xəttlərin iti yazılması, aydmlığı və dəqiqliyi istiqamətində formalaşmış 
və inkişaf etmişdir. İlk baxışdan elə görünə b ibr ki, bu proses bir və ya bir 
neçə, xəttat qrupunun şəxsi istəyindən doğmuşdur. Yazıçı yaradıcı axtarışları 
vo istedadı arxasmda yeni xəttlərin yaranmasma tələbat, konkret əya lə tin  
sosial, siyasi və mədəni inkişafından irəli gələn vo zamanın təbbi olan tarixi 
şərait dururdu. Məsələn, VIII əsrdə müsəlman impcriyası (Ərob xilafəti) 
yarandıqdan sonra işğal olunmuş regionlarm, ictimai-siyasi, mədoni və 
iqtisadi inkişafm müxtəlif məriıələlərində olan ölkəbrin, xalqlann sayı artdıq- 
ca, dövlət dəfbrxanasından göndərilən rəsrni sənədlərin, işgiizar kağızların 
sayı on tləfəbrlə çoxahrdı. Bu vəziyyət təkcə dövlət aparalmda nıomurlarm 
saymm görüııməmiş həddə çatdırılması ib  yanaşı, cilalanmış, kursiv, iti 
yazılışı, asarı oxunan, xüsusi olaraq dəftərxana ehtiyaclarma xas yeni xətt 
formalarmın yaranmasmı təbb edirdi.

Sonralar şəhəılərin coşqun inkişafi, ticarətin və sənətkariığın 
genişlənməsi, mədəni həyatın sosial əsasının genişlənməsinə şərait yaratdı. 
Sənətkarlaı, xırda tacirlər, aşağı və orta soviyyəü ruhanibr, yerli bürokratlar 
arasından şəhər zıyalıları çıxır və bu da savadlı adamların saymı çoxaldırdı.

vəzıyyət kıtaba təlabatı, biliyə həvəsi artırırdı. Ancaq yazarlann 
sərəncammda olan xətt üslubları bu tələbatın ödonilməsini ləngidirdi, 
ay ın ığı, əqiqlıyi, asan oxunuşu ilə fərqbnən kursiv, iti yazılışlı xəttbrin 

j na,L° mƏf  ılə^  °junu!'du. Bir sözb, oıılar lıəm təbb  edənbrin, həm də 
' e on ərın to a atını ödəməli idi. Kitabların üzüııün köçürülməsi üçün belə

/  s s, xətt us u arı ərəb, türk və fars xəttatlarının bir neçə nəsli tərəfindən 
yaıadıldı və tormalaşdı.

so rıiı^ l'm^ r SOS'a' l3'a^atc*an ^a§cla 3ro^ qrafıkalı yazmm inkişafma məhdud
bsovvürhr ^azı u^ annm təs’r>- konkret əyabtdə mədəııi-estetik
VO mədoni oh n l ? 1 xüsusi-v>'ollər*1 müsəlman areahnda sivasi, iqtisadi 
vo ınodonı olaqolor vo s. cıddi təsir göstərirdi.
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BƏDİİ YAZI SƏNƏTKARLICI

Ərəbqrafıkalı yazmın xüsusiyyətləri üzərində geniş dayandıq. Hərilərin 
düz və oyrixətt elementbriııin mütənasibliyi, sonuncuiarın bir-birinə 
uyğuuluğu (hər hir xott üçün xavakterikdir) aydm və dəqiq yazmağa çalışmaq 
vo başqa mosələbr nəzərdən keçirildi. Əl-xətt ma yakra -  “Xətt odur ki, 
oxunur” formulası yaradıcı axtarışlar aparmaq və estetik istəkləri ödomək 
üçiin xəttatlar qarşısında sonsuz imkanlar açırdı. Orta əsrbrdə məlum olduğu 
kimi, mənəvi mədəniyyət bir çox forma və baxışlarda, o cüm bdən xottatlıqda 
öz əksini tapmışdır. Aydın və gözəl yazmaq sənəti yüksək qiymətləndirilir, 
tərifı göylərə qaldırılır, biliyin, zəkanın ölçüsü hesab edilir, nüfuzlu və əziz 
sayıhrdı. X-XI əsrlərdə yaranmış bir hədisdə deyilirdi: əl-xətt nisf afü l 
(“Yazı-biliyin yarısıdır”). Başqa müsəlman ölkələrində olduğu kimi, İslam, 
Türk diinyasında da rəssamhq, təsviri yaradıcılığı məhdudlaşdırırdı. Qələm 
ustaları arasmda və orta əsr feodal cəmiyyətinin savadlı dairələrində geniş 
yayılmış yazı ənonələri nöqsansız yazı xəttləri etalon sayılan bir çox mahir 
xottatiarın adlarını qoruyub zəmanəmizə qədər çatdınmşlar. Təbii ki, hər nəsil 
onların sırasma öz nümayəndəbrini vermişdir. Təəssüf ki, məşhur ustalann bu 
siyahıiara daxil olma qaydaları bizə aydın deyildir. Öz ustalığı ilə tanınmış 
xəttatlardan heç də geri qalmayan bir çox sənətkarın adlarım mənbəlor qeyd 
etməmişdir. Son iilər müasir alim-poleoqraflarm tədqiqatları sayəsində 
unudulmuş sənətkarların adları bizə məlum olmuşdur.

Bodii yazı ustaları haqqında məlumatı iki mənbədən alırıq. Birincisi, 
Qazi Əhmədiıı nisbəton yaxm vaxtlarda elmi dövriyəyə daxil olmuş əsəri. 
Beb əsərlər əsasən bioqrafik, soraq kitablarından, xəttatlıq ustalanna həsr 
edilmiş mənbolərdən, miııatürbrdən, cildlərdən, naxış və hədiyyə üçün hazır- 
lanmış əlyazma kitablarına edibn bəzək nümunəbrindən ibarətdir.

Bizə məlum olan b eb  kitabların yaşı XVI osrdən qədim deyildir. Ancaq
o vaxta qodər xəttatlıq sənəti artıq bir neçə yiiz il idi inkişat cdirdi. Kitabların 
tortib edilməsi ənənəsi müsəlman şərqində geniş yayılmışdı. lürk tarixçisi və 
bioqrafı Mustafa Oli Çəlobinin “ Monakib Əi-hünərvəran” (“istedadlıların 
oməlbri”) kitabmı Qazı Əhmədin “Traktatımn” yazılıb qurtarmasından 
(1004/1596) cəmi on il ayırır. Lakin hor iki kitabda doqiq, ardıcvl 
kompozisiyalann, mövzu və sxemlərin mükəınməlliyi eynidit. Bu, göstərir ki, 
hor iki müəllifın səbtləri olmamış deyildir. Belə kitablann mənbəbri sözsüz 
ki, şifahi vo yazılı rəvayətlər, hekayəbr, bəzən ətsanəbr idi. Onlar həm 
olyazma kitablarını yaradan peşəkarlar, hom də dövlət xidmətində olan çox 
saylı munşilər (katibbr) arasında geniş yayılmışdı. Həmin kitablann 
miıəlüriəri xəttatlara vo munşilorə çox yaxın idilər.
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Dusl Mühnnıınod (972/1564 65 ildə vəfat ctmişdir), Malik Dcyləmi 
(969/ 1563 vofat ctmişdir) vo Seyid Ohməd Məşodi (986/1578-79 volat 
ctıııişdir) saray xottatları, Qazi Əhmod isə xəttat və munşi olmuşdur. Dust 
Miihoınmodin 1 şah 'Fəhmasibin qardaşı Bohram Mirzə iiçiin 951/1544-45-ci 
ildo tortib ctdiyi alboma (mürəkko) vazdığı ön sözlə Qazi Əhmədin əsərini 
miiqayiso ctdikdo, hər iki osərdo kompozisiya oxşarlığma diqqət yctirməmək 
olmıır. Molız bu oxşariıq dcməyə əsas verir ki. xəttatlara və rəssamlara həsr 
olunmuş traktatkırın meydana gəlməsi bədii yazı nümunəlorini və ayrı-ayrı 
miııiatiaiori əhato edən albomların tərtibatı təcrübəsilə -sıx bağlıdır. 
Baxmayaraq ki, orjiııal, müstoqii əsərdir (əlyazma kitab ustalarmın bioqrafık 
liiğoti), hor haldaonu böyük albomıın müfəssəl annotasiyası hesah etmək olar. 
i ’əbii ki, bu qəbildən olan əsərlər qələm və fırça ustaları haqqında bizim 
molumatlarımızın əsasıdır. (215. s. 355)

Başqa moııbələro gəldikdə, onlar göstərilənlərlə müqayisə oluna bilməsə 
də, fraqment xarakteri daşısa da, bəzən əvvəlki materialları dəqiqləşdirirlər. 
Onlardakı fraqmentlər tarixi xronikanı və poezıya antalogiyasım əks etdirirlər. 
Bunkırm adı təzkirodir.

İkineisi, bu sahonin nüfuzlu ustalan tərəfmdən yaradılmış və bədii yazı 
sonətino həsr olunmuş əsəıiordir. Bu əsəıiərin mövzusu və moqsədi bir çox 
osrlor boyu yaradılmış xəttatlıq qaydalan ənənəsini, bodii yazı vərdişlərini və 
reseptlorini, onların miiəllinərinin illər boyu toplanmış təcrübəsini gənc nəslo 
ötiirmək idi. Görkəmli ustalar məsləhət verirdilər: Kağız vo qələm iiçün 
qamışı necə seçmoli, miirəkkəbin, rəngin, boyanın və maye qızıhn hazııian- 
masının resepti necə olmalıdır, qələm nəcə yonulmalıdır, əlin avtomatik 
hoı okino vərdiş üçün miixtəlif xəttləıio nocə məşq etməli, ayrı-ayrı hərflərin 
formaları hansılardır və s.

Bu əsəıiərdə xottathq sənotinin inkişafı barədə zəngin materiallar var, 
lakin homin osərlorin yaradıcıları barədə məlumat çox azdır. Bu cür mənbələr 
xottatlıq tarixinin öyrənilməsində köməkçi rol oynayırlar. Onlarm müəllifləri 
öz soləüərinin Ciskıb və iş metodlarına, yazıya gətirdikləri yeniliklərə, estetik 
meyillorin və baxışların inkişafına, müxtəlif vaxtlarda yazılmış traktatlann 
müqayisəsinə dalıa çox fikir verirdilər. Burada, həmçinin, ənənələrin vacibliyi 
və mölıkəmliyi, onlara oməl olunması osas yer tuturdu.

Bcrlin Döviot muzeyindo saxlanılan XI osrin yazı sənəti haqqında əıəb 
traktatımn naməlum müəllifino göro “ kalliqrafıya sənəti nadir qalibiyyətdir, 
oııa görə də hor nəslo bir xəttatlıq ustası düşür”. Bıı qcyd yuxanda göstərilən 
prolisiona! və norınativ mənbələrlə təəcciiblii dərəcədə uyğunlaşır. Belə 
məııhəlordo, aclələn. tanmmış çox az şəxsiyyətlər barədo nıəlumat veritiər. 
Mosələn. Qazı Əlıməd özüniin moşhur traktatmda (birinci rcdaksiyasmda 25 
/ılhıdco 1004/20 uvqust 1 596-cı ildə ba.şa çatmı.şdır) klassik “altılığııı” 89,
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nəstəliqin isə 59 ustası haqqında molumat verir. Onların çox az hissəsi 
müəllifin müasirləri olmuşlar. Qalanlar haqqmda ənənəyə uyğun olaraq 
özündən əvvəlkiləri tədqiq etməklə məlumat verilir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
yüksək səviyyədə tərtib olunmuş xəttatliq kitabları heç vaxt savadlı 
şəhəıiilərin geniş kütləsi üçün nəzərdə tutulmurdu. Onlar qeyri-adi dərəcədə 
bahalı olduğuna görə, xəttatm əməyini qiymətləndirə və ödəyə bilən müstəsna 
adamlar üçün hazırlanirdı. Xətt sonətkarlığına görə mükəmməl əlyazmalarm 
köçürülməsinə, çox vaxt kompozisiya baxımından mürəkkəb olan rəsm 
əsərlərinə xeyli vaxt sərf edilirdi. Belə kitablara tələbat ciddi olurdu: 0  ilk 
sətrindən son sətrinə qədər vahid, mükəmməl xəttlə köçürülməli idi. Hərflərin 
və onların yazıhşının təııasüblüyü xəttlərin “incə” və “qalmhğı” sətirdə 
sözlərin düzümü, eyni tipli yazının ciddi paralelliyi, yazmın impulsiv yaxud 
axıcılığı, onun fərdiyyəti və inamlılığı-bütün bunlar və sırf profesional detallar 
estetlərə və mütəxəssislərə müxtəlif qeydlər etməyə, fikir, mübahisə, 
mühakimə yürütməyə geniş meydan verirdi. Belə sənət əsərlərinin taleyi 
qabaqcadan məlum idi, onlar ya saray, ya da dövlət məmurunun şəxsi 
kitabxanasuıda öz yerlərini tutmalı idilər. Şəxsi kitabxanasında böyük 
xəttatlarin əlyazma nümunələrini saxlayanlar hörmət sahibi idilər. Otıa göro 
də şahlar, orta Asiya xanlan, Hindistan hökmdaıiarı, Avropada krallar və im- 
peratoıiar maşl'ıur xətt və naxış ııstalarmın əsərlərini topiadıqları kimi. belə 
nadir əsərləri əl-əl axtarırdılar.

XƏTTATLIQ SƏNƏTİ, TƏLİM VƏ PEŞƏKARLIQ

Pcşəkar xəttatın öyrədilməsi və hazırlanması barədə bizə məlum olanlar 
bir o qədər də çox deyil, çiinki bu məlumatlar çox kasad və dağmıqdır, njəlutr, 
mənbəolər bütün diqqəti əsasən sənətkar xəttatlara, bədii yazı ustalarma və 
ustadlara yönəltmişdir. Bu cəhətdən xəttatlığm mabir bıhcisi M.Bəyaninin 
1966-1969-cu illərdə nəşr olunmuş tədqiqatı diqqətə layiqdir. Özünün üç 
ciiidlik əsərində o, nəstəlik üslubu ilə işləyən 1526 xottat haqqmda məlumat 
verir, halbuki, bizə məlum olan normativ mənbələrdə heç 400 nəfərin adı 
göstərilməmiş. Hətta bədii yazı ııstalığına dair kailiqrafrya korifeyləri 
tərəfindən həsr olunmuş osnrbrdo təhsil prosesi ardıcılhqla açılmamışdır. Bu 
sənət xəttatın uəlir məıVoəyidir. Fikirləşirik ki, məsələ daha sadə idi. Görünür, 
bli proscs o qədər adi və gündəlik iş olub ki, müəlliflər sadəcə ondan yan 
kcşib və fıkirləşiblər ki, hamıya məlum olan bu işin dəqiq tosviri heç kəsi 
maraqlandırmayacaq. Maraqlıdır kı, xəttatların necə və hansı şoraudə 
işionməsi heç bir tədqiqatçı tərəfindən yazılnıärjiişdır. Oıta osılərin xəttatları 
və ya xəttathq sənəti häqqmda yazılmış mənboləılə tamş olduqdan sonra
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ııiDİuıu olur ki. hu mənbolər tədris vosaiti funksiyasını ycrino yctiro 
bilnıəınişdi. üu cür monbələr daha çox tnqdimat xarakteri daşıyır vo gəncloro 
xəttatİK] sənətiııin övronilməsi ınetodikasını ö/.iində ohatə etmirdi. Gö/.ol 
.xəuat olmağit çulışun gənclərindo Iıamısı bu sənotin yüksolmoyino çata 
hilmirdi. Yaxşı xəttat olmaq üçün yaxşı rossamdan təoləb olunan 
xüsıı.siyyotlər tələb olunurdu, fordi kcyfiyyətlor və incosənot toınaüllori. Xottat 
döşəmənin. yaxııd xalçanm. bəzi hallarda alçaq oturacaqda əyloşir, dü/, 
haınar taxtanı kağı/m altma qoyub, diziorinin iistünə atır və i.şə ba.şlayırdı. 
liə/ən o. ralıatlıq naminə ayaqlarmm altma alçaq, lakin enli skamya qoya 
hilərdi. Hunu o dövıdə Iıamı bilirdi. Arcalı XfV-XVII osrlordo ziyarət edon 
qorb .soyyalıları işin bu qavda ilə göriiidüyü barədo molumat vcrmişlor. Xottatı 
iş /amanı tosvir cdən bir sıra ıniiniatürlər do vardır. Bunlar bizə, o zaman 
xottatııı masa arxasımia deyil, to.svir olunduğu kimi işiodiyini taın tosəvviir 
ctmoyo imkan verir. Xəttat iş başmda tosvir edən minatiirlərdən biri do 1287- 
ci ildo Bağdadda köçiiriilmüş orəb əlyazmasındandır. O, di/ləri iistündə yazan 
miıtoxossisi təsvir cdir. Bununla yanaşı, XVI əsrin soıumda Hindistanda 
çokilmiş mmiatiir göstorir ki, xottatlıq ustaian yiiksək səviyyəli abidəlor 
\aradarkon bəzən alçaq, lakin gcniş stolun arxasında oturub işləmoyi üstiin 
tıılıııdulaı. I’cşəkar xottatlar hazırlayan məkloblari adətən uslat xəttatlar, yaxud 
bodii >a/ı sahəsindo lanınnıış niituz sahibləri saxlayırdı. Öyronmo prosesi çox 
kıçık şaşlanndan başlayırdı. Xəttatlığın gəlocək ustaları artıq oıı-onbir 
yasmdan taııı olyazmanı səliqoli köçiirə biiirdilər. Monbolər göstorir ki, sosiai 
planda bu ciir məktəblorin tərkibi miixtəlif olurdu, əsasoıı varlı aiiələrin 
ıışaqlan oxuyurdular. Ancaq onların mütləq xəttat olmaJarı nıəcburi dcyiidi. 
Belə uşaqkır ona göro oxuyurduiar ki, o dövrün tələbino uygun gozəl xot!ə 
ya/.mağı bacarsmlar. Moşhur Ilerat xəttaU Abdullah Tabbah (873/1408-ci iio 
yaxm volat ctmişdir) tərcümcyi-halında yazır ki, gözol xətlə yazmağı 
oyronmok üçun bclə məktəblərdən birinə baş çokdim və orada fcodailann və 
ın (acnloi'in uşaqlarıııin moşğu! oiduğunu gördiim. Onun xahişino cavab 
olaraq qol\analtı sahıbi olan atası demişdir: “...orada ağalann uşaqları oxuyur. 
səıı ıso kasıb oğlusan”. Qazi Ohmod Kuminin sözlərinə tiörə. məşhur xəttat 
Mn- s c) .d ()lıməd Məşhodinin məktobində bazar crtosi vo çərşənbo axşamı 
gııııləıı Mo.şhod .şolıərmm cavanları övrənir və kontinqemdo .sohodilordon 
ıharət ıd, Mır Imad Ho.soninin şagirdi Abu Turalm oğlu Xottat Mohəmməd

' 1 l: laha,u 6/!714 vəfat ctmişdir) ö/önön “təzkireyi xəttatan''
( Xottatlıq lıaqqında yaddaş ) əsorindo ya/ır ki, 40 il ərzindo ona müraciot 
cdonlərın ham.s.nı İWrotmişdır. “Onların arasmda v3r|, da, kasıb da, tiirk. və 
lacık honıonm. baş<|a başqa ölkəbrdən bu şəhəro golmi.ş adamlar da vardı” .

^agııdloı ayıı-a\ıı hərllərin ya/ıhrtası vo onların müxtəlif xətiərdə 
ıı\gunlaşdıı iIiikisi xıısusıyyotbrin; vo əsas pıinsipiorini u/un nıüddət və sobrb
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öyronib mənimsəyirdibr. Əlin və qələmin hərəkətinin miioyyən 
avtom atizm inə nail olmaq iiçün ustanın müşahidəsi altmda onlar bu 
hərəkətləri yüz, min dəfəb rb  təkrar cdirdibr. Hər hansı xətt üslubunu
təcrübədo monimsəmək üçün hor xəttat XIV əsrdən sonra dövro uyğun on azı 
üç xətlb, suls, nəsx və nəstəlik xətbri ilə yazmağı mütləq bacarmah idi. 
Yazını öyronon zaman adətən iki məşğələ formasından istifadə olunurdu. 
Kəlami və nəzəri. Kəlami tanınmış nüfuz sahibbrinin xətt nümunəbrinin 
dofolorlə üziinün köçüriilməsidir. Bunda məqsəd şagirddo möhkom və inamlı 
əl, oturmaq qabiliyyəti və dözümlülük, diqqətlilik və intizamhlıq vərdişləri 
aşılamaq idi. 'Bu cür məşğələləri təkcə öyrənməyə başlayan şagirdlər deyil, 
hətta böyük təerübosi olan ustalarda edirdibr. Onlar öz nəsihətbrində təkidb 
qeyd edirdilər ki, belə məşqlər daim, hər gün edilməlidir. Hər hansı ustanm 
əsərini niimunə kimi seçon xəttat tam oxşarlığa nail olmağa çalışırdı. Ancaq 
bu, hamıya nəsib olmurdu. Əgər yaxşv bilənlər qərara gəlirdilərsə ki, surət
orjinaldan seçilmir, onda surət çıxaran belə işarə qoyurdu: “Kiminsə
nümunəsi üzrə hansısa məşğəb”. Bəziləri üzköçürmədə moharotb
müvoffəqiyyət qazanırdılar, çox halda isə nəhəng qəbm  ustalarının 
uümunələrini saxtalaşdırırdıiar. Məsələn, məlumdur ki, şah I Təhmasib (1524- 
1576) özütıün saray rəssamı Müzəffər Əliyə Mir Oli Heravinin kitabının 
surətini çıxartmağı qadağan etmişdi, çünki, heç bir ekspert onların arasmdakı 
fərqi təyin edə biimirdi, Bazarda isə onlar Mir Əlinin orjinalı kimi çox baha 
qiymotə satılırdı. Rəhbərin bilavasitə nəzarəti altında eyni xətt üslubu ilo 
yazan müxtəlif ustalann nümunələri tutuşdurulur, onları seçib analiz edirdibr. 
Məşğələnin bu forması şagirdə göstərirdi ki, həmin ustalar yazıda horflorin və 
onların elementlərinin bu və ya digər uyğunluğundan necə istifadə ctmişbr.
Bu nəzəri məşqələ forması idi.

Bu, gərgin, uzun siirən və ağır omək idi, nəticədo çox az adam 
xəttathğda məşhur olurdu. Ancaq bədii yazı ustalarından danışan bütün 
məlum monbobr onların mükoınmolliyo gedən yolda onıokscvoıliyini vo
iradosini mütləq qeyd edirbr.

Kalliqrafıyanm böyük ustaları və nəzəriyyəçiləri Mir Oli Haravi 
(951/1544-45 vəfal etmişdir) vo Məcnun Rəfıqi (XVI əsrin ikinci yarısı) öz 
traktatlannda ona çağırırdılar ki, öyrənmə prosesində köhno ustaların 
nailiyyətbrindon fərdi yaradıcılıq nəzərə alınmaqla istifadə olunsun ki, xottat 
özündən əvvəlkibrin irsini kor-koranə təqlid etməsin, özünün oıijinal xətti 
olsun. Sonralar Mir İmad Həsəni də bu üsulu məşqi xiyaii ( yaradıcı 
məşğolo”) terminindo özünün nəzəri əsasım tapmışdır. (130, s. 15-16).

Şagirdbrin sayına görə böyük moktoblordo asas rohbarbro onun 
müavinləri (xəlifə) kömok edirdi. Adətən, onlar rəhborin sevimli vo istcdadh 
şagirdbri olurdu. Mosobn, İsiahanda Mir İnıad Hosəninin moktəbino
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şauirdlari. onuıı şagiıdi Abu Tıırab qəbul vo tərbiyə cdirdi. Ustamn vəlatmdan 
sonra ınəktəbə o rnlıborlik etmişdir. Adəton, məktəbbr o qədər do böyük 
olmurdu. on bcşə yaxın şagiıd oxuyurdu. Imtahan işini yerino yetirdikdən 
sonra üzköçiirən ustadan icazə alıb miistoqil işləyir və özütıə çörək qazanırdı. 
Bə/əıı əl)a/maların kolofoııları bi/.ə xəbor verir ki. ti/.köçiirən kinıin 
miişahidəsi aliında lıəyata vəsiqə almışdır. Məsolən, Cəlal əd-Pin Ruminin 
"Mısnəviy i mənəvi' osəri avqust 1488-ci ildo iizünii köçiiron Miihyi b. 
Mahmııd Şa!ı deyir ki, bıı işi “böyük ustad Sultan Məhəmməd Nuruıı caıı 
vandırması" nəlicəsində görmüşdür. 989/1581-ci ildə “Divani Cahmin 
surətini çıxarnnş xəttat Camal Məşhədi qeyd edir ki, “Sultan İbrahimin köhno 
xidmətçisi usta Abdalkıh əl-Miizəhhib ət-Şirazinin qayğısı ib ’T bu iş yerınə 
yctirilmişdir.

Peşəkar katib Mirzə Məhəmməd b. iiinduşah Naxçıvaniyə (XIV). 
(izköçürənin köməkçi vasitəiərindən danışarkən deyir: “Xottat üçün bir sıra 
əşyalar, nıəsələn qanıış qələm, qəbm  yonan bıçaq, miirəkkəb qabı, qanşdsnci 
(mixrək), mürəkkəb və kağız lazımdır. Bütün bunlar öncə yazann özü 
torəiindən hazırlanmalı və bunları heç kimdən müvəqqəti istifadə üçıin 
götürməməli. lakin başqası (yazar) borc istəsə beb  imtina etməməlidir, 
Qoləmi yonulmuş saxlamaq lazımdır, onun ucluğu yazıhmş qalmamaltdır. Hər 
giin isüfadə .olıınmuş qələırı təmizbnməlidir ki, miirəkkəbin nəmi ondan 
tamamib tökülsün. Qəbm  yonan bıcaq daim iti saxlanrnaiı və onımla 
miirəkkəbı qarışdırmamalı! Ona görə də xoşboxt aiim, xəttatlann müəllimi 
Caınal əd-Din Yaqııt Müstəsimi, hansısa yazann işiııdə hər hansı nöqsan, 
soiio.əsizlik görəndə deyirdi: “Onun yonan bıçağı kütləşmişdir! “Həmçinin 
yanında qarışdırıcı və sümiikdən lövhəcik olmalıdır. birinci ona görə ki, 
mürəkkobi bıçaqla yaxııd qəbm b qanşdırmayasan, ikinci ona görə ki, qələ- 
min ucunıı başqa qələmin üstündə yonmayasan. I bm çinin ətirli olması üçün 
mürəkkəbə azaciq miişk. yaxud gül suyu artırmaq lazımdır. Miitləq qaydada 
qobmin uehığunu sitmok üçün yanında əski olmalıdır. Yazarm iş vaxtı 
yonılmaması iiçün miirokkəb qatı deyil, duru və parıldayan olmalıdır... “(130, 
s. 16). Qeyd edək ki, xəttatlar iiçün bu qaydalar ıızun miiddət dəyişməmiş və
XIX osrin sonlarına qədər olduğu kiıni qorunub saxlamlniişdi .

Sıravi xəttat əməyiııin intensivliyi vo işinin cəldliyi barədə ədəbiyyatda 
kök salmış dü/.giin olmayan fık irb rb  razılaşmaq çətindir. Bununla yanaşı, 
hom normativ, həm də rasmi mənbələr bu rəyi təsdiq etməyən müxtəlif 
materiallar verir. Bu matcrial bir növ əfsanə xarakteri daşıyır, orada hoqiqətls 
\ıydurma qınlmaz surətdə birləşmişdir. Xəttatm işində ancaq israfçıhq 
axtarmaq büiün müolÜflərin məlumatlannda qırmızı xəttb kcçir. Adi köçürmə 
surəti onları maraqlandırmırdı. Miiəlünər qeyd ediıxlibr ki, xəttatın işində 
adələn çərçivədən kənara çıx.ı;'1 şcylər onları təəccübləndirir yaxud heyran
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edirdi. Bu isə fenom enbrə xasdır. Beləbri çox az idi. Bir tərəfdən yazarların 
iş vaxtı və sonda etdikbri işarə və qeydlər, digər tərəfdən nəznı və nəsrb 
yazılmış yüzədək kitablan cəlb etməklə özümüzün apardığımız ümumiləş- 
m əbr bunu etməyə bizə imkan yaradır.

Budaq Qəzvini “Covahir əl-əxbar”da (984/1576) yazır ki, onun müasiri, 
məşhur bədii yazı ustası Qasım Şadişah “gündə beş beyt yazır, onları düzoldir 
və tam təm izbyirdi” .

Qazi Əhməd ''Gülüstani hünər”də ilkin mənbəyinə sadiq qalaraq 
məlumatı təkrarlayır. Buxara tarixçisi Məhəmməd Yusif əl-Miinşi “Tarixi 
Mukimxam” (1116/1704) əsərində saray xəttatı Abd əl-Əziz xan xoca Yadgarı 
haqqmda danışarkən qeyd etmişdir ki, o, xanm əmri ilə “Divani Hafız”in 
üzünü köçiirməyə yeddi il sərf etmişdir.

Şah I Təhmasibin kitabxanası üçün Nizaminin “Xəmsə” sinin üzünü 
köçürməyə (hazırda Londonda Britaniya muzeyində saxlamlır) məşhur xəttat 
Şah Mahmud Nişapuriyə üç il yarım vaxt gərək olmuşdur. Kolofona əsasən o, 
cumada II 946/oktyabr-noyabr 1539-cu il tarixdə işə başlamış şəvval 
949/yanvar-fevral 1543-eü il tarixdə başa çatdırmışdır. Visal Şirazinin oğlu 
Mahmud Fars əyabtinin hakimi Məhəmməd Qulu xan Elxaninin sifarişi ilə 
Mirhondun “Rəüzət əs-Səfa” əsərinin üzərində beş il çalışmış, kolofona görə 3 
zülkədə 1265/20 sentyabr 1849-cu ildə işini quıtarmışdır. Kalliqrafıya 
ustalarmın həyatından misallar göstərir ki, tələbbr nöqteyi-nəzərindən 
mükəmməl əlyazması yaratmağa yaxşı rəsm əsəri yaratmaqdan az vaxt tələb 
olunmurdu.

Bununla yanaşı, üzköçürənbrlə və xəttatlar arasmda fərqi saxlamaqla 
yanaşı, yenə də surət çıxarma yüksək qiymətləndirilirdi. M ənbəbr xəttatlıq 
işinin bu tərəfıni də müəyyən dərəcədə əks etdirmişlər. Qiyas əd-Din 
Hondəmir (942/1535-36-cı ilə yaxm vəfat etmişdir). “Həbib əs-S-iyar” 
(“Tərcümeyi-hal dostu”) əsərində Məruf Bağdadi haqqında danışarkən qeyd 
edir ki, o, Şiraza Ömər Şayxın oğlu İskəndər Sultanm yanına gələrək onun 
saray emalatxanasmın tərkıbinə daxil olur, hər giin 500 beyt şerin üzünü 
köçürməyə başlayır. Bir dəfə ustaya deyirlər ki, Məruf Bağdadi artıq iki 
giindür heç nə yazmır. İskəndər Sultanm yanına çağrılanda deyir ki, bir gündə 
üç günlük işi yerinə yetirəcək. Sultamn iştirakı ilə axşamadək 1500 beyt yazır.

Davlətşah Səmərqəndi (900/1494-95-ci ildə vəfat etmişdir) özünün 
“Təzkirət əş-Şüara” (“Şairbr baqqmda yaddaş”) antalogiyasmda yazır ki, 
Cəfər Baysonqur (856/1452-ci ib  yaxın vəfat etmişdir) sürətli üzköçürmə ib  
seçilirdi və giin ərzində 1000 beyt yaza bilirdi.

Qazi Əhməd Qumi Baysonqurun oğlu Əla əl-Daulun (863/1458-59-cu 
ildə vəfat etmişdir) sarayında qulluq edən usta Simi Nişaburiyə həsr etdiyi 
qısa məJumatda deyir: “Məlumdur ki, Mövlanə Simi Nişaburi bir giində 2000
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hcvt dcnıi.'j vo on'an yazmışdır. Hcç hir şair və xəttat hob ki, bıı həddi aşa 
hilın.mıişdir''. J>cy.\ Molıəmməd Bəka (1094/1683-cü ildə vəfat etnıişdir) 
"Mirat əl-aJo/n” (“Diinyanm ayinəsi"’) əsərinə görə bu xəttat haqqında əfsanə 
gəzirdi. Dcvilir ki. ”(), siihh çağından qaranlıq diişənədək işləyərək Jıər biri 10 
sətirdən ikarət nıüxtəlif məzmunlu 120 mətn hazuiayıb yazmtşdır. Bununla 
bərabər xoüatlar ya/dK|ları siirətli iizköçürmədən nadir hallarda danışırlar. 
Ogər tuuısı bir kitabııı kolufonunda oııun çox sürətlə köçiirüldüyü qeyd 
ocli’■ rso. buntı ö/ünii reklamdan çox səhviərə görə üzr istəınək kimi başa 
(üşmək la/.ımdır. Ya/.ı nümunəsinin aitında oxşar işarə bildirir ki, bu 
niimıınəni ycrino yctirən usta buraxılan nöqsanları özii görmiişdür.

Qcyd etmək vaeibdir ki. saray kitabxanasmın cmalalxanasında bədii 
tərtibatlı əlya/ma sahosində çalışan xəttatiar və üzköçiirənlər sətir və xoü üzrə 
müəyyən giindolik norma yeriııə yetirirdüər. Belo qaydanı biz XV əsrdo 
Tcymuribr vo Ağqoyunlular dövründo müşahido cdirik. Yoqin ki, bc!o qavda 
Solbvilor (.1502-1736) zamamnda da saxlamlmışdır. Zahir od-Din Babur 
(1483-1530) özüniin •tXatirolor,,ində məlumat verir ki, Sultan Ə!i Məşhodi hor 
giin I lüseyn Bayqıra üçiin otuz beyt, Əlişır Novai iiçün isə iyirmi bcyt 
köçiirürdü. Görüniir, bıı tocrtibə onənoyə malikdir. Budaq Qə/vini moşhur 
orob xəttatı Yaqııl Miistosimi (696/1298 vəfat etmişdir) haqqmda hekayəsində 
ya/ırdı ki, o, hər giin xəlılo üçün yiiz. vozirlər üçiin yetmiş orob beyli yazırdt.

İstanbulda voqf aktları Arxivi kitabxanasında saxianılan çox maraqlı bir 
sənəd günümiı/.ə qədor yaşamışdır. Yaqub Ağqoyunlunun adtna Şeyx 
Mahmud Xaravi (894/1488-89-cu üdon sonra vəfat ctmişdir) tərofındən 
ya/.ılmtş bu sonəddə kitabxanada qobul edilmiş normalar dəqiq göstorilir:

“IJcaldılmış fantiorin on kiçiyi Şeyx Mahmud aii kəndara hörmətlə 
tozım edərok moruzə ctmək şoroftno nail olmuşdur ki, əlvazmalaniı 
köçiirtiimosi üzro əiaho/rotin saray nökori (hökmdarın) və (onunj şagirdiəri 
torofındon yerino yctirilən fərrnam çıxmışdir-gündo hər kos nə qodor 
ya/n'.üiıdır?.. İndi, no qodər ki, bu məqsədlo Ibnnan çıxmtşdır, diinya ona 
iabcdi/, qo}' onlar bədii xəirlə hər güıi 80 beyt mosnəvi, 50 beyt qozoii 
yazsınlar. l anilikdən ucaldılımş (hökmdarm soxavəti ilə) bondəniz bütünlüklo 
surət çıxarma ilo moşğuldur, xostəliklo əlaqodar qalıq olduğuna görə (yerinə 
yclırılmomış) ımkan daxilindo çalışır. Sonra Ailahm köməyi ilo havalar 
lo/ələ.şən kımı o, (yəııi Şeyx Mahmud) o qədər (Ia/.ım olan) sayda (beyt) 
köçiir.ıcok ki, morhomətli nozoıior loqdir cdocok”.

(İzköçürmodo ınosnovi ııorması otıa görə artıq idi ki, yazı dörd (bozən
altı. yaxud iki )  siiiunda ardıcıl, x.rda xottis y a z ılı rd i.  Q ozo l, y ən i divan
koçurulorkon claha ç»x dıqqoUobb olunurdu. Çiinki, yazı iki siitunda iri xottb
yazılırdı. Bundan başqa qə/əlm sohilədoki ycrini i.şarolomək üçün üzköçürən 
ışıno ara verırdı.
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Havanın istiliyinə edilən işarələr də maraqiıdır. Xəttatın uzun müddotli 
təcrübəsi Mocnun b. Mahmud ər-Rəftqinin 909/1503-04-cü ildə tərtib edilmiş 
“Rəsm əl-xətt” (“Yazının qaydast”) traktatıııda aşağıdakt formada qeyd 
olunur.

Çünki, havaistidirki,
İstidon quruyur yumşaq kağız;
Miirokkob qatılaşır,
Yazı yayğııı, banrıaq tərli

Günlük ııorma şeir üçiin 130-dan 295 beytədək, bəzi hallarda 160-210 
beytə qodər ola bilirdi. Məşlnır ustalar gündə 150 bcyt yazırdtlar. Nosıiə 
yazjlmış əsotiər üçüıı gündiiz norması (əlyazmanm formatmdan bilavasitə 
astlt olaraq) bir vərəqdon altı vərəqədək, yəni mətnin 50-100 sətrə qodəri idi. 
Yuxarıda qcyd olunan qaydada tamnrmş ustalar az məşhur olaniara nisbəton 
az yazırdılar.

Adİ giinlük normadan damşarkən həmişə yadda saxlamaq lazımdır ki, 
hər bir konkrcl haida o. çox sayh, ikinci dərəcəli səbəblərdən də asılı o!a 
biiirdi. Əlbottə, burada bu və ya digər ustamn fərdi qabiliyyəti miihiim rol 
oynayırdı. Tam əminliklo tosdiq etmək olar ki, onlar kıfayət qodər sürətlə, 
səüqəii vo ay.dın ya/.trdılar. Xottat ö / ışində həmişə sifarişçıdən asılı olurdu, 
nə sifariş vcrilsə onu yerinə yetirirdi. lok-tək haJlarda müştori ıcraçımn 
zövqünii nozəro alaraq ona sevdiyi şairbrin şerbrindən topiu hazırkımağı 
xahiş edirdi. Bu cür toplu, forma Və ölçüsündən asılı olaraq bəyan, cüng 
yaxud səfino adfanırdı və XIV əsrin ortalarında dəbdo idi. Bu cür topluları 
tokcə peşskar xottatlar deyil, hom də şairbr, həvəskaıiar, poeziya bilicibri 
hazırlayırdtlar.

Mənbolər qeyd cdiriər ki, konkret əsərlərin üzünii köçürnıok sahəsindo 
ustalar arasmda ’ixtisaslaşma getdiyi müşahidə oiunur. Gütııan ki,  ̂ bıı, 
ü/.köçüronin şəxsi marağı vo simpatiyası, həmçiniıı onun peşəkarJıq vətdişlori 
ilo olaqodar olmuşdur. Bundan başqa, əzborbnmiş sevimli osərin (nöqsaniann 
vo səhvbrin bir səbəbi do budur) surəti tez və hovosfo çıxarılıı, hom də ış 
yaxşt gedir. Əlyazmalann katoloqlan göstərir ki, XV əsrin sonu XVI nsr.n 
ortalannda Şirazda iki əla xətt ustası-Munim od-Din ol-Əz.had; vo Moh-m- 
mədi Kazım Şirazi işbmişdir. Sonuncudaıı bizə qədər müxtəlif osorloıin otuza 
yaxın kitab qalmışd? (birincidəıı iso bir qədər az). Bun!aı Nizaminin 
“Xəmsəsi”, Firdosinin “Sahnamosi'\ “Külliyyatı Sədi , Hatizin Dıvam və 
Carninin osərləridir. Görünür onlann köçürdükləri kitablann repcrtuan 
tesadüfən scçilməmisdir. I-Iafızin Divamndan başqa qalan butun əsərlər 
hxmcə böyükdür, bu ustalarm xətti isə orta nostolikdır. Çox doqıq, yn-am  və 
aydın olan bu xott böyük nəzm əsərlərinin üzünü koçurmək 11^,1 ən yaxşt-
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sıdır. Homin məktob yazının az bəzək-düzokli, yığcamlığı, elcmentbıinin 
yunıruluğu. ustanın böyük səmərəliliyi vo a/. tantaziyası ilə seçilirdi. Görünür, 
yeni nıəktnb nməli iş maqsədilə yaranmışdır-kitabı cəld, doqıq vo aydın 
köçürmnk. Əlbətto. bclə yazı torzi moktəbin nümayəndəbrinin fərdiçilıyıni 
əlindən alıtdı. Ancaq onıın istchlakçılar tərəfındən bəyonilən iistiin cəhətlən 
də vardı. Bu xottlə yaztlınış kitablar yiiksək bədii yazı üslubu ilə yazılan 
kitablardan ucıız idi. Xəttathq-incəsənotdir. Başqa sahəlordə olduğu kimi 
burada da. hər şeydən əvvəl, ustanin fordi yaradıcılığı iizo çıxmahdtr. Şiraz 
moktəbindo isə kalliqrafın özünün ifadəsi başqa məktobləro nisbolən az nozərə 
çarpır. Bu baxımdan Təbriz, Herat xəttatlıq moktəbi forqlonir. Bəlkə do, bu 
səbobdəndir ki, xəttatlıq üzrə traktatlarda XVI əsr Şira/. ustalarımn adına rast 
gəlmirik.

Üzköçürənbr özlərinin bütün şəxsi vo ailəvi sevinc vo kədərləri, 
xəstəlikləri və büdrəməbri, müvəfəqiyyət və uğursuzluqları ilo adi insanlar 
idi. Növboti kitabın üzərində iş başa çatdıqdan sonra prosesin gedişini 
oxucularla bölüşürdübr. Onlar kolofonda özbrindon işin gedişi ib  olaqədar 
miixtolif faktlar və ştrixbr əlavə edərək, üzköçiirmənin yerini vo tarixini 
dəqiqbşdirirbr (lıətta, astronomik terminbrdən istifadə edorək). Xəttat, qüv- 
vosinin azaldığından, mənəvi voziyyətinin ağırlığından, sağlamhğının zəif- 
liyindon şikayət cdir. Hərdən onlar görülmüş işin kefıyyətindən qururla söhbət 
açır, bu zarnan yazının özünü nəzərdə tutmur, mətnin düzgünliiyündən, onu 
köçürərkən mötobər protoqraf, aftoqrafın surətini tapdıqlarından damşırlar. 
Beb iş heç do qabaqcadan şərtbşdirilmirdi. E b  də olurdu ki, yazar qarşısmda 
müollif olyazması qismində tam olmayan, əzilmiş, ləkoli kitab göriirdü, onda 
üzköçürən protoqraf olmasa da, normal mətnin olmasmı əsas götürürdü. Bu, 
özliiyündə kompilyativ-redaktor işi idi. Onun məğzi, məzmunu və son nəticəsi 
barədə Firdovsinin “Şahnamə” poemasımn 1276-77-ci il tarixdo köçürülmüş 
ən köhnə nüsxəbrdən birinin timsalında göstormək olar. Bozi hallarda 
ü/.köçiironbr əıyazmanin kolofonunda özbrinin ovvolki işləri barədə dam- 
şırlar. Məhomməd Rıza adlı bir şəxs İsmayıl Sultanın sifarişi ib  
Mohəmmodabad kəndindo 10 Şaban 1187/27 oktyabr 1773-cü il tarixdo 
l’irdovsinin “Şahnamə” kitabım köçürərkən qcyd etmişdir ki, bundan əvvol o, 
Nizaminin “Xomsosinin” “kiilliyatı-Sodinin” “Divani Hafizin”, Caminin, 
Koşifınin əsərlorinin üzünii köçürmüşdür.

Bəzon qüsurhı kitabı gotirib xəttətdan xahiş edirdibr ki, boş ycrləri 
doldursun, çahşmanı yazıb başa çatdırsın. Bu zaman o, çox diqqətb osərin 
lıansı hissosini köçürdüyünii doqiq göstorirdi. Köçürməni kimin başladığı ona 
molum idiso, mütloq əvvolki xəttatın adı göstorilirdi. 935/1528-29-cu ildə 
llctatda Firdovsinin “Şahnamə” əsorinin miniatürlü nüsxosinin tortihalı başa 
çatmışdır. Üç yiiz ildon sonra bu olyazmada ovvolin vo sonluğun çatışmamaz-
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]lğl xeyli dərəcədə xətt boşluğu yazar Əli Osgər ol - Həmadan, torofmdon 
aradan qakhnlm.şdır. Homm xəttat kolofonda göstərir ki is mirzo 
Məhəmmədm omn ıb  yerino yetirilmiş, bir hissəni o özü, müəyyon 'hissosini

01 t  İ  f aZK , vərəqım ısə onun ba?qa şagirdi köçümıüşdiir”.
Xəttathq təcrubəsmdo oxucuya kitabm kolofonnunda ustaların’ ö/iori 

tərəfındən şerlə yazılmış müraciət diqqət cəlb edirdi. Adotən bı, seir parçası 
anonım olurdu və bır kıtabdan başqasına köçürərək trafarct hahnä çevriliıdi 
Bu “gəzən ' şeır-trefaretlər kitab.n kolofonunda yerləşdirilirdi. Tarixi otmayan 
əlyazmalann müəyyənbşdirilməsinə başqa elem entbrb birlikdo onlar mühüm 
rol oynaya bılordıbr. XIV-XVI osrbrdo kitablarda olan qeydlərə bi-- ncçı 
misal göstərək:

Kitabı yazdım, vaxt sorf etdim,
Mən olmayanda -  abidəm olacaq (bu) kitab 
XV-XVII əsrləriıı əlyazmalannda yazılan rübai:

Oxucu! Mozommot eybyib qmamaməni,
Ogər bu kitabda sohvlor görsən,
Buraxıimış səlıvi düzəltginən sən,
Comordlik naminə, Allah biiir ki. həqiqət nədir.

XVII əsrin rus yazannm sözbn ib  bu rübai təəccüblü dərəcətb sosiəşir 
və oııu təkrarlayır: “Əgor bu kitab mənim kobudluğumdan vo
diqqotsizliyimdən qüsuria yazıhbsa, sizə yalvarıram, moni lənəüoməyin, 
bnbəliik etmoyin, səhvimi düzəldin, unutmaym, AUahm molakəsi yazmayıb. 
insan yazıb, insan isə giinahsız deyil, cahiidir”. Nəhayət, XV-XVIIJ osrbrə 
aid bir misal:

Qolb yorulhb, qəiəm sımb.
Burda xəttlər pıs yazılıb.

Məium olduğu kimi, sənətkarlar dairəsində oniarın rəhborhyi allında 
peşəkar vərdişbri və sənətin sirrlərini öyrənərək övladiar vaüdeynlorin 
məşğuiiyyotini davam etdirirdibr. Üzköçürənbr, xottatlar, həmçinin 
əlyazmaiann bədii tərtibaiçıiarı və miniatürçülor do bu onənodon konarda 
qaJmırdılar. Toəssiif ki, mənbələr (Əli Çələbi, Qazı Əhməd, İskondər Münşi 
və b.) bir qayda oiaraq bunu qeyd etməklə kifayətbnirlər ki, kimiıısə oğlu da 
xəttat olmuşdur. Yenə də hər bir haida əlyazmalardakı kolofonlar lodqiqatçıya 
hodsiz kömək göstəririər. Surət çixaranlann onlarda ctdikiəri qeydlər 
Sönotkarların kimliyini təxmini də olsa müəyyən etməyə imkan ya/aruuir.
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ƏLYAZMA KİTABININ İSTEHSALATINDA 
XƏTTATIN STATUSU VƏ SOSİAL VƏZİYYƏTİ

Qeyd edildiyi kimi,minilliyin ortalannda ıslam mədəniyyəti arealında 
olyazına istchsalatı iiç dildə geniş viisət almışdı. Bu kitab məhsullanna 
loləbatın u/.un müddət həddindən çox artması ilə əlaqədar idi. Əlyazma 
istehsalatının uzun bir dövr ərzində statistikası - XI-XIX əsrlərdə xüsusilə 
yiiksəlirdi. Buna, regionda yaranmış gərgin vəziyyətlər Əfqan hərbi yürüşlori, 
Nadir şahın (1736-48) müharibələri, Zəndlərlə Qaçarlar arasmda gedən 
məhəlli müharibolər və s. mənfı təsir göstərirdi.

Bu tələbat, bunu sosial sifariş də adlandırmaq olar, səliqəli, savadlı 
kitabçı xəttatlar ordusunım meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu ordu 
müxtəlif yoüarla toplamrdı. Bu yollardan biri A.Metscm tərəfındən belə 
göstərilirdi: “təhsil görmüş adamlar iş tapa bilmədikdə çörək pulu qazanmaq 
üçün xəttatlıqla məşğul olurdu və kitab üzü köçürürdü. Peşəkar xəttat olmaq 
üçün isə savadlı olmaq, yazmağı bacarmaq kifayət deyil, bunun üçün sürətlə 
üzköçürmək, xottin dəqiqliyi və səliqəliliyi, oxucu üçün başa düşübcək xəttlə 
yazmaq vərdişləri lazımdır.”

Təəssüf ki, indiki zamanda biz orta səviyyəli üzköçürənlərin necə 
hazırlandığı barədə bir söz deyə bilmərik, ancaq bədii yazı ustalarmm necə 
yctişdikləri barədə ümumi məlumatımız var. Təbii ki, kitab məhsullarmın 
əksəriyyəti sonuncuların deyil, ortababların əli ilə yaramrdı. Əlimizdə olan 
mənbələr məhz onlar barədə bizə heç bir məlumat vermir. Bu mənbələrin 
diqqətini ancaq məşhur qələm ustaları cəlb etmişdır.

Kitablarm köçürməsi ilə məşğul olan peşəkarlardan başqa, bir də dövlət 
dəftərxanalarında çalışan peşəkarlar var idi. Onlar xüsusi mütəxəssislər qrupu 
adlanırdı. Ustalığı, savadlıhğı, hazırhğı barədə əfsanələr söylənən katiblər 
haqqında Səmərqəddən olan Nizami Əzuzi özüniin “Cahar makala” adı ilə 
məşhur olan “Məcmə Ən-navadir (“Müsəlmanlann məclisi”) kitabmda 
(551/1156-57) onlara xeylİ yer ayırmışdı. Biz burada saray qulluqçulannın bu 
qrupuna toxunmayacağıq. Onların peşəsinə həsr olunmuş yüz əllidən çox trak- 
tatın vo dorsliyin yazılmasma baxmayaraq, kargüzarın necə hazırlanması 
haqqında onların heç birində məlumat yoxdur. Bu traktatlarda biz katibin 
bacarıqlı vo bilikli olması barədı çoxlu məsləhətləro rast gəlirik.

Bilirik ki, orta əsr əlyazma məhsulları hədsiz çox idi. Əlyazma kitabmın 
məzmunu özüniin müxtolifliyi ilə fərqlənirdi. Repertuann müxtəlifliyi və kitab 
bazarında azad dövr edən kitabların çoxluğu, şiibhəsiz ki, o vaxtkı feodal 
cəmiyyətinin müxtəlif zümrə və sosial qruplarm maraqlarınt əks etdirirdi. 
Oıılar cəmiyyətin mədəni səviyyəsini göstərirdi. Oxucunun kitaba olan 
tolabatını xottat tomin cdirdi, ona görə də bu qrup şəhərin mədəni həyatmda
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mühüm rol oynayırdı. Xəttatlann əvvəlcədən qazancları üçün, konkret sifariş 
almadan az hallarda kitab yazırdılar. Buna baxmayaraq onlar müəyyən 
dərəcədə əsərə maraq formalaşdırır, oxucularda ona həvəs oyadırdılar. Hər bir 
oxucu müraciət edəcəyi bədii yazı nümunəsin əldə etmək istədiyi xəttatın 
nəinki ünvanım bilirdi həm do o, bilirdi ki, toləb oiunan kitabı hazırda sifariş 
vermək və yaxud almaq olar. Bu cəhətdən biz çox əsrlik möhkəm ənənəni 
müşahidə edirik. Ərəb tarixçisi Ə1 Yaqubi (IX əsrin ikinci yarısı) yazır ki, 
təkcə Bağdadda 100-ə qədər kitab satışı müəssəsi vardı. Onlarm köşklori Suk 
əl-bərrakin adlı xüsusi kiicədə yerbşirdi. A.A. Semyanovun məlumatma görə,
XIX əsrin axırı-XX əsıin əvvəlbrində Orta Asiyanm şəhərlərində kitab 
ticarətçibrinin “rastayi kitabfuruşan” adlı ayrıca sıraları olurdu.

B eblikb , üzköçürən xəttatm cəmiyyətdə özünə məxsus sosial statusu 
olmuş, Avropadakı və Rusiyadakı peşə həmkarlarmdan seçilmişdi. Hoqiqətən 
həm Avropada (XVII), həm də Rusiyada (XVIII) əlyazma kitab istehsah kilsə 
və monastrlarm vanmda xiisusi emalatxanalarda həyata keçirilirdi. Xəttatlarm 
əsas kontingenti rahibbr idi. Bu o demək deyil ki, muzdla və bazar üçün 
işbyən adi xəttatlar vox idi, ancaq oıılann sayı rahibbrdən xeyli az idi. Rus 
əiyazma kitabmm moşhur bilicisi N.N. Rozov maraqlı bir fakt haqqmda 
məlumat verir. O, yazır ki, “XI-XIX əsr'iərin Sofiya kitabxanasınm 94 məşhur 
kitab yazarlarmm 22-si monax, 30-u keşiş və diakonlar olmuş, qalatı 42 nəfər 
özbrinin clini aidliyini göstərməmişdir. Dcmək, dini ayətbrə aid rus 
kitabxaımsmda saxlamlan əlyazmalarm yarıdan çoxu din xadimbri torəfindon 
yaztlmamtşdır.

Kitab istehsalatmm demək olar ki, bütün prosesinin kilsədə cəmbştnəsi 
dini təşkilatm kitab repertuarımn müəyyən olunması və ciddi ideoloji senzura 
qoyulması üçün imkan verirdi. Bundan başqa, savadlıhğa nəzarət bütünlükb 
onun ixtiyarmda olduğundan kilsə kitabı öz məqsədbri üçün istifadə cdirdi, 
Qeyd etmək maraqhdır ki, Cənubi İtaliyada XI əsrdə bütün əlyazmaların 
ancaq 3%-i dünyavi xarakterli idi. Həmin üç faizdən ikisi qramatika və lek~ 
sikoqrafıyaya, bir faizi isə qədim müəlliflərin əsərbrinə aid okıtntrdu.

Müsəlman Şərqində isə bir qədər başqa mənzərə müşahidə cdilir. 
Feodallarm saraylannda və dövlət kitabxanalarmda daim çahşan yazı ustaları 
adotən diinyavi əsərlər ilə bağh olan öz hakimbrinin sifarişlərini ycrinə 
yetirməkb moşğul olurdular. Avropadan və Rusiyadan forqli olaraq, məscid 
və mədrosəbrin nəzdində xəttatlıq emalatxanaları iri həcmli deyildi. 
Doğrudur, Mərvdə (XII-XIII əsr) və Buxarada Sufi xanəgahlartnda kitaxana- 
lar barədə məlumatlar vardsr. Həmin kitabxanalarda İslam chkamku-ı 
çərçivəsinə cıddi oməl oluranaqla əiyazmalar yaradıhr, həmçinin ilahiyyat və 
sufi məzmunlu əsərbr rcdaktə olunurdu. Ancaq beb  faktlar çox azdır. 
Rünunla yanaşı, bir çox məscid və mədrəsəbrdo foaliyyət göstərən

95



TÜRK  XALQLAKININ KİTAB VƏ KİTABXANA MƏDƏNLYYƏTİ

kitabxanalarda l'ərdi adamlara bu kitabxanada olan əsərin üzünü ancaq özii 
üçün əvozsiz köçürməyo icazo verilirdi. Ilətta elo hallaı molumdur ki, 
ktilliyyat sahibbri onu bcb kitabxanalara vəsiyyət edərkən vəqtnamolərdo 
xiisusi olaraq bıı voqfdon golon golirin bir hissəsini kağız və yazı bvazımatlaıı 
almaq iiçün ayııırd). Bağışlanmış kitablardan hər birinin surotini çıxarmaq 
arzusunda olan şəxsloro o, ovozssiz verilirdi.

Daimi xidmətdo çalışan xəttatlar kateqoriyası bu fəaliyyətb moşğul 
olanların ciizi hissosini toşkil edirdi. Reqlamentlo müoyyən olunan normadan 
konarda sifarişbr ycrino yetirmok iiçün onlara da şərait yaradılırdı. Hər şeydən 
göriınür ki, kitab suroti çıxaranın vəziyyəti dövlət və dini nozarotdon çox onun 
lıazırladığı mohsula təlabatdan asıh idi.

Orta osrlordə nisbotən məşhur şəhorbrdə homçinin ohaüsinin sayı çox 
olan kondlordo kitab xəttathğının coğrafıyası fıkrimizi təsdiq edir. Bu 
vəzİyyoti olyazmaların kataloqları da təsdiq edir. Xottatlarm iizköçürmo 
ycrlorini qeyd etməkdon daha çox adların göstorirdilər.

Əlyazma yaradıcıhğında bu cür geniş vo hortorəfli təcrübo bizə məliün 
olan normativ mənbəlordo və rəsmi sənədlərdə öz oksnıı tapmamışdır. 
Monbolor genişdir, ancaq “öz” emalatxanaları haqqında molumat vcrirbr. 
Burada söhbət Heratda, Təbrizdə, Məşhəddo, Buxarada, Səmərqonddə, vo 
digər morkozi şəhorbrdə yerli hakimlərin, canişinbrin, iri feodalJarın vo s. 
Saraylarında yüksək bodii səvivyoli kitabiarııı istehsal olunduğu emalatxana- 
lardan söhbət gedir. B eb emalatxanalarda yaranan əlyazmalar ölkədə kitab 
mohsulunun maştabım müəyyən etmirdi. Çünki onlarm taleyi əvvəlcodon 
məlum idi. Bu nüsxələr sahibkarın kitabxanasmdakı rofdo öz yerini tuturdu. 
Bundan başqa onlar ciizi miqdarda yazılırdı vo çox baha idi, ancaq varlı 
feodallar yo şəxslər onları əldo edə bilirdibr.

Bebliklə, aydm olur ki, əlyazmalarm əsas kütləbri bu cür 
cmalatxanalarda yaradılmırdı, ancaq kolofonlarda lakonik olaraq “haradasa 
ya/.ilnuşdır” qcyd olunurdu. Bu, surətçıxarmanın coğrafiyasımn nə qədər 
gcniş olduğunu bir daha sü’bııt edir. Əgər xəttatın nisbəsini, yaşa.yış yerinə 
göıo loqobi cb nozəro alsaq, üzköçürmə coğrafıyası daha ua gcnişlənər. B eb  
bir ükirdon u/ağıq ki, nisbə yazarın doğulduğu yerdon başqa, həm də m ütbq 
onun iş ycriııi göstorir. Biz hom do nəzərə alınq ki, çox hallarda bqəb  ustaya 
aUısımn yaxud babasının doğum ycrinuon do golirdi. Bütün bu hallan nozəro 
alaraq, göstormok istoyirik ki, nisbo üzköçiironin iş yerini vo doğulduğu yeri 
hcç də həmişo müoyyon elm '^ə də, xəttatm iş ycrləri barədo tosovvürlərimizi 
artınr.

Orta əsrlərdo profcsional xottat hom do sifarişiə kitab surəii çıxaran vo 
tokbaşma işloyon peşokardır. Bu bizə Avro’padakı “azad pcşə” adamlarını 
.vuir[a(iır. Olinıizdo hcç bir mötobov molumat olmadığına görə uııian
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birləşdirən təşkilatın yaxud, voqflərin olduğu barədə bir söz deyo bilmorik. 
Miisəlman Şərqində şəhor problembrini todqiq cdən mütəxossisbrin çoxu 
beb bir fikıi iistün tuturlar ki, sex toşkilatı formasmt xatırladan peşəkar 
birlikbri XIV osrin birinci yarısından Kiçik Asİyada yaranmağa başlamışdır. 
XIV əsıo qədoı sex tipli biıiikbrin olması barədə dəqiq molumat yox- 
dur.Bıınunla yanaşı, beb  voziyyot üzköçürmobrin ayrı-ayrı şəxsi 
emalatxanalarda bazar iiçiin muzdla əlyazma üzərində işlədiklorini inkar 
etmir. Məsələn, xəttat Məhomməd - Hiiseyn Dar ƏI-Mərzi Nizaminin 
əsərinin üzünü köçürdüyü kolofonunda qeyd etmişdir ki, bu işi I rəcob 3 031/9 
aprel 1625-ci ildə Şiraz şəhorində Lütfəllah-müzahhib emalatxanasında yerino 
yctiımişdiı. Isgondər Münsi ‘Tarixı Alamarayi Abbasi” əsorindo Qozvində 
rossamlarm həm oxuduqları, həm də bazar üçün işlədikbri şəxsi 
emalatxanalar haqqnıda molumat verir. Rəssam Mır Zeyn əI-Abidin haqqında 
danışarkən dcyir: “Onun şagirdbri rəssamlıq emalatxanası (karxaneyi- 
naqqaşi) açaraq işbyirdilor, ancaq o, özü şahzadəlor, əm irbr vo ağalar üçiin 
işbyirdi və onların hörmətini qazanmışdı” . Sarayla sıx əlaqədə olan ustanın 
konardaıı sifarişo ehtiyacı yoxdur, onun şagirdbri isə çörək pulu qazanmaq 
moqsədib bazar üçiin işbmoyə mocbur idilər. Homin miiəllif başqa bir ycrdə 
rossam Abd əl-Cabbar haqqmda damşarkən göstərir: “Baxmayaraq ki o, 
rossamliq cmalatxanası açmışdı, ancaq vaxtınm çoxıınu omirbrin və ağalann 
arasında kcçirdiyindon şəxson özü bu işə az diqqot yetirirdi: Onun oğlu Xoca 
Nasir... şag irdhrb  bı'r yerdə işloyirdi”.

Sadə xəttatlarla bclo bir hal müşahidə olunursa, göriiniir, olyazmalarm 
bədii tərtibatı vo m iniatürlərb bəzədilməsi sahəsindo çalışan “kitab əl işi” 
ustalarımn eyni məkanda biıbşməsi təlob olunurdu. Doğrusu, monbəbr 
göstərir ki, bozi hallarda usta xəttat tortibatçı, miniatürçii vo üzköçiirən rolunu 
oynayırdı. Çəkibn misallardan başqa aşağıdakıları qeyd cdək: 1. Xottat 
Uüseyn b.Həson b.Məhəmməd əl-Vaiz o!-Həsoni 732/1 I V . - t i  ildo “Təqvim 
os-sohha kitabmm iizünü köçürmüş vo naxışlarla bəzəmişdir; 2.LütfəlIah 
b.Yohya b.Məhəmməd əş-Şirazi Qahirə muzcyindoki “‘Şahnamo” kitabmın 
796/1394-cii ib  üzünii köçürmiiş və illiistrasiya vermişdir; 3.1 Şalı Abbasm 
istəklisi vo kitabdarı Əli l^izayi Abbasi 1022/1613-14-cii ildo Sari şohərindo 
Caminin “Söhbot əi-Əbrar” poemasınm əlyazmasım köçürrnüş və kitabın 
kololonunda qeyd etmişdir ki, o, surətçıxaran, miniatiirçü, rəssatn rolunu 
oynamışdır; 4.Usta Məhəmməd Hüseyn Növros Dimovondi 1090/168-ci ildo 
Sobvi şahzadosinin sifarişi ilə köçürdüyü “Tozkireyi-şah Təhmasib” kitabmın 
kolofoııunda o, həm do kitabı rcdaktə etırıiş vo miniatürlərlə bozomişdir deyo 
qcyd edir.

Ancaq bu, qobul oiunmuş qayda dcyildi vo az lıallarda haş vcriıdi. 
Ai'tıq çoxdandır b cb  bir hala diqqət yctirilir ki, XVI osrin 20-60-cı illoriııdo
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xətti, yığcamlığı, soliqəsi, üslubu, rainiatür şəffaflığı ilə oxşar yaxşı tərtib 
oluıımuş olya/tnalar Tobrizdon çıxırdı. Bu cəhət artıq fikirləşməyə imkan 
vcrir ki, hənıin dövrdə, ola bilsin, şəhərdə satış üçün kitab hazırlayan müxtəiif 
ixtisaslı ustaları birləşdirən bir və ya bir neçə emalatxana fəaliyyət 
göstərmişdir.

‘‘Cəvahir əl-oxbar” (“Xəbərlər incisi”) əsərinin müəllifı Budaq 
Qəzvininin (584/1576) bu faktla əlaqədar izahma rast golirik. O, yazır: 
“Şirazda nəstəliklə yazanlar çoxdur, hamısı da bir-birini təqlid edir. Odur ki, 
xəttlərini bir-birindən seçmək olmur. Şiraz qadınları da üzköçürənlərdir. Əgər 
onlar savadlı deyilsə hərflərin şəklini çəkirlər. Müəllif bu sətirləri yazmadan 
əvvəl Şiraza gedərək bunu yoxlamışdır. Şəhərdə hər bir evdə qadm- 
surətçıxaran, kişi-miniatürçü, qız-əlyazmanm tərtibatçısı, oğul-ciİdləyicidir. 
Hansı kitab olur-olsun bir ailədə yaradılır. Əgər kim istəsə ki, bəzədilmiş min 
ədəd kitab əldə etsin, şəksiz bir il ərzində Şirazdan gələcək. Bəhrarn Mirzə 
zarafatla deyirdi: “Şirazda xəttatlar işsiz otururlar, biriləri ona görəki onlarm 
sayı çoxdur. Başqaları ona görə ki, hamısı bir-birinə oxşayır”.

Bununlä yanaşı, XIV əsrdən sonra da yazarlann sex xarakterii 
birliklərinin olduğu barədə mənbələrin birbaşa göstərişləri yoxdursa da, şaban 
983/noyabr-dekabr 1575-ci il tarixdə Şah I Təhmasibin məşhur əlyazma ustadı 
Həsən əl-müzəhhib əl-Bağdadinin adına verdiyi sərəncam (pərvənçə) o dövrdə 
1 əbriz şəhərində buna oxşar təşkilatın mövcudluğuna inanmağa imkan verir.

Burada şah protokoluna uyğun olan təmtəraqlı mətnin yalnız iki vacib 
hissəsi üzərində dayanacağıq: “...biz zəmanəmizin təkraroiunmaz ustası 
Mövlanə Həsən müzəhhib Bağdadiyə buyururuq ki, paytaxt şəhəri Təbrizdə 
işləyən (miizəhhiban), üzköçürən (katiban), cildləyici (mücəllədan), dekorçu- 
tərtibatçı (nəqqəşan), qızılla işləyon (tüləküban) və kağız istehsalçı-satıcısı 
(kağaziüruşan) pcşəli insan (camaat) qruplan üzərində rəhbərliyi və nəzarəti 
həyata kcçirsin... və göstərilən adamlar (camaat) adı çəkilən (yuxarıda) dövrün 
təkraroiunmaz ustasım özlərinin rəisi və rəhbəıi hesab edərək (ona) itaət edib 
tabe olsunlar, onıın göstərişlənni sözsiiz yerinə yetirsinlər... “(194, s. 24-26)”.
O.hAkumuşkm ıəhmasibin bu sərəncamını analiz cdərək yazır: Bıı sərəneam 
RiuXtəlii peşə ustalarının əlyazma kitab istchsalında birləşdiyinə işarə edən və 
bi/.ə məlum olan yeganə sənəddir. Təəclib doğuran budur ki, görkəmli alim 
ləhmasibin atası, Şah İsmayılın həmin mövzuda qeyd olunan sərəncamdan 
təxminən 60 il qabaq verilmiş fərmamndan xəbərsi/ ola bilməzdi. EIəcə də bu 
xarakterli fərman və sərəncamtar Ağqoyunlıı və Qaraqoyunlu zamanı, 
Səiəvilər və osmanlılar dövrüiıdə artıq rəsmi bir prosedura çevrilmişdir. Tiirk 
xalqlaıı mədəniyyətındə kitabçılığm və kitabxanaçılığın inkişafı daim dövlət 
himayosındə olmuşdıır. Burada maraqlı olan aşağıdakı vəziyyətdir. Əlbətdə
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biitün bu ustalar dövlət qulluqçuları dcyildilər, şəxsi emalatxanalarda. ya da 
müstəqil çahşırdılar. Aııcaq sərəncam clə tərtib olunmuşdur ki, guya onlar 
saray emalatxanasmda işləyirlər və şahm təyin etdiyi başçıya tabe 
olmalıdırlar. XVII əsrdo və sonralar İsfəhanda yayılan belə bir təcriibə 
məlumdur: müəyyən qəbildən olan səııətkarlarm çahşdığı saray cmalatxana- 
sınm başçısı eyni zamanda şəhərdə fəaliyyət göstərən analoji birliklərin üzvü 
idi və dövlət tərəfindən onların işinə nəzarət edirdi. Ancaq 1575-ci ildə Təbriz 
artıq çoxdan dövlətin paytaxtı, Həsən Müzəhhib şahın istəklisi olsa da, 
kitabdar, yəni əlvazmalar istehsah üzrə kitabxana emalatxanasmm rəhbəri 
deyildi. Kitabdar vəzifəsini o dövrdə suls xətt üslubunun məşhur ustası Yusıf 
icra edirdi.

Beləlikİə, orta əsrlərdə arealda üç dildə kitab məhsulları yüz minlərlə 
əlyazmam əhatə edir və öziinün müstəsna rəngarəngliyi ilə seçiiirdi. Türk, fars 
və ərəb yazıh ədəbiyyatının surətlə yayılması prosesində xəttatlarm çox minli 
ordusu çalışmışdı. Bu faktı hələ XVII əsrdə Qolstin səfırliyinin katibi Adam 
Oleari qeyd etmişdir: “bİr neçə min adam öz çörək pulunu belə kitabları yaz- 
maqia qazanır...”. Peşəkar üzköçürənlər müəlliflərin və oxucuların sifarişlərini 
fərdi qaydada yerinə yetirirdilər. Onlardan kim saray qulluğunda idisə, 
əlyazmanı hökmdarın şəxsi kitabxanası üçün, şəxsi emalatxanalarda muzdla 
işləyən isə bazar üçtin yaradırdı.

Orta əsrlərdə mənəvi mədəniyyət, hər şeydən əvvəl, hədsiz dərəcədə çox 
yaradılan kitab formasmda geııiş çeşidli ədəbiyyatda öz əksini tapırdı. 
Dəfələrtə admı çəkdiyimiz A.Monzəviııin statistikası XI əsrdən XVII əsrədək 
əlyazmalarm saymm durmadan artdığını əyani şəkildə göstərir. Lakin 
A.Monzəvinin “burulğan” adlandırdığı ziddiyyətli Moğol və Teymur 
dövrünün araşdırılması oııun əksinə olaraq, kitabçılıq işinin tənəzzülü deyil 
inkişafını göstərməkdədir. Hulaqu xan, Qazan xan, eləcə də Əmir Feymurun 
alimə, sənətkara 'verdiyi yüksək qiymət tarixi mənbələıdən məiumdur. 
Eləcədə adları çəkilən hakimlərin dövründə elm və təhsil müəssisələri 
şəbəkəsinin genişlənməsi və kitab məhsulunun çoxalması haqqında
məlumatlar kifayət qədərdir.

Mədəniyyətin belə yiiksək səviyyəsini və inkişafmı necə və nə ilə izah 
etmək olar? Yəqin ki, cavab birmənah deyil. Burada, fikrimizcə üç əsas 
faktoru qeyd etmək lazmıdır: ilk növbədə şəhərlərin inkişalı və bununla 
ə la q ə d a r  siyasi arenaya yeni sosial təbəqələrin gəlməsi prosesi. Onlar orta 
şəhər zümrəsini -  aşağı və orta səviyyəli ruhanilər, kiçik dövlət məmıırlarmı, 
sə n ə tk a rla r ı , orta səviyyəli tacirləri və s. əhatə edirdi. Məhz bıı təbəqələı 
şəh ərin  biitün inkişafmda olduğu kimi, mənəvi mədəniyyətin təşəkküHində, 
inkişafında və istehlakmda da əsas rol oynamışlar. Onlar bir tərəfdən
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mədoniyyotin sosial bazasını genişbndirir, digər tərəfdən bu mədəniyyətin 
yarandığj mühitin qoruyucuları idilər.

No/.ərə almahyıq ki, Bizansdan, Avropadan və Rusiyadan fərqli olaraq 
müsəlman şərqində şəhərdən başqa mədəniyyət nünuınələri yaradan mərkə/lər 
tııüşahidə olunmur. Şərqdə monastırlar yox idi. Doğrudur, dərviş xanəgahlan 
mövcud idi və oıılar bu cəhətdən müəyyən rol oynayırdılar.Qətiyyotlə dcmək 
olar ki, əlyazma kitabı və kitabçılığı şəhərlərin adı ilə bağlıdır. A.Oleari 
yazırdı: '"Vəziyyətindən asılı olmayaraq az adam tapılar ki, oxuyub yazmağı 
bacarmasın, Çiinki burada uşaqlar məktəbə kiçik yaşlarından gçdir...”. Qolstin 
səfırliyinin katibi, yoqin ki, səyahəti dövründə rastlaşdığı insanları nə/ərdə 
tuturdü. No/ərə alsaq ki, o səyahəti dövründə mərkəzi şəhərlərdən başqa, 
əyalətlərdo də olmuşdur, deməli, onun bu fıkrini bütün əhaliyə aid etmək olar.

IX osrdə yeni ditıi ideologiya -  İslam böyük ərazidə tamamilə və 
dönməz olaraq möhkəmləndikdən sonra arealda yeni ideologiyanın bazasmda 
ycni müsəlman mədəniyyəti təşəkkül tapmağa başladı. Cəmiyyət hoyatının və 
foaliyyətin biitün sahələrinə dərindən nüluz etmiş bu ideologiyanın əsasında 
ilkin olaraq ərəb dilində çoxlu sayda əsərlər yaramrdı. R.N.Fray qeyd edir ki, 
“ycııi müsəlman ınədəniyyəti” yaramrdı. Fars dilli şairlərin şeirlərində 
zoroaslrizm elementləri ancaq bu dövrün dəbini əks etdirirdi, onlar zoroast- 
rizrn təsəvvürlərinin və inammın həqiqi ifadəçisi sayıla bilraozİər. Keçmişə 
görə xiffət özünü göstərirdi, xüsusilə poeziyada bu daha aydın hiss olunurdu. 
Ancaq keçmişə qayıdış mümkiin deyildi”. Fray baş verən ictimai proseslori 
yeııi fars ədəbiyyatı kimi qəbui eiməkdə xeyli yanıimışdır. Bu proseslər bütün 
islahı dünyasında təlatümə səbəb olmuşdu. İsiam dünyasında ənənəvi sünnü 
və XIV əsrdən Cəfəri təriqətinin möhkəmiənməsi ilə XIX əsrdə babilik 
horəkatı, zərdüştliyin yenidən və yeni formada qarşıya çıxması, eləcə uə 
dünyada baş verorı proseslər areala təsir etməyə bilməzdi. Yeni mənəvi 
doyəriər fornıalaşır, dünyanın yeni qavramları ilə olaqədar əlyazmalar 
yavıhrdı. Mənəvi mədəniyyət ancaq seçilənlərin nıaiı deyiidi. O, əvvəiki kimi, 
feodal cəmiyyətinin yüksək təbəqəsinə, sarayiara, qəsrlərə xidmət edir, lakin 
şəhorin sürətli inkişafı ilə əlaqədar mədəniyyətin sosial bazası genişiənir, özü 
isə şəhər bazarmda, mədrəsə hücrəsində, “məmurlar” və “osiizadəiərin” 
evlorində kök salır. Savadliiıq şəhərdə kütiəvi hal alııdı.

Ştibhəsiz, təhsiiin və savadın artmasma vo orta osrlərdə kitabm 
hazırlanıb yayıimasına başqa səbəblər uə təsir göstərmişdir. Ancaq yuxarıda 
qeyd oiur.aniar əsas iaktoriar hesab edilə biiər.

Artıq yuxarıda qeyd edilmişdir ki, Orta Asiya vr» Şərqi Türküstan 
əıazisində əıəb, fars, türk diiiərində yaradılmış və bizə gdib  çatan srəb 
qrafıkalı odəbiyyatın həcmi ohəjnivy^ii dorəcədə çoxdur. Bu qiyınotli
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xəzinənin qorunub saxlanılmasında orta əsrlər xəttatlaruıın əməyi çox 
böyükdür.

Əidə olan mənbələr göstərir ki, kitab üzü köçürəniərin sosiai və 
peşəkariıq tərkibi müxtəlif oimuşdur. Xamn, səlahiyyətli sultanın və əyaniann 
sarayında yüksək mənsəb sahibiərinin kitabxanası üçün bədii əlyazmam 
peşəkar katiblər, (mirzələr), xəttatlar və qələm ustaları tərtib edirdilər. “Belə 
damşırlar ki, - Şərİf xan Bidlisi Teymuri Mirzə Baysünqar haqqmda yazır, - 
əiahəzrətin kitabxanasmda qırx xəttat üzköçürmə (kitab) ilə məşğul idilər”. 
Sultari Hüseyn də öz sarayında çoxlu sayda xəttat saxlayırdı. Babur öz 
xatirələrində bu haqda məlumat verir. Suitan Hüseyn mirzənin saraymda 
xəttatiar çox olsa da onlann başında nəstəliklə yazan Suitan Əli Məşhədi 
dururdu. O, Mirzə və Əlişir bəy üçün çox yazırdı- hər gün otuz şeir Mirzə 
üçün və iyirmi şeir Əlişir bəy üçün. (21. s. 163)

A.A.Semyonovun rəyinə görə, Baburun gətirdiyi norma -  hər gün 50 
beyt - şübhəsiz, rəssam-xəttat üçiin bu az deyildi. Əgər vəziyyət xəttatı 
tələsdirmirdisə, başqa bir misal göstərir ki, o özü vaxtı tələsdirmirdi, təki, 
onun qəiəmindən diqqətə və təəccübə iayiq əsər çıxsın”, “bir dəfə Buxara xanı 
Əbdüiəziz (1645-1680) o vaxt Hafizin şeirlərindən ibarət toplunun 
köçürülməsi ilə məşğul olan öz saray xəttatı Hacı Yadigardan soruşur, - bu 
yazıdan gündə nə qədər köçürmək olar?” o, cavab verir: “Əgər çalışsam gündə 
on iki beytli şeir yazaram”. Onda xan aşağıdakı şeir parçasım əzbərdən söylə- 
yir: “Eşitmişəm mən Şərq (uzaq) öikəsində qırx ii ərzində bir Çin fmcanı, 
Bağdadda isə gündə yüzünii diizəldirlər. Onlarm qiymətinin nə olduğunu, 
şübhəsiz, sən təsəvvür edirsən!- “Biz səni xəttat adlandıraraq, - xan davam 
edir, - sənə əmr etdik bu kitabı. Əgər gün ərzində on iki beytli şeir 
köçürüləcəksə, onda bu xəttin incəliyi nə olacaqdır?! Əgər səbrin çatsa 
(ancaq) iki beytli şeir, çatmasa - birini yaz!” Haçı Yadigar bu əmrə tabe 
olaraq, Hafıziü Divanının üzünün köçürülməsini yeddi ildən sonra başa 
çatdırdı. Sonralar İrana gəlib çıxmış bu əlyazma kitabı Süleyman şah 
tərəfındən yüksək qiymətini aldı.

Peşəkar. katiblər və peşəkar ədəbiyyatçılar arasında ləqəb və təxəllüs 
dəbdə idi. Məsəiən, Teymurilər dövrünün məşhur xəttatı Məhəmməd Əmin 
Həlvai (Holovi?) təxəllüsü onun şagirdi Mir Ubayd isə Lulu iəqəbi daşıyırdı. 
Yəzdinin “Zəfəmamə”sinin nüsxələrinin birinin kolofonunda deyiiir ki, 
əlyazma Əbüi Qazi Nadir Məhəmməd xamn (1642-1645) kitabxanasında 
hazırlanmış nüsxədən köçürülmüşdür, köçürəni “Şeyx Katib” iəqəbi iiə 
tanınan Fəxr əd-Din Əlidir.

Xəttat ustalığımn yolu uzun və keşməkeşli idi. Xəttatlığa başiamaq 
böyük gərginlik və çox vaxt təiəb edirdi. Hətta ən məşhur qələm ustalan əlin 
möhkəmliyini və qətiliyini saxlamaq üçün hər giin yazıda xüsusi olaraq məşq
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ciıiKiyə ınocbıır olurdular. Bədii əlyazmanı nöqsansız yazm aq üçütı orta 
osrlordo Orta Asiyada hər peşokar katib iki xətt üslubunu adi x ırda və iri yaza 
bilməyo borclu idi, ən azı üç xəttlə yazmağı bacarmahydı: nəsx lə- Qurandan 
sitatlar və hədislər iiçün, nəstəliklə-adi m ətnlər üçün, su lslə-bölm ələrin  və 
ba.şlıqlann sorlövhələri iiçün və s.

Bə/ən bədii əsərlərin müəllifləri də üzköçürən rolunda çıxış edirdilər. 
Məsolon. Kaşqar tarixçisi Hacı Yusif Özünün “Cəm ət-təvarix” osəvinin üç su- 
rotini çıxaıaraq onları müxtəlif şəxslərə göndərmişdir (54, Xol 45).

Kitab üzii köçürənlər qrupunun müəyyən hissəsini maddi eəhətdən /əil' 
təıninatlı, lakin orta və aşağı təbəqədən olan savadlı adamlar toşki) edirdi. 
Bahalı kitabları almaq və ya sifarişlə əldə etmək imkanları olmadığma görə 
onlar ö/ləri lazım olan əlyazmaların surətini çıxarırdılar. Çox vaxt bunu 
keyliyyətsiz kağızda edir, mətni özlərinin izahları və əlavələri ilə miişayət 
edirdilər. Hor halda, kataloqlarda və Şərq əlyazmalartnın siyahılarında üzkö- 
çüronlərin kitab sahiblərinin özləri olduqları hallarma az rast gəliıımir.

Olyazma sahiblərinin öz ehtiyacları üçün köçiirdükləri kitablar, adətən, 
çox pirimitiv, çox halda müxtəlif xətlərdə və ölçiilərlə yerinə yetirilirdi. Bəzən 
onlar cildlənməmiş, əlyazmamn vərəqləri hətta tikilməmişdir, bir qayda olaraq 
köçürənin adı və köçürmə yeri məlum deyildir. Orta Asiya əlyazmaları üçün 
xarakter xüsıısiyyətlərdən biri də əlyazma sahiblərinin öz ehtiyacları üçün 
köçüriilmüş kitablann toplu formasmda olmaması idi. Bir cild altında müxtəlif 
xarakterli əsərlor və müxtəlif müəlliflərin əsərləri, müxtəlif dillərdə olan 
əsərlər və əsərlərdəıı fraqmentlər (ərəb, fars, türk) və s. toplanmışdır.

Pcşəkar mirzələr və usta xəttatlarla yanaşı, müxtəlif peşə sahiblərinin, 
miixtəlif savad və mədəniyyət soviyyəli şəxslərin əlyazmalarm köçürülməsi 
ilə məşğuliyyəti bizə gəlib çatan əlazmaların keyfiyyətində əks olunmaya 
bilməzdi. Qeyri -  peşəkar üz köçürənlərin əlindən gəlib keçən motniər ciddi 
dəyişiklərə, tohriflorə məruz qalırdı. Bu vəziyyəti müsəlman alimləri və 
odobiyyatçılan yaxşı başa düşürdülər. Onların bəziləri üzköçürənləri birbaşa 

Kitab təhrifçiləri adlandırırdılar. (144, s. 614). Digərləri üzköçürənin 
qolomini maaıifçiliyin binasım dağıdan külünglə” müqayisə edərək 
şikayəllənirdilər ki, 'gör o, bir nöqtə ilə “məhəbbəti” “əzaba” möhnərə necə 
çcviıir, bir hərfı dəyişməklə “səadət” sözünü “fəlakət” kimi oxumağa məcbur 
edir.

Üzköçtironlər torolındən əlyazmalann mətnlərinə edilmiş dəyişiklikləri 
ıkı novo bolmək olar. Bırınci növ -  texniki səhvlər və yanhşhqlar, böyiik 
motnləıi köçiııərkon onlardan qaçmaq mümkün deyil. Söz buraxılması, yaxud 
əksıııə, soz əlavo cdılməsı, sətır ötürülməsi, yaxud əksinə, sətir təkrarlanması 
və s. ıc o noqsan aıt ır. Bıı zaman sözdə həri ötüriilməsi və ya əlavə edilməsi 
ıa aııııa c a tast gə nıok olıır. Çox vaxt btı, söziin mənasımn dəyişməsinə, hət-
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ta rnətnin, xüsusilə poetik əsərlərdə, təhrifınə gətirib çıxarır. Üzköçüronlər 
başa düşmədikbri xarici sözlərdə, titullarda, şəxsi və topoqrafık adlarda 
xüsusilə ciddi təhriflərə yol verirdilər. Ona görə də xronoloji və coğrafi 
xarakterli eyni əsərin müxtəlif nüsxələrində şəxsi və topoqrafık adlarm 
tamamilə müxtəlif oxunuşlarına rast gəlirik. Bununla əlaqədar Əbül Qazinin 
(1603-1664) aşağıdakı qeydini misal gətirmək yerinə düşərdi.

"Kalib adlandırılan adamlar, - o yazır, - ağılsız və düşüncəsizdirlər. 
Rəşid əd-Dinin “Cəmi ət-təvarix” əsərindən söhbət gedir. Bu kitabı 
köçürərkən onun yazılmasmdan üç yüz yetmiş iki il keçmişdir, bu dövrdə, 
Allah bilir iyirmi, ya da otuz kitab tərtib olunmuşdur. Onlar hər dəfə o qədər 
söz təhrif etmişlər ki, nəticədə solnamənin mətninin üçdə biri, bəlkə də yarısı 
təhrif olunmuşdur. Adı çəkilən əsərdə (Rəşid əd-Dinin) dağ, çay, yer, insan 
adları moqol, yaxud türk adlarıdır. Kitabın müəllifi və onu köçürən mirzələr 
isə ya fars, ya da tacikdirlər, nə moqol, nə də türk dilini bilirlər. Əgər tacikə 
moqol adlanm ifadə etməyi on gün öyrətsən də, onu mənimsəyə bilməyəcək, 
bos onu necə (diizgün) yazacaq?”.

Surət çıxaranlar çox vaxt tarixləri -  xronoqram təhrif edirdilor. Adətən 
mətndə onlar yazı ilə göstərilirdi. Əgər bizə ancaq bir nüsxədə gəlib çatan 
əlyazmada üzköçürərı tərəflndən tarix təhrif olunubsa, bu müxtəlif 
anlaşılnıa/.hqlara gətirib çıxarır və onu diizəltmək üçün xüsusi tədqiqat lazım 
gəlir.

Qeyd edilən texniki səhvlər və təhriflər ya köçürmənin gedişində, ya da 
motnin orjinälla sonraki ‘ üzləşdirilməsi zamanı aradan qaldırtlırdı. Xüsusi 
hazırlanmış vahid korrektura işarələri yox idi. Çox halda yəqiıı ki, 
surətçıxaranlar əsas mətndə yazılmış sözbrin üstündən xətt çəkir, baş 
sahəbrdə yaxud nadir hallarda -  qaralanmış sözün iistündə onun düzgün 
formasını yazırdılar. Əlyazmamn ağ yerlərində həmçinin əsas mətində 
buraxılmış sözbr'i, ifadəbri, şeirləri və s. yazırdılar. Buraxılmış yerbri adətən 
qeydbrb  işarəbyirdibr, bu işarə bəzən ağ yerlərdə, yazılan sözbrin yaxud 
sətirbrin qarşısında da qoyulurdu. Ağ yerbrdəki əlavəbr həcminə görə bəzən 
hekayə qədər olurdu.

Xəttatlar tərəfindən əlyazmaya edibn dəyişikliyin ikinci növü bilərək- 
don olunan dəyişikbr -  diizəlişbrdir. Belə foaliyyətin nəticəsi odur ki, 
surətçıxaran bir tərəfdən əsərin ayrı-ayrt hissəbrini, hətta bütöv fəsliııi ixtisar 
cdir, başqa tərəfdən onu interpritasiyalarla və aydınlaşdırmalarla tamamlayır. 
Səhifəbr kiıni haşiyəbr də müxtəlif işarəbrb  qeyd olunur. Elə əlya/.malar var 
ki. nnosəbn, ağ sahələrdəki əlavəbr sonda “bir növ xottatın imzası rolunu 
oynayaıı 12 rəqəmi ilə işarə olunmuşlar” .

Surətçıxaranlann şərhbri adətən iki xəttb  gcdir:
1) toponimbr vo xüsusi adlar izah edilir;
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2) Suıotçıxaıanın nöqteyi -  nəzərincə aydm olmayan yerlər 
avdmlaşdırılır. bununla əlaqədar bəzən mətnə müxtəlif planlı kifayət qədər
gcniş mühakiməlor əlavə olıınur.

(,'ox hallarda üzköçiirənlər orijinalın dilini öz zamanlarına 
y;wınlaşdıımacı məqsədilə ona dəyişiklər edirlər. Bəzən xəttatlaı müəliif 
nıətniııi əsaslı surətdə dəyişir, ona bölmələr əlavə ediı. yaxııd oıijinalı yazıb 
tamamlayırlar. Hrıtaniya Muzeyi əJyazmalarmın birində Rəşid əd-Dinin 
müasiri Məhəmməd b. Iləmzo nəzərə alaraq ki, bu cild ortada tək olacaq, 
oxucuların marağı iiçün “Cəmi ət-təvarix’in sonıına Ulceytü xanm taxta 
otıırması lıaqqında hekayəni əlavə yazır və ümid edir ki, buna görə müəllif 
oııa qəzəblənməyəcək” (34, s. 300),

Göriinür, surətçıxaramn müəllif mətninə yaradıcı yanaşması qəbahət 
sayılmır, surəti çıxarılan əlyazmaya yuxarıda göstərilənlərə oxşar dəyişiklər o 
dövrdə kitab mədəniyyətinin norması hesab olunurdu. Maraqlıdır ki, 
xottatlarm “Səlnamələrin toplıısu”na belə bir yanaşması Rəçid əd-Dinə məlum 
oldııqda nıüoHifin ctirazına səbəb olmamışdır.

Beləliklo, əgər biz əlyazma ədəbi irsinin qorunub saxlamlmasında orta 
əsrlər xəttatların təaliyyətinə borcluyuqsa, müəllif mətnlərinin cürbəcür 
izahatlar, əlavələr və yenidən işlənmələrlə zibillənməsinə görə də onlara 
borcludur. Yuxarıda göstərilən misallardan göründüyü kimi, mətnlərin 
zibillənməsi az qala müəlliflərin sağhğmdan başlayaraq hər dofə üzü 
köçüriilərkən davam ctmişdir. ’l’əbii ki, əsər nə qədər çox populyar olurdusa, 
onun surəti daha tez-tez çıxarılır, bununla da həmin əsərin mətni daha çox 
çirklənməyə məruz qalırdı. Belə əsərlərdən biri Zeyn əd-Din Vasifinin “Bədai 
əl-zəkai” əsəridir. Vasifın yaradıcılığının tədqiqatçısı A.N.Boldıryevin 
nüluzlu ləsdiqinə görə bu əsərin mötəbər nüsxələrinitı çox olmasma baxma- 
yaraq tənqidi mətnin nəşrinə əsas vermir.”

Bunıı orta əsrlər müsəlman müəlliflərinin bir çox əsərləri haqqında da 
demək olar. Əlyazma kitablarının müəyyən hissəsində tarix göstərilir. Bu 
zaman xottat ayı və ili, bəzən köçürmənin başlandığı və qurtardığı, bəzən 
ancaq başa çatdığı günü göstərirlər. Çox vaxt ancaq il göstəriJir. Vaxt iki 
sistcındə vcrilir, ya ərəb say yazısı, ya da oniki illik sikl ilə, bəzon hər iki 
sistcmdə. Cjii.n və ay, bir qayda olaraq ərəb yazısı ilə verilir. Müsəlman 
əlya/.malaı ında tarixin rəqəmlə gostərilməsi nadir hadisədir.

Əlya/.maların kolofonlarında köçürənin adı, köçürmə tarixi göstərilsə də 
köçüımo ycri a/, hallarda qeyd olunur. Bu zaman, bir qayda olaraq, ancaq 
şohorin və ya yaşayış nıəntəqəsinin adı göstərilir, köçürmənin dəqiq yeri 
məsolon bu ciir. Buxaıada Abdallah xanın mədrəsəsində köçürülmüşdür çox 
ııadiı hallaıda göstəıiliı. v)lyazmalarda köçiirülmə yerinin olmadığı çoxlu 
Iıallarda bu lakt ən müxtəlif xarakterli dolayi məlumatlarla müəyyənfəşdirilir.
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Bu, hər şeydən əvvəl, əlyazmanın xarici, paleoqrafık əlamətləridir: kağı/., 
mürəkkəb, xətt, eiJdləmə, tərtibat və s. Bəzən köçürmənin yerini ayrı-ayrı 
xəttatların rəhbərliyi altında olduqlan hökmdarların, yaxud tanmmış şəxslərin 
adlarını göstərdikləri mənbələr vasitəsilə dəqiqləşdirmək miimkün olur. 
Əlyazmaların yerinin təyin olunmasında ayrı-ayrı əyalətlərdə ü/.köçürənlərə 
əsas olan əlamətlordən do istifadə olunur. Məsələn, məlumdur ki, Orta Asiya 
xəttatları “kitab qurtardı” ifadəsini qısaldılmış tamam əl kitab əvozinə 
tamamat əl-kitab formasında tam yazırdılar. (34, s. 256).

Göründüyü kirni, əlyazmaların köçürüldüyü yeri və vaxtı dolayı faktlarla 
təyin ctmək asan iş deyil və bunu ancaq təcrübəli, yüksək ixtisash 
mənbəşünaslar yerinə yetiro bilər. Məlumdur ki, xəttatlar iki növ məhsul 
istehsal edirdiiər.

1. Yiiksək bədii iislubda yazılmış, nəfıs tərtibatlı əlyazma kitabları. Bu 
tip kitab məhsulu ya Sultanlarm və hakimlərin sifarişi ilə, ya da onlar üçün 
tərtib olunurdu. Bütün əsərlər uzun müddət ərzində yazılırdı. Məsələn: 
M.Kaşğarinin liiğətinin orijinalı qorunub saxlanılmayıbsa da onun yazıJma- 
sınm bir neçə şəhərdə həyata keçdiyi və uzun miiddət çəkdiyi məlumdur. Belə 
lıallarda xəttat yazı işini bitirdiyi tarixi yazır, yazılma yerini iso mətndə 
rovayət cdir, lakin kalifonda qeyd etmirdilər.

2. Orta xəttatın və ya hər hansı kütləvi ehtiyac iiçün orta istciısalcı xətti 
ilo yazılan kitabın sənətlcarlıq dəyəri elə də yiiksək olmadığı üzündən nə vaxt 
və lıarada yazılması nə xəttat üçün ns də istehlakçı üçün aktual deyildi. Bəzi 
hallarda yüksək bədii xətt nümunəsi ilə yazılan kitabların no vaxt və lıarada 
yazılması kitabın kommersiya baxımdan qiymətinin yiiksəkliyini tomin 
etdiyinə görə saxtalaşdırma cəhdləri də baş verirdi.

XƏTTAT ƏMƏYİNİN KEYFİYYƏTİ 
VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

llarada işlənməsindon asılı olmayaraq üz köçürəıı xəttatlar kitab sifariş 
olunanda hər dofo göriiləcək iş üçün müqavilənin şərtlərini razılaşdırırdı. 
Adətən, işiıı haqqı iki formada ödonilirdi: ya xəttat büttiniüklə qəti təyin 
cdilmiş haqq iizrə işi yerinə yetirilirdi, ona görə də bu hucroti adlamrdı, ya da 
əsoriıı köçürülən hər bir hissəsi iiçün ayrıca haqq ödənilirdi ki, buda mükəmda 
adlamrdı. Hər iki halda sifarişçini aidatmaq üçün vicdansız ustaya geniş 
imkanlar açılırdt. Birinci halda, xəttat bütün kitab iiçün haqq alırdısa, sifarişi 
tez yerinə yetirmək üçün olyazmadakı mətni özii bildiyi kimi ixlisar edirdi. 
Ikinci halda iso haqq vərəqlərin vo ya beytlərin sayına göro ödənildiyindon əks 
Qaydada horəkət edilirdi. Mətnə istədiyi qədor əlavəlor olunurdu. BeJo
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misallan okluqca Vox çokmok olar. Mətnşünaslıq tarixi buna görə bizə bol 
ınatcrial \ crir Adətəıı sifarişçini məşhur xəttatlar və tanınmış qələnı ustaları 
xüsusilə aldadırdılar. Qodim kitablann elmi nəşrlərini hazırlayarkən, gizli 
dcyil ki. hcç bir bədii yazı ustasmın köçürdiiyü kitab osas kimi 
nötiii'ülnıəıııişdir. (V/üniin gözəlliyi, xəttinin dəqiq ritmi, haınıonik loırnası ilə 
bilicilərin və ınütəxəssislərin nəzərini cəlb edən kalliqrailya sənətinin şah 
əsərləri. oıılarda vcr alınış mətnlərin 'zibillənnıəsi və ctibarsızlıgı nıütəxəssis 
fıloloqlarda təəssiif doğurur. Orta əsrlərdə populyar olan əsərlərip. taleyi bu 
cəlıətdən xiisusilə ağır olmuşdur. Firdovsinin Şalmanıo , Cəlai əd-Din 
Rııminiıı "Məsnəviyi-mənəvi”, Sədi Şirazinin “Gülüstan" və “Büstan’ , Ilafi- 
/in, "Divam" kinıi əsərlərin hər birindən zəmanəmizə yüzlərlo niisxə gəlib 
çatmışdır. ünların surətləri tez-tez çıxarıldıqca yersiz əlavələr, bilərəkdən 
diizəlişbr cdilmiş və təsadüfı səhvlər də çoxalmışdır. Məlumdur ki. xəttatlar 
ö / işbrində səhvlərə yol verirdilər.

Olyazma mətnlərində rast gəldiyimiz bütün “düzəlişləri”, təhrifləri, 
yanlışlıqları iki qrupa ayırmaq olar; Birincisi, yol verilmiş təsadüfi səhvlər və 
nöqsanlar: Sənətkarm, diqqətsizliyi, mətni başa diişməmək, diqtə altında üz 
köçürmə, cşitmə və s. İkinci qrupa mətnə bilorəkdən edilən “düzəlişlərdir”. 
Onlar ö / məzmununa görə redaktə xarakteri daşıyır, bəzən əlyazmaJar məq- 
sədli idcoloji təzələnmələrə də məruz qalırdı. Iləqiqətən, xəttatlar nə qədər 
vicdanlı və səliqəli, savadlı və bilikli olsaydı da özündən yüz iliərlə əvvəl 
yaztlmış əsərin üzünü köçürərkən psixoloji baxımdan onun mətninə ayrı-ayrı 
dəyişikliklər etırıəyə bilməzdi. Müəyyən dərəcədə bunu ondan həm qiymət 
katcqoriyası, dövriinün meyarları, gündəlik mənəvi həyat, ətraf miihit, 
hənıçiniıı dogtna dili toləb edirdi. Xəttat abidənin dilini müasirləşdirərkən, 
sadələşdirərkəıı, mətnə izahedici beytləri əlavə edərkən hesab etmirdi ki, 
miiəllii' ınətııini eləcə də idcyasmı təhrif etmir, əksinə, elə bilirdi ki, onu 
müasirlərinə yaxınlaşdırır, başa düşməkdə onların işini asanlaşdırır. IDemək 
la/ımdır ki, bclə təcrübəyə klassik ədəbiyyatm özü şərait yaradırdı. Burada 
kcçmişlə indinin arasmdakı tərq aradan götürmə metodunun geniş tətbiqi, 
bənzətmə və cavab, nəzirə sayəsində aradan götürülürdi.

ləəcüblii deyildir ki, başısoyııq yazarın qələmindən çıxan keyfiyyətsiz 
kitablar silaıişçiləıin qmağına, miiəIliJlərin isə narazıiığına səbəb olurdu. 
Olişir Nəvai (1441-1501) Məclis ən-nəJais” əsərində çox maraqlı hekayət 
damşıı. Məşhur əlyazma tərtibatçısı Abd əs-Səməd Məşhədi hərdən bir üz 
köçiiımə ilə də məşğul olurdu. Bir dəfə Əlişir Nəvai ona Abdul ər-Rəhman 
( aminin divanmı köçıırınəyi tapştrır. Xəttat işini qurtardıqdan sonra Əlişir 
Nəvaı mətni yoxlamaq iiçün kitabı müəllifə verir. Bir neçə gün keçdikdon 
soııı.ı ( <ımi ə \a i\ə  dcyiı. xəttat kitabın ü/ünü elə köçürmüşdür ki, guya o, 
bır sətrı belə səhvsı/. ya/.mayacağı barədə öhdəlik götürüb”. Nəvai xahiş edir
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ki, Cami öz əli ilə surətin nöqsanlartm diizəltsin. Cami razılaşaraq la/ımı 
diizəlişləri edir vo kitabın yuxarı hissəsində öz əli ilə aşağıdakı kimi ya/.ır.

Xottat, xallı rnaral gözəlliyi tək 
13əzəmiş sözlərini yaraşıqlı xətti ilə.
Ancaq (folakət): Onun hər yerində xəttat qəbahətinə görə 
Nəsə əlavə olunmuş, nəsə çatışmır.
Onlan düzəltdim öz əllərimlə 
Äncaq almmadı istədiyim tək 
Düzəltdim hər şeyi, nə etmişdisə 
Mənim şerlərimdə öz xətti ilə

Yuxarıda göstərilən misallar bütün əlyazma kitablarına aid deyil. Onlar 
tək-tük olduğuna görə istisna təşkil edir. Əlbəttə, əl ilə köçürülmüş kitab təhrif 
və nöqsanlardan xali ola bilməz. Belə hallar o demək deyildir ki, bizə golib 
çatan əlyazmalarının hamısı öz məzmununa görə çox saylı köçürmələr 
nəticəsində miiəllif orjinalından təmamilə uzaqdır. Sonralar obrazlı ifadoyə 
çevrilmiş bir zaralatda deyilir ki, farsca üç dəfə iizü çıxarılmtş əsər ərəbcəni 
xatırladır. Bu, çox populyar olan, yüzlərlə kitablarda goz.ib-dolaşan əsərbr 
haqqmda deyilmişdir. Onlara sonradan edilmiş əlavəbrlə, izahlarla, 
“düzəlişlorlə” zibillənməsindo bu hal həlledici rol oynamışdır. Ancaq belə 
əsərlər çox az olmuşdur. Əsərin hamı tərəfındən tamnması, populyarltğt onun 
mətni üçün ağır yük ' olmuşdur. Belə əsərlər içərisindo Firdovsinin 
“Şahnamə”si birinci yeri tutur. Bu abidə ilo əlaqədar “Atəşgədo” (“Alov 
məbədi”) əsərində Lütfəli bəy İsfəhaninin (1772-1781) ötəri qeydləri ilə 
razılaşmamaq olmur: “Hazırda demək olmaz ki, bu kitabda Firdovsinin heç 
olmasa (orjinal) bir sətri qalmışdır.

Xəttatlann' və üzköçürənbrin yol verdikləri yanlışhqlar vo səhvlər 
yalmz islam şərqi üçiin xarakterik deyildir. Oxşar, tamamilə eyni halları biz 
olyazma kitab mədəniyyətinə malik bütün ölkələrdo, Avropada, Rıısiyada, 
Bizansda, Uindistanda və s. miişahidə edirik. Maraqlı bir ştrix: Əsərin 
mətnini, bununla da müəllifın ftkrini təhrif edən yazar haqqında dərəcəsino və 
gücünə görə tənqidə rast gəlmək olur, ancaq orjinala taın uyğun şəkildo öz 
işini savadlı, dəqiq yerinə yetirən xəttatın ünvanına tərif eşitməmişik. Bu, adi 
hal sayılırdt. Xəttatların əksər hissəsi köçürülmiiş mətni orjinalla 
tutuşdururdıı, onların əsas vəzifəbrindon biri sayıhrdı vo laktik olaraq heç 
vaxt kolol'onda qeyd olunmurdu. Ancaq iş prosesində olbrinin altmda daha 
ctibarlı mətn olurdusa, onlar bir qayda olaraq köçiirülmüş mətni bu kitab ilə 
üzləşdirirdibr və dcmok olar ki, həmişə köhnə protoqraJin kolofonu 
göstərilirdi. Əlyazma tarixindo buna aid çoxlu misallar var. Bir misal: 5 rabi II
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dck'ibi' I 5^9-cu ikb məlum olmayan xəttat Şərəf əd-Din Oli Yəzdiııın 
(858/1454 vnfut etmişdir) “Zofarnamə” (“Qələbə kitabı”) əsərının köçürməsini 
unrtamus vr, kolofonda qcyd etmişdir: müəllıf mövlanə Şərəf əd-Dın Əlı 
Yv.dinin nüsxnsindnn köçürülmüşdür. Bir neço onillikdən sonra bu kitab
I lindistanda, höyük dövlnt xadimi Mübariz əd-Din xoca Obüİ-Həsnnin 
( H H 'V l6V -1! \nlat etmişdir) kitabxanasına gəlib çıxmışdır. Mnmin 
vnmqdnki ( !67a-b) yazıdan bilirik ki, o, hazırkt kitabı sərnncammda olan 
avtoqralla ü/inşdirmnyi əmr etmişdir. 1022/1613-14-cü ildə Bürhanpürada
tapşırıq ycrinn yetirilm.işdir.

Bəznn xnttatiarm bu cür qeydləri müstəsna roi oynayırlar. Onlar 
mntnşiinaslara vn ədəbiyyat tarixçilərinə böyiik kömək göstərir yo bunun 
əhnmivyəti çox böyükdür. Məsələn, məlumdur ki, däha çox oxunan əsərlnr 
arasmda Cnlal əd-din Ruminin (1207-1273) “Məsnəviyi mənəvi” əsəri do var. 
Müəllifın öliimündən beş il sonra, yəni 677/1278-79-cu ildə əsərin Konyada 
köçiirülınüş əlyazmast ədəbiyyat tarixçiləri üçün çox qiymətli molun'iat olan 
sonlııqla (hatinın) bitir. Xəttat Məhəmməd b. Abdallah Kunovi məlumat verir 
ki, son illər Rtımi nsərlərini öz oğlu Sultan Vələdin və “öz xəlift” yəni Hüsəm 
od-Din Çolobinin iştirakı ib  yenidən oxuyur və yoxlaytrdt.

Ruminin tələffiiz xiisusiyyətinin ümumi qaydadan fərqlondiyi bütün 
hallarda onlar xiisusi saitlnmə ilə şairin dilinin özünn məxsusluğunu xiisusilə 
qcyd edirdilər. Nnticndə mətn hazırlaııdı. 677-ci il nüsxəsi məhz bıı mətndən 
köçiirülmüş vn Konyada Ruminin mavzoleyində saxlanılır. Böyük təcrübəyə 
malik olan bir sıra xəttatlar sifarişi yerinə yetirərək oxuculartn ixtiyarına 
ctibarlı kitab vermək üçtin mətn üzərində mürəkkəb və gərgin iş aparırdılar və 
kitabın kolofonunda mütləq qeyd olunurdu.

Artıq qeyd olundu ki, xəttatların sosial vəziyyəti müxtəlif ola bilərdi. 0 , 
fordi qaydada, muzdla, şəxsi emalatxanada, dövlət qulluğunda, varlı feodalm 
şoxsi kitabxanasında, nohayot, saray kitabxanasında işləyə bilərdi. Maddi 
cohətdon dövlnt dəllorxanasında və saray yantnda işloyənlərin vəziyyəti daha 
yaxşı idi. Onların müəyyən olunmuş giindəlik, ayltq və ya illik məvacibləri 
olurdıı. Bu, iiç komponentdnn ibarət idi. Nəğd pul, ərzaq və paltar sifarişçinin 
xoşıına golon iş iiçiin əlavo mükafat verilməsi təcrübəsi geniş yaytlmtşdır.

I la/.ırda biz hnüa təxmini deyə bilmərik ki, fərdi qaydada, yaxud şəxsi 
cnıakıtxanuda çalışan sıravi xnttatlar yerino yetirdiyi'sifariş müqabilində nə 
qodoı nnıok haqqı alırdı. Doğrudur, X əsrdə xəlifətdə surətçtxaran ən az gəliri 
olan sosial qnıpa daxii idi. 50 il bu sahədə çaltşan Nişapurlu Əbu Hatim 
onlaıııı ırıaddi vnzivynti barədo formalaşmtş tosəvviirü ifadə edir. O, deyirdi: 
Surotin ha/ırlanması acınacaqh, lonotlənmiş işdir, o, nə yaşamaq üçün bir 

parça çörnk, nn ölüm üçiin kəfnn verir”. Ycddi əsrdən sonra 1637-1639-cu 
illnrdn A.OIcaıi qcyıl cdirdi ki, ‘'kitabın qiymoti yüksək olduğundan xüsusən
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dn uşaqları çox olanlar çalışırlar ki, onlara yaxşt yazmaq öyrətsinlər, başqa 
sözlo, onları təmin edə biləcək gəlirli sənətə, peşəyə yönoltsinlər”.

Belə göriiniir ki, zaman keçdikcə cəmiyyətdə xəttat şəxsiyyətinin 
əhəmiyyəti əsaslı surətdə artmış, onun əməyi əvvəlkindən yüksək 
qiymotləndirilmiş, ictimaiyyətdə qəbul olunmuşdur.

Savadlı insanların sayıntn çoxalmast kitaba və onun istehsalına tələbatı 
hədsiz yüksəltmişdir, btı isə öz növbəsində xəttatın gəlirini artırmışdır. Ancaq 
bunun konkret olaraq nə ilə və necə ifadə olunduğunu biz bilmirik, çünki 
əlimizdəki materiallar çox səthi və az miqdardadtr, xronoloji cəhətdən 
dağınıqdtr.

Məsələn, “Təzkireyi üla əl-əlbab”ın sahibi yaztr ki, bir vaxt (XVII əsr)
o. yəni Məhəmmod Hiiseyn əl-təbib Məkkəyə müqəddəs yerləri ziyarətə 
gedərkən müəllimi Məhəmməd Mömin Tənkəbuni ondan xahiş etmişdir ki, 
həmin kitabın iizünü köçürsün, yaxud kitabı satın alsın. Suriyada bir qədər 
ləngidiyinə görə, Məhəmməd Hüseyn bu kitabı almaq, vaxud surətini 
çıxartdırmaq üçiin xüsusi tapşırıqla Misirə adam göndərmişdir. Sifariş yerinə 
yetirilmiş, xəttat, kağız satana və cildləyiciyə yeddi tiimon ödənilməklə kitab 
əldə olıınmuşdur. l'onkəbuni həmin vərəqin o biri üzündə yazmtşdtr ki, bir 
neçə il keçdikdən sonra bu kitäbı kitab satıcısında görmüş və onun qiyməti 20 
tiimən olmuşdur.

Məhəmməd Dəviri b. Viisal Şirazi Firdovsinin “Şahnamə” poemasınm 
ü/ərində beş il işləmişdir. O, yalntz əsərin üziinü köçürtməmiş, həm də kitaba 
illüstrasiya vermiş, bədii cildini hazırlamışdır. Əlyazma Məhəmmod Qulu xan 
Kəşqai üçün' yaztlmtşdır. Bunun müqabilində sifarişçi Məhəmməd Dəviriyə 
700 tümən nəğd pul, iki dəst “kəşmiri” şalı və iki at vermişdir.

Xəttatlar arasında bir-birindən fantastik əfsanələr gəzirdi. Onlarda 
uğurla yerino yetirilən iş üçün bu və ya digər ustamn nəhəng məbləğlərdən 
dantşıhrdı. Onlardan birinin üzorində dayanaq. Rəveıyət olunur ki, bir dəfə şah
I Abbas (1587-1629) məşhur xəttat Mir İmad Həsəniyə (1615-ci ildə 
öldüriilmüş) yetmiş tümon göndərərək onun iiçün Firdovsinin “Şahnamə” 
osorinin surotini sifariş edir. Bir il keçir, şah əlyazmanın ardınca adam 
göndərir. Mir İmad həmin adama poemantn 70 beytini verir və sözlə əlavə 
edir ki, bu ahnmış məbləğə uyğundur. Narazı qalan şah ustanın işini özünə 
qaytarır. Mir İmad əlyazmant hərəsində bir beyt olmaqla 70 hissəyə bölür və 
öz şagirdlərinə toklif edir. Onlar hər fraqmentə bir tümən verirlər və Mir İmad 
bütün məbləği şahııı göndərdiyi adama verirMüasir İran alimi M.Bəstani 
Pərizi tümonin altcthq qabiliyyətinə toxunaraq hesablamışdır ki. o zaman bir 
tiimənə Sistanda 800 manat (yəni 2400 kq) buğda almaq olardt. Belnliklə, Mir 
İmadın hər bcyti iiçün bir tümən sadəco fantastikdır. Lakin biitiin hallarda bu
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oh\alal rn% a) ot olariRj tjalır. (,’ünki şah Abbasın şoxsiyyəti qarşısında bir xottat 
hc!o hnrnknti odr* h ilm ə/di.

Arlkj t(c\d (iluıınnışdur ki, sarayda çalışan ustaların əmək haqqı barodo 
olimi/do doqicj nıolumatlar \ardir. Onlann adına verilmiij xüsusi {onııanda 
onıok haqqınııı koııkıvt mobloği göstorilirdi. Osmaıılı sultanlarının kitabxaııa- 
sında XVI osr iiçün revestrbrdo bıı barocb doqiq molumat var. Ibm in 
cocK'olloro osasoıı “giindolik omok haqqı" tanınmış ustalar üçiin 24 axça. 
nisboloıı a / tamnan ııstalar Liçün 10 axça, şagirdbr, ola bilsin uşaiqlara 2,5 axça 
hocnıindo müoyyon edilmişdi.

Şah İsmayılın (1500-1524) vo I Təhmasibin kitabxanalannda da 
uslalarm omok haqqının hoeırıi toxminon bu qodor idi. Xottat Şah Qasım 
Tobri/i (948/1541 ölmüşdür) 1514-cii ildə I Səlim (1512-1520) tərəfmdən 
minbrlo Tobri/ sonotkarları sırasında Tiirkiyəyə aparılmışdı və güncblik əmək 
haqqı 50 sikko miqdarında müəyyən olunmuşdu. Başqa bir xəttat Şah 
Mahmud Nişapuranin (995/1586-87-ci illərdə sağ idi) şagirdi Ilacı Məhəm- 
məd Tobri/.i İstaııbula gecbrok saray yanında işləyirdi və hər gün 40 axça 
miikafat alırdı.

Xottat Abd or-Rozzaq Qazvini (1060-1063/1650-1653-cü iJbr arastnda 
vofat etmişdir) o, hom do “Şahnaınoniıf’ gözol qiraotçisi kimi məşhur idi. I 
Şah Abbasdan hor il 1300 tiimon məvacib alırdı. Mir İmadin şagirdi, soııralar
II Abbasın (1642-1686) sarayında xottat işbmiş, dofəbrlə I Abbasın. II 
Səflnin (1629-1642), II Abbasın hakimyyəti dövrüniin tarixinin üziinii 
köçürmiiş Məhəmmod Salih Xatunbadi hər il 500 tiimən təqaiid alırdı. Başqa 
bir xəttat-Qəzvində yaşamış Məhəmırıəd 'Fəki b. Abd əl-Cabbar Nadir şah 
öfsardan hər ay 20 lümən miqdartnda miikafat alırdı. Müqayisə üçün göstərək 
ki, Məhəmmod ömin Xorasanı Məşhəddən Hindistana gedərək Xanxananm 
kitabxanasında əlyazma tərtibatçısı işləyəıkən hər ay ondan 400 rupi, yəni 42 
tümən omək haqqı alırdı.

Çox vaxt hətta yiiksək sənətkar sayılan xəttatlar b eb  müxtəlif səbəb- 
brdon miioyyən edilmiş “omək haqqından” məhrum edilirdilər. Ağlasığmaz 
hocmdo miikafatlar alan ııstalar haqqıııda bizə məlumat verən mənbəbr 
onlardan kiminso toqaüddən mohrum edilmosi barədə susurlar. Qazı Əhmədin 
ıısta Mir Scyid Ohmod Məşhədi (986-1578-7981) ilo əlaqədar cıeydbri bu 
sahəcb istisna toşkil edir. Bu xəttat 1 Təhmasibin' saray kitabxanasında 
işloyirdi. Şahın sifarişi ib  kitab surəti çıxarmaq moqsədib ona Məşhodo 
getməyo icazo verilir. Bununla əlaqədar xəzinənin Xorasan gəlirindən və 
Moşhoddo soyyıırqal olaraq illik maaş toyin edilmişdir. On ildən sonra birdən- 
biro Tohmasibin ona qarşı miinasibəti doyişir, ondan tələb cdilir ki, bu dövrdə 
aldığı bütiin pıılları xoziııoyo qaytarsın vo soyyurqal hiiququndan mohruın 
edirlor. Ycrli (acirlorin kömoyib Mir Seyid Ohmod göstorilon mobləği
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bütünlükb geri cjaytarır və nıüflis olur. Onlara toyin olunmuş ınovacibin 
ödənilməməsi barədə xəttatların ali hakimiyyət orqanlanna şikayotləri oks 
olunan çoxlu sənəd qorunub saxlanılrmşdır. Bu şikayətlərcb onlar özbrini 
yada salır, maliyə və maddi çətinliklərindən damşırdılar. Məsolon, xottat 
Sultaıı Əli Kaini (914/1508-09 vəfat etmişdir) Ağqoyımlu sülabsinin 
hakimlərindən birinə müraciət edərək yazırdı: “...hazırda qulunuz yaşadığı evi 
hissə-hissə satır, qulunuza çatacaq və çoxdan ödənilməyən 7000 dinarı almağa 
ümiddən başqa mənim heç nəyim yoxdur. Əgər əlahəzrətin bununla əlaqədar 
rəhmi gəlsə (nökəriniz) həlak olmayacaq. Allah kərimdir».

Təxminən iiç yiiz il sonra, 4 cüməda I 1297/14 aprel 1880-ci il tarixdə 
seyid Əli Ria əl-Hüseyni Şirazi öz vəziyyətini oxşar ifadələrlə təsvir edir. Vali 
Fərhad mirzə Qacar üçün onun babası Məhəmməd Kələntərin ‘‘Ruzna- 
mə”sindən (“<3ündəlik qeydlər”) ibarət kitabın kolofonunda o, yazırdı: “Hacı 
Fərhad mirzənin, vali Farsın (əyalət adıdır) əmrinə əsasən, mən, Farsın sabiq 
Kələntərı və bu kitabın müəllifi mirzə Məhəmmədin nəvəsi Əli Riza əl- 
Hüseyni kitabm surətini çıxarmağa başladım. Sultanların əmrlərinə və valilə- 
rin (bu sahədə) sərəncamları olduğuna baxmayaraq, öz ailomb birlikdə 
əlahəzrət tərəllndən təqaiid məbləğindən və sədaqətli valideynbrimo ayrılmış 
dövlət yardımı ərzağından tamamib məhrum edilmişəm, (bizə) təyin olunmuş 
mobbğdən bir manatım da yoxdur...”. Həmin qeydlərdən görünür ki. əlyazma 
kitabı ustalarma əmək haqqınm nəğd pul və natura (ərzaq, paltar) formasında 
ödənilməsi təcrübəsi uzun müddət saxlanmışdı. Ədobiyyat tarixindəıı 
həmçinin məlumdur ki, belə təcriibə şairlər və digər sənəkatiar iiçündə tətbiq 
olunurdu.
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ƏLYAZMA KİTABININ YAYIMI 
VƏ KİTAB TİCARƏTİ

Xottatlarm və digər kitabçı sənətkarların əmək haqqı ilə sıx bağlı olan 
əlyazma kitabınııı qiyməti məsələsinə müraciət edərkən ııəzəro almaq lazımdır 
ki, onun qiymətinə materialdan (kağız, tuş, mürəkkəb, boya, cild iiçiin dəri və 
karton), onun hazırlanmasına ustanm sərf etdiyi əməkdən başqa bazarın 
tələbatı və ümumi şorait ohəmiyyətli dərəcədə təsir edirdi.

Alqı -  satqı predmeti olan kitab əmtəəyə çevrilirdi. M üxtəlif əyalotlərdə 
və müxtəlif vaxtlarda onun qiyməti eyni olmurdu. Yuxarıda qeyd olunan 
‘■‘ ['ozkireyi əl- Əlbab” misalı bunun əyani sübutudur. Misirdo 7 Tümənə 
hazırlanmış bu əlyazma bir neçə ildən sonra İranda 20 tümənə satılır.

Məşhur ustalarm üzünü köçürdüyü kitabların qiyməti barədə bizə 
məlumat verən mənbələrdən başqa əlimizdə kitab tacirlərinin və 
kolleksiyaçılarımn əlyazmaların forzas vərəqlərində etdikləri xeyli miqdarda 
qeydlər də var.

Belə qeydlər olduqca çoxdur. Təəssüf ki, zaman baxımından çox 
porakəndə və dağınıq olduğundan onları sistemləşdirmək çətindir. Buna 
baxmayaraq, həm zəngin tərtib edilmiş, sifarişli, həm də nisbətən kasıb alıcılar 
üçün nəz.ordə tutulmuş əlyazma kitabların qiyməti barədə nıüəyyən təsəvvür 
yaratmağa bizə inıkan yaradır.

Budaq Qəzvini tamnmış xəttatlarm yerinə yetirdikləri hom əlyazmalann, 
ıəm də ayıı-ayrı yazı nümunələrinin qiyməti haqqmda olduqca maraqlı 
ə ı ər gətirir. 0 , yaradıcısmm sağlığmda bu və ya digər əlyazmanın dəyəri 

haqqmda normativ mənbədə (984/1576-ci ildə qurtarmış) məlumat verən 
yeganə muəllıfdır Həm də bu ona görə çox vacibdir ki, o, köhnə qiymətləri öz 
dovrunun qıymotlorınə çevırir. Aşağıdab misallar bu müəlifındir. Xəttat 
ı ° (ı°!Timo useyn Bəharzinin (976/1568-69 cu ildən sonra vəfat etmis). min 
bcythk ışı, Qəzvmdə, yənı dövrünün paytaxtında 5 min dinara satılırdı.

c !" mrq f  ^ mOTİn d3yərİnİ tədc^  edir- Bu zaman o, belə bir 
X IIr.Y vnı g°- |irU[ Cn,etSiya ^ukatı və sexini, həmçinin Florensiya florini
bərqbər n' 'h St '° r u ^  ^0rĉ ə ^ en'^ ^Ç yasda işləyirdi və özünün qızıla 
bə.abəı msbətmı heç vaxt dəyışməmişdi. Onlarm dəyəri on qızıl alman

™  m ’rka bir ı' ^  ™ yarim in8ilis funt “
9Q0 tUtUİUrdU' Bir tümən 10 min dinara’ yaxud
133 cn/.l m l ı. T  q1F) İdİ' 1550 ' 1576- ci illərdə bir tümən 
niarka qiymolina, vT yä 23 6 5 ™  * * * *  *  <** * *  
nishiüyini ^  ä em ’k g fJ Z S S l
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Deməli, Nizatninin tam “Xomsə”si 18 tümənə qiymətləndirilərdi. Mir 
Seyid Ohmədin qita işini beş şahıya ahrlar, bu müəyvon olunmuş qaydadır. 
Bir tiimon 200 şahıdır. V. Xinso görə 1576 -  cı ildə tümon 133 qr/ıl markaya 
bərabor idi. Bclo çıxır ki, Mir Seyid Əhmədin hor qitası 3.32 marka dəyəı ində 
idi.

Sultan Mohəmmədin yazılarım lovqaladə sayırdılar. Onların hər 
birinin 1000 beyti satışa qoyulan zaman dorhal üç tiimono alınır, dernəli, hər 
beyt-30 dinaradır. Əgor bu kitabdırsa hor birinə 1000 dinar verilir. Sultan Əli 
Məşhədi və Mirəli Xaravi bodii yazıda niifuza malikdir və onların qitəsı varlı, 
yaxud kasıblığmdan asılı olmayaraq iki-tiç min dinara ahnırdı. Onların 
sağhğmda hər qitoyə ancaq bir-iki şahı verirdilər. Buxarada molla Mir Olinin 
qitəsi bir xaniyə ahnırdı, indi iso iki şahıyadır” müəlifm fıkri maraqlıdır. Usta 
Buxarada 1529-cu ildon 1544-cii ilə qədər yaşamışdır. Deməli, Buxara Xanisi 
1576-cı ildə Azərbaycanda iki şahıya, yəni 100 dinara bərabər olmuşdur. 
Budaq Qəzvininin axırıncı sözləri 995/1586-87-ci ildə Bağdaddatürk müəllifi 
Əli Çoləbinin yazdığı başqa bir monbədə təsdiq olunur. O, belə molumat verir: 
«Bi/.im zamənədə qita albomlarının və yazı nümunolorinin tərtibatçıları Mirin 
bir qitasını 5000-6000, dübeyti (rübai) isə cəmi 400-500 osmanlı axçasına 
ahrlar... Bilmirəm, belə vəziyyət sorrailarm Mirin osərini üstiin tutduqlarmdan 
və ya tələbatdan, yoxsa onun xəttinın nadir olmasından yaranmışdır». Məsələ 
burasındadır ki, Sultan ƏIi ö/.ünün uzun həyatı boyu (soksən ildən artıq) çoxlu 
miqdarda bədii kitabların üziinü köçürmüş, lakin onların heç də haımsı yiıksək 
kefiyyətli olmamışdır. Teymuri Hüseyn Bayqarın (1506-da vofat etmişdir) 
onun adına verilmiş sərancamı məlumdur. Burada xəttatın diqqəti onuıı 
təlosərək buraxdığı nöqsanlara vo səhvlərə yönəldilir. Hesab edilir ki, onun 
yaratdığı on yaxşı ııümunələr otuz-altmış yaş dövrünə aiddir. Mir Əli əl- 
Hi'ıscyni əl-Haravi ondan az, yetmişə yaxm yaşamış, əsasən kitabların üzünii 
(kitabət) köçürmüş və yazı nümıınələri (qita) yaratmağa az fikir vermiş, 
yazdıqlarını iso iki ölçülii xottlə (cali) yazınışdır. Nohayət, Azərbaycanda, 
İiirkiyədə və Hindistanda onun xəttathq sənotini qiymətləndironlər və bilənlər 
hamılıqla bu müollifin əsərlərini iistiin tuturdular. Müxtəlil janıiarda bizə 
gəlib çatan mənbələrdəki saysız-hcsabsız lotilələr də bunu sübut cdir. Qeyd 
edək ki, şeirto yazılmış olyazmalar (divan, məsnəvi) hor ınin beyto görə 
qiymotləndirilərək ahnırdı (əlbəttə, xtisusi qiymətlondirilon tərtibat, miniatiir 
və cildləmə nəzərə ahnmadan). Əgar alıcı bədii ya/.v nümunosi (qitə) alndısa, 
bu zaman əsərin bazar qiymətindən başqa yarım bəndin (misıa) müəyyon 
dəyorə vo tortibata görə əlavə hcsablanırdı.

984/1576-ci ilo yaxın dövrdo suls vo ııosx xətt üslubları üzro 
ixtisaslaşmış moşhur usta, Sultan İbrahim mirzonin kitabxanasmda işləmiş, 
molla Şcyx Mohomməd Səbzəvariııin (989/1575-ci ildə həlak olmuş)
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yaratdığı Qııran kitabları üç, yaxud dörd tümənə alınırdı. Adam Oleari iso 
məlıımat verir ki, «... yazılmış Əlquran 15-20 və daha artıq reyxstalero 
doyorindodir». Əgor o qeyd edirsə ki; (60 tümən, yaxud 460 reyxstaler), onda 
1637-1639-cu illərdə Olearinin İsfahanda Quranm iki və daha artıq tümənə 
satıldığı iddiasına şübhə qalmır. Budaq Qəzvininin təzəcə misal çəkdiyimiz 
molumatı ilo do tam uyğunlaşır. A.Oleari yazır: “Bütün bu yazıçılar arasında 
qiyməti 200 və daha artıq reyxstater olan çoxlu cildlərdə solnaməsini çox 
gözəl dildə yazmış, hamıdan üstün və vicdanlısı Mirhond sayılır” .

Əgər həmin haqq-hesabdan çıxış etsək, Mirhondun adətən böyük 
formatda iki kitabdan ibarət əsəri (“Reüzət əs-səfa” nəzərdə tutulur) 26 və 
daha artıq tümonə qiymətləndirilirdisə, bu çox böyük məbləğ idi.. Doğrudur 
pla bilsin ki, Oleari sadə, nisbətən kasıb oxucu üçün deyil, miniatürlərlə 
zəngin bəzədilmiş və çox az adamın əldə edə biləcəyi qədər bahalı kitabları 
nəzərdə tutur, “Rezət əs-səfa”nın sadə tərtib olunmuş, ancaq soliqoli və dəqiq 
köçüriilmüş üçüncü cildi bunun həqiqətən də belə olduğunu sübut edir. 
v)lyazma 28 sofər 1018/2iyun 1609-cu ildə Əbül Həsən b. Məhomməd Qulu

adİ1 b,r şoxs lorəfl[ld3n köçürülüb başa çatmışdır. kitabdakı qeyddən 
goruruk kı onu səfər 1079/iyul-avqust 1668-ci il tarixdə Tobrizli loqəbi ilə

S " . f 3” , 1 adl' 53X5 ®aba Ş3rifİn İ5tirakl ils Hac-kitabfun.şdm,(kıtahiatarıdan ) 7000 dınara almışdtr. Başqa bir misal. Mahmud- Mirza Qacar

x,1240/1S24' 25-ci 11 larixd3 lOTlib * « y i  S t B m i  *  
S J , , ? ” 1?  / Ca" 1 “n'o^ogiyastııda yazrr ki, “A.asg.-.da

Ts3 m r L f i ' n  ?  Tn "3S'°lik xstti i,s Mahommod Şəfi Vüsal
L a H a r  xorla T  kf ' ? r"lmü5 kitab> Tehrana çatan kimi, biitün

müzakirod:n‘r „ r k S \ S i r ni oldugımu biidird,br-uzun
fa k to r!a X daa s ,r id i .S B u X rƏİo™„a ,? iy“ ətiəri ən m üxöIif
saxlanma voziyvəti vazarm adı’ IM<u' lly ı . kıtabm yaşı, əlyaznıanm
mövcudiuğu, bir s«zb, indinin M ndo qeydI®rİnİn
iirovini tomədnn m - n , həvəskarlarmın və sərrafların

j t ä  t i r  7i w ə t  kit»bi- »
olyazmanm iizorinda oııun oriiinala vav ı lanınn,l> nufuzlu şoxsior

r.-ı11 qcydlər aiirdilor B eb  hallarda ı q C'J311 və istifad3y ə iraz3
isti la d o s L  icazo vcı a ,' t *  ^  >***'■  « »

osrlordo olyazma kitabı baha vo buTa Ä f j f  ^  * *  « -  X IV -XV1U 
hcç do hamısımn əldə edo bihcəvi h i   ̂ * Zıyalısı nümayəndələrmın
köçüronlorin qiymətinə g ^ > rt ?' Demək ki’ kitab üzü
lıa/.ırlamrdı vo sonuncular ö/lorinin k i ı l  ° XUCU qmpU üçün kltab

o/iorının kıtabxanasm. yaradırdılar, bu, qətiyyən
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ağıla sığan deyil. İş tokco surotçıxarınamn aşağı sürotlo getdiyindon. olya/ına 
kitabımn az və buna görə do bahalı olmasında deyildi, hom do şəhor ziyalısı 
kitabı sifariş verib almaqdaıı başqa öz ehtiyacını ödəmok üçiin surətini ö/.ü 
çıxarırdı. Bu şəraitlo belə bir faktı aydınlaşdırmaq olar ki, bi/o qodor golib 
çatan vo xottatı molum oimayatı olyazmaların müoyyon hissəsi savadh 
adamların bu kateqoriyası torolindon ö/, moşğuliyyətlori iiçiin həyata 
keçirilmişdir.

Kitab ticarətinin ınüsolman Şorqində - Qahirodon Kaşqaradək, 
Buxaradan, Azərbaycan da daxil olmaqla çox böyük və geniş şəbokosi 
mövcud idi. Hər bir şəhərli noinki xottatın vo üzköçürənin iinvanını, həırı də 
kitab köşkünün (köşklərinin) harada yerləşdiyini, lazım olan vaxt kitab üçiin 
hara nıüraciət edəcəyini yaxşı bilirdi. Bu tipik orta əsr kitab köşkü idi. ünun 
salıibi və işlədəni müxtəlif əsərlərin sifarişlə üzünü köçüriirdülər. Hlo orada 
kitabın alqı-satqısı gedir, taxçaya əntiq kitablar qoyulurdu. Nəhayot, bu cür 
qodimlik köşklori todricon klublara çevirirdi, şairlər, yazıçılar, müəllimlər 
tələbələr vo sadocə savadlı adamlar burada toplaşırdılar. Bu cür kitab 
nuiəssisosi həlo İslamın ilk osrlərindo yaranmışdı. Ərəb tarixçisi ol-Yaqubi 
(IX osrin ikinci yarısı) bu barodə məlumat verir. Bağdadda yaranan bclə 
köşklor XIX əsrə qədər öz xiisusiyyotini dəyişmamiş, sonralar adi oııtiq kitab 
köşklorino çevrilmişlor. Onlarda cürbociir mozmunda vo görkomdo 
əlyazmalara rast galmok olardı. Adətən nöqsanlı kitablar borpa edilir, boş 
yeılər doldurulur, pozulmuş ovvəl və sonluq yeııidon yazılırdı, yeni cildo 
geyindirilorok satışa qoyulurdu. Mosolən, V.A.İvanovun (1915) 
kolleksiyasımn tərkibindo RF EA Şİ toplusuna daxil olmuş əlyazmalann xeyh 
hissəsi XIX osrin sonu -  XX əsrin əvvələrində Buxara kitab satıcılarınm 
əlindən keçmişdir. Halbu ki, bu kitablar nə vaxtsa Buxaradan uzaqlarda Ön vo 
Orta Şərqin müxtəlif ölkəbrində, həmçinin Hindistanda yaradılmışdı.

Toossüf ki, monbələr bu məsələləri xiisusi olaraq işıqlandırmırlar. Onlar 
kitab ticarəti haqqında olduqca səthi, ötəri danışırlar. Bu, başa düşüləndir, 
çiinki kitab ticarəti adi, gündəlik iş idi. Əgər onlar hər lıansıbir məlumat 
verirlərsə, bu da hansısa qolom ustasımn yaradıcılığı ilo bağhdır. Ona göro do 
regionun müxtəlif şohərləriııdə kitab köşklorinin olması, onların çox cəhotli 
fəaliyyəti, kitablarm qiymətlori, nohayət, əlyazmaların doyori barodə 
məlumatları kitab ticarotçilorinin, alıcıların forzas vorəqindoki qeydlərindon 
alınq. Bu qeydlori hcç kim sistemloşdirib ümumi siyahıya salınanıışdır. Ancaq 
onlar ölkələr üzrə xronoloji qaydada yığılsa tarixçilorin, iqtisadçılann vo 
sosioloqlann olində qiymotli material olar. Numizmatlar iiçün do onlar çox 
qiymotlidirlor. Qeydlərdə, mosolon. rupinin tongoyo, tongonin dinara. tiimonin 
tillə, rupinin tiimənə nisboti və s. göstərilir. Əlyazma ticarəti və onların 
uzaqlara aparılması haqqında bir neçə misal: Qazi Əlıınod məluırıat verir ki,
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oııun Təbrizdon olaıı iki məşhur müasiri Oli Riza vo Hoson bəy tərəlindon 
hazırlanmış Qııranları xaricdə baha qiymətə satdırmaq məqsodilo tacirlor 
xüsusi nıaraq göstoriıdilor. O, qeyd cdir ki, nostolik xətt üslubu ilo işloyon usta 
Mir Müiz əd-Din Kaşının (995/1586-87 vəfat etmişdir) işləri biitünlüklə 
tacirlor toroHndon ahnaraq Hindistanda satılmışdır. I Abbasın (1587-1629) 
tanmmış səlnaməçisi İskondor Münsi xottat Baba şah İsfahaninin (996/1587- 
88 vofat ctmişdir) əsərlərinin talevi barodə kədərlə danışır: “İraqda 
vaşayanlarda onun köçiirdüyti kitablar çox idi. Hazırda onlar ııadir lıallarda olo 
dıişür, çünki onlart hər torəfo, hər yerə daşıyıb apararaq on baha qiymətlərə 
satmışlar. Göstərilən faktlar mirzo Məhəmməd Tahir Nəsrabadinin 
(1100/1689-cu ilə yaxın vəfat etmişdir) məşhur rəssam Sadiq bəy Əfşar 
(1533-1610) haqqında şair Qürurinin məlumatına əsaslanaraq verdiyi olduqca 
maraqlı məlumatla təsdiq edilir. «Beş dəqiqədən sonra o dəsmala bükülmüş 
beş tümonlo və şəxsən özünün tuşla şəkillor çəkdiyi on vərəq kağızla qayıtdı, 
onları monə verib dedi: ‘Tacirlor mənim çokdiyim şəkil olan hər vəroqə 
I fiııdistana aparmaq iiçün üç tümən verirlər. Bax, ucuz satma”.

Qeyri-ilahiyyat odobiyyatı içərisindən əyalotlər arasında ən çox 
yayılanları ıniisolman Şərqində populyar olan şairlərin və tarixçilorin 
osorloridir. Lakin burada qeyd etmək lazmıdır ki, hər hansı bir regionun 
olyazma kollcksiyasınm torkibindo digər rayonlarda lıazırlanmış əlyazma 
kitabının mövcudiuğu heç də həmişə əsərin populyarlığı ilə əlaqədar deyildir. 
Kitabın yayılması yolları çox müxtəlif idi. Çox vaxt əlyazmalar bir rayondan 
digərino mədəniyyət və ədəbiyyatla heç bir əlaqəsi olmayan vasitolərlə 
kcçirdi. Mosələn, hərbi yürüşlər zamanı hərbi qənimətlər arasmda əlyazmalar 
da az olmurdu (21, s. 302). Bəzən öz kitablarımn yayılmasına müəlliflər də 
şərait yaradırdılar. Kaşqar tarixçisi Hacı Yusuf öziinün “Cəm ət-təvarix” əsə- 
rinin bir neço nüsxəsini çıxararaq birini Dımulla Şami adh şoxsə, birini Xotan 
bəyinə, hakiıniyyətinin tarixinə həsr olunan osərin bir nüsxəsini isə Yaqub 
bəyin vətoninə - Əndican vilayətinin Psknet kəndinə göndərmişüir. 
“Baburnamo” ilə do olaqədar oxşar hadisoyo rast gəlirik. 925/1519-cu ilin 
lıadisolorini təsvir edorkən Babur yazır: “llalizin böyük qardaşı
Somərqənddon golmişdir. İndi rnon ona Somərqəndə qayıtmağa icazə verdim 
və onunla Pulad Sultana öz divanımı göndərdim...” (21, s. 276). Başqa bir 
yerdo Babur məlumat verir ki, “Xocayi Kalanın xahişi ilə ərar etdim ki, 
Əsərin surətini çıxarsınlar və onu Şohrak boylə göndərdim” (21, s. 413).

Bir əyalətdoıı digərinə əlyazmalar lıədiyyələrin dəyişdirilməsi, satın 
alınması və b. yollarla da gcdirdi. Məsolən, Buxara xam Əbdübzizin Səfovi 
şalıı Süleymana (1667-1694) qiymot!i daş-qaşlardan, ınüxtəlif parçalardar., 
cıdır atlarından, şahinbrdon vo dovələrdən ibarət hədiyyəiorinə ilafizin 
Divanmın Bux;;ra xətlatı Hacı Yadgar tərəflndən çıxarılmış suroti də əlavo
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olunmuşdur. Hədiyyəlor gəlib çatanda Süleyman şah hcç nəyə diqqot yctirmə- 
dən kitabı əlinə alıb dedi: “Bu gün xan məno bu cildin timsahnda dünyanın 
biitün hədiyyəbrini bəxş etdi!” Buxara xam Abdallahın səflri Salanikiniıı 
məlumatına göro, 1594-cü ilin yanvarında o, İstanbula golərkən türk sultanma 
başqa hədiyyəbrlə yanaşı iki nüsxə Quran, Nizaminin “Xəmsə”sini və 
‘■Şahnamə”ni də hodiyyə ctmişdir. Abd ər-Rəzzaq Səmərqəndinin “M ətb əs- 
sədayi” əsərinin XVII əsrb  tarixlonmiş nüsxəbrindən birində olan qeyd xobər 
verir ki, bu kitab Kəşmirdən alınmış vo Fərqanodən olan Mövlanə Nəzor Mə- 
həmmədo məxsusdur. Burada qcyd etmək yerinə düşərdi ki, sifarişlo yanaşı 
əlyazmaların imkanlı şoxslor tərəfındən alınmasıda kitabın yayılması 
yollarmdan biri idi.

Neçəyə idi əlyazma kitabınm qiyməti? Bu suala cavab birmənalı ola 
bilmoz. Satılan əlyazmalar arasmda son dərəcə bahalı, nadir və adi kitablar 
olurdu. Alıcınm zövqündon vo marağmdan asıh olaraq axırıncıların da 
qiymətləri müxtəlif idi. Binai əsərində yazır ki, onda “Məcmuəyi Roşidi” 
əsərinin yaxşı xottlo yazılmış olyazması olmuşdur. Bunu eşidən Babur onu 
almaq istəmişdir. Binai etiraz etməmişdir. Bir neçə mütəxossis çağırmışlar və 
onlar kitaba qiymət qoymuşlar - 5 min dirhəm. Babur müəyyən oluntnuş 
məbbği Biııaiyə ödəmişdir. Bu hadisə 1498-ci ilin yazında Səmərqənddə baş 
vermişdir. Təxminən elə həmin illərdə, dəqiq 910/1504-05-ci ildə Homdallah 
Qəzvininin “Tarixi güzidə” əsərinin tamnmış şoxsin sifarişi ilə hazırlanmış bir 
nüsxəsi “dövriyyədə olan əlli beş təngə miqdarmda təsdiq olunmuş” min 
dinara alınmışdır. Müqayisə üçün göstərək ki, Teymuribrin həmin dövlətində 
yaşlı qeyri-müsəlman qulun qiyməti 200 təngəyə bərabər idi.

Şərqi Türkistan orazisində üzü köçürübn bir sıra əlyazmalannda 
nüsxobrin satınalma qiymətləri göstərilməkdədir. M əsəbn xəttat Mohəmməd 
Sadiq Qaşqari tərəfindən “Tarixi Rəşidi” kitabının tərcüməsi 30 tənqəyə 
alınmışdı. Bu qiymət heç şübhəsiz əlyazmanın qiyməti ilo biıiikdə ona səıf 
olunmuş tərcüməçi əməyinində qiyməti hesab edilməliydi.

Kitab məhsuluna olunan təbb çox hallarda qiyməti müəyyonloşdirirdi. 
Kitab ya informasiyadaştyıcısı funksiyasmı daşıyaraq sərbəst dövriyədo idi. 
Onu münasib qiymətə almaq və ya Özünii köçürmək, istifadə ctmək olardı. 
Yada kitab sənət əsəri olaraq yüksək qiymətbrlə islam dünyasımn bütün 
mədoni mərkəzbrini gəzir və şöhrət tapırdı. Qiymətin miiəyyənbşməsi alıcı 
koııtinqentindən də asılı idi. Müxtəlif şəhərlordə o müxtolif qiymətbro satıla 
bilərdi.

Adi qaydada tərtib edilmiş əlyazmaların qiymotlərindəki fərqi biz XIX 
əsrdə do müşahidə edirik. Qeydbrə əsasən “Tarixi Rəşidi”nin türkcəyə 
tərcümə edilmiş əlyazmasmm Şərqi Tiirkistanda köçürülrnüş niisxəsi 
1266/1849-50-ci ildə onun sahibi torəfindən “30 tongəyə” alınmışdır. Bununla
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mədəniyyətinə malik oxucu qrupu formalaşmışdı. Bu yüksək oxucu 
kateqoriyasını müəyyənləşdirirdi. Orta oxucu kateqoriyası üçün orta əsrlərdə 
çox sayda tərtib olunmuş türk-ərəb, türk-fars və digər, rəngarəng lüğətlər 
mütaliə problemlərində vasitə olmağa yönəldilmişdi. Aşağı kateqoriya 
oxucular əsasən Quran mətnlərinin, eləcə də mərasim ədəbiyyatı və folklor 
nümunələrinin oxucusu idi və bu kateqoriya daha geniş yayılmışdır.

Öxucu auditoriyasmdan danışarkən nəzərə almaq lazımdır ki, müstəqii, 
fərdi mütaliə kitabla tamşhğm yeganə forması deyildi. Orta əsr müsəlman 
cəmiyyətində savadsız adamlara təkcə orta təbəqə arasmda tast gəlinmirdi, 
belələri hakimiyyət üzvləri, əmirlər arasmda da vardı. (21 s. 24-29). Ədəbi 
əsərin ucadan oxunuşla mənİmsənilməsi mühüm yer tuturdu. O dövr üçün bu 
forma savadhhğm zəif inkişafı, bahalı kitablann hamı tərəfmdən alına 
bilinməməsi və s. şəraitdən irəli gələn ictimai tələb idi. Kitab çox vaxt ailədə, 
dostlar əhatəsində və digər dairələrdə ucadan oxunurdu. Məsələn, Semireçiya 
tarançıiarında belə bir adət mövcud idi. Axşamlar iyirmi-otuz kişi bir yerə 
toplaşırdı, yaşhlar bir qrup, gənclər bir qrup yaradırdılar. Məşrəb adlanan belə 
yığıncaqda hər hansı bir kitab ucadan oxunurdu. Məsələn, Rəbquzinin “Qisas 
əl-ənbiyə”, Əttarm “Təzkirət əl-övliya”, Caminin “Nəfahət əl-üns” , Hüseyn 
bəy Əli Vaiz Kəşifı Xaravinin “Rəşahət”, Firdovsinin “Şahnamə” və s. 
Tarançıların “ədəbi-musiqili axşamlarmda” Əhməd Yasavinin, Süleyman 
Bəkiryaninin, Şeyx Allahyann və başqalarımn əsərləri böyük nüfuz qazanırdı. 
Bəzi adamlar məşrəbin təşkili üçün dörd-beş manat, varlı adamlar isə iyirmi, 
otuz, qırx, əlli, yüz manat xərcləyirdilər. Buradan belə nəticə çıxartmaq olar 
ki, məşrəbləri təkcə varlılar deyil, müəyyən imkanlı adamlar da təşkil 
edirdilər. Təbii ki, məşrəb iştirakçılannm tərkibi də müxtəlif olurdu. 
Mənbələrdən ■ məlum olur ki, bütün islam dünyasmda, xüsusilə islam 
dünyasının şərq arealmda sufi və dərviş məclisləri kütləvi yayılmışdır. İslamm 
yayılmasının II yüzilliyindən başlayaraq təsəw üf fəlsəfəsinin diferensiasiyası 
sufı cərəyanlarım fərqli istiqamətlərə yönəltdi. Artıq xanəgah yaratmış və öz 
məktəbini təbliğ edən şeyxlər və şəhərbəşəhər gəzən laməkan. dərvişlər 
mövcud idi. Xanəgah yaratmış sufılər öz ətrafma tərəfdar toplayaraq sistemli 
təlim aparırdılar. Dərvişlər şəhər və kəndləri gəzərək məclislər qurur, kütləvi 
tədbirlər keçirərək hədislər, rəvayətlər və görkəmli dastanlar damşaraq həm 
insanların maariflənməsini, həm də topladıqları vəsaitlə öz həyatılanm təmin 
edı'rdilər. Bu cür dərvişlər kifayət qədər mütaliəli və məlumath olurdular. 
Məlumatın inteqrasiyası işində də onlarm böyük rolu olurdu. Böyük bir tarixi 
dövrdə oxucu marağınm öyrənilməsi, istiqamətləndirilməsi işində sufi 
ocaqlarının, dərviş məclislərinin çox böyük əhəmiyyəti olmuşdur.

'I'ürk xalqlannm yaşadığı coğrafı areallarda Sufi xanəgahlanmn geniş 
yayılmas! məlumdur. Təmsil etdikləri təriqət və dini cərəyandan asılı olaraq
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bu kateqotiya oxucular geniş xalq kütləsi içorisindo əgər ictimai mütalioni 
toşviq və təblig edirdilərsə bu əsasən İslam tarixi mövzulan, lıodislər və 
məşhur poemalar olurdu. Takin öz həmkarlan ilə apardjqları nıüzakiro və 
söhbətlər, təsəvvüf fəlsəfəsinin müxtəlif problemlərinin miizakirəsi, anaü/i, 
dünyaııı dərk .etmək, dünyanın yaranışı kimi elmi problemlor göstorir ki, onla- 
rın oxucu nıarağı kiiayət qədər dərin və geniş olmuşdur. I arixi mənbəlordo 
Cəlaləddin Rumı ilə Şəms Təbrizinin görüşləri və elmi müzakiroləri haqqında 
geniş məlumat vtriliı. Xanəgah kitabxanalan, kitab fondunun repertuan da 
bunu bir daha sübut edir. Bir sıra xanəgahlarda oxu zalı funksiyasını daşıyan 
xəlvətgahlar dərin mütaliənin mərkəzi idi. '

Kitab sahibləri öz əlyazmalarını adətən ekslibrislə, şəxsi möhiirlə, yaxud 
sadəcə imza ilə qeyd edirdilər ki, kitabm kimə məxsusluğu bilinsin. 
A.A.Semyonov hesab edir ki, ekslibris əsasən hökmdar kitabxanasmın 
kitablarına vurulurdu”. Ekslibristlər adətən maye qızılla yazılır və birinci 
səhifənin yuxarısına, yaxud əlyazmanın lap sonuna yazıhrdı. Əvvəlcə əsərin 
adı yazılırdı və sonra imza gəlirdi, məsələn: “kiminsə kitabxanasından”.

Azərbaycan ərazisində də totbiq olunan kitabxana möhürləri və şəxsı 
möhiirlərdən Qacarlara aid və XIX əsrdə xüsusilə məhşur olan Əbdulqəni 
Nuxəvinin şəxsi kitabxanasında kitablara vurduğu möhürlər göstərir ki, 
möhürün quruluşu, ölçüləri və mətni areallara görə fərqlənməmiş, möhiir 
sahiblərinin e'tik və estetik baxışlarını ifadə etmişdi.

Əlyazmalarda rast gəlinən möhürlərin müxtəlif formaları mövcud idi, 
kvadrat, dördkünc, altıguşəli, səkkızguşəli, armudvari, yumru, fıqurlu, 
badamvari və s. Möhürlərin əksəriyyətində sahibinin adı və möhürün 
hazırlandığı tarix yazılırdı. Bəzi hallarda biz möhür əkslərində gcniş rəvayətə 
rast gəlirik. “Tarixi Rəşidi”nin türk tərcüməsinin əlyazmalarından birində xan 
möhürünün aşağıdakı yazı ilə əksi var: Allahın köməyi ilə ömürlük şahın 
taxtmda ol, il 125 (?) 2” . Mirxondun “Rəüzət əs-səfa” əsərinin nüsxələrindən 
birinin lb  vərəqində üç möhürün əksi var. Onların birindəki yazı da deyilir: 
Necə ki, aslan kimi Əli Allahın kəramətinə gəldi və (necəki) o, Mohəmmədin 
gözlorinin işığıdır, ədaləti ondan xahiş et”.

Gördüyümüz kimi, yazıların birində əlyazma sahibinin ictimai vəziyyəti, 
digərində möhür sahibinin şiə məzhəbinə mənsubluğu əks olunmuşdur. 
Burada qeyd edək ki, sahibkar-oxucunun mənsubiyyətini yalnız yazılar deyil, 
həm də möhürün forması əks etdirir. Məsələn, Buxara əmirlərinin möhürləri 
böyük və dəyirmi, XVIII-XIX əsrlərdə Kokandı idarə edən sülalə üzvlərinin 
möhürlori bir'qədər yuxarı əyilmiş, “stilləşdirilmiş çiçəyi xatırladaıı” yumru -  
konusvari formada olurdu.

Vacib odur ki, əlyazmalardakı möhürlər nəinki oxucuların tərkibi 
haqqında məlumat verir, bəzən əlyazma kitabının taleyinə aydınlıq gətirirlər.
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bcla, Vasifinin "Bodai əl-vəkai” əsərinin 1265/1848-49-cu ildə “o qədər də pıs 
olmayan nəsləliklə Kokand istehsalı olan kagızda” köçürülmüş nüsxəsı- 65 
təngəyə qiym ətləndirilm işdir. I-Iər iki kitabm ölçüləri və həcmı təxmınan
bərabərdir.

Çəkilmiş biitün misallarda göründüyü kimi, əlyazmalann satmalınma 
qiymotlərindən söhbət gedir. Satınahnma qiyməti çox şeydən asıhdır və ona 
görə də nisbi və subyektivdir. Adi əlyazma kitabımn mütləq qiymətini, 
əlbətto, onun maya dəyəri ifadə edir. Bu isə, məlum olduğu kimi, materialm 
(kağız, mürəkkəb, boya, kardon, dəri və s.) qiymətindən, surətçıxaramn və 
cildçinin, əgər əlyazma miniatiirlüdürsə, həm do miniatürçü-rəssamm əmək 
haqqından yaranır. Beb şəraitdə ayrı-ayrı əlyazmalann qiymətlərindəki fərq 
çox olurdu. Miniatürlü əlyazmanın qiymətinin vo adi qaydada tərtib olunmuş 
əlyazmanın orta qiymətinin müəyyən edilməsi üzro todqiqat, şübhəsiz, 
maraqlı olardı.
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ORTA ƏSR KİTAIJXANALARINDA OXIJCIJ PROBLEMLƏRİ

Müsəlman mədoniyyətinin bir hissəsi kimi çox sayda xalqlar 
ərəbqrafikah əlyazma kitabının geniş miqyasda tətbiqilə ərəb dilinin öyrənil- 
məsinə başladı. Böyiik tarixi prosesdə bu iş genişlənmiş və dərinləşmişdi. 
Lakin hələ do öyrənilməmiş mosələlər kifayot qodər çoxdur. Onlardan biridə 
olyazma oxuculan və onların kitab -  oxucu münasibətidir.

Orta osrlərdə oxucu auditoriyası sosial cəhətdən müxtəlif idi. Olyazma 
sifarişçilorinin, onların sahiblərinin tərkibindən bu haqda fıkir yürütmək olar. 
Onların sırasında hakimiyyət nümayəndələri, xanzadələr, əyanlar, ruhaniyyət 
ııümayəndələri, xırda məmurlar, parça ticarətçiləri və b. Əhalinin savadı və 
sosial tərkibi ərazinin konkret hansı coğrafı və siyasi, mədoni arealda olması 
ilə də çox bağlı idi. Məntəqənin iqtisadi inkişafı da vacib amillərdon idi. Bu 
amillərin səciyyələndirdiyi mühit oxucu tərkibini də xarakterizə edirdi. Orta 
əsr kitabxana fondlarınm repertuarı göstorir ki, mütaliə bütün istiqamətlərdə 
mövcud olmuşdur. Miixtəlif oxucu marağı öyrənilir və ödənilirdi. Molumdur 
ki, İslam mədəniyyətinin ilk yiiz ilində əsason “Quran” kitab oiaraq oldən-əb 
gozmişdi. D.igər kitabların oxunması və təbliği haqqında noinki İslam 
mədəniyyətinin əyalətlorində, hətta mərkəzində belə məlumatlara az rast 
golirik. İslam dininin ilk qurucuları İslama qədərki abidəlorlə ehtiramia 
davranmır, əksinə onları yandırır, tələf edir, bununla da əslində İslamın 
fundamental göstərişlərinin əleyhinə gedirdilər. VIII əsrin ovvəllərindən 
başlayaraq Qurana yazılan təfsirlər kitab kütlosinin artmasmı müəyyən- 
ləşdirdi. Artıq IX əsrin əvvəllərində kitab repertuarı genişlənir. Dini 
odəbiyyatla yanaşı bədii ədəbiyyat, xüsusilə poeziya geniş yaytlmağa başlayır. 
821-ci i(də Əbu-Təmmanıın Həmmədan şəhərindəki şəxsi kitabxanasında çox 
sayda ərəb dilli şairlərin kitablannm olması bunu sübut edir. Hlmi ədəbiyyatm 
torkibi IX -  X əsrddn başlayaraq dini -  fəlsəfi və tarixi kitablarla səciyyolonir- 
di. Qurana yazılmış təfsirlər İslam dünyasmda kainatın yaranışı, hoyatm 
məqsəd və məzmunu haqqında suallara İslam alimləri torofmdən cavab 
verməyi qarşıya qoydu. İslam fəlsəfəsi, İslam hüququ, İslam oxlaqı 
mövzularında' kitablar meydana gəlməyə başladı. Elmiıı inkişaii tarixi 
osoıiorin yaranmasını stimullaşdırdı. Lakin yaranan tarix kitabları da “'farixc 
Təbəri”, “Tarixc Rəşidi”, “Tarixe Nadir” kimi dövrün ictimai -  siyasi 
konyukturunu ifadə cdon tarix kitablan olmuşdur. IX -  X əsrbr kitab çeşidi 
baxımmdan hədislərin meydana gəlməsi, hədis kitablarınm yazılması və 
yayılması, mütaliəsi və müzakirəsi ilə də səciyyəbnir. Buxarinin həyatı və 
baliyyəti bu baxımdan diqqəti cəlb edir.

Tarix boyu diinyaya açıq olan, ebco do diinyanı maraqla öyronən türk 
xalqı türk, orəb vo fars diJbrindon geniş istİfadə ctmiş və üç dildə mütaliyo
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mədəniyyətinə malik oxucu qrupu förmalaşmışdı. Bu yüksək oxucu 
kateqoriyasını müəyyənləşdirirdi. Orta oxucu kateqoriyası üçün orta əsrlərdə 
çox sayda tərtib olunmuş türk-ərəb, türk-fars və digər, rəngarəng Iüğətlər 
mütaliə problemlərində vasitə olmağa yönəldilmişdi. Aşağı kateqoriya 
oxucular əsasən Quran mətnlərinin, eləcə də mərasim ədəbiyyatx və folklor 
nümunələrinin oxucusu idi və bu kateqoriya daha geniş yayılmışdır.

Oxucu auditoriyasından danışarkən nəzərə almaq lazımdır ki, müstəqil, 
fərdi mütaliə kitabla tanışlığın yegatıə forması deyildi. Orta əsr müsəlman 
cəmiyyətində savadsız adamlara təkcə orta təbəqə arasmda rast gəlinmirdi, 
belələri hakimiyyət üzvləri, əmirlər arasmda da vardı. (21 s. 24-29). Ədəbi 
əsərin ucadan oxunuşla mənimsənilməsi mühüm yer tuturdu. O dövr üçün bu 
forma savadlıhğm zəif inkişafı, bahalı kitablann hamı tərəfmdən alına 
bilinməməsi və s. şəraitdən irəli gələn ictimai tələb idi. Kitab çox vaxt ailədə, 
dostlar əhatəsində və digər dairələrdə ucadan oxunurdu. Məsələn, Semireçiya 
tarançılarında belə bir adət mövcud idi. Axşamlar iyirmi-otuz kişi bir yerə 
toplaşırdı, yaşlılar bir qrup, gənclər bir qrup yaradırdılar. Məşrəb adlanan belə 
yığıncaqda hər hansı bir kitab ucadan oxunurdu. Məsələn, Rəbquzinin “Qisas 
əl-ənbiyə”, Əttarın “Təzkirət əl-övliya”, Caminin “Nəfahət əl-üns”, Hüseyn 
bəy Əli Vaiz Kəşifi Xaravinin “Rəşahət”, Firdovsinin “Şahnamə” və s, 
Tarançılarm “ədəbi-musiqili axşamlannda” Əhməd Yasavinin, Süleyman 
Bəkiryaninin, Şeyx Allahyann və başqalartmn əsərləri böyük nüfuz qazanırd]. 
Bəzi adamlar məşrəbin təşkili üçün dörd-beş manat, varlı adamlar isə iyirmi, 
otuz, qırx, əlli, yüz manat xərcləyirdilər. Buradan belə nəticə çıxartmaq olar 
ki, məşrəbləri təkcə varlılar deyil, müəyyən imkanlı adamlar da təşkil 
edirdilər. Təbii ki, məşrəb iştirakçılannm tərkibi də müxtəlif olurdu. 
Mənbələrdən ' məlum olur ki, btitün islam dünyasmda, xüsusilə islam 
dünyasınm şərq areahnda sufı və dərviş məclisləri kütləvi yayılmışdır. İslamın 
yayılmasmın II yüzilliyindən başlayaraq təsəw üf fəlsəfəsinin diferensiasiyası 
sufı cərəyanlannı fərqli istiqamətlərə yönəltdi. Artıq xanəgah yaratmış və öz 
məktəbini təbliğ edən şeyxlər və şəhərbəşəhər gəzən laməkan. dərvişlər 
mövcud idi. Xanəgah yaratmış sufilər öz ətrafına tərəfdar toplayaraq sistemli 
təlim aparırdılar. Dərvişlər şəhər və kəndləri gəzərək məclislər qurur, kütləvi 
tədbirlər keçirərək hədislər, rəvayətlər və görkəmli dastanlar damşaraq həm 
insanların maariflənməsini, həm də topladıqları vəsaitlə öz həyatılanm təmin 
edirdilər. Bu cür dərvişlər kifayət qədər mütaliəli və məlumath olurdular. 
Məlumatın ınteqrasiyası işində də onların böyük rolu olurdu. Böyük bir tarixi 
dövrdə oxucu marağınm öyrənilməsi, istiqamətləndirilməsi işində sufı 
ocaqlarımn, dərviş məclislərinin çox böyük əhəmiyyəti olmuşdur.

Türk xalqlarının yaşadığı coğrafı areallarda Sufı xanəgahlannın geniş 
yayılması məlumdur. Tomsil etdikləri təriqət və dini cərəyandan asılı olaraq
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bu kateqoriya oxucular gcniş xalq kütləsi içərisindo əgər ictimai mütalioni 
toşviq vo təbliğ edirdilorsə bu əsason İslam tarixi mövzuları, hədislər və 
məşhur poemalar olurdu. Lakin öz həmkarları ilo apardıqları müzakirə vo 
söhbətlər, təsəvvüf folsəfəsinin müxtəlif problemlərinin müzakirəsi, analizi, 
dünyanı dərk etmək, dünyanın yaranışı kimi elmi problemlor göstorir ki, onla- 
rın oxucu marağı kifayət qədər dərin və geniş olmuşdur. Tarixi mənbolərdə 
Cəlaləddin Rumi ilə Şoms Təbrizinin görüşləri və elmi müzakiroləri haqqında 
geniş məlumat verilir. Xanəgah kitabxanalan, kitab fondunun repertuarı da 
bunu bir daha siibut edir. Bir sıra xanəgahlarda oxu zalı funksiyasmı daşıyan 
xəlvətgahlar dərin mütaliənin mərkəzi idi.

Kitab sahibləri öz əlyazmalarını adətən ekslibrislə, şəxsi möhürlə, yaxud 
sadəcə imza ilə qeyd edirdilər ki, kitabm kimə məxsusluğu bilinsin. 
A.A.Semyonov hesab edir ki, ekslibris əsasən hökmdar kitabxanasının 
kitablarma vurulurdu”. Ekslibristlər adətən maye qızılla yazılır və birinci 
səhifənin yuxarısına, yaxud əlyazmanm lap sonuna yazılırdı. Əvvəlcə əsərin 
adı yazılırdı və sonra imza gəlirdi, məsələn: “kiminsə kitabxanasından” .

Azərbaycan ərazisində də tətbiq olunan kitabxana möhürləri və şəxsi 
möhiirlərdən Qacarlara aid və XIX əsrdə xüsusilə məhşur olan Əbdulqəni 
Nuxəvinin şəxsi kitabxanasında kitablara vurduğu möhürlər göstərir ki, 
möhiirün quruluşu, ölçüləri və mətni areallara görə fərqlənmomiş, möhiir 
sahiblərinin etik və estetik baxışlarını ifadə etmişdi.

Əlyazmalarda rast gəlinən möhürlərin müxtəlif formaları mövcud idi, 
kvadrat, dördkünc, altıguşəli, səkkizguşəli, armudvari, yumru, fıqurlu, 
badamvari və s. Möhürlərin əksəriyyətində sahibinin adı və möhürün 
hazırlandığı tarix yazılırdı. Bəzi hallarda biz möhür əkslərində geniş rəvayətə 
rast gəlirik. “Tarixi Rəşidi”nin türk tərcüməsinin əlyazmalarından birində xan 
möhürünün aşağıdakı yazı ilə əksi var: Allahın köməyi ilə ömürlük şahın 
taxtmda ol, il 125 (?) 2” . Mirxondun “Rəüzət əs-səfa” əsərinin nüsxələrindən 
birinin lb  vərəqində üç möhürün əksi var. Onların birindəki yazı da deyilir: 
Necə ki, aslan kimi Əli Allahın kəramətinə gəldi və (necəki) o, Mohəmmədin 
gözlorinin işığıdır, ədaləti ondan xahiş et”.

Gördiiyümüz kimi, yazıların birində əlyazma sahibinin ictimai vəziyyəti, 
digorindo möhiir sahibinin şiə məzhəbinə mənsubluğu oks olunmuşdur. 
Burada qcyd edək ki, sahibkar-oxucunun mənsubiyyətini yalnız ya/.ılar deyil, 
həm də ınöhürün forması əks etdirir. Məsələn, Buxara əmirlərinin möhürləri 
böyük və dəyırmi, XVIII-XIX əsrlərdə Kokandı idarə edən sülalə üzvlərinin 
möhürləri bir'qədər yuxarı əyilmiş, “stilləşdirilmiş çiçəyi xatırladan” yumru -  
konusvari formada olurdu.

Vacib odur ki, əlyazmalardakı möhürlər nəinki oxucuların tərkibi 
haqqında məlumat verir, bəzən əlyazma kitabının taleyino aydmlıq gətirirlor.
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RF HA Şİ külliyyatmdakı olyazmaların hirindo cyni möhiirün üç əksi, sonrakı 
vəroqbrdo müxtoli 1 şərq möhürlorinin pis oxunan yazılarla beş oksi viar. 
Buradan aydındır ki, Füzulinin poetik osorlərindon ibarot bu toplu 1859-cu 
ildə köçüriilıniiş və Asiya nuı/.eyi iiçün P.İ.Lerx torofındon alınmış, otuz altı il 
orzindəallı sahibiııi doyişmişdir.

Sahiblərinin əlyazma kitablarına münasibəti müxtəlif olmuşdur. Rovayot 
olıınur ki. bir zamanlar Kifti XII əsrin alimi Samaninin əsərini almaq qoranna 
golir. Sonralar molum olur ki, uavam sahib əlyazmanı papaq tikmok üçiin 
formanın hazırlanmasma sərf edib" (34, s. 425).

Orta Asiyada kitab sahibin əlyazmaya münasibətini Flüseyıı b. Əli Vaiz 
Koşifı Xaravinin hazırda Özbəkistan dövlət umumi kitabxanasında saxlanılan 
“Əxlaqı mühsini” əsərinin taleyi aydın sübut edir. “Müəllifm sağlığında (907) 
1501/02-ci ildə, qızılla və boyalarla məşhur Herat xəttatı Mir Əlinin (sonralar 
Azərbaycana gəlmiş) əlləri ilə işlənmış bu nüsxə çox gözəl idi, mətndə Herat 
ustasının (bolka də Behzadın özünün) 23 miniatürü vardı. Görünür, XVIII 
osrin sonunda yaxud XIX əsrin əvvəlində bu gözəl olyazma Buxaraya golib 
çıxır, hansısa alimin, hər halda ziyalı adamın əlinə düşiir. Şoriət rohboıiərinin 
dar fanatizmi və sıxıcı qanunlan bu şəxsin üzərində dorin izlorini buraxmışdı. 
Ənənoyə göro əsərin mətnini və onun misilsiz xətt üslubunu qiymətlondiron 
“din loos.sübkeşi’' olyazmada canlı varhqları oks etdiron 23 miniatiirün olması
ilo barışa bilmir vo buna görə do hansısa çox yaxşı bir olyazma ustasına 
(lovvaha) miniatürlərdoki belə tosvirlərin üzünü bağlamağı tapşırır. Ləvvah 
tapşırığı yerinə yetirorək onların hamısını qızılla və boyalarla nofıs işlonmiş 
bəzəkli siporlərlə, ekranlarla örtür. Görünən ancaq zontlar, incə işlənmiş mavi 
səmada nazla süzən çin “xoşbəxtlik buludları” topası, mətnin kənarına uzanan 
qızılla işlənmiş çiçəkli ağac budaqları və s. qalır.

Maraqlıdır ki, əlyazma kitablarının xarab edilməsi əsason şəriət 
doğmatizmi vo onlarm sahiblərinin müxtəlif dini məzhəbloro monsub olmaları 
ilə olaqədar olurdu. Biitün hallarda şiə torəfındən yazılmış və köçürülmüş 
əlyazmada Əli ünvanına xoş məramlı formulalar sünnü sahib tərofındon xarab 
cdilmişdir. Bir halda qaralamış, digər halda həmin yerlori çıxarınış, çox halda 
mətno öz olavələrini etmişdir. Başqa bir misal; XVI əsrin tarixçısi Mir Yəhya 
b. Abd ol-Lotif əl-Ilüseyn os-Seyfı əl-Qozvininin “ I.übb ol-tovarix” osərinin 
niisxəsi siinnünün olinə kcçir. 0 , kitabın 12 şiə imamı haqqmda bölməsini 
doyişərok pcyğəmborin əsaboləri haqqında bölmə ilə əvoz edir. İlk dörd xəlifə 
haqqında fəsli isə ənonəvi sünnü halotində şorh edir.

Olbotlə qeyd olunan hadisəlor Rus şorqşünaslarınm diqqotini xiisusilo 
colb ctmişdiso də bu hallar sistcmatik baş vermir, oniarla xüsusi hallarda 
rastlaşırıq. Əlbətto İslam maarifındəki askctizm bunu törodon osas səboblordon 
biri olmuşdu.
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Orta əsrlərin böyük bir tarixi mərhələsində kitab məhsuluna oxucu 
münasibəti təriqət prizmasında özünü ifadə etmişdi. Bir sıra areallarda bu 
ifadə kifayət qədər aqresiv, bir sıra hallarda isə düşündürüçü, barışdırıcı vo 
təkəmülə təmaülli olmuşdur.

Müəllifı, köçürəni, yaxud sahibi sünnü məzhəbinə mənsub olan 
olyazma şiənin əlinə düşəndə onu da eyni aqibət gözləyirdi. İlk üç xəlifənin 
adındaıı sonra qələn xoşməramlı formulalarm üstündən xətt çəkilir, şio 
mövqeyindən əsərin ayrı-ayrı yerlərinə tənqidi əlavələr edilirdi və s. Fərid əd- 
Din Əttarın “Məntiq ət-təyr” əsərinin nüsxələrindən biri 1255/1839-40-ci ildə 
Əskər b. Hüseyn Ordubadi adlı şəxs tərəfındən köçürülmiişdür. Xəttat 
tərəfindən üç, xəlifə haqqında fəsillər buraxılmış, və kitabın motninə oxucu 
münasibəti əlavə olunmuşdu.

Dini zəmində əlyazmaların yuxarıda təsvir edilənlərə bənzər qaydada 
korlanması halları Orta Asiyada XV əsrdən sonra xüsusilə çoxalmışdır. 
Məlum olduğu kimi, XVI əsrin əvvəlində Orta Asiya ilə Azərbaycan arasında 
siyasi əlaqələr qırılmışdı. Azərbaycanda şiəliyin rəsmi din kimi qəbul edilməsi 
ilə əlaqədar Şeybanilərlə Səfəvilər arasında mübarizə kəskinləşmişdi. Bu vaxt 
Orta Asiya sünnü ölkəsi kimi qalmaqdaydı. Bu mübarizə Orta Asiya ilə 
Azərbaycan arasında əsrlər boyu davam edən iqtisadi və mədəni əlaqələrin 
faktiki olaraq qırılmasma gətirib çıxarmışdı. Fikir aynlığı qanunauyğun olaraq 
ədəbiyyat sahəsində də öz ifadəsini tapmaya bilməzdi. Bu isə öz növbosində 
əlyazma kitabının mətninə münasibətə təsir göstərirdi. Əgər əw əllər 
ərəbqrafıkalı əlyazma kitabı bütün məzhəblərə mənsub olan müsəlmanların 
ümumi sərvəti sayılırdısa, indi əlyazma müəllifınin, köçürənin, sahibinin bir 
birinə düşmən olan məzhəblərə mənsubluğu kitabm taleyində öz əksini 
tapırdı. Daha fanatik “din qısqancları” hətta əlyazma mətnlorini korlaytr, 
onlara aid olan xoşməramlı cümlələri pozur və qaralayır, mətnə öz 
mövqelərinə uyğun dəyişikliklər və əlavələr edirdilər.

Xoşbəxtlikdən, mətni buna bənzər şəkildə korlanan ərəbqrafıkalı 
əlyazmalann sayı o qədər də çox deyildir. Bütünlükdə isə kitab sahiblərinin və 
oxucuların əlyazma kitabına münasibəti diqqətli və hörmotli idi. Bizə gəlib 
çatan ərəbqrafıkalı əlyazmalarının çoxu, onların arasında qədim nüsxələrin 
olması bunu əyani şəkildə sübut edir. Elə nüsxələr var ki, əsərlorin yarandığı 
tarixdən onları bir çox yüzilliklər ayırır. Bunu həm do belə faktlarla izah 
ctmok olar ki, bir çox əlyazmalar öz sahibləri tərofmdən qayğıkeşliklə yenidən 
bərpa olunmuşdur.

Bütün dövrlərdə oxucu qruplarının öyronilməsi oxucu marağından, bu 
isə öz növbəsində uşaqların və yeniyetmələrin mütaliəsinin öyrəııilməsindən 
keçir. İslam təhsil sistemi asketik bir metodikaya əsaslandığına görə təhsilin 
ilk morholəsi Quran oxumaqla ərəb dilində həm yazmaq, həm də oxumağı
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öyrənmək məqsədi daşıyırdı. Paralel olaraq Quram oxumaq vo yazmağı 
öyronmək böyük dünya elminə yiyələnmək üçün də bir başlanğıc və vasito idi. 
Xəqaııi Şirvaııinin öz əsərində dayısmın onu böyük kitabxanaya aparmasmı və 
orada çoxlu sayda kilabları göstərməsini yazması saııki ona işarədir ki, təhsilin 
ilk. anlaşılmayan və aqır hissəsini bıtirdikdən sonra sən bu kitabiarm vasitəsib 
diinyanı tanıyacaqsan.

İhn Sinanın da ilk təhsil zamanı geniş mütaliəyə malik olmasj haqqında 
rəvayətlər mövcuddur. Xətib Təbrizinin həyatından bəhs edən tədqiqatçılar da 
qeyd cdir ki, oııun geniş mütaliəsi və oxucu sorğularına ctivab axtarışı 
Bağdadın Nizamiyyə mədrəsəsinə gəlməsi ilə nəticəlondi. Firdovsinin 
Şəhnamə əsərinin analizi göstərir ki, Firdovsi əsərim yazmamışdan qabaq 
dövrün rəvayət və əsatirlərini dostlarından xəbər almış, geniş məiumatlar əldə 
ctmişdir, Nizaminin yaradıcılığı isə göstərir ki, şair böyük bir eimi ini'orma- 
siya bazasma malik olmuşdur. Bu məlumatı yalmz elmi vo tarixi ədəbiyyatm 
mütaliəsi nəticəsində əldə etmək oJardı.

Şərq ölkələrinə səfər etmiş Avropa səyyahiarı da islam mədəniyyəti 
ölkobrindo təhsilin səviyyəsinin yüksək və savadlılığın Avropa ölkəiəri iiə 
miıqayisədə artıq olmasma qeyd edirlər. Bu göstəricibr Türkdiiii xalqiann da 
islam ınədəniyyəti dövrünü xarakterizə edirdi. Kitab məhsulunu 
məhdudiaşdııan və ya qadağan edən qanunlar mövcud deyiidi. Senzura 
xidməti tətbiq olunmuşdu. Yalnız islam əxlaqi normalan kitabm mövzu 
çərçivəsini koırektə cdirdi.

Göründüyü kimi, orta əsr oxucusu heç də diııi ədəbiyyatın çərçivəsində 
olmamış, geniş mütaliə imkanlanna malik olmuş vo müxtəiifliyi ib  də 
fərqlənmişdir. Düşünürük ki, problemin sərhədbri genişdir və daha dərin 
araşdırmaiara ehtiyac vardır.
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TÜRKİYƏDƏ ƏRƏBYAZILI TÜRK ƏLYAZMA 
KİTABI VƏ KİTABXANALAR

Türkiyyədə Türk əiyazma kitabı kiçik Asiyanm ərazisini və Osmaniı 
dövbtinin qüdrətli vaxtında bir sıra ətraf rayonları əhatə edən Kiçik Asiya 
areaimm ərəbyazıiı türkdilli kitabı deməkdir. Bu arealın yazılı diii tiirk (köhnə 
türk) dili olmuşdur. Türkiyə tiirkcəsində olan əlyazmaiarmın ümumi sayı 
bütün türkdiili nüsxəbrin üçdə birini təşkil edir.

L.V.Dmitriyeva yazır: “Türklər tarixən və etnik cəhətdən XI-XU 
əsrbrdə Orta Asiyadan qərbə köç etmiş oğuz tayfalarıdır. Orta Asiyadan köç 
zamanı artıq onlar İran təsirinə məruz qalmış, Kiçik Asiyada oniarın 
yaratdıqları Səlcuq dövlətinin yazılı ədəbiyyatı farsdili olmuşdur. Bu onunla 
izah olunur ki, Kiçik Asiyada Səlcuq dövlətinin əsas ərazisi olan Anadoiu 
Oıla Asiya türk ədəbiyyatımn yayıldığı vilayətbrindən uzaqda, müsəlman 
mədəniyyotinin mərkəzi İrana və ərəb ölkələrinə yaxm olduğuna görə türklər 
iran ədəbiyyätı nümunəsini əsas götürərək öz dövbtbrində yazılı əsərlər 
yaratmaq üçün onun diiindən istifadə etmişlər. Anadoluya gəlmiş türk 
səlcuqların, çox güman ki, köhnətürk (Şərqi Türkistan - Orta Asiya) 
modəniyyətinin nüınayəndələri olmağı da buna şərait yaratmışdır”. Hərçənd 
bıı '\Səlcııq ədəbiyyatında” XIII-XIV əsrin əvvəlində ayrı-ayrı şciriər və bəzən 
bütöv osərlor formasında türkdilli toplular da olmuşdur.

Burada tədqiqatçınm deklarativ irəli sürdüyü iik məsəiəyə aydınlıq 
gətirmək vacibdir.

1. Səlcuqlar şərqdən gəlmiş olsaiar da haqqmda damşdığımız areal türk 
mənşəli xalqlardan tamam boşaldılmamışdır. Bu ərazidə türk 
xalqlarının Səlçuqlara qədər də məskunlaşmış olması haqqında da 
kifayət qədər məlumat movcuddur. Səlçuqlann hakimiyyətə gəlməsi 
tiirk mən'şəli xalqlarm qüdrət sahibi oiması ib  müşaiyət oiundu və türk 
folkloru, tiirk diii və türk yazısı təqib aitından cıxtı. Tarixi təcriibə 
göstərir ki, haqqmda bəhs etdiyimiz arealda Türklərb yanaşı digər 
ycrii xalqlar yaşamış olduqları halda hakimiyyot vo qüdrot sahibi 
oimadıqları üçün dii, ədəbiyyat, kitabçılıq va yazı mədəniyyotini 
inkişaf etdiro bilmomişdibr. Belə hallarda din və kilsələr milli 
mədəniyyətin qorunub saxlanılması üçiiıı yegano institutlar 
oimuşduiar. Kiçik xaiqiar böyük imperiyaiarın təzyiqi altında 
assimiliyasiyaya məruz qalmamaq üçün Bizansın provoslav 
missionerbrini qəbul edərək xristianhğa keçirdiiər. Vatikandan fərqii 
oiaraq Bizans missionerbri latm dili məcburiyynti iroli sürmür, kiçik 
xaiqlara lokai olifba sistemləri yaradır, “İnciiin” tərcuməlorini təmin 
edir və bu da yerli hakimlərin mənafcyinə üım ııyğun gəlirdi. Belə
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hallarda milli əlifba formalaşır, milli kitablar yazılır, milli kitabxanalar 
yaradılır vo biitün bunlar kilsə və monastırlarda mümkün olurdu. Bıjna 
yöro də miiasir ermoni tədqiqatçıları etiraf edirlər ki, “ermoni xalqı 
kilsoyo ibadət etmoyə deyil, miili özünəməxsusluğunıı qorumaq üçiin 
gedirdi”.

2. Türk xalqlannın fars dilindo odəbi-bodii yaradıcılığı Abbasilor 
sulalosinin hakimivyəti dövründo tam hiiquqi status alması ilo əgər 
bağlı idisə do ikiııci tərəfdən dilin fərdi xüsusiyyotlori onuıı 
poetikliyini sociyyoləndirir. Todricən bu dil poeziya dilinə çevrilir. Bu 
dildo farslarla yanaşı türklər, kürtlər, ərəblər, lorlar vo areahn digər 
qeyrilärs xalqları da sambalh ədəbi əsərlər yaratmışlar. Eləeə də fars 
dili Türk dilinin intervensiyasına məruz qalmış, ondan xeyli söz 
vahidləri qobul etmişdir ki, bu da geniş tədqiqata məruz qalmışdır.

Belolikb, Kiçik Asiya areahmn qorunub saxlanılmış on qədim abidələri 
XIH-XIV osrin ovvəlinə təsadüf edir. Bunlar: Cəlaləddin Ruminin (1207- 
1273) Mosnovisindo 35 türk şeiri, onun oğlu Sultan Vəbdin (1226-1312)
İb!idanamosindo 76, Rübabnamosində 162 şeri; onun müasiri Əhməd l əkihin 
(1252 vəfal etmişdir) Divanında 129 şer, həmçinin digər m üasirbri Səyyad 
Məm/onin, Yunus Əmrənin (1240-1320) türk şeirbridir. Əsasən fars dilində 
yazan göstoriJon müolliflar onların tiirk şeirbrini “Səlcuq-türk” yaxud sadəcə 
'‘Solcuq’* adlandınrlar.

XIV əsrdo Konyada hakimiyyətə Səlcuq Sultanhğının ovəzinə
Səlcuqlann modəni və siyasi ənonələrini qəbul etmiş Osmanlı dövləti gəlir.
Bizans ilə daimi sülh vo hərbi münaqişobr şəraitində yaşayan xalqm
mubanzosı, nəhayot 1453-cii ildə onun tam işğalı ilə noticəbndi. İran və
Azərbaycanla əlaqəbr nətieəsində Bizans ənənələri ilə yanaşı İran və

zəı ayean ənənobri ib  də daim tomasda olmuşdur. Bu əlaqələr səlcuqlar və
bı/anslılar t övrtındo ds movmd olraoşdur. Osmanlı dövbtinin
mxlsıııyyrılnıds şarc|dən Anadolu vo Qaraqoyunlu hekmdarlanndaıı galən
qodım tıırk, musohnanhğa qədərki onənobrin təsiri vo ehtiqadlar da biruzo 
verırdı.

. . Y^.Qoıdievski XIV osr sultan saraymda “köhnə mədəniyyətbrin bu cür 
tosınnı qeyd etmışdır.

, ■ • * f tima.n^ a ^ rta asr rrıüso]nıaıı Şorqinin anlam ına göro, səlcuqlar 
°As7 n!: Urk,nn ^  <*>rbla ^ h ə d d ə  islamm dayag. kim i ifkdə olunurdu.

C1457 " q| T m T?  1 u ^ taxtl ^ lırsada (1368-ci ibdək), sonralar Ədirnədə 
( 453- ,bdok). Istanbulda (1453-cü ildon 1922-ci ibdok) Osmanh sultanlan
»/ . hakınnyyotım mohkombndinnək vo sülablorinin populyarhğmı
onıın etmok uçun otrallarına oyanlan, hüquqşünaslan, ilahiyyatçdan, şairbri, 
a ıxçılotı. alımbrı, k,tab sonəH ustalarını, sonotkarlan və b. toplayardılar.
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XIV-XVl əsrbrdo Osmanlı imperiyası todricon müxtolif etnik tərkibli 
xalqların məskunlaşdığı Kiçik Asiyamn bütün vilayətlorini, Balkan 
yanmadasmın geniş orazisini, bir sıra ərəb ölkəbrini, Zaqafqaziyanm bir 
lıissəsini, Krımı, Azovətrafi, orazini, Dnestrin və Buqun aşağı sahılbrini
özünün tərkibinə qatdı.

Türkbrin işğalları vo ticarət əlaqələri Azərbaycandan, İrandan, Ərob 
ölkəbrindon və başqa mom bkotbrdən imperiyaya əlyazma kitabmm fasibsiz 
axınına, yadelli ustaların əmoyindən onların böyük tocrübosindon, 
vordişbrindon ıstifadə edihnəsinə şərait yaratdı.

Varlı ə.yanlarm artımı, bununla əlaqədar xeyriyyəçiliyin inkişafı, 
dobdəbəli saray məclislərinin təşkili, saray kitabxanalarınm-əlyazma 
fondlannm yaradılması da inkişaf edirdi. Nəhəng Osmanh imperiyasmda türk 
mədəniyyotinin və incəsonotinin yaradılmasında təkcə tiirklərin özlori deyil, 
onlann ərazisi altmda yaşayan xalqlar-yunanlar, farslar, ərəblər, ermənibr, 
slavyanlar və b. iştirak etmişlor.

“Səlcuq-türk” yazılı dilinin inkişafımn nəticəsi XIV və sonrakı osrbrdə 
Kiçik Asiyada türk dilli əsərbrinin dilinin formalaşmasma sobob oldu ki, bu 
da qodim türk, sonrakı dövrbrdə isə türk dili kimi adlamr. XIV əsrdə 
“Qabusnamo”, “Mərzbannamə” “Bəznamə” (“Şahın haqqında kitab”), “Kəlilə 
və Dimnə”, “Təzkirət əl evliya” (“Müqəddəslərin tərcümeyi-hah), "Qisas əl- 
onbiyə” (“Peyğombərlər haqqında hekayətlər”) və bu kimi osorsbr, fars 
dilindən tərcümə edilir. Onların tərcüməçibrinin adlan məlum deyil. 1318- 
1358-ci illərdo Əhməd Eflaki Konyada mövla iqamotgahmın baş axundu Şeyx 
Ulu Arif Çəbbinin göstərişi ilə “Ariflərin menakibbri” (“A rif üçün 
tərcümeyi- hal”) əsərini yazdt. Aşiq Paşanm 780/1330-cü ildə Qəribnamo 
“Cəlayi-vətənin kitabı” dini-misti poemasını yazmışdır, Əhmodinin 792/139- 
cu ildo “İskəndərnamo” poemasım yazmışdır, əsərbri Bürhanoddin Sivasinin 
( 1 3 4 4 .13 9 8 ) “Di'vani” da XIV əsrə aiddir.

XIV-XV osrlərin əvvolbrində Məsud b. Əhməd fars dilindən üç osəri 
tərcümə ctmişdir. “Süheyli Növbahar ( Süheyl və Növbahar ), 
‘T'ərhəngnamcyi Səədi” (“Səədinin lüğəti”), Kəlilə və Dimnə . Mustala Zorir 
796/1393-94-cü ildə Vakidinin (IX ə.) “Fütuhat əş-Şam” (“Suriyantn işğalt”) 
osərini ərəb dilindən tərcüıno etmişdir. 792/1389-90-ct ildə İshak b. Muıad 
xostolikbrin əlamətləri, onlartn müalicəsi üsulları və sadə dərmanlaı haqqında 
“Risalə” adh nadir əsər tərtib etmişdir. 820/1417-ci ildə tərtib olunmuş 
“Miixtəxab oş-şifa” tibbi məlumat əsəri Hacı Paşanın qələminin məhsuludur.

Deyibnlərdon aydın görünür ki, ən ilkin əsər tərtibinin xronologiyastnı 
poctik osorbr müoyyənləşdirir (XIII-XIV), XIV əsrdə təıcümo vo oıijinal 
(tibbi) ədobiyyat onu tamamlayır. Tarixi məzmımlıı ilkin osərlər XV osr, 
bioqrafık (şairbrin tərcümeyihalı) XVI əsrə aiddir. XVI-XIX əstb r üçün
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mövzutarın daha geniş repertuarı xarakterikdir. Bununla belo digər mövzular 
vo qruplarla, bü'üniükda isə nəsr əsərləri ib  müqayisodə har asrda ciaha Çox 
poctik əsərlər vazılmışdır. Ən son türk alyazma əsərləri, həmçinin odəbiyyatda 
son türk əlyazmaları haqqında məlumat miioyyənlaşdirilmənıişdir 
Olya/nıala’in, üziinün köçurülməsi XIV əsrdən XX əsrin avvalorinə qədsr 
olan döv>ü əhatə edir.

V.D.Smimov tərəfmdən edilən iddiaya görə 1914-cii i lda  Britaniva 
mu^yində aşkar edilmiş “Ən qədim türk olyazması” 731 /1331 -ci ib  aiddir 
(rıəzmunu Nəsəfinin XII əsrdə yazılmış dini poemasına ərəb ş a rh in in  İbrahim

o. Mustafa b. Əlişir tərəfindən edilmiş tərciiməsino avtoqrafdan ibarətdir) 
780/1378-ci ildo Məsud b. Əhmədin yuxarıda adı çokilən “ S i ih c y l i  N övbahar” 
pöeması, 798/1393-cü ildə Bürhanəddin Sivaslinin “Divani”, (müallifin öz 
sağlıgmda tərcümə edilmişdir). Birinci əlyazma Prussiya Dövlət 
kitabxanasında, ikinci isə Türkiyədə (İstanbul) saxlamlmaqdadır

Türk əlyazmalarmın çox hissəsi XVIII asrdə köçürülmüsdür Məsəbn 
lubıngen vəMarburq kitabxanalannda saxlamlan olyazmalann 3-ü XV əsrda’ 
18-ı XVI əsrdə, 36-ı XVII əsrdə, 49-u XVIII əsrdə, 33-ü XIX əsrdə 15-i XX 
osnn əvvəlmdo; dıgər kitabxanada: 4-ü XV əsrdə, 14-ü XVI osrdə, 13-ü XVII 
əsrdə, 39-u XVIII əsrdə, 26-ı XIX əsrdə köçürüimüşdür.

rnv r.fnaaİ0q!T  1Stİnadən Kiçik Asiya arcal' əlya/.nıaları mövzu cəhotdən 
n g ) aya Ümumi tarix və ayn ' ayn  müsolman dövlətlərinin, 

('Damsmon tlSman c ımflerı-vasının və ondan əvvəlki dövlət qurumları, 
L kn d X n r n’ CUqibrm)’ xronologiya, bioqrafıya (Şeyxiərin, şairlərin,

ŞƏCƏrƏ’ COgraf'ya ™ ^ ü m ,  aktlar vo 
məktub nümı * bıbhoqrafiya, dilçilik, leksikoqrafioya, qramatika,

bbabƏt VƏ baytarh^  riyaziyyaJ; asLnomiya 
folklor noetika H' ' ^ °  etlka və siyasət, poeziya, bədii nəsr,
bütün əlva/tn i’ 1111 j lyyat? mistik elmlər və s. daxildir. Türk diiində olan
dini ədabivvaUHiT a” ı?° XU poeziyanm Payma düşür. Miqdarma görə

lakin poetik əsəriərin ^
Bu valnı/ Sayma görə üÇüncü yeri tutur.

sosial yönümündən ,°Z, ,lanxlərınə maraqdan deyil, eləcə də marağın
populyarh&nı vo mnht yuxan PİWəsinin öz sülaləsinin
göro də bizanshlar vo f e la S T  m3Clsodincbn də iro]i Bəlir’ ona
osrin əvvəlində sultan ^  °  ^ t a r i x ş ü n a s l ı q l a  üst-üstə diişür. XVIII
Osmanlı siilaləsi hakim ivw ' ^amnda ,Saray larixcısi vozifəsi təsis edilmiş vo 
“səlnaməçi” Əbdürrəhman S° -  8Ünlənnə davam etmişdir (axınncı
ci ildə vəfat etmişdir) nıüvafiq əsərini bizə miras qoymadan 1925-

TÜRK XALQLARINIIV KİTAB VƏ K İTABXANA M Ə D Ə N İY V a rı
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Rosıni tarixci öz dövrüniin ən vacib hadisolorini qcydiyyata almağa. çox 
vaxt hadisələri təhrif ctmoklə, lakin sultana vo əyanlara xoş gələn mozmunda 
va formada təsvir etməyə borclu idi. XVI əsrin sonunadək larixi əsərlor 
hovəskarlar tərəfindən yazıhrdı. Onlar ənənəyo görə Osmanlı dövlətinin ilk 
günlorindən başlayaraq lıekayəti öz dövrlərinə qədər çatdırırdılar. Yazılımş 
tarixi əsar müəllifmə sərfəli vəzifə, mükafat, sultanm və oııun yaxınlarının 
təriiini və iltifatım qazanmaq imkam verirdi. Ona görə də hadisolorin şərti vo 
doğruluq dərəcəsi müxtəlif müəlliflərdə müxtəlif olur və heç də elmi cəhət 
nəzərə ahnmırdı. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, bütünlükdə bu səlnamələr 
XIV-XVII əsrlordə Osmanlı dövlətinin ümumi siyasi inkişafı barədə həqiqətə 
yaxın mənzərə yaratmağa imkan verir. Əli, Səlaniki, Katib Cələbi kimi 
müəlliflər dövlətin sosial-iqtisadi tarixini öyrənmək üçün maraqlı material 
verirlər.

Xronoloji baxımdan türk əlyazması repertuanmn qisa icmalına keçək. 
Tarix: Aşıq Paşazadənin xronikası “Tarixi Əl-i Səlcuq” (“Səcluq evinin 
tarixi”) - ər-Rəvəndi və İbn Bibinin fars dilində əsərlərinin başqa mənbəlordon 
olavələrlə yenidən işlənməsi II Muradm (824-655/1421-1451) hakimiyyəti 
dövründə Yazici oğlu Əli tərəfindən həyata keçirilmişdir.

Riyazıyyat: Atmacinin hesablama və faiz haqqında hesab qaydaları 
məcmüosi “Mocmə Əl-Kəvaid” (“Qaydalar toplusu”), onun tərəfindən 
889/1484-cü ilədək tərtib edilmiş və Sultan II Bayazidə (886/918/1481-1512) 
həsr olunmuşdur.

Poeziya: İbn Xətibih “Fərəhnamə” poeması 1425; Eyyubilərdən olmuş 
Scyfəddin Əl-Malik Əl-Kamilin Divanından tiirk şerləri (1432-1442-ci ilbrdə 
yaradılmışdır); Süleyman Çələbinin (813/1410-cu ildə vəfat etmiıdir) “Mövlid 
Ən-Nəbi” (“Peyğəmbərin doğumu”) əsəri; Şeyxinin (826/1422 vəfat etmiıdir) 
“Xosrov və Şirin” poeması; Dəsitazinin “Gülşəni raz” -  şair Şobustarinin 
(720/1320 vəfat' etmişdir) eyni adlı poemasımn 829/1320-cü ildə yenidon 
işlənmasi; Yazıçıoğlunun (855/1451 vəfat etmişdir) “Mohəmmədiyyə 
pocması, (əsər 853/1449-50-ci ildo yazılmış, 1845-ci ildə A. Kazımboy 
torəfindən qısadılmış variantda nəşr cdilmişdi, Quvahinin “Pondnamo” 
(“Nəsihot kitabı”) poeması (əsor 903/1497-ci ildo yazılnuşdır), Əhmad Dainin 
“Miftəh Əl-Cənnət” (“Cənnətin açarı”) əsəri; Həliminin (1918/1512-13 vəfat 
ctmişdir). “Fürkətnamə” (“Ayrılıq kitabı”) poeması 876/1471-ci ildə 
yazdmışdır, 1405-ci ildə Şimali Anadoluda naməlum tərcüməçi torəfindən 
“Cavahir Ə l-Ə sdaf’ (“Balıqqulağınm daş-qaşı”) adh əsərdo Quranı torcümo 
vo şəhr ctmişdir. Ərəb orjinahndan II Murad üçün Əhmod Misri tərəfindon 
ycrinə yetirilmiş, Şeyxzadənin redaksiyasında “Qırx vəzir hekayati” asarinin 
Anadolu variantınm yaranması da XV əsrin ortalarına aiddir.
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XVI osrdə aid olaıı tarixi əsərlərə Balaminin redaktəsi ilə T’əbəri 
tarixinin Nasüh b. Abdallah Matrokçi tərəfındən tərcüməsi; Sadodditı (943- 
1008/1536-1599) “Tac əl-təvarix”; Məhəmməd Ramazanzadənin (979/1571- 
72 vəfat etmişdir) “Nişancı tarixi”; Məhəmməd əl-Katibin (XVI əsrin ikinci 
varısı) "Canıi ot-təvarih”; Əlinin (948-1008/1541-1599) “Mirat ol-ovalim” 
("Dünyaların giizgüsü”); Rüstəm Paşarnn (968/1560-61) “Tarixi ö l-i Osman” 
(Osman evinin tarixi); Mustafa Selanikinin (1008/1599-1600-ci ilo yaxın vəfat 
ctmışdir) “Tarixi Sclaniki” əsərləri aiddir.

Rosmi aktlar: “Qanunnamayi Sultan Selim” (“Sultan Səlimin qanunları 
kitabı”); Əbu Səudun (982/1574-75 vəfat etmişdir) “Məruzəti Əbus Səid” 
(“Əbus Səudun nümunələri”) - dini əmrlər; İbadullah Liitfı Paşanın (950/1543 
vofat etmişdir”) “Asəfnamə”-böyük vəzir üçün təlimat və s.

Bioqrafik əsərlər: Şahzadə Cemin (864-960/1459-1464) torcümeyi-halı 
920/1514-15-ci ildə naməlum müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir; Səhi 
Cəlobinin (955/1548 vəfat etmişdir) 950/1543-44-cü ildə yazılmış “Təzkireyi 
Şiiəra” əsərin ən qədim nüsxələrindən 950/1543-44-cü ilə aid olan, Lətifı 
Kostamuninin (990/1582 vəfat etmişdir). 953/1546-47 və Həsən Çələbunin 
(yaxud Hinaizadonin, 953-1012/1567-1604) 994/1585-86-ci illərə aid əsərləri.

995/1587-ci ildə Mustafa Əli III Murad (982-1003/1574-1595) üçün
XVI osr tiirk əlyazmalarımn xəttatları və digər tərtibatçıları haqqmda məlumat 
ınəzmunlu “Mənakibi hünərvəran” əsərini yazmışdır və buraya cəmi 290 
bioqrafiya daxil edilmişdi.

Poeziya: Mehri Xatunun 912/1506 vəfat etmişdir. Divam (uzun müddət 
tıadir hesab olunan nüsxəsi RF EA Şİ-da saxlamlır. Laminin (867-938/1472- 
1532) Şam va Pərvanə” və “Məktəli Həzrəti Hüseyn” (“Həzrət Hüseynin 
öldürülməsi”) əsəri; İbrahim Gülşəninin (830-940/1426-1533) “Çobannamə” 
pocması və Divani, Zərifınin (964/1557 vəfat etmişdir) “Nigaristani Şəhristani 
dralıtistani^ səbzistani” (“Vilayətlərin, meşələrin vo çəmənlorin şəkil 
qalcrcyasi ) adı altmda tərbiyəvi xarakterli tarixi hekayələr və maraqlı 
hadisələrin şcirlə kiilliyyatı, Sədinin “Gülüstan” poemasma nəzirələr: 
Doruninin (950/1543-44 yaxud 966/1558-59 vəfat etmişdir) “Şah və Gəda” 
poeması, Cinaninin 986/1560-61 -ci ildə sağ olmuş) Riyaz Əl- Cinani” 
(“Connət bağı”) əsəri, Yohya bəy Dükağinin (983/1575 yaxud 986/1578-79 
yaxud 990/1582 vəfat etınişdir) Divani Əl-Ürfın” (“Qiymətin dərəcəsi”) əsəri; 
Mustafa b. Əhmod Əlinin (948-1008/1541-1599) 982/1574-75-ci ildə yazdığı 
Dıvanı; Mahmud Abd əl-Bakinin (933-1008/1526-1600) Divani; Rəcəb b. 
Mohommədin 958/1551-ci ildə 6459 beytdən ibarət tərtib etdiyi şeirbr 
t°p usu; “Mohommod Nozminin (955/1548 vəfat etmişdir) “Məsmə əl-Nəzair” 
(“Niimunolor topiusu”) osəri və s. aiddir.
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Poctik osərlərə şorhlər. Hafizin (XIVo.) “Divan”ına Miislihoddin 
Siirurinin (969/1561 vəfat etmişdir) 966/1558-ci il şorhi; Sodinin "Buslan" 
pocmasma və Divanına, Ottarın “Pondnamə” poemasına şərhləri aiddir.

Poetika: Siirurinin 956/1549-cu ildo yazdığı “Bəhr əl-m aarif (“Biliklər 
donizi”) əsorini aid etmək olar.

Yazı nümunoləri məcmuəsi: gələcək Sultan I Süleyman üçiin 925/1519- 
cu ildo naməluın miiəllifin tortib ctdiyi “Lətaif ol-inşa” (“Zərif yazılar”) əsəri; 
Əli Çəlobinin (916-979/1510-1572) “Münşoat” (“Moktublar”) osərini aid 
etmək olar.

Lüğətlər: Kamal Paşazadənin böyük vəzir İbrahim paşaya (XVI ə.) həsr 
ctdiyi “Dəkaik əl-Xokaik” (“Həqiqətin hissəcikləri) nadir Fars-Türk lüğəti; 
Əhtərinin 952/1545-ci il tarixli “Lüğət ol-Əhtəri” (“Əhtərinin lüğəti”) Orəb- 
Tiirk lüğəti; Quranın və hodislərin leksikası üzrə namolum müolljfın 
975/1567-68-ci il tarixli “Tərcüman əs-sihəh” (Düzgün tərciimosi”) Ərəb- - 
Türk liiğəti.

Tobabot: İbıı Sinamn “Qanon” əsərinin İbn Ən-Nofis (687/1288 yaxud 
696/1296 vofat etmişdir) torofındən qısadılmış motnino Siirurinin şərhi; 
Nidainin diaqnostika və xəstəliklərin müalicəsinə həsr etdiyi 974/1566-67-ci il 
tarixli “Mənafi on-nəs” (“ İnsanların xeyrinə”) osori. Poetik ön söz olavo 
edilmiş bu əsər II Səlimə (974/982/1566-1574) hədiyyə cdilmiş, sonra ixtisar 
cdilmiş variantda miiəllif tərəfmdən pocmaya çevrilmişdir.

XVII əsr aid tarixi əsərlərə aşağıdakıları aid etmək olar: Tarix: Vcysinin 
(969-1037/1561-1628) 1017/1608-ci il tarixi “Vəriənamə” (“Hadisalər 
kitabı”) müsolman sülalolərindən icmalı; Məhəmməd Ədirnovinin (1052/1640 
vəfat etmişdir) “Nühbot ət-təvərix vəl-əxbar” (“Tarixlərin vo hekayətloriıı 
yaxşıları”) -  müsəlman sülalələrinin 1028/1618-19-cu ilədək tarixi; 
Xozorfənnin (108,9/1678 vəfat etmışdir) “Tonkihi təvarixi mülk” (“Şahlarm 
larixi”) və “Təlhis ol bəyan fı kovanin Əl-i Osman” (“Osmaıı eviııin qaınınları 
haqqmda qısa məlumat”) əsərlori, ilk rəsmi tarixçı (1709-cu ildən) 1591-ci 
ildən 1659-cu ilə qodor tarixi hadisolori təsvir ctmiş Mustafa Noimin (1100- 
1128/1688-1716) “Taı ixi Noim” əsəri; Qoca Hüseynin (1059/1649-50-ci ildon 
tez olmayaraq vəfat ctmiş) “Bədai əl-vəkai” (“Qəribə hadisolor” osəri). Hacı 
Xəlifin (1017-1067/1609-1658) iki müəllif redaksiyasmda -1063/1653 və 
1066/1056 - “Dəstur əl-amal” (“Günahlarm islahı üçün təlimat") vo “I'ozlokət 
ət-tovarix” (“Tarixlərin qısa şərhi”) osərləri; Öz əsərini I Əhmodo (1013- 
1026/1603-1617) həsr etnıiş naməlum müəllif tərəfındən qələmo alıtımış “ 
Məbdəyi qanuni yoniçori ocağı tarixi” (“Yanıçar korpusunda yaranan 
qanunlarm tarixi”) əsəri; Yusif Katibin 1079/1668/69-cu ilədok olaıı 
hadisələrdən bəhs cdən “Səlimnamə” (“Səlim haqqında kitab”) əsəri;
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Qoçubəy Gcmyurcinin “Risaləsi”-  burada imperiyanın zəifləməyə başlaması 
səbəblərini göstərməyə çalışmışdir.

Coğrafıya: Evlia Çələb*ün (1020-1093/1611-1682) “Səyahətnamə” -  
məşhur oncildlik coğrafıya və Osmanlı imperiyasmm ümumi təsviri; Sidi 
Olinin Cənub dənizləri, Mndistan, İran, Orta Asiya haqqmda əsərləri; Əli 
Əkbərin Cin haqqm*; Piri Rəisin Ərob, Portuqaliya vo Kolumbun 
xəritəsindən istifad r etməklə qonşu və uzaq ölkələr, donizlər haqqında 
əsərləri.

Rəsmi ak-»ar: “Qanuni Əl-i Osman” (“Osman Evinin qanunları”) -  I 
Əhmədin ( in  2-1026/1603-1617) hakimiyyəti zanıam Türkiyənin inzibati 
bölgüsü lr-qq'nda tərtib edilmiş qanunlar külliyyatı; “Sülhnamə” (“Sülh 
sazişi”) -  1100/1699-cu ildə Karovitsdə Türkiyə ilo Avstriya arasında 
bağlapuış sülh sazişi; dövlətin xarici və daxili siyasoti barədə sultan IV 
Mwdda. (1032-1049/1623-1640) məsləhət -  “Nəsihət əl-mülük” (“Hökm- 
cforlara nəsihət”); XVII əsrdə Türkiyədə yüksək vəzifəli şəxslərin xidməti 
haqqtnda böyük vəzir Məhəmməd Paşanın əmri ilə 1087/1676-cı ildə 
Obdiirrəhman ət-Tövfu tərəfındən tərtib olunmuş nadir qanunlar toplusu və b.

Təbabət: Zeyn Əl- Abidin b. Xəlilin 1037/1628-ci iidə tərtib etdiyi 
“Şiia əl-Fuad li-Həzrət Sultan Murad” (“Sultan Muradın ürəyinin ınüalicəsi”) 
kitabı; İbn Səllumun (1080/1669 vəfat etmişdir”) “Qayət əl-bəyan fi tədbiri 
bədai əl-nisan” (“İnsan bədəninin izahının təsvirdə hüdudu”) əsərinin XVII ə. 
Naməlum tərcüməçinin əlyazması.

Ovçuluq: naməlum fars müəllifinin “Bəznameyi mülüki pişin” (“Qədim 
hökmdarların' alıcı quşlar haqqında kitabı”) əsərinin 1082/1672-ci ildə 
Mustafa B.Rəvzan əl-Bağdadi tərəfmdən tərcüməsi.

Poeziya: Nəfınin (1045/1635 vəfat etmişdir), Veysinin (1628 vəfat 
etmişdir) divan və satirik əsərləri; İbrahim Cövrünün (1065/1654 vəfat 
etmişdir) “Məlhimat” (“Qəhramanlıq poeması); Əli Şəlırinin (1071/1660 vəfat 
etmişdir) 1070/1659-60-ci ildə tərtib edilmiş divanı: Iiəsən əfəndi Kaimin 
(1091/1680 vəfat ctmişdir) şeirlər toplusu; Lütfınin (1113/1701 vəfat etmişdir) 
Divam və b.

Lfiğətlər: Oli Məcdinin Türk-Fars lüğəti; “Zürub əl-əmsal” (“Misallann 
müxtəlifliyi ) - 1 ürk dilində müqayisəsi ilə iran zərb-məsəlləri, atalar sözləri 
və idiomlatın külliyyatı və b. Osmanlt imperiyası qüdrətinin zirvəsi XVI-
XVII əsrlərə təsadüf edir. Bu dövrdə yazılı türk dilinin xalq danxşıq dilindən 
uzaqlaşması baş verir və türk dilinin üç səviyyəsi yaranır: Fəsih türkcə “incə 
türk dili , yüksək aristokrat və ruhani əyanlarmm dar əhatəsində işlənirdi. 
Orta türkcə - tohsilli şəhərlilərə və qulluqda olan ziyalılara xidmət edirdi, qaba 
türkcə - kobud türk dili - xalqın aşağı kütləsində işlənirdi. Birinci ərəb-fars 
dıllərmdən aimm.ş, türk köməkçi felləri ilə möhkəmləndirilmiş səviyyə idi.
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Bıı əsas üzorində siini orob-fars-tiirk yazılı-ədəbi' dili yaranmışdı. (142, s. 263- 
266)

XVIII əsrə aid Tarix kitablan sırasma: 1115/1703-cü ildo yantçar 
iisyanının Məhomməd Şəfıq (1127/1715 vəfat etmişdir) torəfindon təsviri olan 
“Şofiqnamə” (“Şəfiqin kitabı”); Məhəmməd Sübhinin “Tarixi Sübhi” 
(“Siibhinin tarixi”)-1143/1730-cu ildən 1157/1744-cü ilədək Osmanlı 
imperiyasının tai’ixi; Raqib Paşanın (1110-1176/1698-1762) ‘Tohqiq vo 
təsfiq” (“Tohqiqat” və müqavilə”)-l 149/1736-ci ildə Tiirkiyə və İran arasında 
sülh nıüqaviləsi bağlanmasının təsviri; öhməd Rəsəni ofədinin (1197/1783 
vofat etmişdir) “Xiilasət ol-itibar” -  1182-1188/1768-1774-cü illor rus-tiirk 
müharibosinin tarixi; Əhməd Vasifin (1222/1807-08 vəfat etmişdir) “Vasif 
tarixi” -  Osmanlı imperiyasmm 1166/1752-53-cü ildən 1219/1804-05-ci ilə 
qədər tarixi və s. əsərlər daxildir.

Rəsmi aktlara: 1133/1720 və 1136/1724-cü il tarixli Rusiya və Türkiyə 
arasmda münasibətlər haqqında sultanm iki fərmanmın nadir nüsxələri; Raqib 
Məhəmməd paşanın “Təlkisati Raqib paşa” (“Raqib paşanın məruzələri” ) -  
1152-1172/1739-1759-cıı illər Türkiyənin xarici siyasəti ü/.ro müxtəlif 
məsələlərlə əlaqədar böytik vəzirin məruzə və moktublarınm külliyatı; 
Tiirkiyə vo Rusiya arasmda 10 sentyabr 1783-cii il tarixdə İstanbulda 
bağlanmış ticarət mıiqaviləsitıin nadir nüsxəsi daxildir.

Təbabət mövzusuna: Əli əfəndinin “Biəət əl-mübtədi” (“ İlkin 
bilikləri”) əsəri -  1 Məhəmmodin (1143-1168/1730-1754) vaxtında müxtəlif 
mənşəli dərmanlar haqqmda (bitki, heyvan və s.) tərtib edilmiş məlumat 
kitabı; müalicə otları və digər təbii müalicə vasitələrinin ərəb-tüık adlarınm 
oliiba siyahısını daxil etmək olar.

Ovçuluğa: alıcı quşlar haqqxnda fars traktatınm Halız Məhəmməd 
tərəfindən edilmiş tərcüməsi və s. aiddir.

Poeziya: Yüsif Nəbinin (1051-1124/1642-1712) “Xeyrinamə”
(“Xeyrinin kitabı”) Divan vo poeması; Sabitin (1060-1124/1650-1712-ci ilə 
yaxın), Əhmod Nəibinin (1104-1161/1692-1748), Osodin (1096-1166/1685- 
1753), Asinı Çələbinin (1173/1759-60 yaxud 1179/1765 vofat ctmişdir), 
Nüsrotin Divanlart və s. daxildir.

Məktub nüm unələri məcmuəsinə: Belə məktubların nümunosini 
göstərməklə rosmi və şəxsi məktublarm tərtib edilmosi iizrə tolimat kitabım 
aid etmək olar.

Qramatika: mədd və digər orfoqrafık işarolərin vo horfiorin müxtəlif 
nıətnlordə yazılması qaydasma lıəsr edilmiş əlyazma vo s.

Qeyd olunan olyaznıa mənbələri türk dilli orəb yazılı odobiyyatın 
rcpertuarını müəyyən ctmək məqsədi ilə yalnı/. Rusiya kitabsaxlayıçılarında
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əldə edilmiş məlumat əs^mda ifadə olunmuşdur. XIX əsrdə bu tip 
ədəbiyyalın çeşidi *aha da genişdir. Rusıya Federasıyasmm 
kitabsaxlayıçılarında ^rcümə əsərbrinin də geniş çeşıdı saxlanılmaqdadır.

Bunlardan sıra daha populyar əsərbr b ır  neço dəfə tərcümə 
edilmişdir: məsjrfən, Vəkidinin (IX ə.) ərəb dilində “Fütuhat Əş Şəm” 
(“Suriyamn ifgalı”) əsəri üç dəfə tərcümə olunmuşdur: 796/1393-94-cü ildə 
Mustafa 7 ^  tərəfındən, 1072/1661-62-ci ildə Vəhbi tərəfındon. 1081/1670- 
ci üdo .vbhəmməd b. Yusuf əl-Cərkəsi tərəfindən; Naməlum müəllifın daha 
bir .ərcüməsi mövcuddur. Bədii nəsr əsərlərinin dernək ■ olar hamısı 
t'.cümədir: “ Kəlilə və Dimnə”, Haririnin “Məkamət” , “Humayunnamə” 
osərləri və b.

1725-ci .ildə III Əhmədin əmri ilə 45 nəfərdən ibarət “elmi cəmiyyət” 
yaradılmışdır. Onlann vəzifəsi tarixi əsərlərin tərcüməsi ilə məşğul olmaq idi. 
Cəmiyyətin işinə və onlann seçiminə böyük vəzir rəhbərlik edirdi. 
Cəmiyyətin fəaliyyəti, tərcümə etdikləri əsərbrin mövzu seçimi, fəaliyyət 
dövrü və qarşıya çıxan bir çox sualların öyrənilməsi maraqlı olardı.

Türk əsərləri Türkiyənin müxtəlif şəhərbrində və yaşayış yerbrində, 
Osmanlı imperiyasınm başqa əyabtbrində (məsələn, İstanbulda, Qarahisada, 
Krit adasında, Bolqanstanın Tırnova şəhərində və s.) yazılırdı. Türk 
əlyazmaları İranda, Ərəb ölkələrində, Osmanlı imperiyasmm süqu tundan  
sonra Zaqafqaziya, az hallarda Orta Asiya areallannda üzü köçürüldü. Artıq
XV əsrdən Krımda və Azərbaycanda uzun müddət rəsmi “işgüzar” dil türk dili 
idi, həmin rayonlarda əsərlər adətən bu dildə yazılırdı.

Türk əlyazmalan arasmda avtoqraflar, yəqin ki, böyük həcmdə 
Türkiyənin kitabxanalarında təmsil olunur. Çox az miqdarda başqa ölkəbrdə 
də mövcuddur. Məsəbn, şair Sabitin “Lüğəti Nimətullah” əsərinin müəllifi 
Nimətallahın avtoqrafları AZ.SSR EA Respublika əlyazmalar fondundadır.

Sank-Peterburqda, məsələn, Cinaninin (968/1560-61), Şəfınin 
(1220/1805-06) avtoqrafları -  RF EA Şİ -d a  saxlanılır. Sahi Çələbinin elə 
həmin ildə yazılmış “Həşt behişt” (“Səkkiz connət”) əsərinin 9 5 0 / 1543-47-cü 
il nüsxosi Atanın (991-1044/1583-1634) “Hədaik əl- həkaik fı təkmilat əş- 
Şəkaik əsəriniıı 1043/1633-cü il əlyazması, Sank-Peterburqda saxlanılır.

I ürk əlyazmaları arasında tam nüsxəbr, həmçinin əlavə və qeydlər, 
m öhürbr olunan niısxələr az deyildir. Həsən Kürdinih (XVIII ə.) tarixi əsərlər 
toplanmış külliyyatınm nadir əlyazmasmda sultan IV Mehmetin adi ilə tuqra 
(möhür) mövcuddur. Tarixlərin ən yaxşısı” əsərinin əlyazmasmda B u k ey er 
ordasınm Qazax xam Cihangirin adı ilə möhüri də var və s.

Bir sıra əlyazmalarında bu nüsxənin dəyəri, kimə, bəzi hallarda hansı 
şə ıtb rb  yazıldığı göstərilməklə sahibinin sonrakı əlavələri də yazılmışdı. 
Məhz bu qeydbrdən məlum olur ki, “Təvarixi Təbərinin tərcüməsinin birinci
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cildi 1 175/1762-ci il tarixli ııiisxəsi i 176/1762-63-cii ildə olyazma 
kitabxanadan çıxarılmamaq şərtilo Əli ağanın mülkiyyətino keçirilmışdir. 
Ibsən Çəbbinin “Tozkirət oş -  şüora” əsorinin 1015/1606-07-ci il tarixli nüs- 
xosi 75 piastra ahnmışdır; Səadəddinin “Tac ət-tovarix" (“Tarixbrin tacı”) 
osorinin XVII ə. olyazması 125 quruşa alınmışdır; Atməciııin “Mosmo ot- 
kovaid” əsorinin 949/1542-ci il tarixli nüsxəsi Iıorracda Rıısiyada 1885-ci ildo 
I rubl 50 qopiyo satılmışdır vo s. Müqayisə ilçün qeyd edək ki, məsəlon XIX 
osrin 30-cu ilbrində inək 40 dan 100-dək, ökıiz -120-dək, bir ciit camış -600- 
dok quruşa satılırdı; 1842-ci ildo çap dərslikbrinin qiymətbri belo idi: əlifba-
5. Avropa coğrafiyası dərsliyi-28, riyaziyyat dərsliyi-40 quruş.

Yüksək səviyyəli bədii əlyazmalarmda əlavəbr və qeydbr yoxdur. 
Çünki, onlar yüksok səviyyəli zədəganlann sifarişi, yaxud onlara hədiyyə 
iiçtin hazırlanırdı.

Mənbələrin məlumatma görə XVII əsrin ortalarında İstanbulda çoxlu 
sonətkarlıq emalatxanalan fəaliyyət göstərirdi. Orada çoxlu sayda peşo 
sahibbri çalışırdı. Istanbulun biitiin ticarəti və peşə adamları sexlordə 
(əsnaflarda) birbşmişdi. Xammal təmin etmək, qiymətbıi müəyyonbşdirmək, 
əsnafların üzvlərinin hüquqlarını müdafıə etmək, onların səlahiyyotinə aid idi. 
Sonətkarhq istehsalatı o dövr üçün əməyin çox dorin bölgiisü ilo xaraktcrizo 
olunurdu. İstambulun tikiş istchsalatı -9, dəri-35, silah -36, tikinti - 44, çörək 
vo şirniyyat 29 sexb təmsil olunurdu. Məhəmməd əs-Sudinin astroloji trakta- 
tının 990/1582-ci ildə İstambulda köçürülmüş əlyazmasının 32 b və 36 a 
voıəqbrində Türkiyədə məşhur olan peşələrin cədvəli əks olunmuşdur. Həmin 
pcşə sahibbrindən miniatür istehsalında çalışan mütəxəssisbrin vəqfləri 
haqqında məlumat vardı. 32 b vərəqində nəqqaşın, (hər miniatüriin altında 
peşə nümayəndəsinin adı əks edilirdi), 33 a vərəqində katibin (xəüatın) adı 
göstorilmişdir.

Tiirk sonotkarlarınm tə.şkilat qurııluşu köhnə osmanh məktobiııdo ifado 
olunmuşdur. Orada iiç fərqbnmə pilləsi saxlamlmışdır: ali (müəllim-xoca, 
usta), orta (böyük yaşlı şagirdbr, biliyə yiyəlonmişlor və miiəllimo kömok 
edonbr, usta köməkçibri), aşağı pilb  - şagirdlər. Görkomli, çox hallarda 
başqa ölkəbrdən dəvət olunmuş xəttatların yaxud miniatürçülorin saray 
xottatları, yaxud rəssamları birlikbrinin başçıları ləyin olunması barodo 
məlumatlar möveuddur. Türk sultanları Azərbaycandan, Orta Asiyadan, Avro- 
padan ustaları miivəqqəti yaxud daimi xidmətə nəinki dəvət edirdilor, hom do 
onları bəzən zorla gətirirdilər.

Adətən türk əlyazmaları 20xl2-dən 30x20 sm miisolman Şərqindo 
iimumi qəbul olunmuş formatda olurdu. Xəttat kitabın sonunda köçürmənin 
başa çatdığı vaxtı ərob yazısı ib  ili, günii, ayı, həftonin giinüııti göstərmoklo 
yazırdı.
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Xüsusi ädamların özləri üçün köçürdükbri nüsxolərdo köçürmə taıixi 
yoxdur, yaxud çox az hallarda yazılmış olurdu. Orta Asiya olyazmalarına xas 
olan - orobcoyo oxşatma -forma, köçürmənin başa çatması “təmamot ol kitab” 
(“kitab qurtardı”) ifadəsi türk əlyazmalarında saxlanılmışdır. Üzköçürənin 
işini təsvir edən ilkin mənbələrdən biri 1287-ci ildə üzü köçürülnuiş 
əlyazmasındakı miniatürdür. Əlyazma Bağdadda köçürülmüşdür (İstatıbuldakı 
Süleymaniyyə kitabxanasında saxlanıhr). Xottatlar vo katiblor Türkiyədə 
həmişə xüsusi hörmət sahibi olmuşdur. Onlar müəlliflor qədor mə.şhur idilər. 
Çox halda görkəmli kallioqraflar sarayda yüksək mövqe tuturduJar. Xəttatlann 
hazırlanması sahəsində Süelcuzadənin, Hafız Osmanm, Çimcizadənin 
məktoblori şöhrət tapmışlar. Xəttatlar yüksək ustalıq zirvosino çatırdılar. Onlar 
nəinki gözəl yazırdılar, həm də mətni quş, gül, ağac, dairo, bardaq, qayıq və s. 
fiqurları ilə oıjinal bəzəyirdilər. Onlar Quramn üç yiiz səhifəsini 3sm. 
qalınhğında kiçik formatda olyazmaya sığışdırmağı da bacarırdılar. Nəfıs 
əlyazmalarda mətn bir qayda olaraq nəsx xətti, adi kitablar osason nəstəlik 
xətti, az hallarda rika xətti ilə köçürülürdü.

XV əsrdə Yəhya Rumi (Qarahisardan), Yəhya oğlu Əli (onun 860/1452- 
ci Ü nüsxəsi saxlanılmışdır), Əsədullah Kirmani (892/1496 vofat etınişdir), 
Abdullah Amasi, Cəlal Amasi, Mühiəddin Amasi kimi xəttatiar işloyirdilər ki, 
onların hamısı suls və nəsx xəttləri üzrə ixtisaslaşmışdılar. Ancaq Amasyadan 
olan şeyx Həmdullah (840-926/1437-1519, onun atası əslən Buxaradandır) 
xiisusi kamilliyə çatmışdır. XIII əsrdə Yaquta verilmiş “qiblət əl-küttab” 
fəxrı tıtulu haqh olaraq ona keçmişdi. Həmdullah 47 böyük Quran yazmış, 
çoxlu əsorlərın üzünü köçürmüş, Amasyada və İstanbulda II Bayazidin 
məscıdlənmn mehrabmda və Gümbəzində yazıları icra etmişdir. Həmdullah 

blr Ç°x görkəmli xəttatlar çıxmışdır. Onun oğlu Mustafa Dədo 
f r !  t-Vj i etmı§dir) və nəvəsi Dərviş M ustafa (1000/1591 vəfat

e '!ll?İ  " X3ttat!ar Yəhya Sufı (882/1477 vəfat etmişdir) və onun 
n  ^ ^ 1 r f f T -  yaratmi5]ar' əsrdə Kosa Mühiəddin, Hüsəm Qaliboğlu, 
n Z v ı ^ I  med Çələbi’ ? ükrul>ah Xəlifə, Həsən Üsküdari

. .. VƏ a _etmı?dir) Şöhrət tapmışlar. Əhməd Qarahisarı (Afyondan)
D onrı y anXI? Ə nəsx xətti üsiubunda yeni istiqamətin yaradıcısı sayıhr. 
S n n  M vN ,' n ' ,  ? ‘Ubu tskmflWdirmiş<iir. O, I SUİeymaıı ( 1520- 1566) 
Siilcvman a!-[?iUran „ 0ÇUImü$diir- Fsrhad Paşa (982/1574  vəfat etmişdir), 
olmuslar M 1 ƏSƏn (1002/1594 vəfat etmişdir) onun şagirdləri 
albom “ ə c S T  ***?  0Sman Əfəndİ (1642-1698) xəttathq üzrə 25 böyük 
mükəmməl bilir aynca nümunələr tərtib etmişdir. O, çox xəttlən
osrdə Mustafa R ir ə^ azmada’ hətta bir səhifədə birləşdirirdi. XVIII
Cəlabddiıı va Mt  VƏ0Mehmet Əsəd Yesarinin; XIX əsrdə Mehmet

e nıet Şəfiqin; XX əsrin əvvəllərində Kamil Akdikin
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populyarlığmdan bohs edilirdi. Sultanlar arasında da xottatlar olmuşdur. XVIII 
osrdo III Əhınəd. 11 Mahmud, Əbdülmocid; XIX -  XX osrin əvvəlindo - 
Əbdiiloziz vo Əbdiil Ilomid vo başqaların yaradıcdıq nümunoloıi İstanbulda 
l opqapı muzeyində saxlanılır.

Məşhur xottatlardan başqa sado üzköçiirənlər də gcniş Ibaliyyət 
göstorirdilor. XVIII əsrdo, mosolon, onların sayı 15 min nofori kcçirdi. XVJ 
əsrdo tiirk saray kitabxanasımn reyestrino görə, xottatın on yüksok giindəlik 
əmək haqqı 24 axça, adi-10 axça, şagirdlor iiçiin - 2,5 axça toşkil edirdi. 
Mustafa Əlinin rnəlumatma göro clo həmin osrdə Sultan Əli Məşhədi adlı 
tanmmış xəttattm bir kitabı 5-6 min axçaya, onun dörd sotirlik şeir xətti 400- 
500 axçaya alımrdı. Qərb ölkolorində isə xəttatlara, miniatürçüləro daha az 
omok haqqı ödonilirdi.

Əlyazma qiymətli matcriallar istifadə olunmaqla (kağız, mürokkəb, 
parçalar, dəri, karton, qızıl, gümüş vo s.) çoxlu ustanın gorgin əməyilə 
yaradılır - köçürülür, tərtib edilir və cildlənirdi. Oııa görə də kitab çox baha 
olur, onu ancaq dövlotli adamlar ala bilirdi. Əlyazmam miniatürçiilər 
(müsavvirlor yaxud noqqaşlar), ona naxışlar çokon, başlıq və sonhıq qismində 
naxışlar, motn üçün bədii çorçivələr çəkən, mətn koııarı saholorə şokillor çokon 
naxışçılar, qızıl suyu ilə işləyirdilər (müzohhiblər) bəzoyirdilor.

Türk miniatüriərinin ilkin nümunolorinin müoyyən hissəsi XV osrin 
ikinci yarısma aiddir. Adətən onlarla tarixi, tibbi, botanika və s. aid, poetik, 
hətta dini osərlər illüstrasiya cdilirdi. Bəzon miniatürləri xüsusi albomda 
(mürokko) toplayırdılar.

I Mehmetin (805-824/1402-1412) vaxtından, Amasyanm modoni mərkəz 
olduğu zaman qırmızı ulduzlu paltarda və çalmada sultanm təsviri ilə Xoca 
Babin (Sivasdan) miniatürü saxlanılmışdır. Bir neçə miniatür II Muradın 
(824-855/1421-1451) hakimiyyəti dövrünə aiddir. II Mehmet (855-886/1451- 
1481) İtalyan rossktnlar Konstanso de Fen’cri (1475-1500-cü illordə işlomiş- 
dir), Bcrtolda Covannini (1420-1491), Ccntle Bellinini (1492-1507) 
Türkiyoyo dovət ctmişdir. Onların az miqdarda osərləri (II Mehmctin portreti, 
gənc türkiin rosmi) Avropa üslubunda işlənmiş, ancaq yerli-tiirk ştrixlori olavo 
elmoyo çahşmışlar.

Saray miniatürçiilorinin xüsusi sexdo birləşməlori barodə mohımat 
saxlamlmışdır. 1525-ci ildə orada 29 usta, 12 usta kömokçisi şagird (onlann 
sırasında bcş Azərbaycanh, iki orəb, iki çorkəs, macar vo moldavan) çalışırdı. 
1557-ci ildo saray rəssamları iki qrupa bölünmüşdü. Rum noqqaşları 
(Tiirkiyo), yəni türklər vo Əcəm noqqaşları Azorbaycan və Orta Asiyadan 
nümayəndolor. Ocom noqqaşlarınm arasında doqquz usta Azorbaycan vo Orta 
Asiyadan, bir macar vo bir avropalı (firəng) usta var idi.
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XVI osrdo əsason poetik, tarixi və dini, hətta xristıan süjetli əsərlorə 
illüstrasiya olunurdu. Miniatürçü Osnıan (misirli usta Həsən Misrinin şagirdi) 
böyük şöhrət qazanmışdı. 0 , 1550-1590-cı illərdə çoxcıldlı “Hünəmamə” 
(“İncəsənot haqqında kitab”) əsarinə illüstrasiya vermışdır. Əsərın saxlanılmış 
iki cildindo (Topqapı muzeyindədir) onun 160 rəngarəng miniatürü var. 0 , 111 
Muradın (9 8 2 -1 0 0 3 /1574-1495) dövründə saray şənlikləri haqqmda yazılmış 
əsəıiərin əlyazmalarm? 400-ə qədər miniatür yaratmışdır. XVI əsriıı sonunda
B a b a  Mustafa öz poftretləri ilə məşhur olmuşdur.

Osmanlı Salaləsinin banisindən tutmuş hakimiyyətdə olan  sultanları 
standarl kompozisiya ilə portretləri seriyası yaranır. I Süleymamn (926- 
974/1520-1566) qocalığmda, həmçinin Xeyrəddin Barbarossun qocahğında, 
Rəis Heydər Nigeri (1492-1574) tərəfındən yaradılmış portretləri xüsusilə 
scçilirdi. Nigeri əlyazmaları incə qızıl naxışlarla məharətlə bəzəyirdi. Onun 
İstanbuldakı evi şaiıiərin, fılosoflarm, incəsənət xadimlərinin yığıncaq yeri 
jdi. Bu dövrdə başqa rəssamlar da işləmişlər. Suni 991/1581-ci ildə “Zübdət ət 
təvarix” (“Tarixlərin məqzi”); əsərinin Adəm və Həvvanın təsvirləri, İsanın 
yüksəlməsi kitabmı illüstrasiya etmışdir. Azərbaycan rəssamlıq məktəbini 
təbliğ edən və bu işdə yüksək ustahq səviyyəsinə qalxmış Bəli Can və 
i'əbrizdən olan Seyyid Süleyman Qasım öz dövründə şöhrət tapmışdı.

III Mehmetin (1003-1012/1595-1603) və I Əhnıədin (İ012-1026/1603- 
1617) hakimyyətləri dövründə miniatürlərin birində müəllif xəttatla birlikdə 
özünü III Mehmetin portreti ilə birlikdə (Topqapı müzeyinin kolleksiyası) 
ənnümaniyyə”də təsvir etmişdi. XVII əsrin çoxlu ustaları arasında Qələndər 
Paşa xüsusilə məşhur idi. O, özündən sonra m üxtəlif dini rəvayətlərə 36 
miniatür qoyub getmışdir. Qələndər Paşa “Falnamə” əsərinə miniatürdə körpə 
İsa, müqəddəs Məryəmi təsvir etmişdir.

XVIII əsrin ustalarmdan Rəşid Səliməlinin, Mustafa Çələbiniıı, Fəsih 
Dədənin, Fənnidədənin, Həsən Əyublunun və b. adlarını çəkmək lazımdır. 
Onlar saray həyatının səhnələrini, döyüş səhnələrini yaradır, əfsanə və 
rəvayətləri illüstrasiya edirdilər. Onlar obrazları, ümumiləşmiş detalları ilə 
tam dəqiqliklə və rəngləri harmoniyada verməyə çahşmışlar. Abdullah 
Buxarinin (Orta Asiya əsilli) yaradıcıhğı III Əhmədin (1115-1143/1703-1730) 
hakimiyyəti dövrünə təsadüf cdir. Bu türk rəssamlığı texnikasına güclü 
Avropa təsiri dövrü idi. Abdullah Buxari saray həyatmdan bəhs edən 
şəkillərin bir neçə albomunu yadigar qoymuşdur. O, bitkiləri çox gözəl təsvir 
etmişdir. 1728-ci ildə qızılgüiü əla təsvir etmiş Əhməd Ataallah Xəzərqradi bu 
sahədə ona çöx yaxın idi.

XVIII əsrin sonu -XIX əsrin əvvəlində Mehtinin (Polşada anadan 
olmuş), Rəfaclin (Veneranın, Diananın obrazmda gənc qızın təsvirini
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varaimışdır) və omm oğlıı Minasin yaradıcılığında ycni üslubun nünnınələri 
meydana gəlir.

Topqapı muzeyi (16 mindən çox miniatiir), İstanbulda universitct 
kitabxanaları, Parisdə MiIIi kitabxana və Dublində Çester Bitti kitabxanası. 
Tyııbingcnin və Marburqun kolleksiyaları olyaznıalar \ə  albomlar 
kollcksiyalarmın miniattirləri ilə zəngindir.

Türk əlyazmaları miniatiirlərdən başqa bədii iinvanlarla, bəzəkli 
başlıqlarla, dekorasiyalı elementlərlə məharətlə bəzədilirdi. i  urk tədqiqatçıları 
əlyazmalarda türk bədii naxışlarını üç növə bölürlər: güllərdən və 
yarpaqlardan yaradılmış bəzək (II Bayazidin hakimiyyətinə, yəni 886/1481 -ci
ilo qədər mövcud olmuşdur); klassik - “heyvani” koınpozisiyanı çərçivoyə 
salmaq məqsədilə saysız-hesabsız omament (II Bayazidin hakiıniyyoti 
zamanmdan XVIII əsrin əwolinə qədər); qızılgül, qərənfil, məxmər ağacmın, 
gilənarm, narm çiçəkləri, dağ laləsi və yarpaqlardan, xüsusilə ətirşah 
varpaqlarından ibarət kompozisiya XVIII əsrin əvvəlindən tiirk olyazma kitabı 
varlığımn sonunadək istifadə olunmuşdu.

Bodii ünvan, hər şeydən əvvəl, yuxarıdan açıq kvadrat yaxııd düzbucaqlı 
(səhifədə motnin enindən asılı olaraq) formadır. Mətnin əvvəlində çəkilon bıı 
Ibrmanm ortasmda böyük, uzadılmış, təmtəraqlı kənaıiarla qızıl medalyon 
ycrləşir. Onun içərisində ağ boyaqla suls xətt üslubu ilə əsəriıı adı yazılır. 
Mcdalyonuıı yanlarında ona oxşar, ancaq kiçik ölçülü iki medaiyon yerloşir. 
Mərkəzi medalyonla kiçiklər arasmda açıq-göy yaxud tünd mavi fonda dalğalı 
nazik sümbüllərin və parlaq çiçəklərin ətnələ gotirdiyi incə naxış çəkilmişdir. 
Ünvanın biitün üst hissəsindən səhifənin yuxarı kənarınadək a/.acıq əyilmiş 
rəngli, yaxud qızılı siinbül uzanır. Mətn kənar sahələrdən 1-2 sm. qalınlığında 
qızıl çərçivə ilə ayrılmışdır. Çox hallarda ona iki-üç rəııgli xottdən ibarət 
çorçivə olavə olunur. Xəttlərin biri qaradır. Sahələr qızıl xallarlu örtülür. 
Ilordən çox zərif dekorasiya olunmuş sahələrə də rast gəlmək olur. Məsəlon, 
qr/.ıl fonda sıx sarmaşmış çoxlu bitki, heyvan fiqurları.

Ttirkiyədo bədii cildləmə sənoti yüksək səviyy,ədə inkişal ctmişdi. XVII 
əsrdə İstanbulda on cildləmə emalatxanası fəaliyyət göstoıirdi. Bu 
emalatxanalarda 300 cilidçi çalışırdı. Onların arasında Oli Üskiidaıiı (XVI 
əsrdə onun cildlədiyi əlyazması İstanbulda Topqapı muzeyində saxlanılır). 
Kazqardlı/.adə, Əmin Kahya, İsmayıl Saka, Həsən Qaramanlı. Ycsarizadə, 
ArifXimxim, öziz  Şişman, Solak və b. dalıa məşhur idilər.

Türk tədqiqatçıları qeyd edirlər ki, köhııə (XVIII əsrə qədər) cildlər çox 
az qorunub saxlanılmışdır. Cildlər əsasən dəriyo bükülmiiş kardondatı və 
sadəcə tünd-qırmızı, palıdı, qara rəngli dəridon hazırlamrdı. C iklləıin basma 
naxışları cədvəl (basma), zəncirək (“böyrəkformalı" basıua), luışiyə. köşəbond 
(“dəınir künc”), ortada böyük yumıırtavari basma şəms (“günəş’) adlanırdı.
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Bu cür lürk basma cildbri üçün adətən bitki motivlərindən (yarpaqlar, oyilmiş 
bııdaqlar vo /oğlar), ulduz və nöqtə formalı bəzəklərdon istifadə olunurdu. .XV 
əsrdon başlayaraq bitki motivləri üstünlük coşkil edir. Daha sonrakı cildbr dəri 
rişəli, üstünə “mərmər” yaxud “buludlu (bulud şəklində çəkilmiş) kağız 
yapışdırılmış kardondan idi. Dəri cildbrdə basma naxışlar dərin edilirdi ki, 
əlyazm alar şaquli saxlamadan (şkaflarda və sandıqlarda kitablar üst-üstə 
yığılırd/) tez xarab olmasınlar.

V.A.Qordicvski yazır ki, XX əsrin əvvəlində də “Kiçik Asiyada şəhərdə 
gəzərkən divardan daşların arasına sancılmış yarım ya/ılı kağız görmək 
olardı. Yəqin' ki, yerdən onu ınömin müsəlman qaldırmışdı” . Bu, türkbrin 
yazılmış kağıza müqəddəs münasibətinə sübutdur. Çünki bu. yazılann 
içərisində Allahın adı ola bibrdi, onu tapdalamaq olmazdı. XVI əsrdə 
türktordə belə bir inani vardı ki, yerdən qaldırılmış belə kağız o biri dünyada 
ayaqqabı rolu oynayacaq və günahkarları oddan qoruyacaqdır. Olyazma 
kitablarından ıbarət kitabxanaların yaradılmış kitabxanalar müsəlman 
Türkiyədə, xüsusib də çoxlu miqdarda şəxsi kitabxanaları olan İstanbulda çox 
sayda idi və savab hesab edilirdi.

Kitabxanalar məscidiərin nəzdində xüsusi şəxsbr tərəfındən Allaha xoş 
gələn əmoi kimi savab, xeyirxahlığm xüsusi növü kimi yaradıiırdı, Daha çox 
əlyazma ıanə verən şəxslərin xatirəsini yaşatmaq məqsədi daşıyır, bir çox 
hallarda hər belə böyük ianə vaxtı yeni qeydlər kitabı (dəftər) yaradılır və ianə 
verilm/ş əlyazmaların adı orada yazılırdı. Oııa görə də məsələn, İstanbulda 
Aşirjn kitabxanasında öz külliyatı üçün üç dəftər var. İanə verilmiş 
əlyazmalardan istifadə qaydaları ianəçi tərəfindən xüsusi olaraq qabaqcadan 
ş^rt qoyulurdu. (33 s. 188). Bursada 65-ə qədər dərviş təkkəsi vardı. Demək 
olar ki, onlarin hər birinə əlyazmalar vəqf olunmuşdu. Bu əlyazmaların bir 
çoxunda onu təkkədən kənara çıxarmağın qadağan edildiyi barədə şərtlər 
qoyulurdu. Rütubətdən xarab olmuş vərəqlərin, yaxud sonrakı korlanmalardan 
qorumaq məqsədilə sehrli yəhudi kəlməsi “Ya kəbkin” yazısma da bu 
əlyazmalarda rast gəlmək olur.

^ lixttf 1,f kltabxanalardu saxlamlan nüsxəbrdəıı görünür ki, “Təvarixi 
rəbon’’ (“Təbərmin tarixi”). Səaddədinin (XVI ə). “Tac ət-təvarix” 
rS ə lnam əbnn  tacı”), Aşjq Paşanın “Qəribnamə”, Əhmədin “İskəndənıamə”, 
Yaz.çıoglunıu, “Məhəmmədiyyə”, Iləmdinin “Yusif və Züleyxa” əsərləri, 
muxtəhf turk şaırbrımn divanlan, Əttarın, Sədinin, Hafızin və b. fars dilli 
əsərbrınə şərhlər daha populyar olmuşlar. Əlyazmaların birinci vərəqinin 
yuxarısın a ə u nişan (ekslibris), yaxud şəxsi möhür yerləşdirilir vo ya
r ı  ? ?  -Ə ? a/mam,n ^onl<rct ^ansı şəxso aid olduğu barədə qeyd yazılırdı. 
hkshbns bır sıra hallarda maye qızılla yazıhr və müəllifm admı, əlyazmanm 
sa u mm a mı vo yaxud hansı şəxsi kitabxanaya mənsub olduğunu bildivirdi.
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Bəzon əiya/ma sahibləti miniatürbrdəki sifotbri kobudcasına rongbyir. 
iirokbrinco olmayan alqış formullarının üstündon xətt çokir, boş sahobrdə vo 
ağ vərəq lordo  əlyazmalara özlərinin dini baxışlarma uyğun olavobr cdir, 
onları axıradok yazıb doldururdular.

Türk olya/malarınm əhəmiyyətli hissosi uzun vaxt ərzində moscidlərdo, 
tokkəbrdo, idaro və təşkilatlarda, xüsusi kitabxanalarda dağınıq halda 
olmuşdur. Bu, onlarm satışını və Avropaya daşmmasını yiingülbşdirirdi. 
Türkiyədo də əlyazmalar əvvəlcə müxtolif, XIX-XX əsrbrdo iso 
nıorkəzləşdirilmiş kitabxanalarda toplanmağa başlandı.

V.D.Smirnovun 1875-1876-cı ilbrdəki müşahidəbrino görə idarə, 
təşkilat, məscid kitabxanalarına adətən Qurana və hədisbrə şərhbrdən 
çıxarışlar etmək və uzünü köçürməklə məşğul olan mədrəsə - məscidlərin 
yanmda ali m əktəbbrin tələboləri gəlirdi. Hərdən bir-biri ilə ünsiyyət 
məqsədilo üləmalar (alim br) da gəlirdi. Bəzi kitabxanalar tərkiblorino görə 
ixtisaslaşırdı: bozibrində hüquqşünaslıq, digərbrində - qrammatika üstünlük 
verilirdi və s.

Tiirkiyənin bir çox şəhərbrində əlyazma kitabları satılan köşklər 
mövcud idi. XVII əsrdə İstanbulda onların sayı 50-yə çatırdı. Ibm in  dövrdə 
və sonrakı əsrlərdə də kitab ticarəti müəyyən olunmuş küçələrdo, bazarlarda 
ayrılmış xüsusi yerlərdə həyata keçirilirdi. Adətən ticarət köşkbrinin otrafında 
kitab iizü köçüronbr, cildcilər, əlyazma bəzəkçibri, mürokkəb, bıçağ 
hazırlayan ustalar, kağız ticarətçiləri və s. yerləşirdibr.

Əlyazmaları bazarda, kitab cərgəbrində (səhhaf çaışısı) kitab yayıçıian 
vasitəsilə satırdılar. Onlar cərgəbri gəzərək əsərin adını qışqırır, onların 
doyorini izah edir və alış-veriş edirdibr.

1727-ci ildə əsbn Transilvaniyadan olan İbrahim Mütoforrikin (1678- 
1747) fəaliyyəti ilə Türkiyədə kitab çapı başladı. Onun mətbəəsi tczlikb 
darmadağın edildi. Türkiyədə kitab çapı işi tədricən yoluna qoyulurdu, ancaq 
hər dəfə o, ruhanilərin və onların müdafiəçibri, kitab çapında dindən dönmə 
təzahürü görən feodalların qozəbli müxalifəti ilo qarşılaşırdı. Allahın adı və 
onun göndərdiyi Quran kağız üzərində mexaniki olaraq istchsal edib  bilmoz, 
hərn do çap zamanı bu kağızı çirkli ol (yaxud kafır oli) tutacaq, Quıanın 
mətninə isə q əb t səhv girə bibr. Mətta kitab ticarətçilərinin köşklərində 
əlyazmalar müsəlman adəti ilə topa halında (biri digoıinin üstündə) yığılırdısa, 
Quranlar lap yuxanda düzülürdü ki, başqa olyazmalar onları sıxmasm. v)gər 
Quram avropah əlinə götürürdüsə satıcı cəld onun olindən dartıb alırdı. Çiinki 
bu gavurun (kafirin) əlləri idi. XX əsrin ovvəlinə (yoni cümhuriyyət 
zamanına) qədər Qııranlar osasən əllo köçürülür vo yaxud daş basma üsulu ilə 
çap olunurdu.
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Kitab çapının genişləndiyi dövrdo belə Quranın çap olunması nəzarət 
altında, xiisusi icazələrin verilməsi ilə həyata keçirilirdi ki, bu barədə Osman 
Rəy nıətbəəsinin (əaliyyəti barədə danışılarkən qeyd olunacaq.

Kitab çapına qarşı iizköçürənlər çıxır, digər peşə sahibləri isə onları 
miidafiə cdirdilər. Kağız hazırlayaniar -  onlar başa düşürdiiiər ki, çap iiçün 
başqa cür kağız lazımdır (parıltısız, cilalanmamış, rəngsiz və s.). mürəkkəb, 
bıçağcı, kağız kəsmək üçün qayçı hazırlayanlar, əlyazma satanlar, əlyazmaları 
bəzəyən və bəıpa edənlər və s. Kitab çapı işə düşsəydi onlarm’ya hamısı, ya 
da əsas hissəsi işsiz qalacaqdı. Ona görə də artıq XVI-XVII əsrlərdən 
başlayaraq Qərbdə kitab çapınm başlaması və Türkiyədə ayn-ayn qabaqcıl 
maarifpərvər miiəlliflər tərəfındən onun təbliği, məsələn, türk tarixçisi Peçevi 
(1574-1649) tərəfindən ifadə olunurdu. Hələ XVI əsrdə iurkiyədə əlyazmaları 
ahnağa başlamış avropalılar da dolayısı ilə onları müdafıəyə qalxırdılar. 
Buradan alınmış əlyazmalarmı Parisdə Kral (indi Milli) kitabxanası 
kolleksiyasının əvvəliuə qoyurdular. Fransız missionerləri və səfırləri kardinal 
Rişelycnin (1585-1642), nazir J.B.Kolberin (1619-1683) və b. kitabxanalan 
iiçün də əlyazmalar alırdılar. Əlyazmalarını Fransa səfirliyinin əməkdaşları 
Vilnev, Gcren, Pessonal, Armen, Ottcr alınması ilə məşğul idi. İngilis 
C.Qıivsin (1602-1652) 1638-ci ildə apardığı əlyazmalar Britaniya muzeyi 
kolleksiyasımn əsasını qoymuşdur. Avstriyaya və başqa ölkələrə də xeyli 
niisxələr daşınmaqda idi.

XVIII əsrdə əlyazmalarm Türkiyədən Avropaya daşınması o dərəcədə 
geniş miqyas almışdı ki, III Əhməd (1115-1143/1703-1730) onlann xaricilərə 
satışını qadağan edən fərman imzalamağa məcbur olmuşdur. Bu fərmanm 
qiymətli əlyazmalarının Türkiyədə qorunub saxlamlmasmda çox mühüm rolu 
olmuşdur. Sonrakı dövrlərdə də Türkiyə kitabxanalarından qiymətli 
əlyazmalann oğurlamb xancdə onunla dəllalhq (ABŞ, İtaliya, Fransa və b.) 
hallarına lürk rnətbuatında tcz~tcz rast gəlmək olıır

x v j n  yə XIX əsrlərdə yenı, getdikcə genişlonən oxucu dairəsinin -
hərbı məktoblərın kursantları və zabitləri, xüsusi təhsil müəssisələrinin
mudavımlərı və muəlhmlərı, məktəblərin şagirdləri və müəllimləri, məmurlar
və s. tərəlmdən dərs vəsaıtlərıno, ixtisaslaşdırılmış və bədii ədəbiyyata tələbat
artmaqda ıclı. Dovlət motbəələrmm gücü zəif, kitabların qiyməti baha idi. XIX
əsrm 30-40-cı . lərmdə dövlət və şəxsi litoqrafıyalar, şəxsi mətbəələr
yaıanmaga başladı. I.akın lıtoqrafıya daha sürətlə inkişaf edirdi, bu onunla
ə aqədar ıdı kı, htoqraf.ya dəzgahları ucuz idi, litoqrafiyamn özündə daimi işi
əl.ndən çıxmış əlyazma uzköçürənlərinin çoxu hər hansı əmək haqqma 
çalışırdı.

Kataloqlara gorə turk əlyazmaları, demək olar ki, dünya kitabxana və 
muzeybrmın oksonyyətmdə mövcuddur. Onlar.n böyük kütləsi Türkiyədə,
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Qərbi Avropada, bir hissəsi də Azərbaycanda, Sankt-Peterburqda, Moskva, 
Tiflis, Daşkənd kitabxanalaruıda toplanmışdır.

Kiçik Asiya (Türkiyə) areahnm bir qolu onun Krım məntəqəsidir. 
(Krımm ərazisi). Onun əhalisi dilinə görə qıpçaq-türk dillərinin qıpçaq- 
polovcs qrupuna (şimal, yaxud Krım çöl tatarları) və oğuz-səlcuq tiirk dil 
qrupuna aid olan kiçik etnik türk qrupu-Knm tatarlarıdır.

Krım tatarlarınm kitab və kitabxana mədəniyyəti ilə əlaqədar müstəqil 
araşdırma aparmağımıza baxmayaraq bu kontekstdədə bir sıra əlaqəli 
məsələlərə toxunmağı mühüm hesab etdik.

Knm tatarlarınm yazılı ədəbiyyatı 1443-cü ildə Qızıl Ordamn ərazisində 
yaranmış və XVIII əsrin ortalarma qədər davam etmiş Krım xanlığı 
zamanından başlayır. Onun rəsmi ədəbi dili türk dili olmuşdur. Ona görə də 
Krımda yazıb yaratnnş müəllifləri adətən lürk ədobiyyatına aid cdirlər. 
Əslində onların arasında Krım xanlarmın sarayında xidmət edən türklər də var 
idi. Məsələn, Rəmmal Xoca (Bədrəddin Məhəmməd Nidai, 975/1567-68-ci 
ildə vəfat etınişdir). 0 ,  tarixçi, təbib, astroloq, I Sahib Girey xamn dostu və 
həmsöhbəti ohnuşdur. Rəmmal Xoca həmin xanın hakimiyyəti tarixini (939- 
958/1532-1551) tərtib etmişdir. Tanınmış türk tarixçisi Seyyid Məhəmməd 
Riza (1169/1756 vəfat etmişdir) I Mengli Gireyin hakimiyyətindən 11 Mengli 
Gircyin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişinə qədər “əs-Səba əs-siyyar fi oxbari 
miilük ət-tatar” (“Tatar hökmdarları haqqında xəbərlərin yeddi planeti'’) adlı 
əsərində xanhğın tarixini yazmışdır.

Xanlığm tarixinə başqa əsərİər də həsr olunmuşdur: Mengli Gireydən 
(883/1478) Şahin Gireyin (1191-1197/1777-1783) hakimiyyətinə qədər Krım 
xanlarının qısa tarixini əks etdirən adsız və müəllifsiz nadir əsər Rusiya 
Glmlər Akademiyanının Şərqçünäshq institunda qorunub saxlamlmışdı. 1768- 
1774-cü illər rus-türk müharibəsi zamam Knmda türk qoşunlarının 
komandanı İbrahim paşanın yamnda həmin müharibənin salnamoçisi məmur 
Nəcatinin ‘Tarixi Krım” (“Krımın tarixi”) əsəri; 1204/1789-90-cı ilə qodər 
Krım xanlarmm Tiirkiyə ilə, Türkiyənin Rusiya, Fransa və digor ölkolorlə 
Krım mosobsi ilə əlaqodar münasibətlərinin anonim təsviri və s mənbolər 
mövcuddur.

Poeziya Baxçasaraylı Iləbibulla Koromin (1913 vəlat ctmişdir) 
“Qönçəyi ofkar” (“ Fikirlərin qönçosi”) poemasınm 1908-ci il avtoqrafı ilo
təmsil olunmuşdur.

Krım rayonu əlyazmalarının mövzusu məhdııddur. taıix, ycıli poeziya, 
ilkin osorlər XVI əsr Rəmmal Xocanın tarixi, sonuncıılar XX əsıin əvvolinə, 
Korəmin gündəliyi aiddir. Burada XVIII osrdən əlyazmalarm köçürülməyə 
başlamış vo bu iş XX əsrin əvvəlinədək davam etmişdir. Əsorlər Krımda və 
Türkiyədə tərtib edilir, eləcə do üzləri köçürülürdü. Krımm az miqdarda nəlıs
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nlyazma kitabları qorunub saxlamlmışdı. Rusiya işğalı zamanı bu əra/ibr 
intensiv qarətlərə moruz qalmış və ərazinin etnik tərkibinin dəyişihnosi 
məqsədilə xeyli işlər görülmüşdür. Qorunub saxlanılan niisxələr vo 
unudulmanuş tarix, ənənə qəhraman krım tatarlarınm böyük nailiyyətidir.

Krımtatar əlyazmalannın böyük kütləsi Türkiyədə qorunub 
saxlamlmışdır. Bir qismi isə Azərbaycanda və Sankt-Peterburqda da 
nuivcuddur.

Kiçik Asiya türkdilli “kitab” arealında yazılı ədəbiyyat ənənəsi 
uzundövrlii və lasiləsizdir- XIII əsrdən XX əsrin əvvəlinə qodər böyiik tarixi 
mərhəbni əhatə edir.

I ürk əlyazma kitabının mövzusu çox rəngarəngdir, ancaq poetik, dıni və 
tarixi əsərlər üstünlük təşkil edir. Formaca poetik əsərlər nəsr osərlərindon 
çoxdur. Bu nisbət bütün əsrlər üçün xarakterik olmuşdur. Poetik formanın 
üstünlüyü “divan” poeziyasınm geniş inkişafı, müvafiq olaraq onların 
yaradıcılıq nümunələri (şairlərin antalogiyası) ilə şairlərin torcümeyi-halmın 
geniş yayılması ilə əlaqədardır.

Rəsmi tarixşünaslıq, qanunların məcmuəsi və toplusu, nəsihot, təlimat 
ənənəsinin inkişafı ancaq bu areal üçün xarakterikdir. Başqalarına (məsələn 
Orta Asiya) nisbətən bu arealda rəsmi və şəxsi məktub nümunələri daha geniş 
vayı mışdnr. Görünür, bütün bunlar bir dövlətçilik idarə üsulunun (Osmanlı 
sulaləsı) ıızun və fasıləsiz mövcudluğu ib  izah edilir. Hər bir dövlətçilik 
ıdarəsmdə olduğu kımı, ona da qanunçuluq, təlimat, rəsmi tarix lazmı gəlirdi.

Bu arcf m butün tarıxi boyu tərcümə, əsasən də ərəb və fars dillərindən
tərcumə ədəbıyyatmın mkişafv göstərir ki, türklər arasında bu dillər, çox
populyar olmuş, lakm əhalınin yuxan və orta təbəqələri onu kifayət qədər 
mukəmməl bılməmışlər.

j ^östorilən areahn türkdilli ərəbyazılı əlyazma kitabmm repertuarına və 
, / !  ,inƏ onur\ ə a ,s'n'n aşqa qonşu xalqlarla daimi əlaqələri təsir etmişdir. 
oevri^ıtfrk153 t •• öv k*r neçə əsr hnperiya olmuş, bir çox türk və 
Cicəkbnn^ n  ’ 7'  , l0 ,b,nə qatmı5d,r- Türk dilli əlyzma kitabmın 
renertuar va tJ r h * !  ' •• ° V 0tln'n ç*Çə5clənrnəsi ilə sıx bağhdır və burada 
dövrü XV ə sn  ' IV n^ tey' ' nc)/ərdən odəbiyyatıtı, mədəniyyətin yüksəliş 
ə lvazm all, pö k l r r‘ ondan əvvəl və sonrakı əsrlərdə də
diIHvtn fk (nhm nUmiin?,Ərı. yaranmrşdır. YaZl növünə görə arealm Türk 

0|yaznıa kıtabı ancaq ərəb əlıfbası ilə olmuşdur.
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rÜRKİYƏDƏ KİTAB ÇAIMNA BAŞLANMASI VƏ OSMANBƏY
MƏTBƏƏSİ

Türk xalqlarmın mədəniyyət tarixinin mühüm bir hissəsi kitab və 
kitabxana mədoniyyəti ilə iladə olunur. Zəngin əlyazma kitabı mədəniyyətı 
yaratmış türk xalqtannm, kitab çapma keçmosi yeni bir dövrü 
sociyyələndirirdi. Tiirk xalqları içərisində bu işi ilk dəfə həyata kcçirən
Osmanlı imperiyası oldu. (93, s. 150)

Türkiyədə mətbəəçiliyin, xüsusilə XIX əsr üçün çox diqqətə layiq bir 
hekayəsi mövcuddur. Lakin bu hekayənin hələ kifayət qədər araşdırılmadığı 
və yazılmadığı da məlumdur. Bunun üçün lazımlı mənbələr az deyilməyəcək 
mıqdarda, lakin olduqca dağınıq bir formada idi.

Tədqiqatçı alim, Əli Birinci “Osmanbey ve matbaası” adlı 
araşdırmalarmda çox mühüm bir boşluğu doldurmuş, XIX əsrin kitabçılıq 
mədəniyyətinin bitkin bir mənzərəsini üzə çıxarmışdır. Bu məqsədlo qeyd 
olunan dağınıq materiallar toplanmış, böyük bir zəhmətin müqabilində 
fürkiyənin Osmanh dövründə mədəniyyətin vacib bir istiqaməti tarixi
mənbolərin şərhinə məruz qalmışdır.

T ədqiqatçı A .B irinc i'araşd ırm alarm m  konsepsiyasını aşağvdakv kımı

m üəyyənloşdirm işdir:
‘ Bu diqqətə dəyər irəliləmənin bir bütün olaraq deyilso do parça-parça 

hekayəsi hər mətbəə və xüsusilə böyük mətbəələr ətrafında yazılmahdır. Bu 
formada daha başqa yazılmış kiçik hekayalərdən Türk motboəçiliyimn böyük 
lıekayəsi formalaşdığında bunun çox diqqətə layiq bir nəticə verəcəyini və 
cyni zamanda mədəniyyət baxımından. da bir qınlma nöqtəsindo nccə həyata 
keçiriləcəyini başa düşməyin mümkün olduğunu vurğulamaq lazımdır. Bu 
kimi mətbəələrin içərisində Osmanh dövründo yaradılmış ən böyük mətbəə 
olan Matbaayi:Osmaniye başda gəlməkdədir və mətbəələrin hekayasinə
onunku ilə başlamaq daha doğru olar” . (30, s. 3)

İnkişaf edən bir qurum olaraq mətboəçiliyin 'lurkıyoyo nıyə gec 
gəldiyi və ya Qərb dünyasındakı kimi niyo başlamadığı haqqındakı fıkirlorin 
və şikayətlərin doğru bir tərəfini tapmaq çox da asan dcyıl. Osmanh 
Dövlətində mətbəəyə qarşı çıxmaq kimi bir mövqc olmamışdır. Başhca səbəb 
isə mətbəəyə bir qurum olaraq ehtiyac olmaması idi. Kifayət qədər oturuşmuş 
islam modəniyyoti zəngin ənənələr formalaşdırmış bir sistem yaratmışdı. B.r 
sistemin dağılması və digər sistemin yaranması zaman almalı idi.

Dövlətin bu quruma qarşı olmaq kimi bir davramşından bohs ctmək 
mümkün deyil vo ilk mətbəənin Osmanh ölkəsində görünməsi Qərb 
dünyasından çox uzaq bir zaman arahğınada sahıb dcyıl. lspamyadan 
İnkvizisiya zülmündən qaçıb Osmanh ölkəsinə sığ.nan Yəhudılərın goürdıyı
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motbaə ilk olaraq 1494-cii ildə İstanbulda açıldığı zaman dövbtin bu 
mətbnəyə qarşı çıxması kimi bir mövqeyi olnıamışdır. Osmanlı Türkiyəsində 
ilk mətbəələr, ebcə də İbrahim Mütəfərrikə mətboəsinin fəaliyyoti barədə 
prol'. B. Allahvcrdiyev “Ömumi kitab tarixi” dərsliyində geniş vo məzmunlu 
məlumat verir. (4, s. 192-194)

İstanbulda Türkbrin əliylə açılaıı ilk mətbəə Miitəforriki mətbəəsi 
olaraq tanınan mətbəədir. Mehmed Said Efendi və İbrahim Mütəforrikinin 
birgə ləaliyyətib 1726-cı ildə yaradılan mətbəədə ilk olaraq Liiğət çap 
olunması lüğətə olan böyük ehtiyacm bir sübutu lıesab öluna bibr. 
Ümumiyyətb, həm islam mədəniyyəti kontekstində, həm də tiirk xalqlanmn 
digər qonşu mədəniyyətlərb əlaqəsini təmin edən və dünyaya həmişə açıq 
olmasmın miihüm ifadəsi kimi çox sayda lüğətlərin tərtibi və vavılması 
olmuşdur. (123, s. 64-70)

III Səlim /amanında başlayan Nizam-i Cədid hərakatı içində ilk dofə 
mətbəonin islahat hərakatmda bir ehtiyae olaraq özünü hiss etdirdiyi və hərbi 
islahatın bir hissəsi kimi qəbul edilmişdi. Ilk dəfə mətbəəçiliyin əsas gücQ 
olaraq rosmi bir təbb və hətta zərurət öziinü ifadə edir və qurulan 
Mühəndishanə Mətbəəsi (1797-ci il) artıq tələb olunan kitablar çap etdirməyə 
başkıyırdı. Bunlarm sadəcə hərbi işb rb  əlaqəli kitablar deyil, lüğətbr və 
məktəblərdə oxunan kitablar olduğu məlumdur.

İstanbulda 1803-cü ildə qurulan Üskiidar mətbəəsi üçüncü Türk 
mətbəəsı olaraq Türk mətbəəçiliyi tarixində artıq mətbəənin aynlmaz bir 
qurum olduğunu da təsdiqləmişdi.

XIX əsrın bırmcı yarısında artıq dövlətin demək olar ki bütün 
orqanlarmda apanlan ıslahatlann bu və ya digər bir formada aynlmaz tərkib 
h.ssəsmo Çevrıbıı mətbəəçüiyin bdricən inkişaf etdirildiyini və mətbəəbrin 
-cyımn çoxa dıgını gormək heç də təəccüblü deyil. Maarifm və mətbuat 
sənədbunə ehtıyac-ı olan butun dövlət orqanlarmm və gün kpçHikca

lT ,shd? r ”) i t  n3ti^ in? f "Krtbəəçüik höyük bir əhəm iyyət kəsb etməyə
£  .CİPhk a’ cəmiyyətin yaşadığ, ictimai zaman içində
mkışat etdıyı aydın şəkıldo görülürdü.

.dövrf  eOtoron mtbəətor arasmda Bab-ı Scraskeri

A d liv w  R4 '" aT ' ’ T  0835,1 HaAiyC (1835)> Tibbiye
m t b - , 0 h o ? ;  t T ' •?’ vBa”nye w  A h y W ı Basmahanesi kimi
ım lte ə b  ı ərə bılərık Xüsus, ınəlbcolor daha sürətlə inkişaf edirdi.

nnlunvat TCn bil -a" a  m3lk,* r H q ın d a  kifayət qədər

m.-ılbəəbrin f ™ 11 b“ raa>'araC| »
olmada,, yaradd,rd, 4 iy y „  ‘Ä T T  
xusns, m nlbənbnı, çox siirnlli bir şəkildə yay.lmas, idi.
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İstanbulda ilk dəfə motbəəbrin nizama salmması 15 fevral 1857-ci il 
tarixli Motbəə Nizamnamosi ilo həyata keçdi. Doqquz maddə və əlavo olaraq 
bir xüsusi maddədən ibarot olan bu nizamnamənin inkişaf edən mətbəəçılıyə 
cavab verməkdən çox uzaq idi və 28 yanvar 1885-ci il tarixində qırx bir 
m addədən ibarət olan yeni bir Mətbəəbr Nizamnamosi nəşr edildi. (30, s. 6)

Bu nizamnamoyə görə mətbəə açmaq istəyən Osmanlı vo ocnəbi 
vətəndaşları miiraciətində ad, soyad vo tərcümeyi-halları, yaşayış yeri ilo 
mətbəonin açıq ünvamnı vo hansı dilbrdə kitab nəşr edəcəkbrini vilayot
valilərino bildirməlidirbr.

Mətbəo çap etdiyi kitablara mətbəənin adını və açıq ünvanını yazmaq 
məcburiyyətində idi. Motbəə hansı dilbrdə kitap çap etnıək lisenziyası 
almışsa bu dillərdən əlavə Osmanh dilində olan bir lövhəni qapısımn üstünə 
asmalı idi. Mətboəniıı qapısmın üzorində bir lövhə olmah və mətboənin başqa 
binalara qapı və ya pəncərə formasmda bir keçidi olmamalıydı.

Osl mühüm maddəbrdən biri də Maarif Nəzarəti və Mətbuat Idarosı 
Iazım olduğu vaxt Zabitiye göndərilərək məmurların mətbəəbri toftiş edilə 
bibcəkbrinə dair bir hökm idi. Nizamnamə əleyhindəkı vəzıyyətlər Ədlıyyə
İdarəsinə bir bildiriş şəklində göndərib bilərdi. .........

Bu yolla dövbt, mətbəələrin açılışmı sövq etməyə çalışarkən Özünü də 
bu hossas vəziyyətin siyasi zərbəsindən qorumağa çalışırdı. Ancaq burada 
qeyd edilməsi /əruri olan başqa bir cəhət isə dövlətin bir torofdən bu kimı 
çətin yollara baş vurmaqla bərabər digər tərəfdən motbəəçiliyin inkışal ctməsı 
üçün tədbirbr alması və gömriik muafıyyəti kimi imkanlar tanımasıdır.

Bu baxımdan mətbəəçiliyin siyasi mübarizəsinin bir vasıtəsı olmasına 
və eyni zamanda kitab çapmda səhvbrə yol verilməsinə nrnne olmaq cəhdı 
əsas göstərilirdi. XIX əsr Türkiyə coğrafıyasmda kitabçılıq ışınm mkışatmda 
mühüm rol oynayan Osman bəy mətbəəsi haqqında tədqiqatçı Olı Bırıncı

yazır: ,
“Matbaa-i Osmaniyənin qurucusu Ser-kurena Osman Bəy tam adı ılə

Osman Zeki Bəy, XIX əsrin məşhur xəttatlarından Ilakkakzadə Mustafa
Hilmi Efendinin oğludur. Doğum tarixi məlum deyil. Osman Bəy atası
sayəsində  y e tk in lik  y a ş ın d a  II A b d ü lh əm id in  x id m ətin ə  verılo rok  sa ra y a  daxü

oldu.
Bir ara söz-söhbətbrə göro saraydan çıxanlmış vo həm.n vaxtı oz 

motboəsini yaratmışdır. Nəvəsi Nezhin xanımm ifadəsıno gorə mətbəosmı 
qurmadan ovvə! (1869) Həcc ziyarətinə getmış vo Anadolu məscıdbnndəkı 
Quran əlyazma nüsxəbrinin zoncirli və asma kılıd altmdakı vəzıyyətmı 
gördüyü zaman özündə kitab çap ctmə fıkri əmolə gəlmişdi.

Osman Bəydən bəhs edənlər qurduğu mətboəyə çox d.qqot etməmış vo 
bu möhtəşəm əsərə çox da əhəmiyyət verməmişdilər. Motbəodən heyranlıqla
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bəhs cdon və İstanbulda beb bir mətbəəni görməyinə təəcciibləndiyi bil I' 
bir yunan jurnalisti olmuş və bu haqda Afina qəzetində genis bir 
ctınişdir” (30, s. 13) * yd /1  na?r

Matbaa-i Osmaniyədə işləyənlər haqqmda əlimizdo kilavət 
məlumal yoxdur. Hər halda mətbəənin binası dağıdılarkən sonodlori 
tabrıkmə göndorilmişdir. Ancaq müxtoiif mənbələrdə mətboo ilo b u \  ^  
dıgor formada olaqəsi olanların adları cəkilməkdədir ’ ' 1 ya

Malbaa-i Osmaniyanin həla tam araşdmlmam ış çox mahsuldar „  
a n g ın  b,r çal.şma larıxı olnmşdur. Bu çalışmanın boj ük bir hissjsinin dovbı 
anodınm  v ,  drflarbnnın çap edilməsinı, həsr ed ilm iş olm as, bnradä Z  
,şın, çolınbşd.rm.ş v ,  tetla imkansız etmişdir. Bımunla terabor noşr etdırdiv 
kıtablaıın və xususdə türkcə olanlann bir siyahısım cıxartnnn d ‘

t a L T  ' S3”3d' Çap,ra ağ"'İK' etmsk

b i r , , , e ç 3  ^  a , l ’nd i'nəşri; Resmi Kitanhrm t v ~  '  Salnəmobrın nəşrı; Dəsturun
ın noşri. P " W  D,gƏr K,taPlar: Devlel Hvrakmm ,W5ri: Q um n-

çap e d f e f i ^ r  B İ r r  f i r də əsi ^ b̂  
S t e m i y y o f f i L m t o e y l S 3 0sm f ni»» Ä  ™
litoqraf üsulu ilə çox sö 7al 3 Xusus p n'^ n Qnrm-l Kərimm foto-
kcçirmişdir. Ə SOTƏt 9sər’ saydabilocək nəşrlorini həyata

mövcudclur. tarixin'' b a . ş l ' a n f ı ° a klfayət qədər öyrən ilm om iş b ir tarixçəsi

fəaliyyoti haqqmdakı sənədIərÇox ^ o k T ” kj ? b? llari durur VƏ bunlann 
nüsxələrindən nümunəbr rh , , ^ L1 kımı nəşr etdikləri Quran
lazım olan ilk şey əivazma lnm arm ?(̂ r- Bu məsələdə qeyd olunması

Çap nüsxobrini?irk yn" 2 2 ? SI^ rZaman ?WUSU kİmİ bahaİ1
şöhrət tapmasıdır. ' °  6 rən böyiik marağa səbəb olması vo

Osmanh mənbəbrinə pöm uv n  . . . . .  
cdıldiyi və satıldığı müəvvon nl.m ı T  nüsxə,?rinin icazəsiz və gizli çap
nüsxəbri üçün də Türkiyənin „mu^ ^ 11 arada İranda nəşr edilmiş Quran 
goriilür. Bu məsəbdə əldə edihn^?? ır hazar və müştori olduğu açıq şəkildo 
q ib  vo 2 növ mətbu Quran t- l ' m mata g°rə (12 noyabr 1852) on dört
ıstiqamətinə gcdən bir İnni> ̂  ^  aniaŞ]ldığı kimi bunJardan biri Misir

lərafindM gotirilmişdi.

TÜRK XALQLARININ KİTAB VƏ K İTABXANA M Ə D Ə N İV v .v r j

148

TÜRK X A LQ LA R IN IN  KİTAB VƏ KİTABXANA M ƏDƏNİYYƏTİ

Matbaa-i Osmaniyənin ən parlaq zamanları lıeç şübhəsiz
Çemberlitaşdaki yeni vo muazzam binasında fəaliyyət göstərdiyi, xüsusilə II 
Meşrutiyətin (24 iyul 1908) clanından owolki zamanlar olmuşdur. Bu dövrdə 
xüsusilə Qurart çapı imtiyazınm olmaması mətbəənin eyni sürətb və eyni 
gözəllikb kitab çap etməsino bir mane yaratmamışdı.

Osmanbəy mətboəsinin 1956-cı ib  qədər kitab çap etdirdiyi 
bilinməkdodir. Ən son 1956-cı ildə Türkiyə Biblioqrafıyasında bu motbəonin 
nəşr ctdirdiyi kitabiara rast gəlinir. Aneaq İstanbuldakı ən böyük vo möhtəşom 
mətbəə binası 1963-cii ildə Dariişşafaka Cəmiyyəti tərəfındən dağıdılmış və 
yerinə bugünki bina qurulmuşdur. 1965-ei ildə inşaatı tamamlanmışdı.

Bebliklə, ən qiymətli tarixi məkanlarmdan biri də xatirosino dəyər 
vcrilmədən qazanc məqsədib ortadan qaldırılmışdır. Dağıdıldığı zaman isə 
möhtəşom bir tarixin şahidləri olan hər cür sənəd və dəftoriıı olmadığı açıq 
şokildə görüliirdü.

Matbaa-i Osmaniyənin Tiirk Mətbəəçilik tarixində mühüm bir 
ınövqcde olduğu danılmaz bir həqiqətdir. Bu həqiqətin sübutlarmın başında 
bu mətboənin hər şeydən əvvəl 4089 metr olan ərazi üzərində vo xüsusən bir 
motbəo olaraq inşa edilmiş bir məkan içində fəaliyyət göstərən möhtəşəm bir 
binaya sahib olmasıdır.

Nəşr etdiyi kitablardakı üstün cəhətlər və demok olar ki hər işində 
görülən ciddiyyət də bıı mətbəəyə çox xüsusi bir qiymot qazandırmaqdadır. 
Istər nəşr etdiyi kitabların sağlam mənşəyi, istər də tərtibat xüsusiyyotbri və 
gözolliyi demək olar ki çap etdirdiyi hər kitabında diqqəti colb etmiş, bu 
sahədə bir rəqibi və önündə duran başqa sanballı mətbəə olmamışdır.

Tədqiqatçı alim Əli Birinci Osman bəy mətbəəsinin yaranması və 
foaliyyətini işıqlandıran çox sayda ilkin mənbələr, rəsmi sənədlər üzə 
çıxarmış, dövrün mədəni maarif monzərəsini təsvir edə bilmişdir. Nəticədə
XIX osrin II yarısı XX əsrin əvvəbrində Tıirkiyənin kitab məbsulunu 
müoyyonləşdirən və yayan, xüsusilə də nəfıs Quran nüsxolorinin tobliğatçısı 
olan sanbalh bir mtiəssisənin fəaliyyətini işıqlandırmışdır. Tədqiqatda 
aşagıdakı ümumiləşdinnələr də diqqəti cəlb cdir:

“Matbaa-i Osmaniye” kitab nəşrinin ən sağlam tamtım markası olaraq 
kitabçılıq tarixindo mühüm yer tutur.

Mətbəənin adını yaşadan əsərlərin başmda Tarih-i Cevdet vo xüsusilo 
hər biri bir əlyazma əsər qədər gözəl və qiymətli nüsxəbr gəlməkdodir. Bu 
dövrün ən diqqəto layiq cəhətlərindən biri də artıq çox nadir və balıalı hcsab 
olunan əlyazma nüsxə dövründən basma Quran dövrünə keçid zamam böyük 
bir vəzifə sayılmış və bir tərəfdən hədiyyəsi kiçik, digər tərəfdən də böyük 
hodiyyoli vo çox gözəl bir formada məşhur Türk xottatlannın, o cümbdon 
Şcyx Hamdullah, Hafız Osman, Kayışzade Osman, Kadırgalı Mustafa Nazıf,
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M ahm ud CclalcA lin vo Hasan Rıza kim i xəttatların  ə lyazm a nüsxnlorin bu 
motb^ə tərəfmd'ən, folo-litoqraf üsulu ilə nəşr ed ilm iş və sadəcə Osmanlı 
ölkəsi içərisi’fdə deyil, dem ək olar ki, bütün İslam  aləm indo ən çox axtarılan 
nüsxələr hp.'ma gəlmişdir.

çhran-m  əsl nüsxələrinin dünyaya yayılması xidmətini Osmanh 
dövlə<; mətbəə vasitəsilə həyata keçirmiş və nəşr etdirdiyi Qııran niisxələri 
xüs'-^ilə 11 Sultan Əbdülhəmid tərəfmdən hər tərəfə yayılmıışdır. Burada heç 
b;. xəttatm gözəl şəkildə nəşr edilmiş Qurcın niisxələrini öz ixtisası və işi üçün 
əir mane olaraq görmədiyi də açıq şəkildə görüliir.

Mətbəə-i Osmaniyənin dövründə qiymətini ən yaxşı və dəqiq bir 
formada qiymətləndirən və ifadə edən Maarif Naziri Zühdü Paşa olmıış no 
Quran imtiyazınm niyə bu mətbəəyə verildiyini soruşanlara 28 dekabr 1891-ci 
il tarixli təzkirədə bu həqiqəti sadə və açıq bir şəkildə ifadə edilir. Digər 
torəfdən bu mətbəənin çap etdiyi bütün kitablar əslindo böyiik bir gözəlliyin 
sübutu olaraq göstərilə bilər.

Osmanlı Türkiyəsində mədəniyyətə və xüsusilə də kitabçılıq 
mədəniyyətində göstərilən diqqət kitabxana tarixində də özünü 
göstərməkdədir. (120, s. 178) Prof.dr. Əli Birincinin Osman boy mətbəəsi 
barəsindo tədqiqatı birdaha bu faktı təsdiq edir ki, Türkiyənin miixtəlif dillərə 
və nrədəniyyətlərə tolerant münasibəti XIX əsrdə bir çox Avropa ölkələrindəıı 
belə forqli və qabaqcıl mövqelərdə olmuşdur.

Qcyd olunan tədqiqat işi Türk xalqmın dünyaya nə qodər açıq 
olduğunu, bəşəri dəyərlərə, tarixi mədəni irsini qorumağa əhəmiyvət verdiyini 
göstərir. Tiirk xalqımn yeniliyə və yenilikçiliyə təmaiillü olması kitabçılıq və 
kitabxanaçılıq tarixiııin müxtəlif epizodlarmda özünü ifadə edir.

TÜRKİYƏ CUMHURİYYƏTİNDƏ KİTABXANA İŞİNİN İNKJŞAFI

lürkiyə Yaxın və Orta Şərqin ən böyük dövlətlorindən biridir. XIV 
əsrdə Kıçık Asıya ərazisində yaranan Türk dövləti XV əsrdə böyük O sm anlı 
mıperıyasına cevrildi və intensiv təthlər, siyasəti nəticəsində XVI əsrin 
əvvonənndə artıq çox geniş bir əraziyə malik idi. Ancaq arası kəsilm oyən 
muharıbolor olkənm ıqtisadiyyatma ağır zərbə vurdu və ordunun döyüş 
bacarığmı qabılıyyətini zoiflətdi. Getdikcə artan horbi məğiubiyyətlər 
notıcəsmdə Turkıyo əldə etdiyi torpaqları itirməyə başladı və XIX əsrin 
axırıncı rubundo ımpenalist dövlətlərdən asılı vəziyyoto düşdü. Birinci dünya 
muharıbosmdəkı məğlubiyyətdən sonra isə ölkə dövlət müstoqilliyini itirmək 
təhlukosı qarşısında qalmışd,. Türk xalqmm Antanta dövlətlorinin (1918- 

011 tluvvə!ənnə qarşı apardığı milli azadlıq hərəkatı 1923-cü il
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oktyabrm 29-da l'ürk Xalq Ciimhuriyyətiııin yaranması ilo sona çatdı. Türkiyo 
Ciımhuriyyəti, I Dünya Müharibosindon sonra məğlub olan vo torpaqlan 
paylaşdırılan Osmanlı dövlətinin son ordusu vo polis qüvvəlorindon ibarət 
olan Kuvayi Milliyo deyilon bir xalq mübarizəsi toşkilatının Atatürk 
lorofindən toşkil cdilorok işğalçı dövlotlərə qarşı qoyultnası ilo qurulmuşdur. 
Türkiyə milli azadlıq horokatının rəhbəri, 1'ürkiyə Böyük MiIIət Məclisinin ilk 
sədri və ölkonin ilk prezidenti Mustafa Kamal Atatürk (1881-1938) böyük 
sivasi xadim, votonini vo millətini təmiz və ali duyğularia sevən, gcrçokci 
öndor, tiirk millətinin yetişdirdiyi ən böyiik türklordən biri idi. O. Tiirkiyə 
tarixindo çox böyük, önəmli doyişikliklorin hoyata keçirilməsində mühüm rol 
oynamış, Vahid Milli Ordunun yaradılması, Konstitusiyanın (Anayasa) qəbuhı 
(20 yanvar 1921), Türk Mədəni Qanunu və Türk Cəza Qanununun qəbıılu 
(1926), 'fodris Birliyi Qanunu vo modrəsolorin loğv edilməsi (1924). Yeni türk 
əlifbasmın qəbulu (1928), geyimdə dəyişiklik (1925-ci il 25 noyabrda Şapka 
gcyilmosi haqqmda qanunuıı qəbııl edilməsi), təqvimdə dəyişiklik (1925-ci il 
26 dekabr tarixindo çıxan qanunla miladi təqvim qobul cdildi). ölçii 
vahidlərindo doyişiklik (1 aprel 1931) Soyadı qanununun qobıılu. tiirk 
qadmlanna seçkilordə iştirak ctmo haqqmın verilmosi (1930) vo iqtisadi. 
ticarot, sonayc, tibb vo bir sıra başqa sahələrdə olan ycniliklor Atatürkiin adı
ilo bağhdır. Yeni yaranmış dövlotin qarşısmda iqtisadi problcmlorlo yanaşı 
əhalinin maarillonmosi mosələlori də koskin şəkildo dururdu. Əhalinin çox 
hissosi savadsız idi, yiiksok ixtisaslı kadrlara böyük chtiyac olduğu aydm 
şəkildə hiss olunurdu. 'Türk dövlətinin başçısı Atatürkün ən böyük idealı Tiirk 
miilotini «on modoni vo rifah səviyyəsi yüksək bir millət olaraq varhğtnı 
yiiksəltmək» idi. O, yaxşı bilirdi ki, milli təhsili gücsüz olan bir millot hcç bir 
şokildo inkişaf cdo bilmoz, «Tohsil bir milləti ya azad, şanh, yüksok bir 
cəmiyyət olaraq yaşadar, ya da bir milləti osarot vo sofaloto siiriikloyor» deyə 
qeyd cdiıdi. Hər bir comiyyotdo vo hor bir dövlətdo olduğu kinıi, burda da 
maarilin vo modəniyyətin inkişafmda ən mühüm rolu türk kitabxanaları 
oynamah idilər. Beləki, Osmanlı imperiyasından Türkiyoyo miras qalnuş 
küilovi və tohsil miiossisolərinin kitabxanaları qarşılarında dtıran vozifolori 
ycrino yctirocok soviyyodo deyildi. Kitabxana işində köklii doyişiklikləro, 
yenidənqurmaya ehtiyac vardı. Bu da müəyyon qanunvcricilik aktlarımıı 
qobulunu tolob cdirdi. 1920-ci ildo Maarif Nazirliyi nozdindo Mədəııiyyət 
Idarosi (I lars daircsi) yaradıldı. Onun vəzifəsi əsason kitabxaııa və nnızcylərin 
toşkili vo onlara rohborlikdən ibarot idi. 1921-ci ildo Kitabxana Müfottişliyi 
varadıldı. 1924-cü ildo Vahid təhsil haqqııuhı qamına əsa.son ovvollor Şəriot və 
Vakıllar Nazirliyinin torkibində olan biitiin mədoni-maarif müossisolori (o 
ciimlodon kitabxanalar) dövlət müossisosi clan edildi vo Maarif Nazirliyino 
verildi. Vakıf (dini qurumların nəzdindo) kitabxanalarının ycnidoıı toşkili vo
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kitabxana fondlannın i n vc n tc ir Ia ş d ır11 m 3Sı  ilə əlacjədar olaracj nıoddi vəsäitin 
ümumi uçot və tolimatı haqqında 1927-ci ildə qanun qəbul edildi. Bütün bu 
qərar və qotnamələr ölkənin milli xəzinəsi olan kitabxana fondlarının qorunub 
saxlanmasınm toşkilinə imkan yaratdı. 1928-ci ildo həyata keçirilən olifba 
islahatı (orob əlifbasımn latın əlifbası ilə əvəz olunması) ölkədo mədəniyyətin 
və maarilln inkişafına xeyli təsir göstərdi nəşr olunan kitabların tirajı çoxaldı 
(çap texnikası, motnlərin yığımı asanlaşdı), savadlıhq artmağa başladı. 1929- 
cu ildə Ttirkiyo kitabxanalarma rəhbərlik edon bir müəssisə —  Kitabxana 
Idarosi (Kiitüphaneler genel müdürlüyü) yaradüdı. 1930-cu ildə biitün 
bölgalərdə kitabxanalar, oxu zalları və muzeylərin yaradılmasmı diktə edən 
Qanun nəşr olundu. 1934-cü ildə isə «Məcburi nüsxə haqqında» və. Türkiyədə 
adlandırıldığı kimi desək, «Dövlət nüsxəsi haqqmda» Qanun qəbul edildi. Bu 
qanun vətən ədəbiyyatınm bütün nəşrlərinin sistemli uçotunun (qeydiyyatı) və 
qorunub saxlanmasınm əsasım qoydu. Beş böyük kitabxana ölkə ərazisinə 
daxil olan nəşrlərin bir pulsuz nüsxəsini almağa başladı. Məcburi nüsxələrin 
toplanması və paylanması üçün İstanbulda xüsusi idarə təşkil olunmuşdu. 
1920-1930-cu illər üçün kitabxana işinə dair qanunvericilik aktları yuxarıda 
qeyd etdiklərimizdən ibarət idi. 0  vaxtdan 1978-ci ilə kimi Qanunvericiiikdə 
kitabxana işinə dair köklü bir dəyişiklik olmamışdır. Ancaq bir sıra yeni 
qanunlarm qəbulu (məcburi nüsxə, kitabxana işçilərinin statusu və hüquqi 
vəziyyəti və ümumilikdə kitabxana işi haqqında qanunların) zəruri idi. Bu 
qanun layihələri mütəmadi olaraq Türkiyə Böyük Millət Məclisində 
müzakirəyə qoyulmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, 1963-cü ildən Türkiyədə kitabxana binalarının 
planlı inşasına başlandı. 1965-ci ildə kitabxana binalarmın standaıtlaşdırılması 
və rasional laşdırılması problemləri, kadr təminatı, komplektləşdirmə işlərinin 
nizama salınması ilə məşğul olan, kitabxana texnikasımn unifikasiyası üzrə 
işiərə rəhbərlik edən Komissiya yaradümışdı.

1 ürkiyədə əlyazma və çap əsərlərinin işlənməsi, kataloqlaşdırma və 
tosnilləşdirmo tizrə çox sayda ədəbiyyat nəşr olunmuşdur. Bunlardan ən çox 
yayılanları «çap əsərlorinin əlifba kataloqu üçün qaydalar» (Ankara, 1957), 
«əlyazma və köhnə nəşrli kitabları tosnifləşdirmə və kataloqlaşdırma üzro 
dərslik» (Istanbul, 1958), kütləvi kitabxanalar üçün 1961 -ci ildə «Kitabları 
kataloqlaşdırma qaydalam, «Məktəb kitabxanalari üçün dərslik» (1959), 
«Uşaq kitabxanalarına rəhbərlik» (1958) və s.-dir. Türk kitabxanalarında 
vahid tosnifat sxemi yox idi. Bu işlər Universal Onluq Təsnifat, Konqres 
Kitabxanasının təsnifat sistemi və M.Düinin Onluq Təsnifat sxeminə əsasən 
aparıhrdı. Beloliklə də təsnifləşdirmə zamanı türk nəşrlərinin özünə xas ərazi- 
coğrafı xüsıısiyyətləri çox vaxt nəzərə ahnmırdı. Ən xoşa gəlməyən cəhət isə
o idi ki, kitabxana fondu kataloqlarda tam əks olunmurdu. K om plektləşm ədə,
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xidmətdə, toplu kataloqlarm tortibində yaranan çətinliklərin səbəblərindən biri 
də bıı idi. Kataloqlaşdırmaya morkəzləşdirilmiş rəhbərliyin olmaması iaktı 
kitabxanalann əməkdaşlığını və onların apardıqları işlərin əlaqələndirilməsini 
də çətinləşdirirdi.

Kitabxaııalar xidmət formalarına görə milli kitabxanalar, ümumi və ya 
xalq kitabxanaları, uşaq kitabxanaları, məktəb kitabxanaları, universitet 
kitabxanaları, özəl kitabxanalar, şəhər kitabxanaları və gəzici (soyyar) 
kitabxanalar kimi tiplərə ayrıhr. Bunlardan başqa əlyazma kitab fondlarına 
sahib kitabxanalar da vardır. I iirkcə, farsca və ərəbcə əlyazmaların on zəngin 
fondları I'ürkiyədə, xüsusilə Istanbuldakı kitabxanalarda saxlanüır. 150.000 
əlyazma kitabı, mikrofüm fondu və modern təsisi ilə Süleymaniyə 
Kitabxanası bütiin əlyazma kitabxanalarınm öndə gələnidir. Ayrıca məseid 
(cami) və digər yerlərdəki əlyazma kitablar da Süleymaniyə Kitabxanasında 
toplanmışdır. Bayezid Dövlət Kitabxanası, Millət Kitabxanası, Istanbul 
Univeısitcti Mərkozi Kitabxanası, Atıf əfəndi Kitabxanası, Hacı Səlim Ağa, 
Köprülü və Ragıb Paşa kitabxanaları da əlyazma əsərləri baxımmdan 
Tiirkiyənin zəngin kitabxanalarıdır. Yüzillər boyunca yazılan və bu gün də 
çap olunan nülyonlarca kitablar da bu kitabxanaların fondunda öz yerini 
tapmışdır. Ancaq Osmanlılar və daha öncəki dövrlərdə yazılmış olan kitabları 
oxuyub başa düşə biləcək çox az iıısan qaldığı və güniimiizdəki tcxnoloji 
irəliləyişlər nəticəsində oıtaya çıxan səsli və görüntülü nəşrlərə daha çox 
rəğbət göstərildiyi üçün kitabxanalardan faydalanan oxucular nisbətən 
azalmışdır. Ümumilikdə isə 'Iurkiyədə kitabxanalar 2 tipə bölünür: dövlət və 
özəl sektora aid olan kitabxanalar.

Dövlət sektorunun kitabxanaları ən böyük kitabxana şəbəkəsidir. Buraya 
Milli kitabxana, əksər təhsil müəssisələrinin kitabxanaları, idarə kitabxanaları 
və xüsusi kitabxanaların çox hissəsi, memorial və müzcy kitabxanaları, küt- 
bvi (şəhər) və kənd kitabxanaları, uşaq kitabxanaları daxildir.

Ozəl scktora-müxtəlif siyasi partiyaların kitabxanaları, klubların, təbliğat 
təşkilatlarınm, özəl təhsil müəssisələrinin (o cümlədən xarici dövlətlər 
tərəfindən təşkil olunan), məscid kitabxanaları, qcyri-müsəlman dini qurumla- 
nn kitabxanaları, elmi cəmiyyətlərin və digər təşkilatların kitabxanaları 
daxildir.

Türkiyə Milli Kitabxanası (MK), dünyanın ən gənc milli 
kitabxanalarmdan biridir. Quruluş çalışmaları, 15 Aprel 1946-cı ildə Milli 
ləhsil Nazirliyi Yayımlar Müdirliyində kiçik bir büroda başlanılmış, qısa bir 
vaxt ərzində 8000 osəri öziində saxlayaıı bir fond yaradılmışdır.l Aprel 1947- 
ci ildə müvəqqəti bir zaman iiçün başqa bir binaya daşınmış və bu dönəmdə 
fbndun iinnımi miqdarı 60.000-ə çatmışdır. Adı çəkilən kitabxana fondunu 
xidmətə vcro bilmək üçün Ankara Kumrular kiiçəsində yerləşən və
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günümüzdə Ankara II Xalq Kitabxanasına ev sahibliyi edən bina verilmiş və 
MK, 16 Avqust 1948-ci ildə istifadəçilərin üzünə açıldı. 1974-cü, ildə 
Modəniyyot Nazirliyi yarandıqdan sonra isə kitabxana onun rohbərliyi altına 
keçdi. 1950-ci ildə onun Milli kitabxana statusunu təsdiq edən qorar qəbul 
cdildi. Bunun nəticosində kitabxana dövlət mülkiyyətinə keçiıildi. Milli 
Kitabxana 29 Mart 1950-ci il tarixində qəbul edilən «Kuruluş Kanunu» ilo 
hüquqi status qazandı. 18 May 1955-ci ildə qəbul edilən "Milli Kitabxananın 
Yaraddması Haqqında Qanuna əlavə" ilə Milli Kitabxananm torkibində bir 
Biblioqrafıya İnstitutunun yaradılmasına nail olundu. Uk binanın gələcəkdəki 
toləbatlan qarşılaya bilməyəcəyi öncədən görülərək 1965-ei ildə yeni bir 
binanın planlaşdırılması çalışmalarma başlandı. 1965-1973-cü illəri əhatə 
cdən uzun bir planlaşdırma mərhələsi nəticəsindo inşaat işlərinin təmoli 
qoyulmuş və bina 1982-ci ildə tamamlanmışdır. Milli Kitabxana 5 Avqust 
1983-cü ildə yeni binasmda istifadəçilərinə xidmət etməyə başlamışdır.

Milli Kitabxana kitab, əlyazması, nadir əsər, ərəb qrafikalı çap əsərləri, 
günliik qəzet, jurnal, bülleten, illik, afişa, xəritə, not, sos yazısı (CD və kaset), 
rəsm və s. mäteriallardan ibarət olan 2.560.372 nüsxə fonda sahibdir. MK-nm 
fondunda kitabların sayı 1.120.940 ədəd olub, günlük qəzet, jurnal, bülleten. 
illik və buna bənzər materiallardan ibarət olan 1.302.528 cildlik bir dövri nəşr 
tondu da mövcuddur. Bundan başqa, 26.262 ədəd əlyazma əsəri olan 
kitabxanada, afışa, xəritə, not, səs yazısı (disk və kaset), rosm, atlas, video 
kaset, tablo, pul kolleksiyaları kimi xüsusi qaydada yığılmış 85.809 vahiddən 
ibarət bır qeyri-kağız material fondu vardır. Milli Kitabxana fonduna əsərlər 
aşağıda göstərilən yollarla daxil olmaqdadır: a) Derleme yoluy!a:1934-cü ildə 
qəbul edilən çap Yazı və Rəsmləri Derleme Qanununun maddələri əsasında, 
I ürkiyodə nəşr olunan hər əsərin bir nüsxəsinin Milli Kitabxanaya göndəril- 
məsi mütləqdir. Ancaq qanun bütün nıaterial növlərini əhatə etmir (CD, yeni 
texnologiya ilə istehsal olunan materiallar) və kifayət qədər icra giicü 
olmadığı üzün, bu qanunun aktuallaşdırılması moqsədilə başlanmış çalışmalar 
davam ctdirilməkdədir. b) Satınalma yoluyla: Ölkə xaricində nəşr olunan 
Türkiyo və tiirklərə aid nəşrlər əsas olnıaq şərtilə müxtəlif müraciət mənbələri 
va gözol sonotlərlə bağlı əsərlər satın alınmaqdadır. c) Hodiyyə yoluyla: 
Müxlolif insanlar və qurumlar torofındən cdilən kitab vo s. materialda əsər 
hodiyyələri qəbul edilməkdədir. d) Mübadilə yoluyl'a: Tiirkiyo Ciimhuriyyəti 
ilə müxtolif ölkolor arasında hazırlanan Mədəni Mübadilə Proqramlai'i ilə 
Kitabxanalararası oməkdaşlıq çərçivəsində xaricdəki kitabxanalar, 
1 ürkologiya Institutu və müxtəlif toşkilatlarla qarşıhqlı olaqələr osasında kitab 
mübadilosi aparılmaqdadır.

1 ürkiyədə kitabxana işi sahosiııdə mütəxəssis kadr hazırlığı ən boyük 
problcmlordon biridir.20-30-cu illordo ölkədə kitabxana işçilərinin
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qısam iiddəlli hazırlıq kursları təşkil cdildi. ! 925-1926-cı illordo İstanbul \o 
1936-cı ildo Ankara Kond Tosərrüfatı universitetlərindo kurslar təşkil 
olunurdu. O zaman miiollim kadrlann çatışmamazlığı və nıaliyyo çotinlikləri 
müşahido olunurdu. 1940-cı illərin əvvollərində kitabxana işçilorinin lolısili 
nisbotən stabilləşmoyə başladı. 1942-ci ildo Ankara Universitetində 
kitabxanaçılar iiçün kurslar toşkil olundu. 1954-cü ildo bu kurslar kitabxana 
.şöbəsinə çevrildi. 1964-cü ilə qədər burada əsasən xarici mütəxəssislor dors 
kcçirdi. Şöbodə tohsil müddəti 4 il idi. İlk məzunlar 1958-ci ildə buraxıldı. 
1965-ci ildən etibarən şöbədə günorta təhsili ilə yanaşı, axşam dərsləri do 
aparmağa başlandı. 1955-ci ildən 1975-ci ilo qədər bu şöbəni 568 nəfor bitirdi 
ki, bıınun da 198 nəfəri kişi, 370 uəfəri qadm idi. 1964-cii ildə İstanbul 
Univcrsitctinin Ədobiyyat fakiiltəsi yanmda təşkil cdilon kitabxanaçılıq 
kurslarmda universitetin öz kitabxanaları üçiin kadr hazırlannırdı. 1972-ci ildə 
Ankaranm bacetepe Universitetində Kitabxana işi və sənədləşmo şöbosi açıldı. 
Burada təhsil müddoti 4-5 il idi. Hər il şöbəni 25 nəfər bitirirdi. Ahııan 
biliklərin tokmilloşdirilməsi üçiin bo/.i məzunlar ölkədən kənara yoliandı.

Orta ixtisash mütəxəssislər isə öz biliklərini kitabxana İdarəsinin və 
Türk Kitabxanaçılar Dərnəyinin təşkil etdiyi qısamiiddətli kurslarda və 
seminarlarda aılırırdı. Mosolən, 1975-ci ildə kiitlovi və uşaq kitabxanalarının 
ınikliriori vo kitabxanaçılan iiçiin iııventarlaşdırma və kitabxana statistikası, 
cildlomə işi və s. iizrə kurslar təşkil olunmuşdu. Bu kurslan toxminon 200 
nəforbitirmişdi.

1975-ci ilin əvvəllərindo kütləvi və uşaq kitabxanalarında 1460 nəfər 
çalışırdısa, 1983-cii ildə bu rəqəm 2500-ə çatdırılmışdı.

1949-cu ildə Türk Kitabxanaçılar Dərnəyinin əsası qoyuldu. Bu 
dərnəyin moqsodi Türkiyədə kitabxanaların və kitabxana işinin inkişalina təsir 
göstərməkdən ibarət idi. O, kitabxanaçıların hüquqlarının qorunmasim, 
pcşakar kursların, seminarlarm, konfranslarm təşkili, kitabxana işinin 
nəzəriyyəsi və təcrübəsino aid işləri hazırlayıb çap ctmək vo bu mosələləri öz 
üzorinə götürmüşdii.

1961-ci ildon dəmək öz şöbəlorini açnıaq imkanı qazandı. Bu şöbəloıin 
sayı sabit dcyildi. Çiinki onların əksəriyyəti əsason kitabxanalann bu və ya 
digər yerlordə inkişafını həyata keçirmək üçün təşkil olunurdu. Türk 
Kitabxaııaçılar Dərnəyi maddi cəhətdəıı bir sıra dövlot və özəl müossisələr, 
həın do ayn-ayrı şəxslər tərəfindən dostəklonirdi. 1952-ci ildo dornək “Tiirk 
Kitabxanaçılar Dərnəyinin bülteni”nini noşr etdirməyə başladı. 1962-ci ildən 
1974-cü ilə qədər dərnok kitabxanaçıların 7 qurultaymı təşkil ctmişdir. fürk 
Kitabxanaçılar Dərnoyi İFLA-nın kollcktiv üzviidiir, Yl JNhiSKO-dakı 
I ürkiyo Milli Komissiyasının tərkibino daxildir.
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İndiyo cjodər I iirkiyə Cümhuriyyəlində kitsbxäns işi sdhəsində önətnli 
nailiyyətlər əldə edilmişdir. Hazırda ölkədə əksər kitabxanalar əvvəllər olduğu 
kimi ayrı-ayrı şəxslərin mülkiyyəti deyil, dövlət idarələri hesab olunurlar. 
Kitabxana şəbəkələri genişlənmiş, yeni tip kitabxanalar yaranmış, yeni iş 
növləri (informasiyaya açıq çıxış sistemi, sərgilər, kitab həftələri və s.) tətbiq 
edilməyə başlamışdır. Ali və oıta ixtisaslı kitabxanaçı kadrların hazırlanması 
üçün xüsusi kurslar fəaliyyət göstərir. Tlirk Kitabxanaçılar Dərnəyi, Milli 
Kitabxana və Biblioqrafıya İnstitutu yaradılmışdır. Ölkəni'n 5 kitabxanası 
ölkəyə daxil olan ədəbiyyatm pulsuz məcburi nüsxələrini ahr.

1934-cü ildən İstanbulda milli “Türkiyə biblioqrafiyası” çap olunmağa 
başladı.

1952-ci ildə Milli Kitabxananm yanmda Biblioqrafıya İnstitutu yaradıldı 
və o, Türkiyədə biblioqrafik nəşrlərin hazırlanmasında Koordinasiya 
mərkəzinə çevrildi. Bu institut Türkiyə biblioqrafıyasınm hazırlanması 
məqsədi ilə xeyli işlər aparırdı. 1954-cü ildən sonra isə “Türkiyə məqalələr 
biblioqrafiyası”nı nəşr etməyə başladı. Hər iki biblioqrafik göstərici ölkənin 
və xarici dövlətlərin bir çox müəssisələrinə və kitabxanalarına göndərilirdi.

Bundan başqa. institut “Türk dövri nəşrlərinin toplu kataloqu (1729-
1928)” , “Xarici dillərdə olan dövri nəşrlərin toplu kataloqu” və s. nəşrləri də 
çap edir. Vətən ədəbiyyatmın və dövri nəşrlərin toplu kataloqlarmm daha 
geniş şəkildə hazırlanması planlaşdırıhr.

XX əsri.n 70-ci illərinin əvvəllərində Biblioqrafıya İnstitutunun tətbiqi 
elmlər üzrə dövri nəşrlərin toplu kataloqunu hazırlamağa başladı. Toplu 
kataloqdan başqa sahəvi biblioqrafık vəsaitlər, göstəricilər, bələdçilər də tərtib 
edilirdi.

Milli kitabxanada biblioqrafık informasiya fəaliyyəti də aparılırdı. 
Kitabxananın Sənədləşmə Mərkəzi 1971-ci ildən “Türkiyə C um huriyyətinin 
rəsmi dövlət nəşrlərinin biblioqrafıyası”nı və bir sıra digər nəşrləri buraxmağa 
başladı.

Mərkəz ölkə daxilindən və xarici ölkələrdən gələn yazılı sorğuları da 
araşdırır və cavab göndərirdi. Ttirkiyə Elmi-Tcxniki Sənədləşmə Mərkəzi 
1965-ci ildə Elmi-texniki sənəd üzrə Şura tərəfındən yaradılmışdır. O, Türkiyə 
ərazisinə daxil olan elmi-texniki dövri nəşrlərin toplu kataloqunu aparır, 
kimya, texniki elmlər, baylarlıq, zoologiya, kənd təsərriifatı və s. sahələr üzrə 
referativ büllitcnlər hazırlayıb nəşr edir. Elmi-texniki Sənədləşmə Mərkəzi 
həm də Türkiyədə olan xarici dövri nəşrlərin biblioqrafık göstəricisinı 
hazırlayır, sənədləşmə üzrə kurslar təşkil edirdi. Mərkəzdə yiiksək səviyyəh 
peşəkar mütəxəssislər çahşırdı. Bu təşkilat dövlət idarələrinə, universitetlərə 
sənaye müəssisələrinə, o cümlədən xüsusi şəxslərə informasiya xidməti 
göstərirdi.
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Hazırda. Tiirkiyə dövlətinin qarşısında dtıran kitabxana işi haqqında 
qanunun və məcburi nüsxələr haqqnıda yeni qanunun qəbulu. kitabxana 
işçilərinin hiiquqi statusu, kitabxanaçıhq təhsilinə diqqət yetirilməsi. 
kitabxanalarm inkişafı üçün maliyyə vasaitinin artırılması və s. kimi ümdə 
vəzifəlor dıırur.

1 ürkiyə universitetləri və onların kitabxanaları müxtəlif sistemlər üzrə 
qurulmuşdur. Bıına görə də universitet kitabxanalannın bir hissəsi fakültə 
işçilərinin daxil olduğu xüsusi komissiyanın rəhbərliyi altındadır. Universitet 
kitabxanalarına vahid rəhbərlik sistemi formalaşmayıb. 1950-ci iliərə qədər 
yaranan universitetlərdə mərkəzi və fakCiltə kitab saxlayıcısından başqa, bir 
çox xüsusi kitabxanalar da vardır ki, bu da belə kitabxanaların idarə 
olunmasını, maliyyələşdirilməsini və komplektləşdirilməsini çətinləşdirirdi.
1950-ci ildən sonra yaranan universitetlərdə isə kitabxanaların sayınm 
məhdudlaşdırılması, bütöv bir kitabxana sisteminin yaradılmasına cəhd olun- 
dıığu müşahidə olunurdu.

Ankara universitetinin kitabxanası (1950) Tiirkiyənin ali tnəktəb 
kitabxanalarından ən böyüyüdiir. Təkcə Dil, Tarix və Coğrafiya fakültəsinin 
kitabxanasınm fondunda 200.000 nüsxəyə qədər kitab fondu var idi.Ankarada 
yerləşən Haccetepe universiteti'(1967) kitabxanası da universitetin özii kimi 
əvvəllər Ankara Universitetinin tərkibinə daxil olan tibb institutları və tibb 
lakültələrinin bazasında yaradılmışdır.

6 'azi Universileti 1982-ci ildə Ankarada Dövlət Universiteti olaraq 
yaradılmışdır. (1926-cı ildə yaranma ili qəbul edildiyindən, Universitet 
logosunda hər iki tarix də göstərilməkdədir.) Türkiyənin ən böyük 
universitetlərindən biridir, Türkiyədə ən böyük təhsil sisteminə sahibdir.

Türk Cümhuriyyətləri, ona qohum və yaxın ölkələrdən gələn 1500-dən 
çox tələbəsi ilə Gazi Universiteti, xaricdən ən çox tələbə qəbul edəıı 
universitetdir. Gazi Universitetinin hazırda təhsil və təlimi davam ctdirən 22 
fakültəsi, 7 yüksek okulu, 12 məslək yüksek okulu, 26 araşdırnıa Mərkəzi və 5 
Institutu vardır. Gazi Universiteti Kitabxanası 2004-cii ildə Rektorluq binası 
içində yer alan 11.000 m yeni və müasir xidmətlər təqdim edən binastnda 
xidmətə başlamışdır. Kitabxana Ankaranın ən genişmiqyash (əhatəli) 
iondlarından birinə sahibdir. Kitabxana, 150.346 ədəd kitab, 61.938 ədəd 
cildli jurnal, 10.474 ədəd yüksək lisans tezi (magistr disscrtasiyası) olmaqla, 
ümumilikdo 222.758 cild çap məhsulu fonduna sahibdir. Dövri nəşriərin sayı 
702-si xarici, 583-ü Tiirkcə olaraq ümumilikdə 1.285 ədəddir. 2006-cı ildə 
təxminən 20.000 ədəd elektron jurnal və 30 ədəd online məlumat bazasına 
Çixışı olmuşdur. Kitabxanaya daxil olunan yeni nəşrlərin sayı hər il 10.000- 
15.000 arasındadır. Kitabxanada təxminən 200 kompiiter tədqiqatçılann
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xidmətinə vcrilm işd ir. Universitei* yenı başlayanlar u ç u n  h ə r  tədrıs ilinin 
əvvəlində  k itabxana  ilə tamşhq ( ^ m )  proqramlan həyata keçınhr. .

İstanhul universitetixin Utabxamsı (1925) mərkəzı kıtabxanadan başqa 
7 lakültə və müstslit' iytisaslaşmış kitabxanalardan ibarətdir. Kitabxana 
məcburi nüsxa a[lr' Ümamilikdə onun fondunda 1 mln. niisxə ədobiyyat, o 
cümlədən mərkəzi kitabxanada 250 min nüsxə kitab və dövri nəşrlər vardır. 
[s tan Hıl Univcrsitc-fJ Kitabxana və Sənəd Dairə Başqanlığınm tarixçiləri 
jşM nbul (Jn iversi'e tin in  başlanğıcım Fateh Sultan Mehmetin XV əsrin ikinci 
yarısında tik^rdiyi mədrəsədən götürdüyünü qeyd edirlər. İstanbul 
Üniversiteti Mərkəzi Kitabxanasımn fondu XV əsrdon qalma tiirkcə və xarici 
dilli əsarfcrdən ibarətdir. XX əsrin ilk rübündə, əsasən əlyazma və oski əlifbalı 
türk^ə çap osərlorindən ibarət olan fondu, 1928-ci il əlifbanm dəyişməsindən 
sonra, yeni türk əlifbasıyla çap edilmiş əsərlərlə zonginləşmoyə davam etmiş, 
çap əsərlarinin və Rəsimlərin Derleme Qanunu (1934) qəbul edildiyində isə, 
Türkiyə Cümhuriyyəti Dövlətinin sərhədləri daxilində nəşr edilən əsərləri 
toplamağa başlamışdır. Öz fondunda müxtəlif əsərləri, dillərdə ədəbiyyatı 
toplamağı bacaran ən qədim və ən büyük universitet kitabxanasıdır. Türkiyo 
Böyiik Millət Məclisi Hökumətinin yaradılması (23 Aprel 1920) və  Türkiyə 
Cümhuriyyətinin elanım (29 Ekim 1923) izləyən illərdə Darülfünım 
Kitabxanası adtnı dajiyan bu kitabxana, 1933-cü ildə həyata keçirilən 
universitet islahatı /lə İstanbul Universiteti Mərkəzi Kitabxanası adını 
almışdır. llk rəhbən Hasan Fehmi Ethem Karatay xaricdə kitabxanaçıhq ali 
təhsili almış bir memardır. Türkiyənin digər universitet Kitabxanalarına 
nisbətdə avtoı:iatlaşdırmaya keçməsi daha gec və yavaş olsa da, əski və yeni 
binalarında nıilli və beynəlxalq səviyyədə istifadəçilərinə verdiyi xidmətlər, 
kəmiyyət olıraq yüksək sayda və keyfıyyət olaraq da çox müasirdir. Bu 
çağdaşlaşrmda, müasirləşmədə son yeddi ilin gotirdiyi yeniliklər üstünlük 
təşkil edir Onun kataloq sistemi, inkişaf etdirilərək bu gün də fəaliyyət 
göstərməkdədir.

İstaıbul Texniki Universitetində (1944) mərkəzi kitabxana ilə yanaşı, 
iakültə Litabxanaları da fəaliyyət göstərir. Onun fondunda 60 236.min nüsxə 
ədəbiy^at fondu tormalaşıb ki, bu da əsasən universitetin tərkibinə daxil olan 
texnik' məktob və liseylərin kitabxanalarımn toplusudur.

Drtadoğu Texnikı Universietinin kitabxanası Ankara şəhərində yerləşir 
və 1957-ci ildə əsası qoyulmuşdur. Müasir tipli kitabxanadır, 70 min nüsxə 
odaMyyatdan ibarət fonda malikdir və geniş beynəlxalq məlumat mübadiləsini 
hcyata keçirir.

( ukurova Universiteti Kitabxanası (Adana) Universitetin K ıtabxanası 4 
Aprcl 1979-cu il tarixində Kitabxanaçıhq Institutu tərəfmdən Tibb
l akiiltosinin Dekanlıq binasında açılmış vo 1997-ci ilin Yanvar ayında yeni
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binasma köçürülmüşdiir. Kitabxanamn fondu 155.000 kitab, 90.000 niisxo 
dövri noşr. 797 ədəd qədim niisxələr, 2161 odod dissertasiya avto-rcfcratlan 
(Akademik Aşama Dosyası) vo 9 çeşid CD verilonlor bazasından ibarotdir. 
Cukurova Universiteti Kitabxanasında müollitnlorin, toloboloıin vo digor 
todqiqalzılarm ehtiyac duyduqlan informasiya axtarışı xidmətlori üçün kifayət 
qədər PC və CD molumat bazaları mövcuddur. Kitabxana fərqli elm 
saholəriııə aid 20 odod molumat bazası ilo (Blackwell Synergy, Cambridge 
Journals Online, C.Ü. A'dan Z'yc Elek-tronik Dcrgi Listesi, Ebsco Host - 
Academic Search Prcmier, Ebsco Host - Business Searclı Premier, 
Engineering Village 2, IEEE/IEE Elcctronic Library (IEL), lnstitutc of 
Physics, ISI - Web o f Science (Sciencc Citation Index, Social Sciences 
Citation Indcx), Kluwer Online, Math Science Net, OVID, Oxford Online 
Journals, ProQuest AGRICOLA Plus Text, ProQuest Medical and Health 
Package, Science Direct, Springer Eink, Swetwise və Wiley InterScience) 
istifadəçilərinə xidmot etməkdədir. Eləcədə 1500 odod müxtolif mövzularda 
fılm, kitab, jıırnal və elmi CD resurs mövcuddur. Kitabxananın müxtolif 
yerlorindən toplam 90 internet bağlantı nöqtəsi fəaliyyət göstərir. Kitabxana, 
Türkiyədəki 12 Avropa Biıiiyi Sənədləri Morkozindon biridir. Kitabxana; 
Konfmns Zah, Oxu Zalı, Dövri Nəşr Zalı, Yeni Adana Qozcti Xiisusi Foııdu, 
Müraciot. mənbələri və Informasiya Morkəzi, CD Fondu, Sorbost çalışma Zalı, 
Aktual Nəşriər, Qodim vo Nadir əsərlər Fondu, Disscrtasiyalar və Avtore- 
feratlar (Akadcmik Aşama Dosyaları) Fondu, Avropa Birliyi Nəşrlori Fondu, 
İntcrneto çıxışı olan Termınallar, Xiisusi çalışma kabinetlori vo fşorg Zalı ilə 
xidmot etməkdədir.

İbtidai və orta ümumtəhsil nıəktəblərinin I və II pilləlori vo peşo 
nıoktoblori kitabxanaları Türkiyədə bir ad altmda məktəb kitabxanalan adı 
altında fəaliyyət göstərir.70-ci illərin əvvəllərində ölkədo ümumilikdo 700 min 
nüsxə fonda malilc olan 1800 məktəb kitabxanasınm olduğu monbolordo qcyd 
olunur. Oksor ibtidai moktoblordo, xüsusilodo ucqar rayonlarda yerloşon 
məntəqələrdo kitabxanalar mövcud olmayıb. Məktob kitabxanaları 1975-ci 
ildon Maarif Nazirliyinin rohbərliyinə vcrilmişdir. U/.un illor bu kitabxanalar 
(xüsusilo də ibtidai moktəblərdə) maarif və mədəniyyot oıqanlarınm fəaliyyot 
dairəsindən kənarda qalmışdır. Ilesab edilirdi ki, moktob kitabxanalarmm 
xüstısi diqqoto chtiyacı yoxdur, onların təşkili vo inkişaf etdirilmosi ilo 
moktoblər özləri moşğul olmahdırlar.

İdarə və miiəssisə kitabxanalarına morkozi dövlot tosisatlarının, 
nazirliklorin, müxtəlif idarə və müossisələrin kitabxanaları daxildir.

Xüsusi kitabxanaların bu şobəkosino elmi və mülki idarolorin vo 
müxtəlif qeyri-dövlət toşkilatlarımn kitabxaııaları daxildir.Bu tip kitabxanalar 
fondunu monsub olduqları idarəlorin profılino vo mövzusuna uyğun olaraq
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satınalrna, kitab mübadibsi vo hodiyyələr vasitəsilə komplektiəşdirilir. Belə 
kitabxaııaların on böyükləri Türk Tarix Cəmiyyətinin kitabxanası (Ankara, 
1931), Geoloji araşdırmalar İnstitutunun kitabxaııası (1935), Türk Linqvistika 
Cəmiyyotinin kitabxanası (1932) və s.-dir. Onların fondunda 15 mindən 60 
min cildə qodər kitab və dövri nəşrlər saxlamhr.

Memorial və muzey kitabxanaiarıda Türkiyədə geniş yayılmışdı. 
Dünyada orəb, türk və fars dillərində olan əlyazmaların 80%-i Türkiyənin bu 
tip kitabxanalarında saxlanüır. Burada, həmçinin erməni, yunan, latın və s. 
dillərdə olan əlyazmalara da rast gəlinir. Əlyazmalann dəqiq sayı məlum 
deyil, çünki onların çox hissəsi biblioqrafik təsvir olunmamışdır. Bundan 
başqa şəxsi külliyyatlardan əlyazmaların kitabxanalara verilməsi prosesi tam 
başa çatdırılmamışdır. Əlyazmalardan başqa, bu kitabxanalarda həm də köhnə 
çap kitabları da saxianıhr. Belə kitabxanaların ən böyüklərindən. Topqapı 
sarayımn muzey kitabxanasmı (1718), Süleymaniyyə məscidinin kitabxana- 
sım (1752), Aya-Sofya məscidinin kitabxanasmı (1740), Nuruosmaniyyə 
kitabxanasını (XVIII əsr), Millət kitabxanasını (1916) və s. göstərmək olar. 
Süleymaniyyə kitabxanasında 1975-ci ilə olan məlumata görə öz 
müəlliflərinin. adını daşıyan 94 kolleksiya vardır ki, bu da 63908 əlyazmadan, 
32629 köhnə çap kitablardan, 4381 mikrofilm və 222 əlyazmanın 
fotosurətindən ibarətdir. Adlan çəkilən kitabsaxlayıcılardan başqa Türkiyədə 
və xaricdə yaxşı tanman, məşhur Köprülü kitabxanası(1616), Atıf əfəndi 
kitabxanası (1741), Raqib Paşa kitabxanası (1763), Murat Hoca kitabxanası 
(1745) və bir çox başqa bu kimi kitabxanaların da adlarmı qeyd etmək olar. 
Onlarm fondunda 2 mindən 17 minədək əlyazma və köhnə çap kitablar 
qorunub saxlanıhr. Bütün bu memorial və muzey kitabxanalan əsasən 
İstanbulda yerləşir.

Kütləvi kitabxanalar bir çox nöqteyi-nəzərdən (təşkilati, maliyyə 
təminatı, fondunun həcmi və tərkibi, komplektləşdirmə, kadrlann vəziyyəti, 
oxuculara xidmət və s. baxımdan) kifayət qədər geniş və bir-birindən fərqli 
şəhər kitabxanaları şəbəkəsidir. Onlann bir çoxlarmm fondunda köhnə çap vo 
əlyazma kitabları da vardır. 1975-ci ilin məlumatına görə 3 min. çap 
əsərlərindən və 160 mindən çox əlyazma kitablanndan ibarət fondu olan 334 
kütləvi kitabxana mövcud olmuşdur. Bu kitabxanalar öz fondlarını Kitabxana 
idarəsinin köməkliyi ilə satın almaqla, pulsuz rəsmi nəşrlərin və hədiyyələrin 
verilməsi yolu ilə komplektləşdirir. Türkiyədə 3 ən böyük kütləvi kitabxana - 
Ankara kütləvi kitabxanası (1928), Bəyazid məscidi yanmdakı kitabxana 
(1882) və İzmir Milli kitabxanası (1912) məcburi nüsxə alırlar. Böyük kütiəvi 
kitabxanalar sırasına İstanbul bələdiyyəsinin kitabxanasını (1929) və Bursa 
kütləvi kitabxanasını (1948) da aid etmək olar. Onların fondunda 10 mindən 
100 minədək kitab saxlamhr. Kütləvi kitabxanalar Mədəniyyət Nazirliyi
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tabcçiliyində olan Kitabxana idarəsiııin rəhbərliyi altındadır. Onlar nsasən 
dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. 1975-ci ildə bu kitabxanalara 85 mln. türk 
lirəsi həcmində maliyyə vəsaiti ayrılmışdır. Qeyd edildiyi kimi kütləvi 
kitabxanaların təşkilində bələdiyyələr də iştirak edirdi. Kitabxana binalarının 
inşasında, onların fondunun təşkilində yerli kitabxana cəmiyyətləri və xüsusi 
şəxslər böyük rol oynayırdılar. Bundan başqa şəhərlərdə xalq cvlərinin, kənd 
ycrlərində isə oxu zallarınm (halk odaları) kitabxanalan da əhaliyə kitabla 
xidməti həyata keçi-rirdilər. Onlar Xalq Maarif Idarəsi (Halk eyitim gencl 
müdiirlüyü) tərəfındən yaradılır, təşkil olunurdu və əsasən adı çəkilən idarənin 
qərarı ilə ııəşr olunan ədəbiyyatla komplektləşdirilirdi. Kitablann müəllifini və 
mövzusunu xüsusi komissiya müəyyən edirdi. 1955-ci ildə Maarif 
Nazirliyinin qərarı ilə kütləvi kitabxanalar kənd yerlərində evə kitab verilişi 
bölmələri açmış, «yeriyən» (səyyar) və ya stasionar kitabxanalar təşkil 
etmişdilər. Bü kitabxanalar maliyyə imkanları və məkan şərtlərindən asılı 
olaraq avtobuslarda gətirilirdi. 70-ci illərin əvvəllərində ölkədə 2 mindən artıq 
xalq evləri və oxu zalları var idi. 1974-cü ildə Ankara, Ərzurum, Əskişəhər, 
Qaziantep, Adana, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Ordu və digər şəhərlərin 
ətrafındakı kənd yeıiərində 15 «bibliobus» xidmət göstərmişdir. Rəsmi 
məlumatlara görə «yeriyon» kitabxanalarda 377486 oxucuya 55012 kitab 
verilmişdir və 31313 oxucu qeydə almmışdır. Ümumilikdə 1974-cü ildə 372 
bölgədə əhaliyə belə kitabxana xidməti göstərilmişdir. Belə ki, türk 
kəndləriniıı böyük hissəsi kitabxana xidmətindən məhrum qalmışdır, çünki bu 
işin təşkili üçün kütləvi kitabxanaların çox cüzi hissəsi Kitabxana idarəsindən 
maliyyə vəsaitİ, nəqliyyat və kadrlar ala bilirdi. Uşaq kitabxanaları və kütləvi 
kitabxanalarm uşaq bölmələri Türkiyə Respublikası üçün yeni kitabxana növü 
idi. İlk uşaq kitabxanaları 1952-ci ildə açılmışdır. 1975-ci ildə onların sayı 
300-dən çox olmuşdur.

TÜRKİYƏ CUMHURİYYƏTİ MİLLİ KİTABXANASININ 
YARADILMASI VƏ FƏALİYYƏTİ

Qədim və orta əsr Türkiyəsində kitabçılıq və kitabxanaçılıq 
nıədəniyyətinin bir sıra elementləri Azərbaycaıı mədəniyyəli ilə ortaq 
əlamətlərə malik olmuşdur. Türkiyə ərazisi diinya mədəniyyətinin beşiyi olan 
bir çox sivilizasiyaların yaranması və yayılmasına şahidlik etmişdir. Zəngin 
tarixi hadisələr, insan zəkasının nailiyyətləri, miiharibələr və yox olmuş 
sivilizasiyalar 'I urkiyə ərazisində baş vermiş. bəziləri tarixin dərin qatlarında 
qorunub saxlanmış, bəziləri ilə bütünlüklə silinib yox olmuşdur. Türkiyə 
coğrafiyasında ən erkən dövrlərdən əlifbaların yaranması, ilk yazt matcrialları,
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kitab və kitabxana mədəniyyatinin yaranması ib  əlaqədar xeyli tar' ' 
arxcoloji və faktoqrafik məiumat qorunub saxiamlmışdır. Orta osT ' a ' 
xüsusilo inkişaf etmiş kitabçılıq və kitabxanaçılıq ənənəbri tarixi mənbəbd * 
təzkirə və digər sonədlərdə öz geniş təsvirini tapmışdır. Suitan Bəyazid'3’ 
Sultan Sulcymamn saray kitabxanaları dövrünün dövlət kitabxanası m'li: 
kıtabxana statusu daş.mış və zamamn ən möhtəşəm kitabxanaJarındnn w • 
olmuşdu. ÜU1

Türkiyənin cənub qərbində arxeoloqiar tərəfındən tap.lm .ş Hett imneriv, 
s.mn xarabalığında üzo ç.xm.ş kitabxanada gil kitabələrin nmxi əlitha i]ə vSdl 
djldə ya/ılmış olmasmı mutəxəsısslər müəyyən etmişdir. Bu ərazidə müxtəlif 

” '‘W 3>b«"inyaradıimast v ,  bşokkQI etm»s i baqqlnda

Osnıaıılılann hakimiyyəti illərində Fateh Sultan M əhm ədin. Qanuni Sııltan 
Suleymanın, Sultan I Mahmudun, Sultan III Ohtm din Sıılı-m [ ır -a-

İbrahim Pasa K I, A ? , ara Rac,p  1 a?a’ NcvşehirJİ Damat
^  8 Şa VƏ dlSərİ3n kitaha daim böyük önəm verrnisşəxsı kitabxanalar VciratiTiıs və /anfxin v n ı * ı

Sultan .sarayında fəaliyyət g S s,"rf "  t  l v f  S ,, ,a l“rmi! 'M lik
edilmis Sultanın hirmv-.c' w u- ana i! c*a,m daha önəmli hesab

Bəyazid adma Dövlət butün dövlətin dicWo! mərkəzində olmuşdu.

kitabxananın 100 İ I I İ ^ S ^ ^  R D um anin 1984-CÜÜd3
dövrün kitabxana mədəniyyətink v a J ^  T  kltabda rürkj>'ədo -ycm 
tapır. Istanbulun paytaxt oldusu y L  VƏ ,nki?afi öz əksini
fəaliyyətıni təmin etmək üçün Sultan küabxanasını» ümıımaçıq
dövrdə Osmanh hakimiyvƏtinin W  • 2 ! f  m d  səronca,n verdl- Bu
kitabxanalarqurulmahd^’d-yənm nrif21”  ^ .Əmləkətın bütün nahiyələrinda
Dövrün maarif naziri Mustafa PaS;i‘s n l t ^  ^ ı f XS Sədrəzəm SoidPaşaidi. 
etdiyi kitabxananm tarixi idarə b iL ı  Bsyazıdm 1506-cı ildə təsıs
Əbdülhəmid dövbt xəzinəsindan ı nW restavrasıyas"ia başladı. Sultan II
haziran ay,n,„ 24-də k C b x ™  a y ' , ä ' ”  i m < İ  * >
açıhşj zaman. rosmi sənodlərlə «^ef 'KStatUS!a isü ,adəyə açıldı. Kitabxananın 

mətbuat səhifələrində bu k i t a b x a n . Ü , u ÜmUni.''' vazıldlĞ' halda’ bir çox 
olunurdu. Kitabxanamn daş kit b aneyı ticy° də müraciot
yazılm as.na baxmayaraq t ə d a i n f l i ^ x f ^ 3 “K itabxaneyi-ümumi-Osmani” 
dövrü.ı şərtlori ilə b c b  bir şəkil 1 'P Uman da besab edir ki, bu yazılış 
kitabxana statusu dasımıs vo fnni- 3 ,r ' Bc,:3 həqiqətdə bu əsil m illi

1884-cü ildə təmir o f c  -  
numayondəlorınin iştirakı ib  tənt-, r  t a a,im ,ərin v3 xaltl,n

nə 1 ?əki,c,ə açıhr. Kitabxanamn ilk rəhbori
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dövrünün görkəmli maarifporvəri Tahsin Ofəndi olmuşdur. Açılış zamanı 
4164 kitabdan ibarət kitab fonduna malik bu kitabxana sonrakı iliordo öz 
fondunu siirətlə artırmağa başlayır. Baş veron, ardı kasilmoyən müharibobr nə 
kitabxaııanın fondunun zənginləşməsinə imkan vermir, nə də kitabxana 
xidmotinin inkişafı etmosino fürsət yaramr. Tiırkiyə cumhuriyyoti dönomindo 
yaradilm.ş Milli Kitabxananın Ankara dönəmi bıı baxımdan daha uğurlu 
hesab edilə bilər.

Milli Kitabxana 39.000 kvadrat metrlik, yeni layihəyə əlavolor ctməyə 
imkan verocək genişlikdo bir sahədə tikilmişdir. Modem bir quruluş tərzində 
üç blokdan ibarət olan Milli Kitabxana binası rəhbər bürolardan, iimumi və 
xüsusi təyinatlı oxu zallarından, qrupla işləmə otaqlarından, personal 
biirolanndan, gözəl sənətlərb bağlı iş otaqlarından, havalandırma vo 
siqnalizasiya ib  təmin olunmuş depolardan ibarətdir. Ayr.ca, bir sərgi zah ilə 
bir çox məqsədlər üzün istifadə oluna biləcək iki iclas zalı da mövcuddur. 
Eyni zamanda yeni binada. İnformasiyanm emalı Mərkəzi, Damşan Kitablıq, 
Atatiirk Bəlgəliyi (Sənəd), Kitab Təmiri və Restavrasiya Laboratoriyası, 
Mikrofilm Arxivi ilə ofset zap texnikasm. istifadə edən tam təminatlı bir 
Noşriyyat, Mikrofılm və Foto Laboratoriyası ib  yeni vəzifəbr həyata 
kezirmoyə başlamışdır. Milli Kitabxananm missiyası - milli mədəniyyat 
araşdırmaiarmı dəstəkbmək, bu məqsədə yararlı Ölkə daxilindo çap olunmuş 
bütün əsər və sənədləri, ölkodən xaricdə türk mədəniyyətinə aid bütün nəşrlərı 
bir araya toplayaraq əsash bir mərkəz meydana gətirmək, dünyada Türk 
dövlətini maraqlandıran- nəşrlərı izləmək və təmin etmək, eyni zamanda hər 
növ elm və sənət çahşmalar.nı asanlaşdırmaq məqsədiylə tədqiqatçılara vo 
oxuculara xidmət etmək, milli mədəni xəzinə morkəzi olaraq ölkə daxili və 
.xariciııdə informasiya axınını təqib etmək, toplayıb saxlamaq, btitün bunlara 
bağlı olaraq ölkənin milli mədəni əlaqələrinin siyasi təsirlərdən uzaq olaraq 
yönləndirilməsində iştirak etməkdən ibarətdir. Milli kitabxana Türk mədəniy- 
yotinin aynası, milli mədəni xəzinə və Türk milbtinin yaddaşıdır. Miüi 
Kitabxananın qarşıya qoyduğu məqsəd, beynəlxalq informasiya axının.n 
morkəzi halına gələrok, cəmiyyətin mədəni inkişafına vo iqtisadi cəhətdon 
genişlənmosinə, informasiya cəmiyyətinin yaradılmasında mühiim rol 
oynamaqdır.

Miİli Kitabxana kitab, əlyazması, nadir nüsxəbr. ərəb əlifbalı çap 
əsərləri, giinlük qəzet, jıırnal, büllcten, illik, afışa, xəritə, not, səs yazısı (CD 
və kaset), rəsm və s. materiallardan ibarot olan 2.560.372 vahido nıalik bir 
fonda sahibdir.

1940-c. illərin sonralarında yaranmış və formalaşma prossesini həyata 
keçirəıı Türkiyə Cumhuriyyəti MiIIi Kitabxanası 1950-ci illərdo bütün ölkodə 
kitabxaııa xidmətinin yaxşılaşdırılmas. ilə əlaqədar xcyli faydalı tədbirlər
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hnyata keçirdi. Bu tadbirləri əsason bir ncço istiqamətdə rnüəyyənbşdirm^
olar. Biriııci MiJli Kitabxana Türkiyə Cümhuriyyətinin tarixi ənənəlann
söykənorək maarifpərvər ziyalıları ucqaıiarda kiçik kitabxanalar yara tm aq  vt

bu məqsədb vəqflorin yaraddmasma təşviq etdi. İkinci, dövlət v ə s a i t i n i n
imkan vcrdiyi dərəcodə səyyar kitabxanaların yaradılması və o lç a tm a z  ucqar
orazilərdo kitab və kitabxana xidmətinin təşkiJini təmin etməyə səvbr
göstorildi. Üçüncü. kitabxanaçı kadrlann hazırlanması məqsədilə xiisusi təhsi'l
probiemini gündəmo gətirdi və lıəyata keçiriJməsi istiqamotiucta əməli işlor
gördii. Noticodə 'Jurkiyə ərazisində XaJq kitabxanalanmn böyük bir səbəkosi
yaranmış və fbrmalaşmış oldu. 1991-ci ildə Türkiyənin görkəmli xeyrivəçi
maarifpərvər və kitabxanaşünası Mustafa Gözəlgözün yazmış oJduğu “Eşşəkli
kıtabxanəbr kıtabında bu işin böyük müvəffəqiyyətlə həvata keçlrilməsi ö/ 
əksıni tapır.

J 975-cı ildə Miili Kitabxananın fondunda türk və xarici dillərdə 560 min
çap kıtabı 3522 əlyazma, 9137 əlyazmamn mikrofiJmləri, 955555 ardı davam
cdən nəşrlər vardı. Kitabxanada xəritələr, atlaslar, notlar, afişalar təsviri
mcəsənət əsərlən, qrammofon vallan və digər audiovizual nəşdər do 
sdxianuiır.

rn,,,!,,1!9 !!;!0' ° rt“lann<iakl 'Mlumala goro M illi Kitabxananın iimıınıi

İ  l  k r " r Z ! ı  " Ç° X ld‘' ° " lardan 680 minini elınin “A * ™
ə l v Jm ? T “  ƏrSb' &rs və « *  d,lind:> <*» <P*» 
məcnnıəhri S ln ftH  “ g X“ 'Əbr’ 329'Un“ atlas,ar- 520°->ltt ”oi 
coxän 10 ’l, ü • mllXt3Uf Plakat V3 af,5alar- 1«  -oimfeD

m ikraülm br vo s. təşkH^edirdi.  ̂ 0İa” "ƏSrlƏr’ 94°°-dM Ç0Xl“ '

m a K ra d !„1 b ^ t mnt Uma‘'"a 8<!.ra' Türk>y0 M i|l> Kitabxanas, 2560372  niisxs 
nadir əsərbr ərəb əlifh!^Əngln °'! ' ma,ikt,i!"- Buraya kitablar, əlvazmaları. 
iliikhr afisaiar xərit^l əsər 3r>’ Sün(k lik  qəzetlər, jurnaHar. bülitcniər.

Ä  Ä ’ ■Ş3W,lər’ rəsmi sənəd,sr' C D « ka-  

ba,l, i,“ y n -1v ; ; t r ht v i x Hlif  kf eksiyaiardak> ^  * « « »  « * * »

Ä t f f i Ş  IƏhVİ' VCTİImİ5 14218 —
kitablar kinıi x ü L sr b ir^ Iä b ä r d a ^ lx to T ^  f f '  "Ə5' b r  qada8a» ° l“™ıuş 
çalan iısnıin kitablar o zatnan hərbi vää[v‘' ■mlqdari “ mİ 5' 6 ml"Ə
Onların .•ırasında əsasən Rusivada c-m ! j  5™ >tmdə qadağan edıimışdı. 
Karaosmanogluuun “Yabaıı” R 0' ™ ’l lş.k>tablar’ *>=>«» r « f *  Q * «  

kiıııi məlışur əsərlərinin kiril « ä ,  ’i b ?  "" ° ? “ h  * • * '
qadağa aradaıı götürüldü. ' ' Ç‘XmiŞ nc,>rlərı də vardl- Sonralar bu
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Tüvkiyo Milli Kitabxanası ilin təxminon 350 günü səhor saat 9-dan 
axsam saat 92-yə qədər pulsuz olaraq bütün oxucuların üzüno açıqdır. Adnan 
f")tiiken Müican, Respublika, İbn Sina oxu zallan eyni /amanda 1000 
oxucuya xidmət göstərir. Kitabxanada hər gün orta hesabla 1500-2000 oxucu

taydalanu'- , . . ... •
Milli K itabxanam n miiasir texniki avadanhqlarla toehız edılm ış oxu

zallarından və abonement şöbəsindən hər il təxminən 50-55 milyon oxucu
istifadə edir. . .  . . . ,

Bueünə qədər Milli Kitabxanamn direktoru vəzıfəsını bu şəxslər ycnnə
vctirm isdir Adnan Ötükən, Sami N.Özərdim, İzzət Özgüç, Əsın Karaaslan,
Dr.Mustafa Nejal Səfərcioğlu, Dr.Müjgan Cunbur, Şahvka Unal, Altınay
Scrnikili, Tuncel Acar, Cəlal Taxa. „ ını,  ?n

Milli K itabxanada 200 əm əkdaş çahşır, lakın onllardan yalnız

nəfərinin kitabxanaçılıq ixtisası vardır.
Türkiyədə ilk dəfə Milli Kitabxananın arxivi iıçün 3 mərtəbəh yeraitı 

anbar nozordə tululmuşdur. 72 otaqdan ibarət yeraltı anbarın bağlı ıstıtado 
sahəsi 24 min 450 kv.m. olacağı nəzərdə tutulmuşdur.

Hazırda təxminən 40 min kv.m-lik istifadə sahos! ılə lurkıyəmn ən 
böyük kitabxanası nıövqeyinə çıxan Milli Kitabxanamn tondu təxmınən j  
milyon nüsxə ədəbiyyatdan ibarətdir. Bu əsərlər təhlukəsızhk və 
iqlimləndirmə baxımmdan xüsusi olaraq tikılmış kıtabsaxlayıcıda qorunur. 
Bununla belə, gündən-güno artan kitab fondu üçün movcud k.tabsaxlayıc.da 
kifayət deyil. Təkcə bu faktı göstərmək kitayətdn k.. hazırda rurkıyədə ıldə 
təqribon 20 min kitab nəşr olunur. Deməli, hər ıl orta hesabla Mtllı 
Kitabxanan.n fonduna ən azı 20 min vahid çap məhsulu və d.gər malenallar

daxd edıhr. ^ ^  MüU Kitabxananın səlahiyyətli şəxsləri kıtabxananın

bağçasmdakı yerin altmda nəhəng bir kitabsaxlayıcıs. ıtışa edtlərək ıst. adəyə 
verilmosi ilə bu problemi həl) etməyə qərar verdı. M.lh Kıtabxanamn kcçn tş 
direktoru Tuncel Acarm təklifi ilo ortaya çıxan yeralt. arx.y uçun Dovlə 
Planlaşdtrma Təşkilattna müraciət edildi. Dövlət Planlama ləşkılatı murau 
qobul edərok inşaat işlərini 2008-ci ilin Dövlət sərmayə pmqrannnu dax .lodu  
İnşaatm tcnder və maliyyə işlərinə də həmin ildən başlamldt. k ılabm layu. Ja 
iqlimlandirmo və təhlükəsizlik sistembrinin yanın a ı vo rc Ş < • 
sistemləri kimi müasir texnologiyamn bütün ımkanlan da .st.fado "d lləokd  r- 

Ha/.ırda Türkiyə Milli Kitabxanasmm mtssıyast mdh mədəmyyət 
araşd.nnalanm dəstokləmək, bu məqsədə yararl. ölkə dax.hndə çap olunmuş 
bütiin əsər və sənədləri, ölkədən xaricdə türk m ə d ə n . y y ə t n ^ ə  a.d butun nəşr ə
bir araya toplayaraq əsash bir mərkəz meydana gətırmək, dunyada 1 rk 
dövbtini maraqlandıran nəşrləri izləmək və təmm ctmok, eym /amanda
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növ elm və sonət çalışmalarını asanlaşdırmaq m əqsədib tədqiqatçılara vo 
oxuculara xidmət ctmok. milli mədəni xəzinə mərkəzi olaraq ölkə daxili vı 
xaricində informasiya axinini izləmək, topiayıh saxlamaq, bütün bunlada 
bağlı olaraq ölkənin milli mədəni əlaqələrinin siyasi təsitiərdən uzaq olaıaq 
vönəldilməsində iştirak etməkdən ibarətdir.

1946-cı ildə Adııan Ötüken tərəfmdən yaradılmış 'Iurkiyə Milli 
Kitabxanası xarici ölkənin milli kitabxanalan ilə müqayisədə çox gənc bir 
kitabxana olmasma baxmayaraq bu gün maiik olduğu maddi-texniki bazası 
baxımmdan son dərəcə zəngin bir kitabxanadır. Miili Kitabxana vsözün həqiqi 
mənasında türk mədəniyyətinin aynası, milli mədəni xəzinə və tiirk mülətinin 
milli yaddaşıdır.

Türkiyə Milli Kitabxanasmın qarşıya qoyduğu məqsəd beynəlxalq 
informasiya axmmın mərkəzinə çevrilərək, cəmiyyətin mədoni inkişafmda. 
iqtisadi cəhətdən genişlənməsində, informasiya cəmiyyətinin yaradılmasmda 
mühüm rol oynamaqdır.

TÜRKİYYƏ CUMHURİYYƏTİ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİ 
KİTABXANASIVƏ MÜASİR KİTABXANA XİDMƏTİ

v .. ... 1 ürkiyə Cümhuriyyətinin 85 illiyi ilə əlaqədaı* çap edilmiş “Məclis 
Kütübxanəsi bülleteni Türkiyə parlamentarizmində kitabxana fəaliyyətinin 
mühum rolunu məzmunlu şəkildə ifadə edir.

1920 -  ci ildə Türkiyə Böyük Millət Məelisinin fəaliyyətə başlaması 
n* ıfJm| VaT ^ a ^itabxanası istifadəyə verilmişdi. Aydm Miilət vəkili

r. azıar ıtabxanamn ilk rəhbəri olmuş, məclis kitabxanasmm ilk fəaliyyət 
sıyasətmı müoyyonləşdirərək həyata keçirmişdir. 5 nofərdən ibarət “kitabxana 
s- f y- ; u, l3s,s ed3rək 1 V3 11 Osmanh məclisinin rəsmi sənədlərindən ibarət
ı -ı ° !r r  f ! . 0C|- ^ƏZet’ Jurna  ̂ və digər materiallar kitabxananm fonduna 
axı e ı ır. üəyyən olunur ki, Məclis kitabxanası özünə qədərki, məclis 

xana aımın varislik pıinsipini qorumuş və ənənələri iııkişaf etdirmişdi.
_ , ,, 5 . cı. 1 f  ’st*fa(ləyə verilmiş məclis kitabxanasmm yeni binası
fır'iin r  f !  ° binadan fərqli oİaraq Parlament kitabxanası
m v i ' mış  ̂vo istifadəyə verilmişdir. 2550 kv.metr əraziyə malik 
imlVni- * ^  xanaŞ> xüsusi layihə nəticəsində, perespektivdə qenişləndirmə 

isüladoyə'veri 1 mişdi ^  ^  mÜaS'r kitabxana strukturuna malik şəkildə

, ,..a .̂xana ^A R K  proqramı ilə təmin olunmuş, elektron kataloqu
uhlm ış, zəngm kıtab və sənədlər fondu formalaşdmlımşdı. Ölkə
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daxilində çap məhsullarınm məcburi nüsxələrini alır, xaricdə çap olunan 
nəşrlərin seçilmiş komplcktləşməsini həyata keçirir.

Türkiyyə Cümhuriyyəti Döyük Millət məclisinin kitabxanasınm kadr 
təchiz.atı məsələsində xüsusi həssaslıqla həyata keçirilir. Kitabxananın müdir 
vəzifəsini Uıtmaq üçün mütləq kitabxanaçılıq təhsili almaq və 5 ildə artıq 
parlamentdə iş təcrübəsinə malik olması tələb olunur. Hal haz.ırda 
kitabxananın yüksək peşəkaıiardan ibarət kollektivi formalaşmışdı.

Məclis kitabxanası dörd istiqamətdə fəaliyyətinin inteqrasiyasım
həyata keçirir.

I istiqamət, Avropa şurası və Avropa parlamentləri ilo informasiya və
rcsurs mübadiləsi. ........................

II istiqamət. l urk dilli respublikalarm parlamentləri ib  informasıya və
rcsurs mübadiləsi. . . .

III istiqamət, islam ölkələri parlamentləri kitabxanaları ilə informasıya
və resıırs miibadiləsi.

IV istiqamət. Dünya parlamentləri kitabxanaları ilə informasiya və
resurs miibadiləsi.

Kitabxana əlaqələrinin genişliyi və əhatəliyi baxımdan unikal ləalıyyət 
həyata keçirməkdodir. İslam ölkələri parlamentlər arası əlaqəbr kontekstində 
də Məclis kitabxanası geniş fəaliyyət göstərməkdədir.

Həyata keçirilən inteqrasiya və resursların mübadilosi qeyd olunan 
bütiin istiqamətlərdə xüsusiyyətbr nəzərə alınaraq həyata keçırılır kı, hər 
istiqamət müstəqil şəkildə araşdm'nä obyekti ola bilər.

Türk dilli respublikalarmm parlamentbrarası əlaqolərinin pıeoritet 
təşkil etmosi məclis kitabxanalarınm da əlaqolərində öz əksini tapmaqdadır. 
Qarşıhqlı səfərlərin, yazışmaların və resurs mübadiləsinin gcnişliyi bunu 
sübut edir. Əlaqələr inkişaf dinamikası və keyfıyyət dərmhyı - bu 
miinasibətlərin yäxm illərdə daha genişbnəcəyinin iddia etnıəyə bızə əsas
verir. , .

iü rk  PA-mn aprel ayında 2011-ci il Astanada keçiriləçək növbətı
yığıncağında Parlament kitabxanalan arasmda yeni biv prolokolun ım/a-
lanması nəzərdə tutulmuşdur. Hal-hazırda həyata keçirilən əməkdaşl.q və
informasiya mübadibsi bu protokolların imzalanmasından sonra yenı huquqı
əməkdaşlıq mərhələsinə qalxacaqdır.

Kitabxananm clmi tədqiqat şöbəsi 1982-ci ildə yaradılmış və əsas 
tədqiqat obyekti m ilb t vəkilbrinin məlumat chtiyacının öyrənılməsı, 
sorğulann yerinə yetirilmə dərəcəsi, m ilbt vəkilinin peşəkar ləaliyyətincə 
məlumat təminatmın rolu problcmlərini öyrənməkdən, hüquq, ckologiya, 
bcynəlxalq münasibotbr, siyasot və ictimai elmlər sahəsmdə məlumatm 
analizi həyata kcçirilir. Xarici dilbri bibn peşəkar mütəxəssıslər kollektıv.
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formalaşmışdır. Dünyanın miixtəlif istiqamətbrindən daxil olunan moluuıat 

analiz olunur və istifadoyə tövsiyə edilir. M ilb t vəkiliərinin sorğuları 
əsasmda, dövbt əhomiyyətli və ya dünya gündonıirıdo olan məsəJəhrfo 
olaqədar biblioqrafıq və informativ icmalar hazırlanır və hesabatlar verilir.

Motbuatda və kommunikasiya vasitəsi ilə ötürülən molumat kiitlasi 
mütəxəssislər tərəfindən öyrənilir və sistemləşdirilir. Kitabxana elektron 
resurslarm xüsusi sistemloşdirilmiş fonduna malikdir. Kitabxana fondunda 
300 min niisxə türkcə və xarici dillərdə olan çap məhsulu saxiamlmaqdadır. 
Ilor il 10-15 min niisxə çap vahidi və ya elektron resursdan ibarət yeni 
materiallarxüsusi seçimdən keçməklə kitabxana fonduna daxil edilir.

Kitabxananm hesabatlarından məlum olur ki, Osmanlı dövründən 
başlayaraq qəbul edilmiş sənədlərin 90%-n elektron formatda hazırlanıb və 
sistemə daxil ediiib. Bu sahədə kitabxananın qabaqcıl təerübosi diqqəti cəlb 
edir və əhəmiyyətlidir.

Kitabxana ilk növbədə millət vəkillorinə geniş mənada kitabxana - 
informasiya xidməti göstərməkdədir. Bununla yanaşı kitabxananm əsas 
qaydalarına riayət etmək şərti ilə hər hansı bir vətəndaşa da xidmət göstəriiir. 
Kitabxananın elektron kataloqu və resursları sosial şobəkələr vasitəsilə kütləvi 
istehlakçının da istifadəsinə şərait yaradır. Bu baxımdan məclis kitabxanası 
proqresiv xidmət siyasəti həyata keçirməkdədir.

Parlamentlər arası məlumat mübadiləsini həyata keçirən mərkəz 
funksiyasını artsq parlament kitabxanaları həyata keçirir. Bu məqsədb 
vaxtaşırı seminarlar, treninqlər və təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə qarşılıqlı 
səfərlər həyata keçirilir.

Türkdilli Dövlətlərin Parlamentlər Assambleyası (Türk PA) son illər 
fəaliyyətini xeyli genişləndırmişdi. Vaxtaşırı keçirilən görüşlər, qəbul edilən 
rəsmi sənədlər münasibətlərin inkişaf dinamikasını ifadə edir. Yaxm illərdə 
Paılament kitabxanalannın inteqrasiya prosesində yeni addımlarm atılnıası 
ehtimal edilir. ESPRD-mn (Avropa Parlamentlərinin Sənədlərin Araşdırılması 
və Tədqiqi Mərkəzi) foaliyyəti göstərməkdədir. Parlament kitabxanalarınm  
diıcktorları bu mərkəzin müxbiri səlahiyyətində fəaliyyət göstərir vo öz 
dövlətlorını tamsil edir. Azərbaycan Milli Məclisində kitabxanası bu morkəzin 
foaliyyotində öz təmsilçiliyini təmin etnıişdir.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin soıı 20 ildə formalaşmış 
kıtabxanası yaim/ ümumi Milli Lider Heydər Əliyevin dövlət başçısı olduğu 
övr ə əhamiyyət daşımağa başladı. Bütünlüklə yenidən formalaşän nıoclis 

, ,ta xanası yeni binaya köçürüldü, kitabxana fondu formalaşmağa başladı, 
beynolxalq olaqələr yaradıldı və qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və totbiqi 
hoyata keçırıldı. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin də Xalq 
Lumhurıyyətı dövrünün parlamentarlığı, Sovet hakimiyyəti illərində
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parlament kitabxanasınm ənənolori mövcud olmuş vo inkişaf yolu keçmişdir. 
Bu istiqamətdə fəaliyyətin öyrənilmosi vo qiymotləndirilmosi xüsusilə do 
parlamentlərarası əlaqələrin həyata keçirilmosində kitabxanaların rolunu 
öyronmok maraqlı hesab edilo bilər.

Ttirkiyə Ciimhuriyəti Böyiik Millət Məclisinin Moclis kitabxanasının 
fəaliyyəti öz sahəsində proqresiv yenilikləri həyata keçirən bir məktobdir. 
Türkdilli respublikalann Məclis kitabxanalarınm müasir inteqrasiyası fonunda 
digor moclis kitabxanalarının da fəaliyyətini öyrənmək vo miiqayisə etmok 
faydalı olardı. Bu istiqamətdə todqiqatlarımız da davarn edəcək.

Türkdilli Respublikaların parlamentlərarası əlaqələrdo xüsusilə fəalhğı 
ilo fərqlənən Qazaxıstan Respublikası məclisinin kitabxanası diqqəti eolb edir.
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QAFQAZ AREALINDA 
KİTAB VƏ KİTABXANALAR

Bu arcahn ərazisi özündə Zaqafqaziyanı bülünlüklo (müasir 
A'/.ərbaycan,) və İranın şinıal rayonlarmı (Cənubi Azərbaycan) birloşdirir. 
Arcalın osas dili Azorbaycan dili (o, tarixən köhnə Azərbaycan vo Azərbaycan 
dili) olmuşdur. Bundan ovvəl-ilkin orta osrlərdə burada daha çox oğu/ 
əlamotləri olan oğuz-qıpçaq tipli türk dili mövcud olmuşdur. Bu arealda 
ərəbyazıh tiirk dilli əlyazmalarm həm zəngin tarixi inkişafa, həra də mövzıı 
gcnişliyinə malik olmuşdur.

Bu fakt əhalinin türk dili ilə yanaşı ərəb və fars dilli mənbələrlə də bir 
başa tamşlığt ilo izah edilə bilər. AreaJda türk dili ilə yanaşı ərəb və fars dilli 
fcitab məhsulu eyni hüquqda dövriyə edir və islam mədəniyyətinin təzahür 
formasmı ifadə edirdi. Azərbaycan kitabı problemi ilə çox sayda görkəmli 
alimlər tədqiqatlar aparmış və kitab repertuarının geniş mənzərəsini 
yaratmışlar. Azərbaycanda kitabxana mədəniyyətinin görkəmli tədqiqatçısı. 
əməkdar elm xadımi və sahənin böyük biliçisi professor A.A.Xəiəfovun 
əsərləri son dərəcə əhəmiyyətlidir. Iərtib olunmuş kataloqlarm və digər 
məııbələrə görə, hesab edirik ki, bu areala aid olan tiirk dilli ərəb yazılı 
əlyazmalarm qoruııub saxlanılmış ən qədim niisxələrinin sayı bütiinlükdə 100- 
120-yə qədərdir.

Tədqiqatçı A. B. Dmitrieva yazır. Oğuz -  qıpçaq türk tayfalarınm Orta 
Asiyadan qərbə, Ön Asiyaya hərəkəti ilə əlaqədar olaraq Zaqafqaziyada XI 
əsrdə tiirk dilli əhali çoxluq təşkil edirdi. Onlann bir hissəsi Zaqafqaziyada, 
əsasən Azərbaycanda qalmış, bu da göstərilən rayonda dilin türkləşməsinə 
səbəb olmuşdu. (215 s. 434) XIII əsrdə yerli və gəlmə oğuz ~ qıpçaq 
tayfalarının bazasıında arcalın ərazisində Azərbaycan milləti formalaşır. 
Cənubi Azərbaycanda daha “təmiz” oğuz -türk dili təşəkkül tapır və 
saxlanılır. Şimali Azərbaycanda isə dildə qıpçaq elcmentləri aydm büruz? 
veriı. Deyilənləri ümumiləşdirərək demək olar ki, Dəclə - Fərat sahillərindən 
ıızaq şətqə doğru böyük coğrafı ərazidə türk tayfalan məskuniaşmış, müxtəli! 
arcallarda baş verən geo-siyasi proseslərin nəticəsi olaraq türk tayfalarının 
sayı ya az ya çox olaraq ərazinin iqtisadi və mədoni simasını ifadə etmişdir.

Aıcalın türk əhalisi tarix boyu mifaloji yaradıcılığa geniş yer vermışdi. 
Nəticodə, dastanlar, nağıllar, rəvayotlər, mərasim ədəbiyyatı, folklorun bir çox 
istiqaməti müəyənləşərək inkişaf edir və bütiin bunlar türk dilində baş vcrirdi. 
folklor nümunələıinin yazılı itadəsi az olduğundan və türk dilindo 
olduğundan bir sıra islama uyğun gəlmoyən, bəzən isə tamamilə zidd olan 
clcmcntlor qorunub saxlanılmam.ş və bu günə qədər də çatmamışdı. Yaz.lı 
monbolorın qorunub saxlanılmamasının iso bir çox səbəbləri olnuışdur.
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Qorunub saxlanılmış ya/.ılı Azərbaycan ədəbiyyatınm tarixi XIII osrdə 
sair lləsənoğlunun (Puri lləsəıı) yaradıcılığı ilə başlayır. Göstorilən arcalın 
bizə golib çatmış ərəbqraflkalı türk dilli ilkin ədəbi niimunələri XIII-XIV əsro 
aiddir. Bunlar Fəxrəddin Naxçıvaninin “Sihah əl-Əcəmi'’ və onun oğlu 
Səmsoddinin “Sihah əl-furs” lcksikoqradk əsərləridir. Tədqiqatçı A.B. 
Dmitricva Zaqafqaziyada türk dilli ərəb yazılı əlyazma kitablarının
xronoligiyasım göstərərək (215, s. 434) İbn Mühənnaııın kitabından
başlayaraq Nəcəf bəy Vəzirlinin XX əsrə aid olan əsərlərinə qədər bir dövrii 
qcyd edir. Fləcədə əıı çox üzii köçürülən əsərlər içərəsindo Məhəmməd
Fizulinin divanım göstərir. Belə yanaşma rus və rus sovet şərqşünashq
məktəbinə xarakterikdir. Qeyd edək ki, artıq XIX əsrin ikinci yarısmda btitüıı 
tiirk areallarında, eləcə də Zaqafqaziyada elmi və ədəbi fıkrin ifadosi çap 
məhsulu vasitəsi ilə həyata keçirilirdi. Bu baxımdan əlyazma kitabının 
informasiya daçıyıcısı kimi aktuallığı gündəmdən çıxır və o, sənot əsəri 
funksiyasını daşımağa başlayır. Kitabşünüslığın prcdmeti kimi əlyazma 
kitabının dövrü artıq XIX əsrin sonlanna doğru bitir.

XIII osrin sonunda fıloloq Cəmaləddin İbn Miihonna cənubi 
Azərbaycanda şərqi Türkistan uyğur -  türk dilinin elementlərini oks etdiron 
oğuz -  türk dilinin lüğətini vo qramatikasım əhato edən “Ilüliyyat əl-insan və 
lıolibaf' (“ insamn fıkirləri vo dilin əhatəsi” ) əsərini yazmışdır. Bu akadcmik 
əsərin yaradılması rus şərqşünaslarmm diqqətini holə XIX osrin sonlarında 
cəlb ctmişdi. Həm Melioranski, həm Molov, həm də onlara istinad edərək 
miixtəlif ümumiləşməlor aparan Dmitrieva arealda kitab mədəniyyətinin 
diizgün xaraktcristikasını verə bilməmiş və ya bunu etmək istəmomişdir.

Hürifı şair İmadəddin Nəsiminin. tiirk Divani; Nurəddin Məracin 
musiqiyə həsr cdilmiş “Məkasid əl-ədvar” (“ fırlatmanın moqsodlo'ri,,) əsəri 
(1413-cü ildə yazılmış); şairlər Qasım Ənvorin (1434 vəfat ctmişdir) vo Bədr 
Şirvaninin (1451 viıfat ctmiıdir) əsərləri; Kişvərinin ııadir Divani; Həliminin 
“Bəlır əl-qərib” (“Möcüzolər xozinəsi”) liiğəti XV əsrə aiddir.

XllI-XV əsrlərin qorunub saxlanmış nüsxələri bizo əsas verir ki, 
məntəqədə türk dilli ərəb yaztlı kitablann rcpcrtuannda dünyavi əsətlətin tam 
üstünlüyünü miişahidə edək. Bu xəlifotin dağılması və türk dilli xalqlaıın 
hakimiyyotdo'olması ilə qarşıya çtx.rdı. 1 iirk hakimlərinin ərəb və faıs dilinə, 
clocə də digər xalqlaruı dilinə və dininə tolcrantlığı arcalda biitün xalqlaım, 
din vo təriqətlərin kitabçılıq mədəniyyətinin inkişal ctməsinə səbəb oldu.

XVI əsrdə bir ncçə nohong şair və yazıçılar yazıb yaratmışdır. Onların 
əsərlorinin əlyazınalan bir çox ölkəlordə tiirk əlyazması kiıni saxlanıhı.

XVII əsrdə yazıb yaratmış yazıçı, şair, xəttat. miniatürçii və döyiişçii 
Sadiq bəy Olşar (1058/1648-ci ildə sağ idi) tərəlindən yazılmış şairlorin 
tərcümcyi halı- “Məcmə əl-həvass 1 (“Məşhurların məcmııosi ) əsəri Olşaıın
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bir neço miniatürü dövrümüzə qədər qalmışdır. Onların birində Teymur xan 
Türkmənin əksi təsvir olunmuşdur. Sadiq bəyin 1020/1611-12-ci. ildə 
başladığı bu portreti 1095/1683-cü ildə Muin Müsəvvir lamamlamışdı. (130, 
s. 183-187). Sadiq bəy fars dilində “Rəssamliq haqqında traktat” (“Qanunəs- 
siivar”) əsərinin də müəllifıdir. Əsər 1963-cü ildə görkəmli Azorbaycan alimi 
A.Y.Qazıyev tərəfmdən nəşr edilmişdir.

Saib Təbrizinin türk Divanı, Əhməd Nişatinin (1085/1674 vəfat
etmişdir) Divani; Məhəmməd Əlinin (1680 vəfat etmışdir) əsərləri və b.
yazılmış və eləcə də, XVII əsrdə Azərbaycanh Əktaşı Dağtstan hökmdarı 
Girey xamn oğlu Çuban bəyin tapşırığı ilə Qəzvininin fars dilində məşhur 
“Təvarixi Dərbəndnamə” (“Dərbəndin tarixi kitabı”) əsərini türk dilino
tərcumə etmişdi.

Şəki xam Həsənin (XVIII ə.) şeirlər toplusu, Vaqifın (1717-1797), Vəli 
Vidadinin (1709-1809), Mirzə Şəfi Vazıhin (1792-1852), Xurşud Banu
Natəvanin (1837-1897), Axundzadənin (Axundov, 1812-1878), Nacəf bəy 
Vəzirovun (1854-1926) və b. əsərləri XVIII-XX əsrin əvvəlino aiddir. Şüai 
1244/1828-29-cu ildə Dərbəndin tarixinə aid nadir əsər yaratdı. Mirzə 
Camalın, Mir Mehti Xəzaninin, Mirzə Əhmədin əsərləri avtoqraflarla 
Azərbaycan Respublikası EA kitabxanalarmda miihafizə olunur. Mirzə 
Adıgözəl bəy 1845-ci ildə Tiflis vitsequbernatoru M.P.Kolyubakinin xahişi ilə 
Qarabağnamə” (“Qarabağ haqqında kitab”) əsorini -  Qarabağın tarixini 

yazdı. Mirzə Adıgözəl bəyin tərcümeyihalı da o cümlədən Azərbaycan 
Respublikası EA əlyazmalar inistutunda saxlanılır. XIX əsrə aid olan 
Azərbaycan folklorunun külliyyatı, təbabət (əsasən xalq təbabəti) və bir sıra 
başqa əsərlər Azərbaycan Respublikası EA-da saxlamhr.

Zaqafqaziya arealında farsdilli ədəbiyyatın, dilin, incəsənətin təsiri güclü 
olduğu kimi türk dilinin də əks təsirləri son dərəcə güclü olmuşdur. Bu, 
onunla əlaqədardır ki, XIV-XVI əsrlərdə əsərlərin əksəriyyəti fars dillərində 
yazılmışdır. Caminin və fars-tacik ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərinin 
kıtabları çox populyar idı. Azərbaycan yazılı dilinin leksikasında iran 

ı ərın ən va onların vasitəsilə ərəb dilindən alınmış sözlər geniş yer tutduğu 
kımı fars dıhnın leksikasma türk dilinin böyük təsiri olmuşdur. Başqa türkdilli 
ədəbıyyata gəiıncə, XVI-XIX əsrlərdə burada özbək -  Nəvainin, Baykann, 
Uluqbəym, turk Lamıınin, Peçevinin, Nədimin, Säbitin, Türkmən Məhtum- 
qulunun əsərlərı genış yayılmışdı.

Azərbaycanda Səfəvilər sülaləsinin populyarlığmı təmin etmək 
məqsədılə Məhəmməd katib Nişati Şirazi 949/1542-43-cü ildə şeyx
' |Ə ir>ı •• .inin L . r VƏ̂ at etmi?dir) tərcümüyi halım təsvir edən, 

əvə u ının Səfat əs-səfa” (“Şadlığın təm izliyi”) əsərini və Vaiz Kəsifinin 
uzə əs şu a ə ( Əzabkeşlər bağı”) tərcümə zamam -  “ Şühədənam ə”
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C‘Ə/.abkcşlər haqqmda kitab”) adlandırılmış əsərini fars diliıulən Azərbaycan 
dilino tərctimə ctmişdir. Qəzvininin Dərbəndin tarixi əsərinin XVII əsıxlə 
Əktaşi tərəfmdən edilmiş tərcünıəsinin də adı çəkilməlidir. Əlbəttə, 
Zaqafqaziya arealında tərcümə foaliyyəti öz inkişafını tapımşdı, ancaq, nə 
qədər ki, onun xüsusi olaraq öyronilməsi hoyata keçirilməyib, onun haqqıııda 
konkret danışmaq çətindir. L.Dimitrieva hesab edir ki, " Hər halda güıııan 
edirik ki, baxdığımız areallara nisbətən iran dillərindən tərcümələr burada az 
olması ycrli ti'ırk əhalisinin bu dilləri yaxşı bilməsini təsdiq cdir." (215, s. 
436).

Arealda türkdilli əsərlər Şimali və Cənııbi Azərbaycanın. Dağıstamn 
müxtəlif şəhər və yaşayış yerlərində, Tiflis şəhərində yazılırdı. Əlyazmalar da 
elə burada, bəzi hallarda Türkiyədə və Orta Asiyada köçiirülmüşdür. 
Əlyazmaları arasında şairlərin, yazıçıların, tarixçilərin avtoqrafları, nadir və az 
rast gələn, yiiksək sənətkarlıqla yerinə yetirilmiş və bədii tərtib olunmuş gözəl 
miniatürləri olan əlyazmalar var. Azərbaycan Respublikası EA-da XIX osriıı 
səlnaməçisi Adıgözəl bəyin, Qarabağ alimi, şairi və rəssamı Mir Möhsiin 
Nəvvabın, onun Azərbaycan və fars dilində əsərlərinə 1883, 1897, 1899-cu 
illərdə köçürdüyii kitablar türk müəlifləri Nimətullahın -  liiğət tərtibatçısı 
(947/1541), Sabitin -  divanr (1124/1712) və b. avtoqrafiarı saxlanılır. 
Qorunub saxlanılan əsərlər göstərirki, Zaqafqaziyada tiirk xalqları dünya 
elminə və dünya dillorinə açıq olmuşlar. Azərbaycan ziyalısı tiirk dili ilə 
yanaşı ərəb və fars dillərini nıükəmməl bilmiş və kitabçılıq fəaliyyətində 
çərçivələri sındıraraq xalqların və mədəniyyətlərin inteqrasiyasında mühüm 
rol oynamışdir. L. Dmitrievamn qeyd etdiyi kimi “iraıı dilləri” məhfumu 
olmamışdır. Müsəlman meqa arealında anlaşma ehtiyacını təmin cdən türk 
alimləri vaxtaşırı ycni-yeni lüğətlərin tərtibinə ehtiyac duyurdu. Bu lüğətlərin 
tərtibatçıları əsasən türk və çox hallarda Azərbaycanlı nnitəxəsislər olurdu. 
Tədqiqatda qeyd ölunan lüğətlərin miixtəliflyi, onların tərkibinin analizi, bu 
lüğətlərin tərtibi zamanı azı üç dili mükəmməl bilmək vacibliyi (ikrimizi 
sübut edir. 1727- ci ildə Hindistanda Məhəmmədtağı Qaraqoyunlunuıı tortib 
etdiyi “Fərhəngi Tvirki” kitabı da bu katcqoriyadandır.

Orta əsıiərdə və sonralar Azərbaycanın mədəni mərkəzi Təbıiz idi. 
Adotən istedadlı şairlər, yazıçılar, alimlor, xəttatlar, miniatürçülər burada 
comləşmişdi. Onların özləri və yaradıcıhqları haqqında faktlar orta osr 
təskirələrindən yaxşı məlumdur. Qeyd edək ki, XVI əsrin ikinci yarısı -  XVII 
əsrin ovvəli xüsusi Azərbaycan bədii məktəbinin təno/.zülə uğranıası barədə 
tədqiqatşıların əsərlərində bir sıra məlumatlar verilir.

Azərbaycan (və köhnə Azərbaycan) dilli orəb qrafikalı əlyazmaların 
böyük bir hissəsi hazırda A/.ərbaycan Respublikası l-A əlyazmalar
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institutunda saxlanılır. Burada müxtəlif dillərdə 350 minə qədər əlyazma
kitablan və sənədlər toplanmışdır.

Fizulinin, Nəsiminin, Saib Təbrizinin əsərlərinin əlyazmalan RF -nın və 
xarici ölkələrin bir çox kitab saxlayıcılarında saxlanılır. Məsəslən, RF-nın, 
Azərbaycan, Gürciistan, Ermənistan, Özbəkistan, Türkmənistan, Sankt-Peter- 
burq, İngiltəronin, Fransanın, Çexiya və Slovakiyamn, İtaliyanm, Türkiyənin. 
İranın, Ərəb ölkəlorinin kitabsaxlayıcılannda Nəsiminin Divanmın 30-ə qədər 
nüsxəsi saxlanılır. RF EA Şİ-da 25-30-a qədər Azərbaycan əlyazması 
saxlanılır. Azorbavcan kitabımn yaranması inkişafı və yayılmasımn tarixi 
mənzərəsi göstərir ki, arealın ümumi mədəni ınkişafmda mühüm rol 
oynamışdı. Qeyd olunanları ümumiləşdirərək aşağıdakı nəticəlorə gəlmək 
olar.

1. Zaqafqaziya areahnda türk dilli ərəbyazılı əlyazma kitablarınn 
çox böyük əksəryətim dünyavi ədəbiyyat təşkil edirdi ki, bu da 
arealda yaşayan heç bir digər xalqlarda və mədəniyyətlərdə 
müşahidə edilmir.

2. 'Fürk dilli xalqlar kitabçılıq fəaliyyətini türk, ərəb və fars 
dillərində həyata keçirirdi ki, bu da böyük coğrafı ərazidə

. kitab məhsulunun dövriyəsini təmin edirdi.
3. Zaqafqaziya areahnda türk xalqlarımn lüğətçilik ənənələri 

xalqların dil inteqrasiyasını təmin edir və müştərək mədəni 
inkişafın mərkəzində dururdu.

4. Türk xalqlarmm kitab mədəniyyətinə tolerant münasibəti 
arealda islam dininin bütün təriqətləri ilə yanaşı, xristian, 
yahudi, zərdüştlik və digər dini ədəbiyyatın yazılmastnın, 
üzünü köçürülməsinin, yayılmasınm qarşısı ahnmır, bu da 
demokratik bir mühit təmin edirdi.

5. Zaqafqaziya areahnda kitabların yazılmasında, üzünün 
köçürülməsində, saxlanılmasında və ictimai mütalinin 
təşkilində heç bir məhdudiyyət olmamış, qadağan olunmuş 
kitablar və ya digər senzura qaydalan tətbiq edilməmişdir.

6. Türk dilli ərəbyazıh əlyazma kitabları Zaqafqaziyaya aid 
olmaqla yanaşı, Bağdadda, İsfahanda, Hindistanda və digər 
türk mənşəli xalqların yaşadığı areallarda yazılır, üzü

• köçürülür və dövriyəyə daxil olurdu.
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QIPÇAQ ÇÖLC VƏ IIRAL ARKALI

İslam sııpcretnosu dövriində Tiirk xalqlarınm əlyazına kilabı 
mədoniyyəti zəngin mövzu və böyiik coğrafı əhatəvə malik olmuşdur. 
Qorunub saxlanılmış niisxəiərin statistikası və kataloqlaşması ilə məşğul olan 
aümlər qcyd cdiıiər ki, türkdilli əlyazma kitabmın kütləsi islam 
mədəniyyətinin varisləri içərisində ərəb və fars dilindən sonra üçünçü yeri 
tutur. Bunun başhca sobəblərindən biri odur ki, çox sayda əlyazma 
nüsxəhrində ərəb, fars və türk mətnləri milli mənsubiyyətinə görə dcyil 
xiisusiyyətinə görə təsninəşdirilmişlər.

L.V.Dmitreycvanın tədqiqatmda qeyd edilir ki, erkətı orta əsrlərə aid 
ərəb yazılı tiirk dilli əlyazma kitabları Rusiya Federasiyası Elmlər 
Akademiyasımn şərqşünashq institutuııda Özbək, Tatar və Tiirk dilli nüsxələr 
çoxluq təşkil edir. Bunlarm hər biri 400-450 nüsxədir. Uyğur dilində 200 
nüsxə, Tiirkmon dilindən 20 nüsxədən çox, Azərbaycan dilində 25-30 
nüsxədən çox, digər tiirk dillərində bir neçə niisxə toplanmışdı.

Areahn əra/.isi - Krım, Qıpçaq çölii, Volqa boyu və IJral, əsas yazı dili -  
tatar (vo köhnətatar), crkən orta əsrlərdə - oğuz və hulqar əlamətləri ilə qıpçaq 
tipli türk dilidir.

IX-X əsrlərdə Orta Volqaboyu və Aşağı Kama yanında Bulqar tiirk 
dövləti və Bulqar milləti formalaşmağa başladı və bu proses XII əsrdə başa 
çatdı. Qonşu türk rayonlarında (Deşti Qıpçaq) Qıpçaq dili qohum tiirk dilləri -  
oğuz vo bulqar dilləri ilə intcqrasiya olunaraq XI-XIIl əsrlərdə onlarla bə/.i 
iimumi cəlıətlər qazandı. Monqol işğalından sonra mərkəzi indiki Həştərxan 
yaxınlığında Saray Batu, sonra Aşağı Volqaboyunda Saray Bckrə (yaxud Yeni 
Saray - Axtuba rayonunda) olan Q izjI Orda (şərq mənbələrində o, ('iiçi ulusu 
yaxud Mavi Orda adlanır) dövləti yarandı. XIII əsrin sonunda o, bulqarlärı, 
Deşti Qıpçağı, Ru'su, Krımı, Şimali Qafqazı və Şimali Xarə/.mi özünə tabe 
etdi. Qızıl Ordamn özüniin ədəbi yazı dili meydana gəldi. Ovvəlcə iki yazıdan 
(uyğur və ərəb), XIV əsrin ortalanndan isə ancaq ərəb yazısmdan istifadə 
ediüıdi. İddia olunur ki, ərob yazısı Volqaboyu və Ural türklərinə birbaşa 
ərəblərdən deyil, Orta Asiyadan gəlmişdir. Onlar (bulqarlar) artıq X əsrdə bu 
dillə xoliib sofirlari (xəlifə Miiqtədirdən 922-ci ildə bulqar çan Almıışa 
Oiıməd b. Fadlamn sətirliyi) vasitəsilə əlaqə saxlayırdılar. XV əsrdə Qızıl 
Orda dağıldı və iiç müstəqil: Krım (1443), Kazan (1438) və lləştərxan (1459) 
xanlıqları yarandı.

Rus tədqiqatçıları (xiisusilədə L.V.Dmitreyeva) hcsab edirlər ki, bıı 
arcalın türk dilli xalqlan iki mədəni qrup təşkil etmişlər, Xarəzm qrupu və 
Misir qrııpu.
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Qıpçaqların 628-1250-ci illərdə Misirdə Əyyubi ordusunda baş 
komandan olan Aybəy tərəfındən Məmluk dövləti qurması barodo tədqiqatçı 
Çavad Heyət geniş məlumat verir və onların yazılı irsi haqqında araşdırmalar 
aparmışdır. Məlumdur ki, Məmluklar Qahirədə, Suriyada məscidbr, 
mədrəsələr, xəstəxanalar, su kanalları və körpülər tikdirmiş və səlibçilərlə 
döyüşərək dağılmış ölkəni yenidən abad etmişlər.

Birinci qrupun abidələri Orta Asiya arealma aid edilir, ikinci qrupun 
abidələri yuxarıda göstərilən ərazidə yaradılmış və yayılmışdı. Onlardan ən 
köhnələri XIII-XIV əsrlərə aiddir. Bu, 1245-ci ildə Misirdə tərtib edilmiş türk- 
ərəb lüğətini- Ərəblərə türk dilini öyrətmək məqsədilə XIII-XIV əsrlərdə 
Misirdə tərtib edilmiş “ət-Tühfat əz-zəkiyyə” (“Zəkamn barı”) adlı qramatik 
oçerkdən başqa bir türk-ərəb lüğətindəki analoji materiallar; ərəb fıloloqu Əbu 
Həyyanın o zaman Qızıl Ordada işlənən qıpçaq türk dilinin, oğuz türk dilinin 
elementləri ilə müqayisəsi xüsusiyyətlərini əks etdirən lüğəti və qramatikası 
(1313-cü ildə tərtib edilib), Hüsam katibin (770/1369-70-ci ildə sağ olnıuş) 
“Kissayi-Cumcum” (“Cumcum haqqında rəvayət”) pocması; “Kisək baş 
kitabı” (“Kisək haqqında kitab-XIII XIV ə); Mahmud b. Olinin “Nəhs əl 
Fəradis” (“Cənnət yolu” 759/1957-58) əsəri; Camaləddin ot-Türkinin (XV 
əsrin birinci yarısı) qıpçaq və oğuz dillərinin müqayisəsini öziində əks etdirən 
“Kitabi bülqat əl-müşlaq fı əl-lüğət ət-Türk və əl-kifçaq” (“türklərin və 
qıpçaqların dilində arzu olunan ləyaqətli kitab”) ərəb-qıpçaq lüğəti; Kamal 
Ümminin (XV ə.) poeması və s. Məmluk sultanları incəsənətə, elmə və 
ədəbiyyata havadarhq edirdilər. Onlarm bəziləri ərəb dilini bilir və 
ədəbiyyatla məşğul olurdular, çoxu isə ancaq özlərinin doğma türk dilirıdə 
danışırdı. Ona görə də bu dil məmluk dövlətində böyük əhəmiyyət kəsb edirdi 
və yerli ərəb əhalisi tərəfindən qəbul olunmah idi. Burada bir neçə türk dilli 
dini və başqa əsərlərin yaranmasma da elə bu səbəb olmuşdur. Məmluk 
Misirində türk dilinin kifayət qədər geniş yayılması haqqmda ərəb 
mənbələridə xəbər verir.

Bu cür əsərlərdə türk dilinin üç dialekti mövcud idi. Saxlanmış yazı 
abidələrin onlara görə bölünməsi bir qədər şərti xarakter daşıyır. Bəzən eyni 
abidənin dialekt daxilində iki dialektin elementlərinə aid edilməsı bu dilin 
öyrənilmədiyindən irəli gəlir. Dialektlər;

1) özəl qıpçaq (abidələr: Səyfı sarayınm “Gülüstan” “Qızıl gül bağçası”-
XIII ə. ), Bərkə Fakihin “İrşad əl-mülk” (“Hökmdarlara öyüd”); naınəlıım 
müəlliflərin əsərləri; “Kitab bi itarat əl-vazih” (“Aydm idarə etmə kitabı) və 
“Müniyyət əl-güzət” (“Qaliblərin məqsədi”);

2) Oğuz-qıpçaq, iki şivə qarışıq; şərqi türk elementləıinin üstünlük təşkil 
etdiyi abidələr “kitab fı ilm ən nüşşab” (“İçkilər haqqmda elm kitabı”) yaxud
Xülasə , Kitab əl-hayl” (Güruh kitabı”), başqası; köhnə türk elem entlorinin
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üstünlük təşkil etdiyi abidəlnr: “Kitab fı fıkh bi lisan ət-türki'' (‘Türk dilində 
biiquq kitabı”), yaxud “Kitabəl-fıkh” (“Hüquq kitabı") və yaxud •'Xülasə”; 
“Kitab əl-hayl” (Gümh kitabı”). “Kitab bi ibarət əl-vəzih” (“Aydm idarə ctmo 
kitabı”). “Kitabi mukaddimati Abil-Lays əl-Səmərqəndi” (“Əbiil lays əs 
Somərdəndinin giriş kitabı);

3) köhnə tiirk abidələr: Qayıt bayin (1468-1495), Qansu Qazviniıı (1517 
vəlat etmişdir.) şcirləri; Ayninin əsəıiərinin XIV əsrdə Küduri tərəfmdəıı 
tərciiməsi; Kamaloqlunun (XIV ə.) “Fərəhnamə” əsəri, Zərifın (XIV ə.) 
əsərləri. Balumun (XV ə) “Hikmotnamə” əsəri, “Şahnamə’ nin 916/151 ()-cu 
ildə llüseyn tərəfinclən tərcüməsi (952/1545-ci üdə sultan Qansu Qavrinin 
omri ilə bıı əsər Şərif Amidi torəfındən də tərciimə edilmişdir) və s.

Zaman baxımından Volqaboyu Ural arealının ərəbyazılı türkdilli 
abidələrinnin yaradılması XIII-XIV-XX əsrin başlanğıcına qədər, (məsələn, 
Əzizə Samitovamn 1925-ci ilə qədər şerlər, mahmlar şəxsi və xatirə qeydləri 
toplusunun avtoqrafı) üzüköçürülmüş nüsxələr isə əsasən, XVIII-XX əsrin 
əvvəlinə aiddir. Onların movzusu kifayət qədər müxtəlifdir: taıix, zəvvaıiarın 
vol bələdçiləri, poeziya, bədii nəsr, folklor, leksikoqrailya, təbabət, din, dərs 
vosaiti geniş təmsil olunmuşdur.

Miihəmmədyarm “Tuhfəyi rnərdan” (“Kişilərin bəxşişi”, 946/1539) və 
“Nüri sudur” (“Qəlb işığı”, 948/1542) poemalarını və Bulqarinin (XVI ə) 
“Tarixi Bıılqariya” (“Bulqariyanın tarixi”) əsərini erkən tatar (Kazan xanh- 
ğının ərazisində) yazılı abidələrinə aid etmək olar.

XVllI-XX əsrin əvvəllərində tatar dilində çoxlu əsərlər yaradılmışdır: 
“İsmail səyahəti” (“İsmayıhn səyasəti”) - İsmayıl adlı şəxsin Məkkəyə həccə 
gctməsinin təsviri (XVII əsrin ikinci yarısı); Umar uqlı Məhəmməd Ominin 
1783-1786-ci illərdə həccə səyahətinin təsviri; Əbül Münilin (1782-1826), 
Abdarrəhim Utiz İmaninin (1754-1834) əsərləri; “Badavam kitabı” (“Davaıfl 
cdətı kitab”), “AvaNf əz-zaman” (“Vaxtın hədiyyələri”) pocmaları, Suli 
Allahyarın “Səbat ət-əcazin” (“Zəifləriıı möhkəmliyi” pocmasma 
Valçıquloğlunun (1768-1838) şərhi; Risalayi əzizo” (“Ozizə üçiiıı əsər”) adı 
ilə Qazinin (1825-c.i ildə Sağ olub) həmin pocmasına IJmar b. Məhəmmədin 
(XIX əsrin birinci yazısı) şərhi; Abd əl-Cabdar Kandalııı (1797-1860) 
Alcksandr Nikolayeviçin vərəsisinin 1837-ci ildə Orcnbıırqda səyalıəti barədə 
pocması. Xibatallı b. Səyyid Battalm (1794-1867) bir ncçə pocması; Oli 
(,'ükıinin (1826-1889) “Məcmə əl-ədəb” (“Ədəb qaydaları məcmuəsi") 
poeması; Şəmsəcldin Sufinin (1889 vəfat ctmişdir) “Aləmi lıadi” (“Vaizlərin 
bayraqları”) yə b. pocmalar və qəsidələr. XIX əsrdə tarixçilərin və ya/ıçı- 
larının əsərləri daha geniş yayılmışdır. Salihinin bulqarların tarixi, Şihabəddin 
Morcaninin (1815-1889) bulqarların, Ka/an xanlığmın tarixi; Kayyum 
Nasiriniıı (1825-1902) əsərləri; “Fəvakih əl-ciilasə” (“Həmsöhbətlərin barı")
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ensiklopediyüsı; h.ndəsə, cografiya dərslikləri Şeyxzada Babiçin (1895- 
1919), Fatih Xalidin (1850-1923), Əz^zə Samıtovanın (1862-1929) və b. 
müəllif avtoqrafları qorunub saxlanmışdı. XVIII -X X  osriıı əvvəli bir çox 
müəlliflət-in əsarlərinin əlyazmaları Volqaboyunda və IJralda geniş yayılnuş, 
onların çox hissəsi sonralar nəsr edilmişdir.

Bu areahn ərazisində ərəbyazıh başqırd və tatar dılındə də epiqrafık, 
sənədli abidələr yaradılmışdır. Arxeoqrafık tədqiqatlar nəticəsində 
Başqırdıstanda indiyədək islam dövrü əsərləriııin j  minə qədər əlyazması 
aşkar edilmişdir. Onların arasında tatardillilər çoxluq təşkü edir, ancaq 
başqırddillilər də mövcuddur. Bu abidələr hələlik geniş tədqiqat obyekti 
olunmayıb.

Tatar əlyazmaları arasmda ixtisarlı tərcümələrə və torcümə - işləməlars 
tez-tez rast gəlmək olur. Onlar əsasən dini əsərlər, və bəzi özbək əsərlərə 
şərhlərdir. (məsələn, Sufı Allahyarm “Səbat əl-əcazin” əsorinə Utiz İmaninin 
şərhləri, Busirinin “Qəsidəyi burda” (“Biirüncək haqqında”) əsərini bir neçə 
anonim tərcümə və şərhləri və s. göstərmək olar. Fars dillərindən yazılmış 
tərcümələr nisbətən azdır, onlar isə əsasən ədəbi-ctik əsərləıidir. [“Kəlilə va 
Dimnə” “Qabusnamə” və s .] .

Bu arealda, yəqin ki, müxtəlif şəhərlərdə və yaşayış yerlorində əsərbr 
yazılmış, əlyazmaların isə üzu köçürülmüşdür lakin yazılma yerlərin adı nadir 
hallarda göstərilir. Müxtəlif tarixi dövrlərdə bu arealın sərhədləri dəyişmiş, 
ancaq onun daimi “mərkəzi” (“əsasi”) Volqaboyu (az hallarda ural) olaraq 
qalmışdır. Arealda kalliqrafık köçürülmüş nüsxələr qorunub saxlamlmamışdır, 
lakirt tamnmış şəxslər tərəfındən çox səliqoli köçürülmüş əlyazmalaı 
mövcuddur. Məsələıı, Bulqarinin “Tavarixi Bulqariya” əsərinin sonuncu 
hissəsini gözəl xəttlə K.Nasiri köçürmüşdür. M üxtəlif türkdilli əlyazmalarıtı 
üzünü Peterburqda X.Feyzxanov köçürmüşdür. Utiz İmani bir çox məşhur 
müəlliflərin fars və ərəbdilli əsərlərinin nüsxələrinin üzünü köçürmüşdür 
(Cəlaləddin Rumi, Səədı, Əttar, Hafiz, Qəzali və s.). “Qissayi Yusıf’ 
poemasımn mürəkkəb mətnini sonra edilmiş əlavələrdən təmizləyərək Əlı 
tortib etmişdir (1839-cu ildə nəşr edilmiş). Cəlaləddin Ruminin “Məsnəvi ■ 
Sııfı Allahyann “Səbat əl-ədjazin” əsərləri üzərində işləyərkən də bu işi yerinə 
yetirmişdir. fatar əlyazmaları arasında qeyri-peşəkar xottatlar tərəfindən 
yerinə yetirilmiş, şagirdlər tərəfındən üzü köçürülmüş əlyazmaları daha çox. 
qorunub saxlanılmtşdır.

Bu arealda Salihi, Mərcani kimi tarixçilərin, K.Nasiri, Y.Aduti, 
M.X.Qurbanqaliyev kimi yazıçı və alimlorin avtoqrafları qorunu 
saxlamlmışdı (RF EA Şİ-da və Kazan dövlət universitetində). Tərcütnəçil3’*'1'1 
və şərhçilərin də, məsələn, Utiz İmaminin də belə avtoqrafları mövcuddur- 
Nadir və az rast gəlinən əlyazrnalara da rast gəlmək olur. Avropa misionerbı*

ir
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Qahrclc və Soteriıı Iloştorxanda yaratdıqları latm-tatar (1755) liiğotlorinin hir 
a\'toqrafı; Aleksandr Nikalayeviçin varisinin Orenburqda soyahəti haqqında 
llnıar b. Mohommodin poeması, Ozizə Samitovanın gündoliyi vo s. Erkon 
tatar əsorlorinin sen/.or qeydiyyatlı R.R.Rozenin, V.D.Smirnovun imzalan ilo 
ııiisxoləri cloco də, K.Nasirinin 1877-ci ildə yazılımş coğraliya dorsli\iniıı 
avtoqrafında V.R.Rozeııin qcydi vo inızası vardtr.

Arealda bodii tərtibatlı tiirk dilli ərəbyazıh əlyazmalar qorunııb 
,sax!anı!mı.şdır. Əlyazmaların ilkin nümunələri orəb üslubunda tortib 
cdilmişdir. Nadir hallarda qıztl suyuna çəkilmiş kiçik həndosi bəzəklo, çox 
hallarda basma naxışsız karton iizorinə çəkilmiş tutqun hamar doridən ibarot 
cildlər, Qərbi Avropa istchsah ilə müqayisədo nazik kağız; nıotn üçiin 
mürəkkəblə edilmiş sado çərçivə, ciddi düz nəsx xətti, ünvan voxdur. Sonraki 
dövrdə, XVIIİ-XX əsrin başlanğıcına aid olan nümunələr tünd dəri üzlükdə 
rıts kartonundan cildlə (onlar ucuz rəngli pambıq parçaya da bükiilə bilardi), 
bəzək kobud (lakin parlaq) kcyfiyyətsiz rus (ağ, boz və mavi) kağızı. siirətli 
yazı iislubu olan nəstəliklo yazılmış niisxələrdir. Belə niisxolor adotən cildsiz, 
riirubotdon zodolonmiş, çirkli, qurd yemiş halda tapılır. L.V.Dmitriycva yazır; 
"Bu onun noticosidir ki, olyazmalar XX əsrin ovvələrində coşqıın inqilab 
dövriindo torpaq altmda saxlanmışdır, çünki yerli mollalar olıalini 
qorxııdurdular ki, yeni hakimiyyot müsolman olyazmalarmı molıv edocək”. 
Bir çox hallarda məhz belə də oldu.

Zənnimizcə, bu səboblərdən biridir. Osas sobəblordon biri do holo, XIX 
əsrdon başlayaraq Rusiya imperiyasında şərq olyazma kitabları iiçiiıı həyata 
kcçirilon “ov” kompaniyası olmuşdur. XIX əsrin əvvəlorindon işğa) altnıda 
olan vo miiharibolər apartlan ərazilərdon nəfıs olyazma kitabları toplanılaraq 
Rusiyanın morkəzi şəhorlorinə aparılır, Rus Provaslav kilsosinin kitab 
londlarmda toplanır, eləcə də 1815-ci ildə əsası qoyulmuş Lazcrev istitutuna 
təqdinı cdilirdi. Bu homin I,czer Nazaroviç Lazarevdir ki, 1747-ci ildə Nadir 
şahmm öliimündən sonra şahtn tacındakı moşhur brilyantı oğurlayaraq 
Rıısiyaya qaçınış və onu rus çarına hədiyyo edərok, zodogaıı titulu alımşdır. 
Onıın övladları 1818-ci ildo Moskvada ermoni moktəbi açmış, 1827-ci ildə hu 
məktəb Lazcrcv adma şərq dilləri istitutuna çevrilınişdi. Sovcl illorində Ivlmlər 
Akademiyastmn şərqşiinashq instituııa çevrilmiş Lazarcv adına şərq dillori 
istitutu XIX əsrin I riibündan başlayaraq ərəb, fars, tiirk, Azərbaycan vo giircü 
dillərini öyrənnıoyə başlaytr.

Ordobildəki Şeyh Sofi məqborosi kitabxanası ilə yaııaşı, Bakıxaııovun 
şəxsi kitabxanası, bir sıra başqa Azərbaycan və 'Lürk xalqlarıııa nıəxsııs zəngiıı 
kitabxanalar miixtəlif yollarla, qarot, zor vo ya işğal ərazisindəki 
üstünliiyiindən istilado cdərək, cləcə də miisadirə yolu ilə oldo cdilir və 
inıperiyanın moqsodləri iiçtin istiladəyə verilirdi.
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Bu arealın əlyazmaları, hər şeydən əvvəl tatar dili, əsasən Tatarıstanda 
və Başqınstanda, bir qədər az hissəsi Sank-Peterburqda çox az miqdarda 
Rusiya Federasiyasmm və xarici ölkələrin kitab saxlayıcılarmda saxlanıhr. 
Qeyd edok ki, tatar əlyazmalarınln çox hissəsi kataloqlarda rast gəlinir.

Türkiyə, Şərqi Türkistan və Hindistanla yanaşı, demək olar, bütün başqa 
ölkələrin kitabxanalarında türk mənbələri çoxluq təşkil edir. onunla 
müqayisodə az miqdarda özbək (əksər hallarda köhnə özbək) və Azərbaycan 
dilində əlyazmalar da vardır. Hindistanda, eləcə də Iranda köhnəözbək vo 
Azərbaycan əlyazmaları çoxdur. Şərqi Türkistanda uyğur və bir qədər özbək 
(onların içərisində köhnəözbək) nüsxələridə vardır.

Rusiya Federasiyasmda türk əlyazmaları əsasən Sank-Peterhurqda, eloco 
də Gürcüstanda, müəyyən hissəsi Azərbaycanda cəmlənmişdir; özbəkdillilər -  
Orta Asiyada, müəyyən hissəsi Azərbaycanda, az miqdarda Türkmənistanda; 
tatardillilər -  Sankt-Peterburqda, Volqaboyunda və Uralda; uyğurdillilər -  
Sankt-Peterburqda, Daşkənddə; krım-tatardillilər -  Sankt-Peterburqda, 
Bakıda, Azərbaycandillilər -  Bakıda, Sankt-Peterburqda; tiirkməndillilər -  
Türkmənistanda, Sankt-Peterburqda, kazaxdilliiər -  Qazaxstanda, müəyyən 
hissəsi Sankt-Peterburqda saxlanılır.

övvəlcədən demək olar ki, türk əlyazmalarının böyük hissəsi Türkiyədə 
və Rusiya Federasiyasında saxlanılır, dünyanm bütün başqa ölkələrindən daha 
çox saydadır.

Tematik bölmələr bütün bolluğu ilə RP EA Şİ türk ədəbiyyat fondunda, 
böyük bir hissəsi Özbəkistan Respublikısı EA-da (Daşkənd), bir hissəsi 
İstanbul kitabxanalannda saxlanıhr. Alma-ata və Aşqabaddan başqa, demək 
olar ki, bütün kitabxanalarda tarix, poeziya, din üzrə əlyazmalar mövcuddur. 
Alma-atada ancaq folklor nümunələri, Aşqabadda isə folklor və poeziya 
sahəsində müəyyən miqdarda müəllif nüsxələri saxlamlır. Əlbəttə, RF-dakı 
türk fondlarının tam siyahılaşmasmdan sonra onların tərkibi və sayı haqqında 
dəqiq məlumatlar əldə olunacaqdır. Kifayət qədər böyük kitabxanaların bir 
çox kataloqlannda “tarix” bölməsində ümumi tarix Osmanlı İmperiyasının 
tarixinə aid materiallar daha çoxdur. Bir sıra ərəb ölkələrindən başqa digor 
ölkələrin və ayrıca İranın tarixinə aid əsərlər kataloqlarda az saydadır. 
Bununla belə, ayrıca bir dövlətin ərazisində belə əsərlərin sayı onlarla və daha 
artıq saydadır. Uyğur əlyazmalarının Urumçidə t'ərtib edilmiş kataloqunda 
(Müxlisov, 1957) tarix əsasən Şərqi Türkistanın tarixi üzrə əsərlərlə 
xarakterizə olunur. Rusiya Federasiyası xalqlarmın tarixi üzrə əsərlər zəngin 
və rəngarəngdir. Buraya Volqaboyu, Uralın, Sibirin, Orta Asiyamn, Krımın, 
Şimali Qafqazın xalqlarının tarixinə aid əsərlər daxildir. Şərqi fürkistan 
xalqlarının tarixinə aid əsərlər RF EA Şİ fondlarında bir çox nüsxələri

180

TÜKK X A LQ LARININ KİTAB VƏ KİTABXANA M ƏDƏNİYYƏTİ

saxlanılır. Belə nadir niisxələr keçmiş Sovet iuifaqının respublikalarındaıı olan 
Azərbaycan, Özbəkistan və Tatarıstanın xüsusi kitab fondlarında da saxlamlır.

Əldə olan çap kataloqlanndan, əlyazmalanndan, məlumat və qcydlordən 
görüniir ki, türk yazılı nıənbəbri yalnız türklərin məskunlaşdığı yuxanda 
göstərilən areallarda deyil, hom də Avropanın, Asiyanın, Şiınali Afrikanın vo 
Şimali Amerikanm bir sıra şəhorlərində də saxlanılır. Amma diinyanm bütiin 
tiirk əlyazmalarının ancaq beşdə biri -  18 min ədədi kataloqlaşdınlmışdır. 
Müxtəlif vaxtlarda mlixtəlif ölkolərin mətbuatında çap olunmuş kataloqların 
daha dolğun və ən dəyərlilərini qeyd edək: B.A.Dornun (Peterburqda Ümumi 
kitabxana, 1852), V.D.Smimovun (Xarici İşlər Nazirliyinin təhsil şöbəsi, 
Peterburq, 1897; bu kollcksiya 1918-ci ildə Asiya muzeyinə verilmişdir), Q. 
Flyugelin (Vyanada Ümumi kitabxana, 1865-1867), Ç.Ryoııin (Britaniya 
muzeyi, London, 1888), V.Perçin (Qote kitabxanası, Vyana, 1864; Berlində 
kitabxana, 1889), E.Bloşenin (Parisdə Milli Kitabxana, 1932-1933), 
K.Tsetterstenin (Upsalada Universitet kitabxanası, 1930 vo 1936), E.Rossinin 
(Vatikan kitabxanası, Roma, 1953), V.F.Minorskinin (Çestir Bittin 
kitabxanası, Dublin, 1958), Y.Balaşkoviçin və b. (bratislavada Universitet 
kitabxanası, 1961), B.Flemminqin və b. (Tııbinqcn kitabxanaları, Merburq; 
hazırda burada ikinci dtinya müharıbəsi zamanı evakuasiya edilmiş Berlindəki 
kitabxananm olyazmalar fondu yerləşir-Visbaden, 1968 və 1974), kataloqları, 
İstanbul kitabxanalarındakı türk kataloqları (divanların təsviri -1947, tarixi və 
eoğrafi əsərlər - 1943-1960, Xəmsənin əlyazmaları -1961), Özbəkistan EA 
kataloqları (Daşkənd, 1952-1967) və b. Ərəb qrafikası ilə nəşr edilmiş köhııə 
kataloqlar da öz əhəmiyyətlərini itirməmişlər.

Tiirk əlyazmalarmın ancaq kiçik bir hissəsi adları yuxarıda göstərilən 
türk kataloqlarına daxil olmuşdur.

Biitün bunlara yekun vuraraq bir daha qeyd edok ki, liirkdilli yazılı 
ədəbiyyat ənonəsi' Şərqi Türkistan arealında XI əsrdə başlamış, ancaq, göriinür 
Xll-XVl əsrlərdə ara vermiş və ya itirilmiş, XVII əsrin soııunda yenidən 
başlayaraq XX əsrin əvvəllərinə qədər davam etmişdir. Orta Asiya arealında
o, fasiləsiz olaraq XII əsrdon (XII-XIV əsıiərdə - Xarəzmdə) XX əsrin 
ovvəlinə qədər davam etmişdir. Qafqazda (Azərbaycan), Kiçik Asiya 
( I'ürkiyə) vo Volqaboyu-Ural areallarında XIII əsrdən XX əsrin əvvəlinədək 
nıövcud olmuşdur. Ola bilər XIII-XVI əsrlərdə Şərqi i'iirkistan arealmda 
tiirkdilli yazılı-ədəbi əııənə ikinci “mədəni” rayon olan Qaraxaııilor dövlətinə 
keçmişdir. Şorqdo (mərkəz Kaşqarda vo Balasaqunda, uyğıır modəniyyəti) 
türkdilli yazılı abidə tapılmamışdır. Bununla əlaqədar, Mohəmməd Haydarın 
(XVI əsr) fars dilində “Tarixi Rəşidi” (“Rəşidin tarixi”) əsərinin 1253/1836- 
37-ci ildo Məhəmməd Niyazın uyğur dilinə tərcüməsinə ön sözii maraqlıdır. 
“Varkəndin saray əyanları dəfəlorlo mənə demişlor ki, bıı yeıior Moqolistan

181



TÜRK X A L Q L A R I N I N  KİTAB VƏ K İT A BX A N A  M Ə D Ə N İV V ari

vilayotino aiddir vo xanların olduğu yerdir. Çingiz xatı dövründon xan 
siilaİosinin sonunadək Moqoiistanda xanların həyat şəraiti məJum deyi] 
Həmçinin məlum deyil ki, bu vilayotdə neçə hökmdar olmuş. hansı qaydaiar 
nnioyyon cdilmiş, onlara necə əməl olunmuş və fbaliyyntini nə vaxt 
dayandırmışlar. Əgər sən elə bir kitab tapsan ki, orada xanların hakimiy- 
yotindən danışılır, yaxud layiqii hekayəçi tapsan ki, bu hadisələr barədə 
danışsın, onda moqol xanlarının adları buradakı dünyadan yox olmaz, onların 
hoyat şoraiti izsiz qalmazdı”. (220, s. 144-145). “Tarixi Rəşidi” ,Toğluq Tinıur 
xandan Çingiz xan nəslindən olan axırmcı hökmdarlarm tarixini əks etdirir 
Müəililin dövründə ki, hadisəbr memuar şəklində yazılmışdır. Əsərda 
hökmdarların hakimiyyətinin bəzi qaydaları və Şcyx Sihabəddin Mahnıud 
haqqında maraqlı hekayələr misal gətirilir.

Qeyd edək ki, göstərilən dövrdə Moqolistana əhalinin daxili miqrasiyası. 
daimi daxili feodal mübarizələri və irandilli qonşularla əlaqolər xarakterik idi. 
öütiin bunlar deməyə əsas verir ki, bu cür abidələr sadəcə saxlanmaya bilərdi, 
yaxud yazılı ədəbiyyat başqa dildə fars və yaxud yazıda uyğurqrafıİcalı olıfba 
mövcud olmuşdur.

Orta Asiya areahnm sərhədləri kimi mədəniyyət və tiirk dilli yazıh 
odəbiyyatm mərkəzi onun bütün tarixi boyu dəyişmişdir: Xorəzm, Herat. 
Somərqənd, Xivə - Buxara, Kokand, XIII-XIV əsriərdə Volqaboyu - Ura! 
arcahnında sərhədləri dəyişmişdir. Qızıl Ordanın qərb rayonlan da 
Volqaboyu, cənibirus çölləri, Krımda o cümlədon.

Göriinür, bütün arealları bir-birinə bağlayan vahid türkdilli yazılı ədəbi
ənənədən danışmaq olar. Bu ənənə XI əsrdə Şərqi Türkistan arealında
başlamış, XIII əsrdə Xorəzmə keçmiş (Orta Asiya arealı), sonradan bütiin
Orta Asiya arealına yayılmış, daha sonra Qafqazda (Azərbaycan) və Kiçik
Asıya (Türk) areallarma keçmişdir. XIII-XIV əsrlərdə o, başqa dil variantmda
Volqaboyuna, cənubi rus Çöllərinə, Krıma, Volqaboyu-Ural arealına keçir.
Cucılər, xüsusilə də Teymurilər dövründə bu yazılı-ədəbi ənənə Orta Asiya
area ının dil və yazılı-ədəbi prosesinin Şərqi Türkistan, Volqa boyu-Ural,

omçının Qafqaz (Azərbaycan), Kiçik Asiya (Türk) areahna öz təsiri ilo 
xarakterızə olunur.

Genış mövzu rəngarəngliyi Orta Asiya və Kiçik Asiya arealı üçün 
xara ten ir. Ancaq sonuncuda rəsmi tarixşünaslıq, qanunvericilik ədobiyyai!
ol.matlar, sənədlərin nümunələri, rəsmi və şəxsi məktublar daha çoxdur. 
fikrımızcə bu, uzunmiiddətli vahid “dövlətçilik” (Osmanlı sülaləsi) ənənosı 

ı ə ağ ı ır. Ancaq birincidə Nəvainin əsərlərinə lüğətlər təmsii olunmuşdui' 
u ıkı areal həmçinin Qafqaz (Azərbaycan) arcalı üçün “divan” pocziyasının 

nw şaı, onarın yaradıcıhq nümunələri (antalogiya-təskirə) ilo şaidə,'n 
t> rcumeyı-hal daha çox xarakterikdi. Şərqi Türkistan və Orta Asiya
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areallannda sonolkarların ononələri, yerli tarixi xronika geniş yayılmışdır. 
Volqaboyu-l.lral arcalmda yeıii tarix (yarım mifık. xaraktcrli), dorslik 
xarakteıii dini ədəbiyyat, XIX-XX osrin əvvəli müxtəlif bilik sahəlori ii/.ro 
dors vosaitləri iistünliik təşkil edirdi.

Büliin areallarda. Volqaboyu-Uraldan başqa, tərcümolər, əsasən, l'ars 
dilləıindən, eləcə də ərəb dilindən yalnız bədii poeziya niimunələrinin az 
hissəsi fars-tacik orjiııallarından tərcumə cdilmişdir.

L.V.Dmitriycva öz tədqiqatlarmda müəyyənləşdirmişdir ki. Türk 
xalqlarmın məskiinlaşdıqları areallardan ən az tərçüıno niimunələri 
Azərbaycanda təsadiif edilir. Şübhəsiz bu, Azərbaycanın orəb və fars dilli 
xalqlarla yaxm qonşuhıqda yaşaması və əhalinin bu dilləri əsason bilməsi ilə 
i/.ah ohınur.

Əlyazmaların tərtibatında Şərqi Türkistan arealınm öz xiisusiyyotlori 
var. Kiçik Asiya (tiirkiyə), Qafqaz (Azərbaycan) və xüsusilo Orta Asiya 
arealmda türkdilli əlyazmaların tərtibatında özünə məxsus əlamətlər hökmıan 
olmuşdur. Volqaboyu-Ural arealında olyazmaların xiisusi bədii tərtibat 
nümunələri yoxdur. Görünür. orəb əlyazma kitabınm sadə tərtibat nümunəsi 
bıırada oldıığu kimi qəbııl olunmuşdu.

Şərqi i  urkistan (XI əsrdə), həmçiniıı Orta Asiya (Xarə/.m iiçün Xll-XIV 
osıiər) arcallarmda ərəb və uyğur, qalan areallarda ancaq orəb əlifbasmdan 
istifadə olunmuşdu. Kiçik Asiya arealı yazı zamanı şəkilçilərin kökdən ayrı 
ya/.ılması xüsusiyyəti ilə fərqlənmişdir ki, bu da ycni qramatik qayda olmaqla 
yanaşı həm də mənbələrin fərqlondirilməsi üçün bir əlamətdir.

Əlbəttə, ərəbyazıh tiirkdilli əlyazma kitabı areallarının bundatı sonra da 
öyrənilmosi onun haqqında olan məlumatların dəqiqləşdirilməsini vo 
tokmilləşdirilməsini təmin edəcəkdir.

KRIM TATAR XALQININ KİTAB 
VƏ KİTABXANA MƏDƏNİYYOTİ

Xalqın mədəni və elmi irsiniıı toplanması, miihan/əsi və xidmətə 
veıilmosi onənələri çox qədim zamanlardan formalaşmış, inkişaf etmişdi.

i'iirk xalqlarının kitabçılıq işi və kitabxana mədəniyyotiııin tarixini 
öyrənməklə zəııgin mədəni irsimizin iimumi mənzərosini yaradır, mədoni 
insan cəmiyyətinin iııkişalinda iştirakmı və rolunu qiymətləndirmiş oluruq. Bu 
baxımdaıı miirəkkəb tarixi yol keçmiş bir sıra türk xalqlarınm l lyğtırların, 
Kaşqarların. Volqa tatarlarmın, Krını tatarlarının bıı isfiqamətdə araşdırmaları 
diqqətinıi/.i cəlb cdir.
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! 7X3-011 iln qndr>r dövbtçiliyi olmıış, 1921-1944-cu illor arasmda 
RSI SR daxiliıub nıilli əra/.i muxtariyyalına nıalik Krıın Tataıiarıom 
mrtşoqqotli tarixi olımış və tarixin bütün m ərlıəbbrində modəni xalqın yarada 
biləcok bütüıı dö\!ət atributlanna malik olmuş, kitab və kitabxana 
quruculuğunda da höviik nailiyyətbr əldə etnıişbr. (129.s.29)

lədqiqatçı A.Seyidosmanov qeyd edir ki, Baxcasarayda /əncirli 
Mədrəsəda və Xaıı sarayının kitabxanasmda m inbrb  əlyazma kitahı 
toplamnış və Krıııı Tatar dilində tarixi məlum olan ən qədim əlya/ma kitahı 
1180-ci ilə aid edilir. Hec şiibhə doqurmur ki, bu dövrdə Baxcasaraydan haşqa 
mədəni ınərkəzbr olan Ağmascid (Simfiropol), Kezlcv (Hvpotoriya). 
Karasubazar (Belaqorsk), Solxat (Starıy Krım), Kefe (Feodosiva) kimi 
şəhərbrdə də kitab məhsulu dövriyə edir, kitabxanalar yaradılırdı. (219.s.42)

XIX əsrin sonu XX əsrın ovvəlbrində Krım Tatar xalqının mədəni 
inkişalı prosesi yeni vüsət almağa başlayır və bu prosesin önündə bütiin J ürk 
xalqlarının böyük oğlu İsmayıl bəy Qaspırinski durur. 1883-1914-cıı illər 
arasında İ.Qaspırinskinin dərc etdirdiyi “Tərcüman” qəzəti və onun nəşriyyat 
fəaliyyəti bir çox ardıcıllannın meydana qəlməsinə səbəb oldu. ()nun 
İ.Boraqanski, A.Bodaninski, Ozenbaşh, A.Ayvazov. B.Əməkdar. 
Y.Baybıırtlu, A.Mediev kimi ardıcıliarı 1921-1927-ci illərdə Krım Tatar 
dilində kiitbvi nəşrlər çap etdirməyə başlayırlar.

1928-ci ildən başlayaraq “Burjua nıillətçiliyi ib  mübarizo” adı ib  
dövlət siyasəti milli mədoni inkişafa yeııi hticümlarla nəticələndi. Milli 
mədəni hərəkatın önünda duran şəxsiyyətlərin oksəriyyəti fıziki olaraq məhv 
edildi, kitabxanalardan mühüm nüsxəbr çıxarılaraq qadağan edilirdi. 1928-ci 
ildə əıəb qrafikası ləğv edilərok latın qrafikası, bir miiddotdən sonra isə latın 
qrafıkası ləğv edibrək kiril olifbası tətbiq edilməyə başlandı. Bu prosesdo 
Krım latar xalqmın Azərbaycanla oxşartaleh yaşaması çox mənalıdır.

SSRİ-nin represiyaya uğramış xalqlarmdan olan Krım ia ta r  xalqı 
yalmz 1957-ci ildə, reabilitasiya olunduqdan sonra milli dildə kitab və dövrii 
ııəşrlər buraxmağa başlayır. laşkənd şohərində “Lenin bayrağı” qozcti və hər 
il 1^-15 adda Krım Iatar dilində müxtəlif kitablar çap olunıır. Lakin siyasi 
azadhqlarm olmadığı bir dövrda mədoni inkişaf da miimkün dcyildi. Beb ki, 
SSRj-nin dağılması və Krım latar xalqının kiitləvi şəkildə ana vətənlərinə 
qayıtması ilə kitab və kitabxana modoniyyəti, xalqın milli irsinə böyük 
ehtiıam olaraq borpa olunmağa və inkişaf ctməyə başlayır. Xalqın ziyalıları 
Sank-Peterburqdan, Daşkəntdon, Kiycv, Xarkov kitabxanalarından qorunub 
saxlanılmış Krını latar xalqının milli elmi və odəbi nümunoləri toplayıb 
kitabxana londlanna daxil edir, buıuınla da milli modəni irsin qorıınub 
saxlamlmasıııa çalışırdılar. Bıı istiqamətdə Azərbaycan Milli Llmlər 
Akademiyasmın Fimi Kitahxanasımn da fonduııda miihafi/ə edibn Knm
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Tatar xalqına nıəxsus elmi, siyasi və odəhi niimunələrin do toplanması. 
siirətinin çıxarıhnası, elcktron formatlarının hazırlanması və krını 
kirabxanalarına aparıhnası işi hoyata keçirilmişdi.

1990-cı ildə Simfiropol şəhərinin MKS-i nozdindo fllial olınaq etibarı 
ib  ilk Krım Tatar kitabxanası yaradılır. !995-ci ilin dekabr ayında hu 
kitabxana Respublika kitabxanası statusu aldı. Bundaıı sonra Belqorodsk 
rayon MKS-i nəzdində Çohanzadə adına Krım Tatar kitabxanası yaradılır. 
Sonralar Lfpotoriya və Baxçasarayda da Krım Tatar kitabxanaları todricon 
yaradılmaqa başlamr.

1990-ci illərin ortalarında kitabxanalarm yaradılması ogər problemin 
bir tərəfi idisə digər lərəfdon fondların komplektbşdirilməsi mtimkünsüz 
olurdu. Beb ki, bu dildə yeni nəşrbrin olmaması, repressiyaya qodər çap 
olıınan kitabların əldo ctməyin çətinliyi Krım kitabxanalarını çotin 
vəziyyətdə qoyurdu.

1990-cu ildə ilk kitabxananın təsisi zamanı Rusiya Dövlət kitabxanası 
torofmdon dublet niisxəbrdən ibarət 200 ədod kitab kitabxanaya hədiyyo 
olunmuşdu.

1990-cı illərin ortalarında Nidcrland dövbtinin qrantı hesabına 
kilabxana rcstavrasiya edilir və komplektbşməyə dostok olunur.

Knm Tatar xalqı tarixi votənində milli-modəni irsiıı borpasını hoyata 
keçirdiyi dövrdə Krırn yarımadasmda 3 vilayət kitabxanası, 15 rayon 
kitabxanası, 6 mərkəzi şəhor kitabxanası, 1 uşaq kitabxanaları MKS-i, 
iimuıniyyətlə isə 1000 vahid müxtəlif növ vo tipli kitabxanalar təaliyyət 
göstərməyə başladı.

2009-cu ildo “bvıfijiHoıcHiıoe /tejıo” jumahnda l.eyla Kadırovanın 
(129. s. 28) çap etdirdiyi məqalə “Krım tatar kitabxanalan milli dircəlişin 
mərkəzidir” adlamrdı. Todqiqatçı göstorir ki, 1944-cü ilin may ayının I8-də 
“votənə xəyanəf’ iddiamı ilo deportasiyaya uğramış Krım latar xalqımn 640 
ibtidai moktəb, 221 orta moktəb kitabxanası, kolxozlarda fəaliyyət göstərən 
200 kitabxana, 30 rayon vo 60 şəhər kitabxanası mövcud idi. Kond ycrbrindo 
360 oxucıı komalan, 260 klub foaliyyət göstərmişdi. Represiyadan sonra 
hunlarm haınısı dağıdılmış, kitab fondları yandırılmışdı. Sovet hakimiyyolinin 
məqsədyönlıi siyasəti noticosindo Krıın yarımadasında 1944-1989-cu illoı 
arasmda nə bir milli kitabxana, nə də bir odəd Krını lataı diliııdo kitab
saxlamlmamışdır.

İ.Qasprinski adına Krım Tatar Rcspublika kitabxanası yaradıldığı
gündon qarşısında iiç əsas vəzifə qoymuşdıı.

1. Krım Tatar dilində kitab və sənodlərin miimkiin olan dolğun bir 
kolleksiyasını formalaşdırmaq, miihaflzə etmok vo istitadoyə \crmok.

2. Krım Tatar Milli Kitabxanasının yaradılmasında iştirak etmək.
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3. Knnı Tatar xalqma kitabxana xidmətinin təşkilində m c to d ik i  
mərko/. olmaq və onu kordinasiya etmək

Öz ibaliyyntində kitabxana qarşısında qoyduğu məqsədbrə 
müvəiTəciiyyətlo çata b ild i  və hal-hazırda yarımadada 300-ə qədər k i ta b x a n a d a  
Krım Tatar dilində odəbiyyatm xidmətə verilməsi işinin həyata kcçirilir.
Kn/n ] atar xaiqınm son 20 ildə kitabxana quruculuğunda həyata kcçirdiyi 
(fldbirləıin maştabı, elmi əsaslandınlması, komplektləşdirilmə sahosində 
tədbirləri Kitabxanaşiinaslıq nəzəriyyəsində öyrənilməsi və təbliğ olunması 
vacib olan bir fəaliyyətdir. (122. s. 85)

Kiçik tarixi dövrdə Represiyaya qədər ki, kitab və dövrü motbuat 
məhsullarmm toplanılması, Köçürülmiiş ərazilərdə yaradıimış elmi. və ədəbi 
niimunələrin toplanması, ərəb, latın və kiril qrafikasında yazılmış və çap 
cdilmiş kitab və mətbuat məhsullarmın toplanması, biblioqrafık 
göstəricilorinin hazırlanması, elektron resursların hazırlanması, beynolxalq 
əlaqələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsi, diyarşünashq sahəsində geniş 
iəaliyyətin həyata kcçirilməsi, Krım Tatar xalqına mənsub alim və ədiblərin 
şəxsi arxivlərin Özbəkistanda, ABŞ-dan, İngiltərodən və digər ölkələrdən 
gətirorək miistəqil fondlar şəklində kitabxanalarda mühafizəsini və təbliğinin 
təşkil etmək Krım Tatar ziyahlannm və kitabxanaçılann böyiik pcçakarlığı və 
milli vətənpərliyinin əzəmətini göstərmokdədir.

NOĞAYLAR

Noğayların tarixi haqqında ayrıca yazılmış. zəngin tarixi materiallar və 
faktiaı haqqında mənbələr çox azdır. Əsasən orta və aşağı Volqa vadisi 
tatarları, Qızıl orda, Qazax, Həştərxan və Krım tatarları haqqmda aparılmış 
tədqiqatlarda Noğaylar haqqında da bir sıra məlumatlar verilir.

XV əsıin sonlarında süqut edən Qızıl Ordanın Kazan, Həştərxan və 
Krım tatar xaniıqları arasında yerləşən böyük bir ərazidə yayılmış Noğay 
xalqı mühüm geosiyasi mövqeyə tnalik idi. Noğaylar eləcə də Qazax və 
köçəri özbək tayfaları ilə sıx əlaqədə idilər. Orta əsrləriıı xalq yaradıcıhğında 
da bu əlaqələrin son dərəcə yaxın olması özünü göstərir.

1489 -  cu ildən XVII əsrin ortalanna qodər, xiisusilə də III İvanın 
dovrundən Noğay bəyiəri və mirzəlori ilə diplomatik ya/.ışmaların böyük bir 
aıxivi qoıunub saxlanılmışdı. Bu mənbələr əsason diplomatik yazışmalar və 
səfirük məlumatlarmdan ibarətdir.

Noğaylar haqqında şərq mənbəlorində daha mötobər molumatlar 
mövcuddur. “Şeybani -  namə” (1510 -  1530 -  cu illor), “Tarixe -  Roşidi", 
Xondomırm “Həbib -  üs Siyar” (1521 -  1524), Xivə xanı Əbdülqa/.mm (1603 

1663) I ürklorin şəcərəsi osərlərində gcniş və mötəbər molumatlar vcrilir.
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Avropa səyyahlarmın və coğrafıya alimlorinin də Noğaylar haqqında 
verdiyi məlumatlar maraqlıdır.

Noğay (və ya Manqıt) ərazisi Çingiz imperiyasınm (Qızıl ordanın) 
qərb hissəsində, eləcə də Qıpçaq çölündo (doşti qıpçaq) yerləşirdi və köçəri 
türk tayfalarınm böyiik birliyini təşkil edirdi. Rəvayətə görə Omir Noğay XIII 
osrdə qızıl ordam tork edir və öz manqU tayfası ilə qara dəniz sahillərinə 
gedərək miistəqil olur və buradan da tayfanın adı Noğay adlandırıhr.

XV əsr və XVI əsrin I yarısmda Noğaylar ərazisində tam 
hegemönluğundan istifadə edən Moskva knyazları onlardan Kazan vo 
Hoştərxan xanhqlarının əleyhinə istifadə etdi vo XVI əsrin II yarısmdan 
Noğaylar ayrı -  ayrı tayfalarla pərakəndo olaraq, bir hissəsi Moskva 
knyazlarmın təsiri altmda qaldı, bir hissəsi də Qazax ərazisinə yayıldı.

Oturaq yaşayan Noğaylann Saraycıq adlanan şəhəri qala divarları ilo 
ohatə olunmuşdu. Orta Asiyadan şərqi Avropaya gedən karvan yolları bu 
şəhərdən keçirdi. Orta əsr rus səlnamələri qeyd edirlor ki, XVI osrdo Volqa 
çaymm sol sahili Noğay, sağ sahili Kazan sahili kimi adlanırdı.

Rusiya tarixi arxivlərində və Müqəddəs Sinodun arxivində Noğay 
boylərinin və mirzəiərinin şəcərənamələri əsasən XIV -  XV! əsrlorə aiddir. 
Bunlardan Yusupovların və IJrusovlann şocərənamələri xiisusilə məşhurdıır.

TATARISTANDA KİTAB VƏ KİTABXANA İŞİ

Tatarıstan Respublikasmın Milli kitabxanasmın qodim tarixi var. 
Kitabxananın əsasını yerii bibliofil və diyarşünas İvan Alekseyeviç Vtorovun 
kolleksiyası təşkil edir. Yaradılarkən kitabxananm fondu 903 adda, 1908 
nüsxə kitabdan ibarət olmuşdur. 1844-cü ildə kolleksiya, ictimai kitabxanamn 
yaradılması məijsədi ilə oğlu N.I.Vtorov (odobiyyatşünas, arxeoloq və
ctnoqraf) tərəfdən şəhərə hədiyyə edilir.

Amma ümumxalq şəhər kitabxanası 10 (24) yanvar 1865-ci ildə açıldı. 
1906-cı ildə Kazanm mtisəlman əhalisi üçün olan ümumxalq kitabxananamn 
filialı açılır, bu fılial Rusiyada tatar maariflənmə mərkəzinə çcvrilir. Bölməmn 
əsas fonduna 915 adda kitab, fərqli şəxslər tərofindən hədiyyə olunmuş şorq 
vo rus dillorində 1277 nüsxə daxil idi. 1917-ci il inqlabi kıtabxananın 
tarixinin gələcək dəyişikliklərinə təkan verdi. O, Mərkəzi Qubcrniya 
kitabxanası adım ahr və 1923-cii ildə isə Mərkəzi şəhor kitabxanasi kimi 
foaliyyot göstərməyə başlayır. 1920-ci ildə ona V.İ. Leninin ad. vcril.r. 1919- 
ctı ildə miisəlmanlar üçiin olan “Filial bölmo”şohər kitabxanasınm 5 saylı 
filiah olaraq yenidən təşkil cdilir. O, 1922-ci ildo M.Vahitov adma Morkoz, 
şərq kitabxanasına, 1929-cu ildə isə Mərkəzı şəhər kıtabxanası ılə bırləşır.
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1934-ci ild? Mərkəzi kilabxana vilayət kitabxanası kimi foaliyyot göstonnoyo 
başlayır vo 1941-ci ildo -respublika kitabxanası, metodik rnorkoz, 
kitabxanaşünaslıq morkozi funksiyasını almışdır. 1965-ci ildo yeni nizamnamo 
tasdiq cdilmiş vo kitabxana elmi morkəz statusu alır. 1991-ci il kitabxananm 
tarixi iiçün olamotdar olmuşdur: llomin i!do kitabxana milli kitabxana statıısu 
oldo cdir. Hıı giiıı Miüi kitabxana nıilli və respublika, rus vo xarici nıolbuat. 
çox lunksional kitabxana, infonnasiya vo elmi-tedqiqat institutu, modoni. 
biblioqrafik vo mctodiki morkozi funksiyasım daşıyan osas döv-lət kitabxanası 
sayılır. Kitabxana tatar xalqımn modoniyyotinin yayım vo təbliği morkəzidir. 
Tatarıstan ınilli kitabxanası dünyadabu istiqamotdə fəaliyyot göstoron yegano 
ictimai kitabxanadır. Kitabxanamn fondu 3 milyon 200 min sonod vahidi vo 
homçiniıı tatar dilində 85 min sonoddon ibarətdir.

Kitabxana fəaliyyoti “Mədəniyyot haqqinda”, “Kitabxana vo 
kitabxanaçılıq haqqmda” və “Sonədlərin məcburi nüsxəsi haqqmda” Federal 
qanunlara uyğun olaraq həyata keçirilir. Bu qanunda xiisusi maddo ilə 
"Kitabxaııalar və kitabxanaçılıq" haqqında maddə hüquqi statııs ahr və Milli 
Kitabxanamn foaliyyotində mühüm rol oyııayır. Qanun Tatarıstan 
modoniyyotini, Tatarıstan Respublikasmın xalqlarmın xiisusi irsi elan edir. 
Onun londıı respublikamn gələcok nosillor iiçiin modəni vo elmi irsin 
mühafizəsini hoyata keçirir.

1 atarıstan Milli kitabxanasının nizamnamosinin yeni versiyası tosdiq 
cdilir ki, burada -  Kitabxananın İnformasiya xidınotləri, kitabxanamn 
avtomatlaşdırılması vo biblioqrafik prosseslər, respublikanın bolodiyyo 
kitabxanalarının elmi-metodiki idarəetməsi kimi faktorlar ö / əksini tapmışdır. 
Kitabxanada ölkənin ən istedadh kitabxanaşünas mütəxossisləri, ali və orta 
ixtisas tohsilli kadrları çalışmaqdadtr. Kitabxanamn 200-don artıq işçi heyoti 
vardır ki, bunlardan 170-i ali təhsilli kitabxanaçılardır. Bu da, Tatanstan milli 
kitabxanasının yüksək xidmot göstərməsi və onun gözol idaro olunması üçün 
böyük kadr potensiaiını i 1 ado edir.

Tatarıstan milli kitabxanasınm fəaiiyyot göstərdiyi bina Kazun şohorindo 
mövcud olan ən gözol binalardan biridir. 19I9-cu ildən ctibaron, bu bina 
1 atarıstan Milli Kitabxanasına xidmot göstərir. Oxucular buraya golərkon 
binanm gözoJJiyi valeh edir. Kazan şəhərinin inqilab illərində böyiik itkilotlo 
üzloşmosi molumdur vo bu zaman kitabxanm binasımn do zorər görəcoyi 
qaçılmaz idi.

XIX osrin sonu XX əsrin ovvollorinin interyeri ilə bozodilən 
kitabxananın binasında xüsusi bir otaq Fransa üslübunda olan oxu zalı 
yerloşirdi. Bıı otağ tavanlarında horbi mövzular (qatxanları, qılmc, bayraqlar, 
qartal, qanadlı şir vo atları), o ciimlodon zongin süslomo işlori ilo əhato olumuş 
bir olaq idi .
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Tatarıstan milli kitabxanasmın memarı K.L.Myufke olmuşdur. O. 1868- 
ci ilin yanvarın 30-da Sankt-Peterburq şəhərində anadan olmuşdur. Orta 
məktəbi bitirdikdon sonra Sankt- Peterburq İncosonot Akademiyasına daxil 
olmuşdur. Rossam xaricdo ezamiyyətə göndəriür və orada tolim keçdikdon 
sonra, ölkəniıı ən məhşur memarlarından biri olur. Myufke - İtaliya, Fransa, 
Avstriya vo digər ölkolorin mədoniyyət abidoləri iJo tanış olmuş, Rusiyaya 
qayıdaraq, 1898-ci ildə Kazan İncosənət Məktəbi (1897-1912-ci illor), 
binasımn tikilməsi işinə rəhbərlik etmişdir. O, eyni zamanda, Kazan (1905- 
1909-cı illərdo) Unıversitetinin də memarı olmuşdur.

Tatarıstan milli kitabxanasma rəhbərlik edən insanlar Tatarıstan 
Respublikasımn tanınmış ictimai xadimlori olmuşdur. Kazan İctimai 
Kitabxanasına ilk rohborlik edon şəxs İ.P Pavlov olmuşdur. O, 1865-ci ildən 
başlayaraq 1887-ci ib  qodər kitabxanaya rəhbərlik etmişdir. Görkomli Tatar 
maarifçisi vo siyasi xadimi Zakir Seyidzado Müsəlman kitabxanasının Kazan 
filiahnın ilk kitabxanaçısı olmuş və 1906-1918-ci illərdo kitabxanaya 
rohborlik etmişdir. Z.Seyidzado 1918-ci il Sovet hakimiyyətinin ilk illərində 
güllolonmişdi.

1939-cu ildon Tatanstan Milli Kitabxanasma Milli kadrlar müdür toyin 
olunmağa başlayır.

Mukhitdinova Raisa Zarifovna - 1939-1962-ei illor ərzindo kitabxanaya 
rohborlik etmişdir. Bundan sonra Dələşova Mira Xarisovna -  1962 -  1986-ci 
il müddətindo kitabxanaya rəhborlik edir. Valeev Razil İsmagiloviç -  1986-ci 
ildən 2000-ci ilo kimi. Daha sonra Qəyyumlar Şurasımn sodri olaraq

Kambayev Nail Akramoviç -  2000-ci ildon kitabxanamn dircktoru 
vozifosindo çalışmaqdadır

Kitabxananın Tarixi prosesində diqqoti cəlb edən bir sıra olamətdar 
hadisələr olmuşdur ki, onlardan aşağıdakılannı qeyd etmok vacibdir.

1865 - K aÄn şohər kitabxanasmm açıhşı
1906 - Kitabxananm müsolman fıliahnın açılışı
1917 - Mərkəzi Kitabxana statusunun alınması
1919 - Kitabxanaın miisəlman filiahnın sayı 5 oiur.
1927 -  Abonimentdən Evə kitab verilməsinə başlanıldı vo müstoqil 

kitabxana kimi fəaliyyətə başlayır.
1936 -  Kitabxana çərçivəsindo metodik foaliyyət şöbəsi yaradıldı
1938 - metodik təhsil mərkəziniıı yaradılması
1939 - Beynolxalq biblioqrafiya abonomentinin yaradılması
1945 - tədqiqatçılar üçün oxucu zalı açıldı
1959 - Texniki Ədobiyyat- patent şöbosinin yaradılması
1965 - Rcspublika Elmi Kitabxana statusu aldı
1966 - Kənd tosərrüfatı işçilərinə xidmot şöbosinin yaradılması
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1970 - Tatar və regional ədəbiyyat fondunun yaradılması 
1978 ~ ınədoniyyət və incəsənət iizrə ini'ormasiya morkozinin 

yaradılması
1991 - Tatarıstan Respublikası Milli Kitabxana statusu əldə ctdi
1992 Əlyazmalar vo nadir kitablar şöbəsi yaradılması
1998 - "Kitabxanalar vo kıtabxanaçılıq işi haqqında" Tatanstan 

Respublikasının Qanununu qobul olundu
libcodo todqiqat xidmətbrinin yaradılması ib  olaqodar sori illor;
2004 - Milli İctimai Hüquqi İnformasiya Mərkəzinin açılışı'
2005 -  Bcynəlxalq abonoment şöbəsinədə elektron sənəd çatdınlması 

işinin həyata kcçirilməsi
2006 -  Tatarıstan milli kitabxanasının rəsmi veb səhifəsiııin acılması və 

s. Qeyd olunan tədbirlərin xronologiyası Tatnstanda kitabxana quruculuğunda 
miisbət dinamikanı göstərməkdədir.

Hal-hazırda Tatanstan Milli Kitabxanasmda pullu xidmotləri aşağıdakı kimi 
müoyyənləşdirilmişdir:

I. Əsas iş üzro ixtisaslaşmış kitabxana xidmətləri

• MBA xidmoti;
• Kitabxana, biblioqrafik məlumat və informasiya xidmotləri
• İnformasiyanın istifadəsi, biblioqrafıya və metodoloji yayımlar, xobər 

bülitenləri, sifarişlər haqqmda məlumat paketlərinin hazırlanması, 
yayılmast və təmin edilməsi.

II. Əməliyyat fəaliyyətindən əlavə xidmətlər

• Səsyazm alar;
• Xarici ınoda jurnallarmın məlumat səhifəsİ;
• İcarədə olan jumallar, çertyojlar və nümunobri
• Kompyuterdə yerləşən sənədlərin çap olunması;
• Sənədbrin elektron ünvana göndərilməsi;
• Miistəqil iş üçiin kompyuterdən istifadə olunması;
• Kompyutcr əsaslarını öyrənmək vo məlumat bazalarında axtarış;
• Məlumat bazasında axtarış;
• Sənədiərin svirətinin çıxanlması;
• E kskursiyalarm  təşkil olunm ası;
• Miixtolif Tədbirbrin təşkili;
• Elektron kataloqun kitabxanada CD diska və digor daşıyıcılara 

yazılması;
• Oxunan kitablar haqqında molumatın almması;
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• Kitabların bərpa edilməsi;
• 1 əşkilat və təlim kurslarının keçirilmosi, təlim vo moslolıolbriıı

vcrilməsi;
• Nəşriyyat fəaliyyəti.

III. Yardım xidmətbri

• Kitabxana kartmın qeydə alınması;
• Müvəqqəti kitabxana kartı hazırlanması;
• Keçid vəsiqəbrinin hazırlanması;
• Kitabxana kartı etmişsə onun yetıisinin hazırlanması.

IV.Digər x id n ıə tb r.

• Çap matcriallarımn hazırlanması (kitablar, jurnallar. qozetlor,
Büllctenbr, toqvimbr)

• suvenirbr, audio-video məhsullar, disketbr formasında hoyata
kcçirilməsi.

2011-ci ildə, Tatanstan Respublikasımn ərazisində əhaliyə xidmət 
göstərən 3394 kitabxana mövcud olmuşdur. Bu siyahıya bütiin tip 
kitabxanalar, tip və formadaıı asıiı olmadan fondun ümumi həcmi 70 milyon 
çap vahidi olmuşdur. Bu -kitabxanalardan 1567-si, yəni bu rəqəmbri faizb 
göstərsək ölko ərazisində olan kitabxanaların 45,7 % -i Tatarıstan 
Resptıblikasmın Mədəniyyət Nazirliyinin kitabxana sistemində olan 
kitabxanalardır. Böyiik üstiinliiyə malik olan Mədəniyyət Nazirliyinin 
kitabxanalarından əlavo ölkə ərazisində 4 Respublika kitabxaııası buıaya 
Tatarıstan Respublikasının Milli Kitabxanası, Respublika Gonclər kitabxanası. 
Uşaq kitabxanası və Korlar üçün fəaliyyət göstərən xüsusi Respublika 
Kitabxanası daxildir. 1546 kitabxana isə Bələdiyyə kitabxanalarıdır. Ölkə 
ərazində Bələdiyyələrin tabeliyində olaıı bu kitabxanalar ölkoııin kilabxatıa- 
inlbrmasiya sistemində xüsusi çəkiyə sahib olub ölkonin kitabxaııa 
xidmotində böyük roi oynayır.

1546 Bələdiyyə kitabxanalannın 1176 kitabxana tatar ohalisinə. 1048 
kitabxana rus əhalisinə, 125 -  çuvaş, 24 mari, 31 -  udmıırt, 14 - mordva- 
monşa, 7 -b aşq ırt əhaliyo xidmət göstərməkdədi. Bu siyahıdan da anlaşılır ki. 
ölkə orazisində əhalinin sayına görə xalqlara kitabxana xidmoti göstərilir.

Son dövrlərdə Tatarıstan Respublikasında kitabxana işi xüsıısilə inkişat 
ctmokdodir. 2011-ci ilin Tatanstan Rcspublikasının Mədəııiyyot Na/irliyinin
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kitabxaııa işi ilə balğı yekun hesabatına diqqot yctirorkən kitabxana 
xidmətində inkişaf tendensiyalarının davam etdirilməsini müşahido cdirik,

Tatanstan Respublikasının Mədəniyyot Nazirliyinin todbirləri ilə 
əlaqodar 2011-ci ildə 31 kitabxananın 22 rayonda yerləri doyişdirilib və yeni 
binaya köçürülüb. Ölkə ərazisiııdə yerləşən bütün kitabxanalann sahəsinə 
nəzər salsaq bu 148,8 min kv.nı təşkil etmişdir. Bıı da, 2010-cu ilin 
yekunlannda olan faizlərdon 2% daha çox olduğu demokdir.

2010-cu ildə daha çox oxucu kitabxanaların xidmotlərindən istifadə 
etmişdir. Davamiyyət statistikasına baxsaq, 1 il orzində 'l’atarıstan 
Respubikasımn kitabxanalarında 15814,8 min toşkil etmişdir.

2011-ci ilin yekunlarında Bələdiyyo kitabxanalarına 61,1 milion rubl 
xərclənmişdir. Bu vəsait aşağıdakı şəkildə bölünərək istifadə olubub.

Federal vəsaitlər -  9,7 milyon rubl
Mədəniyyət Nazirliyinin vəsaitləri üçün -  25,9 milyon rubl
Mərkəzləşdirilmiş illik abunəyə - 7 milyon rubl
Yerli büdcə vasaitləri -  20 miiyon rubl

Tatarıstan Respublikasının Nazirlor kabinetinin 31.05.2011 -ci ii JVb.833- 
p qanununa osason ölkədo nəşr edilən sosial mühüm ədobiyyatın iimuıni 
dövriyyədon 75%-i respublikanın pulsuz ictimai kitabxanalarma, 10%-i isə 
tatarların kompak yaşadığı rus rayoniarına göndərilmişdir.

Tatarıstan Respublikasının ərazisində yerləşon 10 kitabxananın 
daxilində zona mərkəzləri təşkil olundu və bu kitabxanalarda elektron oxu 
zalları təşkil edildi. Zona morkozlərinin yaradılması kitabxanaların daha 
somərəli istifadəsi və daha çox oxucunun colb olunmasında mühüm rol oynadı.

Kitabxanalarda internet əlaqəsindən istifadə də artmaqdadı. 2011-ci ildə 
kitabxanalarda internetdon istifadə 43% olmuşdur ki, bu da 2010-cu illo 
müqayisədə 3,7 dəfə daha çoxdur.

Hal-hazırda Tatarıstan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstorən 
kitabxanalardan 25-nin kitabxana saytı fəaliyyət göstərir. Bu da oxucu sayının 
artmasına yaxmdaıı kömoklik göstərir və oxucuların daha rahat 
kitabxanalardan istifadosino şərait yaradır. Veb saytlarda istifado etməklə 
oxucu nə vaxt nə də yol qət etmək itkisi ilə üzləşir və evində istənilən vaxt vo 
istənilən şəraitdə lazımı sənəddən istifadə etmək imkanı qazamr. Veb 
kitabxanalara nəinki Tatarıstanda eləcə də biitiin düııyada onun inkişafına 
daha çox və səmərəli istifadəsinə diqqət yetirilir. 2011-ci ildə Tatarıstan 
Respublikasının ərazisində olan kitabxanaların veb saytlanna müraciətloro 
diqqot yetirsək il orzində bu saytlardan 805 min oxucu istifadə etmişdir. Bu da
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kitabxanadan istifadənin artması və kitabxananm daha səmərəli istiladosini 
ifadə edir.

Veb saytlardan əlavə kitabxanalarda elektroıı poçtlarda da artım miişaiət 
olunıır. Bclə ki 2010-cu ildə 134 elektron ünvanda oxucııya xidmət 
oöstərilirdisə bıı say 2011 -ci ildo 525 elektron poçt olmuşdur. Bu elektron 
poçtlardan 464 -ü mərkəzi kitabxana sisteminə daxil olan kitabxanaların 
hesabına həyata keçmişdi.

Kitabxanalarm nəzdində əsasən 48 elektron kataloq fəaliyyor göstərir. 
Bu kataloqlarda ümumi 2 milyon 636 min sənəd öz əksini tapmışdır. Bu 
statistikanı da 2010-ci ilin yekunlan ilə müqayisə etsək, bu rəqəmin necə 
sürətlə artdığını görorik. Belə ki, 2010-cu ildo 248 min sonəd burada ö/. əksini 
tapmışdırsa 2011 -ci ildə bu rəqəm 2 milyon 636 min oldu.

Ölkədə bir neçə böyük kitabxana fəaliyyət göstərir ki. bunlardan da biri 
Kazan dövlət universitetinin elmi kitabxanasıdır. Ölkodo kütləvi 
kitabxanalardan əlavə idarə və müəssisələrində nəzdində kitabxanaların böyiik 
bir şəbəkəsi .mövcuddur və mütəxəssislərə informasiya xidmətini həyata 
keçirmokdədir.

Kazan dövlət uııiversitetinin elmi kitabxanası Avraziyanın ən böyük 
kitabxanalarından sayılır. Universitet 1804-eü ildə yaradılnnşdı vo 17 
fakültəsi, vo 105 akademik şöbəsi fəaliyyət göstərir. Kazan dövlot univcrsiteti 
kitabxanası 5 milyon fonda sahibdir. Universitetin elmi Kitabxanası 1838- 
1839-cu illərdo yaradılmışdır və məhşur rus alimi N.İ l.obaçcvskinin adını 
daşıyır. Kitabxanamn möhtoşəm binasından əlavə 11 oxu zalı laəliyyot 
göstərir. Bura ölkənin ən zəngin kitab fondlarından biridir. Kitabxana qədim 
olyazmalarını toplayaraq qiymətsiz bir fond yaratmışdır. flai-hazırda 5 
milyon nüsxə kitab fonduna sahib olan kitabxana eyni zamanda miiasir 
informasiya texnologiyalarından da geniş istifado edir. Kitabxananın vcb saytı 
fəaliyyot göstorməkdədir və http://www.ksu.ru/lib/ bu ünvandan daxil olaraq 
kitabxananın fondundan istifadə etmək mümkündür. Beləliklə, Kazan Dövlət 
linivcrsitetinin Elmi Kitabxanasının 200 illik tarixə malik kitab londu 
lormalaşmışdı. Kitabxananın daxili sturuktumnda aşağdakı şöbolər diqqoti 
cəlb edir;

1 - 10 funksiona! şöbə;
1 - 12 oxu zalı (fakültələrində və yataqxana daxil olmaqla);
2- 4 abonoment;
3- Üç kompüter otağı;
4- elmi və biblioqrafıya şöbəsi;
5- Olyazmalar və nadir kitablar şöbosi və s.
Kitabxananm ümumi sahosi təxmini olaraq 15.000 kvadrat nıctı toşkil 

cdir. Kitabxanada 150 kitabxanaçı kadr fəaliyyot göstorir ki. bunlardan da

193

http://www.ksu.ru/lib/


TÜRK  XALQ LARINtN K İTA B VƏ K İTABXANA M ƏDƏNİYYƏTİ

90%-i ali təhsilli kitabxanaçılardır. Kitabxanamn dəqiq l'ondu 4 milyon 920 
min ədod səııəddən ibarətdir. Hər il kitabxanadan 600.000-dən çox oxucu 
istifadə edir ki, bunlardan çox hissəsi tələbələr, Kazan və Talarıstan 
tədqiqatçıları və mütəxəssislər, xarici ntimayəndələridir. Bir il miiddətindo 
kitabxana 1 milion 500 min sənəd (kitab, junıal və.s ) oxuculara verir ki, 
bunların da çoxu rus və tatar dillərində olan ədəbiyyat təşkil edir. 1992-ci 
ildə isə Kitabxanada kitabxananın avtomatlaşdırılması texnologiyalarına 
başlanılıb. Kitabxanın avtomatlaşdırılmış proseslərini diqqətimizi cəlb edir:

1 - Kitabların alınması və kitabxana tərəfındən alınmış elmi səııədlərin
emalı;

2 - elektron kataloqda ədəbiyyat axtarışı;
3- Abıınə və oxu zalları üzrə sənədlərin elektron çatdırılması;
4- Uzaq elektron sifariş;
5- Elektron sənəd çatdırılması.
Kitabxananın avtomatlaşdırılma texnalogiyası dünya standartlanna tam 

cavab verməkdədir. Kitabxanamn təhlükəsizliyinin daha ytiksək təşkil 
olunması üçün kitabxana “Antivor” proqramı üzrə qorunur. Kitabnanada 90 
kompyuter, 9 skayner, 10 sürətçıxarma aparatı və 44 printer mövcuddur. Bu 
da kitabxannın yüksək səviyyədə xidmətində böyük rol oynayan amillərdən 
biridir. Elektron kataloqda fondun böyük hissəsi əhatə olunur. Hal-hazırda 
Kazan Dövlət Universitetinin kitabxanasında 400,000-dən artıq elektron 
sənəd fondu mövcuddur. Bu kitabxanada isə məhşur Azərbaycanh şərqşünas 
alim Mirzə Kazım bəy (rusca Aleksandr Kazımoviç Kazımbek) əsl adı 
Məhəmməd Əli Kazımbəy olmuş azərbaycan əsilli şərqşünas, tarixçı, 
türkşünas və filoloqu təhsil almış və fəaliyyət göstərmişdir.

Kazımbəy dilçiliyə xristianhğa dair əsərlərin şərq dillərinə təreüməsi ilə 
başlamışdır. Sonradan fransız, alman və tatar dillərini də öyrənir. 1825-ci ildə 
təhsilini dava'm etdirmək uçün Böyük Britaniyaya, Londona dəvət olunur. 
Lakin rus hakim dairələri bu təklifın həyata keçməsiııə imkan vermirlər. 
Bunun əvəzində Rusiya İmperiyasmın xiisusi sərəncamı ilə Kazımbəy Omska 
tatar dili müəllimi olaraq göndərilir. Lakin Kazanda xəstəliyə tutulması 
səbəbindən Omska gedişi təxirə salınır və o heç vaxt bu şəhərə getmir. 
Kazanda olarkən Kazımbəy Karl Fuks adlı tarixçidən Kazan universitetində 
ərəb və fars dillərindən dərs demək təklifmi alır. 1828-ci ildə Britaniya Kral 
Şərqşünaslar Cəmiyyətinə üzv və Kazan universitetində yenicə yaranmış 
“Türk dilləri’' fakültəsinə rəhbər təyin olunur. 1835-ci ildə isə Rusiya Elmlor 
Akademiyasma müxbir üzv seçilir. 1839-cu ildə Demidov Mükafatına layiq 
görüləcək "Türk-tatar dillərinin qramatikası" adlı fundamental clmi 
monoqrafıyasım yazır. Qeyd etmək lazımdır ki, o dövrlər Rus impcriyasında 
əksər türk dilləri “ latar” və ya “Türk-tatar” adlı vahid dilin ayrı-ayrı

194

TÜRK X A LQ LA R IN IN  KİTAB VƏ KİTABXANA MƏDƏNİYYƏTİ

dialekthri kimi qəbul olunurdu. Bu əsərində Kazmıbəy osmanlı. azərbaycan 
və digər türk dillərinin və ya o zaman deyildiyi kimi dialcktlərinin foııoloji. 
morfoloji və sintaksis təhlil və miiqayisısini aparır. Əsər 1846-cı iklo ikiııci 
dofə nəşr olunur və Qərbi Avropada türk dillori barəsində on zongin elnıi 
mənbə kirni geniş marağa səbəb olur.

BAŞQIRDISTANDA KİTAB VƏ KİTABXANA İŞİ

Hal-hazırda Rusiyada -  150000 kitabxana fəaliyyət göstorir ki 
bunlardan 4000-dən artıq kitabxana Başqırdıstan Respublikası orazisindədir.

Başqn’dıstanda kitablarm ilkin toplanılan yeri vo kitabxanalar 
məscidlərdə olub. Orada yalnız dini deyil, həmçinin dünyavi kitablarda 
saxlamlırdı. Rusiya işqalmdan sonra Başqırdıstana pravoslavlıq ilə birlikdə 
nıs dili və kitabları da daxil olmağa başlayır. XVIII əsrdən başlayaraq IJfaya 
müntəzəm şəkildə Moskva mətbəələrindən kitablar gətirilirdi. 1781-ci ildə 
IJfanın inzibati statusu Ufa sərdarlığı mərkəzi oldu və bu şohərin modəııi 
həyatımn inkişafina kömək etdi. 1789-cu ilin sentyabrında milli ictimai 
məktəb açıldı. 1800-ci ildə dini seminariya, 1818 ci ildə - rayon ictiınai 
moktəbi, 11 noyabr 1828- ci ildə isə əyalət gimnaziyası təsis edildi. Onların 
daxilində kitabxanalarda yaradıhrdı. Bu kitabxanalar böyiik fonda malik 
deyildilor. Məsələn, 1859- cu ildo gimnaziya kitabxanasında cəmi 1160 kitab 
var idi və bu kitabxanadan yalnız gimnaziyanm müəllim və tolobələri istihıdə 
cdirdilər. Kitabxanalara ehtiyac olduğundan 1835- ci ildo ilk ödonişli 
kitabxana açıidı. Abonementə 6 - 1 0  manat ödəyən hər kos kitabı cvo apara 
bilordi.

Ufa kitabsevərlərini kitabla təmin etməkdo xüsusi rol oynayan kitab 
mağazaları idi. Onlardan ən qədimi -  Bloxinlərin kitab mağazası -  holo 1815- 
ci ildə açılmışdı. İfk dövlət ictimai kitabxanası 25 mart 1836-cı ildo açıldı. İlk 
illərdo kitabxana fondu xeyli kiçik, əhatəliyi ısə xeyli məhdııd idi.

Rusiyada kitabxana işinin inkişafı XIX əsrin 50-ci illərin axırı 60-cı 
illərin əvvəlində baş verir. II Aleksandrın dövründə bağlanmış kitabxanalar 
bərpa edilir eləcədə yeniləri açıhrdı. Oxucuların sayı artırdı. 1864-cii ildə 
liaşqırdıstanda qubemiya statistika komitəsinin nə/.dindo olan ilk iclimai 
kitabxana açıldı. Bu kitabxananın oxucu zalındcuı ulalılar pulsuz istiladə 
cdirdilor. llomçinin az miqdarda pul ödəməklə kitabları evo götiiro biloıdiləı. 
lo/.ə açılan zaman kitabxanamn fondunda 438 nüsxə kitab vaı idi vo 1890-cı 
itdo 3785 nüsxəyə qodor artdı. Bu kitabxanın tosisçilorindon biri Nikolay 
Aleksandroviç Qurviç quberniya statistika komitəsinin katibı idi.

1868-cr.ildə kitab taciri olan N.K. Bloxin xiisusi ictimai kitabxand açıı. 
Bımu kitab ınağazasmda oxucu zalı da adlandırmaq olaıdı. Bıı oxııcu zalında
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gözəl şorait yaradılmışdı. Onun fondunda 2000 nüsxə kitah var idi -  bu həınin 
dövr üçün çox hesab edilirdi. Müəllimlərin ən çox tələbatı xüsusi dövrii 
nəşrlər idi.

Digər bir böyük kitabxana 1891-ciildə şəhər dumasmm təşəbbiisü ilə 
yaranmış ödənişli ictiınai kitabxana oldu. Bu kitabxana şəhər dumasının 
binasında yerləşirdi.

XIX əsrin sonunda, Ufada şərq müsəlman kitabxanası yaradıldı. Bu 
sonralar Rusiyamn şərqində ən böyük kitabxanalardan biri oldu. Onun 
yaradılmasınm təşəbbüskan alim Rizaitdin Faxoretdinov idi.

Yerli sakinlər üçün ilk ictimai kitabxana “Vostoçnaya lira'’ 
kitabxanasını hesab etmək olar. Bu kitabxana Bolşaya Kazanskaya küç. 3 do 
yerləşirdi və 1910-cu ilin əw əlində açılmışdı. Bu dövrdə Milli kitabxanalar, 
mədrəsə və məktəblərdə fəaliyyət göstərirdi. Ufalıların kitab oxumağa marağı 
artırdı. Ziyalılar və seminariyada oxuyanlardan başqa məmurlar və tacirlər də 
kitab oxuyurdular. Misal üçün, məmurlar xüsusi dərnəklər yaradırdılar ki. bu 
dərnəklərdə yığışaraq birlıkdə kitab oxuyub mübalıisə və müzakirələr 
edordilər.

D övbt kitabxanalarınm insanlara gündən günə artan demokıatik 
təsirindən çəkinib kitabxanaların fəaliyyətini maksimal dərəcədo 
məhdudlaşdırmağa çahşırdı. Nəticədə bir çox kitabxanalar bağlandı.

1914-cü ildə Aksakov Evi binasınm tikilişi başa çatdı və 1915-ci ildo 
şəhər dumasmın ictimai kitabxanası bu binaya köçürüldü. Ebcədə quberniya 
statistika komitəsində olan kitabxananın kitabları da buraya əlavə olundu.

1917-ci ildə Ufa quberniyasında 349 kitabxana var idi. Onlardan 13 
şəhər, 327 kənd kitabxanası idi.

Bir çox gimnaziya və mədrəsə kitabxanaları vətəndaş müharibəsi 
zamanı dağıdıldı və məhv oldu. Həmçinin şəxsi kitabxanalar da dağıdıldı. 
A.Z.Validinin kitabxanası da dağıdılanların siyahısmda idi.

Oktyabr inqilabı və vətəndaş müharibəsindən sonra Aksakov 
kitabxanası yenidən bərpa edilməyə başlanır. Mərkəzi şəhər kitahxanası - 
Aksakovun evində, ebcədə şəhər uşaq kitabxanasıda burada yerləşirdirildi. 
Həmçinin adları çəkiiən kitabxanalar sırasında Abdulla Fukay adma olan 
müsəlman kitabxanası da, fəaliyyət göstərirdi. Sonralar bu kitabxanaların 
kitab fondu əsasında qubemiya elmi kitabxanasımn əsası qoyuldu.

Başqırdıstamn kitabxana işinin inkişafında elmi kitabxana önəmli ro! 
oynayırdı. Bu kitabxananın kiçik fondu kitabların məzmunu isə xeyli zəngin 
idi. Demək olar ki, hər bir kitab yalnız bir nüsxədə idi.

1927-ci ildə Başqırd Dövlət ictimai kitabxanası Oktyabr İııqilabı 10 
küçəsində yeni binaya köçdü. 1930-cu ildə həmin kitabxana Elmi kitabxana 
ilə birbşib Lenin küçəsinə, 1960-cı ildə ycni binaya köçdü və həmin ildə

196

TÜRK X A LQ LA R IN IN  KİTAB VƏ KİTABXANA M ƏDƏNİYYƏTİ

kitabxanaya N.K.Krupskaya adı vcrildi. 23 iyul 1992-ci ildo kitabxaııaya 
Ohməd-Zaki Validi adı verildi. Hal hazırda kitabxananın 20 bölmodon ibarət 
olan inkişaf etmiş strukturu fəaliyyot göstorir. Ştatda olan 232 omokdaşın 172- 
si kitabxana işçisidi. Kitabxananm əsas fondunda 1 milyon 900 min niisxo 
çap məhsulu mövcuddur.

1928- ci ildə yaradılmış Kitab Palatası Milli biblioqrafıyanın mərkəzi 
oldu. Burada Respublika ərazisində nəşr olunmuş bütün çap məhsulları 
biblioqrafık qeydiyyata ahnır, “Letopis peçati RB” nəşr olıınurdu. Kitab 
palatasınm fondunda XVIII əsrin ortalarında çap olunmuş nadir kitab 
niisxələri cləcədə yerli tarixi materiallar, inqilabdan əvvəl çap olunmuş jurnal 
vo qəzetbr saxlamlmaqdadı.

Başqırdıstan Respublikasmda bu il (2010-cu il) Rusiyanın Mədəniyyot 
Nazirliyinin 1758 ictimai kitabxanası qeydə ahnmışdır. Bu kitabxanalardan 
1565 kənd yerindədir, Federasiyamn subyekti statusunda 2 kitabxanası 
foaliyyət göstərir. Optimallaşdırma nəticəsində 2009-cu ildo bolədiyyoyo 
monsub kitabxanalannın şəbəkəsi 27 vahid azaldı, biitiin ınəskun 
məntəqələrdə, stasionar kitabxana xidməti təmin cdilıııiş. odobiyyatın 
verilməsi üçün xiisusi məntəqəbr yaradılmışdır. Bundan olavo səyyar 
kitabxanalar da fəaliyyət göstərməkdədir.

Hal-hazırda Başqırdıstanın aparıcı kitabxanaları əsasən aşağıdakılardaıı 
ibarətdir:

Başqırdıstan Respublikasımn A.Z.Validinin admamilli kitabxanası;
Ufa şəhərində Şohər- dairəsinin mərkəzi şəhər kitabxanası -  ebcədə 

Şohər dairəsinin Ş.A.Xudayberdi adına mərkəzi uşaq kitabxanası.
2009-cu ildə bir kitabxanadan istifadənin orta həddi 2307,9 oxucu idi. 

Bu göstərici üzrə Başqırdıstan Respublikası Rusiya Federasiyasının 
subyektbri arasmda 20-ci yeri tuturdu. 2009-cu ildə Başdırdıstan ərazisindon 
iimumi kitabxanadan istifadə edən oxucu sayı 201700 nəfər təşkil etdi. 2009- 
cıı ildo kitabxanalara müraciətlərin sayında da azalma müşahidə olıındu.

2009-cu ildo kütbvi kitabxanaların ümumi fondu 35586140 niisxo to.şkil
ctdi.

A.Z Validi adına Milli kitabxanaya 2008-ci ildo Basqırdıstan 
Respııblikasmda çap olunan 43310 yeni kitab daxil oldu.

Başqırdıstan Respublikasında kitabxana xidmətiniıı ünıumi 
maliyyoloşdirməsi adam başına 150 rubl toşkil etdi ki, bıı da 2008-ci illo 
müqayisədə 7,8 % artıqdı.

Başqırdıstanda 182 ictimai kitabxana internct şobəkəyo qoşıılmuşduı. 
bunlardan 162 kitabxana elektron poçta malikdir.

Başqırdıstan kitabxanalarında bir sıra böyiik todbirlər lıovata 
keçirilmişdilər. Bu tədbirlərdən birnccəsini göstorok:

197



TÜRK  XALQLARININ KİTAB VƏ K İTA BX A N A  M Ə PƏ N İY Y Ə T İ

- liegionlararası II elmi praktik kotıfrans -  “İnformasiya -  ohaliyo 
biblioqrafık xidmət: problemlər və həll yolları” . Konfransın işindo Rusiya 
milli kitabxanasmın nümayondələri iştirak etdilor, modoniyyətin vo incosonot 
xadimlori, Çelyabinsk akademiyasmm professorları, Orenburq, Çelyabinsk 
kitabxanalarmın mütəxəssisləri, Başqırdıstan Respublikasmın 
kitabxanalarından 500-don çox mütəxəssis iştirak etdi. Konfransm nətieolorini 
oks etdirən məruzələrin və çıxışlarm toplusu dərc olundu.

- Respublika ədəbi marafonu “Mən Yer kürəsinin təsadiifi qonağı 
deyilom!”, Mustafa Kərimin 90 illiyinə həsr olunmuş tədbir. Marafonun 
tədbirlərinin təşkilində Marafonun təşkilatçıları və xeyli qoııaqlar iştirak 
etdilor. Mədəniyyətin və milli siyasət təmsilçiləri, Başqırdıstan 
Respublikasınm Nazirliklərinin nümayəndələri, A.Validi adına Başqırdıstaıı 
Respublikasının Milli kitabxanasımn əməkdaşları, Başqırdıstan 
Respublikasınm yazıçılar İttifaqmın üzvlori, şairin övladları, kitabxana 
sistemlərinin rəhbərləri, respublika kütləvi informasiya vasitolərlərindən 
jurnalistlər iştirak edirdi. Marafonun keçirilməsi və onıın nəticoləri kütləvi 
informasiya vasitəlorlərində xüsusilədə, Başqırdıstan Respublikasmm Milli 
Kitabxanasmın saytmda, Başinform Agentliyinin saytında bu konfrans geniş 
işıqlandırıldı.

Ədəbi Marafonun nəticələrinə görə Mustafa Korimin yaradıcıhğı üzro 
materiallarm və ən yaxşı kitabxana layiholərinin toplusu dərc edilmişdi.

- “2009-eu ilin ən yaxşı kitabxanası” Respublika müsabiqəsi. Bu 
müsabiqə peşəkər kitabxanaçılar arasında və hər il mütamadi olaraq təşkil 
edilirdi. “Kitabxana - informasiya mərkəzi” müxtəlif nominasiyalar üzrə 
qalibləri mükafatlandırdı. Müsabiqə respublikanm ali və orta məktəb 
kitabxanalarının yaradıcıhq təşəbbüslərinin inkişafma yönəldilmişdi, 
kitabxana layihələrinin dəstəyini, mədəniyyət mərkəzləri kimi kitabxanalarııı 
formalaşmasi; informasiya, biliklər, maarifçiliyin inkişafına yönəlmiş bir 
müsabiqə oldu.

Müsabiqə moktəb kitabxanalarmın iştirakı vo Başqırdıstan 
Respublikasmın Təhsil Nazirliyi ilə birgo kcçirildi. Müsabiqodo 132 mükafat 
toqdim olundu. Bunlardan 95 kütləvi kitabxana, 37 moktəb kitabxanası. 
respublika müsabiqosinin qalibi elan edildi. Diplomla mükafatlanan kitab- 
xanalarm sayı isə 12 oldu. Müsabiqənin son morholosi və qaliblərin 
mükafatlandırılmasmın təntənəli mərasimi 25 noyabr 2009-cu ildo baş tutdu 
və müsabiqənin qalibləri 14,5 min rubl məbləğdə kompyutcr texnikasının 
almması üçün mağazaların sertifikatlarmı aldılar.

- Yüksək təşkilatçılıq və yaradıcılıq şəraitində 2009-cu ildə A.X.Validi 
adına Milli kitabxana tərəfındon təşkil edilmiş "Başqırd əhalisinin kitabxana
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xidmotinin toşkilinin xüsusiyyotiləri" milli bci/a kitabxanalarmm rohborlori 
iiçün regionlararası seminarı keçirildi.

Başqırdıstan Respublikasının milli kitabxanası- Başqırdıstan 
Respublikasınm ərazisində fəaliyyot göstoron morkəzi, universak elmi, 
modoni morkoz, sənədlorin milli saxlayıcısı, kitabxanaşüııaslıq, bibüoqralia vo 
kitabşünaslıq sahosində elmi-tədqiqat işinin respubiika morkozi funksiyasım 
daşımaqdadır. Bu kitabxananm maraqlı tarixçosi olmuşdu.

25 mart 1836-cı ildo Zadogan yığmcağınm binasmda açılmış quberniya 
ictimai kitabxanası Başqırdıstan Respublikasmın ərazisindo birinci dövlot 
kitabxanası idi. Qubemator qərara alır ki, kitabxana zadəgan Yığıncağının 
yerloşdiyi binanın bir otağmda yerləşdirilsin vo Ufa Quberniya şohərindo 
ictimai kitabxana açılsın... Quberniya ictimai kitabxanasınm qoyyumları 
ınüoyyonləşsin, zadəganlar, quberniya başçıları və orenburq moktoblərinin 
direktorlarmm arzusuna əsasən kitabxananm idarə edilmosi zadogan 
yığmcağının katibino tapşırılsın.

Mərkozi elmi kitabxananın Başqırdıstan Muxtar Sovet Sosialist 
Respublikasında açılma tarixini osasən - 9 iyun 1921-ci il tarixdon hesab 
olunur. Açılış zamam kitabxananın fondu 17600 nüsxə kitabdan ibarot idi. 
Kitabxana tərkibinə 1933-cü ildə Mərkozi müsolman kitabxanasını da daxil 
etdi və 1936-ci ildo M. Qorki adına Mərkozi kiitlovi kitabxaııa ilo birloşdi. 
lloınin il Başdırdıstan Milli Kitabxanası Respublika kitabxanası statusııııu 
alır. 1960-cı ildə kitabxanayaN. K. Krupskoy adı verilir.

1992-ci ildə Başqrrdıstan Respublikasının milli kitabxanasına ictimai 
xadim , alim-şorqşünas Əhməd Validinin adı verilir.

Milli kitabxaııa xalqın sənədli yaddaşı olaraq cəmiyyotdo xiisusi rol 
oynayır. A.Z Validi adma milli kitabxana Başqırdıstan Respublikasında çıxan 
bütiin noşrlorinin mocburi nüsxəsini alır. 20-dən çox dildo biliklorin biilün 
sahəlori üzrə sonədlər fondda əks oluııur. Kitabxananın fondu 3 milyoııdan 
çox nüsxədon ibarətdir. 1 milyondan çox nüsxo texniki odobiyyatın xiisusi 
növlərinin fondunu toşkil edir. Kitabxana zəngin olyazma nüsxolorino malikdi. 
Bunlar fəlsofo, montiq, xalq təbabəti, hüquq, dilçiliy vo ıno.şhıır rus 
yazıçılarının noşrləri bu fondda oks olunmuşdıır. Kitabxaıuı hor il aşağıdakı 
tnüluim işlori görmokdodir.

• Kitabxana 75 min istifadəçiyə xidmot edir,
• Kitabxana hər il 600-dən çox qozctloro vo jurnallara abuno ya/.ıhr.
• Onlarla respublika kitabxanaları üçün biblioqrafik göstoriciloriıı vo

metodik tövsiyolor hazırlayır və çap edir.
•  20 mindən çox çap vahidi elektron kataloqa daxil edilir.
• f'ondlarında saxlanılan ən qiymotli noşrlorin roqomsallaşdırnıası ilo

ınoşğul olur, '
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• İlin on əhəmiyyətli mövzuları üzrə səyyar sərgi və ekspozisiyaları 
təşkil cdir,

• Kitabxana strukturunda 27 ixtisaslaşdırılmış bölmə və 2 sector 
fəaliyyət göslorir, kitabxaıaa 4 binada fəaliyyət göstərir.
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ORTA ASİYA AREALINDA ƏLYAZMA 
KİTAB VƏ KİTABXANALAR

Bu areal Orta Asiyanın ərazisini əhatə edir. Onun sərhədlv'iri tarixən 
dəyişmiş, Teymuriiər vaxtında cənubda Herat, Baburilər dövründə iso Şirnali 
Ilindistan bu arealın tərkibino daxil edilmişdir. Arealın əsas tüık dili XVII 
əsrə qədər köhnə özbək, sonra iso özbək dili olmuşdur. İlkin orta əsrlərdə 
burada oğuz-qıpçaq xüsusiyyətləri ilə türk dili hakim olmuşdur. Miixtolif 
vaxtlarda və müxtəlif türkdilli ərazilərdə, müxtəlif dərəcədə bu və ya digər 
ləhcə və şivələr işlək olmuşdur. Bu arealda türkdili köhnəö/.bək və özbək dili 
daha çox istifadə olunmuş, əlyazmalarm üçdə biri bıı dildə qorunub 
saxlanılmamışdır. Xarəzm şəhəri yaxınlığında aparılan arxeoloji qazmtılar 
göstorir ki, e.ə. IV-III əsrlərdə aramey əlifbası əsasında yaradılmış qədim 
Xarəzm yazısı mövcud olmuşdur. Eləcə də eramızın I-III əsrlərinə aid Kuşan 
imperiyası dövrü, aramey əlifbalı soqdi yazıları da Torpaq-qala yaxınlığından 
arxeoloqlar tərəfındən aşkar edilmişdi. (133, s. 5)

XI əsrdə Qaraxanilər dövlətinin qərb mədəni rayonunun ayrılması onda 
Xarəzmin əhomiyyətinin artmasına və burada oğuz-qıpçaq taylalarının 
möhkəmlənmosinə şərait yaratmışdır. XII-XIV əsrlərdə Xarə/.mdə türkdilli 
ədobiyyatın bir neçə abidəsi yaradılmışdır. Onların dili XI əsr Qaraxanilor 
dövlətiııin yuxarıda göstərdiyimiz abidələrinin dilinə yaxındır, ancaq oğuz- 
qıpçaq əlamətləri ilə fərqlənir. Coğrafı prinsipə görə XII-XIV əsr Xaroznı 
abidoləriııi Orta Asiya arealmın müştərək türkdilli əlyazma kitabı niimunəsinə 
aid edilir. Şair-mistik Əhməd Yasəvinin (562/1166 vəfat etınişdir) hikmətli 
şcirləri onun'ilkiıı abidəsidir. Onu da qeyd edək ki, Çimkond vilayətinin 
(Qazaxıstan) Türkistan şəhərində XIV əsrdə Əhməd Yasəvinin qobri üstündə 
tikilmiş məqbəro olmuş vo 1979-cu ildə bərpa edilərək, muzcyə çcvriln>işdir. 
Orada qədim əlyazmalar və qədim kitabxana otağı da saxlamlmışdır. 
Yəsəvinin şerləri toplanaraq divanda comləşdirilmişdi, ancaq zoınanomizo 
çox sonralar üzü köçürührıüş nüsxələr gəlib çatmışdır. Onların dili müxtəlif 
rayonlarda yaşayan tiirk ohalisi arasında geniş yayılan diklir. I likmotlərin sayı 
və tərkibi də orijinaldan forqlənir. Məşhur Xarəzm ilahiyyatçısı və liloloqu 
Mahmud b. Ömər Zəmaxşari (538/1143 vəfat etmişdir) Xaro/.mşah Atsızın 
(523-551/1128-1 156) tapşırığı ilə “Müqəddimət ol-Odob” (“Odobiyyata 
giriş”) adlı bir neçə bölmədən ibarət böyük ərəb liiğəti yaratmışdır. Artıq 
liiğətlərin əlyazmaları müxtəlif şərq dillərində, o cümlədən Xarozmdo işlənən 
türk dilində sotiraltı haşiyələrlo miişaiyət olunurdu.

Dünyamn müxtəlif nüfıizlu kitabxanaların və muzcylorino yayılmış tiirk 
olyazma kitabları öz təcrubəsi ilə siibut edir ki, kitab məhsulunu müvafıq 
qorıınması nəticosində onun maksinıum ömrü 700-800 il təşkil cdir. Bundan
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daha qədim dövrdə hazırlanmış kitabların qorıınub saxlanması nadir hadisə 
kimi baxılmalıdır. Kağızm və kitab məhsulunun digər koınponetlərinin 
müxtəlif fıziki təsirlərə məruz qalaraq min il saxlanılması hcç bir tcxnoiogiya 
qanunlarına Uyğun gəlmir. Belo ki, müxtəlif xalqlarının gədim mədəniyyətə 
malik oimasının siibutu kimi, kağız üzərində yazılmış kitablan 1000 və 1200 
il bıından ovvolki olyazmalannın qorunub saxlanılması haqqında iddialarmı 
ciddiyo almamaq lazımdır.

Orta Asiya arealında yaşayıb yaratmış Fərabi, İbn Sina və Biruninin 
yazıb yaratmış olduqları onlarla əlyazma kitabı qorunub saxlanılmannşdır. 
Əgər qeyd ctsək ki, adları çəkilən müəllitlərin yazmış oiduqlan əsəriər xarak- 
terinə görə kütləvi oxucu üçün yazıimamışdı, deməli bu kitablar intcnsiv 
oxucu istismanna da məruz qalmamışdı. Eləcə do bu müəlüflər hec bir dövrdə 
nə represiyaya uğrannş, nə də dini təqibə məruz qalmışdılar. Yainız kitablarm 
fiziki təzyiqlər nəticəsində sıradan çıxması ehtimalı mövcuddur. Nəticədə biz 
bu nniollifbrin XII-XIII osrlərdo üzü köçürülmüş nüsxələri barədə dantşa 
bilərik.

Bəkirqanda (Xorəzm ətrafı) yaşamış olan, XII əsrin sonu XİII əsrin 
əvvəlində yaşannş Süleyman Bəkirqani yaxud Ilokinvata geniş yayılmış dini 
poemalar yaratmışdır: Müəllifm “Bəkirqan kitabf’, “Məryəm kitabı”, viAxır 
zaman kitabı”ııın nüsxələri qorunub saxlamlmışdı.

A.K.Öorovkov tərəfnıdən nəşr edilmiş (Borovkov, 1963) Qurana Orta 
Asiya təfsiri XII-XIII əsrlərə aiddir. Oli 609/1212-13-cü ildə Gözəl Yusif 
haqqında İncil və Quran əfsanələrini təsvir edən “Qissəyi Y usif' (“Yusif 
haqqında rəvayət”) adlı poema yazmışdır. O, Xarəzmdə tərtib olunmuşdur. 
Müxtəlif tədqiqatçılar poemanı müxtəlif tiirk dillərinə aid etmişlər. B cb bir 
mənsubiyyətin axtarılması yanlışdı. Belə ədəbi əsərbr Türk xalqlarımn 
müştərək mədəni abidələridir.

IX-X əsrbrdə Buxara əmirinin sarayında məşhur bir kitabxana olmuşdu. 
Vaxtı ilə görkəmli alim İbn Sina bu kitabxanadan istifadə ctmiş və bu 
kitbxananın ayrıca binada yerbşməsi və kitabların sandıqlarda mövzulara 
görə yerləşdirilməsi haqqında məlumat verilir. Bu kitabxanada kitablarm 
müəyyənbşdirilməsi məqsədi ilə kataloq da mövcud olmuşdur. Bu kitabxana 
sonrakı illərdə yanğın zamanı tələf olmuşdur. Ümumiyyətb IX-XI osrbr 
Buxara Orta Asiyada kitab və kitabxana modoniyyəti sahəsində mühüm rol 
oynamışdı. Məlumdur ki, Əbu Əli ibn Sina Aristotel nəzəriyyəsinə Fərabi 
tərəfindən verilmiş şərhlər kitabını Buxara şəhəıinin bazarındakı kitab 
köşkbrinin birindən almışdı.

Kitabxana quruçuluğu bu arealda islam dünyasına xarakterik istiqamotdo 
inkişaf edirdi. 937-ci ildə artıq fəaliyyot göstərən Fərocək mədrəsosinin
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kitabxanası şöhrət tapmışdı. Akademik V.V.Bartoldun fikrino göro. bıı 
universitet Orta Asiya arealhnın ən qodim universitcti hesab edilə bilər.

Monqol yürüşbri zamanı Mərv şəhərində on iri həcmli kilabxananın 
fəaliyyəti haqqında məlumat verilir. Bunlardan xüsusib əhəmiyyətlisi olan 
Əziziyyə adlı şəhər ciimə məscidinin kitabxanası olmuşdur ki, burada da 12 
min nüsxə qıymətli əlyazma fondunun olması haqqında A.T.Qasımov 
l‘Özbəkistanda kitabxana işinin tarixi” əsərində məlumat verir. ■‘Şərəf-əf 
Miilk” mədrəsəsində, Əmadiyə, Xitiniyyə mədrəsəbrində, eləco də Oumariya 
xanaqahında da bu dövrdə tanınmış kitabxanalar fəaliyyət göstərmişdi.

1220-ci ildə Xarəzm moqollar tərəfindən işğal edilir və 1379-cu ilə 
qədər o, Qızıl Ordu ilə sıx bağh olur. Bu dövrdə Xarəzm əyabtbrində dini 
əsərlər yaranır: “Qisəs əl-Ənbiya” (Peyğəmbərlər haqqında hekayətlər”) -  
“Ribati Oğuz” əsərini Nəsir b. Burxan 710/1310-11 -ci ildə hökmdar 
Nəsirəddin Tok-Buqa üçün yazmışdır. Daha çox “Qisasi Rəbquzi” 
(“Rəbquzinin hekayətləri”) adı ilə tanman bu əsər türklər arasında geniş 
yayılmışdı. Onun sonrakı özbək redaksiyasıda mövcuddur. Qütbün “Xosrov 
və Şirin” poeması742/1341-42-ci ildə Xarəzmdə yazılmışdır. Xoca bəy 
Xarəzminin (754/1353-cü ildə yaşamışdır) “Mahəbbətnamə” poeması da 
Xarozmdə yaranmış əsərlərdəndir.

Köhııə özbək ədəbi dili XV əsrdə - özbək milli inkişaf dövründo - 
Qaraxanibr dövlətinin, Xarəzmin və xüsusilə də Caqatayın ədobi lürk 
dillərinin bazasında, həmin rayonlann xalq dilbrinin müəyyən iştirakı ib  
lormalaşmağa başlayır. ■ Onun irikişafmın başa çatması və çiçəkbnməsi 
Nəvainin (1441-1501) yaradıcılığı dövrünə təsadüf edir. Bu dil Teymurilər 
dövbti (1405-1506) dağıldıqda belə, Buxara və XIX əsr Kokand xanlıqları 
yarandıqdan sonra da yaşamaqda davam etmiş və qonşu türk dilli lürkm ən, 
Qazax, Qara kalpak, Uyğur xalqlarının yazılı dillərinin yaranmasmda və 
inkişafında böyük rol oynamışdır. L.V.Dmitriyevanın tədqiqatına görə, Orta 
Asiya arealinda yazılmış əsərlərin ən qədim nüsxəsi XI əsr (Əhməd Yasevinin 
hikmətbri) ən sonuncu əlyazma XX əsrin ortaları 1944-cii ildə Xivə şair vo 
yazıçıların Ləffasi tərəfındən tərtib edilmiş müntəxabatdır. Bıı arealda iizü 
köçiirülmüş əlyazmaların ən qədimi XIV əsr Qisasi Rəbquzinin kitabı hesab 
edilir. Osərbrin və əlyazmaların əsas kütləsi isə XVIII-XIX əsrbrə aiddir.

XIV əsrin II yarısında Əmir Teymurun hərbi yiiruşbri noticəsində o, 
fəbriz, Şiraz, Hələb və digər şəhərlərdən topladığı əlyazma kitabılarım və 
eləcə də xəttat, rəssam və digər kitabçı sənətkarları doğma şəhəri Şəhrizabsa 
gətirir. Bu şəhəri “Qəbətul-Elm və əl-ədəb”, yəni, elm və ədəb qııbbosi adlan- 
dırmışdı. Sonralar Səmərqəndi paytaxt elan ctdi.

Əmir Teymurun kitab xəzinəsiniıı içərisində ən dəyərli ııüsxəlordən biri 
Osman Dövründə kufı yazısı ilə perqament üzərində yazılııuş quraıı nıisxəsi
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olmuşdur. Bu kitabxananın köçəri tayfaların yürüşlori nəticosində dağıdılması 
vo to b f olunması haqqmda məmbələrdə məlumat verilir.

Bu arealın köhnə özbək və özbək dilli əsərbrinin mövzu əhatəliyi 
rəngarəngdir: 'l'arix, bioqrafıya, memuarlar və səyahotlər, coğrafiya. 
kosmoqraflya. astronomiya va astrologiya, təbabot, ovçuiuq. hərbi iş, musiqi. 
etika və siyasət, fiioiogiya, leksikoqrafıya, qramatika, məktublar və rəsmi 
sənədbr, poeziya, bədii nəsr, folklor, dramaturgiya, müntəxabat, diıı. sufizm, 
falçıhq, sənətkarlarm ənənəbri və s.

Teymuribr dövriində mədəni mərkəzlər Səmərqənd va Herat idi. 
Elmbrdən ədəbiyyata (poeziya), incəsənətə böyük diqqət yetirilirdi. Həmin 
dövrün şairbrindən Xoeəndinin (XIV əsrin sonıı -  XV əsrin əvvəli). 
Səkkəkinin (XV əsrin birinci yazısı), Lütfinin (768-870). (1366-1465) və 
başqalarının adlarmı çəkmək olar. Sultan Hüseyn Baykarın (1469-1506) 
hakimiyyəti dövründə poeziya Nəvainin və onun müasirləri -  Baykann 
özünün, Durbəyin və b, yaradıcılığmda özünün klassik formasını ahr. Bu 
dövrdə Fars dilli klassik poeziyamn müxtəlif növləri və formalan türk 
materialları əsasında yenidən işlənir və təzəbııir. Nəvainin “Mizan əl-avazan" 
(“Ölçübrin tərəzisi”) əsərində əsası ilk dəfə formalaşmış xalq poetik forması - 
tuyuq yayılmağa başlayır. Ədəbi əsərlərdən başqa o, 886/1481 -82-ci ildə ö/. 
torpağını Heratdakı İhlasiyə məscidinin vəqfinə vermək barədə “Vəqfiyyə” 
(“Vəqf qeydləri”); 894/1488-ci ilə qədər olan qədim şahlar və hökmdarların 
qısa tarixi -  “Tarixi mülüki əcəm” (“Əcəm şahlarının tarixi”ni) və s. əsərbrini 
yazır. Omir Teymurdan sonra Şaxrur Herat şəhərində möhtəşəm bir kitabxana 
yaradır. Burada xəttat, rəssam və cilideibrdən ibarət 40 nəfərlik bir sənətkar 
ordusu calışır. Burada kitabçılıq sənəti XV əsrin II yarısmda, xüsusib də 
Nəvai dövründə xüsusib inkişaf edir ki, bu kitabxananın miniatür ustası 
A/.ərbaycanlı Kəmaləddin Behzad xüsusib şöhrət tapır.

XVI əsrin əvvəlbrində ölkəni Şeybanibr sülaləsi idarə edirdi, (1506- 
1598) və onların paytaxtı Səmərqənd idi. Şeybanilər sülabsinin banisi 
Şeybani xan (1506-1510) şer yazırdı, alimbrə və şairlərə himayodarlıq edirdı. 
Onun sarayında işbmiş olan sənətkarlardan Şair Məhəmməd Salih (914-1534 
vəfat etmişdir), “Şeybani namə” (“Şeybani haqqmda kitab”) poemasını 
yazmışciı. Naməlum müəllif 908/1502-03-cü ildə “Tarixi qurida nüsrətnamə” 
(“Seçilmiş tarixbr-qələbə kitabı”) kimi nadir tarixi əsər yazmışdı. Binayi-fars 
dilli əsorlər müəllifı olmasına baxmayaraq, “Əcaib əl-məxluqət” 
(“Yaradılmışın -  qeyri adiliyP') kosmoqrafik əsəri farscadan köhnə özbək 
dilinə tərciimə etmişdi. 1525-ci ildə Nəsrullahi Müsəlman sülabbrinin ümıımi 
tarixinə həsr olunmuş “Ziibdət əl-osər” (“Səlnamələrin məğzi”) əsərini tərtib 
etmişdir.
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'feymurilərdən olan Babur Hindistanda Böyük Moqollar (Baburilor) 
dövbtinin əsasını qoymuşdur. Babur ö/.ii “Babumanıə” (“Baburun kitabı") 
adlı tarixi, “Mübəyyin” adh poema və əruz haqqında elmi əsor yaratmı.şdır. 
Baburilor sarayında türkmən şairi Bayram xan (1561-ci il vofat etmişdir) 
yaşayıb yaratmış, onun oğlu Əbdürrohman Mirzə “Baburnamə"ni fars dilino 
torcümo etmişdir.

XVI əsrin II yarasından paytaxt Buxara şəhərinə köçürülür və yeııidən 
Buxara şəhərinin əhəmiyyəti genişlənir. Bu dövr dini ideologiyanın, xüsusilə 
də islam dininin məntəqə anlayışları ön plana keçir. Kitabxanalarda dini 
ədəbiyyatın kütləsi artır. Məsələn: Ubeydullaxan Sufı cərəyanlarınm tərofdarı 
olduğu iiçün kitabxanasma çox sayda quran təfsirbri, islam hiiququ və digər 
dini-fəlsəlı ədəbiyyatm toplanması haqqıııda məlumat verilir.

XVII-XVIII əsrlərdə Buxara və Xivə Orta Asiyamn mədəni mərkəzləri 
kimi inkişaf edirdi. Bu dövrdə Buxarada İmamqulu xan (1602-1640), 
Sübhanqulu xan (1680-1702), Qul Şərif (1618-1692), Məşrəb (1657-1711), 
Sufi Allahyar (1721 yaxud 1723 vəfat etmişdir), Hubaydə (1780 vəfat 
etmişdir), Sayqəli (1730-1797), Tıırdı (1700 vəfat etmışdir), Abidi kimi şair 
və yazıçılar fəaliyyot göstorirdi. Əbülqazi xan Xivədə Türkmən 
ağsaqqaliarmın xahişi ilə 1661-ci ildə “Şəcəreyi terəkimə” (“ 1 tirkmonlərin 
şəcərəsi”), sonra isə “Şəcəreyi tiirk” (“Tiirkbrin şocərəsi”), əsərini ya/.nuş vo 
müoHiün ölüm qabağı iradəsinə görə əsəri 1666-cı ildə tosvir olunan 
hadisəiərin iştirakçısı və şahidi Mahmud b. Məhəmməd Zaman Urgənçi adlı 
şəxs başa çatdirmışdır. Həsənqulu Əhsəni (XVII ə) bu kitabın yazılmasında 
iştirak etmişdi. XVIII əsrin sonunda adı bəlli olmayan nuiollif Şeybani xan 
yürüşbrinin tarixini - “Şeybaninamə” əsərini tərtib etmişdir.

XIX əsrdə Xivədə tarixçilər, şairlər, və tərcüməçilər yazıb yaratmışlar. 
Munis (1778-1829) və onun qardaşı oğlu Agahi (1809-1874) “Firdövs əl- 
iqbal” (Əminamanhğın cənnət bağı”) əsərində dünyanm yaranmasından 
1241/1825-ci ilədək xanlığm xronikasını tərtib ctmişlər. Sonra bir sıra 
xanların xahişilə Agahi onların hakimiyyətinin bir neçə xronikasını da 
yazmışdır. “Riyaz əd-dəvlo” (“ 1241/1825-ci ildən 1258/1843-cü ilədək Xoş- 
boxtlik bağları”), “Zübdət ət-təvarix” (1258/1843-cü ildən 1262/184-cü ilodok 
“Tarixlərin məğzi”), “Cani əl-vəkiəti sultani” (1261/1845-ci ildən 1271/1855- 
ci ibdək “Sultan hadisələrinin toplusu”), “Gülşəni dövlot1 (1272/1855-ci ildon 
1281/1864-cü ilədok “Xoşbəxtlik bağçası”), “Şahid əl-iqbal” (1281 /1864-cü 
ildən 1289/1873-cü ilədək “Müvəffəqiyyətin şahidi”). Müdərris Murad ol- 
Oləvi 1278/1861-ci ildə “Tarixi Seyyid Məhommod xam" (“Seyyid 
Məhomtnəd xanm tarixi”) vo 1280/1863-64-cü ildə larixçeyi Mohomməd 
Yaqub xoca” (“Mohomməd Yaqub xoeamn tarixçəsi ) osərlərini ya/.mışdıı. 
Ib r iki osər 1214/1804-cti ildon Scyyid Məhəmmod xanın (1272-1281/1855-
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1864) dövriindon bəhs edir. XIX əsrdə şairlər Kamil Xorəvəni (1825-1899) 
i'iruz (II Məhomməd Rəhim xan, hakimyyət dövrii: 1865-1910) vo b. ya?,ıb 
yaratmışlar.

XIX əsrdo Kokandda Ömər xan (1810-1822), Fəzli, Gülhani, Hazik, 
Mohmur, Mükimi (1 858-1909), Fitrət (1886-1938), Həmzə Ilakimzado (1889-
1929) vo başqaları yaşayıb yaratmışlar.

XX əsrin müəlliilərindən Racinin (1908 yaxud 1910-cu ildə vofat 
etmişdir), Kamyahn (1861-1922), Mirzənin (1840-1922) adlarmi çəkə bilərik.

Məvaitıin əsərlərinə lüğətlər ancaq Orta Asiya arcahnda geniş 
yazılmışdır. Məsələn: 959/1551-52-ci ildə tərtib edilmiş “Lüğoti Abuşka’’ 
(“Abuşkanın lüğəti; Məhəmməd Rizamn 1213/1798-ci ildə yazdığı, 1974-cü 
tldo tapılmış Nəvainin “Xəmsə”sinin kitabınm haşiyosində 1571-ci ildə 
"Nisabi Nəvai” (“Nəvainin əsli”) şerlə yazılmış lüğət.

Sənətkarlarm ənənələrini daha tam və maraqlı xarakterizə edən bir sıra 
maleriallar dä mövcuddur. Onlar dəmirçilərin, miskərlərin, ağac işləyən 
sənətkarların, qazançıların, bənnaların, əyricilərin, keçəçilərin, çəkməçilərin, 
dərzilərin, xarratların, rəngsazların, çıraqçıların, dulusçuların, sabun 
bişirənlərin, atıcdarııı, peşəkar güləşçilərin, bərbərlərin, ücarətçilərin, 
qəssabların, yağçokənləriıı, əkinçilərin, dəyirmançıların, çobanların və b. 
adotlərindən bəhs cdilir. Eləcədə Xəraclarm toplanması, digər xərclər vo s. 
haqqında divanboyinin XIX əsr topluları da maraqlıdır.

Orta Asıya areahnda çox böyük miqdarda tərcümələr, az miqdarda isə 
şərhlor yerinə yetirilmişdir. Orjinallar əsasən Fars dilli, az hallarda ərəbdilli 
əsərlər olmuşdur.

Daha çox tarixi mövzuda əsərlər, xüsusilə müsəlman aləminin ümumi 
tarixinə, yəni yerli siilalələrə aid olan əsərlər, coğrafi, kosmoqrafık, etik-siyasi 
və ctik-didaktik, tibbi, ədəbi-bədii, dini əsərlər tərcümə olunmuş, dini, etik və 
qramatik əsərlər şərh edilmişdir.

Fars dilindən özbək dilinə tərcümə olunan tai'ixi əsəıiər: Mirxondun 
“Rəüzət əs-sofa” (XV ə.) əsərini -  Raci tərcümə etmişdir, XIX əsrin 
ortalarında, Məhəmnıəd Mehdi Xanın (XVIII ə.) “Dürreyi Nadir” (“Nadirin 
mirvarıləri”) -  Məhomməd Nəzərin və Agahinin (XIX) torcüməsi; 
Məhəmməd Hakimin (XIX əsrin ortalarında) “Müntəxab ət-təvarix”
( 1 arixdən çıxarışlar ) və b. Əbiilbək ibn Bahəddin ibn Məhdumi Əzəmin 
(XVII əsıin əvvəli) 1108/ 1696-97-ci ildə Məhəmməd Sadiq Yanğihisari 
tərəfindən tərtib edilmiş az tanınan fars dilində “Cami əl-məqamat” (“Ruhi 
kamilliyin yığma dərəcələri”) əsərinin tərcümə işi həyata keçirilmişdir. 
Vasıfın lars dilində “Bədan əl-vəkai” (“Təəcüblü hadisələr”) memuarları (XVI 
o.) 1241/1825-ci ildə Dilavor tərəfindən tərciiməsi. Məhəmməd Hiiscyn 
Məhdum tərəfındon əl-Bəlxinin fars kosmoqrafik və coğralı əsəri “Məcmə əl-
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qəraib” (“Əcaiblorin yığmcağı”) osərinin 984/1576-77-ci il torcümosı, fars 
dilindən Teymurun tərcüıneyi hah olan 1047/1637-38-ci ildo tortib cdilmiş 
"Tüzüki Timun” (“Teymurun qanunnamosi”) əsərinin 1251/1835-36-ci il 
X əlif Qulunun tərcüməsi və b, göstərmək olar.

Əsorlər Orta Asiyada nnərkəzi şohərlərdə yazılırdı, ancaq əlyazmalar bu 
arcalın miixtəlif rayonlarında da üzü köçürülürdii. Kitabların az miqdarı Şərqi 
Türkistanda, Hindistanda, Əfqanstanda, daha az hallarda rüıkiyədə, İranda, 
Volqabeyunda, Uralda və Azərbaycanda üzü köçüriilərok çoxaldılırdı.

Orta Asiya areahmn əlyazmaları arasında müəllif vo torcüməçilərin 
avtoqrafları çoxdur, məsələn, Munisin, Agahinin, Racinin, Mükimin, 
Iləmzənin və s. Bir neçə az rast gəlinən və nadir hesab olunan olyazmalar da 
mövcuddur. Buraya Agahinin ancaq iki kitabı ilə təmsil olunan “Ziibdət ət- 
tovarix” (“ farixlərin məğzi”) əsəri, Səmərqəndin qazisi molla Kamalrn 
1285/1868-cü ildə yerlı hadisələr barədə rus hakimiyyətinə məlumat 
vərəqəsinin nadir ııiisxəsinin avtoqrafi, Məşhur xəttatların köçürdüklori 
olvazmalar və onlardakı qeydlər və s.

Köhnə özbək əsorlərinin nüsxələri çox hallarda bodii minatiirlərla. 
ünvanlarla, sərlövhə şəkillərlə bəzədilmış, başqa türk dillərində olaıı 
əlyazmalardan qismən fərqli olaraq bədii cildə sabnırdı.

Əlyazma kitabının on gözəl nümunələri moşhur Hcrat məktobi, Sultan 
I liiseyn Baykarının hakimiyyəti və Nəvainin yaradıcılığı dövriindo ən yüksək 
səviyyəyə çatmışdır. XVI əsrin ikinci yarısında bu məktəbin bazasmda 
Maverannəhrdə incəsənət məktəbi fəalliyət göstərmişdi. XVII osrdə əlyazma 
miniatiir sənətkarhğm yüksəlişi müşahidə olunur. Bu yüksəliş XVII əsrin 
ikinci yarısında Maverannəhrdə yeni incəsənət məktəbinin yaranmasına səbəb 
olmuşdur. Birinci Maverannəhr məktəbinin nümunələri 970/ 1562-63-cü ıldə 
köçürülmüş “Təvarixi güzidə nüsrətnamə” əsərinin əlyazmasına 15 miniatürdə
öziinii əks etdirmı'şdir.

Məhəmməd Mükim, Avaz Məhəmməd, Mahornməd Omin, Xoca Gəday 
kimi miniatürçüləriıı yaradıcıhğı Maverannəhr məktob ilə sıx bağlı olmuşdur.

XVIII-XIX əsrlərdə bu və ya digər formada müstoqil Xıvə, Buxara və 
Kokand xanhqlarının yaranması ilə əlaqədar köçüıülnniş hor olyazmanın 
xarakterinə uyğun bəzi bədii-tərtibat iislubları yarannnşdır. Mosoloıı. XIX 
əsrdo Xivə xanhğında basma üsulu, ciddi qara dorı cıld belə
özünəməxsusluqlardan biri idi.

Mənbələrə görə Orta Asiya arealının ərazisində zəngın saray və şoxsı 
əlyazma kitabxanaları çox olmuşdur. Onlardan bəziləıiııin adlarım çəkək. XI-
XII əsrlərdə Səmərqənddə çox əhəmiyyətli kitabxanalar mövcud ulı XII əsrdə 
Mərvdə Samani sülaləsinin, XIII əsriıı axırında Rəşid əd-Dinin (1_4 - . 
kitabxanaları fəaliyyət göstərmişdir. Bu kitabxanalarda xəttatlarııı və əlyazma
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tortibatçılarınin eınalatxanası fəaliyyət göstərirdi. XV əsrin başlanğıcmda 
Buxarada şcyx Məhəmməd Parsın (1419 vəfat etmişdir) əsasını qoyduğu 
iimumi kitabxana yaradılmışdır.

XIV osrin axınnda -  XV əsrin birinci yarısında Teymurun (1370-1404) 
toplad'.ğı və sonradan onun nəvosi Uluqboyin (1449-cu ildə öldıirülmüş) 
ixtiyarına keçmiş kitabxanası fəaliyyət göstarirdi. Heratda saray kitabxanasını 
Baysunkır (1433 öi.) təşkil etmişdir. XV əsrdə orada Nəvainin kitabxanasıda 
fəaliyyət göstərmişdir. XVII əsrdə Buxarada Əştərxanilər sülaləsindən Obdul 
əl-Oziz (1645-1680) və onun qardaşı Siibhan Qulu xan (1680-1702) zəngin 
bir kitabxana təşkil etmişdi. XIX əsrin ikinci yarısı -  XX əsrin ovvəlorində 
Xivədə II Məhəmməd Rəhim xanm (1865-1910) kitabxanası fəaliyyət 
göstərirdi. XX osrin əvvələrində Fərqanədə və Buxarada bir neçə şəxsi 
kitabxana olmuşdur. Bunlardan biri A.Fitrətin şəxsi kitaxanası idi. Yusif 
Balasunqurlunun “Tutadqu biliq” əsərinin Namanqan nüsxəsi məhz bu 
kitabxanada saxlanıhrdı. Eləcə də Daşkənddə Curabəyin şəxsi kitabxanası və 
s. göstərmək olar. Orta Asiyada şəxsi əlyazma kitabxanaları başqa Şərq 
ölkələrində olduğu kimi, hamı üçün açıq deyildi və demək olar ki, bu problem 
çox az öyrənilmişdir. Lakin məhz onların sayəsində bir sıra qiyınətli yazı 
abidələri qorunub saxlanılmışdır. Bununla yanaşı “ Oktyabr’" inqilabuıa 
qədərki Orta Asiya şəxsi əlyazma kitabxanalarmın hamısınm taleyi 
acınacaqlıdır. Kitab həvəskarı öldükdən sonra onun bütün varidatı şəıiətə görə 
varisləri arasında bölünürdü. Belə hallarda çoxcildli əlyazma əsərlərinin 
biitövliiyü barədə düşünmürdülər, ona görə də ayrı-ayn cildlər başqa-başqa 
adamların əlinə düşürdü.

Daşkənd kataloqundan göründüyü kimi, köhnəözbək və özbək dilində 
olan əlyazmaların böyük əksəriyyəti Orta Asiyada saxlanılır. Az, lakin 
əhəmiyyətli miqdarda (400-500-ə qədər kitab) Sank Peterburqda, RF-niıı 
bütün əlyazma kitab mərkəzlərindo, bir sıra xarici ölkələrdə təmsil olunurlar. 
Oksər kitabsaxlayıcılarda köhnəözbək dilində olan abidələr, əsasən Nəvainin 
əsərlərinin əiyazmalarıdır.

Baburilər dövründə (XVI-XVII) Orta Asiya ilə Hindistan arasında 
olaqələr daha da genişlənir. Forqanə vadisindəıı, Səmorqənddən, Buxaradan, 
Xorasan şəhərlərindən böyük şairlər, alimlər, təbiblor, xəttatlar, miniatürçi 
rossamlar, memarlar, musiqiçİlər Hindistana dəvət ■ olunurdu. XVI əsrdo 
Hindistanda ərəb yazısmı qəbul edən urdu dili formalaşır. Bu, ITindistan, Orta 
Asiya, Şərqi' Tiirkistan vo ərəb yazısından istifadə edən digər xalqların 
modoniyyətlərinin qarşılıqlı zənginloşmosino kömok edirdi.

Hindistanm əlyazma morkəzlərində ölkədə və onun hüdudlarından 
kənarda iizü köçtirülmüş köhnəözbək əlyazmaları çoxdur. Bunlardan 
“Babıırnaıno”nin Heydərabad nüsxəsi, həmin əsərin Kolkiittə əlyazması;
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Baburun (XVIII) Divanın üç əlyazması, Baburun əruz haqqında kitabının
XVIII əsrdə Əzfari Karaqani tərəfindən qısadılmış fars torcüməsi, Haydar 
Xarəzminin, Durbəkin, Lütfınin poemaları, Zəbunnisə bəyimin Divanının 
nüsxəsi, XIV əsr Daşkond şairi Bədrəddin Caçinin Hindistanda köçüriilmüş 
ııüsxosini göstormək olar. Aşağıda adlan çəkilən əsorlər nadir iııcilor hesab 
olunur. XIV əsrin sonu Xarozm şairi Əbdiirrəhimin Şirazda yazdığı Divanı 
(özündo 1051 qəzəli bir sıra qəsidə və rübailəri birləşdirir), Xarozmdən Şiraza 
qaçmış, orada məşhur fars şairi Hafızlə tanış olmuş, sonradan ' ‘Xarəzmli 
Hafız” təxəllüsü ilə tanınmışdır. XV əsrin birinci yarısı özbək şairi Səid 
Qasımm “Məcmə əl-əxbar” (“Xəbərlər toplusu”), “Gülşəni raz” (“Sirlər 
bağçası”), “Həqiqətnamə” və “İlahinamə” (1044/1634-cii ildə Buxarada 
köçiiriilmüş) fəlsəfı-didaktik poemalarınm toplusu və s. Novainin osorlərinin 
əlyazmaları azdır. onun fars dilində “Divam Fani”, “Lisan ət-tair” (“Quşların 
dili”), XVI əsrin əvvəlində Heratda üzii köçiirülmüş poeması, “Məcalis ən- 
nəfais” (“Mäşhurlann yığıncağı”) əsərinin fars tərcüməsinin dobdəbəli 
əlyazması Heydərabadda saxlanılır. Uluqbəyin, Əli Quşçunun, İbn Sinanın 
əsərləri, Caminin ərəb dilində “Cevami ət-tibiyan fı təfsir” (“Şərhdo göstərilən 
ləyaqət toplumu”) əsərinin avtoqrafı, Sədinin XIII əsrdo alim-fıloloq 
Zəməxşari torəfmdən köçürülmüş əlyazmanın yeddi sətıiik avtoqrafı vo s. 
qeyd etmək vacibdir.

C.Nchru Türk hakimiyyəti haqqında yazırdı: “moqollar Hindistanda yad 
elementlər və yadelli idilər” çünki Baburilər daim öz atıa dillərini qoruyub 
saxlamağa çahşır, o dildə yazırdılar. Bu dövrdə yerli əhalinin də bir hissosi 
hakim siilalənin dilini öyrənməyə, türk dilində danışmaq, yazmaq vo oxumaq 
vərdişləri əldə edirdilər. C.Hehrunun yad element və yad elli adlandırdığı 
moğol dövrü nailiyyətlori hal-hazırda Hindistanın iftixar mənboyidir. Türk 
admiralı, özbək dilini bilən və bu dildə şeirlər yazan Sidi Əli Rəis özünün 
“Mirat əl-məmaKk” (“ölkolərin ayinosi”) kitabında molumat verir ki, 
“Humayun Mirzənin vaxtmda saray əyanları arasında ciğatay dili geniş 
yayılmışdı və tez-tez cığatay dilində poeziya gecələri keçilirdi". Köhno özbok 
dili dövlət dili elan edilmişdi. Bu dövrdo saray alimi Məhommod \  aqub (,'ingi 
tərəlindən “Kelurnamə” (Biçin kitabı”) adh özbək lars lüğoti tərtib 
olunmuşdu.

Türkmonlorin yaşadıqları ərazini coğrafı cəhotdəıı Orta Asiya arealınm 
qolu hesab etmək olar. XV-XVIII əsrlərdə bütün Orta Asiyanın odəbi dili olan 
köhnəözbok dili köhno türkmən ədəbi yazı, o ciimlədən danışıq dilinin 
formalaşmasında böyük rol oynamışdır. Aşağıda adları çokilən osərlər Köhnə 
Uirkmən yazı dilinin asas abidələri sayıla bilər: 865/1464-65-ci ildo şair 
Nepainin “Rövnəd əl-islam” (“ İslamın məşəli”) əsəri, Obiilqazi xanın (XVII
3 ) “Şəcəreyi torakimo” əsərindən bir sıra türkmondilli motnlər, XVllI-XIX

209



TÜRK XALQLARININ KİTAB VƏ K İTABXANA M Ə DƏ NİYYƏ Tİ

əsrl?r Türkmonistanda yazıb yaratmış Azadi (1700-1760), Nur M ə h əm m o d  
Oıih (1711-1765-əyaxm), Şəbəndə (1720-1800), Mərrupi (1735-1795). 
Məhtumqulu (1733-1783), və onun müasiri Qaibi, Səyyidi (1768-1830), Zəlili 
(1790-1844-o yaxm), Kəminə (1770-1840), Molla Nəpəs (1810 ] 862), 
Ondəlib (1233/1817-18-ci ildə sağ olmuşdur), Katibi (1820-1881). Miihbçi 
(1824-1884), Miskin Kliç (1845-1905), Kor molla (1872-1934) və b. görkəmli 
Tiirkmən şairlərinin əsərləri Abd əs-Səttar qazmm ‘Tekinlorin döyüşləri haq- 
qmda hekayələr kitabı” tarixi osəri, həmçinin sarıklar və salarlar Mərvə 
köçənədək tiirkmənlərin Manqışlağa gəlməsinə və 1182/1768-69-cu ildən 
1319/1901-ci ilədək sarıklarm Çarcondan Mərv vadisinə köçməsi tarixinə həsr 
olunmuş kitab, və s. Eləcə də XVI əsr türkmən şairi Bayram xamn divani 
Baburun oğlu Kamramn lirikası ilə birlikdə bir kitaba cildlənmiş niisxəsi 
Iiindistanın Rampur şəhorində saxlamlır.

Göstərilənlərdən aydm olur ki, ilkin Türkmən əsərləri XV əsrə, çox 
hissəsi isə XVIII-XX əsrin əvvəllərinə aiddir. Əlyazmalann üzünün 
köçürülməsi dövrü isə XVIIl-XX əsrin əvvələridir. Bu nüsxələr, osasən. 
Tiirkmənistanda, az hallarda isə Orta Asiyada, Volqa boyunda, Uralda 
köçüriilmüşdür. Bu əsərlərin mövzusu əsas etibarı ilə poeziya, tarix, və dini 
mövzulardır. Xalq şairlərinin əsərləri içərisində unikal hesab edilən və nadir 
nümunələr çoxdur.

liirkmən əlyazmalarmın böyük əksəryyəti orta xəttat nümünələrdən 
ibarət oiunmuş və Orta Asiya yazı mədəniyyotindən əsasən fərqlənmişdir. 
Türkmən əlyazmalarmı fərqləndirən və onun səciyələndirən bir xüsusiyyət 
ondan ibarətdir ki, fürkmən əlyazma nümunələri içərisində miniatürlət'lə 
bəzədilmiş və bədii tərtibat verilmiş nüsxələr hələlik müəyyən edilməmişdir. 
Belə nüsxələr mövcud olmuş lakin müəyyən edilməmişdir, və ya bu türkmən 
əlyazma kitablarmm üslubudur. Suallarına cavab vermək çətindir.
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ORTA ASİYA VƏ ŞƏRQİ TÜRKİSIANDA ORTA ƏSR 
KİTABCILIQ ƏNƏNƏLƏRİ

Orta Asiyada və Şərqi lurkistanda ərəb qrafıkalı olyazma kitabınm 
meydana golməsi, homin ərazilərdo yaşayan ohalinin islamı qobul etmosi vo 
burada ərəb əlilbasımn vo orəb dilinin yayılması ilə bağlıdır. "Kitab" "osor" vo 
ümumiyyotlo, eyni ölçülü yazılmış kağız vərəqlərinin bir cild içorisindo 
toplanması ərəb sözii olan kitab mənasında ışlədilirdi. Kitabm osas dil 
olamətindən başqa “məktub”, “yazı”, “savad”, həmçinin “kitab”, “osor" vo s. 
mənasında fars dilindən alınmış namə sözündən istifadə olunurdtı. Bu zaman 
üöstərilən mənalarda namə sözii işlənərkon özünəməxsus keyflyvətlor kosb 
edirdi. O, birincisi, başqa sözlərlə vəhdətdə işgüzar yazılı sənodlori, yoni 
praktik toyinatlı kitab, mosələn, “Vəsiyyətnamə”, “Vəkalotnamo” vo s. 
göstərməyo xidmət edirdi. İkincisi, o, qeyd edilən kitablarda toıkib hissəni 
müəyyən edən forma kimi tez-tez işlədilirdi, məsələn, “Şorofnameyi şahi” 
(“Şah şöhrəti kitabı”), “Fəthnamə”, “Firqətnamə” (“Ayrıhq haqqında poema”) 
vo s.

Orta Asiyada və Şərqi Türkistanda yaradılmış olyazma kitabının miqdarı 
barodo bu günə qədər tam təsəvvür yoxdur. Yaqin ki, illor kcçdikcə bıı barodo 
doqiq məlumat vernıək daha da çətin olacaq. Yalnız Özbəkistan UA 
Şorqşünaslıq İnstitutunun şərq əlyazmalan külliyyatında 160 miııdon çox 
müsəlman əlyazması nüsxolərinin saxlanılması orta əsr kitab modoniyyətinin 
ümumi mənzərosini yaratmağa kömək edir. Onların arastnda əsasoıı (iiık, ərəb, 
tacik, fars və özbək dİliərində müstəqil əsərlərin sayı 80000-ə yaxındır. 
Onların əsas hissəsi Orta Asiyada və Şərqi Türkistanda yaıadılmışdıt. Molum 
olduğu kimi, Daşkənddə və qonşu Orta Asiya rcspublikalaıımn 
kitabsaxlayıcılarıda ərəbqrafıkah olyazma kitabları ilə zəngindit. Ilazuda 
Sankt-Peterburq, ' Kazanın, Bakının, Moskvamn kitabxanalarında, digər 
ölkələrin şərqşünashq mərkəzlərində saxlanılan əlyazma kıtablan arasmda 
Orta Asiyada və Şərqi Türkistanda yazılmış vo tərtib edilmiş olyazmalaı da az 
deyildir. Deməli, orta əsrlordə Orta Asiya və Şərqi lürkistan oıazisindo 
yaradılmış əlyaznıa kitablanmn ümumi sayı on minlərlədir. lkı, şiiblıosız, Orta 
Asiya xanhqtarında o dövrdə kitabçılıq işinin ohəmiyyotli dorocodo mkışalma 
vo orada kitabm geniş yayılmasına sübutdur. Ədəbı osorlorm qorunub 
saxlantlması bütünlükdə cəmiyyətin kitab mədoniyyotindon asılıdır. Bızo go ıb 
çatnuş olyazmaların ümumi sayı, həm də onların sııasında biı çox yüzı ı oı 
bundan əvvəl yaradılmış çoxlu sayda kitablann vaılığı o dövıtə ınsan <ınn 
olyazm a kitabına qayğısını, cəmiyyətdo olyazma kitabınııı >i'rso- nii ıızunu 
sübut edir.
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Əlyazma kitablannın tərkibi müxtəlifdir. Burada larixi, coğrafi, 
bioqrafik, ədəbiyyat, təbiot cJmləri, dini, poetik və digər məzmunhı əsəriər, 
burada riyaziyyat, montiq, ctika və musiqi iizrə traktatlar, çoxlıt sayda şorhlor, 
ləqvimlər, həmçinin aktlar, fərmanlar vo diplomatik xarakterli yazılar, 
inzibati, hiiquqi, iqtisadi məzmunlu sənədlər, orjinal osərlər və tərciimobr. 
təskirolər və xatirə ədəbiyyatı vardır.

Ancaq, qeyd etmək lazımdır ki, yuxanda göstərilən ədəbi janrlar, 
formalar, növlor vo s. heç də bir sahəni təmiz halda təmsil etməmişdi. Şərq 
ədəbiyyatma, xüsusilə də “elmi əsərlərə” sinkretiklik, növləriw, formaların, 
janrların zəif differansiyası xarakterikdir. Ədəbiyyatm miixtəlif növlərino, 
elmin müxtolif sahələrinə aid materiahn, həmçinin eyni növiin miixtəlif forma 
və janrların bir osərdo birləşdirilməsi yazıçılar dairəsində adi qayda idi. Bu 
deyilonlər, əlbətdə o demək deyil ki, orta əsrlər müsəlman şərqində elmlərin 
təsnifatı yox idi. Əksinə, müsəlmän alimləri nəinki biliyin ayrı-ayrı sahəJərini 
seçirdilər, onlar həm də orta əsr elminin müxtəlif sahələrini hətta bir növ 
içərisində müxtəlif formäJarı fərqləndirmək üçün saysız-hesabsız elmi və 
texniki terminlor işləyib hazırlamışlar. Burada talif vo təsnif terminlərinə 
istinad etmək olar. B-irinci termin orjiııal elmi və yaxud ədəbi əsəri təyin 
etməyə xidmət cdir, ikinci isə adətən ümumləşdirilmiş toplular adlanırdı. 
Deməli orta əsrlər yazılı abidələrin janrlarım, növlərini, tiplərini və s. 
təsnifJəşdirmok sahəsində məlum çətinliklər o dövrki cəmiyyətdə bu 
kateqoriyaların mövcud olmaması ilə deyil, bir çox əsərlərin çoxplanlı olması 
ilə bağlıdır. Mosolən, bir lətifə toplusunda xronika parçasına, sülalə tarixino, 
moişət əfsanəsinə, coğrafi əsərdə lingivistik materiala, hüquqşünaslıq 
träktatında coğrafıya bölməsinə və s. rast gəlmək olur.

Elmin müxtəlif sahələrinin inkişafı eyni bərabərdə deyildi. Bu qeyri- 
bərabərlik müəyyən dərəcədə müsəlmaıı şərqində elmin inkişafı ənənələri ilə 
izah olunur. Elmin çox sahələri o dövrün şəraitinə uyğun olaraq ancaq sarayda 
inkişaf edo bilərdi. Praktik əhəmiyyətli elm sahələrinin, məsələn, riyaziyyatın 
(düzgün hesabat aparmaq naminə), astronomiyanın (astroloji inancla 
əlaqədar), təb'abotin (müalicə təcrübəsi iiçiin) inkişafı təkcə mədoni əhatənin 
mövcııdluğundan asılı deyildi, ən başhcası hər bir şərq hökmdarmın -  
alimlərin və odəbiyyatçıların təəssübkcşinin şoxsi marağından asılı idi. Əgor 
nəzərə alsaq ki, sarayda poeziya və tarix, yəni hökmdarın adım əbədiloşdirən 
və nosillərin yaddaşına həkk edən ədəbi janrlar vo clm sahələri daim diqqət 
mərkəzində idi, hər şey aydın olardt. Poeziya, xüsusilə populyar idi. Ədibləıin 
böyük əksəriyyəti rnaddi cəhətdon bütünlüklə hakim dairələrdən asılı 
olduğundan poeziya ilə moşğuliyyətlərini özlorinin “maddi güzəram” ilo 
bağlayırdılar. Bu cohətdən Camal Kərşi ləqəbi ilə məşhur olan balasaqunlu 
Əbülfəzl b. Məhəmmədlə bağlı misal maraqlıdır. 0 , 1264-cü ildo gənc ikən

212

TÜRK XALQ LA R IN IN  KİTAB VƏ KİTABXANA MƏDƏNİYYƏTİ

qcvri-məlum səbobdon Kaşqara gctmoli olur. Orada Camal Korşiııi yeıii sodro 
(mhanilorin və mülki administrasiyamn başçısı) təqdim edirlor. i'ozo şerdo 
onun ııo işlə məşğul olacağı məsələsini sodr onunla müzakirə cdir, hor moşğu- 
liyyətin sərfəli və qeyri-sorfəli tərəflərini mükomməl araşdırır. Nohaynt, sədr 
qorara golir ki, yaxşısı budur qonaq poeziya ilə moşğul olsun, çiinki bıı 
məşğuliyyət ona həm mənəvi, həm də maddi təminat gətirəcok. (33. s. 101). 
Vasifinin xatirolərinə görə poeziya məşğuliyyəti ilə bağlanan “maddi rifah" 
xoşuna gələn şcirə göro yüksək vəzifəli şəxsdən şairin aldığı pııl və hədiyyə 
ilə ifado olunurdu. Hərdən şairo vəzifə də bəxş olunurdu, məsələn, darııqi 
(şohor rəisi), miixtasibo (bazar nəzarətçisi) və s. XVI osr tarixçisi fjərof xan 
Bidlisinin məlumatına görə, Sultan Hüseynin (1469-1506) hakimiyyəli 
dövriində paytaxt Herat şohərində “ 12 min şagird, şair, yazar vo digər peşo 
sahibi var idi -  onların hamısı əmirlərin, vəzirlərin və hökmdarm hesabına 
məvacib ahrdt. Burada qeyd edək ki, müsəlman Şərqində geniş şöhrət 
qazanmtş ayrı-ayrı görkəmli şairlər, həm də xarici müsəlman döviətləri 
hökmdarlarından məvacib ahrdılar. Məsələn, Sultan II Bəyazid (1481-1512) 
hər i! Buxaraya möhtorom Mövlano Əbdürrəhman Cami və Nəqşboııdi 
rəhbərləri iiçün 10 min gümiiş dirhom göndərirdi.

Dilinə görə Orta Asiya və Şorqi iurkistan əlyazma kitablan eyni 
deyildir. Bizə golib çatmış yazılı abidələr üç dildo - ərəb, fars və tiirk 
dillərində yazılmışdır. Bu dillərin aqibəti miixtəlifdir. IX əsrin başlanğıcına 
qədər Orta Asiya da daxil olmaqla, bütün müsəlman diinyasınm elmi dili orob 
dili idi. O dövrdə əhalinin islamlaşdırılması ilə yanaşı, orob dili do yayılırdı.
IX əsrdən yeni fars dilində ədəbiyyat meydana gəlməyə başlayır. Sonradan 
fars dili tədricən, demək olar ki, müsəlman dünyastnm biitün şərq hissosinin 
ədəbi dilinə çevrilir. Hazırda məlum olan ərəb qrafikalı tiirk dilli abidoloriıı 
ilkin nümunələri XI əsrə aiddir. 462/1069 Şair Yusif Balasaquıılu Kaşqar xanı 
iiçün tiirk dilində,- türk adı altmda “Qutadqu bilig” (“Xoşboxt edon bilik ) 
didaktiv poemasım yaznnşdır. Tiirk dilindo ərəb qrafikah ədobiyyatm inkişaf 
tempi vo maştabı üçün artıq XIII əsrdə bizim rastkışdığımız müsolman 
dünyastnm üç ədəbi dili — ərəb, fars və tiirk dillori xaraktcrikdir. Bıı dövrdə 
orob odobiyyatı daha mükəmməl forması, fars odobiyyalı fikir dərinliyi ilo 
scçıhr vo qobul edilirdi. Türk ədəbiyyatı bu vo ya digər cəhətdon lıər ikisi ilə 
əlaqəli vəziyyətdə idi, ancaq böyiik təbiiliyi, böyiik hcca sadəliyi və lıəyata 
böyük yaxınlığı ilə diqqəti cəlb edirdi. (33 s. 195, 245).

Adı çəkilən dillərdən heç biri digərini sıxışdırıb aradan çıxartmaımşdıı. 
Ancaq Orta Asiyantn və Şərqi lürkistanm mədəni həyatında onlardaıı 
istifadənin öz xiisusiyyətləri vardt. Ərob dili IX əsrdən bir müddət soma da ö/ 
əhəmiyyətini saxlamışdır. Orta Asiya və Şərqi I ürkistandan olan əl-l o K i b i  

(X), tbn Sina (X-XI), Biruni (X-XI), Mahmud Kaşqari (XI), və b. kımı
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ınəşhur alimlərin əsərlori bu dildə yazılmışdır. Orta Asiyada siyasi v ə z iy y o tin  

dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq dil yönümü də dəyişmiş və ərəb dili bu ərazidə 
ö/. mövqeyini todricən itirmişdir. Tədricən o, ilahiyyat ədəbiyyaü və ibadət 
dilinə çcvrilmişdir. Son oıla əsrlərdə Orta Asiyada və Şərqi 'l’ürkistanda əıob 
dilindo yaradılmış elmi vo poetik ədəbiyyatm xüsusi çəkisi çox azdır. Ərob 
dilinin ovozinə fars-tacik dili burada böyük mədoni niifuz. qazanır. Orta 
Asiyanın üç xanlığmdan ikisində, Buxara və Kokand xanlıqlannda son 
dövrlorədək dövlot dəftərxana və modəniyyət dili olmuşdur. Kaşqar 
modəniyyoti do fars dilinin təsirindən kənarda qalmamışdır. Şərqi Türkistanda 
iki ən məşhur tarixi əsər -  Mirzə Haydar Düğlətin (XVI) “Tarixi Rəşidi” və 
Curasin (XVII) osərləri fars-tacik dilində yazılmışdır.

XI əsrdon başlamış türk dilində ərəb qrafikaiı ədəbiyyatın inkişafının 
fasiləsiz olmasına baxmayaraq, XVI əsrə qədər o, əsasən, poeziya dili olaraq 
qalmışdır. Sayına görə əhəmiyyətli dərəcədo yerli elmi ədəbiyyatda “cağatay 
dili” adlanan Orta Asiya türkcəsinin də meydana gəlməsi XVI əsrə aiddir. Bu 
dövrdə orjinal türk ədəbiyyatı ilə yanaşı tərcümə odəbiyyatı da intensiv inkişaf 
edirdi. Orta Asiyada təşəkkül tapmış tərcümə yaradıcılığmın masştabını 
aşağıdakı faktlardan görmək olar. Yalnız XVI əsrin birinci yarısmda ərəb vo 
fars dillərindən Orta Asiya türkcəsinə Blaminiıı “la rix i Təbari”, Raşidəddinin 
“Tariki Qazani”, Yəzdinin “Zəfərnamo”, həmçinin “Kəlilə vo Dimnə”, “Əcaib 
ol-məxluqat”, “Dürr əl-məcalis”, “Miftəh əl-cənnət”, “Miftəh əl-gülub” kinıi 
məşhur osərlər tərcümə olunmuş, Şeybani xanm göstərişi ilə Firdövsiııin 
“Şahnamə” poemasının tərcüməsi işinə başlanmışdır. Maraqhdır ki, 
tarcüməyə yaranmış ehtiyac tərcüməçilərin özləri türk əyalətlərində əhalinin 
əsas hissəsinin artıq ərəb dilini başa düşməməsi vəziyyəti ilə əlaqələndirirlər. 
Bu cür əsaslandırmaya misal, “Sultan Hüseynin vaxtmda -  tərcüməçi Fidani 
“Kəlib və Dimnə”nin torcüməsinə ön sözdə bizi əmin edir, - fars dili gcniş 
yayıhnışdı. Ubaydullah xan Maverannəhrin taxtı-tacına salıib olduqdan sonra 
ulusun böyük hissəsi türk dilinə böyük əhəmiyyət verməyə başladılar. 
Xüsusilə, xanlar, sultanlar və əmirlər hamısı türk dilində danışırdılar. Onların 
çoxu farsca damşmağı bacarmırdı. Onlardan Qaraçinlər qrupundan Quşçu 
qobiləsindən olan Köpək Quşçunun oğlu böyük əmir Qonbər fəqir Fiqana bu 
kitabı türkcəyo tərciimə etmoyi tapşırdı. O, “qoy bütün tiirklar bundan 
bohrələnsinlər” -  dedi.

Hər halda Orta Asiyamn üç xanhğmdan ancaq birində - Xivə xanhğında 
türk dili dövlət doftərxana və ədəbiyyat dili kimi qobul edildi. Türk dilində 
müsolman odəbiyyatımn Şərqi Türkistanda həm orjinal, həm də torcümə 
formasmda inkişafı XVIII əsrə aiddir.

Nəzordən keçirdiyimiz dövrdə Orta Asiyada vo Türkistanda ərəb olifbası 
ilo yanaşı uyğur olifbası da yayıhrdı. Mesab olunur ki, Orta Asiya hökmdar-
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larının saraylarında XVI osrin başlanğıcınadok xiisıısi tcrminlo boxşi aJkıııan 
uvğıır mirzobri çalışırdılar. V.V.Bartold belo hcsab edir ki. caqata\ xaııları 
yanındakı mirzolor, görünür. taxt-taca müsolman modoniy\’oıi 
nümayondolorindon daha yaxın idilor vo tarixi hadisobrin xroııikasmı 
aparmaq bütünliikb onlann oliııdo idi. O cümlədon “ııyğıır boxşilori loroliııdon 
uvğnr dilinda vo uvğur yazısı ilo” “Tarixi xant” adı altmda 'l'cymıırıııı 
viiriişbrinin şcirb xronikası tortib ohınmuşdur. “Zofornamə”nin miiəllifi 
Yəzdi (XV) və “Ziibdot əl-əsər”in yaradıcısı Abdallah b. Mohəmmod b. Əli 
Nosrallahi (XVI) mənbə kimi ondan istifadə etmişlər; (3o, s. 131). Ərta 
Asiyada Teymurilor dövründə doftərxana sonədlərinin tərtibi vo xarici 
dövlətlərlo yaztşma zamanı uyğur əliibastndan istifado olunması faktları. 
həmçinin elmi ədəbiyyatda qeyd edilmişdir. Axırınctya misal olaraq, 'f'eymuri 
Əbu Soidin (1451-1469) Uzun Həsono 10 oktyabr 1468-ci il tarixli moktubuııu 
göstormək olar. Hazırda İstambulda Topqapı muzeyinin kitabxanasında 
saxlamlan həmin məktub orjinalda transkripsiya və tarixi-tiloloji şərhlə 
A.N.Kurat tərəfindən 1940-cı ildə nəşr edilmişdir.

Bizə golib çatan son orta əsr ərəbqrafikalı Orta Asiya vo Şərqi Tiirkistan 
əlyazmalart kağız üzorində yaztlmışdır. Kağızı təyin etmək üçiin kağa/ 
sözündon istifadə olunmuşdur.- Orta Asiyada VIII əsrdon başlayarac) kağı/ 
əsasən Səmorqənddə hazırlanırdı. Başqa iri kağız istehsalı morkəzlori Buxara. 
Özbok xanlıqları dövriindon başlayaraq Kokand şəhəri, dalıa doğrustı 
Kokandin yaxtnhğmda ycrləşən Kokozqar və Çorku əyalətləri olmuşdur. İri 
morkəzlərdə kağız istchsalında adətən su dəyirmanlarından istifadə cdilmışdir. 
Bununla əlaqodar Babur belə məlumat verir: “Düııyada on yaxşı kağız Somər- 
qənddon ahmr,-o, öz qeydlərində yaztr, - kağız dəyirmanları iiçün biitün su 
Kani Çildən gəlir. Kani Çil Siyah Abinin sahillorində ycrbşir., bıı kiçik çayı 
Abi-Rəhmət də adlandırırlar”. (21, s. 62). Daha sonra o, doqiqloşdirir ki, 
“orada su yeddi -  səkkiz dəyirmana çatar”. “Kağız doyirmanları homçiııiıı 
Heratda da vardı. (21, s. 223). Kustar üsulu ilo yazı kağızı istelısalı Orta 
Asiyamn bir çox rayonlarında yaytlmışdı.

Yazı kağtzı bir neço növdə istehsal edilirdi. Onıın on geniş yayılımş 
növü kağızı nimkatani idi. Kağızın hazırlaııması iiçiiıı osas xamnıal çotəno 
lillori sayılırdı. Kağız istchsalı prosesi çox omok tııtıımlu oltıb, böviik vaxt və 
fiziki qiivvə tələb edirdi. Xammalı əvvəlcə su vasitəsib hoıokətə gətiriləıı 
dibayə bastrdtlar. Xırdalanmtş kütləni yuyur, sıxırdılar vo oıaya miiəyyən 
nisbətdə ağ qələvi mohlul (potaş) və əhəng əlavə edirdibr. Sonradan yenidon 
qarışdırır, qurudur və dibayə basırdılar. Bu cıir oməliyyat bir neço dəlo tokıar 
olunurdu. Kütlənin haztrlanması prosesi başa çatdıqdaıı soııra kagı/ 
vəroqbrinin tökülməsi başlayırdı. Kağızın tökülməsi loıması baımaqlu] \ə  
tordan ibarət idi. Barmaqltq tut ağactndan hazırlanırdı., torutı Ibrması isə
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paralcl uzadılmış və at tükləri ilə bağlanmış nazik zoğlanndan yaranırdı. 
Vəroqi tökmok üçün tor üstünə kütləni içərisinə yayırdılar. Qurudulmuş kağız 
vərəqlərini çıxararaq xüsusi bıçaqla kəsirdilər. Kağıza parlaqlıq vermək iiçiin 
onu hər iki torəfdən buğda unundan hazırlanmış nişasta ilə örtürdülər. 
Qurudulduqdan sonra hər vərəqin iki üzünvi də armud ağacmdan düzəldilrniş 
taxta üzərində xüsusi bahqqulağı ilə sığallayırdılar.

Əlyazması üçün kağız müxtəlif tona və rəngləro boyamrdı. Yazı 
kağızının rənglənməsi müxtəlif vasitələrlə və çox vaxt mürəkkəblə olurdu. 
Rəngli kağız bir qayda olaraq bədii tərtibath əlyazmalarda istifadə olunurdu. 
Adi əlyazmalar əsasən bərk boz kağızı nimkatani tipli kağızlarda yazıhrdı. 
Demək olar ki, belə hallarda bütün əlyazmalar şərq, yəni yerli istehsal olan 
kağızlarda yazılmışdır. Orta Asiya və Şərqi Türkistan əlyazmaları içərisində 
Avropada hazırlanmış kağıza yazılanlarm miqdan cüzidir. Zaman baxımından 
onlar XIX-XX əsrin əvvəlinə aiddir. Bununla yanaşı Avropada istehsal edilən 
kağızm, məsələn, Türkiyəyə ilk gəlişi XIV əsrin sonuna təsadüf edir. Artıq
XVII yüzillikdə Avropa istehsalı olan kağıza yazılmış əlyazmalarm sayı 
xüsusilə artır.

Yazı aləti qələm -  qamış qələm idi. Qələmin hazırlanması üçiin 
müəyyon vərdiş və təcrübə tələb olunurdu. Qələm üçün seçilib götiirülmüş 
qamışı suda tünd-palıdı rəng alana qədər saxlayırdılar. Ilkin emaldan sonra 
qamışı kəsir, düyünlü yerdə xüsusi bıçaqla (qələmtəraş) ucluq və yanq 
açırdılar. Bu zaman məsləhət görülürdü ki, yanğın ünsi adlanan sağ tərəfini 
vaxşi adlanan sol tərəfinə nisbətən biraz nazik olsun. Qamışı kəsmək üçün 
xüsusi sümük yaxud buynuz althqdan qələmkatdan istifadə edilirdi. Bədii 
xəttatlıq yazısı üçün qələmin yoııulması və bu işin nöqsansız yerinə 
yetirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Hazırlanmış qələmi torpaqla 
sürtürdülər ki, yağdan təmizlənsin, sonra yazıda yoxlayırdılar. Əgər qələmin 
nöqtəsi düzgün forma ahrdısa o, yazıya yararlı hesab edilirdi.

Oıla Asiya mirzələri və ədibləri adətən tuşla vo mürəkkəblə yazırdılar. 
Tuş qurumdan və albalı kitrəsindən, mürəkkəb isə zəydən və mürəkkəb 
qozasından hazırlanırdı.

Xəttathq üçün xüsusi davamlı qara və rəngli mürəkkəb hazırlanması 
resepti olduqca mürəkkəb idi və tərkibinə çoxlu komponentlər qarışdınhrdı. 
Məsələn, qurum, mürəkkəb qozası, çuğundur ağacı və s. A. A. Semyonovun 
sözlərinə görə “ən son dövrlərə qədər yaxşı mürokkəblər böyük əmək sorf 
etməklə və çox diqqətlə hazırlanırdı. Buxarada xiisusi mürəkkəb ustaları onu 
ancaq özlərinə məlum olan reseptlo hazırlayırdılar. Bədii əlyazmalar təıtib 
edilərkən onun yüngül xoşa gələn iy verməsi üçün mürəkkəbə qızıl gül 
suyundan tutmuş kəskin konsentratlara qədər lazımi miqdarda müxtolif 
aromath əlavolər edilirdi.
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Orta əsrlor miisəlman Şərqi ölknləriııdə çoxlu xəlt üsUıbhınmlan istifadə 
ohımırdıı. Onlar xarici göriinüşii ilə bir-birindən (ərqlənirdi və oıılardan 
istifadə iiçün dəqiq qaydalar mövcud idi. XV əsrə qədər Orla Asi\ada əsas 
xətt üslubları nəsx, təlik, suls hesab olunurdıı. Oıla Asiya xətlatları və ədəbiv- 
vatçıları a/. da olsa digər xətt üslublarından da istiladə edirdilər. XIV əsrdə 
vcııi xətt üslubu -  ııəstəlik yarandı. O, adətəıı Qııranın köçürüldiiyü ııəsx və 
əsasən dəftərxanada və işgüzar yazışmada istifadə olıınan surətli təlik ya/.ı 
iislubunun clementlərinin birləşməsiııdən yaranmışdı. Nəstəlik xəttinin 
inkişafında və geniş yayılmasmda XIV-XV əsrin birinci yarısı nəstəük 
ustalarının əsərlori ilə yanaşı görkəmli vazı ustası Sultan Oli Məşhədiııin 
(1432-1520) yaradıcılığı da böyük rol oynamışdır. Nəstəlik xətt üslubunun 
nəzəri və texniki məsələləri işıqlandırdan xottatlıq üzrə xüsusi traktat da onıın 
qələminin məhsuludur. İlkin vaxtlarda zəngin əlya/.malann və kitaların xətti 
kimi ıneydana gələn nəstolik qısa dövr ərzində başqa xətt üslublarını sıxışdırıb 
aradan çıxararaq Oıta Asiyada hakim xətt üslubuna çevrildi. XV-XIX əsrlərdə 
Azərbaycanda, Orta Asiyada, Şərqi Türkistanda məzmunundan. təyinatından 
və həcmindən asılı olmayaraq yaradılmış əlyazmaların, dcmək olar ki, hanıısı 
bu xətt üslııbu ilo yazılmışdır.

Əlbəttə, yüksək bədii əlyazmalar tərtib olunarkən xəttə çox ciddi tələblər 
quyulurdu. Belə əlyazmanm mükəmməl sayılması üçiin ilk səhilədən son 
səhifəyə qədər o eyni bədii xəttlə yazılmah idi. Bu əlya/malar ünvanlaıia. 
başhq şokillərlə, miniatürlərlə və başqa daxili bəzəklərlə adətən zəngitı tərtib 
olunurdular. Ona göro do bu işdə rƏngli mürəkkəb və tuşla yanaşı boyadan, 
ınaye qızıl və gümüşdən də istifadə edilirdi. Yüksək rütbəli əsabələrin və 
tanmmış şəxslərin sifarişi ilə bədii əlyazmaların tərtibatı zamanı adəti üzrə üç 
peşə ustasınm əməyinin birloşdirilməsi tələb olunurdu: xəttatın, ıniniatürçii 
rəssamın, cildləmə ustasının. Son onilliklərin todqiqatları göstərir ki, orta 
əsıiər dövriində Orta Asiyada yerli orjinal miniatür rəssamlığı məktəbi 
ləaliyyət göstərmişdir. Müasir sənotşünasların qəbul etdiklərinə göıə, 
Maverənnəh miniatiir rəssamhğı məktəbi nümayəndələriniıı əsərləri Orta 
Asiya xalqları mədəniyyəti xəzinəsinə, bununla yaııaşı lıəın də dünya 
mədəniyyəti xəzinəsinə qiymətli hədiyyəlordir.

Hər bir kitabın vacib tərkib hissəsi olan cild ayrıca ha/ııianırdı. Orta 
Asiyada və Şərqi l ürkistanda cildləmə incəsənətinin qodim ənənəsi olmuş. 
ancaq xüsusi özünəməxsusluğu XVIII-XIX əsrlərdə qazanınışdıı. lüıkistaıı 
tarixinin və mədəniyyət tarixinin böyük bilicisi A.A.Semyonovıın sö/lətinə 
görə həmin dövrün Orta Asiya kitab cildi “tam orjinal idi. Şəıqin başqa 
ycrlərində heç bir niimunə onunla müqayisəyə gnlo bimə/.di .

Orta Asiya monşəli kitab cildləri tipino, formasına. malcrialına görə 
■"əngarəngdir. Burada dori vo karton cildlər, oymalı ağac (çinaı) cildlər.
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gümüşdən tökülmüş cildlər və s. vardır. Ancaq dəri cildlər daha çoxdur 
Burada iki dəri cild fərqlənir. karton üzlüyə çəkilmiş tam dəri parçası vo 
mükəvva -yarım dəri cildlər. Orta Asiyada mükavva ən çox y a y ı lm ış d ı .  Beio 
cüdlər erkək eşşəyin xiisusi üslubla emal edilmiş dərisindən h a z ı r la n ı rd ı .  Belə 
dəri saura yaxud savra adlanırdı. Dəri cildlər miixtəlif rəngbrdo olurdu, ancaq 
yaşjl, qjmıızj. sarı rənglər üstünlük təşkil edirdi.

Cüd üçün karton adətən yazı kağızlarmm yapışqanla birləşdirilməsi yolu 
ilə düzəldilirdi. Yapışqanlı kartonlar “məğziyi saxte” adlanırdı: Başqa növ cild 
kartonu məqziyi rixtə, yəni tökülmüş karton adı daşıyırdı, Belə karton 
cildcilərin kitab cildləndikdən sonra kəsilən zaman toplandıqları kağız 
parçalarından düzəldilirdi. Karton cildləri yağlı boya ilə rəngləyir və üstüna 
lak çəkirdilər. Çox vaxt onlar haşiyə, damğa, medalyon və b. formalarında 
basma naxışla bəzədilirdi.

Orta Asiya cildləmə ustalarının yüksək sənətkarlığım onlann əl işləri 
sübut edir. Onlann ən yaxşı nünıunələri “Özbəkistan FJmlər Akademiyası 
Şərq əlyazmalar külliyyatının” on cildlik nəşrində təmsil edilmişdir.

Cildləmə işinin əsas mərkəzləri Buxarada, Səmərqənddə, Kokanddə, 
Daşkənddə, Xivədə yerləşirdi. XIX əsrin ikinci yarısında kokandlılar ən yaxşı 
cıld ustalan sayılırdı. Cildciləri səhhaf, yaxud raükəvvasaz adlandırırdılar. 
Çox vaxt kitab ticarətçiləri də cildləmə işi ilə məşğul olurdular. XVIII əsrdən 
başlayaraq Orta Asiyada hazırlanmış cildlərdə, bir qayda olaraq, ustalann 
dəyişməz formada adları yazılırdı -  “hansısa cildçi düzəltmişdir”.

Y.O.Yakubovskinin molumatma görə XIX əsrin ikinci yarısında 
hazırlanma səviyyəsinə görə hər cildin orta qiyməti “bir ya iki tənqə - (15-30 
qəpik) idi. Metal üzərində naxışlarla” bədii tərtibatlı cildin dəyəri 4 manata 
yaxın olurdu. Kitabın eni, hündürlüyü, bəzən qalınlığı nəzərə ahnmaqla 
ə yazma kitabınm formatı müxtəlif olurdu. Tədqiqatçıların müşahidələrinə 
görə Orta Asiya üçün xarakterik olan format belədir: cildin hündürlüyü 24-27 
sm. enı 17-18sm. Həmçinin 18x11 format da dəbdə idi. Nadır hallarda böyük 
formath (hündürlük 30-45 sm, en 27-28 sm) kitablara da rast gəlmək olur.

Əlyazma kitablarınm çox hissəsi elə tərtib edildikləri yerlərdə də üzü 
koçurulürdü. Orta Asiyada yazılan Vasifinin “Bədii əl-zəkai” və Məhəmməd 
Yusul Münşinin “Tarixi Miikimxani” məşhur əsərlərinin taleyi bu cəhətdən 
maraqhdır. Bu əsərlərin hazırda məlum olan nüsxələri (onların sayı çoxdu ı) 
ancaq Orta Asiya əlyazmaları İIə təmsil olunur. Qeyri ilahiyyat ədəbiyyalı 
içərisindən əyalətlər arasında ən çox yayılanları müsəlman Şərqində populyar
o an şaır əıin və tarixçilərin əsərləridir. Lakin burada qeyd etmək lazımdır ki, 
lər hansı bir regionun əlyazma kolleksiyasınm tərkibində digər ray o n la rd a  
azırlanmış əlyazma kitabının müvcudluğu heç d ə həmişə əsərin populyarlığı 

ə!acIədar deyıldir. Kitabın yayılması yolları çox müxtəlif idi. Çox vaxt
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əlva/nuıUır bir rayoııdan digərinə mədəniyyət və ədəbiy\atla lıeç bir əlaqəsı 
olmayan vasitələrlə keçirdi. Məsələa. hərbi yüriişlər /.amanı hərbi qəniınətlər 
arasında əlyazmalar da a/. olmurdu. Bə/ən ö/ kitablannm Na\ılmasına 
miiəlliflər də şərait yaradırdılar. Kaşqar tarixçisi llacı Yıısui haqqmda 
yııxarıda damşılmışdır. O, özünün “Cəm ət-təvarix” əsəriııiıı bir neçə 
niisxəsini çıxararaq birini Dımulla Şami adlı şəxsə. birini Xotaıı bəyiııə. 
hakinıiyyətinin tarixinə həsr olunan əsərin bir niisxəsini isə Yaqub bəyin 
vətəninə' - Əkdican viiayətinin Psket kəndinə göndərmişdir. ‘•Baburnamə’’ ilə 
də əlaqodar oxşar hadisəyə rast gəlirik. 925/1519-cu ilin hadisələrini təsvir 
edərkən Babur yazır: “Xəbərçi Hafizin böyük qardaşı Səmərqənddən 
uəlmişdi. İndi mən ona Sənıərqəndə qayıtmağa icazə verdim və onunia I’ulad 
Sultana öz divanımı göndərdim...”. Başqa bir ycrdə Babur məlumat \rerir kı. 
Xocayi Kaianin xahişi ilə əmr etdim ki, Surətini çıxarsınlar və onu Şəhrak 
bəylə göndərdim.

Oxııcu aııditoriyası sosiai cəhətdən müxtəiif ıdı. Əlya/ma 
sifarişçilərinin. onların sahiblərinin tərkibindən bu haqda fıkir yürütmək okır. 
Oniarın sırasında hakimiyyət əsabələri, xan nəslinin iizvləri, əyanlar. ilahiyyat 
nümayəndələri, xırda məmurlar, parça ticarətçiləri və b. vardı. Idəcə də oxucıı 
səviyyəsinin aşağı olduğundan gileylənən tarixi əsərlərm tərcüməçıiərm 
şikayətləri də bunu sübut cdir. Aşağı səviyyəli oxucu məvhumu altnıda 
görüniir əhalinin orta və aşağı təbəqələri nəzəıdo tutulur.

Oxucu auditoriyasından damşarkən nəzərə almaq lazımdır ki, mustəqıl, 
fərdi oxu kitabla tanışhğm ycganə forması deyildi. Orta əsr nıüsəlman 
cəmiyyətində savadsız adamlara təkcə orta təbəqə arasında rast gəlmm.rdı, 
belələri hakimiyyət üzvlori, əmirlər arasında da vardı. Odəbi əsəriıı oxuııuşdan 
mənimsənilməsi mühüm yer tuturdu. O dövr üçün bu forma savadlıhğm /əıl 
inkişafı, bahalı kitablarm hamı tərəfmdən alına bilməınəs. və s. şəraıtdən ırəl. 
gələn ictimai təlsb idi. Kitab çox vaxt ailədə, dostlar əhatəsıııdə və dıgər
məclislərdə ucadan oxunurdu. . .

Bu barədə də m üxtə lif tədqiqatlarda məlumat vcrilmışdır. Umvımıyyətlə
XIX əsrin II yarasma qədər Orta Asiya ilo şərqi Türkıstanm k.tabçıhq və 
kitabxana mədəniyyətində bir çox müştərək ənənələrm movcud olmasın, 
müəyyənləşdirmək mümkıındür.
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TÜRKMƏNİSTANDA KİTAB VƏ KİTABXANA MƏDƏNİYYƏTİ

Tiirkmənistan qədim türk yurdudur. Bu ərazidə türk xalqlarının tarixi 
məskuıılaşması, köç etməsi, iri mədəni mərkəzlər yaratması ən qədim 
dövrlərdnn diqqəti cəlb etmişdir. Çin müəllifı Yustyan eramızdan əvvəl I 
minillikdə Urgəne şəhəriııin qədim Künyaurgənc dövlətinin paytaxtı olması 
və öz dövrtinə görə kifayət qədər iri iqtisadi və mədəni mərkəz olması barədə 
məlumat verir. Əbu Reyhan Biruni bu şəhərdə böyük kitabxanalann olması 
barədə yazır. Rhtimal olunur ki, Avestanm əlyazmaları və zoraastrizmin digor 
yazılı ədəbi nümunələri bu kitabxanalarda saxlamlırdı.

İlk ərəb yürüşləri zamanı Ürgəncin mədəni irsinin bir hissəsi dağıdıldı, 
Lakin çox çəkmədən Xarəzmin elmi və mədəni ənənələri yeni islam dini 
mədəniyyətinə təsir göstərməyə başlayır. VIII əsrdən başlayaraq Xarəzm 
sivilizasiyasımn ümumislam mədəniyyəti ilə qovuşması baş verir. 995-ci ildə 
mərkəzləşdirilmiş Xarəzm dövləti yaradıhr, bu isə öz növbəsində elm və 
mədəni inkişafa təkan verir. Nəticədə IX-X əsrlərdə Xarəzmi nisbəsi ilə islam 
diinyasında çox sayda ədəbiyyat, elm, dövbt xadimi ortaya çıxır.

Orəb coğrafıyaçıları əl-İstəxri (850-934), əl-Məqdisi (946-....) X əsrdə 
bu əraziləri gəzmiş və insanlarm elmə, maarifə bağlı olması haqqmda öz 
əsərlərində yazmışlar.

Məşhur səyyah Yaqut əl-Həməvı (1179-1229) bir çox ölkələr gəzmiş, 
məşhur kitabxanalarda tədqiqatlar aparmışdı. O, Künyaurgənc şəhərini 
Mavərənnəhrin ən üstiin şəhəri, hətta Buxara və Səmərqənddən də üstün 
müsəlman mədəniyyətinin ən önəmli mərkəzlərindən biri hesab edir. Tatar 
yürüşlərinə qədər burada elm və ədəbi mühit inkişaf edir. Bu inkişafı 
V.V.Bartold da öz tədqiqatında təsdiq edir.

Xarəzmşah əl-Məmun 817-ci ildə Mərv şəhərindən Bağdada gələrkən 
özü ilə Xarəzmin nüfuzlu alimlərini də gətirir. Bunlardan biri Türkmənistan 
mənşəli Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Musa əl-Xarəzmidir (850-ci ildə vəfat 
ctmişdir) ki, o ,Bağdad şəhərində Xəlifənin yaratmış olduğu “Dar ül-Elm”o 
rəhbər təyin edilir. Ömrünün sonuna qədər əl-Xarəzmi burada fəaliyyət 
göstərmiş, riyaziyyat və astronomiyaya dair qiymətli əsərlər yaratmışdır.

Bağdad hakirni Bəha əd-Dövlənin vəziri Şapur ibn Ərdəşirin 991-ci 
ildə təsis etdiyi Dar ül-Elm” də fəaliyyət göstərən' Əbu Bəkir əl-Xarəzmi 
(935-1002) Türkmənistan mənşəli olmuş vo ıızun müddət bu clm 
müəssisəsinin kitabxanasına rəhbərlik etmişdir.

Bağdad şəhərində bir çox alim və zadəganlar özləri də böyük 
kitabxanalaı yaratmışlar. Belə şəxslərdən biri də Məhəmməd ibn Mənsur əl- 
Xarəzmi olmuşdur. O, 1066-ci ildə Bağdadda “Xəzinət ül-Kütiib” adlı 
kitabxana yaratmışdı. Onun nəzdində mədrəsənin kitabxananın zongin
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Ibndundan istiladə imkanları yaradırdı və həmin kitabxaııa islam alimi inıuııı 
()bu Hənifm (699-767) məzarmm yaxınlığında yerləşdiyino görə oxucularmm 
ckı sayı kifayət qodər çox olmuşdu.

“Dar iil-Elm” adlanan Akademiyalar tədricən islam dünyasının 
miixtəlif iri şəhərlərində yaradılmağa başlanır. Türkmonistaıı ora/isiıulə 1000- 
ci üdə Kiinyaurgənc şəhərində dövrüniin böyük xeyriyyoçisi Xarəzmşalı Abu- 
1-Abbas Məmuıı ibn Məmun (1004-1074) tərəfindən yaradılır. Bıı akademiya 
(lahirədə VI Fatimi xəlifəsinin yaratmış olduğu akademiyadatı 5 il əwəl 
varadılmış və Orta Asiya ərazisiııdə ilk dəfə məhz burada yaradılmışdır ki, bu 
da Künyaurgonc şəhərinin bu dövrdə son dərəcə əhəmiyyətli bir elm və 
mədəni mərkəz olduğunu ifadə edir.

S.P. Tolstov hesab edir ki, X əsrdə Xarəzmşah Əbu Said Əhmod ibn 
Muhamməd dövründə Künyaurgəncdə riyaziyyat və astronomiya salıəsində 
mükəmməl bir məktəb formalaşmış və bu məktəb Bağdad akademiyalarının 
yaradılmasında da mühüm rolu oynamışdır.

XX əşrin 30-40-cı illərində Türkmənistan ərazisində uzunmiiddətli 
aıxioloji qazıntılar aparan S.P.Tolstov (1907-1976) iddia edir ki. bu ərazidə 
islama qədərki clmin və mədəniyyətin qalıqları yox edilmişdir. I.akin 
arxitektura texnologiyalarına ' dəqiqliklə riayət etmək, Biı uni dövrüniin 
toqvimi, astronomiya terminlərinin dəqiqliyi, Torpaqqalada təbii vo mineral 
rənglərin tətbiqi, şüşə emah sübut edir ki, biitün bunlar həiKİəsəııin, 
triqometriyanm, astronomiyanın,topoqrafıyanm, kimyamn, mineralogiyamn 
inkişafı olmadan mtimkün ola bilməzdi.

1010-cu ildə Xarəzmşah II Məmun Əbu Reyhan Birunini 
Künyaurgəncdə yaradılmış Akademiyaya dəvət edir. Bir sıra digər dövrünün 
nüfuzlu alimləri ilə birlikdə Biruni həyatının böyük bir hissosim bu 
akademiyada fəaliyyət göstərərək keçirir. 1017-ci ilə - yoııı, Mahmud 
Qoznəvinin işğatına qədər Biruni Künyaıırgonc şəhəıindo yaşayır və 
Xarəzmşah dövlətinin nüfuzlu şəxslərindən birino çevrilir.

Todqiqatçılar təəssünə qeyd edirlər ki, Künyaurgəncdəki II Məmun 
akademiyası kitabxanasımn kitab fondu haqqmda dəqiq məlumat qorunub 
saxlamlmamışdır. Lakin ehtimal olunur ki, Əbu Reyhan Bırum vo Ibn Sıııa 
kimi görkəmli alimlərin fəaliyyət göstərdiyi akademiyamn kitabxanasında 
yerli alimlorlə yanaşı, islam dünyasının digər xalqlarına monsub elmı 
monbələri də rnövcud olmuşdur. Belə ki, qərb istiqamətındo Rey şohərmdən 
(indiki Tchran) o tərəfə getməmiş Biruııi, Bağdad və Bəsrə alimlərinin əsəıloıı 
ilo tanış olmuş və onlar haqqında fikirlərini öz osərlərində qeyd etmişdiı.

1017-ci ildə Künyaurgənc şəhərinin Qəznəvilərın hakımıyyətı altma 
kcçməsi ilə bir çox alimlər islam dünyasııım müxtəlil elm vo modom 
mərkə/lərinə dağıldılar və bununla da Əbu Rcylıan Birum Qəzııə şəhənno
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köçırıoli oldu. Kilabxana Ibndunun da bir hissosinin oraya aparılması ehtimal 
olıınur.

MoğoIIann yiirüşünə qədər akademiyanm foaliyyətini davam ctdirməsi 
haqqmda da ehtimallar mövcuddur. Belə bir rəvayət yaranmışdır ki 
“Kiinyaıırgənc diişmən hücumu zaınam toplanıb Allaha dua edirbr ki. ‘i ) a r  

iil-F.Imdə’' olan alimlər düşmənləıiə üz-iizə gəhnəsinlər! Bu zanıan möcüzə 
baş vcrir. QırxmoIIa təpəsindəki saray çevrilir və oradaki aiimlər yerin içinə 
batırlar. Düşmənlər şəhəri işğal edəndən sonra insanları toplayrb soruşuıiar ki. 
burada bir saray var idi və biz onu zəbt etməliydik, o necə oldu? cavab verirlər 
ki, burada saray olmayıb, biz buranı səpin üçün hazırlatnışıq. Düşmənlər 
inanaraq oradan gedirlər. Alimlər isə hələ də sağdırlar. Cümə günləri 
ibadətdən sonra Qırxmolla təpəsinə gələrsizsə, onların səsini eşidə bilərsiz”.

Bu rəvayətdə Türkmənistanm hələ min il bundan əvvəl yaradılmış 
akademiyasında yaşamış və işləmiş alimlərə böyük hörmət və ehtiramın 
ifadəsi görünür.

Xarəzmşahların IV stilaləsinin nümayəndosi Ələddin Tekeş ibn İl- 
Arslan dövrünün ehnli, xeyriyyəçi və mədəniyyətin himayəçisi olmuşdur. 
Bağdad xəlifəsi Miistəqsirin məşhur Bağdad kitabxanasmın miidiri tarixçi 
Tacəddin ibn Əndab ibn as-Sayi (1275-ci ildə vəfet edib) “Cami əl-müxtəsər” 
kitabında Ələddin Tekeş haqqmda yazır: O, Xarəzmdə (Künyaurgəncdə)
I Iənifı təriqəti üçün mədrəsə açdı və onun nəzdində zəngin bir kitabxana təsis 
etdi. Onun ixtiyarında Xarəzm, Xorasan, Rey və əl Çabalın digər əyalətləri 
var idi. Tekcş 1200-ci ildə vəfat edir və onun oğlu Qütbəddin Məhəmməd 
atasmı mədrəsənin nəzdində sağlığında tikdirmiş olduğu məqbərədə dəfn edir.

Xarəmşahlar Səlcuqilərin Mərv şəhərində yaratmış olduğu zəngin 
kitabxanalardan xəbərdar idilər və həmin ənənələri Ürgəncdə də yaşadır, 
kitabxanalarmın fondunu daim zənginləşdirirdilər. Ələddin Tekeş 
kitabxanasında tədqiqat aparan Fəxrəddin Əbu Abdulla Məhəmməd ibn Ömər 
Ər-Razi (1210-cu ildə vəfat edib) Cami al-Ülum” kitabım məhz burada 
tamamlamışdı.

Xarəzmşah lek eş  görkəmli dövbt xadimi Nizam əl-Mülkün oğlu 
Məsud ibn Əlini saraya çağırdı və sonralar onu Xarəzmşahm vəziri təyin etdi.

İmam Şixabəddin Əbu Seyid İmran əl-Xibaki Künyaurgənc 
türkmənlərinin XII əsrin sonu XIII əsrin əvvələrində görkəmli dövbt xadimi 
idi. O, Xarəzmşah Məhəmmədin (1200-....) məsləhətçisi olmuş, İbn əl-Asir, 
Cuveyni, Zəkəriyyə Qəzvininin verdiyi məlumata görə “dinin və dövbtin 
sütunu” idi.

İmam Şixabəddinin yaratmış olduğu zəngin kitabxana hələ öz 
dövründə şöhrət tapmışdı. Xarəzmşahın ağır zamanlarında İmam Şixabəddiıı 
köç etmək məcburiyvətində qalmış və öz kitabxanasını özii ib  aparmışdır. Bu
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da bizə onun kitabxanasına nə qədər bağlı bir şəxsivyət olduğunu göstərir, 
Moğol yiiriişləri zamanı İmam Şıxabəddin və oğlıt Tacəddin öldürüliir və 
kitabxana qarət edilir. Bu kitabxananın aqibəti haqqmda sotırakı tarixi dövrdə 
məlumat verilmir. Tiirkmən xalqı belə tarixi şəxsiyyətbri milli yaddaşında 
daim qorumuş və ehtiram ctmişdi. Aşkabad şəhərinin cəıuıb-qərbitıdə 
Şixabəddin əl-Xibəki və onun oğlu Tacəddin üçün lıəb XIV əsrdə Məqbərə 
yaratmış və onun xidmətləri unudulmamışdır.

Məlum olduğu kimi, Künyaurgənc şəhərində X-XII əsrlərdə çox sa>da 
m ədrəsələr fəaliyyət göstərirdi ki, onların da nəzdində kitabxanaların fəaliyyət 
göstərməsi şübhəsiz idi. Türkmən xalqının elm və mədəni tarixində bu şəhərin 
müstəsna rolu olmuşdur. Təsadüfı deyil ki, 2005-ci ildə UNRSKO 
Künyaurgənc şəhərini dünya rnədəni irs siyahısına daxil etmişdi.

Türkmənistan ərazisində dövlətçilik, elm, təhsil və mədəni inkişafın 
ümumi mənzərəsi göstərir ki, kitabxanalar digər islam mədəniyyəti 
areallarında olduğu kimi əsasən üç istiqamətdə yaradılır və təaliyyət 
göstərirdi. Saray kitabxanaları, məscid və mədrəsə kitabxanaları və eləcə də 
şəxsi kitabxanalar.

Kitab məhsulunun yaranması, texniki və bədii tərtibatı, iri 
kitabxanaların strukturu da islam mədəniyyəti ölkələri ilə uyğun şəkildə 
qurulurdu. Kitab məhsulu repertuarı ərəb və fars dili ilə yanaşı, tiirk dilli ədəbi 
və elmi nümunələr təşkil çdirdi.

Səlcuqlar və Xarəzmşahlar dövründə, XI-XIII əsrbr arasında miiasir
i  urkmənistanm ərazisində mədəni-maarif işi yüksək inkişal edirdi. Məscidbr, 
məqbərələr, mədrəsələrin nəzdində kitabxanaların yaradılması haqqında 
mənbələrdə məlumat verilir. Ürgənc şəhəri ilə yanaşı, Mərv şəhəri də mədəni- 
maarif mərkəzi statusunu daşıyır. Məlumdur ki, bu dövrdə Mərv şəhərində 10 
ictimai kitabxana fəaliyyət göstərirdi.

Türkmən tədqiqatçıları belə hesab edir ki, Moğol və Əmir Icymur 
yürüşləri səbəb oldu ki, “Teke”, “Sa...”, “yomut”, “Hrsari”, “Kəklai”, “Aşli”, 
“Çovdar” və digər Türkmən tayfaları Türkiyə, Qafqaz, Suriya, İrak, İran 
ərazilərinə köç etmişbr. Bunlardan Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu taylaları 
Azərbaycaıı və Anadolu ərazisində məskunlaşmışdı. Ərtoğrul Qazitıin (1188- 
1281) rəhbərliyi ilə 400 aibdən ibarət Kayju tayfası Türkiyə ərazisinə köç 
etmiş və gəbcəkdə Osman Qazinin (1299) ailəsi olmuş, Osmanlı
imperiyasının əsasını da burada qoymuşlar.

1510-cu ildə Şah İsmayıl Mərv şəhərini işğal etdikdən sonra Şcybam 
xanı məğlub edir. Bu zaman Türkmənbr özbəklərlə hirləşərək Sələvilərə 
müqavimət etmiş və onların “qalıcı” olmağına imkan verməmişlər. Məlumdur 
ki, Şalı İsmayıl Azərbaycana bu yüriişdən məşhur kitabçı sənətkaılaıla yanaşı 
xcyli qiymətli əlyazma kitabı gətirmişdi.
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Türkniən tədqiqatçıları 1736-cı ildə Əfşar tayfasının başçısı N a d i r  
ş -̂nın da türkmən manşəli olduğunu ifadə etmiş və onun İran ora/.isində 
hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra uğurlu yürüşlərini qeyd ctmişlər. HIəcə də 
türkmən xalqını höyiik vergilərlə incitdiyini də yazırlar.

XIX əsr Tiirkmən xalqımn miixtəlif müharibələr içərisində olması. 
daxili və xarici hücumlara məruz qalması ölkənin tənəzzülünü 
səciyyələndirirdi. Bu tənəzzüldən istifadə edən Rusiya 1869-cu ildə “Qırmızı 
su" limanmı (indiki 'lurkmənbaşı) ışğal etdi və orada qoŞun hissələrini 
artırtnağa başladı. 1881-ci ildə Rusiya orduları Aşxabada daxil oklular.

XIX əsrin II yarısı və XX əsrin əvvəlləri Türkmoııislan ərazisində 
mürəkkəb siyasi, modəni proscslər baş verirdi. Bir tərəfdon Rus alimləri bu 
əraziləri öyrənmək iiçün arxioloji və etnoqrafık tədqiqatlar apaıır, digər 
tərəfdən mərkozi Rusiya hakimiyyəti ərazinin etnik tərkibini dəyişdirmək 
moqsədi ilə xalqların köçiirülməsini həyata keçirirdilər. Bu siyasət 1916-cı 
ildə xalqın ümumi iisyanına səbəb oldu. Dövrün kitab məhsulu zadəgan və 
hakimlərin əlində toplamrdı. Dünya əhəmiyyotli mədrəsə və akademiyalar 
dağıdıhr vo qarəl olunur, milli irsin daşıyıcısı olaraq isə yalnız milli ziyalılar 
çıxış cdirdibr.

Sovet hakimiyyotinin yaranması ib  milli mədəni və elmi irsin 
toplanması, mühafizəsi və təbliği asanlıqla qaydaya sahnmadı. Bu istiqamotdo 
işləri həyata keçirmok iiçün onilliklor keçdi.

1941-ci ilin mart ayının 26-da SSRİ EA-nın Türkmənistan filialının 
kitabxanası təsis edildi. 1957-ci ildə bu kitabxanaya elmi müəssisə statusu 
vcrildi. Bu kitabxana orəb, latın və kiril qrafikası ilə yazılmış və çap olunmuş 
elmi ədəbiyyatın komplektləşdirilməsini həyata keçirərək, həm Sovet 
hakimiyyətindən əvvəl, həm də sonralar çap olunmuş elmi kitab məhsulunun 
mərkəzinə çevrildi və Türkmənistan ərazisində bütün elmi müəssisələr və 
təhsil müəssisələrinə bütün elm sahələri üzrə xidmət göstərməyə başladı.

Mərkəzi elmi kitabxana kitabxanaşiinaslıq, biblioqrafiyaşünashq və 
kitabşünaslıq sahəsində Türkmonistanın sahovi tədqiqat mərkəzidir və elmi 
əməkdaşlarının indiyə qədər rus, ingilis, türk və fars dillorində 200-dən artıq 
elmi məqaləbri miixtəlif elmi dorgilərdo çapdan çıxmışdır.

Kitabxananın fondunda Türkmən akadcmikbrinin şəxsi kitabxana və 
arxivbri mühafızə edilir. 1968-ci ildən isə kitabxana “Türkmən alimləri” adlı 
biblioqrafık göstəricilor çap etdirməyə başlanmışdır ki, bu giino godor onun 36 
buraxılışı işıq üzü görmüşdür.

Kitabxanada 11 şöbə və 2 yarımşöbə fəaliyyət göstərir.
1. Komplektləşdirmə şöbəsi;
2. Xaıici ədəbiyyat şöbəsi;
3. Elmi-biblioqrafiya şöbosi;
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4. Elmi sistembşdirnıə şöbəsi;
5. Xidmət şöbəsi;
6. Soraq-biblioqrafıya şöbəsi;
7. Nadir nüsxəbr fondu;
8. Kitabsaxlayıcı şöbə;
9. Dcpozitar şöbə;
10. Kompüterləşdirmə şöbəsi;
11. Mübadilə-rezerv fondu;
12. Fərdi abonoment;
Kitabxanamn hesabatlarından məlum olur ki, 2006-cı ilin iyuıı ayının 1 -nə 

olan məlumata görə kitabxanamn fondu 1343 min nüsxə olmuşdur.
Sovet imperiyasmın dağılması ilə Türkmənistan öz müstəqilliyini bərpa 

etdi və müstəqil milli siyasət yürütməyə başladı. 1995-ci ilin dekabrın 12-dc 
BMT-də Türkmənistanın bitərəf dövlət kimi tanmması, ilk Türkmən 
prezidenti Səfərmurad Niyazovun milli mədəni irsə baxışları Türkmən 
xalqınm son 20 ildə taleyində mühüm rol oynadı. Məsələn, S.Niyazov 
operamn, baletin, kinoteatrların, sirkin milli mintalitetə uyğun gəlmodiyinə 
görə fəaliyyətinin qadağan edilməsi, əyalətlərdə kitabxanalarm bağlanması 
kimi tədbirlərinə mütəxəssislər şərh vermoyo çətinlik çəkirlər.

Türkmənistanm yeni prezidenti Qurbanqulu Berdumuhommodov yeni 
islahatlarm həyata keçirilməsi zərurətini ifadə ctmiş, bu islahatlar 
kontekstində incəsənət məktəbləri, mədəniyyət evləri ilo yanaşı, 140 
kitabxananın da fəaliyyətinin bərpa edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Türkmənistanda “Qalkınış” adı ilə təsis edilmiş kitab morkəzi kitabxana 
fondlarımn komplektbşdirilməsi və yeni yaradılan kitabxanaların ilkin 
fondunun yaradılması işini öz üzərinə götürmüşdü.

Kitabxana fondlarmın uzun müddət sistemli komplektləşdirməyə moru/. 
qalmaması nətfcəsində fondların köhnəlməsi, yeni ədəbiyyatııı daxil 
olmaması, kitabxanaların xidmət işində də özünü göstərir. Kitabxanaçıların 
ctiraf etdiyi kimi Ali məktəb müəllimbrinin şəxsi vəsaiti hesabına çap olutıan 
kiçik həcmli tədrisə dair metodiki kitabçalar oxucular tərəfindon ən çox sorğu 
edilənbrdir.

Rusdilli m ənbəbrdə qeyd olunur ki, kitabxana fondlarına daxil olacaq 
kitab məhsulunun hələ də senzuradan keçmosi onənosi Iürkmənistanda tətbiq 

olunmaqdadır.
Kitabxanaçı kadrlann hazırlaııması ilə əlaqodar həlo do I ürkınənistanda

Ali ixtisas təhsili mövcud deyil.
Müasir Türkmənistanın kitabxana xidmətinin təşkilində və kitab sərvətinin 

toplanıb sistem bşdirilm əsində S.Niyazov adına (Türkməııbaşı) lüıkmonistan  
Milli Kitabxanası da miihüm əhəmiyyət daşımışdır. 2011-ci ilin 6-cı ayma
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olan məlumata görə bu kitabxananm fondunda, 5530 min nüsxo kilab 
nıövcuddur.

Milli kitabxananm həyata keçirdiyi mühüm tədbirlərdon biri də ABŞ-m 
'fürkmənistandakı səfırliyi ilə birlikdə XVI-XIX əsrlərə aid 5()-min niisxo 
əlyazma kitabının konservasiyası olmuşdur.

Son illər ,elmi ədəbiyyatın mövcud olan boşluğunu xaricdən daxii olan 
miixtəlif dillərdo elmi ədəbiyyat hesabma və referativ jurnallar vasitəsi ib 
doldurmaq sahəsində konki'et işlər görülür.

2000-ci ilin iyun aymın 15-də Türkmənistan məclisi “Kitabxanalar və 

kitabxana işi " haqqında Türkmənistanm qanununu qəbul edir. 31 maddədən 
ibarət bu qanun ölkədə kitabxanaların və kitabxaııa şəbəkələrinin hiiquqi 
statusunu və qarşısmda duran vəzifələri müəyyənləşdirir. 31 maddədən ibarət 
bu qanun kitabxana, kitabxana işi, bu sahədə milli siyasət, kitabxana işinin 
dövlət idarəetməsi və digər məsəblərin tərifıni ifadə edir. Bu qanundan 
Üzbəkistanda, Qazaxıstanda, eləcə də Azərbaycanda qəbul olunmuş müvafıq 
qanunların müqayisəli analizi bir sıra uyğun gələn və bir sıra fərqli 
yanaşmalarm mövcud olduğunu ortaya çıxarır.

ŞƏRQİ TÜRKİSTAN AREALINDA KİTAB VƏ 
KİTABXANALAR

Bu arealın ərazisi -  keçmiş Şərqi Türkistan, orta osrlərin ilkin 
dövrlərində isə Qaraxanilər dövlətinin şərq rayonları olmuşdur. Arealın 
abidələri dilinə görə uyğur, ilkin orta əsrlər üçün — türkdillidir. O dövrdo 
Qaraxanilər dövlətinin göstərilən ərazilərində türk dilləri işlənirdi. Qorunub 
saxlanılmış tək-tək abidələr içərisində, uyğur əlyazmaları təxminən 300 
nüsxədən ibarət müxtəlif kitablarmı təşkil edir.

Uaqqmda söhbət açdığımız arealın müsəlman əlyazma kitabmın, xüsusi 
olaraq türk əlyazmasınm öyrənilməsi çox vacibdir, çünki Orta Asiyannı 
özünəməxsus darvazası rolunu oynayan Şərqi Türkistan, Ilindistan, Çin, 
Yaxın Şərq mədəniyyətlərinin qarşılaşdığı əraziyə çcvrilmişdir. Uyğur və Orta 
Asiyada işlənən digər dillərdə olan əlyazma materialları bunu aydın göstorir. 
Arealın ərəbyazılı türkdilli əlyazmaları Şərqi Türküstan mədəniyyotində bir 
qədər sonrakı mərhələni təşkil edir.

X-XII əsrlərdə onun ərazisi etnik əsası karluk türk qəbilə ittifaqı olan 
Qaraxanilər dövlətinin tərkibinə daxil idi. X əsrin axırında bu rayonlarda 
İslam bərqəfar oldu. O dövr üçiin inkişaf etmiş iki Türk xalq ım n  
mədəniyyətlori şərqdə uyğur, qərbdə iso Orta Asiya türkləri birləşdi. Birin- 
cinin mərkə/.ləri Balasaqun və Kaşqar, ikincininki-Sırdərya üstündə Üıgcnc
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idi. Bu orazido İran dilli ədəbiyyat vo fars-tacik diiləri todricən tosir giicii vo 
va/.ı imkanları qazanmağa başladı.

Şərqi Türkistanın Şərq hissəsində, Tyanşanın otəyində artıq IX osrdo 
buddizmi və buddizm mədəniyyətini qobul etmiş Uyğur dövloti yerloşirdi. 
(’)züniin şifahi xalq ədəbiyyatından başqa burada “təqlid", yaxııd bııdda-tiirk 
ya/.ılı torcümə ədəbiyyatı da formalaşmışdt. XIV əsrin sonıına Uyğur və 
Q araxan ilər dövlətləri Cıqataylar tərəfındon zəbt edilonədək onlarda müstoqil 
etnik və mədəni inkişaf mövcud olması haqqmda monbəlordo nıolumatlar 
verilir. Cıqataylar bu dövlətbrin ərazisində paytaxtı Yarkənd olmaqla vo 
sonradan Şərq tarixçibri tərəfmdən “Monqolustan” adlandırılan ö/. 
dövbtlərini qurdular. Onun bütün ərazisində İslam hakim din oldıı. Daxili 
miqrasiya gücləndi. XV əsrdə bu torpaqlarda vahid mədəniyyot vo iimıımi 
adətlor bərqərar oldu. Orta Asiya ilə əlaqələr gücləndi. Monqolustanın siyasi 
tarixində uzun müddətli feodal çəkişmələri başladı.

XVIII əsrin 50-ci illərində Şərqi Türkistan Çinə birbşdirildikdən vo 
burada Sintszyan əyaləti yarandıqdan sonra da öz təsirini saxlamış miisəlman 
xocalannın əlində qamaqda idi. XIX əsrin 60-70-ci ilbrində bu ölkodəki 
siyasi qarıştqhqdan istifadə edən, əslən Kokand xanltğmdan olan V aquh bəy 
oyaləti idarə edirdi.

Bu arealm bizə gəlib çatan abidəbri içərisindo ikisi daha qodimdir. 
Y u su f Balasaqaqunskinin .462/1069-70-ci ildə yazdığı (Çuçayı üstiindo, indiki 
Tokmak şəhəriııin yaxınhğmda) və yuxarıda qeyd etdiyimiz “Kutadqu bilig” 
pocması; birinci türk filoloqu Mahmud Kaşqarinin tərtib ctdiyi Divani lüğət 
ət-türk” O'Türk dillərinin lüğəti”) əsəridir. Birinci əsərin üç olyaz.ması 
qorunub saxlanılmışdı: Vyana əlyazması uyğur yazısı ib  842/1439-cu ildə 
Heratda köçürülmüşdür; Qahirə və Namanqan əlyazmaları ərəb oliibası ib  
köçürülmüş və köçürülmə tarixləri məlum deyildir. Asiya muzcyi üçün 
V.V.Radlovun sifWişi ib  1898-ci ildə yerinə yetirilmiş Qahiro əlya/.ması RY 
EA Şİ-da saxlanılır. Əlyazmamn ağ kənarlannda V.V.Radlovun vo həmin 
vaxt Qahirədoki Hediv kitabxanasmm direktoru olmtış E.Morisanm qcvdbrı 
var. İkinci əsər müəllifin öz avtoqrafından 644/1266-cı ildə Domoskda 
Məhətnməd b. Abu-Bəkr b. Əbül-Fəth əs-Savi od-I)imişki torəfindən 
köçürübn bir əlyazma nüsxəsidir. Buraxılan bir çox sohvbrdon bclo qonaoto 
gəlmok olar ki, o, türk dilbrini bilmirmiş, ərəb dilini isə çox zəif bilirmiş. Bu 
olyazma İstanbulda M ilbt Kitabxanasında saxlamlır. Müəllıf “luğotdo 
göstərir ki, öz əsərini Abbasilər xəlifəsi əl-Müqtədiyə (şaban 467-mohərrom 
487/aprel 1075-fevral 1094) bağışlamışdır. Kitabm kololonunda qcyd oluınır: 
“tərtibata camadamn birinci günü 464 başlanmış və düzolişlordon. rcdaktodon 
vo dörd dofə üzü köçürüldükdən sonra bazar crtəsı caınadanm 10-da 466-cı 
ildo qurtarmışdır” .
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Demoli, Mahmud Kaşğari “Lüğəti” çərşənbə 25 yanvar 1072-ci ikb 
başlamış, “düzəlişlərdən, redaktədən, və dörd dəfə üzünii köçürdükdon sonra
10 fevral 1074-cü ildo qurtarmışdır. Öz əsərini xəlifəyə bağışlamaq üçün 
müəllif aprcl 1075-ci ildə əl-Müqadi xəlifə elan olunanda Bağdada gəlməli 
idi. Əgor Dimiski öz kitabım müəllifin avtoqrafından köçürmiiş.sə, homin 
avtoqraf (məhz xəlifəyə bağışlandığına görə Kaşqarda, yaxud Şorqi 
Türkistanın başqa bir şəhərində deyil, Bağdadda olmalı idi. Əslən Savədən 
olan suriyalı (Dəməşkli) xəttat kitabm nə üçün üzünün köçüılilməsi faktını 
aydınlaşdırmır. L.V.Dmitrieva öz tədqiqatmda yazır: “qəribədir,. niyə orta əsr 
ensiklopediyaçıları, biblioqrafları və bioqrafları, Haci Xəlifm (1609-1657) 
“Kəsf əz-zümin” (“Sirlərin açılması”) əsərində ötəri qeyddən başqa, Mahmud 
Kaşğarinin və onun əsərinin adım çəkməmişlər”. Adları çəkilən 
tədqiqatçılann təəccübünə cavab olaraq qeyd etməliyik ki, İslam dünyasmda 
üçdilli tədqiqatçılar və alimlər əsasən tiirk mənşəli olmuşlar. Kaşğarinin 
ensiklopedik ədəbiyyatda öz yerini tapması iiçiin tərtibatçmın ərəb dili ilə 
birlikdə türk dilini mükəmməl bilməyi vacib idi.

Mahmud Kaşğarinin “Lüğəti” ərəb dilində yazılmış, lakin özündə çox 
geniş türk illüstrativ materialarım toplamışdır. Bıırada tiirk tayfalarının 
yerləşməsi, tayfa mənsubluğunu göstərməklə ttirk leksikası, tiirk tarixi 
fonetikası və qramatikası haqqmda zəngin məlumatlarla yanaşı, türk dillərinin 
təsniiatı, tarix, coğrafıya, etnoqrafiya, poeziya və folklora dair materiallar, 
qədim tiirk dünyasınm xəritəsi də verilir. Müəllifin göstərdiyi kimi, biitün 
bunlar onun türkbr yaşayan torpaqlara səyahət edərkən topladığı dəlillərə 
əsaslanır. Çox güman ki, müəllif özündən əvvolkilərin əsərlərindən də 
faydalanmışdır. Müəllif tərəfindən lüğət dörd dəfə redaktə olunmuşdur.

Əsərlərin qorunub saxlamlmış nüsxələrino görə Şorqi Türkistan areahnın 
ərazisində XII-XVI əsrlərdə yazılmış əsərlər, həmçinin XI-XVI əsrlordo 
köçüriilmüş diqər əlyaznıalar haqqında məlumat yoxdur. Bu arealın əsərləri 
əsasən XI və XVIII-XX əsrin başlanğıcma aiddir. Qaraxodca şəhərindən olan 
Dila Umbulmehdinin avtoqrafı 1909-cu ildə təıtib edilmişdir. Yeni 
əlyazmalarm üziiniin köçiirüJməsinin tarixi XVIII-XX əsrin əvvəllərinə 
təsadüf edir. Mahmud Kaşqarinin irsinin öyrənilməsi Azərbaycanda görkəmli 
tədqiqatçı alim Ramiz Əsgər həyata keçirmiş və əsorin mükəmməl 
tərcüməsini çap etdirmişdi.

Bıitün məlum uyğur əlyazmalannm tematik tərkibi kifayət qədor 
ləııgarəngdir: Tarixi xronika, poetik, dini, aqroqrafik osərlər, falçıhq, 
zəvvaıların marşurutu, sənətkarlann rosmləri, həmçinin təbabət, mineralogiya, 
ovçuluq, dini və az miqdarda ədəbi-bədii əsərlərin l'ars dillərindən torçüməlori 
var. Rl' hA Şİ-da saxlanılan Arealın əlyazmaları arasında coğrafi, 
kosmoqrafik, lılolqji, lcksikoqrafıya, qrammatik, moktub niimunəlori
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mocmuəsi əlyazmaları, ensiklopcdiyalar, biblioqraliyalar, şairlərin aııtalogi- 
vası, aktlar və rəsmi yaztşmalar, riyaziyyat aiddir osorləri, horbi vo dərs 
vəsaitləri çox azdır.

XVII-XIX əsrlərin hadisələri, tarixi memuar ədəbiyyaltnda geniş əks 
olunmuşdur. Tarixi xronikalar arasından nadir olanları aşağıdakılardır: 
Şohərin tanınmış adamlarıntn xahişi ilə Qastm bəyin osasən 1862-ci ilo qodər 
olan hadisolor haqqında tərtib etdiyi əsor; Məhəmməd Əlyamin 1279/1862- 
63-cii ildən 1295/1878-ci ilədək Kaşqarin tarixi barədo 1311/1894-cü ildo 
yazdtğı osər, Ümidinin “Bədövlətnamə” (“Bədövlət haqqında kitab”) 
poemasınm 1308/1890-ci ildə tərtib edilmiş avtoqrafı, Elo həmin nublliftn 
“Cəngnamə” (“Döyüşlər haqqında kitab”); və “Məktub çayı xan" (“Kiçik xatı 
ınəktubıı”), poemalarınm nadir nüsxoləridir. Axırıncı poema 1842-1885-ci 
ilbrdə Kokandda baş verən hadisələrə həsr olunmuşdur.

Repertuarda poeziyam aşağıdakı müəlliflərin əsərbri təmsil edir: 
Zəlilinin (XVII-XVIII əsrlər, Yarkənd) və onun miiasiri Nəbatiııin (Hotan) 
poemaları, Erşinin (XVIII əsr, Kaşqar), Məhəmməd Sadiq Kaşğarinitı (XVIII 
əsrin sonu XIX əsrin birinci yarısı), Nizarinin (1770-1849 Kaşğar), Qəribinin 
(1841-ci ildə o, 32 müxtəlif sənət sahibinin mübahisosi haqqtnda “Kitab- 
qərib” (“Əcaiblər haqqtnda kitab”) poeması Ziyainin (XIX o) Bilal Nazimin 
(1824-1899, Giilcə), Molla Şairin (XIX ə. Üc turfan), Mohəmmod Salilı 
Yarkendinin 1866-ci ildə, 60 yaşı olanda Xan-Xocam padişahın şorəfmə “ 
Risabyi-məktub” (“Əsər-məktub”) poemast və s. göstormok olar.

Dini əsərlər -  XVIH əsrin sonu -  XIX əsrin əvvəbrindo ya/.ılmış 14 
məcmuədə toplanmışdır. Onlar Peyğəmbərin, Fatimonin, “mağara 
dostlannm”, “doğranmış dörd imamın”, imamlar Zcyn Əl-Abidin, 
Məhəmməd Bakirin, Cəfər Sadiqin, Zəbihin, Mühaşirin, Əbul Keys Hicazinin, 
Aftahin, Yusufun, Hakim atamn, Əbu Nəsr Samaninin, Əbııl Fəttahm, 
Bahəddinin, Nunı'an b. Sabihin, Setuk Boqra xanın vo ba.şqalarının loıciinıeyi- 
lıalı təşkil edir.

Sənətkarlarm ənənələri (dəmirçilər, bənnalar, toxuculaı, çokməçibr, 
qossablar, ticarətçibr və s.) —haqqında əlyazmalarda hor bit sonotin tııcydana 
gəlmosi barədə rəvayətlər damşıhr, Sənətlərin hər biıindo yiiksok tutulan piı-
müollimbr haqqında qısa məlumat verilir.

Təbabət haqqtnda əlyazmaları arasında xalq təbaboti ii/.ro aııonim əsorlər 
daha çoxdur. Burada qiymətli daşlar, onların çıxarıldtğı yerlor və qiymotbri 
təsvir edilən nadir bir əsər “cavahimamə” (“Qiymətli daşlar haqqında kitab )
adlı bir əlyazmada vardır.

Ovçuluq (XIX ə.) marşrutları haqqında tək-tok osərlor var. Məlık. 
Şahqərib, Yusif və Əhməd, haqqında ofsanəbr, S. I'. Oldcnlutrcıun xaluşt ılə
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190y-cu ildə ya/.ılnıış uyğur mahnı və nağıllannm toplusu da burada özbrin3 
ycralmışlar.

O vaxtlar Orta Asiyada populyar olan fars-tacik tarixi əsərbrinin XVIII-
XIX əsrbrdə hakim dairobrin tanınmış şəxsbrinin, yaxud əyanların təşəbbiisti  
i!o ü/.ii köçiirühnüşdiir. Bunlar: “Tarixi xozanəçi” (“Xəzanoçiniıı larixi”)- 
•'tarixi Bcnakoti" (“Benakətinin tarixi”, XIV 3 .) əsərinin torcüməsi 1117/1706- 
cı ildo yerino yetirilmişdir; Mirhondun (XV ə) “Raüzət os-səfa” (“Sevinc 
bağı”) osorinin birinci ciJdi 1150/1737-ci ildə Mir F a z i l  tərəfindon tərcümə 
cdilib, Məhəmməd Haydarın (XVI ə.)  “Tarixi-Roşidi” (“ R ə ş id i ı ı  tarixi”) 
əsərinin üç tərcümosi: Biri-1160/1747-ci ildə namolum tərcüməçi tərəfındon. 
dıgəri-] 253/183 7-38-ci ildə Məhəmməd Niyaz tərofindon, üçüncüsü- 
1265/1849-cu ilə qədor Məhəmməd Sadiq Kaşğari təratindon icra 
olunmuşdur.

Ədəbi osərlor do torcümo olunurdu. Tərcümə əsərlorini “Kəlilo və 
Dimnə , Darabnamo (“Dara haqqmda kitab”) məcmuələri, “Kırk tuti” 
(“Qırx tutuquşu”) nağılı, Firdovsinin “Şahnamə”, Caminin “Yusif və 
Zülcyxa” poemaları və s. təşkil edirdi.

Şərhlərə çox az hallarda rast gəlmək olur. Onların birini- özbək Baburun 
Mübayyin ( İzah edən ) etik poemasma Əbül- baki Aksunun uyğur şərhi 

əlyazmasını misal göstərmək olar. Əlyazmamn tərtib olunduğu tarix məlum 
dcyil vo IJrunıçi muzeyində saxlamhr.

Şorqi Türkistan əlyazmaları bu arealın müxtəlif şəhəriorində vo yaşayış 
yerbrındə yaradılmış və üzü köçürülmüşdür: Kaşqarda, Hotonda, Yarkənddə, 
Aksuda, Qaradaşda, Yangixisarda, Tüküzkənddə, Fuskamada, Təşimlikdə v. 
b. Əlyazmalarm cildini müxtəlif sənətkarlar hazırlamışlar. Onların arasında 
elələrı var kı, bır neçə kitabın tərtibatçısıdır: Məhəmməd Yüsif xoca (4 
kıtabın), Məhəmməd Yaqub (3), Əyyub axund və Əbul Mömin Axund (3), 
Əhməd Mişkin Gəday (2), Turduş molla (2) Zakir İman Aksun (2) və b.

Şoıqi lürkistan arealının əlyazmaları arasında müolliflərin avloqrafları 
və nadır kitablan da mövcuddur. Dəyərləri barodə qeydlər olan nüsxəbr də 
var kı, m əsəbn, belo bir qeydə görə “Tarixi Roşidi” osərinin Məhəmməd 

l n Kf ^ ar' tərəfmdən edilon tərcüməsi 30 təngəyə almmışdır.
. . .C denburqun kolleksiyasındakı bütün kitablarında onların vaxtı, alındığı 
yeı və Şərqi Türkistanın neço lani və çonu ilə qiymotbndirildiyi barədə onun 
qeydbrı movcuddur. Alıcı quşlar haqqında osərin olyazması (XVIII əsrdən tez
0  mayaraq) Kuçarada 5 fevral 1910-cu il tarixdə 2 çona ahnmışdır. “Təzkireyi 
Boqra xamn” (“Boqra xanın torciimcyi-halı”) kitabı elə orada 6 fcvral 1910-cu 

5 lana alııımışdır. Qaraxoca sakini Dila Übülmehdinin (XX əsrin əvvəli) 
tərcumcyı-halı əlyazması Turfanda 29 noyabr 1909-cu il tarixdə 3 lana 
almmışdır.
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Kitablar üzərində bəzən Şərqi Türkistanda XV111-XIX osrlordo snsiul- 
iqtisadi münasibotləri xarakterizə cdon qcydləro rasl golınok olur. Mohomnıod 
Sadiq Kaşğarinin “Təzkireyi əzizan” (“Müqəddoslorin torcüıneyi-halı"I 
ısorinin XVIII əsr olyazmasındakı qcyddə deyilir ki, Məhommod Salilı adlı 
şoxs 1253/1838-39-cu ildə (qeyd olyazmanın köçürülnıəsindon \c \li soııra 
cdilmisdir) öz oğlu Axund xocam bir il müddətinə Sadiq boyə işçi vcrmiş vo 
bunun miiqabilindo üç şahidin yanında 23 təngə almışdır. Bu olva/manm 
cildinin iç torofındə başqa bir qeyd də var. Göstərilir ki, 1260/1844-cii ildo 
Xacir xoca adlı bir şoxs öz oğlu Yuldaş xocanı 11 təngə müqabilindo işçi
vermışdir. (215, s. 423).

RF EA Şİ türk olyazmalarının təsviri zamanı diqqoti cəlb edir ki. Şərqi 
Türkistandan olan uyğur və Özbək əlyazmalarım çox adi və müqayisədə nadir 
həndəsi basma naxislı (qızıl suyojna çəkilməmiş) tünd-palıdı. kobud doriyo 
bükülmüş karton cildbrdədir. Kağız qalın, kobud, bozumtul, üziino lazıımnca 
işlənməmiş liflər çıxır, xətt iridir, səliqəsizdir, elo bil motn tolosik. pis.
yonulmamış qəlomb yazılmışdır.

Elə əlyazmalar da var ki, Orta Asiya niimunəli, daha na/.ik, parıldayaıı. 
açjq kağıza yazılmışdır. Belə əlyazmaların hamısı tərtibatı baxımından Orta 
Asiya nümunosino yaxmdır. Lakin bu cür nüsxəbrin savı a/.dır vo adotoıı 
poetik, ədobi-bədii, bəziləri dini və tərcümə əsərləridir.

Kağızm, yazı stiiinin (iri, səliqəsiz) xarakterinə əsasən güman ctmok olar 
ki, Şərqi Tiirkistan arealmda kağızın yerli növlərindən istifadə olunmuş və 
yerli yazı üslubu saxlanılmışdır. Bu, uyğur yazısı ilə tortib edilmış qədım 
uyğur əlyazmalarınm xüsusiyyətləri ilə izah olunur.

Şorqi Türkistan şəhərlərinin yerli hakimbrinin do saraylarında şəxsı 
kitabxanaları yaradılnıışdı. “Tarixi Rəşidi” əsərinin torcümoçısı Mobomməd 
Niyazın məlumatma görə XIX osrin 30-40-c. ilbrmdo Xotan hokmda.ı 
Məhəmməd Əzizin - belə kitabxanası fəaliyyot göstənrdı. Orada tortıbatma vo
qorunub saxlanmasına görə eəlbedici olyazmalar çox idi.

Uyğur əlyazmalan Sankt -  Peterburqda, Daşkənddə, .n xarıcı kılab 
saxlayıetlarda da hal-hazrrda möhafizə olunur. Unımçı1 yo »cr hn 
mu/eybrində onlardan ibarət kolleksiyalar nümayış etc ın 11. . .
Y.Y.Lütşa (onların ikisi do Şərqi 'lurkistanda konsu Uıqca ■
missiyalarında və s. işləmişlər), S.F.Oldenburq uyğur t 1 ın  ̂ ■ • • ■■
uyğur əlyazmalarmı toplamaqla məşğul olmuş və zəngm '0  e s ><,

Şərqi Türkistan orazisində kitab və kıtabxana 
nuikəmməl bir mənzərəsini yaratmaq son orot-o ço 1 ı • 
səciyyolondirən xüsusiyyətlər kitab areallarının tə 1 1 w nı> 
iharət ümumibşdirilmişdir.
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ÖZBƏKİSTANDA KİTABXANA İŞİ

Özbəkistan Respublikası Oıta Asiyada, Əiqanıstanın şimalında 
yeriəşon miistoqii tiirk döviətidir. 448,9000 kv. kjn ərazi vahidinə malikdir. 
Altay dil qrupuna daxil olan müxtəlif türk tayfalarmın bu əra/idə (Aınudərya 
və Sırdərya çaykırı arasmda) məskunlaşması prosesi hələ antik dövrlərdən 
başlamışdır. L.ə ffl əsrdə bu əra/iyə köç edən tayfalar arasında hunlar da 
olmuşdur. Hunlar daha sonra ərazilərini genişləndirərək cənuba və qərbə 
doğru hərəkət etmişlər. VIII əsrdə Ərəb xilafətinin Mavərənnəhri (iki çay 
arasında Amudərya və Sırdərya çayları arasında yerləşən torpaq) işğal 
etməsindən sonra bu ərazi Xilafətin sosial və mədəni həyatında əsas rol 
oynayan regionlarmdan birinə çevrildi. Ərazidən keçən böyük İpək yolu 
şərqlə-qərbi birləşdirir, cənubdan şimala, şimaldan cənuba gedən insanlar bu 
torpaqla.rdan keçməli olurdular. Bu bölgədə yerləşən Buxara, Səmərqənd, və 
Kunya-Ürgənc şəhorləri Hindistan, Çin, Misir, Bizans və Slavyan 
ölkəlorindən gələn karvan yollanmn qovşağında yerləşirdilər. Xilafətin hakim 
olduğu dövrdə burada İslam dininin yayılması sürətləndi. O dövrdən İslam bu 
regionda hökmran dinə və buradakı mədəniyyətə təsir edən əsas amillərdən 
birinə çevrildi. IX əsrin sonlarında region inkişaf etdi və paytaxtı Buxara olan 
Samani dövləti yaradıldı. Samanilər dövlətinin hökmran sülaləsi ərəb mənşəli 
olsa da, dövlət Türk dövləti idi. Bu dövlət X əsrin sonlarına qədər yaşadı.

X-XII əsrlər ərzində Xorasan və Mavərənnəhr ərazisində Qaraxanilər, 
Qəznəvilər, Səlcuqlar, Xarəzmşahlar (Ttirk sülalələrinin hökmran olduğu türk 
dövlətləri) dövlətləri mövcud olmuşdur. Ərazinin daimi müharibələrə məruz 
qalmasına baxmayaraq bu dövrdə mədəniyyət və elm yüksək səviyyədə 
inkişaf etmişdir. Siyasi cəhətdən müstəqil və muxtar dövlətlərin yaranması 
ıegionda iqtisadi və mədəni inkişafm güclənmısinə geniş imkanlar açmışdır. 
Bu dövr tarixdə Şərqin Renessansı Dövrü” kimi tanınır. Çünki bu dövr İslam 
və Türk aləminə, Mahmud Kaşğari (XI əsrdə Orta Asiyanm ilk Türkşünas- 
ensiklopediyaçı alimi, coğrafıyaşünas və səyyahı), Y.Balasaqunlu (böyük 
filoso/ və dövlət xadimi), Ə1 Biruııi (böyük ensiklopediyaçı alim, tarix, 
etnoqrafiya, təbiətşünaslıq, riyaziyyat, astronomiya, minerologiya və başqa 
elm sahələrinə aid 150-dən çox əsərin müəllifi), İbıı Sina (müsəlman 
dünyasının ən böyük təbibi), Xoca Əhməd Yasəvi (riyaziyyatçı, 
coğrafıyaşiinas alim) kimi ayrı-ayrı elm və sənət sahəsinə yeniliklər gətirmiş 
bir çox insanları bəxş etmişdir. Bu dövrlərdə həmçinin İsmailiyyə, SuJlzm 
kimi yeni İslami hərəkatlar da mcydana çıxmışdır. Buxara, Səmərqənd, Mərv, 
Urgənc və Xivə İslam dünyasının mədəni mərkəzinə çevrilmişdir.

X əsrdə Özbək ədəbiyyatının yüksək məzmunlıı əsərləri getdikcə 
artırdı. Bu ədəbiyyatlar bir-birinə əks olan cobhələrdə fəaliyyət göstərən
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zümrələrin kəskin mübarizəsi fonunda yaradıhr və inki.şal' ctdirilirdi. 
Biblioqrafik əsərlərin sayı artırdı. Biblioqrafik əsərlərin inkişafı salınsində 
böyük əməyi olan ensiklopedik alim Xarəzmli Əbu Reyhan Biruııinin (973- 
1048) adım qeyd edə bilərik. Ə.R.Bİruni ilk orta əsr Şərq alimbrindəndir. 
Biruninin tanınmış əsərləriııin siyahısı onun maraq dairəsinin gcnişliyini. 
astranomiya, geologiya, riyaziyyat, fəlsəfə, botanika, səhiyyo sahəsində dərin 
bilikbri ib  adamı sözün əsl mənasmda valeh edirdi. Təxminən 80 illik 
həyatmda o, 150-dən çox əsər yazmışdır ki, onların 30-u avtoqraf variantında 
bizim dövriimüzə qədər gəlib çatmışdır. Biblioqrafık əsərlərin təıtib 
ediiməsini, Biruni bilikbrin yaytlma formalarmdan biri kimi görürdii. Bıı 
sahədə o, ilk addımlarım “Hindistan” kitabını yazarkən atrnağa başlamışdır. 
12-ci fəsildən 14-cü fəslə kimi olan hissələrində hind fəlsəfə, din, astronomiya 
və dilçilik ədəbiyyatmm biblioqrafık obrazını əks etdirmişdir. Həyatının soıı 
onilliklərində Biruni biblioqrafıya ilə daha fəal məşğul olmağa başlamışdır. 
Həmin illər onun yaradıcılığı üçün çox məhsuldar olmuşdur. Bu ilbrdə o, 
“Geodeziya”, “Hindistan”, “Məsudun qanunları” və digər iri həcmli əsərbrini 
yazmışdır. 1036-cı ildə o, Məhəmməd ibn Zəkəriyyə ər Razinin kitabları 
İıaqqında bizə gəlib çatmış Leyden əlyazmasında “Fehrest" traktatını yazır. 
Bibiioqrafık əsərbrin tərtibi zamanı Biruni öz böyük sələli. böyiik aüm. 
kimyaçı, həkim, Şərqin və Qərbin alimbrinin çox yaxşı tanıdığı Raziniıı (925- 
ci ildə vəfat etmişdir) əsərlərinin üzərində təsadüfən dayanmamışdır. Birıınu 
Razini ən mötəbər və nüfuzlu mənbə hesab edirdi. Buna görə də elmi işlərində 
həmişə onun əsərbrinə ıstinad edirdi. Razinin yaradıcılığına olan yüksək 
chtiramı Birunini onun əsərlərinin biblioqrafık siyahısmı yaratmağa sövq 
etmişdi. Haqqmda danışılan bu biblioqrafıyada Razinin 184 əsəri lıaqqında 
məlumat verilmişdir. Bu məlumatlar konkret ardıcıllıqla vcrilmişdir. l.lmin 
müxtəlif sahəbri üzrə (kimya, təbabət, fəlsəfə, riyaziyyat, astranomiya vəs.) 
qruplaşdınlmışdır. Razinin işlərinin kifayət qədər doiğun vcnlmış sıyahısı
onun geniş elmi irsi barədə təsəvvür yaradır.

Memarlıq və incəsənət də sürətlə inkişaf edirdi. XI osnn əvvəllənndə 
Xarəzmşah Məmunun rəhbərliyi altında Xarəzmdə Şərq alimləıinin əsas c m 
mərkəzi olan yeni araşdırma mərkəzi yaradılmışdıı. Bu məıkəz sonıacan 
Xarəzmşaha həsr olunmuş və Mərkəzi Asiyanın ilk akademıyası adlanmışdır. 
Ərəb istilasından sonra ərazi ardıcıl olaraq müxtəüf türk öv ət əııtun (, ıngı/ 
Ulusunun, Qızıl Orda dövbtinin və Teymurilər impcnyasınm əra/.ısmə daxı 
olmuşdur. Çingiz xanın hakim olduğu dövrdə dövbt Çıngı/ xanın yas.ısı ı , 
idarə olunurdu. Bu yasa monqollarda yüksək ıünə tutaıı uk  a aıı . 
ta rxan la r ın  mənafeyini müdafıə cdirdi. Sonıalaı Çingı/ xanın yaıa u g  
XIII əsrin əvvəllərindən etibarən zəifiəməyə başlamışd,, Burada c| bu un 
şəhərbr, suvarma sistem bri, mədəniyyət mərkəzlərı c agı ı "> snat a
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Omir Teymurun və onun varislərinin hakimiyyəti dövründə ərazini siyasi 
iqtisadi vo mədəni inkişafına səmərəli şərait yaranmışdır. 'l’eymurun 
lıakimiyyoti dövründə dövlət idarəetməsi onun əsas prinsiplərini əks etdirən 
‘‘Teymurun Qanunnaməsi” adlanan qanun əsasmda hoyata keçirilirdi. 
Teymurun ölümiindən sonra onun varisləri daha çox incəsənətin, elmin vo 
mədəniyyəlin inkişafına diqqət ayırmışdılar. Xüsusilə Uluq bəyin, Şahrux və 
Ilüseyn Bayqaranm dövrlərində mədəniyyətin inkişafı öz zirvəsino çatdı. 
Mavərənnəhr vo Xorasan nəinki Şərqdə eləcə də bütün Avropäda tanındı. Bu 
dövr Mərkəzi Asiyanm ikinci “Renessansı Dövrü” idi. Böyük fitosoflar Əlişir 
Novai, Uluqbəy, Xocazadə Rumi, Əli Quşçu, M irşərif Gürcani, Xoca Əkrar, 
Litufi, Xandəmir, Babur və bir çox digər məşhurlar məhz b.u dövrdə 
yaşamışiar.

Əlişir Nəvai XV əsrdə yaşamış və şah əsərlər yaratmış, yalnız elm və 
səııət ardınca deyil, ölkənin mədəni hala gəlməsində, texniki sənətlərin 
inkişafında və iqtisadiyyatınm güclənməsində da böyük xidmətləri oimuş bir 
şəxsiyyətdir. Ə.Nəvai (1441-1501) Heratda (indiki Əfqamstanda) və 
Məşhəddə oxumuşdur. 0 ,  həmçinin yaxşı bir dövlət xadimi, zamanın bəstəkar 
və rəssamlarını ən çox təşfiq və himayə edənlərdən biri kimi tanınmışdır. An- 
caq onun əsas böyük xidməti “Türklük” və “Türk dilçiliyi” sahəsində 
olmuşdur. Ə.Nəvainin yazıb-yaratdığı illər cığatay (özbək) ədəbiyyatmın, 
bütövlükdə türkdilli ədəbiyyatm qızıl əsri, intibah dövrü sayıhr. Dahi 
mütəfəkkir fliiseyn Bayqaranın sarayında vəzir vəzifəsində çahşmışdır. Nəvai 
gənclik illərindən Şərqin dahi mütəfəkkirləri F.Əttar, Q.Ənvar, N.Gəncəvi və 
digər şair və fılosofların əsərlərini dərindən mənimsəmişdir. Özbək dilində 
ədəbiyyat isə XIV əsrdə yaranmağa başlamış və Əlişir Nəvainin 
yaradıcılığmda yüksək mərhələyə çatmışdır. O, Nizami Gəncəvinin “Xəmsə” 
sinin təsiri altrnda “Fərhad və Şirin”, “Yeddi Gözəl”, “Leyli və “Məcnun”, 
tsgəndərnamə ’ və b. poemaları yazmışdır. H.Bayqaranın saraymda işlədiyi 
dövrdə Ə.Nəvai dövlət xadimi kimi əhəmiyyətli işlər görərok, ad-san 
qazanmışdı. O, tutduğu vəzifədən istiladə edərək, ölkəsinin elmli, ziyah, 
nüfuzlu adamlarını daim diqqətdə saxlamış, onlara qayğı göstərmişdir. 
Nəvainin fəaliyyəti dövründə ən böyük xidmətlərdən biri də saray kitabxanası 
yaratması olmuşdur. liəmçinin Hcratda və digər bölgələrdə məscidlor, 
mədrəsələr tikmişdir. Sonralar saray əyanlarının tösiri nəticəsində Nəvai 
vəzirlikdən uzaqlaşdtrılmışdır. H.Bayqara onu bir daha saraya dəvət etsə də 
Nəvai bundan imtina etmiş, və yaradıcılıcjla məşğul olmağa üstüııliik 
vcımişdiı. 1490-1501-ci illərdə Nəvai on incə, gözəl və lirik poeziyasını, 
ictimai-elmi və fəlsəfi əsərlərini yaratmışdır. Dahi şair cığatay (özbək) dilində 
yazdığı əsərlərindo Nəvai, fars dilindo yazdığı əsərlərində isə Fani 
təxəllüsündən istifadə etmişdir. Novainin fars və türk dillərinin müqayisəli
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ləhlilindən bəhs edən “Mühakimət ül-liiğəteyn" (14W) əsəri xüsusilə o dövr 
iiçün çox ohomiyyətli idi. Bu elmi əsordə tiirk-cığatay diliniıı incəlikləıindən 
həhs olunur. Bu dövr həmçinin memarlıq abidəiərinin yarannıast. ö/.hək 
serinin sürətli inkişafı, miniatiir sənotinin, əlyazmaların. astronomiyamn. 
rivaziyyatın, tarixin vo tibbin geniş inkişafı dövrii kimi taııınır. Biitiin bunlarm 
mərkozi kitabxanalar hesab olunurdu. Kitabxanaların fonduıuın 
zəngitıləşməsino xiısusi diqqət yetirilirdi. Lakin XV əsrin smıu XVI əsrin 
əvvəllərindo tez-tez baş verən daxili çəkişmolər Teymurilər dövlətiııin 
məhvini labüd ctdi. Belə ki, XVII əsrin əvvəllərində Teymıır ııəslindən olaıı 
l'ərqanə hakimi Babur Hindistanı işğal etdi və veni qurduğu dövləti "Böyiik 
Babur” imperiyası adlandırıldı. Babur ədəbiyyata, memarlığa bövük diqqət 
vetirmişdir. Öz sarayına şairləri toplamışdı, özü də yaradıcılıqla məşğul 
olur,şeirlor yazırdı. İngılislər gələnə qədər Hindistanı məhz Teymurilər idarə 
etdi.

XVII əsrdən etibarən Mavərənnəhr dərin sosial və iqtisadi geriloməvo 
məruz qaldı. Bu tənəzzül mədəni maarif müəssisolərina, kitabxanalaıa da 
böyük təsir göstərdi. XIX əsrdə Məhəınməd Rəhim xan da Xarəzmdə tarixin 
və ədəbiyyatm inkişafma böyiik diqqət yetirmişdi. Bu ərazidə yaşayan 
tiirklərə özbək adı ilk dəfə -1313-1342-ci illərdə Qızıl Orda döviətinin 
hökmdarı olmuş Qiyasoddin Məhəmməd Özbək xan tərəlindən verilmişdir. 
Qızıl Orda dövləti islam dövləti olduğuna göro özbək tiirkləri islam dinını 
Qızıl Ordanm mövcud olduğu dövrdə qəbul etmişlər. Bclə ki. miisəlman 
ölkəlori ilə olan geniş iqtisadi və siyasi əlaqələr islamın zadogaıılar vo xalq 
kütloləri arasında geniş yayılmasına əlverişli imkan yaratmışdır. Batı xaııın 
qardaşı Borkə xan müsəlmanlığı qəbul etsə do, İslam məhz O/bək xanm 
dövründə Qızıl Ordanın rosmi dini elan olunmuşdıır. Omir 'feymurun 
ölümündən sonra zoifləyən Teymur imperiyasının torpaqlarının Anıl gölii və 
Seyhun çayınm şimahnda bölgələrində dağınıq yaşayan, sonralar Şcybanılər 
kimi lanman özbəklər Əbül Hayır xanm rəhbərliyi altmda hitləşmişlər. 15 )) 
cu ildə Şeybanilər xanlığı əslən Həştərxan xanlığmdan olatı C’aıı xatıın 
oğulları Din Məhəmməd, Baki Məhəmməd və Vali Məhomməd təıəfıın əıı son 
qoyulmuş və ərazisi Həştorxan xanhğına (C.anoğullaıt xanətanı) 
birləşdirilmişdir. Şeybanilər dövtətinin süqutundan sonra omın ycrlə.şc ıvı 
ərazidə müxtəlif vaxtlarda üç əsas xanlıq Buxara, Xivo vo Kokaıu xan ıq an 
yaradıldı. Bu xanhqlar XIX əsrin əvvəllorinə qədər mövcud X1X
osrin sonlarmda Özbəkistan ayrt-ayrı xanlıqlara parçalanmış şə ı cə usı>a 
imperiyası torəfindon işğal edilmişdir. Umumiyyətlə əı 'ə/.ı , sı\a
torpaqlarımn Rusiya imperiyası torəfındən işğalı uç nıət ıo əc. ı. 
keçirilmişdir. Birinci mərhələ 18 6 4 -1865-ci illəti əıatəı eın \ə  'lU 11 
Kokand xanhğmın çox hissosi işğal edilmişdir. 1866- -cu ı əıı ə ı.ı.

235



Tİ/RK XALQLARININ KİTAB VƏ K İTA BX A N A  M ƏDƏNİYYƏTİ

ikinci mərhələdə Buxara və Xivə xanhqları tabe edilmişdir. (120, s. 87) 1869- 
1884-cii illordo isə Türkmənistanm işğalı başa çatdırılmışdır. Buxara xanlığı 
185 illik (1599-1785) mövcudiyyəti müddətində fəth siyasəti həyata 
keçirmoyib, yalnız öz müstəqilliyini qorumaqla məşğul olmuşdur. Şəhər 
1740-cı ildə Nadir şah Əfşar tərəfıııdən işğal olunmuşdur. Onun ölümündon 
sonra Buxara özbək əmiri Xudayar bəyin idarəçiliyi altma kcçmiş və 1 785-ci 
ilədək mövcud olmuşdur. Əsası, Mangird sülaləsindən olan şalı Murad 
tərəfındən qoyulmuş və 1785-ci ildən Buxara əmirliyi adlanan dövlət 1920-ci 
ilədək mövcud olmuşdur.

Özbək mədəniyyəti Şərqin ən parlaq və orijinal nümunələrindən biridir. 
Onun misilsiz musiqisi, rəsmləri, təsviri sənəti, özünəməxsus mətbəxi, geyim 
mədəniyyəti və memarlığı var. Həmçinin Özbək xalqı qədim türk mədəniyyəti 
daşıyıcısı olaraq türk xalqlarının qədim eposlarmı tarix boyu yaşamış və 
yaşatmışlar. Onlar içərisində ən geniş şöhrət tapan dastan və əsatirləri Dədə- 
Qorqud, Edigey, Manas və Koroğlunu göstərə bilərik. Dədə-Qorqud dastanı 
türkdilli xalqların müştərək milli mədəniyyətləriniıı zəngin və bənzərsiz ədəbi 
mənbələri sırasında özünəməxsus yer tutur. (4, s. 89) O dövrdə yaranan qədim 
türk cposiarınm zənginliyi, ideya-estetik mükəmməlliyi türklərin tarixinin. 
ictimai, iqtisadi və siyasi həyatlarının zənginliyi özbəkləriıı Altaydan 
Avropamn içərilərinə qədər geniş bir coğrafıyada, müxtəlif xalqlarla fəal 
əlaqədə olub ümumdiinya proseslərində ardıcıl iştirak etmələri ilə bilavasitə 
bağlıdır. Türkmənistanda və Özbəkistanda XVI-XVIl əsrlərdə formalaşmış 
“Qeroğlu” eposunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Məlumdur ki, “Koroğlu” 
Azərbaycanda geniş yayılmış qəhrəmanlıq dastanıdır. Lakin “Qeroğlu” 
formasında bu dastan türkmənlərdə, özbəklərdə, o ciimlədən də taciklərdə də 
mövcud olmuşdur. (16, s. 77)

Özbəkistan ərazisində XIV-XVI əsriərdə Buxarada, Səmərqənddə və 
Xarəzmdə çoxlu miqdarda me”marhq abidələri tikilmişdir ki, onların da 
bəziləri indiyə qədər qalmışdır. Bu abidələrdən biri böyük Teymurilər 
imperiyasının yaradıcısı, dahi türk sərkərdəsi və fatehi Əmir Teymurun 
nəvəsi, riyaziyyatçı və astronom alim Uluqbəyin Səmərqənddə yaratdığı 
məşhur rəsədxana idi. XIV əsrdə Uluqbəyin indiki Özbəkistan ərazisində 
Səmərqənddə yerləşən rəsədxanasının o zamanki Şərq aləmində analoqu yox 
idi. Bu rəsədxana alimlərin cəm olduğu və dünyadä ilk oiaraq dəqiq ulduz 
cədvəli tərtib. olunan məşhur rəsədxana idi. Əli Quşçu adlı astronom isə bu 
rəsədxanada astronomik müşahidələr aparmışdır. Bu rəsədxana M arağadan  
sonra ən məşhur rəsədxanadır. Bartold Uluqbəyə həsr etdiyi a ra şd ırm a d a  yazır 
ki, bu rəsədxana astronomiya elminin inkişafına Marağa rəsədxanası qədər 
təs ir g ö stə rə  bilməmişdir. Buxara şəhəri Mərkəzi Asiyada İslam  m ədən iyyə ti-
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nin mərkəzi idi. Mövlanə Üsamuddiıı İbrahinı, ('əlaləddin Davani. Mollacaıı 
Sira/.i və b. din xadimləri orada fəaliyyət göstərirdilər. ( 120. s. 117)

Özbəkistan ərazisində əlyazma kitablarının yaramnası IX-X .'>sıiəriıı 
,-ılyazmalann meydana gəlməsinə səbəb oldu. Əlya/ma kitabların istclısah 
■jıərgin, çoxcəhətli və çoxzəhmətli bir əməyin məhsulu idi. Kitahlann ii/iiniin 
köçürülüb çoxaldılmasmda xeyli sənətkarlar: xəttat, nəqqa.ş, ııüi/əhhib. 
səhhaf, rəssam və mücəllidlər iştirak edirdilər. (4. s. 47) Buxarada mədəııi 
həyatın, clmin inkişafa başlaması, orijinal əsərlərlə bərabər. fəlsəfə. 
riyazivyat, tibb və s. elmlər üzrə yunan alimlərinin əsərlərinin tərcümələriııin 
mcydana çıxması ilə də özilnü göstərirdi. Samanilərin əlya/.ma kitablan ayrı- 
avrı otaqlarda clm sahələri üzrə düzülürdü. Həmçinin Mərkə/.i Asiyada kitab. 
kitabçıhq işi uzun müddət ərzində yaranıb formalaşmışdır. Ya/.ı mədəniyyəti 
Mərkəzi Asiya xalqlarına Çində kağızın istehsal olunması ilə əlaqədar olaraq 
daha da çox yayılmışdı. Yazı texnologiyası Səməıqənddə və hir çox mədəni 
mərkəzlərdə nəşriyyat işində və s. işlərdə tətbiq olunurdu. Burada tətbiq 
olunan təsnifat və biblioqrafik göstəricilərində biz Əbıı Əli İbn Siııa, Əbu 
Reyhan Biruni, Ər-Razi, Əlişir Nəvai kimi dahi clm və odəbiyyat xadimlərin 
əsərlərinə rast gəlirik.

Qədim çap və əlyazma materialları millətin maaritlənməsində \ə  onuıı 
özünəməxsus ınədəniyyətinin formalaşmasında önəınli rol oynayır. 
Miistəqillik əldə edildikdən sonra milli-mənəvi dəyərlərə ycnidən ha.xışla 
əlaqədar olaraq dövlətin tarıxi inkişaf istiqamətinə ycnidən nə/.ər salmaq 
/ərurəti yaranmtşdır. Bu dəyərləndirmənin əsas mənbəyi çox dəyərli 
əlyazmalar, qədim kitabiar və biblioqrafik materiallardır. Ila/.ırki dövrdə 
Özbəkistanda biblioqrafıyanın tarixi ilə əlaqədar hələ tədqiqat aparılmayıb. 
Orta əsrlərdə bu iş öz inkişafının ilkin mərhələsində idi. Bu dövrdə ycni 
əsərlər yaradılır, həmin əsərlərdə ayrı-ayrı biblioqralik iinsürlər mövcucklur, 
lakin formalaşmış biblioqrafık vəsaitlərin növləri barədə tanı dəqiqliklə daııışa 
bilmərik. Sonrakı illərdə biblioqrafık məcmuələr yaranmağa ba.şladı. 1907-ci 
ildə nəşr olunan Türküstan məcmuəsi biblioqrafiyamıı inkişafından xəbəı 
verir. Bu məcmuəni ilk dəfo N.V.Dnıitrovski, 1912-ci ildəıı isə 
A.A.Semyonov yenidən canlandırmışlar. 1917-ci ildə məcmııənin çap 
olunmuş cildlərinin sayı 594-ə çatdırılmışdı. Burada Mərkə/.i Asiya və onunla 
həmsərhəd olan Şərq ölkələrinin tarixi, arxeologiyası. ctnoqıalıyası. 
coğrafıyası, ədəbiyyatı, iqtisadiyyatı, mədəniyyəti və s. bır sıra nnihıım 
məsələlərinə aid zəngin materialiar toplanmışdı. Məmiıı nıəcmuə Ə.Nəvaı 
adına Özbəkistan Dövlət ümumi kitabxanasmda saxlanıhı.

Rusiyamn Mərkəzi Asiyanı işğal ctməsi dövründə, xüsusılə I urkustan 
qubcrnatoıiuğunun yaranması mədəniyyətə kitab, kitabçılıq işləıiııə nı ç('x 
təsirlər göstərdi. Çap texnologiyalarınm, ycni-ycnı nəahyyətlərın k ıta \
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kitabçılıq işino tətbiqi bu işləri daha da sürətləndirirdi. XIX əsriıı inkişal'ını 
xarakterizə edən ən vacib əlamətlərindən biri kitab çapının yaranması. və 
inkişafı olmuşdur. XIX əsrə nəzər yetirdikdə kitabların çapı, mətbəələrin 
meydana gəlməsi o dövrün əsaslı göstəricilərindəndir. Orta Asiya ərazisində 
yerləşən (Türküstanda) Özbəkistan, Qazaxıstan, Tacikistan, Qırğızıstan vo 
Tiirkmənistanda ilk mətbəə 1868-ci ildə Daşkənddə işə başlamışdır ki, bu 
dövrdə burada Rus general-qubernatorluğu yaradılmışdı. Mətbəə 
avadanlığınm gətirilməsi və poliqrafiya fəaliyyəti qeyd etdiyimiz kimi 
Özbəkistanm Rusiya işğalmdan sonrakı dövrlərini əhatə edirdi.> 1869-cu ildə 
burada ikinci mətbəə açılmışdır. Bu ikinci mətbəə “Türküstan xəbərləri" 
qəzetini Orta Asiyada ilk dövri nəşri buraxmaq üçün təşkii edilmişdir. 
Mətbəodə rus şriftlərindən əlavə, ərəb şrifti də olmıışdur. Ərəb şriftindən 
“ 1 urküstan xəbərləri” qəzetinə özbək və qazax diilərində əlavə kimi buraxılan 
nəşrdə istifadə edilirdi. 1871-ci ildə mətbəədə Orta Asiyada ilk çap kitabı 
“Orta Asiya ölkələri və rus Türküstanı haqqmda materiallar məcmuəsi” nəşr 
edildi. Burada Ş.lbrahimovun tərtib etdiyi “Təqvim”də 1871-ci ildə çap 
olutıdu. XX əsrin birinci onilliyində özbək dilində bir çox qəzetin nəşrinə 
başlanmışdı. Onlardan 1906-cı ildə Daşkənddə nəşr olunan “Tərəqqi” və 
“Günəş”, 1907-ci ildə “Şöhrət”, 1908-ci ildə “Asiya” və “Tacir” qəzetlorini 
göstərmək olar. Orta Asiyada ilk litoqrafıyanın (daşbasma üsulu ilə çap) əsası 
1874-cü ildə Xivə şəhərində qoyulmuşdur. 1880-ci ildə bu litoqrafiyada özbək 
dilində Ə.Nəvainin “Xəmsə” si çap edilmişdir. 1913-cü ildə Türküstanda 
əhalinin milli dilində 56 adda kitab 118 miıı nüsxə ilə nəşr edilib. Bu 56 adda 
kitabdan 37-si 8 6  min nüsxə ilə özbək dilində buraxılmışdır. 1918-ci ildə 
Türküstamn poliqrafıya müəssisələri milliləşdirildi. Həmin ildə Xalq Maarif 
Komissarlığmda nəşriyyat şöbəsi təşkil edildi. Türküstan Mərkəzi İcraiyyə 
Komitəsində fəaliyyətə başlayan nəşriyyat şöbəsi və mətbuat bürosu milli 
dildə ədəbiyyat buraxmağa başladı. 1920-ci ildə Daşkənddə Türküstan Dövlət 
nəşriyyatı təşkil olundu. (133, s. 187) Respublikada fəaliyyət göstərən bütün 
idarə və müəssisələrin nəşriyyatlan Türküstan Dövlət nəşriyyatınm 
tabeçiliyinə verildi.

1921-ci ildə Daşkənddə Türkiistan Xalq Maarif Komissarlığtnda qırğız, 
tacik, türkmən və özbəklərin nümayəndələrindən ibarət olan xüsusi komissiya 
təşkil edildi. Bu komissiya Orta Asiya xalqlarınm dillərində məktəblər üçün 
dərslikləri çap etməyi təmin etməli idi. 1925-ci ildə Orta Asiyada Döviət 
nəşriyyatı bazası əsasında Özbəkistan SSR-in Dövlət nəşriyyatı yaradılır. Bu, 
Özbəkistanın ilk universal nəşriyyatı idi. 1930-cu illərdə nəşriyyatlar yenidon 
təşkil edilir, ixtisaslaşmış və universal nəşriyyatlar fəaliyyət göstərməyə baş- 
layır. 1930-cu illərin sonunda Özbəkistanda aşağıdakı nəşriyyatlar fə a liy y o t 

göstərirdi: Partiya odəbiyyatı nəşriyyatı, Hüquq ədobiyyatı nəşriyyatt, Sosial-
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iqtisadi odobiyyat noşriyyaU, Dövlol lexııiki odohiyvat ııoşriyyalı. Mıısiqi 
ədəbiyyatı noşriyyatı və s. 1941-1945-ci illordo Özbokislanda biiıüıı 
nəşriyyatlar Dövlot nəşriyyatına birioşdirilir. 1990-cı illoıdo Ö/.bokistamia 
kitab nəşri işiııi yaxşılaşdırmaq üçün nəşriyyatlar yenidon toşkil cdildi. bülün 
vilayotlərdə mətbuat idaroləri yaradıldı. Göründüyii kinıi Ö/bokistan 
ərazisindo nəşriyyat vo kitab çapı fəaliyyətinin son 1 00  ildo yiiksək dinamik 
inkişafı müşahidə olunurdu. Nəşriyyat işinin inkişafı Ö/.bokistamn kitab 
məhsuluna olan chtiyacını ödəyir, kitabxana fondlannın komplcktloşmosiııi 
tomin edirdi. Bu dövrdəıı dövlət nəşriyyatlart “Uzbekstoıf “I ikituvçi” 
Q.Qulam adma Ədəbiyyat və İncəsənət nəşriyyatı, “Çulpon" "Ya/.ıçf' vo s. ö/ 
fəaliyyətlərini daha da genişbndirməyə başladılar.

Orta Asiyada kitabxanalar haqqında məlumatlara miixtolif moııbolordo 
ıast gəlinir. Mərkəzi Asiyada mədəniyyət, mcmarhq sahəsində baş vcrən 
iroliləyişlər barədə bir çox məlumatlar qeyd olunurdu. ösas diqqot kitabxa- 
nalann üzərində idi. Çünki xalqtn maariflənməsi, ölkənin elmi-mədəni 
göstəricilərinin yüksəlmosi kitabxanalarsız mümkün dcyildi. Orta Asiyada 
kitabxanamn yaranması tarixi proseslərlə əlaqədardır. Bu prosesloıdon önom- 
lisi 1867-ci ildə mərkəzi Daşkənd şəhəri olmaqla işğal olunmuş totpaqlar 
əsnasmda Türküstan gcneral-qubernatorluğu yaradılması idi. Ilk I üıkiistau 
general-qubcrnatoru gcneral K.P.Kaufman idi. Ona gcııiş solahiyyot 
verilmişdi. Kaufman 1870-ci ildə Türküstan xalq kitabxanasmı yaratdı. 
Biıinci addım kimi bu kitabxananm yaradtlması hökumot aktı ilə təstiq 
olundu. Bu addım Tiirküstan diyarıntn general-qubernatoru təıofindon atılan 
mütəroqqi bir addım idi. Kaufman yazırdı: 1867-ci ildə kitabxana yaradılarkəıı 
Asiya ədəbiyyatı ilə bağlı Petcrburqdan kitablar gətirilmosino nail olundtı. 
Eyni zamanda Asiya ilə bağlı Avropa dilli ədobiyyatlar da Daşkəndo gotiıildi. 
Kaufmanm konsepsiyasma görə Daşkənd xalq kitabxanasını qoruyub 
saxlamaq və inkişaf etdirmək lazımdır. Bu dövrdo elmin in k iş a lı üçün çap 
materiallarımn gətirilməsi haqqında tapşırıq vcrildi vo bunun nəticəsində 

buraya türk çap maşınları gətirildi. Türkiistan diyarında odobiyyatın inkişal 
sürəti ç o x  da yaxşı deyildi. Orta Asiyanm işğalmdan sonra Rusiya oıa/inin 
öyrənilməsinə, tədqiq olunmasına başladı. 1870-1875-c i ilbıdə ç o x s a y lı 

ckspedisiyaların bu ərazidə araşdırmalar aparması m ə h ım d ııı.  Diyaıın 
öyrənilmosi ilə əlaqədar A.Qasımovanın iddiasına görə, matcıiallar son dəıəıə 
az idi. Çap məhsullarmın azlığı və kitabxana fondunuıı m o İ K İ u d  o lm a s ı, 

kitabxana fondunun zənginləşdirilməsi məqsədi ilo kənardan ycni noşıbrin 
gotirilməsi təbb olunurdu. Diyarın öyrənilməsi məqsədi ilo  b iı s ııa  nə ş ılə ı çap 
cdilmovə başladı. N .M .P r je v a ls k in in  vo İ.V .M u ş k c to v a n m  ə s ə ılə ıi,  I .Sum c- 

novamn və N.Severçcvanm “Yol qeydbri”, N .M a c v a m n , Tiirkiislan haqqmda 
xəbərbri çap olundu. Türküstan ge n e ra l-q u b cm a to ru  K .P .K a u lm a n  I ü ıku s ta n
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general-qubernatorluğunda xüsusi seçilmiş nüsxəiərdən ibarət kitabxana təşkit 
etməyo başladı. Xalq kitabxanası Orta Asiyada 1-ci elmi və ictimai kitabxaııa 
hesab olunurdu. Başlanğıcda kitabxananm fonduna Rusiya kitabxanalarından 
kitablar daxil olurdu. Əvvəlcə burada 5 işçi yeri mövcud idi. Bu kitabxananın 
ilk direktorıı Dimitrovski olmuşdur. 1872-ci ildə onu musiqi mütəxəssisi olan 
Çuyko əvəz etdi. Bu kitabxana dövlət tərəfmdən maliyələşdirilirdi və çox xərc 
tələb edirdi. Buna görə də 1882-ci il dekabrın 13-də sərəncam verildi və 1883- 
cü il yanvar ayının 1 -dən etibarən Daşkənd ictimai kitabxanasmm fəaliyyəti 
dayandırıldı. (180, s. U ) Həmin dövrdə kitabxanamn fondunda’l 3040 niisxə 
ədəbiyyat vardı. Bu kitablardan 9184 nüsxəsi diyarşiinaslıq əhəmiyyətli 
ədəbiyyat idi. Bu ədəbiyyat Daşkənd muzeyinə təhvil verilmişdi. 
Ictimaiyyətin təzyiqi əsasında 1884-cü ildə kitabxananın fəaliyyəti bərpa 
olundu və fondun idarələrə paylanmış nüsxələri kitabxanaya geri qaytarıldı. 
Kitabxananın idarə olunması isə general-qubernatorluğun dəftərxanasma 
tapşırıldı.

1891-ci ilin ortalarında Türküstan şöbəsinin Rus-texniki cəmiyyəti 
texniki kitabxananın təşkilinə təşəbbüs göstərdi. Bu kitabxana abunə və hədiy- 
yələr yolu ilə formalaşırdı. 1996-cı ilin yanvarın 1-də kitabxanaya 235 nüsxə 
kitab imzalanmış şəkildə hədiyyə verildi. Mərkəzi şöbə öz fondunda olan 
kitablardan bu kitabxanaya hədiyyələr göndərirdi. Rusiya bağbanhq 
cəmiyyotinin Türküstan şöbəsinin də öz kitabxanası var idi. Bu kitabxana 
1894-cii ildə formalaşmışdı. Kitabxananın fondu əsasən kənd təsərrüfatı 
ədəbiyyatı ilə komplektləşdirilirdi. Diyarm gələcək kənd təsərrüfatmm 
inkişafında bu kitabxananm böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Həmin dövrdə əsas 
fəaliyyətlərdən biri Türküstan diyannda elmi-tibbi cəmiyyətin yaranması idi. 
Bu cəmiyyət Orta Asiya xalqlannm həyatında məhsuldar bir irs miras 
qoymuşdu. Türkiistan diyarmda böyük elmi-tibbi cəmiyyət Fərqanə tibbi 
cəmiyyəti idi. İlk gündən bu cəmiyyət öz kitabxanasını formalaşdırmağa 
başladı. 1904-cü ildən 1555 nüsxə kitab, broşür, dissertasiya, həmçinin rus və 
başqa xarici dillərdə olan jurnal və qəzetləri toplamağa başladı. Kitabxanada 
gedən bütün prosesləri öyrənməkdə və bu sahədə təkmilləşməkdə Rusiyanın 
öz marağı var idi. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Türküstan diyarmın 
mədəni həyatmda canlanma baş verdi. Qabaqcıl rııs ziyahlarının fıkirlərinə 
görə bu prosses yeni elmi-mədəni maarif cəmiyyətinin yaranmasına şərait 
yaradırdı.l 901-ci ildə Daşkənd şöbəsinin Şərq cəmiyyəti təşkil olundu. Bu 
cəmiyyətin tərkibində çox da böyük olmayan kitabxana fəaliyyət göstərirdi. 
Fondunda rus və digər xarici dillərdə olan ədəbiyyat toplanmışdı.

1901-ci ildə açılan Puşkin cəmiyyəti də böyük xidmətlər göstərmişdir. 
Bıı cəmiyyətin tərkibində təşkil olunmuş kitabxana mədəni-maarif işlərində 
bir çox addımlar atmışdır. Məktəb və kurslar açmış, kitab və broşür nəşrləri,
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nəhayət kitabxananın fəaliyyətini yoluna qoymuşdu. Kitab mağazaları təşkil 
cdərək rus ədəbiyyatını təbliğ elməyə başlamışdı. Yeni jaranan Pu.şkin 
cəmiyyətinin öndə gedən ziyahları kitabxana fondlarının arttnasma xüsusi 
diqqət yetirirdilər. Kitabxanaya Qızlar gimnaziyasının nuidiri LF.Broi/dro 
orla hesabla 254 niisxə və çoxlu sayda nadir nəşrlər lıədiyyə vennişdi. 
Kitabxananın fəal iizvii arxeoloq Kallar kitabxanaya 74 niisxə miixtəlif kitab 
hodiyyə vcrmişdi. Çernyavskaya Səmərqənd kitabxanasından 2446 nüs.xo 
kitabı bu kitabxanaya göndərmişdi. (180, s. 17) Artıq 1912-ci ildə Puşkin 
cəmiyyətinin kitabxana fondu 2800 nüsxəyə çatdırılmışdı.

Türküstan diyarında XIX əsrin 60-cı illərindən etibarən rus məktəbləri 
açılmağa başlamışdı. 1886-cı ildə Daşkənddə ilk rus məktəbi açıldı. 2-3 ildən 
sonra diyarda başqa məktəblər də açılmağa başladı. XIX əsıin sontında 
gimnaziyalarla yanaşı müəllimlər semınariyasıda yaranmağa başladı. Məktəb- 
lərdə, gimnaziyalarda kitabxana, kitabxanaiarda kitab fondları formalaşırdı və 
bu da çox əmək tələb edirdi. 1876-cı ildə Daşkənddə 4 sinifli kişi gimna/.iyası 
açıldı. 1879-1880-ci illərdə 6  sinifli, 1883-cü ildə 8 sinifli gimnaziya 
yaradıldı. İlk növbədə buraya 4294 adda 8651 niisxə, sonra 1697 adda 3767 
niisxə ədəbiyyat gotirildi. 1877-ci ildə Daşkənddə Qadın gimnaziyası açıldı 
və buradakı kitabxanamn fo'ndu 10.000 nüsxədən ibarət idi. 1894-cü il 
avqustun 1-də real məktəblər açıldı və buradakı fundamental kitabxaıuının 
fondu 5059 adda kitab 9006 ntisxə təşkil edirdi. Yeddi çay vadisi (Seıniıeçins- 
ki) və Sırdərya ətrafmda da məktəblər yaranmağa başlandı. Bu məktəblərin də 
öz kitabxanaları var idi. 1879-cu ildə Daşkənddə Qadınlar məktəbi yaradıldı 
və kitabxanasınm fondunda ümumi sayı 1000 nüsxədən artıq olan 700 adda 
ədəbiyyat mövcud idi. 1910-cu ilin əvvəlinə qədər bıı say 4000 ııüsxəyə
çatdırıldı. (180, s. 29)

1903-cü ildə Daşkənddə ilk pullu kitabxana açıldı. Kitabxananın fondıı 
3000 nıisxə kitabdan ibarət idi. 1907-ci ildə bu kitabxanaya rəhbəıiiyi şəhər 
dumasının katibi L.İ.Brodskiy edirdi. I Rus inqilabı dövıündə dəmiryolu 
kitabxanaları və oxu zalları təşkil olunmağa başladı. Bu kilabxanalat Kokand, 
Çernyayeva stansiyalarında yaradılmışdı. Çernyayeva stansiyasının 
kitabxanasınm (1905-ci il) fondunda 700 nüsxəyə yaxm ədəbiyyat mövcud 
idi. (180, s. 31)

1918-ci ildə Daşkənddə yeni kitabxana yarandı ki, bu kıtabxaııa uşaqlar 
və məktəbyaşlılar üçün nəzərdə tutulmuşdu. Kitab lotıdu hədiyyə yolu ilə 
çoxalırdı. tləmin ildə mərkəzi uşaq kitabxanası da yatadıklı. 1919-cu il 14 
aprcldə Türküstan Xalq Komissarları Soveti lürküstan Milli kitabxanasınm 
yaradılması haqqtnda qərar qəbul etdi. XKS-nin bu qəraıı nəticəsində 
kitabxana bir çox səlahiyyəllərə malik oldu. Bu kilabxana Rcspublikada ılk 
kiitləvi kitabxananın yaranmasının başlanğıcı idi. Bu kitabxanaıun bazastııda
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bir neçə filial kitabxana-rayon kitabxanaları yaradıldı. !920-ci iiir, 
əvvəllorində Tiırküstanda 174 kitabxana, 172 oxu zah və çox cia böyük 
oimayan kitabxanalar qeydə almmışdı. I beşiİliyin başlanğıcında Özbəkisian 
SSRİ-do 162 kütbvi kitabxana qeydə alınınışdı. Kitabxana şəbəkəsino şohər 
və klub kitabxanalan daxü edümişdi. Ärtıq 1928-ci ildə Özbokistan nıodəni 
qurucukıq sahəsinda böyük müvəffəqiyyət qazanmışd!. 2320 iinıumtəhsii 
moktabi fəaliyyət göstərirdi və bunun tərkibində 244 min tirajla qəzet və 
umumi tirajı 1879 min olan 24 adda jumal nəşr olunurdu. Bcşiiiiyin sonunda 
Respublikamn şəhərlərində 153, kəndlərdə isə 330 kitabxana ycrləşirdi. 1934- 
cü ildə kitabxanalarm timumi sayı 1108-i ötüb keçmişdi. Bunlardan 283-ü 
Daşkənddə yerləşən kitabxana, 249-u səyyar kitabxana, 53-ü oxu zaiı idi. 
Həmin vaxtda 33 uşaq kitabxanası qeydə ahnrmşdi. (180, s. 57) Bu zaman 
kosiyındə 38 yeni rayon, 6 8  kənd, 122 klub kitabxanası yaradılmışdı.

1941-1945-ci illərdə baş verən Böyük vətən müharibəsi nəticəsində 
mədəniyyətdə, kitabxanaların inkişaf dinamikasmda geriləmələr nəzərə 
çarpmağa başladı. Bir çox kitabxanalann fəaliyyəd dayandırddi. Müharibə 
dövründə Özbəkistan Dövlət kitabxanasmda xüsusi oxucu qrupları 
formalaşırdı. Oxucularm böyük hissəsi elmi və texniki işçilər idi. Məsələn 
1940-cı ildə kitabxananm bu növ oxucu tərkibi 17,3% idi və 1945-ci ildə isə 
47%-ə çatmışdı. Özbəkistanda kitabxanaların müharibədən sonrakı İnkişafı 
50-ci iliərə təsadüf edir. 1951-1956-cı illərdə (beşiilikdə) mədəııi maarif siste- 
minin kitabxanalarınm sayı 60%-ə qədər artmışdı. Kənd kitabxanalannm sayı 
2,5 dələ artmışdı. Kicabxanaiannı kitab fondu 2 dəfə, uşaq və kond kitabxana- 
lannm ümumi sayı isə 4 dəfə artmışdı. 50-ci illərin ortalarmda kütləvi dövlət 
kitabxanalarmin sayı artırdı. Kənd kitabxanalarının kitabxana fondu 1928-ci 
ildə 40 mindən 8800 minə çatdırılmışdt. Kolxoz kitabxanalarınm kitabxana 
fondu da 2 dəfə artmışdı. Müstəqil kənd kitabxanaları səyyar kitabxanalann 
təşkilində mühüm rol oynayırdılar. (38, s. 103) 1957-ci il Mədəniyyət 
Nazirliyi kitabxanalarımn artım dinamikası aşağıdakı kimidir.

Kitabxanaların Kitabxanalarm Ilin başlanğı- İlin sonunda
tipi: ümumi sayı. cmda ədəbiyya- ədəbiyyatm

tın ümumi ümumi
ktitləsi. kütiəsi.

Respublika Diyar 10 968,6 1023,2
kitabxanaları.

242

Rayon kitab- 
xanaları.

155

Şəhor kitab- 
xanaları.

' Müstəqil kənd 
kitabxanaları.

Müstəqil uşaq
kitabxanaları.

2684,7

80 1 1529,8

862 3404,7

Digər kitab- 
xanalar.

2817.4

1669/)

3224,3

1751,7

10486,5

göro

XX əsrin 70-ci ilin stalistitom d, isə art,m .ra f f in i
bilərik. 1971-1975-ci i l l ə r m  statıstıkasına nəzər yctırə . ^

XX əsrin son

s r s  ^  ”
şəbokəsinin 5709 kitabxanası onlardan 468-1 q j  kilabxanakıra
;ə if görənlər öçündür. Bu Kitabxanasu
mctodik mərkəz olan Qaraqalpaq P blika mərkə/i kitabxa-
Rcspublika Dövlət uşaq krtabxanas., koriar uçün p
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na, Iıəmçinin, 12  vilayət universal elmlər və 1 0  vilayot uşaq kilabxanası daxi! 
idi. Xalq Təhsil nazirliyinijj kitabxana şəbəkəsi geniş və çox şaxoli idi, burada 
9650 kitabxana (41559,1 min ümumi saxlama valıidi fondu) mövcud idl 
Özbəkistan Hlmlər /vJcademiyasınm kitabxana şəbəkəsində respublikada 17 
min ictimai və mäxtəlif idarələrin xüsusi kitabxana şəbəkəsiııdə yerləşən 3() 
kitabxana (5664,1 min ümimi saxlama fondu) mövcud idi və bu şəbəkoyo 
Elmlər Akademiyasmm Fundamental kitabxanası rəhbərlik edirdi. Aiı' və orta 
ixtisas Təhsil Nazirliyinin 64 kitabxanası (11845,1 mın ümumi' saxlama vahidi 
tondu), orta ixtısas və peşə təhsili pıərkəzlərinin 881 kitabxanası (5664,9 min 
ümumi saxiama vahidi fondu) fəaliyyət göstərirdi. Təşkilatların və 
müəssisəl?rin həmkarlar və texniki kitabxanalar şəbəkəsi də- fəallivyət 
göstərird/ki, bunlardan 1 min texniki kitabxana, 367 həmkariar kitabxanası 
(2118 J  min ümumi saxlama vahidi fondu) var ıdi.

XX əsrin son illərinda vilayət universal elmi kitabxanalarm inkişafında 
nusbpt təmayüllər müşaftıdə olunurdu. Beynəlxalq fondlarla əməkdaslm 
sahosmdə butün kıtabxanalarda kompüter avadanhğı quraşdınlmıs internetə 
gınş ımkanı təmm edi/mışdir. Bu dövrdə ictimai kitabxanalarm nə/dində 13 
huquqı və 1Şgüzar informasiya mərkəzi, dörd tədris mərkəzi. iki ^ənclik 
məıtoz. ,ki trenmq-mərkəz, iki intemet mərkəzi, uşaqlann yanSiıclıq 
qabıhyyotınm u « ş a f  etdmlmosi üçün media-mərkəz fəaliyyət göstərirdi 
Rayon k.tabxaralanmn vahid avtomatlaşmış şəbəkədə birləşdirilməsi üzrə iş 
aparıhrdı. K.tabxanalararası əlaqə, xüsusilə də hüquqi və normativ- 
tənzımləyıc/ baza mk1Şaf etməyə başlamışdır. Müstəqillik iilərində 
kıtabxanakr ıslahat prosesındə, yenı informasiya texnologiyalanmn tətbiq 
edılmasmdə aktıv ıştirak edirdi. q

R « r a S « m n  t T r " " ' ”11"" ’ 3SaS biri də Öztakislan
Rtspı,bl.lasmın kıfabxana sıyasətmm formalaşmasmm hüquqi əsaslann,
kılabxanatann praktık feal,yy3tinin nomıativ bazasım yaradan “Ki-abxana m’

haqqında lah.yəsmm haz,rlanmas, idi. Kitabxana işinin islahat v ,

N İ t b  ’S i T ,  y6 nƏlm ’S »iri do Özbəkistaıı Respııblikas,Nazırlər K.äbınctıniıı ikı sənodİnın ?0 fn oi ü /4«. *• a \ ı . . .
konsepsyas, adl, Jahiyasi Tdi k b™b T !  k‘'abXana 'Şmm
ink!™r„dn -ı • /  ’ ar da resp»t>l>kanm sosial-iqtisadi
inror.rasiv-, r n ^ n " ’, ı T , ' "  formaİ3«ması”£İ!ı ™ terbiyəsindo əhalinm 
m n  m n w  M r  r anr!" tƏm'"  0İL",mas" 'da kitabxanalarm rolunu vo

h i r S -  ra t '|C° !" 'dS asossas'yala>-m yaradılnıas, kitabxana
hə,.kalında nıusbət məqamlardan biri idi, Artıq bir necə ildir foaliyyət
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Özbəkistamn, xüsusilə də regionların kitab və informasiya bazaı ı inkışat 
ctmədiyinə görə, həmçinin zoif ahcıhq qabiliyyətinə gorə əhalinin yeni 
inform asiyalarla və biliklərlə təmas imkanları yalnız kitabxanalarda 
miimkündür. Məhz buna görə də bu gün cəmiyyət və hakimiyyot 
kitabxanalara əhalinin məlumatlandırılmasının əsas mənboyi kimi baxmalıdır. 
Kiıabxanalara illik 650 min nüsxə kitab daxil olurdu, halbuki eyni vaxi 
ərzində ölkədə 33 milyon müxtəlif nəşr işıq üzü görürdü. Kitabxanalar 
oxucularm  tələbatım təmin edo biləcək ədəbiyyat çeşidini çox ciizi miqdarda 
ahrdı. Kitabxanaların komplektləşdirilməsi vəziyyətinə monfi tosir göstoron 
amil sənədlərin məcburi nüsxəsi qanununun olmamağı idi ki, bu da boyük vo 
ictimai kitabxanalara ədəbiyyatm gəlişinin dolğunluğuna məntt tosır 
göstərirdi. Nəşriyyatlar iqtisadi baxımdan sırf bazar istiqamətli olduqlarına 
görə onların məhsullarm kitabxana fondlarına daxil olmasına maraqlı 
deyildilər. Xarici ədəbiyyatın və sosial əhəmiyyətli ədəbiyyatın hotta on ırı 
kitabxanalara da gətirilməsi ciddi şəkildə zəifləmişdir. Bu kitabxanalara 
sağalm az zərbə vurur, çünki dünya ədəbiyyatmm kıtabxanalarda kasadlığı 
Özbəkistanm elmi-texniki tərəqqidən geri qalmasına, yem nəalıyyətlər və 
texnologiyalarm  mənimsənilməsində, bütövlükdə elmdə, təhsıl ə vo

iqtisadiyyatda informasiya qıthğı l'ond‘"ri'!
komplektləşdirilməsində çətinliklərə baxmayaraq burada 140 mılyon çap əs. n 
vo digər mformasiya daşıyıcıları var idi, onlardan 40%-ı dovlət d.hndo ıdr 
Özbəkistan M illi kitbxanasmda MİUİ univcrsititm, Səmorqond D ovbt 
universitetinin, ÖR EA Fundamental kitabxanasının, Buxaranm Xarəzmm 
Fərqanənin, Daşkəndin vilayət universal elmi kitabxanalarmda 1,5 m.lyondan 
çox xüsusi dəyərli və  nadir nəşrlər mövcud ıdı. Onlar dunya mədəm ırsiı t

nailivyəti və tərkib hissəsidir. . , ,~et;ı.,ıhri ı
’ Sponsor vəsaitlərinin cəlb edilməsi, bcynəlxalq fcndlarla wı ləşkrlatkı .

ənıəktlaşl.q, layihilər iizərində işlər kitabxanalann s™ . 'H ^ k'
ayıılnıaz hıssəsinə çevrilmişdir. Ozbəkistan Mknmətının b u d o  lə k
vcrgi ödənişindən azad cdən qorarı kıtabxanalara 1 v'
məşğul olmaq V3 onu inkişrf siraleji
gcmşlondirmək ımkam vermışdı. Kıtabxana ş >„rının v-, in,er-
isliqaməllərdən biri də kompüter v , Informasıya texnçJr,8  yalan n, ™ m 
netin tətbiq edilməsi idi ki, bu da Ozbəkıstan prezıden m,n 30 may 2001 ■u 
tarixli “Kompüterləşdirmənin daha da inkışaf eUlmlməv, və m < « ™ '^ _

kommunukasiya t“ '’olT yalM|" '" b^ * X ı n  ^ '" s a y t ı '  yarsulıldı. Məlumal- mtışdur. 2004-cü ,ldə b,r çox k .ta lanalann  v c b ^ y
axtarış sistem.ndə yuksək nəalıyyətl:) . ■ kU„hxa„alan ilə
kitabxanaların sayı getdıkcə artır və .undirirhr
qarşılıql, şəkildə əməkdaşləq edərəköz ımkanlarını Eenışləndınrlə,.
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OZIİOKİSTAN RESPUBLİKASINDA MİLLİ KİTABXANA

Ö/bokistan Respublikasında ınəhs Milii kitabxananın formalaşması XX! 
osrin əvvollorinə tosadiif cdir. 2002-ci ilə qədor Ə.Nəvai adma Ö/bəkistan 
Milli kitabxanası, O.Nəvai adına Özbəkistaıı Dövlət kitabxanası adlaııdınlır- 
dı. Sonralar Özbəkistanda Ycnidənqurmanm hoyata keçirilməsi ilə əlaqədar 
mədoniyyət ocaqlarma diqqət daha da artırıldı, bu iııkişaf kitabxanalardan da 
van keçmodi. Olişir Nəvai adma Özbəkistan Milli kitabxanası (12 aprel 2002- 
ci ilo qədor Əlişır Nəvai adına Dövlət kitabxanası)' Özbəkistan 
Rcspublikasmın Prezidentinin 20 fevral 2002-ci ildə “Elmi tədqiqat 
foaliyyətinin təşkilinin t^kmi^Iəşdiri]məsi‘, haqqında Özbəkistan prezidentinin 
M?-3029 saylı fərmanma və Özbəkistan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 
12 aprel 2002-ci il tarixli 123 saylı qərarı və “Əlişir Nəvai adına Özbokistan 
Milli kitabxanası haqqında” qərarı ilə öz milli statusunu almışdır. Mərkozi 
Asiya regionunda bu kitabxana böyük kitabxanalardan sayılır vo özbək mədə- 
niyyəti tarixində müstəsna yer tutur.

Özbəkistan Miili kitabxanası Əlişir Nəvai adma Özbəkistan 
Respııblikasının Dövlət kitabxanasımn və Respublika Hlmi-Texniki kitabxa- 
nasınm bazasında yaradılmış və Özbəkistan Respublikasının Nazirlər 
Kabinctinin rəhbərliyi altmda fəaliyyot göstorir. Kitabxana 1870-ci ildo 
Daşkənd ictimai kitabxanası olaraq yaranmışdı. Kitabxananın fondunun 
yaradılmasına öz nəşrlərinin tıüsxələrini könüllü olaraq bağışlannş Xalq Ma- 
arif Nazirliyi, Elmlər Akademiyası, İctimai kitabxana, Coğrafiya cəmiyyoti 
və Rusiyamn baş ştabı yardım etmişlər. Burada kitab mübadiləsi komissiyası 
kitabxananın l'əaliyyətinin 7-ci ilində yaradıldı və bu komissiya bcynəlxalq 
kitabişləmə işinə başladı. İlk olaraq Avropa ölkələrindən, sonra isə Şərq 
ölkələrindən qiymətli əlyazmalar əldo etdi. Məşhur alim şərqşünas Bartold 
bütiin həyatı boyu kitabxanamn şərq nlyazmalannın oldə edümosini 
izləmişdir. 1870-ci ilin maytnda gələcək kitabxananın özəyini təşkil edon 
2200 niisxə (1200 adda) toplanmışdır. Aırıma onun yaradılmasmda ilk 
addtmlar 1867-ci ilin avqustuna gedib çıxır. Bunun iiçtin xiisusi dövlət aktına 
ehtiyac olmamışdı. Türküstan diyarınm qubernatorunun gcniş səlahiyyətləri 
ona etibar edilmiş ərazidə abadlaşdırma fəaliyyəti aparmağa imkan verirdi. 
Daşkond ictimai kitabxanası elmin müxtəlif sahəlorinə aid, ilk növbodo 
diyarla və qonşu ölkələıio bağlı olan odəbiyyaü toplayıb qorumalı idi. Bu işin 
həyata keçirilməsi üçün clmi dairolərdə tarunmış “Tiirküstan məcmuəsi”nin 
yaradılmasımn başlanğıcını qoymuş, Türküstan haqqında matcrialları 
toplayan tanınmış rus biblioqrafı V.İ.Mcjov dəvət oluntrtuşdu. Bu osər 
Daşkond ictimai kitabxanasmın fondlanna əlavo olaraq Orta Asiya məsolnbri 
barodə monumental və orijinal “ensiklopediya” kimi nozordə tutulmuşdur.
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Onun tərtib  ed ilm əsi 1887-ci ilə qədər davam etmişdir. 20 illik fasilədon sonra 
1907-ci ildə yen idən  bərpa olunm uşdur. O zaman bu missiyanı N.V.Dmitros s- 
ki A .A .Sem yonov, E.K.Betker öz üzərinə götiimıüşdür. “Türkiistan 
m əcm uəsi” bu  gün də O rta A siyannm  tarixini, iqtisadiyyatnı və mədoniyyətinı 
öyrənən alim lər üçün  çox faydahdır. Elə həmin vaxtda da Peterburqun Elmlor 
Akadem iyası, ic tim ai kitabxanası, Coğrafıya cəmiyyəti, fərdi adamlar 
tərəfmdən ianələr ed ilm iş, bu da kitabxananın 1870-ci ildə 2200 niisxədən 
ibarət olan kitab fondunun əsasım  qoymuşdur.

11 may 1872-ci ildən kitabxanamn ilk direktoru Nikolay Vasilyeviç 
Dm itrovski olmuşdur. 1867-ci ilin avqustundan o, Daşkənd dəftərxanasında 
xidmət etmiş və “Turkestanskie vedemosti” qəzetinin redaktor köməkçisi 
təyin olunmuşdu. (180, s. 89) Daşkənd ictimai kitabxanasının tarixində 
N .V .D m itrovskinin adı həmişə birinci yerdə durur. O, bu kitabxananın ilk 
direktoru olmuş, ilk biblioqraf-diyarşünas və Orta Asiya bıblıoqrafiyasının 
tərtibatçıSL və kitab fondunun ilk kataloqunun tərtibçisi olmuşdur. Direktoı 
vəzifəsindən gedəndən sonra da “Müşahidə komitəsinin” üzvü kimt k.tabxana 
ilə sıx əlaqədə olmuş, onun haqqında bir sıra məqalələr yazm.şdır. Orta Asıva 
materiallarınm bilicisi kim i o, həmin məlumatları çox dəqtqlıkb toplayır, 
qoruyur və sahmana salırdı 'v ə  beləcə “Türküstan mocmuəsı nm nadır 
cildlərini yaradırdı. “Turkestanskiy kuryer" qəzetımn r e d a k t o r u  A.LKusnu  
N.V.Dmitrovski haqqında yazırdı: Bıblıoqraf kımı, əsasən do u' l*s ‘ 
ədəbiyyatmm biblioqrafı kim i, Nikqlay Vasilyeviçm tay.-borabər. yox tdı v ə 
həqiqətən TOrküstan tarixinin canlı ensıklopedıyası ıdt. < gər JJ 
biblioqrafıyasımn böyük ustadı idısə, Dmitrovs 1 onun ^ 'tlQ-cl illərdə 
kitabları adamın əlində canlı əşyaya çevrı tr ı. „:vauısn, w-tib
N.V.Dmitrovski gələcək kitabxana üçün toplanmış kıtab ar n y 1 

etdi, sonralar isə (1870-1872) nəhəng bır əsərm Daşkond ıct.ma.
kitabxanasmm kitab kataloqu”nu tərtib etməyə a şa  t. mühadihsi

Kitabxananın foaliyyətinin yeddinci ilmdo beynəlx 
komissiyası fəaliyyət göstərməyə başladı. Sonra ar, .. . nü^xr> kiiah 
Fransa bcynslxalq kitab mübadibsi komissıyas,nın &***>> —  ; „  | 
buraya gətirildi. 1904-cü ildən etibarən komıssıya f  anad,m y b n
daha tez-tez almağa başladı. Sonralar kitabxaııa şərq o - s0!Uıncu il

çoxlu əlyazmalar əidə etdi. 1882-ci il kitabxana
olacaqdır. Diyara g e n e r a l-q u b e m a to r  ə y ^  ^  K illl|,]ar, ,„ ü x t .ı l i f

kitabxanamn bağlanmasl haqqm . f Xujı,nxılikd.,„ kilab
müəssə vd təşkilatlara paylamaq_ qsrar. . bu f(mtkm bflyiik bir
londtınun paylaşdırılmasl ı l ə  məşgul o j  muzcyiı;., vcrdi. lUı
hissosini qoruyııb saxiaya bildı və onto aşkənd ^  v,)X
kitabxananm taleyində 1883-cü ıldə yaradılmış Muşama
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miisbət rolu olmuşdur. Miixtəlif iliərdə tanmmış aiimlor, pedaqoqiar. 
ctnoqrailar: N.A.Mayev, N.V.Dmitrovski, A.A.Semyonov, A.A.Divayev 
N.Q.Malitski və başqaları bu komitənin üzvii oimuşlar. ö ir  neçə dəfo 
buraxıimasna baxmayaraq 1918-ci ildə tam ləğv edilən komitə çap kataloqu 
tərtib etmoyo cahd etmişdi. Onun təşəbbüsii ilə Türkiistan şəlıərləri Daşkənd. 
Səmərqənd, Xocənd, Pctro-Aleksandrovsk, Cizak və başqa şəhərlər hu 
kitabxanaya maliyyə dəstəyi göstərirdilər. Kitabxanamn tarixinin ilk mərhələ- 
sində, həmçinin tanınmış “Türküstan aibomımun'’ yaradılmasi da aiddir. Bu 
albom general-qııbernatorluğun 22 may 1871-ci il ərnrində “ l'ürküstan 
diyarınm köçəri və oturaq xalqlarımn məişotini təcəssüm ctdirmək məqsədilə 
yaradılmışdı. Onun tərtibi şərqşünas A.L.Kuna tapşırıldı və ona kiiçələrdə, 
bazarlarda və kiiçə meydanlarında, aullarda, köçlərdə və onlann ətraflarıııda 
şəkil çəkmək icazəsi verilmişdi. İş prosesində A.L.Kun qarşısma qoyulmuş 
tapşırıqları daha da genişləndirdi və nəticədə alboma nəinki etnoqrafık, 
həmçinin arxeoloji və tarixi xarakterli şəkillər daxil edildi. Aibom bu giinə 
qədər böyük elmi əhəmiyyətə malikdir. Çiinki buraya Orta Asiyanm tarixi- 
arxitektuıa abidələri, keçmiş Türküstan diyarmm xaiqları, onların məişəti və 
həyatı barodə materiallar daxildir. Zamaıı ötdükcə kitabxananın fondu 
müntəzəm olaraq çoxalırdı. Beiə ki, 1905-ci ildo onun fonduna əsli İmperator 
ictimai kitabxanasmda saxlanan “Quranın möhtəşom nüsxəsi” (söhbət 
“Osmanın Quran”mdan gedir) daxil oldu. Elə həmin 1905-ci ildo professor 
N.İ.Vasilevski Səmərqənddəki Gur-Əmir mavzoleyinin tarixi-arxitektura 
təsvirli qiymətli nəşrini kitabxanaya bağışladı. 1907-ci ildə qoşun starşinası 
V.P.Kolosovskı admiral A.İ.Butakovun şəxsi əlyazmalarım və Amu-Dərya 
çaymın mənsobi və Aral dənizinin sahillərinin araşdırılması barədə sənədlori 
hodiyyə etdi. .Kitabxanada 1909-cu ildə böyük artım baş verdi-tanmmış şərq- 
şiinas, Rusiyanm Qaşqardakı keçmiş konsulu N.F.Pctrovskinin 
kitabxanasmdan kitablar hədiyyə olundu. O, öz kitabxanası haqda belə 
deyirdi: “N.F.Petrovskinin kitabxanasmda tapmadığmız kitabı heç bir 
kitabxanada tapa bilməzsiniz . fəəssül ki, kitabxanın o zamanlar müntəzəm 
şəkildə şərq əlyazmalannı toplamağa və tədqiq etmoyə nə imkan, nə də şəraiti 
vardı. Məmin əlyazmalar isə çox hallarda Orta Asiya tarixinin yeganə 
mənbəyıdir. Ən qədim dövrlərdən bu olyazmalan m üxtəlif clmi idarəlor və 
ayıı-ayrı alimloı toplayıb lədqiq edirdi. Əlyazıııalärn toplanması diyann 
kitabsevənlorinin arasında, əsasən də ruslar, özboklər və s.arasmda çox geniş 
yayılmışdı. Bu həvəskarların cəhdlərİ sayəsində bir çox əlyazma itib 
batmamış və elm üçün qorunub saxlanmışlar. Amma kitabxanaya bu əiyazma- 
ları aimaq üçün lürkiistan diyanmn baş idarosi tərəfındən çox az vəsait 
ayrıltrdı. Buna görə də Buxara, Səmorqənd kimi iri kitab mərkəzlorinitı 
bazarlarında olyazmaiarın çoxlıığuna və ucuzluğuna baxmayaraq kitabxana
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təsadüfı hallarda kitab ala bilirdi. 1889-cu ildə şorqşünas L.F.Kal 87 əiyazma,
o cümlədon 7 ərəb, 11 türk, 69 fars dilində əlyazma hazırlanuş və qcydo 
almışdı. Məşhur şorqşünas alim, bütün həyatı boyu kitabxana ilə əlaqə 
saxiayan V.V.Bartold kitabxananın şərq əlyazmaları alması prosesini diqqətlə 
izləyirdi. (67, s. 116) 1902-ci ildə o, bir sıra fərdi məcmuələrin bazara və 
Britaniya muzeyinə düşməsindən şikayətlənirdi. A.A.Semyonov tərəfindən 
tərtib edilmiş “Türküstan ictimai kitabxanasınm kataloqu"ııa əsasən. 
kıtabxananm əlyazma fondu 1917-ci ildə 250 cild idi. Ttirküstan ictimai 
kitabxariasna məxsııs əlyazma “Litoqrafıyalar kataloqu”nu da A.A.Semyonov 
tərtib etmişdi. Xivə xam Məhəmməd Rəhim tərəfındən ilk litoqrafiyamn 
yaradılması XIX əsrin 70-ci illərinə təsadüf edir. Onun məhsulları çox nadir 
nüsxələr hesab edilir. Kitabxananm fondunda olan nəşrlər Özbəkistan 
ədəbiyyatı tarixi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən milli kitab çapı sənətinin 
qiymətli əsərloridir. Bunlarm arasında Ə.Nəvainin “Xəmsə” (1880), “Divani 
Munis”, “Divani Raci” və digər kitablarda vardır.

1883-cü ildə S.İ.Laxtinin litoqrafıyasmda İsanbay Xuseynbayevın 
vosaiti hesabına bir kitab çap olundu. Bu, XIII əsrin məşhur sairi Suli Allah- 
yarm “Zəiflərin mətanəti” kitabı idi. Beləcə, 1917-ci ilə qədər kitabxana 
çoxsaylı diyarşünaslıq nəşrlərindən ibarət böyük fond toplamışdı. 1920-ci ildə 
kitabxatıaya dövlət kitabxanası statusu verildi vo o köklü şəkildə doyişdi. 
Onuıı respublikamn digər kitabxanalarında kitabxana ehtıyatlarmn toşkıli, 
fondların və kataloqların yaradılmaşı, tədbirlərinin hazırlanmasmda göstərdiyi 
xidmət əvəzsizdir. İctimai kitabxananın fılialt respublikamn paytaxtında, o 
cümlədon yerli əhali üçün köhnə şəhərdə də açılmışdı. Dövlət vəsaitinin 
ayrılması 1925-ci ildə 140 min nüsxə kitab vahidi mühafizə olunan kıtab 
fondunun yararnnasına imkan verdi. 1920-ci ildən kitabxana I ürküstan 
diyartnm ərazisində çap olunan bütün nəşrlərin mütləq nüsxəsını a maga 
başladı. Bütün bıihlar kıtabxananı ölkənin on iri kitab mühafızəsı və mədənı 
mərkəzlorinin siyahtsna daxil etdi. 1920-ci illərin ya ta  qa aıı əsas
hadisəlorindən biri Sergey Yeseninin iştirakı ilo kıtabxanada təşkıl olunaıı 
poeziya axşamı oldu. Kitabxananın ilk müdiri A e _san ra evguıevna
Nikoloyevamn qızı Natalya Aleksandrovna Seluyanovanın x«Uırobrı c ə 
saxlanılMIŞDI. Kitabxana vo bütün Daşkənd iiçün S.Yesenının •- 
gəlişi böyük hadiso idi. Aleksandra Yevgenyevna öz şo əsm o 
axşamı təşkil etdi. Bu işdə ona kitabxanada işləyən şaır e san

k° m:>O r ta r A 5iya  respublikalan arasım da ayrılm a '™rkfKtaı>
talcyinin necə olacağı barədə suallar d oğu rd u . Qərara a uu ı . 
bölünməsin vo o, Özbokistanın Xalq Maarıt Komıssar ıgu ‘ ^
saxlamlsm. Kitabxana yeni yaranan Orta Asıya ıtspı
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kitabxanalarını təşkil etmək işində yardım edirdi. Savadsızhğın ləğvi, oxucu 
kiitləsinin genişləndirilmosi kitabxana işçilərinin ixtisas səviyyəsinin 
aıtırılmasını tələb edirdi. Buna görə də 1925-ci ildə Özbəkislan Dövlət İctimai 
kitabxanasının şərq bölınəsində Praktikantlar institutu fəaüyyət göstərməyə 
başladı. 1929-cu ilin dekabrında kitabxana əməkdaşları üçiin yaradılmış özbək 
dili kursları, 1930-cu ilin avqustunda elmi kitabxanaların kataloqlaşdırma 
kursu, 1932-ci ilin yanvarmda kataloqlaşdırma. predmetləşdirınə vo 
sistemləşdirmə üzrə üç aylıq kurslar, 1934-cü ilin oktyabrında isə Elnıi 
Komitənin nəzdində elmi kitabxana işçiləri iiçün kurs açıldı.

Özbəkistan hökümətinin qərarı ilə Dövlət ictimai kitabxanası 1933-cii 
ildə Daşkənddə respublikanın şərq əlyazmaları üzrə Mərkəzi kitabsaxlayıcısı 
clan edildi. Onların tədqiqi, sistemləşdirilməsi və təşkili üçün tanınmış 
şərqşünaslar-professor A.A.Molçanov, A.E.Şmidt, A.A.Semyonov və 
başqaları cəlb olunmuşdu və onlar “Şərq əlyazmaları kataloqu”, “Özbəkistan 
SSR DİK-da saxlanan Ə.Nəvainin əsərlərinin əlyazmalarımn təsviri”ni tərtib 
ctmişdilər.

1920-19.30-cu illərdə kitabxananın işində biblioqrafiya böyük əhəmiyyət 
kəsb edirdi. Bu dövrdə onun əməkdaşlan tərəfmdən nəhəng biblioqrafık 
əsərlər yazılmışdır. Məsələn, görkəmli alim, tanınmış kitabxanaşünas və 
biblioqraf B.K.Betqer “Dövlət kitabxanasmda saxlanan XVIİ-XVill əsr qədim 
rus nəşıləıinin kataloqu”nu, “ fürküstan coğrafıyası, metereologiyası, 
scysmoqrafiyası və hidrologiyası” barədə son 23 ildə (1895-1917) 
“ I ürkestanskiye vedemosti” qəzetində dərc olunmuş məqalə və qeydlərin 
göstəricisini tərtib etdi. O.V.Maslova 1924-1930-cu ıllərdə “Orta Asiyanın 
Xalq Təsərrüfatı’ jurnalna göstərici tərtib etmişdir. V.İ.Mejovun tanınmış 
Tiirküstan məcmuəsi”nin 416-591 -ci cildlərinə kitabxanaşünas və biblioqraf 

E.K.Betqerin və O.V.Maslovanın böyük xidməti olmuşdur. 1930-cu illərin 
sonunda Dövlət ictimai kitabxanası respublikanın digər kitabxanalarınm 
həqiqi metodiki mərkəzinə çevrildiki bu zaman kitabxanalam sayı 2500 vahidi 
mini keçmişdi. Onun nəzdində kitabxanaşünashq və biblioqrafiya kabineti 
açılmış, bıırada daimi surətdə mühazirələr, məsləhətləşmələr aparılır, baş 
verən mühiim dəyişikliklər müzakirə olıınurdu. Gənc kitabxanaçılarm ilk 
müəllimləri, öz işlərinın ustadları olan E.K.Bctqer, H.A.Voysexovskaya, 
M.N.Latıpova, O.V.MasIova və başqaları olmuşdur. '

Böyük Vətən müharibəsi illərindo Daşkənd bir çox ziyalıların “çörək 
şəhori olmuşdur. Akademik Struve və Filatov, SSR EA-nın müxbir üzvləri 
Jirmunski, Yakubovski, Piskanov, yazıçılar Tolstoy, İvanov, professor 
Belyayev, bəstəkar Boqolovski kitabxananın əməkdaşları kimi çalışmışlar.

1948-ci ildə kitabxananm həyatmda iki əlamətdar hadisə baş vcrdi. Ona 
məşhur özbək şairi Əlişir Nəvainin adı verildi və 350 yerlik oxucu zalı olan
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yeni üç mərtəbəli bina istifadəyə verildi. Elə o zaman F.K.Betqer 250 ədəd 
avtoqraflı, 151 ədədi ekslibrisli, 2  min nadir və qədim nəşr kitabı toplanınış 
şöbə təşkil etmişdi. Hal-hazırda bu fondda 16 mindən çox niisxə vardır. 
Onların arasında Ş.M.İbrahimovun “Təqvim” (Daşkənd-1872), N.P.Ostrou- 
movun “Əmir Teymur” (Daşkənd-1890), N.P.Ostroumovun “Oş şəhəri lıaq- 
qında dastan” (Daşkənd-1885) və bir çox başqa özbək dilində “İncilər’l  
mövcud idi. (180, s. 95) Əvvəllər olduğu kimi, tədqiqatçılar iiçün Tiirküstanm 
tarixi və ədəbiyyatı haqqmda əsərlər-artıq yuxarıda adı çəkilmiş on cildlik 
(bütövlükdə 1 2 0 0  fotoşəkil) dörd hissədən ibarət (tarixi, arxcoloji, etnoqrafık 
və sənətkarhq) “Türküstan albomu”, özbək ədəbiyyatının klassik əsəri, Xivə 
xanı Abdul-qazinin “Şəcəreyi türk” - “Tatarlar haqqında nəsil tarixi” kitabmın 
rus dilinə ilk tərcüməsi (Spb-1768), həmçinin Filip Sergeyeviç Yefremovıın 
“Buxarada, Xivədə, İranda və Hindistanda on il səyahət və macəralar, İngiltə- 
rədən və Rusiyadaıı keçməklə geri qayıdış” əsərinin ilk nəşri (Spb -1875) 
böyiik maraq kəsb edirdi. Nadir kitablar şöbəsinin fondunda Tiirküstanda çap 
edilən ilk qəzetlər toplanmışdı. Özbək dilində “Turkestan viloyatiniııq qa/eti" 
(1870-1917), “Ticcor” (1907) “Turan” (1919) “Sadoi Turkeston" (1914). 
“İştrakkiyım” (1917) və başqaları, həmçinin rus dilində “Tıırkcstanskie 
vedemosti” (1870-1917), “Samarkand” (1904-1907) qə/etləri çap edilmişdi. 
Burada xarici dildə çap olunmuş, qədim kitab nümunələrindən hesab edilən 
1697-ci ildə fransız dilində nəşr edilmiş Şərq haqqında biitiin bilikləriıı 
ensiklopediyası B.Erbelonun “Şərqkitabxanası”adlı kitabı saxlamlır.

Müharibədən sonrakı dövrdə respublika əhalisinin mədəni səviyyəsinin 
artması, elmin, kitabxanaçılıq işinin inkişafı ilə səciyyələnir. Bu dövrdə 
Özbokistamn mədəni-maarif müəssisələrinin işinin yaxşılaşdırılması ü/ıə 
tədbirlər işlənib hazırlanmışdır. Özbəkistanda kiitləvi kitabxanalarııı iııkişa- 
fında Əlişir Nəvai adma Dövlət ictimai kitabxanasının yaıdımı böyiik 
olmuşdur. “Kitabxana flaqmanı” özü də inkişafda idi. I970-ci illəıdə vcni 
şöbələr elmi-tətqiqat, mədəniyyət və incəsənət üzrə clmi inlbrmasiya, 
depozitar mühafizə, nəzarət-dispetçer xidməti, gənclərə metodik xidınət 
şöbələri açıhr. Respublikada kitabxanaçılıq işi üzrə təşkilali-metodik sistenı 
formalaşır, elmi-tədqiqat axtarışları, kitabxanaşünaslK|, biblioqıalıya 
məsələlorinin praktik və nəzəri fəaliyyət aktivləşdirilir. 1980-ci illəıdə 
kitabxana “Sovet kəndinin həyatında kitab və miitaliə , Kütləvi 
kitabxanalarda mütaliənin və oxucu tələbatının dinaınikası , Kitabxaııa 
ehtiyatlanmn səmərəli yerləşdirilməsi” kimi ümumittilaq tədbirlərə qıışyıldu. 
Həmçinin respublika əhəmiyyəlli işlər də apanlırdı. Məsələn O/bəkistamu 
kütləvi kitabxanalarmın kitab özəyinin formalaşdırılması'', “()/.bək mııəl- 
lillərinin biblioqrafik təsvirlə rus transkripsiyasındatəsvırıııın əlavə olunması .
1990-cı illərdə özbək qadınlarının maraq dairələri tədqiq olumır, ( )/bəkıstanm
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kitabxana işinin tarixi üzrə sənədlərin birinci hissəsi (1917-1924) üzərində iş 
davam edirdi.

Kitabxananın aparıcı istiqamətlərindən biri də? həmişəki kimi 
biblioqrafıya idi. Belə ki, bu dövrdə özbək və rus dillərində “Özbəkistan 
tarixi”, “Həmzə Hokimzadə Niyazi”, “Həmid Alimcan”, “Daşkondin tarixi" 
kimi retrospektiv elmi-köməkçi məqalələr yazılmışdır. Fondun özbək dilində 
ədəbiyyatla təmin edilməsinə xüsusi diqqət yetirilirdi. Hal-hazırda burada 600 
min nüsxədən çox Ə.Nəvai, Furqat, Muqimi, Zövqi, İbn Sinanm (Avitsenna) 
əsərləri, Uluqbəy, Biruni kimi özbək elmi ədəbiyyatı klassiklətinin əsərləri, 
həmçinin respublikanın müasir alim və yazıçılarının əsərləri vardır. Son 
illərdə nəşr siyasətinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq özbək dövlət dilində 
müasir elmi əsərlərin axını aılır. Növbəti vacib mərhələ Özbəkistan 
Respublikasmın prezidentinin 20 fevral 2002 ci ildə “Elmi-tədqiqat 
fəaliyyətinin təşkili” haqqmda fərmanı ilə başlayır. Yəni növbəti mərhələnin 
başlanğıcı 2002-ci ildən götürülür. Həmin fərmamn 8 -ci bəndində respublika 
elmi idarə və müəssisələrinin, Ə.Nəvai adma Özbəkistan respublikasınm 
Dövlət kitabxanasımn və respublika elmi-texniki kitabxanasının birləşdiril- 
məsi yoiu ilə Özbəkistanm Milli kitabxanasınm yaradılması va onun 
Özbəkistan Respublikasmm Nazirlər Kabinetinə tabe edilməsi təklifmin qəbul 
edilməsi göstərilmişdir. Bu qərar kitabxanamn milli mədəııiyyətinin, Özbəkis- 
taıı xalqmın milli, mənəvi irsinin xəzinəsinin mərkəzi kimi fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi və respublikada kitabxana işiniıı sonrakı inkişafma təkan 
vermək məqsədi ilə qəbul edilmişdir. 2 0 0 2 -ci ilin aprelində Özbəkistan 
Respublikasmın Nazirlər Kabineti 12 aprel 2002-ci il tarixində “Əlişir Nəvai 
adma Özbəkistan Milli kitabxanasının yaradılması haqqında” 123 saylı qəran 
qəbul etmişdir. (94, s. 99) Özbəkistan respublikasmın Nazirlər Kabinetinin bu 
qərarı Özbəkistan Milli kitabxanasnı-milli və xarici nəşrlər toplanan baş 
dövlət kitabsaxlayıcı, çoxfunksiyah kitabxana-informasiya və elmi-tədqiqat 
müəssisəsinin, respublikanın bütün kitabxanaları üçün metodik mərkəz 
statusunu müəyyən etdi. 2004-cü ildə özündə Milli kitabxananın unikal 
informasiya ehtiyyatlarım əks etdirən veb saytı yaradıldı. Buradan 
kitabxananın tarixi, kitabxananın xəbərləri, strukturu, nadir və qədim kitablar 
haqqında informasiya əldə etmək olar. Ə.Nəvai adına Özbəkistan Milli 
kitabxanasının 2005-ci ildə 135 ili tamam oldu. Milli kitabxananm daxili 
strukturu uzun illər ərzində formalaşmış və hazırki vəziyyətə gəlib çatmışdır. 
Kitabxananın ayrı-ayrı şöbələrinin yai'anması və fəaliyyətinin araşdırılması 
göstərir ki, müxtəlit illərdə kitabxana qarşısna qoyduğu vəzifələri həyata 
kcçirmək üçün müvafiq şöbələri təsis etmiş və nəhayət müasir milli 
kitabxananın strukturu formalaşmışdır. Milli kitabxana hal-hazırda əsas vo
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yardımçı şöbələr vasitəsilə öz fəaliyyətini həyata keçirir. Ə.Novai adma Milli 
kitabxanasıda aşağıdakı əsas və yardımçı şöbəlor fəaliyvət göstərir.

1. Depozitar fond şöbəsi.
2. Kitab'mühafızə şöbəsi.
3. Fondlarm kornplektləşdirilməsi şöbəsi.
4. Kitabxanalararası abonement şöbəsi (KAA).
5. Yeni informasiya-resurslan morkəzi şöbosi.
6 . FJmi-metodik şöbə.
7. Normativ-texniki sənədləşmə və sənaye kataloqları şöbəsi.
8. Milli biblioqrafıya şöbosi.
9. Elmi və rnədəni araşdırmalar şöbəsi.
10. Elmi və marketinq araşdınnalar şöbəsi.
11. Sənədlərin işlənməsi və kataloqların tərtib edilməsi şöbəsi.
12. Xarici ədəbiyyat və xarici əlaqələr şöbəsi.
13. Oxuculara xidmot şöbəsi.
14. Dövrii mətbuat şöbəsi.
15. Nadir nəşr və əlyazmalar şöbəsi.
16. Sorğu informasiya şöbəsi.
17. Texniki təclıizat şöbəsi.
Fondların depozitar saxlanma şöbəsi, rəflərində 260 mindən çox ııiisxə 

saxlanma vahidi toplanmış ən iri şöbələrindən biridir. Bu şöbo digor kitab- 
xanaları kitabla təmin edir, bu şöbənin tərkibində çox sayda dəyərli nümunəlor 
qorunııb saxlamlır, həmçinin, Kitabxanalararası abonemenlin ləşkil 
olunmasmda da əvəzedilməz xidmət göstərir.

Kitab mühafızə şöbəsi Əlişir Nəvai adına Özbəkistan Milli 
kitabxanasımn əsas fondunun mühafızəsini, təşkilini və istiladəsini həyata 
keçirir, milli kitablarm mühafizə funksiyasını yerinə yetirir.

Fondların kömplektləşdirilməsi şöbəsi 1933-cü ildə yaıadılmışdıı. Ilal- 
hazırda Özbəkistan Milli kitabxanasının fondlarnı bütün ycıli vo qismon də 
xarici nəşr növləri ilə komplektləşdirir. Kitabxanaya daxil olan kilablaı bu 
şöbə daxilində si.stemli şəkildə komplektləşdirilir və fonda daxil olııı. Bıı şc'ibə 
həmçinin kitabxanaya daxil olan ədəbiyyatların invcntar kitabma daxil 
edilməsi, texniki işlənməsi, bəzi nəşrlərin başqa kitabxanalara hodiyyə 
verilməsi ilə bağlı ədobiyyatın aktlaşdırılması ilə məşğu) olıır. Şöbo ölkoıım 
digər kitabxanaları iiə də qarşıhqlı şəkildo əlaqo saxlayır, londun
zənginləşməsinə xidmət göstərir.

Kitabxanalararası abonement şöbəsi 1975-ci ildə Kıtabxanalararası 
abonement bölməsinin (KAB) bazasında xidmət şöbəsı yamnda yaradılmışdır. 
Şöbərıin fəaliyyəti Milli kitabxananın fondlarını ımıvoqqotı ıstıladoyo 
vermokdən ibarətdir. Şöbə bir çox kitabxanalarla olaqə saxlayaıacı oxuculara
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xidmət işinin toşkil edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir və bunun 
nəticəsində oxucuların sayı getdikcə çoxalır.

İnformasiya-resursları mərkəzi şöbəsi Ə.Nəvai adına kitabxananın 
nəzdində 1975-ci ildən fəaliyyət göstərir. Yeni informasiya-resurslan 
mərkəzinin açılışı 2002-ci ildə baş vermişdir. Bu şöbəııin əsas foaliyyəti yeni 
yaranan sənəd kütləsini toplamaqdan, təbJiğ etməkdən ibarətdir. Yeııi infor- 
masiya resurslarını əldə etmək istəyən tələbatçılaı* kitabxananın rəsmi saytma 
miiraciət etməklə informasiya əldə edə bilərlər.

Elmi-metodik şöbə 1955-ci ildə yaradılmışdır. O, informasiya-kitabxana 
və informasiya-ehtiyat mərkəzlərinin və respublika kitabxanalarının metodik 
və əlaqələndirmə mərkəzidir. Bu şöbə digər kitabxanalara metodik rəhbərlik 
funksiyasını həyata keçirməklə qarşılıqlı əlaqələri genişləndirir. Konfranslar, 
seminarlar keçirir, görıişlər təşkil edir. Hər ezamiyyətnin sonunda hesabat 
hazırlayır. Çatışmayan cəhətləri üzə çıxararaq onun həll edilməsində 
kitabxanalara.kömək edir.

Sənaye kataloqları sektoru və normativ-texniki sənədlər şöbəsi 1986-cı 
ildo Özbəkistanın elmi-tədqiqat, elmi-texniki inibrmasiya institutunun struktur 
şöbəsi olaraq yaradılmışdır. Normativ -texniki sənədlər dedikdə hesabatlar. 
standartlar və s. normativ-texniki sənədlər başa düşülür.

Ə.Nəvai adma Özbəkistan Milli kitabxanasının milli biblioqrafıya şöbəsi 
25 may 1965-ci ildə yaradılmışdır. 1982-ci ilə qədər bu şöbə soraq- 
biblioqrafiya şöbəsinin və milli biblioqrafıya şöbəsinin funksiyalarım yerinə 
yetirirdi. Milli biblioqrafıya şöbəsi ölkə ərazisində çıxan milli ədəbiyyatı 
təbliğ edir. Şöbə kitabxanaya daxil olan nəşrlərin təsvir edilməsi, müxtəlif 
oxucu sorğuları üzrə biblioqrafık arayışların tərtibi ilə məşğul olur. Bundan 
əlavə şöbədə oxuculara xidmət işi də aparılır.

Elmi və mədəni araşdırmalar şöbəsi 1977-ci ildə yaradılmışdır. 2002-ci 
ildə incəsənət bölməsi ilə birləşmişdir. Şöbənin əsas iş forması dövrü 
mətbuatdan incəsənət və mədəniyyət barədə məqalələrə baxış keçirilməsi 
eləcədə yeni- yeni incəsənət nümıınələrini toplamaqdan ibarətdir.

Elmi və marketinq araşdırmalar şöbəsi 1975-ci iidə elmi-tədqiqat şöbəsi 
kimi yaradılmışdır. 2 0 0 2 -ci ildə elmi və marketinq araşdırmalar şöbəsi adını 
almışdır.

Sənədlərin işlənməsi və kataloqların tərtib edilməsi şöbəsi - 1870-ci ildə 
arxiv sənədləri üzrə “kataioq” adlaııdırılan müfəssəl siyahı yaradılmışdır. 
Kitabxananın fondu ildən-ilə artırdı. Kitablar həm fərdi şəxslərdən, həm də 
müxtəlif müəssisəlordən alınırdı. Sənədlər bu şöbədə biblioqrafik qaydada 
təsvir olunur, kataloq qutularında yerləşdirilirdi.

Xarici ədəbiyyat və xarici əlaqələr şöbəsi 1955-ci ildə təşkil 
olımmuşdur. Xarici dillərdə ədəbiyyat fondu kitabxana açılan gtindon
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fo rm alaşm ağa başlamış və hal-hazırda dünyanın 70-dən çox dilindo 120 
mindən çox nüsxədən ibarətdır. Şöbə kitabxanaya daxil olatı xarici dilli 
nəşrlərin (kitab, jurnal, elmi toplu, avtoreferat, elektron informasiya 
daşıyıcıları və s.) komplektləşdirilməsi, texnikı' və elmi işlənməsi, oxucularm 
fonddan istifadəsinin təşkili ilə məşğul olur. Şöbənin qarşısında duran dalıa bir 
funksiya torcüməçilikdir. OxucuJar tərəfindən təJəbat olduqda şöbənin 
əməkdaşları tərəfındən oxucular üçün müxtəlif mənbələrdən tərciimələr edilir.

Oxuculara xidmət şöbəsi 1933-cü ildə yaradılmışdır. 1935-ci ildə kitab 
mühafızəsi və xidmət şöbəsi vahid xidmət və fond şöbəsindo birləşmişdir. 
1948-ci ildə Ə.Nəvainin 500 illiyinə üç mərtəbəli bina istifadəyə verilınişdir.

Dövrü 'mətbuat şöbəsi 2002-ci ildə kitab fondundan ayrılaraq 
yaradılmışdır. Şöbonin fondunda 2,5 milyon jurnal və 20 min qəzet tikmələri 
saxlanılır. Şöbə respublika, vilayət, rayon mətbuatından ibarət 
komplektləşdirilir.

Kitabxananın nadir nəşr və əlyazmalar kolleksiyası kitabxananın fəxri 
hesab olunur və 15500-dən çox nüsxəyə sahibdir. Burada Qərbi avropa vo 
qodim rus ədəbiyyatınında nümunələri təqdim olunur.

O.Nəvai adma Özbəkistan milli kitabxanasmın soraq-informasiya şöbəsi 
1982-ci ilin aprelində yarädılmışdır. Şöbə kitabxananm oxucularına, 
təşkilatlara informasiya xidməti göstərir.

Texniki təchizat şöbəsi 1924-cü ildə yaradılmışdır. Şöbənin osas 
fəaliyyət növü kitabxananm elenlarmm, monoqrafıyalarının, jurnallannın, 
həmçinin bədii əsərlərinin nəşridir. Şöbə ənənəvi kitabxanalarda tətbiq olunan 
məlumat-axtarış sislemi ilə yanaşı, müasir texnologiyaların öyrəııilməsi və 
tətbiqi məsələləri ilə məşğul olur. 2010-cu ildə Ə.Nəvai adma Özbəkistan 
Milli kitabxanasının əsas statistik göstəriciləriaşağdakı kimidir. Bir il ər/.ində 
qeyd olunmuş oxucuların sayı-1241, cəmi oxucu bileti üzrə 16210, kitab 
verilişi- 86729, 'bunlardan: kitab-36624, dövrii ııəşrlər-46824, rcfcralıv 
jumalları-1911, dissertasiyalar-1370, o cümlədən 650-özbək dilində, 720-tus
dilində, golişlər-10801-dir.

Ə.Nəvai adma Özbəkistan Milli kitabxanasıntn bcynəlxaiq aJəmdə <>z 
yerini tapması XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərinə tosadüf cdır. Bır çox 
ölkələrin kitabxanaları ilə qarşıhqh əlaqələrin yaraddması sahəsındo k.tabxana 
xeyli addımlar atmışdır. Orta Asiya ölkələrinin kıta xana aıınııı 
ətnəkdaşlığımn mühüm nəticələrindən biri elFl-Centra sıa aynəsının
regionda təşəkkül tapması üçün təşkil olunan Orta Asiya rcspıı ı 'aaımın 
konsorsiumudur. Burada dörd Orta Asiya respublikasmın ıta xana
siasiyaları və kitabxanaları iştirak edir. ı -, . ,Kv n ı l .,ı ., r

Kitabxana ictimaiyyətinin daimi qaygısı vo naıaıa ıg1 > < • ‘
Oçun yüksək ixtisaslı m O təxəssisiarin h aarianm osı m əsnləsıd ıı. I <+•*.>,
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savi.'7 ədə kitabxana xidmətinin göstərilməsi üçün fasiləsiz kitabxana təhsili 
wstcminin yaradılması və kitabxana işçilərinin düzgün istiqamətləndirilməsi 
əsas məsələlərdən biri idi. Ölkənin kitabxanalarında 23 mindən çox 
mütəxəssis vardır ki, onlarm 99%-dən çoxu Xalq Təhsil Nazirliyi vo 
Mədəniyyət Nazirliyi sistemində çalışırlar. Bu göstərici kitabxanaların yüksək 
inkişafının göstəricisidir. Kitabxana işiləriııin 20%-i ali təhsilli, 47%-i orta 
ixtisas təhsillidir.Son dövrlərdə Rusiya və Almaniya mütəxəssislərinin köməyi 
ilə peşə təhsili sisteminin və tədris prosesinin islahatı üzrə scminarlar 
keçirilmişdir. Sonralar Milli kitabxanamn nəzdində Təlinr mərkəzinin 
yaradılması planlaşdırılmışdır. Həmçinin Daşkənd vilayət assosiasiyası 
yanında Təlim mərkəzləri yaradılmışdır və burada kitabxanaçıların peşəkarhq 
qabiliyyətinin artırılması üzrə seminarlar keçirilir.

Respublika kitabxanalarınm xarici ölkələrin kitabxanaları ilə beynəlxalq 
olaqoləri günü-gündən artır. MDB və Baltikyam ölkələrin kitabxanaları ilə 
informasiya mübadiləsi, beynəlxalq seminarlarda, konfranslarda iştirak 
məsələsində möhkəm işgiizar əlaqələr qurulmuşdur. Bu ölkələrin 
mütəxəssisləri respublika seminarlarmda və beynəlxalq konfranslarda (Səmər- 
qənd-2000, Buxara-2002) həmişə iştirak edirlər. Özbəkistan Miili kitabxanası 
Almaniyanın, Çinin, Yaponiyamn, İsveçrənin, İramn, Ukraynamn səfırlikləri 
ilə, həmçinin, “Höte” institutu və digər beynəlxalq toşkilatlarla və fondlarla 
qarşılıqlı, faydalı əməkdaşlıq, fondlarının zənginləşməsi, mədəni tədbirlər, 
sərgilər keçirilməsində, xarici dillərin öyrənilməsində, başqa ölkələrin kitab- 
xanalarınm iş təcrübəsi ilə tanış olmaq məqsədilə informasiya mübadiləsinin 
təşkil edilməsində öz töhfəsini verir, həmçinin kitabxanaların texniki 
təchizatna, qiymətli əsərlərin və kolleksiyaların nıühafizəsi tədbirləriniıı 
keçirilməsinə yardım edir.

Vilayət, şəhər və rayon universal elmi kitabxanalarımn beynəlxalq 
əməkdaşlığı tədris mərkəzləri açmağa, internetə qoşulmağa, kitabxana saytlan 
yaratmağa, fondlarm yeni ədəbiyyatla təchiz olunmasına imkan yaratmışdır. 
Kitabxana işinin aparıcı mütəxəssisləri, elmi və ictimai kitabxanaların 
rəhbərləri beynəlxalq konfranslarda, seminarlarda, İFLA-nın baş 
koııfranslarında, Avrasiya kitabxana assambleyasının tədbirlərində, MDB 
Milli Kitabxanalarmm direktorlarının iclaslannda, Beynəlxalq Krım 
konfransında, Rusiyanın aparıcı kitabxanalannın təşkil etdiyi konfrans və 
peşəkar görüşlərdə fəal iştirak edirlər.

Ə.Nəvai adına Özbəkistan Milli kitabxanası ilə M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Milli kitabxananın daim qarşılıqlı əlaqələri mövcud olmuşdur. 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli kitabxanası və Ə.Nəvai adma 
Özbəkistan Milli kitabxanası arasmda 19 noyabr 2008-ci il tarixində üç dildə 
(azərbaycan, özbək və rus dilərində) qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında
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memorandum imzalanmışdır. İkı kıtabxana arasında qarşılıqlı onıokdıışlıüı 
genişləndirəıv memorandum beş maddədən ibarət olub, aşağıdakı foaliyyəi 
istiqamətlərini özündə oks etdirir. Bundan sonra “Təroflər" adlandıriıraq 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli kitabxanası vo Ə.Novai adiııa 
Özbəkistan Milli kitabxanası kitabxanalar arasında əmokdaşhğı inkişaf etdir- 
mək, homçinin elm və və mədəniyyətin informasiyanın yayılması vo 
mübadiləsi sahəsində əməkdaşhq etmək məqsədilə aşağıdakılar barədo 
razılığa gəldilər.

1. Tərəflər kitabxana-biblioqrafıya proseslərinin avtornatlaşdırılması. 
sənədlərin elektron mübadiləsi və çatdırılması, elmi biblioqraiiya, nadir 
kitablarm bərpa və mühafızəsi və kadr hazırlığı sahələrindo əmokdaşlıq 
etsinlər.

2. Tərəflər kitabxanaşünaslıq elminin inkişaf etdirilməsi, kitabxana- 
informasiya sahələrinin təkmilləşməsi və qarşılıqlı tocriibə mübadilosi 
moqsodilə aşağıdakı sahədə əməkdaşhğı inkişaf etdirəcəklər.

kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması -  qarşılıqlı. sorfəli 
şortlor osasında elektron kataloqun yazılan vo elektron 

' kitabxananın faylları ilə mübadilə
elmi təhsil və mədəniyyət baxımından maraq doğuran 

informasiyaların miibadiləsi
kitabxanaşünashq, kitabşünaslıq vo kitabxanalarda inlbrmasiya 

texnologiyalarınm istifadəsi sahəsində elmi tədqiqatlar
nadir kitabların qorumması, miihafizosi vo bərpası 

texnologiyaları
beynəlxalq kitab mübadiləsinin inkişafı 
kıtab sərgilərinin təşkili
kitabxana işinin bütün sahələrindo mütəxəssislor arasmda 

təcrübə miibadilosi
3. Əməkdaşhq haqqında memorandum 5 il müddətindo etibarlı olacaq vo 

bu memorandumun bitməsinə 6  ay qalmış təroflordən biri digor toıolı 
memorandumu ləğv etmək haqqmda məlumatlandırmazsa, oınokdaşhq 
haqqmda memorandum növbəti 5 il müddətinə uzadılacaqdır.

4. Zərurət yarandığı halda təroflərin bir birini molumatlandırdıqdan 
sonra memoranduma əlavə və dəyişikliklər ediio bilor. lorolloıiıı biıi 
əməkdaşhq haqqmda digər tərəfə üç ay əvvəl yazıh bildiriş göndororok onun
qüvvədən düşdüyünü bəyan edə bilər.

5. Əməkdaşlıq haqqnıda memorandum imzalandığı andan qüwovo 
minir. Əməkdaşlıq haqqında memorandum Bakı şohəıində 1) novabı 2008 cı 
il tarixində azərbaycan, özbək və rus dillorindo Azərbaycan torofındon 
M.F.Axundov adma Azərbaycan Milli kitabxanas.nın dırektoru K.lahımv,

257



TÜRK  XALQ LA R IN IN  K İTAB VƏ K İTA BX A N A  M Ə D Ə N İY Y Ə Tİ

Özbəkistan torofindən Ə.Nəvai adma Özbəkistan Milli kitabxanasının 
direktoru A,Umarov imzalamışdır.

Beynəlxalq aləmdə bir çox təşkilatlarla əlaqə qıırmaq, beynəlxalq 
konfranslarda iştirak etmək kitabxanaların inkişaf səviyyəsinə təkan verən 
amillərdəndir. Yeni-yeni nəaliyyətlərin əldə olunması sahəsində də Ə.Nəvai 
adına Milli kitabxana mühüm addımlar atır. Türk xalqlarının müasir dövrdə 
inteqrasiyasmda TÜRKSOY mühüm bir addım oldu. TÜRK.SOY -  “Türk 
Kültür və Sanatları Ortak Yönetimi” 1993-cü ildə Almatada yaradıldı. Türk 
dilli ölkələrin - Azərbaycan, Qazağıstan, Türkiyə, Türkmənistaıl. Qırğızıstan, 
Özbəkistanm mədəniyyət başçıları İstanbulda toplanaraq mədəni iş birliyi 
yaratmağı qərara aldılar. Onlar 12 iyul 1993-cü ildə Almatada toplantıda 
“TÜRKSOY quruluşu və fəaliyyət ölkələri haqqmda” müqavilə imzalayaraq 
Türk Kültür və Sanatları Ortak Yönetimini (TÜRKSOY) qurdular. Quruluşa 
RF-dan Başqırdıstan, Xakasiya, Tatarıstan, Tuva, Saxa, Altay cümhuriyyətləri 
və Quzey Kıbrıs Tiirk Cümhuriyyəti müşahidəçi iizv olaraq qatılmtşlar.

Hal-hazırda Milli Kitabxana YUNESKO-nun “İctimai kitabxanalar 
Manifesti”nə əsasən aşağıdakı xidmət sahələrini pulsuz yerinə yetirir:

1 - Kitabxanaya gələnlərin koıısultasiya və 
istiqamətləndirilməsi

2 - Məlumat - axtarış aparatmdan istifadə
3 - Mikrofilm və mikrofışlərin oxunması üçiin aparatlardan 

istifadə
4 - Oxu zallarmda ədəbiyyatm verilməsi
Beynəixalq aləmə çıxışla əiaqədar olaraq kitabxana son vaxtlar geniş 

kitab mübadiləsi həyata keçirir. Bununla yanaşı kitabxanamn əməkdaşları 
beynəlxalq konfranslarda iştirak edir, seminar və təcrübələr keçmək üçün 
xarici dövlətlərə ixtisasçılar göndərirlər. Milli kitabxana “İntemet və kitab- 
xana-informasiya ehtiyyatlarmın elm, təhsil, mədəniyyət və biznesdə” adh 
beynəlxalq konfransm təşkilatçılanndan biri sayılır. Bu isə Özbəkistamn 
bcynəlxalq aləmə şəksiz inteqrasiyasıdır. Ə.Nəvai adına Özbəkistan Milli 
kitabxanası ən yaxşı ənənələrini saxlayaraq dəyişikliklər yolundadır. Bu cür 
inkişafın nəticəsi olaraq kitabxana dünya Milli kitabxanaları ilə dostluqda, 
həmrəylikdə lazım olan yeri tutacaq.
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QAZAXISTANDA KİTABXANA İŞİ

Türk xalqlarınm hər birinin ayrı-ayrılıqda zəngin qədim kitab mədoni 
irsi mövcuddur. Türk dövlətləri içərisində zəngin kitab mədəniyyətiiə 
fərqlənən dövlətlordən biri də Qazaxıstan dövlətidir.

Qazaxıstan dövləti Orta Asiya və Qərbi Avropada müstəqil bir dövlət 
kimi tanınır. 2.717.000 km2 ərazisi ilə dünyamn ən böyük IX ölkəsi sayılan 
Qazaxıstan dövləti həmçinin müsəlman ölkələri və tiirk dövlətləri baxımından 
da ən böyük və təbii qaynaqlarla zəngin olan ölkə hesab edilir. Miistəqilliyə 
doğru irəliləyən zaman, 1989-cu ildə ölkənin əhalisi 16.464.464, 1999-cu ildo 
isə Slavyan və almanlann ölkədən miqrasiyası ilə əlaqədar olaraq 
14.900.000-ə düşmiişdür. Hal-hazırda ölkə əhalisin sayı 16.500.000-ə qədər 
çatmışdır. Ölkə bugün əhali baxımından dünyanın 60.cı böyük ölkəsi olmaqla 
bərabər, hər kvadrat kilometrə 5,5 adam ilə 210,cudur. Əhalinin 52%-i 
səhərlərdə yaşayır. Əhalisinin 39.7%-i qazax, 37.8% rııs dilli, 5.8% alman. 
5.4% ukraynalı, 4% tatar, 7.3 %-i isə özbəkdir.

Ölkədə işlənən dillər isə qazax, tatar, başkurt, noqay, qırğız, qıpçaq 
kimi türk dilləridir. Bu da Qazaxıstan xalqınm mədəni əlaqələrini ifadə cdən 
güclü arqument hesab edilir. Qazaxıstan xaricində 30-dan çox ölkədə qazax 
tiirkləri yaşamaqdadırlar Qazaxıstanın milli pul valıidi tenqedir. “Qazax" 
sözünün mənası isə “sərt”, “azad”, “igid” deməkdir.

Qazaxıstan dövlətinin ilk paytaxtı Alma-Ata olmuş, 1997-ci ildə isə 
Astanaya köçürülmüşdür: Qazaxıstanın cənub-şərqində yerləşən Alnıa-Ata 
şəhəri 1854-cü ildə ruslarm şərqdə müdafiə qalası olaraq qurduqları şəhərdir. 
Alma-Ata bugün 2 milyondan çox nüfuzu ilə Orta Asiyanın ən çox inkişal 
etmiş şəhərlərindən biri sayıhr. Hal-hazırda paytaxtın Astana olmasına 
baxmayaraq, Almatı şəhəri hələ də ölkənin mədəni, iqtisadi və ticarət mərko/i 
hesab olunur. Alma-Atada varadılmış Qazaxıstan Dövlət Milli Kitabxanası i.sə 
fəaliyyət göstərdiyi dövr ərzində respublika kitabxanalarının elmi mctodik 
morkəzi hesab olunmuşdur. Paytaxtın Astanaya köçiirülməsi ilə əlaqədar 
olaıaq kitabxana da Astanaya köçürülmüş, fəaliyyətini burada davanı 
etdirmişdir. Bu haqda daha geniş məlumat isə sonıakı losildə qcyd 
olunmuşdur.

Qazaxıstan türk tarixinin ən mühüm dövlətləıindən olaıı Saka, llun, 
Göytiirk, Qıpçak, Qaraxanh kimi dövlətlərin mərkəzi hesab ohınmuş, Qıpçaq. 
Oğuz, Qarluq kimi türk boylarının da beşiyi sayılmışdır.

Qazaxıstan dövləti şimalda Rusiya, cənubda Türkmənislan, Ozbokıstan 
və Qırğızıstan, şərqdə Çın Xalq Respublikas. iio həmsərhəddır. Olkomn Xo/ər 
dənizi ve Aral gölünə çıxışı vardır.
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Qazaxıstanda 1225 adda mineral emal edən 493 yataq vardır. 
Uran,xrom,qurğuşun zənginliyi ilə əlaqədar dünya İI-si, manqan baxımııxlan 
dünya IIl-sü, mis baxımından isə V-dir. Qazaxıstanda 1996-cı ildə dünyantn 
ən böyük qızıl mədəni tapılmışdır. Dünyadakı xromun 26%-i, qızılın 20%-i, 
uranm isə 17%-i Qazaxıstandadır.

Qazaxjstanın təbii sərvətləri, mədən sənayəsinin inkişaii ölkə 
əhalisinin şəhərləşməsini xarakterizə edirdi. Şəhərləşmə və sənayeləşmə 
ölkədə kitabxana fondlarmm ümumi elmi ədəbiyyatla təchizatmı tələb edirdi.

Hələ XVIII əsrdə I Pyotr Qazaxıstanı tədqiq etmək üçün ekspedisiyalar 
təşkil etmiş və Qazaxıstan tarixinin öyrənilməsində bir sıra uğurlar əldə 
olunmuşdu. Qazaxıstan xalqmın XIX əsrə aid tarixi mədəniyyətinin öyrənil- 
məsində əsas mənbə ısə Oktyabr çevrilişinə qədərki nəşrlər hesab edilir.

Rusiyanm mütərəqqi görüşlü, demokrat fikirli tədqiqatçı, alim və 
səyyahlarx Qazaxıstamn çoxəsrlik tarixini, mədəniyyətini araşdıraraq samballı 
əsərlər yazıb çap etdirməklə məsələlərə müxtəlif aspektlərdə yanaşmışlar. 
Onlardan ilk növbədə V.V.Bartold, N.A.Severtsev, P.P.Semyonov- 
Tyanşanski, A.P.Pedçonko, A.Y.Krımski və başqalarını göstərmək olar.

Öz milli xüsusiyyətlərini və özunəməxsus adət-ənənələrini qoruyub 
saxlamağa çalışan türk xalqları ədəbiyyat və incəsənətin inkişafında da böyük 
nəaliyyətlər əldə etmişlər. Türk xalqları mədəni irslərini hifz etməklə yanaşı, 
həm də dünya mədəniyyətindən bəhrələnmiş və onun zənginləşməsində fəal 
iştirak etmişlər.

Bu dövr yazılı mənbələri sənət, ədəbiyyat və şifahi xalq yaradıcılığınm 
inkişafı haqqında məlumatlan əldə etməyimizə kömək edir. Yazılı ədəbiyyat 
yarananadək qazax xalqı arzu və ideallarını şifahi ədəbiyyatda əks etdirmişdir. 
Ən möhtəşəm odəbiyyat nümunəsi isə Orxon yazılarıdır. Orxon yazıları (VII), 
Qorqud-Namə (VIII), Oğuznamə (IX) biitün türk tayfaları üçiin ortaq bir dövr 
olan Qədim tiirk zamamna aid sənət əsərləridir. Həmçinin bütün türk tayfaları 
bu abidələri özlərinin ortaq mədəni irsi hesab edirdilər. Bu nümunələrin 
orjinallan türk tayfalarım idarə edən tanmmış Türk şəxsiyyətləri Gül-Təkin, 
Bilgə-Xaqan, Tonyuyukun xatirəsinə ucaldılan möhtəşəm qəbir daşlarında 
saxlanılır.

Qazax xalqının poetik əsərlərinin yaradıcısı və mühafızəçisi akınlar 
xalq şairi və nəğməkarı aşıqlar olmuşdur. Bəzi istedädlı akınların yaradıcılıq 
fəaliyyəti də mövcud olmuşdur.

Qazaxıstanda IX-XIII əsrlərdə şəhər mədəniyyəti getdikcə inkişaf 
etməyə başlamışdı. Qədim türk yazılı mənbələrində Otrar (Fərab), Taraz, 
Isfıdjab (Sayram), Sığnak, Suyab, Sauran, Yangikent, Yassı, Koylık, 'I'algar 
və bir çox digər orta dövrlərə aid ən tanınmış şəhərlərin adları çəkilmişdir.
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Qazaxıstanm Strdərya çayıntn sahilindo ycrloşon Otrar şohortnin adt 
Monqol fəlakətilə antlır. Otrar tarixi qayııaqlarda Fərab, Turar. [ arban vo ya 
Tutarbənd kimi də adlandırılmışdır. Tiirk və İslam diinyasıntn on böytik 
filosofu Fərabinin doğulduğu yer hesab olunan Otrar Oğuz elinin on önomli 
şəhərlərindən biri idi. Fərab əsliııdə bölgonin adı, Otrar iso onutı morkozi 
sayıhrdt. Otrar şohəri arxeoloji qalmtıları, Orta dövr yaşayış moskonlori \o 
suvarma kanalları ilə 200 km2 bir ərazini əhatə edirdi. Çingiz xan torofındon 
yerlə yeksan edilən Otrar şəhərinin qahntılan demək olar ki, geııiş bir ərazido 
yayılmışdır. Belə bir tarixi faktı da qeyd edək ki, 1405-ci ildo (,'in səfərino 
çıxan Əmir Teymur Otrarda həyatını itirmişdir.

Tarixo nəzər saldıqda təsdiq olunur ki, Qazaxıstanda ıızun bir dövr 
ərzində məşhur Otrar kitabxanast fəaliyyət göstərmişdir. Burada zəngin tarixo 
malik antik kitab və əlyazmalar toplanmışdır. Bəzi məlumatlara osason 
kitabxananm daşmması zamanı demək olar ki, minə yaxın dəvə karvantndan 
da istifadə olunmuşdur. Qədim şəhər olan Otrar haqqmda tarixi molumat az 
olduğuna görə şəhərin xarabalıqları altmda itib batmış kitabxana iıaqqında da 
məlumatımız azdır. L.akin çox sonralar bu kitabxana Avrasiya Univcrsiteti 
nəzdində Elm’ı Mərkəz olan “Otrar kitabxanası” yaradtlır.

Bu dövrdə memarlıq dayiiksək səviyyədə inkişaf etmişdi. Auliye-Ata, 
Baba-Ata, Ayşa-Bibi, Karahan, Arıstanbab kiıni günümiizə qodor qorunmuş 
və insam heyrətə gətirən mozaikalar bunun ən böyük ifadosi idi.

Ttirk xalqları dünyamn mükəmməl ədəbi-bədii təfəkkür onənolori olan 
xalqlardan biri kimi etnokülturoloji tarixlərinin müxtəlif mərhələlorində yalnız 
özlərini deyil, bütün dünyanı heyran etmiş, gozəl söz sonoti nümunoləri 
yaratmışlar. E.ə I minilliyin ortalarından başlayan qədim türk, yaxud 
ümumtürk ədəbi-bədii təfəkkürünün, əsas ifadə forması poez.iya olsa da, 
tədricən nəşrin təşəkkül tapıb inkişaf etdiyi, kifayət qədor qüdrətli osərlərlo
tomsil olunduğu d'iqqət çəkir.

VII-X əsrlərdə türk xalqlarımn əksəriyyətindo kitab vo kitabxana 
mədəniyyətinin- müştərək ənənələri islamın təsiri nəticəsiııdo lormalaşmış vo 
zonginləşmişdir. Burada türk xalqlarımn islam dünyasına boxş ctdiyi alimlorin 
adım xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, onlardan Fərabi, Xoca Ohmod Yasovi, 
Biruni, İbn Sina, Xətib Təbrizi və digər belə şəxsiyyotləri göstormok olar.

Qazaxlar türk xalqlarının müştorok modəni abidolorinı, o cümlodon 
yazıh abidələri olan “Dədə-Qorqud”, “Manas , Koroğlu kimi dastan vo 
əsatirləri özlərinin doğma abidəsi kimi qobul'etmişlor. Bundaıı olavo qazaxlaı 
öz odəbiyyat tarixinə riyaziyyat, memarhq, musiqi kimi bir çox clııı vo sonotiıı 
qurucusu olan Əbu Nasir Ə1 Fərabi, Orta Asiya vo Qa/.ax xalqlaııııa aid olan 
“Kutadqu bilik” kimi dəyərli əsərin müəllifi olan Ytısıl Balasaqıınlu. 
möhtəşəm əsər olan “Divan lüğət-ot-tiirk” yaradıcıst Mahmud Qaşqarı, ııadıt
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şcir külliyyatı sayılan “Divani-Hikrnət”-in müollifi Əhməd Yasəvi kinıi 
filosoJ', elm adamı vo şairbrin adları daxil edilir.
Əbu Nasir Əl-Pərabi Qazaxıstan və ebcə də türk dünyasmın böyük aiimiəri 
arasında xiisusi yer tutur. O, 870 - ci ildə Otrarda hərbi rəis ailosindo anadan 
olub. tlşaqlıqdan Əbu-Nasir elmb maraqlanırdı və xoşbəxüikdon həmin 
dövrdo Otrarda zəngin bir kitabxana da fəaliyyət göstərirdi. Fərabi ilk təhsil 
ilbrində bu kitabxanadan yararlanır. Həddibuluğa çatan kimi Forabi təhsilini 
davam etdirmək üçün apancı mədəniyyət mərkəzlərinə yollamr. (). indiki 
Daşkənd şəhərində, Səmərqənd, İsfahan, Həmədanda vo b. şəhərbrdə 
olmuşdıır. Uzun müddət həmin dövrün elm və mədəniyyət mərkəzi, xilafətin 
paytaxtı olan Bağdadda yaşayır və orada əsaslı şəkildə öz bilikbrini artırır, 
görkəmJi alimlərb əlaqə yaradır və çox tezlikb onlar arasmda aparıcı yer 
tutur.

Əbu Nasir Əl-Fərabi demək olar ki, bütün elm sahəbrino töhvəsi olan 
ensklopedik alimdir. O, bütün elmləri nəzəri və təcrübi elm brə ayırıb. Onun 
qəbm indən fəlsəfə, hüquq, riyaziyyat, tibb, astronomiya,iizikaya və s. elmlərə 
aid traktatlar çıxıb.

Aristotel elminin davamçısı olan Fərabi sağlığında “ikinci müəlüm" 
iəxri adma Iayiq görülüb. Məhz Fərabinin yaradıcıhğında orta əsrb r ərəb elmi 
formalaşmış, onun təsiri altında İbn Riişidi, İbn Sina, Ömər Xəyyam, Rocer 
Bekon və başqa alimlərin dünyagörüşbri formalaşıb.

İslamın hakim olduğu dövrdə şəhər əhalisinin mədəııi həyatmda dərviş 
şairlərin, islam xətiblərinin əsərləri miihüm yer tutub. Bunlar içərisində ən 
görkəmlisi XI-XII əsr islam xətibi Xoca Əhməd Yasəvi olub. O, Yasəvi XI 
əsrin sonunda anadan olub və həyatının çox hissəsi Yassıda keçib. Əhmədin 
atası Ibrahim musiqiçi və şair olub. Təhsilini Buxarada davam etdirib. 
Müəllimi Orta Asiyamn məşhur sufı təriqətçisi Şeyx Yusif Həmədani olub. 
Müəlliminin ölümündən sonra onun yerini tutur və sonra Yassıya qayıdır. 
Onun qəbri üzərindəki məqbərə qaraxanılar tərəfindən XIII əsrdə dağıdılmış 
və yüz ildən sonra e b  həmin yerdə Ieymurun əmri ib  əzəmətli dini bir komp- 
leks ucaldılmışdır,
ı Yasəvinin ən məşhur əsəri “Divani Hikmət” (Müdrüklük haqqmda 

kitab) ilahi şeirbr toplusudur. Bu əsər hər şeydən əvvəl dini-mistik 
məzmunludur. Yasəvi gözəl poetik d ilb  pisliyə, tafnahkarhğa, hərisliyə və 
qəddarhğa öz tənqidini bildirir. O, sufi təliminin arxasınca gedərək xurafatçı 
dın xadımbrinə qarşı çıxır. Əhmədə görə həqiqətə aparan yol e b  Allaha 
aparan yoldur. Kitablar tərki dünyahq vo asketizm düşüncələrini təbliğ edir. 
Bununla yanaşı kitablarda mədəni tarixi, etnoqrafik və sosial-məişət faktlarına 
rast gəlmək olar.
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Əhməd Yasəvinin bıı məşhur əsəri qədim mədəni abidəbr, dil və 
həmin dövrün tayfalarınm etnoqrafıyası haqqında maraqlı və qivmətli 
m əlu m at verən sanbalh əsərdir.

Qeyd etdiyimiz kimi türk xalqlarmm əksəriyyətində kitab \ə  kitabxana 
nıədəniyyətinin müştərək ənənəbri islamın təsiri nəticəsində formalaşmış və 
zənginbşmişdir. İslam Qazaxıstan torpaqlarına Hənəfılik təriqəti və təsəv- 
vüfün yayılmasının başlanğıcmda daxil olmuşdur. Qazağıstamn cənubunda isə 
islam dini VIII-X əsrlərdə qəbul olmuşdur.

Təsəvvüf yolu ilə islamı qəbul edən qazaxlar Qurani - Kəriıııin 
ayəbrindəki dini qanunlarla islamdan əvvəlki qanunları əbqələndirməyə 
çalışmışlar. B eb likb , özləri üçün yeni olan islamı qəbul edərkən atalan olan 
Türk köçərilərinin mənəvi mirasmı da rədd etməmişlər.

İslam təsəvvüfü ilə tiirk adət - ənəbrini əlaqəbndirərək Qazaxıstanda 
dinin təməllərini atan şəxs Türküstanda olan Əhməd Yasəvidir. Onun səyi 
nəticəsində İslam dini ib  Türkçülüyün əlaqələndirilməsi Qazax boyları 
arasında meydana çıxmışdır. Bugün onun adı Qazax xalqı iiçün qiymətlıdir və 
türbəsi tiirk xalqları üçün II Məklcə hesab edilir. Diinya qazaxlarmın II 
qurultaymm Qazax xalqımn dini ibadətgahı olan Türkiistanda olması da 
bununla əlaqədardır. Qazaxıstanm İslamı qəbul etmələri haqqında ən dolğun 
məlumatı biz Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbaycvin “Mühiım on ıl
adlı kitabından əldə edirik.

Qazaxıstanda ibtidai icma quruluşu birbaşa patrıalxal leodal
münasibətbr ilə əvəz olutıdu. VI əsrin ortalarmda ilk fcodal dövlətı -  Türk
xaqanlıg, yarandı; bunu Türkeş (VIII əsrin 40-c. illəri) v» Karluk xaqunlıSı
(766-940 ilb r ) əvəz etdi. Tiirkeş və Karluk xaqanlıqlarınüa leodal
münasibətləri. daha intensiv inkişaf edirdi. Şahsrlər meydana çıxır, ıqtısad.
əlaqəbr genişlənir, yerli sikkələr kəsilirdi. X-XI əsrlərdə iilkəmn qərbı və
cənubu oğuzlarıh erkən feodal dövlətinin tərkıbınə axı o tı ı.
əsrlərdə Qazaxıstanm şimal-şərq vo mərkəzi rayonlarmda (Şərq mııəlhllərı bıı
ərazini Dəşl-i Qıpçaq adlandmrd.lar) tilrkdiili tayfalar-k.maklar və qıpvallar

məskon salmışdilar. . . .  Rll
1219-1221-ci illərdə Qazaxıstanı Monqollar ışgal ctdılər. Bu

ölkənin m əhsu ldar qüvvələrinin inkişafını və t]‘wax ,
prosesini ləngitdi. Monqol hökmranlığı dövrün ə ö a /a * 's c|n ’ ' ’ '
Ordamn, sonra lar isə Ağ Ordanm və M onqolustanın tərk.bm də o - ^
əsrdə Ağ Ordanm p a rça la n m a sın d a n  yaranan  o q a y  r ası ' . ' '  f  ( ]

Qazaxıstamn əsas ərazisini əhatə .edirdK Dax.h 
zülmünün artması tayfalarm  ellıklə Ozbə xan ıgm an^ t 
Dəşt-i Qıpçaqdan gəbn əhalı, əsasən, Cu ə
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saldı. XV osrin sonu XVI əsrin axırlarında Yaddi Çay Vadisində Qazax 
xanlığı yarandı. XVI əsrin əvvəlində Qazax xalqınm təşəkkülü başa çatdı.

Qazax xanlığı juzlara bölüniirdü. Böyük juz, Orta ju /, Kiçik juz. 
Qazaxların başlıca məşğuliyyəti köçəri maldarlıq idi, əkinçilik zəif inkişaf 
ctmişdi. Cəmiyyət iki əsas sinifdən-feodallar və kəndlibrdən ibarət idi.

Qazaxıstanda feodal pərakəndəliyi XVIII əsrdə qalırdı. Cunqariyanın 
Qazaxıstanı işğal etmək təhlükəsi meydana çıxdıqda. qazax xanları Rusiyadan 
onları öz təbəəliyinə götürməyi xahiş etdilər. 1731-ci ildo Kiçik juz xanı Əbu-
1 Xcyrin Rusiya təbəəliyini qəbul etməsi ilə, Qazaxıstaııın Rusiyaya 
birləşdirilməsi başlandı. Kiçik juzun, 1740-cı ildə isə Orta juzun köniiflü 
surətdə Rusiya təbəəliyinə keçməsinin qazax xalqının gələcək taleyi üçün həll 
edici oldu.

XIX osrin I yarısında Qazaxıstamn siyasi quruluşunda miihi'tm 
dəyişiklər baş verir. 1822-ci ildə Orta juz, 1824-cü ildə isə Kiçik juz xan 
hakimiyyəti ləğv olundu, yeni idarə sistemi tətbiq edildi.

XIX əsrin əvvələrində Ural ilə Volqa arasındakı ərazidə Bukey Ordası 
yarandı. XIX əsrin 60-cı illərində isə Qazaxıstamn Rusiyaya birləşdirilməsi 
prosesi başa çatdı. Rusiya iqtisadiyyatının təsiri ilə əmələ gələn ictimai-siyasi 
dəyişikliklər qazax aullarmda da kapitalist münasibətlərinin meydana 
gəlməsinə şərait yaratdı. Lakin bu proses ləng gedirdi.

XIX yüzilliyin II yarısından etibarən Qazax lorpaqları Çar Rusiyasmın 
əlinə keçdi. 1917-ci il çevirilişindən sonra “Alaş Orda” adlı Qazax hökuməti 
quruldu. Qızıl Ordu 1920-ci ildə Qazaxıstanı işğal etdi və Oranburqda Muxtar 
bir sovet dövləti quruldu. Daha sonra isə Alma-Ata paytaxt oldu.

Bugünkü Qazaxıstanda qurulan dövlətə ruslar “Qırğızıstan SSR” adını 
verdilər. 1925-ci ildə isə səhv adlandırdıqlarım əsas göstərərək Sovet 
Hökuməti bu adı “Qazaxıstan SSR” olaraq dəyişdirdi. 1936-cı ildə isə 
Qazaxıstan Sovet Sosialist Respublikası quruldu.

II dünya müharibəsi dövründə çətin günlər keçirən və əhalisinin 
saymda azalma müşahidə olunan Qazaxıstan SSR dövründə sovet təsəniifat 
siyasətinin həyata keçirdiyi bir mərkəz oldu. 1990-cı ildə meydana gələn 
iqtisadi böhran və baş verən “Glasnost” hərakatından sonra 1991-ci ilin 
avqustunda Sovet Sosialist Dövlətlər Birliyi dağıldı və bununla əlaqədar 
19'90-cı ildə müstəqilliyini elan edən Qazaxıstan 1991-ci ilin 16 dekabnnda 
müstoqil bir dövlət kimi dünya arenasında öz yerini aldı.

Qazaxjstanda əhalinin böyiik qismi 1917- ci il inqilabından əvvəl 
köçəri həyat yaşadığından onlarda təhsil və tədris işi kifayət qədər inkişaf 
etməmişdi. Islam mədəniyyoti dövründə iri yaşayış mərkozlərində mədrəsələr 
yaradılmışdı. Ümumiyyətlə isə qeyd etməliyik ki, digər İslam dövlətlərində 
olduğu kimi Qazaxıstanm təhsil sistemi də islam dini normalarma söykənərək
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ilk ibtidai təhsili məscid və mollaxanalarda, ondan sonrakı mərhələdə isə 
mədrəsələrdə həyata keçirilirdi. İlk və orta təhsil Quranın öyrəııilməsi 
məqsədini daşıyırdı. Lakin daha sonralar - Rusiyamn işğalı dövründə rtıs 
təhsilli yeni tipli mərkəzlərin yaranması işinə də başlanılmışdı.

Şəhərlərin inkişafı, onların əhalisinin artması qazax mədoniyyotiniıı 
inkişafına mühüm təsir göstərdi. Kapitalizmin inkişafı, ictimai və mədəni 
proseslər qazax burjua millətinin təşəkkülü üçün ilkin şərtlər yaratdı. Lakin 
bu proses başa çatmadı.

Sovet hakimiyyəti illərində Qazaxıstanda xalq ınaarifı də inkişaf 
etmişdi. 1976-cı il məlumatına əsasən Respublikada 6046 məkətəbəqədər 
uşaq müəssisəsi, 9799 ümümtəhsil məktəbi, 407 peşə məktəbi, 210 orta 
ixtisas təhsili məktəbi fəaliyyət göstərirdi. 0  cümlədən respublikada 9061 
kütləvi kitabxana, 7663 klub müəssisəsi, Qazaxıstan Mərkəzi Dövlət muzeyi, 
Respublika Rəssamlıq Qalareyası, 26 teatr və digər mədəniyyət müəssisələri 
fəaliyyət göstərirdi.

XVIII-XIX əsrin sonunda qazax dilində olan kitablar Kazan 
mətbəələrində (universitetin, Kərimov və İ.N.Xaritanov qardaşlarının, 
“M aarif’ və digərlərində), Orenburqda (“Kərimov, Xusainov və K yoldaşlığı 
bə b.”), habelə Daşkənd, Ufa, Troinsk və Həştərxanda buraxılmışdı. 1836-cı 
ildən Orenburqda rus hərbi idarəsində fəaliyyət göstərən mətbəənin vanında 
qazax dilində kitab buraxmaq üçün bölmə təşkil edildi. Qazax dilində Bütiin 
dillərin və ləhcələrin müqayisəli lüğəti” (I və II h. 1787-89), xalq poeması 
“Yer-tarqın”, Kozı-Korpeş”və “Bay ansulu”, “Bircan və Sara , K.Kosulun 
“Salnamə məcmuəsi” və i.a. kitablar buraxıldı. 1879-cu ildə Orcnburqda 
tanmmış qazax maarifçisi, pedaqoqu, yazıçısı İ.Altınsarinin Qırğızlara rus 
dilini təlim etmək rəhbərliyi” və “Qazaxlar üçün rus savadı samouçıtel
çapdan buraxıldı. . ,  .

XIX əsrin II yansmda Peterburqda maarıfçı, alım, səyahatçı
Ç.Vəlixanovün əsərləri və tədqiqatları (“Cunharlar”, “Qırğızlar” və başqaları)
çap edildi. XX əsrin  əvvəllərində A .Kunanbayevın Şeırlər mocmuası

buraxıldı. .... , . .
XIX əsri sonu və XX əsrin əvvələrində qazax dılındə 700 addan ço\

(təkrar nəşrlərlə birlikdə - 1100 adda) kitab buraxılıb. 1920-ci ıldə Orcnburqda
dövlət nəşriyyatı təşkil edildi. ............................ ,„ ı.;,

Dövlət nəşriyyatı qazax və rus dillənndə ıct.maı-sıyası və tədns
kitablarım buraxmağa başladı. 2 0 -ci illənn əvvəllərmdə qaza> müolhflənnı
S.Seyfulin, B.J.Maylin, İ.Canhusurov, M .aA uezov.  ̂S.M.Mu . o ^ ^
başqalarının kitabları nəşr edildi. 1930-cu ıl ə Qazaxıs aıu t -  1 , '
kitabça 2671 min nüsxə ilə buraxılıb. Qazax.standa yazınm ərəb q ,afıkas
latına (1928) və sonra rus qrafikasma (1940) keçməs, kıtab nəşn ışınm
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inkişafına təsir etdi. lkinci dtinya müharibəsindən sonra (1941-1945-ci illər) 
Qazaxıstanda 4 nəşriyyat: Qazaxıstan Dövlət nəşriyyatı (1964-cü ildə 
‘‘Qazaxıstan”), Qazax tədris ədəbiyyatı nəşriyyatı, Qazax Dövlot ədəbiyyat 
nəşriyyatı, Qazaxıstan Dövlət SSR Elmlər Akademiyasının noşriyyatj 
fəal i yyət göstərm i şd i r.

Müharibədən sonrakı illərədə qazax yazzçılarının - M.O.Auezov. 
Q.M.Musrepov, Q.Mustafin, D.Abilov və başqalarmm kitabları nəşr olundu. 
Bu dövrdə SSRİ və xarici ölkə xalqiarınm yazıçılannın əsərləri. qazax dilindo 
torciimə edilərək nəşr edildi. 1960-cı ildə Qazaxıstanda 1420 kitafc vo kitabça 
15859 min nüsxə ilə çapdan buraxıldı. 1963-cü ildə Qazaxıstan SSR Nazirlər 
Soveti yanmda Dövlət Mətbuat Komitəsi təşkil edildi. 1991-ci ildə bu komitə 
Mətbuat və Kütləvi İnformasiya Nazirliyinə çevrildi. 1990-cı illərin 
əvvələrində Qazaxıstanda “Kazaxstan”, “Yazıçı”, (1993-cü ildən Qazaxıstan 
bədii ədəbiyyat nəşriyyatı kımi yaramb), “Rauan” (1977-ci ildə tədris- 
pedaqoji ədəbiyyat nəşriyyatı), 1964-cü ildən “Məktəp”, “K aynar’, “Bulaq” 
(1962-ci ildə kənd təsərrüfatı ədəbiyyatı nəşriyyatı kimi fəaliyyətə başlayıb), 
“Jalın” (“AJov”) (1975-ci ildə əsası qoyulub), “Önər” (1980), “Fılmı” (“Elm”- 
1964-cü ildən), Qazax Ensiklopediyası Baş redaksiyası (1967), “Qazax 
IJniversiteti” (1990), “Ana tili” (1990), “Balaus” (“Uşaq”-1991) və başqa 
dövlət nəşriyyatları fəaliyyət göstərmişdir. 1990-cı illərin əvvolərindo dövlət 
ııəşriyyatları 2057 adda 28,6 mln. niisxə kitab və kitabça nəşr etmişdir.

Kitab tərtibatının ünsürləri XIX əsrin sonunda Orenburqda və Kazanda 
buraxılan qazax çap kitablarında öziinü qismən biruzə vermişdir. Bu, 
sərlövhələrdə, fəsillərin başlıqlarında və s. özünü göstərirdi. 1920-1930-cu 
illərdə Qazaxıstanda illustrasiya - tətbiqi qrafıka sənəti aparıcı incəsənət 
sahəsi kimi inkişaf etməyə başladı.

1950-60-cı illərdə kitab qrafıkası sahəsində E.M.Sidorkin, 
Y.P.Minqazitinov, N.P.Qayev, T.N.Qovorov, A.A.Dyaçkin, İ.E. Kvaçko və 
başqalarmın işləri təqdirəlayiqdir.

Qazax kitab qrafikasında yeni inkişaf mərhələsi 60-cı illərdən 
başlanmışdır. Kitab qrafikası sahəsində görkəmli rəssamların- İ.N.İsäbəyev, 
M.M.Kasimendinov, A.S.Rəhmanovun fəaliyyəti xüsusilə diqqəti cəlb 
etmişdir. Müasir bədii kitab tortibatında A.A.Qurevin, S.A.Aytbayev, 
A.S.Bcysembinov, Kisamedinovun işləri çox maraqla qarşılanmışdır.

Qazaxıstanda poliqrafiya müəssisələrinin tarixi çox qədim deyildir. 
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvələrində Uralks, Petropavlovsk, Kızıl Orda, 
Urde, Semipalatinskdə kiçik mətbəələr kitablar nəşr etmişlər. 1947-ci ildə 
“Alma-Ata” poliqrafıya kombinatı yaradılıb.

1973-cü ildə Alma-Atada kitab fabriki işo düşdü. 1976-cı ildə Alma- 
ata Poliqrafıya İstehsalat Birliyi müəssisəsi -  “Kitab” yaradıldı. Belə
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müəssisələrin yaradılması kitabxana işinin inkişafına təsir göstərən amillərdən 
biri olmuşdur.

Müasir dövrdə Qazaxıstanın poliqrafıya sənayesi yeni tcxnika və 
texnologiyalardan; fotoyığım, EHM, kompyuter texnikasmdaıı. 
maqnitotekadan və s. istifadə edir.

70-ci illərdə Qazaxıstanda 407 qəzet (1975), 159 jurnal (1971) nəşr 
edilmişdir. Mühüm mətbuat orqanları: “Sosialistik Kazakstan" (1919). 
“Kazakstan Kommunisti” (1921), “Leninşil jasi” ( “Leninçi gənclik"), 
“Jülduz” (1928), “Kazak adabieti” (1934), “Kazakstan müğallimi” (1952), 
“Jalın” (“Məşəl” ,1969) və başqaları nəşr olunur. Qazaxıstanda özbək. uyğur, 
alman və s. dillərdə də qəzetlər nəşr edilirdi.

XIX əsrin II yarısmda Qazaxıstamn ilk maarifçi alimləri yetişmişdir. 
Onlardan C.Balixanovu, İ.Altinsarini, A.Kunanbayevi misal göstərmək olar.

Abay Kunanbayev (1875-1904) qazax realist ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndələrindən biridir. O, ədəbiyyatın tərbiyəvi, ictimai əhəmiyyətinə 
daha çox diqqət yetirmişdir. A.Kunanbayev cəmiyyətdəki qüsurlara, haqsızlıq 
və ədaiətsizliyə qarşı mübarizə aparmaqla, elmə, maarifə vüksək qiymət 
verirdi. Maarifpərvər şair diinya mədəniyyətini öyrənməklə yanaşı. onun 
təbliğinə də diqqət yetirməyi' vacib sayırdı. Öz yaradıcılığıııda şərq ölkə- 
lərinin mədəniyyət, tarix və ədəbiyyatının öyrənilməsinə üstünlük vcrən 
Firdovsi, Nizami, Sədi, Nəvai və Fizuli kimi sənət korifeyləriniıı əsərlərini 
mütaliə etmişdi. Lermantovun bir sıra şeirlərini, Puşkinin “Yevgeni Oncgin 
əsərindən ayrı-ayrı hissələri qazax dilinə tərcümə etmiş, Leyli və Məcnun , 
“Koroğlu”, “Şahnamə”, “Üç Muşketyor” kimi əsərləri qazaxlar arasında
yaymağa çalışmışdır.

Beləliklə qazax xalqlan XIX əsrdə mədəniyyət sahəsində öz qədım 
ənənələrini davam etdirməklə ideya-bədii və milli xüsusiyyətlərino görə
Özüııəməxsus cəhotlərə malik idi. .

SSRİ dağıldıqdan sonra bu xalqm mədəni həyatının bütiin sahələnndo
böyük inkişaf baş verdi. Bu inkişaf SSRİ tərkibindən çıxmış Qazaxıstandu 
kitabxanaların sayının durmadan artması, beynəlxalq infoımasiya sıstcm əıı 
ilə əlaqələrin möhkəmlənməsi, kitabxana işinin nəzən problcmlorınm 
hazırlanmasını tələb edirdi. Bu təlabatı ödəmək üçün dünya kita xanaşiinas ıq 
praktikasına əsaslanmaq və digər dövlətlərlə inteqrasiya etmə azım gə ı.

Ümumiyyətlə, son iyirmi il Qazaxıstan mədənıyyətmdə çox z.dd.yoth 
dövr olmuşdur. Belə ki, dünyamn inkişaf etmış ölkələr. ılo ayaqlaşmaq 
onlarm təcrübəsindən bəhrələnmək Qazaxıstanın yeni yaranmış o c ugıı
üçün heç də asan başa gəlməmişdir.

Türk dövlətləri içərisində kitab və kıtabxana mədənıyyə ı. u >y. . 
kitabxana işi sahəsindəki inkişaf səviyyəsinə görə əıq ənən u ı \  .
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də Qazaxıstan olmuşdur. Burada fəaliyyət göstərən kitabxanalar o / fəaliy- 
yotlərinə, əsasən, XIX əsrdən başlayıb. Uralksıda, Ust-Kamenoqorst.da, 
Pavlodarda, Çimkəntdo yaradılmıış ilk kitabxanalar əhalinin bilik və 
modoniyyət morkozbrinə çevrilmişdi.

1871-ci ildə Ural kiitləvi kitabxanası yaradıldı. Bu kitabxanada IJral 
sakinlərino puisuz oxu zalından istifado və pullu abonoment xidməti 
göstorilirdi.

1883-cü ildo Semipalatendə ümumi kitabxananın əsası qoyulur. 1896- 
cı ildə do Ust-Kamenqorstda kitabxana yaradılır. 90-cı illordo həmçinin 
Karkaralinskidə, Zaysanidə, İrgizidə ümumi kitabxanalar fəaliyyət göstərirdi. 
Pavladors şəhərinin kütləvi kitabxanasımn fəaliyyəti isə 1892-ci ildən 
başlanır.

Bir neço kənd və qəsəbələrdə də xalq kitabxanaları yaradılmışdır. 
Kustanda və Aktubinskdə pullu və pulsuz kitabxanalar fəaliyyət göstərirdi.
1922-ci il məlumatına əsasən respublika ərazisində müxtəlif növ və tipdo olan 
662 kitabxana foaliyyət göstərirdi.

1929-cu ilin yayında bütün Sovet məkanmda olduğu kimi 
Qazaxıstanda da “kitabxana yürüşü” təşkil edildi. Bunun noticəsi olaraq 100 
kütləvi kitabxana açılmışdı. 1934-cü il məlumatmda isə burada 1049 
kitabxananın fəaliyyət göstərməsi əks olunmuşdur.

60-cı illərdə respublika ərazisində elmi-texniki kitabxana təşkil olunur. 
80-cı illərdə olan məlumatlara əsasən kitabxanada çalışan elmi işçilorin sayı 
970-ə çatmışdır.

90-cı illərin sonunda respublikada 21 min kitabxana fəaliyyət 
göstərirdi. Bunlardan 19 elmi texniki, 82 tibb, 62 universitet, 22 akademiya, 8 
pedaqoji, 17 min məktob kitabxanasını göstərmək olar.

1932-ci ildə SSRİ EA-nın Qazaxıstan bazası, 1938-ci ildə onun 
əsasında SSRİ EA-nın Qazaxıstan fılialı yaradıldı. 1942-ei ildə isə Qazaxıstan 
SSRİ EA-nın elmi tədqiqat müəssisəsi Almatada təşkil olundu. Bu müəssisə 
Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən elmi tədqiqat müəssisələri iiçün metodik 
mərkə'/, rolunu oynayırdı.

1941-ci ildə Alma-Atada əsası qoyulmuş Elmi Tibb Kitabxanasmın 
fondunda 338 min nüsxədən ibarət ədəbiyyat mühafızə olunurdu.

1951-ci ildə Alma-Atada Respublika Uşaq Kitabxanasının əsası 
qoyulur. Bu kitabxana elmi-metodiki və koordinasiya mərkəzi kimi uşaq və 
yeniyetmələrə xidmət işinə dair mərkəz rolunu oynayırdı. Bu mərkəzdə uşaq 
və yeniyetmələr üçiin rus və qazax dillərində xidmət edən ölkəşünashq 
biblioqrailyası yerləşdirilmişdi. 1971-ci ildə Alma-Atada korlar və əlillər üçün 
kitabxana yaradıldı.
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1976-cı ildə Alma-Atada Respublika Dövlət Gənclor Kitabxanası 
təşkil olundu. Kitabxana respublikada yerləşən biitün gənclor kitabxanaları 
üçün elmi-metodik mərkəz hesab olunurdu. 1971-ci ildə Almatada korlar və 
əlillər üçün kitabxana yaradıldı.

1984-cü ildə Respublikada elmi pedoqoji kitabxana toşkil olıınur. 
Biblioqrafik informasiya mərkəzi hesab olunan bu kitabxana pcdaqoji 
ədəbiyyatı öz fondunda toplayır və qoruyub saxlayırdı. 98 rnin nüsxodən 
ibarət pedaqoji ədəbiyyat fondda yerləşdirilmişdi.

Qazaxıstanda ilk dövlət universiteti 1934-cü ildə Alma-Atada 
yaradılmış Kirov adına Dövlət Universiteti olmuşdur. Kitabxana açılan zaman
11 fakültəsi mövcud olmuşdur. 1974-1975-ci illərin məlumatına əsason 
burada 11 mindən çox tələbə təhsil alırdı. Universitet 1974-cü ilədok 27 
mindən çox mütəxəssis hazırlamışdır.

Müasir dövrdə də Qazaxıstanda bir çox elmi müəssisələr yaradılnuşdır 
ki, həmin elmi müəssisələrin tərkibində kitabxanalar təşkil olunmuşdu. 
Bunlardan Alma-Ata Energetika İnustutu, Alma-Ata Dövlat Konservatoriyası, 
Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Biznes İnustutu vo s. Onların da zongin 
kitabxana fondu təşkil olunmuşdu.

Belə təhsil müəssisələrindən biri də L.N.Gumilyov adına Avrasiva 
Milli Universitetidir. Universitet Qazaxıstan dövlətinin soyi nəticosindo 23 
may 1996-cı ‘il tarixində yaradılmışdır. Qazaxıstan Respublikası pre/denti 
N.Nazarbayevin göstərişi əsasında 5 iyul 2010 tarixli qərarla univcrsitet “milli 
universitet”statusunu alır: Universitetdə 9 fakültə mövcuddur ki, burada da 
9042 tələbə təhsil alır. 15 elmı müəssisənin fəaliyyət göstordiyi universitetin 
nəzdində elmi kitabxana da təşkil olunmuşdur ki, hal-hazırda bu kitabxana 
Qazaxıstan universitetləri arasında ən böyük kitabxana hesab olunur. Bu 
kitabxananm fərqləndirici cəhətlərindən biri də kitablarının sayının digor 
universitet kitab^analarında saxlanılan kitabların sayından 1 milyon nüsxo çox 
olmasıdır.

Qazaxıstan Dövlətinin 6 iyul 2010 tarixli Qəramaməsino osason AMIJ 
milli kitabxanasmın təməlində “Otrar kitabxanası” Milli Morkəzi toşkıl cdıldı. 
Mərkəzin məqsədi xalqın tarixi mirasmı qoruyub saxlamaq. Qazaxıstan Uınxı 
kitablarının daha çox işlənilməsi, kitabxanalann elmı-tədqıqat ışbnnı 
genişləndirmək, mədəni və elmi mirasım qorumaqdır. Kıtabxanada 1700 
kompüter mövcuddur ki, onlannda 360-nm intemetə çıxışı vardır.

2004-çü ilin iyun ayında Astanada Qazax.stan Doylot Mıllı 
Akademiya kitabxanasımn əsası qoyulur. Kitabxana yarandığı giin on 
etibarən mədəniyyət və maarifləndirici funkisayını yerınə yetırmə>o aş ayır 
və öz kitab fondlarının tamamlanmasını həyata keçırır. uıaca mterııc. 
elektron resurs, linqofon zah fəaüyyət göstonr. Kıtabxana
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biblioqrafıyaşünaslıq, kitabşünaslıq, informasiya, sosialogiya və digər yaxın 
elmlərə dair problemlər üzrə eimi-tədqiqat işbri aparır. Iləmin vaxtda 
kitabxananm veb saytının yaradılması işinə də başlamlır. Kitabxananm fondu 
audio və video ya/.ılarla birlikdə, CD-Iərdə elektron məlumatları da özündo 
əks etdirir. Bu kitabxana respublikada avtomatlaşdırılmış kitabxana mərkəzi 
kimı ləaliyyət göstərır, depozitar və repozitar materialları qoruyub saxlayırdı. 
Kitabxananm iinuımi fondu isə 100 min nüsxədən ibarət idi. Burada görülən 
işiərə nümunə olaraq ölkənin 14 kitabxanasımn üzv oiduğu Qazaxıstan 
Koorparativ Kataloqlaşma Mərkəzinin fəaliyyəti nəticəsində işlənən və e!ek- 
tron sənədləri özündə əks etdirən "Sərhədlərdə qovuşma” adlı Qazax-Rus 
layihəsini göstərmək olar.

Qazaxıstanm ən böyük informasiya mərkəzi Qazaxıstanm müstəqilliyi 
ilə yaşıd olan Respublika Milli Kitabxanasıdır.

1910-cu ildə şəhər dumasımn qəranna əsasən dövlət kitabsaxlayıcısı, 
elm, informasiya, mədəniyyət, maarifləndirici, informasiya funksiyalarını 
yerinə yetirən Alma-Ata kitabxanasmm əsası qoyuldu. Bu kitabxana “Tolstoy 
adına kütləvi kitabxana" kimi tanımrdı. 1920-ci ildə isə onun bazası əsasında 
Semirinski əyalətinin ictimai kitabxanası təşkil olundu.

Kitabxana 1931-ci ildə “Qazaxıstan SSR dövlot kütləvi kitabxanası 
adlandırıdı. 1931 -1937-ci illər arasmda isə Kitab Palatası funksiyasım yerinə 
yetirməyo başladı. 1937-ci ildən kitabxananın adı dəyişdirilərək “Puşkin adı- 
na Qazaxıstan SSR Dövlət kütləvi kitabxanası” adlandınldı.

1991-ci il dekabr ayının 16-sından etibarən, Qazaxıstamn müstəqillik 
əldə etməsi ilə əlaqədar olaraq kitabxana “Qazaxıstan Respublikasınm Milli 
Kitabxanası” statusunu qazamr.

Kitabxana yaraııdığı gündən etibarən regionda milli kitabsaxlayıcı 
funksiyasını yerinə yetirməyə başlayır. O, həmçinin respublikanın mədəniyyət 
və incəsənət üzrə elmi informasiya mərkəzi funksiyasını da yerinə yetirdi. 
Kitabxana tezliklə biblioqrafiyaşünashq və qazax tarixi kitablan üzrə elmi 
informasiya mərkəzi funksiyasını daşımağa başladı.

Alma-Ata Dövlət Milli kitabxanası ilk növbədə özliiyündə 1917-ci ilə 
qədət olan qazax tarixini əks etdirən vacib nüsxələri mühafizə edirdi. 
Zəngin, nadİr əlyazma matcriallarmdan ibarət olan kitabxana fondu elmi 
müəssisə kimi fəaliyyət göstərirdi. Kitabxananın' fondunda dilşünashq, 
etnoqrafiya, tibbə dair ayrı-ayrı nəşrlər də öz əksini tapırdı.

Milli kitabxanada kitab və əlyazmaların nadir niisxələr fondu 25 mino 
yaxm idi. Burada şərq xalqlarına dair (ərəb, fars, türk, özbək, tatar, 
azərbaycan) ədəbiyyat da öz əksini tapırdı. Fondun tərkibində həmçinin ərəb 
dilində olan XII əsrə aid “Quran”, fars dilində olan Nizamiııin “Xəmsə”si 
(1448), ƏIişiı Nəvainin “Divam”(1649) kimi əsərlər mövcud olmuşdur. Şərq
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yazıçılarınm əsərlərini də buraya daxil etmək olar ki, onlardan Ömər Xə>ya- 
raın, Sədinin, Hafizin, Rudakinin, Firdovsinin və başqalarınm əsərləriııi 
göstərmək olar.

A.Yasəvinin 1897-ci ildə İstanbulda, 1915-ci ildə Daşkəııddə nəşr 
olunan “Hikmətlər” əsəri də qiymətli nüsxə kimi fonda daxil edilmişdir.

Kiril əlifbasında olan ilk çap nüsxələri mühüm nəşrlər kimi fondda 
yerləşdirilmişdir ki, belə əsərlərdən İoanna Damaskinin “Varlaame və İosaf 
çar haqqmda daha ətraflı” (1681), “Xəyalən cənnət” (1659) və başqalarınm 
admı çəkmək olar. N.Şaxmərdanovun, Şeyx Aslamn, A.Kunanbayevamn. 
Ç.Vəlixanovanm əsərləri də buraya daxil edilir. Həmçinin burada dərsliklor də 
mövcud olmuşdur ki, bunlara nümunə olaraq, M.Smatriçkova aid 1721-ei ildə 
nəşr olunan “Slavyan qrammatikası”, Maqniçkovun 1703-ci ildə ya/.dığı 
“Arifmetika” kimi əsərləri göstərmək olar.

Alma-Ata kitabxanasmda mövcud olan toplu kataloqda xarici 
ədəbiyyatla yanaşı dövrü nəşrlərdə öz əksini tapırdı. Kitabxananın fondunda 
saxlanılan xarici ədəbiyyata misal olaraq “ lloJMpnaa 3Bew " (“Qütb 
ulduzu”), “ Kojiokoji” (“Zəng”) kimi əsərləri göstərmək olar. 1535-ci ildə latın 
dilində yazılmış “Lukiana Samosatskonun dialoqu haqqında”. Qalileyin 1635- 
ci ildə yazdığı “Ptolomey Kopornikin dünyanın 2 əsas sistemi haqqmda' olan 
nəşriər də nadir nüsxə kimi fondda saxlamlmışdır. Bundan olavə kitabxananın 
fondunda mühiim yer tutan miniatürlər, çap olunmamış kirii əlilbasında olan
kitablar da mövcud olmuşdur.

Kitabxanada soraq biblioqrafıya aparatı da yaradılmışdır ki, buraya 
təkcə ənənəvi kataloq və kartatekada deyil, Qazaxıstanın sistemli və toplu
kataloqu da daxil edilmişdir. ,

Alma-Ata Dövlət Milli kitabxanasınm fondu 1931-cı ıldə umumıhkdə
64 min çap vahidini əhatə edirdisə, 1982-ci ildə isə bu göstəncı 4 m. yondan
çox olmuşdur. Oxuculann sayı 1940-cı ildə 9 min ıdısə, 1982-c. ıldə 55 mınə
qədər artmışdır. , . , , .

Qazaxıstanda tarix vs mədəmyyatin inkişatı sahəsımio bır sııa ı|aı
vd qərarlar qabul edilmişdir, Qəbul edibn ilk qanun “ ranx vn Mxlwyy*
Mirası Abidələrinin Qorunmas, və işlədilməsi” haqqında ı,l,m,idur. Bu q. .
1992-ci ilin iyul ayır.da qəbul edilmiş və əsas məqsədı rcspublıka əıa/.ıs,n<l.
ycrləşən tarixi və mədəniabidələrinqorunmasım nəzər ətutuı u.

Tarix və mədəniyyət mirasımn qorunması sahəsındə c 
addımlardan biri də 2 0 0 4 -2 0 0 6 -cı illər üçün nəzər ə u u j ' ' (
Mirası” adlı dövlət proqramının haz.rlanmas. olmuşdu. Bu P ^  n ^  tik N - 
keçirilməsi nəticəsində ölkədə mədəniyyət ışı sahəsmdə əsash dəv ^k b ,

həyata keçirildi.
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2011-ci il aprelin 26-dan 28-dək Qazaxıstamn paytaxtı Astanada 
Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının 2-ci plenar iclası keçirilib. 
Tədbirdə iştirak etmək üçün Azərbaycan Respublikasmın Milli Məclisin sədri 
Oqtay Əsədovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti aprelin 26-da Qazaxıstana 
səfər elmiş, səfər çərçivəsində Milli Məclis sədrinin Qazaxıstan prezidenti 
Nursultan Nazarbayevlə görüşü baş tutmuş, eləcə də digər bir sıra ikitərəfli 
görüşlər də hpyata keçirilmişdir. Bu görüşdə türk dilli dövlətlorin Parlament 
kitabxanalarınııı əməkdaşhğı ilə əlaqədar memerandumuh imzalanması 
nəzərdə tutulurdu.
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Q IRĞIZISTANDA KİTAB VƏ KİTABXANA İŞİ

Qırğız xalqmın kitab və kitabxana mədəniyyətini yalnız nıiiasir 
Qırğızıstan Respublikasının coğrafı ərazisində axtarmaq yalnıs hcsab 
edilməlidir. Uzun tarixi dövrdə Orta Asiya Türk xalqları mədəni’-maarif 
quruculuğunu birgə və qarşılıqh əlaqələr şəraitində həyata keçirmiş, türk 
mədəniyyəti, islam-türk mədəniyyəti kimi adlanmışdır. Qırğızıstanda kitab və 
kitabxana mədəniyyəti də Türk xalqlarının müştərək mədəniyyəti 
kontekstində baxılmalı və araşdırmalıdır. Təsadüfı deyil ki, erkən orta əsr 
mədəniyyətini xarakterizə edən alim və mütəfəkkirlər Fərabi, Birııni, İbn Sina 
bütün türk xalqlarmın iftixar mənbəyidir. “Divani lüğəti türk” əsəri biitün Orta 
Asiya türklərinin müşitərək mədəni irsi hesab edilir.

Qırğızıstan türk tarixinin ən mühüm dövlətlərindən olan Saka, Mun, 
Göytürk, Qıpçak, Qaraxanlı kimi dövlətlərin mərkəzi hesab olunmuş, Qıpçaq, 
Oğuz, Karluq kimi türk boylarınm da beşiyi sayılmışdır.

Qırğızıstanan öyrənilməsi, tarixi, etnoqrafıyası, mədəniyyəti, folkloru 
dili, və bir çox diqər məsələlərin öyrənilməsi XX əsrin II yarasına təsadiif 
edir. Lakin XVIII-XIX əsrlərdə artıq Qırğız xalqımn milli mədəni tarixinin 
öyrənilməsi ilə əlaqədar tədqiqatlar başlanmışdı. Rus tədqiqatları Saııkt- 
Peterburq akademiyası və coğrafıya jurnallarında keçirilən etııoqraliq 
ekspedisiyalarla əlaqədar hesabatlar və məqalələr çap etdirirdilər.

Yazılı ədəbiyyat yarananadək qırğız xalqı arzu və ideallarını şilahi 
ədəbiyyatda əks etdirmişdir. Ən möhtəşəm ədəbiyyat nümunəsi iso Oıxon 
yazılarıdır. Orxon yazıları (VII), Qorqud-Namə (VIII), Oğuznamə (IX) biitün 
türk tayfaları üçün ortaq bir dövr olan Qədim türk zamanma aid sənot 
əsərləridir. Həmçinin bütün türk tayfaları bu abidələri özlərinin ortaq mədəni 
irsi hesab edirdilər.

Qırğız xalqı-Qazax xalqı ilə birlikdə şəhər mədəniyyəli formalaşdınnış 
və IX-XIIl əsrlərdə şəhər mədəniyyəti getdikcə inkişaf ctıııəyə başlamışdı. 
Qədim türk yazılı mənbələrində Otrar (Fərab), Taraz, İsfidjab, Sığnak, Suyab, 
Sauran, Yangikent, Yassı, Koylık, Talgar və bir çox digər orta dövrbrə ;ıid ən
tamnmış şəhərlərin adları çəkilmişdir.

VII-X əsrlərdə türk xalqlarının əksəriyyətində kitab və kıkıbxana 
mədəniyyətinin müştərək ənənələri islamın təsiıi nəticəsində foımalaşmış və 
zənginləşmişdir.

Qırğızlar türk xalqlarının müştərək mədəni abidələrmı, o ciimlətlən 
yazılı abidələri olan “Dədə-Qorqud”, “Manas”, “Koroğlu” kımı dastan və 
əsatirləri özlərinin mədəni abidəsi kimi yaratmış və qəbul ctmıslər.

Qırğr/.ıstan əhalinin böyük qismi 1917- ci il inqılabmdan əvvəl k(.Vor, 
hoyat yaşadığmdan onlarda təhsil və tədris işi kifayət qədər mkışal ctnıəımşdı.
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Islam mədəniyyəti dövründə iri yaşayış mərkəzlərində modrəsəlor 
yaradılmışdı. Ümumiyyətlə isə qeyd etməliyik ki, digər İslam dövlətlərjndə 
olduğu kimi təhsil sistemi də islam dini normalarma söykənərək ilk ibtidai 
təhsili məscid və mollaxanalarda, ondan sonrakı mərhələdə isə mədrəsələrdə 
həyata keçirilirdi. İlk və orta təhsil Quranın öyrənilməsi məqsədini daşıyırdı. 
Lakin daha sonralar - Rusiyanın işğalı dövründə rus təhsilli yeni tipli 
mərkəzlərin yaranması işinə də başlamlmışdı.

Sovet hakimiyyəti illərində xalq maarifi inkişaf etmişdi. Sovet 
hakimiyyətinin ilk illərində vətəndaş müharibəsi Orta Asiyanın bütün ərazisini 
bütünlükdə əhatə etdi və mövcud mədəni abidələrin kütləvi dağıdılması ilə 
müşaət olunurdu. Qırğızıstanda da vətəndaş nıüharibəsinin dağıdıcılığı öz 
əksini xüsusilə tapmışdı. Burada ənənəvi ukladdan yeni sovet həyat ukladına 
keçmək prosesi də xeyli zaman apardı. 1925-ci ilə qədar mərkəzi 
lıakimiyyətin 'Orta Asiya xalqları ilə əlaqədar müəyyənləşdirilmiş siyasətinin 
olmamaması vəziyyəti bir qədər də qarışdınrdı. 1925-ci ilə qədər SSRİ-nin 
siyasi xaritəsində Qırğızıstanla Qazağıstanı fərqləndirə bilməmişlər və böyiik 
bir ərazi Qırğızıstan deyə adlaııdırılmışdı. 1925-ci ildə siyasi xaritə 
dəqaqləşdirilir və Qazağızıstan ilə Qırğızıstan fərqləndirilməyə başlanır. 
1935-ci ilə qədər Orta Asiyamn bütün coğrafıyasında daxili çoxnaşmalar və 
yeni Sovet həyat tərzinə etirazlar qalmaqda davam edirdi. Bu etirazlar yeni 
siyasi sistemin kök atmasma mane olur təhsil və maarif sisteminin qurulub 
formalaşmasmı ləngidirdi.

40-cı illərdə - II Dünya Müharibəsi illərındə Qırğızıstan iqtisadiyyatı 
aqrar sahəyə əhəmiyyət verir və müharibənin ehtiyaclarına xidmət etməkdə 
idi.

Qırğızıstanın mədəni-maarif həyatı, təhsil və elm 50-ci iilərin II 
yarjsından başlayaraq inkişaf etməyə başlayır. Məktəblər, Ali təhsil 
müəssisələri və mədəniyyət ocağları açılır və çoxalır.

Qırğızıştan 40-cı illərdə çox sayda köçürülmələr hesabına etnik tərkibiııi 
də xeyli dəyişdirmişdi. Qırğızıstanda qırğızlarla yanaşı ruslar, Ukraynahlar, 
kürdlər və bir sıra digər Sovet xalqları yaşamaqda idi ki, bu da Qırğızıstan 
ərazisində rus dilini əsas ünsiyyət dilinə çevırir və qırğız dilinin dövlət dili 
kimi nüfuzunu məhdudlaşdırırdı. Bütün bunlara baxmayaraq artıq 50-ci illərin 
sonlanna doğru qırğız ədəbiyyatının gözəl nümunələri meydana gəlir, folklar 
irsinin öyrənilməsi və yeni nəşrlərin hazırlanması istiqamətində xeyli işlər 
görülürdü. 60-70-ci illərdə bu istiqamətdə işlər inkişaf edir və genişlonir.

90-ci illərin əvvələrində SSRİ-nin dağılması mərhələsində Qırğızıstan 
digər Orta Asiya Respublikaları kimi uğurlu start vəziyyətindo deyildi. 
İqtisadiyyatı əsasən kənd təssərrufatına əsaslanır, ağır və orta sənaye 
formalaşmamış və bir sıra digər problemlərlə qarşı-qarşıya idi.
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Qırğızıstan Respublikasımn Müstəqillik dövrünün ilk illori Orta 
Asiyanın digər Respublikaları kimi xüsusilə ağır mərhəlo keçmoli oldu. Orla 
Asiyada dini ekstremizm öz təsirini göstərməkdə idi. Eləcədə müstəqilliyin 
ilk illərində Qırğızıstam tərk edib gedən intellektuallar arxada böyük boşiuq 
yaratdı. Qırğızıstan cənubdan Çin iqtisadiyyatının təzyiqinə, şimal-şorqdən 
Rusiyanın siyasi təzyiqinə, müsəlman Respublikaları torəfindon islam 
ekstremizminə məruz qalmaqda idi. Qırğız xalqı çətinliklərin öhdəsindon 
uğurla gələrək, milli müstəqilliyini qoruyub saxladı və ağır addımlarla. lakin 
əzimlə irəli ınkişaf etməyə davam etdi.

Qırğızıstanın əsas kitabxanasınm yaradılması ilə əlaqədar 1934-cü ilin 
may ayının 28-də Qırğızıstan xalq komisarları xüsusi sərəncam qobul edir. 
Lakin bu asanlıqla və tezliklə baş vermir. Bu moqsədlə mərkozi şəhor 
kitabxanası və Qırğızıstan xalq komisarları sovetinin kitabxanası birloşdirildi. 
Beləliklədə Qırğızıstan Respublikasınm Dövlət Kitabxanası yaradıldı. İlk 
günlər iki şöbədən-kütləvi və elmi şöbədən ibarət təşkil olunmıışdu. 1934-cü 
ilin avgust ayının 1-də kitabxananm rəsmi açılışı keçirildi. Noyabr ayının 7- 
də elmi todqiqat işçiləri üçün oxu zalı işə düşdü. 1935-ci ilin fevral ayında 
ümumi oxu zalı açılır. May ayında səyyar fond fəaliyyətə başlayır. Respublika 
Dövlət Kitabxanasmın bütün strukturlarmı idarə edon cəmi 11 əməkdaş 
fəaliyyət göstərirdi. Onlardan yalnız ikisinin ali təhsih var idi. Kitabxananın 
ilk müdiri Xalq komisarlığı tərəfındən N.A.Samsonov təyin edildi. Sonralar 
iki qırğız əsilli şakird ştatdan kənar işə cəlb edildi. 'Iəsis oldıığu dövıdə 
kitabxanamn fondu əsasən- rus dilində, 123 nüsxə qırğız dilindo, 41 qazax 
dilində, 49 nüsxə tatar dilində, cəmi 18645 nüsxə təşkil edirdi. 1935-ci ildən 
başlayaraq bu kitabxana Qırğızıstanda çap olun kitabların və dövrü mətbuatm 
məcburi nüsxələrini almağa başlayır. Məhz bu ildən başlayaraq Qırğızıstanda 
tərcümə ədəbiyyatımn hazırlanması sürətlənir və qırğız dilindo kitah 
məhsulunun qıtlığraradan qaldırmağa başlanır.

2010-cu ildə Qırğızıstan Milli Kitabxanasının yaradılmasının 70 illiyi 
mtinasibəti ilə çap olunmuş hesabatda müstəqillik illoriııdo kitabxana 
quruculuğunun sürətli və dinamik iııkişaf etdiyini görmək olnr. Milli 
kitabxananın 70 illiyi ərəfəsində kitabxananın fondu 6 mılyon nüsxo toşkıl 
etmiş və dünya xalqlarmm 89-dilində kitab fondu formalaşmışdı. Kitabx<ına\a 
hər gün 1300 oxucu müraciət edir ki, bunların da əksəriyyəti clmi işçilor vo 
tələbələrdir. Elmin müxtəlif sahələrinə dair hər gün 300 min arayış xidmoto 
verilir.

Kitabxananın strukturuna 21 şöbə daxildir. Osas şöbolərdon b.n m,lh 
biblioqrafıya şöbəsidir. Eləcə də arxiv fondu, modəniyyot və mcosonot şobosı. 
nadir və qiymətli nəşrlər şöbəsi, xarici odəbiyyat şöbos, kıtabxananm gundohk 
fəaliyyətində qabaqçıl yer tutmaqdadır. Milli kitabxananm ohonuyyotl. hcsab
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etdiyi şöboiərdon biri də kompyuter texnologiyaları şöbəsidir. Kitabxana 
mütəxəssisbri Qırğızıstanda kitabxana quruculuğunun inkişaüm və gələcəyini 
bu şöbənin inkişafında görürlər.

Kitabxananın fəaliyyətinin strateji planlaşdjnlmasında əhəmiyyətli 
hesab cdilən 6 istiqamət müəyyənləşdirilməsidir.

1. Milli və xarici ədəbiyyat fondunun formalaşdırılması və xidmətə 
verilməsi.

2. Kitabxana fondunun mühafızəsinin təmin olunması.
3. Ölkə daxilində və xaricdə Qırğız kitabınm, eləcədə əlyazmalarmın 

axtarışı, müəyyənləşdirilməsi və alınmasının təşkili.
4. Beynəlxalq kitabxana əməkdaşlığmı təmin etmək və mərkəzi kitab 

mübadilə funksiyasmı yerinə yetirmək.
5. Abonementdə kitabxana və informasiya-biblioqrafıya xidmətini 

dövlət prioritetləri əsasında təşkil etmək.
6. Milli biblioqrafiya mərkəzi funksiyasım yerinə yetirməkiə ölkə 

daxilində və xaricdə Qırğızıstan haqqında nəşrlərin tam biblioqrafık 
kulliyatınm hazırlanması.

1999-cü ilin sonunda YUNESKO-nun həm Parişdəki qərarkahj ilə, həm 
də A.lma-atada yerləşən reqional qərarkahı ilə Qırğızıstan Respublikası Milli 
kitabxanası beynəlxalq “İrs şəbəkəsi” layıhəsinə qoşuldu. Bu layıhə əsasmda 
Qırğızıstanın milli sərvəti olan kitab mədəniyyəti elektron daşıyığılara 
köçürülməli, beynəlxalq mübadiləyə təqdim olunmalı və gələcək nasillərə 
qorıınub saxlanılması təmin olunmalı idi. Bu layıhə əsasında “Qırğızıstamn ilk 
irsi”, “Qırğızıstanm ərəb əlifbası ilə ilk qəzetləri”, “Qırğız dilində ilk çap 
kitabları” layıhələri həyata keçirildi.

1993-cu ildə Qırğızıstan Respublikasmın Dövlət tərəfindən V.İ.Lenin 
adına kitabxanası Qırğızıstan Milli kitabxanası statusu verildi. 1994-cu ildə 
Milli kitabxananın 60 illiyi təntənə ilə keçirildə və o zaman dövlətin 
prczidenti A.Akayev kitabxana ictimaitini təbrik etdi. 1995-ci ildə “manas” 
eposunun 1000 illiyi münasibəti ilə milli kitabxanada geniş fəaliyyət proqramt 
müəyyənləşdirildi və həyata keçirildi. “Manas” yubileyi ilə əlaqədar 
Respublikada tədbirlərin başlanqıcı Milli kitabxanada qoyuldu. “Dünya 
mədəııiyyətinin mirvarisi” adlt möhtəşəm bir sərgi keçirildi. 15 adda, qırğız, 
ingilis və rus dillərində bukletlər çap edildi və yayıldi. Manas tədqiqatçıları ilə 
çox sayda görüşlər keçiriidi.

Milli kitabxananın beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi 1998-ci ildə 
Almaniyanın Qöte institutunun dəstəyi ilə alman oxu zalı açıldı. Xüsusi təmir 
olunmuş oxu zalının açılışmda Qırğızıstan prezidenti ilə yanaşı Ahnaniya 
Federativ Respublikasınm Prczidenti R.Xcrsoq da iştirak etmişdi.
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Qırğızıstan Prezidentinin xüsusi fərmanı ib  1993-cü ilin oktabr a>,nın 
12-də Qırğızıstan Dövlət Kitabxanasına Milli Kitabxana statıısu verildi 1976- 
ci ildən “Qırğızıstanda kitabxana işinin tarixi” çoxcildli todqiqat işi Vap 
olunmağa başlayır. Bu tədqiqatın mərkəzi Qırğızıstan Dövlət Kitabxanasım 
sonralar isə Milli Kitabxana təyin edilir. 1934-2000-ci ilbrdə Qırğı/ıstanda 
kitabxana işinin inkişafı ilə əlaqədar xeyli məqalə və kitablar çap cdilir. Bu 
tədqiqatlarda Qırğızıstan Milli Kitabxanasının Respublikada kitabxaııa 
qııruculuğuna etdiyi rəhbərlik, həyata keçiribn metodiki işi, hazırlanan 
vəsaitlər və təcrübi fəaliyyət öz əksini məzmunlu şəkildə tatmaqdadır.

Tədqiqatların verdiyi məlumata görə Qırğızıstan Respublikasının Milli 
Kitabxanası 70 il müddətində xeyli dəyişmişdi. İxtisaslaşdırılmış. xüsusi 
layihə əsasında tikilmiş yeni binaya köçürülmuş, 250-nəfərlik yüksək ixtisaslı 
kitabxanaşünas kollektivi formalaşmış və 6 milyon nüsxədən artıq kitab və 
çap məhsulu fondu yaradılmışdı. Milli kitabxana, kitabxana-informasiya 
prosesbrinin öyrənilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi sahəsində 
Respublikada mərkəz funksiyasmı icra etməkdədir.

1991-1999-cu illərdə Milli Kitabxanamn fəaliyyatinin iimumi inkişafmı 
qiymətbndirmək məqsədi ilə kitabxana 1999-cu ildə 65 illiyi ila əlaqədar 
clmi-praktiki konfrans təşkil. etdi. Konfrans Milli Kitabxananın biitüıı 
struktudarımn fəaliyyəti barədə çixiş və miizakirələri qiymətləndirdi və III 
ıninilliyin astanasmda perspektiv və prearitetləri mitəyyənbşdirdi.

Milli kitabxana özünün ictimai missiyası kimi aşağıdakı istiqamətlnri 
müəyyənləşdirdi.

1. Cəmiyyətin həyat qabiliyyətli sahəbri; elm, mədoniyyət və təhsilin 
inkişafına xidmət etmək.

2. Milli və dünya informasiya resurslärına sərbəst va borabor əlçatarlıüın 
təmin olunması.

3. Milli informasiya məkammn genişbndirilməsi.
4. Qırğızıstanda sənədlərin mühafizəsinin təmin olunması.
5. Dünya informasiya məkamna inteqrasiya olunması.

YUNESKO-nun Kütləvi kitabxanalar barodə manifestinə osasoıı lıal-
hazırda Qırğızıstan kitabxanaları aşağıdakı pulsuz xidmətbri göstoıınokdədiı.

1. Kitabxanaya gələnləri yönəltmək və məsləhətlərin vcrilməsi.
2. Məlumat-axtarış aparatından istifadə etmək.
3. Xüsusi növ məlumat daşıyıcılarından istifado edo bilmok.
4. Oxu zallarında ədəbiyyatdan istifadə edə bilmək.

Hal-hazırda Qırğızıstan Milli Kitabxanası MDB-nin biitün mı ı 
kitabxanaları ilə əməkdaşlıq edir və kitab mübadibsini hoyata kcç.nr. Mılh 
kitabxananm kitab m übadib fondunda 30 min nüsxo elının butun sahəbıınə 
dair ədəbiyyat mövcuddur. Qırğtzıstan kitabxanaşünaslan kıtab mubalıso
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l'əaliyyətində poçt daşınmalarının xüsusilə baha olması ilə əlaqədar kitab 
mübadiləsinin istənilən qədər inkişaf etməsini qeyd edirlər. Məhz bu sabəbdən 
rəqəmsal məlumatın mübadiləsinə xüsusi diqqət yetiriiir. Milli kitabxana hər
il 300 müxtəlif növ tədbirləri həyata keçirir. Buraya konfranlar, sərgilər, 
təqdimatlar vo digər müxtəlif öikə və beynəlxalq səviyyəli tədbirlor daxildir.

2006-ci ildə Qırğızıstan Milli Kitabxanasında rus ədəbiyyatı və 
mədəniyyəti mərkəzi yaradıldı. Bu mərkəz Rusiya Milli Kitabxanası, Rusiya 
Dövlət Kitabxanası, Moskva Nekrasov adına mərkəzi şəhər kitabxanası 
tərəfındən dəstəkləndi və 3 min nüsxə kitab hədiyyə olundu. Mərkəz ilk 
gündən rus mədəniyyətinin və ədəbiyyatının təbliği ilə məşğul olmağa 
başladı.

Qeyd olunan ictimai missiyamn həyata keçirilməsi məqsədi ilə 
Qırğızıstan Milli Kitabxanası bir sıra məsələlərin həllini gündəlik 
fəaliyyətində həyata keçirməkdədir. Bunlar aşağıdakılardır.

1. Qırğızıstanda yaranan və Qırğızıstan haqqında yaranan sənədlərin 
çap olunduğu yerdən asılı olmayaraq toplamaq, mühafizə etmək və
istifadəsini təmin etmək.

2. Ölkənin inkişafı, ictimai, elmi, mədəni və tədris proseslərinin 
inkişafına xidmət edən universal fondlarm yaradılması, mühafızəsi və xidmətə 
verilməsi.

3. Kitabxana fondlarınm daimi muhafızəsi, restovrasiyası və 
qorunmasını təmin etmək.

4. Respubiikada və xaricdə Qırğız kilabının (əiyazma və çap 
kitabiarmın) axtarışmı və aiışım təmin edir.

5. M üxtəlif daşıyıcılarda əhatə oiuna bilən kitabxana fondlarının 
kataioq və kartoteklarımn elmi işlənməsini təmin etmək.

6. Respublika mübadiiə-rezerv kitab fondunun təsis edilməsi və az 
istifadə olunan ədəbiyyat fondunun müəyyəniəşdiriiməsi.

7. Ədəbiyyatın depozitar fondunu yaratmaq. (eimi, texniki və mədəni 
əhəmiyyətli hesab edilən ədəbiyyatm).

8. Oxuculara kıtabxana və informasiya-biblioqrafik xidmətin 
abonement vasitəsi ilə təşkili. Kitabxanaların ümumaçıq oiması prinsipinin 
həyata keçiriiməsi, Dövlət prioritetiərinin bu sahədə öyrəniiməsi və tətbiqi.

9. Ölkədən kənarda yaşayan qırğıziar üçün məlumat və soraq- 
bibiioqrafıya xidmətini təşkil etmək.

10. Milli Biblioqrafıyanın mərkəzi oimaq funksiyasmı həyata keçirır. 
Qırğızıstanda və öikədən kənar ölkəşünaslıq ədəbiyyatmın çari və 
petrospektiv komplektləşdirilməsi işini həyata keçirir.

11. Respublikada avtomatlaşdırıimış kitabxana-informasiya
sistemlərinin yaradıimasını təmin edir.
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12 Kıtabxanaşünashq, biblioqrafıyaşünaslıq və kitaşünashq salıosindo 
Respublıkada elmi-tədqiqat və metodiki mərkoz funksiyasını hovata keçirir

13. Kitabxana-informasiya fəaliyyəti sahosində marketinq tocriibosinı 
öyrənır və sosıoloji tədqiqatlar həyata keçirir.

14. Kıtabxanamn beynəlxalq əməkdaşlıq morkozi funksiyasıııı hoyata 
keçirir və beynoixalq aboniment və beynəlxalq kitab mübadilə morkəzi 
funksiyalarını həyata keçirir.

15. Dövlətin Respublikada kitabxana siyasətini müəyyənləşdiron 
iayıhələrin həyata keçirilməsi ilə məşğul olur.

16. Respubiikada kitabxana işçilərinin təkmilləşdirilməsini təşkil edir vo 
bu sahədə fasiiəsiz təhsildə iştirakçı olur.

Qırğızıstan Milli Kitabxanası Qırğızıstanda diyarşünaslıq ədobiyyatının 
komplektləşdirmə mərkəzidir. 70-il ərzində diyarşünaslıq ədəbiyyatının 
zəngin fondu toplanmışdı. Fondun formalaşmasına 50-ci illərdon
başlanmasına baxmayaraq qədim və nadir nüsxələrdən ibarət zəngin loııd 
təşkil olunur. P.P.Semyonova-Tyanşanskinin, V.V.Bartoldun, ( ’.
Vəlixanovun, A.N.Bernştamın əsərləri və şəxsi arxivi, 1820-ci ildo çap 
olunmuş “Məlumat ul afaq” (fars dilində), 1857-ci ildo Kazanda çap olunnuış 
“■Baburnamə”, 1564-cii ildo nəşr olunmuş “Apostol”, 1580, 1581-ci illərdə 
İvan Fyodorovun nadir və ilk çap kitablarının nüsxələri Qırğızıstan MiJli 
Kitabxanasının nadir kitablar fondunda toplanmışdı. Foııdda 
N.M.Karamzinin, A.S.Puşkinin, L.N.Tolstoyun saxlığında çap olunmuş 
nüsxolər də saxlanılmaqdadır.

Ilal-hazırda Qırğızıstanda fəaiiyyət göstərən kitabxanalar içindon 
mühüm hesab edilən və Respubiikada kitabxana-informasiya chtiyacııun 
böyük bir hissəsini öz üzərinə gölürən kitabxanalar aşağıdakılardır.

Qırğızıstanda dövlət Patent-texniki kitabxanası -  40 ildon artıqdır ki, 
foaiiyyət göstərməkdədir və Respublikada texniki ədobiyyat toplaııınası 
mühafizəsi və xidmətə verilməsi işinin təşkilatçısıdır. Kitabxananııı strııktııtu 
əsason dörd istiqamətdə müəyyənləşdirilib.

1. Dövlət Patent fondu. Respublikada ən geniş patcııt lbnduna ıııalik 
mərkozdir və hal-hazırda 15 milyon nüsxo, 23 dildo patcnt soııəd Ibıulu 
toplamışdır. Dövlət Patent Fondu Qırğr/.ıstan Rcspublikasmın strukturu 
sənaye miilkiyyotin ekspcrtizası üçün informasiya bazası funksiyasım daşıyır.

2. Kitab və dövrü nəşrlar kompleksi. 120 miıı nüsxo kitab fonduııa 
malikdir. Bu .ədəbiyyat iqtisadiyyat, təbiət clmlori, sonaye istchsalı, texııika 
saholərini əhatə edir. Kiçik və orta biznesə dair 190 adda jurııal vo digor dö\ rii 
nəşrlor saxlamlır və xidmətə veıilir.

3. Sənayə kataloqları və normativ-tcxniki s.ın.ıdLır şöhosi. 
Kitabxananın ən böyiik şöbəsi funksiyasını daşıyır vo 300 min nüsxo uııikal
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sənaye kataloqu və normativ-texniki sənədiər fondunu fbrmalaşdınb. Hal- 
hazırda Respublikanm sənaye və iqtisadiyyatmda mühüm informasiya 
xidmətini həyata keçirməkdədir.

4. Elektron informasiya şöbəsi. Kitabxananın müxtəlif elektron 
məlumat bazasını oxucuların xidmətinə verir və miiasir infornıasiya- 
texnoJogiyalarının öyrənilməsi və müxtəlif tətbiq sahələrinin oxucuların 
xidmətinə verilməsi sahəsində konkret işlər görməkdədir.

Qcyd olunduğu kimi Qırğızıstan Respublikasının Kitabxana- 
informasiya xidmətinin böyük bir hissəsini Milli Kitabxarta ilə yanaşı 
Skryabin adına Qırğtzıstan Universitet kitabxanası, səhiyyənin inkişafı 
mərkəzinin Mərkəzi elmi-tibb kitabxanası, Milli Elmlər Akademiyasmın 
mərkəzi elmi kitabxanası, Qırğızıstan Dövlət patent-texniki kitabxanası, 
Qırğızıstan Respublikasmın uşaq və gənclər kitabxanası həyata 
keçirməkdədir. Eləcə də Bişkek şəhərində Mərkəzləşdirilmiş kitabxana 
sistemi 18 şəhər, rayon fılial kitabxanaları ilə birlikdə böyük bir şəbəkə təşkil 
edir. Qeyd olunan kitabxanalarm inkişafı və müasir kitabxana-informasiya 
xidmətinin təşkili işində müasir texnologiyalarının tətbiqi, oxucu sorğularınm 
artan dinamikası və bu sorğulara cavab verə biləcək xidmətin təşkili 
Qırğızıstanda müstəqillik illərinin nailiyyəti kimi qeyd olunmalıdır.

2007-ci ilin iyun ayınm 4-dən Ankara şəhərində Türk dilli 
Cümhuriyyətlərin milli kitabxana direktordarımn konfransı işə başlandı. Milli 
Kitabxana direktorlarmın yığınçağı uzun müddətli əməkdaşhğın başlançığım 
qoydu. Bu əməkdaşhq fonunda Qırğızıstanın xüsusi fəallığı qeyd olunmalıdır. 
2009-cu ildə növbəti yığmçağın Qırğızıstanda keçirilməsi planlaşdırıldı.

2009-cu ildə Qırğızıstanda türk dilli ölkələrin Milli Kitabxanalarının 
direktorlarmın III yığınçağt öz işinə başladı. Yığınçağı Türkiyə Milli 
Kitabxanasmm direktoru Tuncel Acar açaraq, iştirakçıları salamladı və 
yığmçağm gündəliyini təstı'q etdi. 0 , Keçən il ərzində görülən işlərdən bəhs 
etdi eləcədə görüləcək işləri qeyd etdi:

1. Türk dilli ölkələrin toplu kataloqunun yaradılması haqqında məlumat.
2. 2015-ci. ilə kimi türk dilli ölkələrin Milli Kitabxanalarının 

əməkdaşlığmm əsas istiqamətlərinin müzakirəsi.
3. Türk diili ölkələrin tarixi, mədəniyyəti, elmi və dili haqqında 

məqalələrinin mübadiləsinin təşkili məsələsi.
4. Növbəti yığınçağın keçiriləcəyi yerin miiəyyənləşdirilməsi.
5. Müxtəlifməsələlər.

Gün ərzində bu məsələlər ətrafında müzakirələr dinlənildi və qərarlar 
qəbul edildi. Müzakirələr zamanı türk dilli ölkələrin toplu kataloqunun 
yaradılmasından geniş bəhs edildi. Qərara alındı ki, 2010-cu ilin mart ayında 
fürkiyədə keçiriləcək treninqə Milli Kitabxanaların toplu kataloqunun
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yaradılması yollarmı və onlardan istifadə qaydaları haqqında təlimlər 
keçiriləcəkdir.

Bir məsələ də Çingiz Aytmatovun fundamental biblioqrafiyasının 
yaradılması məsələsinə həsr edildi. Qərara ahndı ki, bu biblioqrafıyada biitiin 
türk dilli ölkələrin Milli Kitabxanalarının fondunda olan Çingi/. Aytmato\- 
haqqında olan məlumatlar öz əksini tapsın.

Daha sonra qeyd edildi ki, keçən il yığınçaqda qərara alınmış bir məsələ 
Xakasiya Dövlət Kitabxanasında türk dilli ölkələrin güşələriniıı yaradılması 
işi ilə əlaqədar olmuşdur. Qərara alındı ki, imkan daxildində hər Milli 
Kitabxana oraya ehtiyac olan ədəbiyyatı göndərsin.

Qeyd edok ki, TÜRK SOY-un 2008-ci ildə II yığınçağı Bakı şəhərində 
keçirilmiş və onun məqsəd və vəzifələrinin inkişaf etdirilməsi istiqamətindo 
xeyli əhəmiyyətli qərarlar alınmışdır.

1992-1993-cü illərdə Türk dilli respublikaların müntəzəm əlaqələri 
müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, 
Özbəkistan dövlətlərinin mədəniyyət nazirləkləri arasında müqavilənin 
imzalanması nəticəsidi. “Türk kültür və sənətləri ortaq yönəltmələri” adlanan 
və qıçağa TÜRK SOY adlanan təşkilat Rusiya Federasiyanın Başqırdıstan. 
Xakasiya, Tatanstan, Tuva, Saxa, Altay muxtar qurumlarını, Qıızcy Kıbrıs 
Türk Cümhuriyyətiııi də öz tərkibinə daxil etdi.

Son 15 ildə TÜRK SOY Türk Cümhüriyyətlərinin latın qrafıkası ilə 
əlifbaya keçidi, əlifabanm əlaqələndirilməsi kimi son dərəcə faydalı işləıi 
həyata keçirdi. Qırğızıstan keçirilən bütün tədbirlərin fəal iştirakçısı oldu və 
hal-hazırda da bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etməkdir.

Qırğızıstan MBD Parlament kitabxanaları əməkdaşlığında da fəal
iştirakçılardan biridir. . . . . .

Rusiya Federasiyası Dövlət Duması kitabxana ıdarəsınm rəısı frına
Andreevamn yazmış olduğu məqalədən məlum olur ki, 19}l-cı ıco
yaradılmış MBD parlament kitabxanalann əməkdaşlığı təşkılatının fəalıyyətı
və əməkdaşlığın müxtəlif respublikalar tərəfındən bir mənalı ve eyııı əıəcə t ə
fəal olmamışdır. . , -, .

1991-ci ildə MBD parlament kitabxanalarınm əməkdaşlıq təşkı a
aşağıdakı vəzifələri qarşıya qoymuşdu.

1. Parlament deputatlanna kitabxaııa-biblioqraHya xıdmr.1. gost.>mıA 
eləcə də parlamentlərin aparat əməkdaşlarma kitabxana xtdməlmı I0}k,l

GtlTlək
2. Hüquq, parlamentarizm və ona yaxın sahələrdə kıtab, qə/et, juınal və 

rəsmi sənədlərdən ibarət tam hüquqli kitabxana fon unun yara ı ması.
3. Rəsmi sənədlərin toplanmas., mühafizəs, və ,sl,ladəyə >a,lməs, 

işində Milli depozitar kitabxana foaliyyətini təşkil ctrnə '.

TÜRK X A L Q L A R IN IN  KİTAB VƏ KİTABXANA MƏDƏNİYYƏTİ
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4. Miiasir texnologiyaların tətbiqi ilə kitabxana resurslarının soraq- 
axtarış aparatının yaradılması.

5. Qanunvericilik və parlamentarizm ilə əiaqədar biblioqrafik 
göstəricilərin və digər informasiya analitik materialların hazırlanınası.

Müstəqil dövlətlərin parlament kitabxanalarımn əməkdaşhq şurası 
yaradılan kimi kollekliv rəsmi sənədlər fondunun forraalaşmasma xüsusi 
əhəmiyyət verməyə başladı. Eləcə də MBD ölkələrin rəsmi sənədlərinin də 
toplanması və miibadiləsi pıeoritet sahəiərdən biri hesab edildi. Hu 
istiqamətdə düşüncələr aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdi:

1 .Biz yaxın qonşu dövlətlərik və müştərək sərhədlərimiz var.
2. Onilliklərlə müştərək tarixlə biri-birimizə bağlıyıq.
3. Vahid dövlətdə və hüquqi məkana malik olmuşuq.
4. İqtisadi, siyasi, hərbi və mədəni bağlara malik olmuşuq.
5. Biz vahid dövlət olmuşuq.

Məhz bu düşüncələrdir ki, oxucu sorğularında da bu istiqamətdə olan 
informasiya ehtiyacı xüsusi yer tutur.

Parlament kitabxanalarımn ilkin fondlarımn yaradılması ilə əlaqədar 
məktubla Moskvada Rusiya Federasiyası Parlament Kitabxanasma müraciət 
ctdilər və orada olan 14 min adda qanunvericilik və parlamentarizm sahəsində 
ədəbiyyatından istifadə etmək icazəsi istənildi.

ParlamCnt kitabxanalannın əməkdaşhğı Qırğızıstandan Makeşova Anara 
tərəfindən həyata keçirilməkdədir. 2001-ci ildən başlayaraq parlamentlər arası 
rəsmi sənədlərin mübadiləsi işi həyata keçirilməyə başlamışdır. Bu 
istiqamətdə Rusiya Federsiyasmdan “Dövlət dumasında parlament 
diıiləmələri”, “Federasiyasmın xəbərləri” (illik buraxdışı) “Rusiya 
Federasiyası Dövlət hakimiyyətinin rəsmi sənədləri Qırğızıstan parlament 
kitabxanasma daxil olmaqdadır” . Eləcə də Qırğızıstan parlamentindən Rusiya 
dövlət Duması və digər MDB parlament kitabxanalarına “Qırğızıstan 
Respublikası parlamentinin xəbərlərini” “Slava Qırğızıstana” qəzeti və 
“Respublika” qəzetinin nüsxələrini müntəzəm göndərilməkdədir.

Qırğızıstan Respublikasmın parlament kitabxanası MDB parlament 
kitabxanalarının əməkdaşlığı təşkilatı çərçivəsində aşağıdakı müştərək 
fəaliyyətin fəal iştirakçısıdır.

1. Qanunların elektron kataloqlara daxil edilməsi və bütün MDB 
məkanmda istifadəsinin təmin olımması.

2. 2000-ci ildən “MDB üzvii dövlətlərinin parlament qanunvericiliyi” 
biblioqrafık göstəricisi ildə bir dəfə hazırlanır və çap olunur.

3. M üxtəlif istiqamətlərdə arayışların, dairəvi stol, konfrans və 
tədbiıiərin keçirilməsi.
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Göründüyu kimi 2000-2010-cu illərdə Qırğızıstanın ümumi sivıısi vr> 

iqtisadi inkişafı onun mədəni-maarif həyatında da öz əksini tapmaqda idi. 
Rusiyamn kitabxanaşünaslıq və biblioqrafıya sahəsində çap olunaıı clnıi 
jurnallarında Qırğız mütəxəssislərinin vaxtaşırı dərc cdilən moqalələri göstərər 
ki, son 10 ildə kitabçılıq və kitabxanaçıhq sahəsində xeyli quruculuq işləri 
körülmüşdur. Kitabxana səhəsində beynəlxalq standartların tətbiq olunması 
sahəsində xeyli irəliyə getmişdi. İFLA-nın konfranslarında müııtəzəm iştirak 
edən Qırğız kitabxanaşünasları beynəlxalq inteqrasiya proscsinin də aktiv 
iştirakçısına çevrilmişdir.
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FARS DİLLİ ƏRƏB YAZILI TÜRK ƏLYAZMA 
KİTABÇILIĞININ REPERTUARI

Klassik odəbiyyatın tədqiqatçılan əlyazma kitabşünaslığında az 
öyrənilmiş repertuar məsəbsi ilə üzləşirbr. Bu problemlər kitab tarixi və 
kitabxana tarixi mütəxəssisbrini də son dərəcə maraqlandıraıı mövzudur.

Islam dövrü fars dilli ərəbyazılı türk əlyazma kitablarının repertuarmı 
müəyyənloşdirərkən xüsusi halları ifadə edə bilən nüsxələr üzərində 
diqqətimizi təmərgüzbşdiririk. Buniardan biri Eynülqüzzat Həmədaninin 33 
illik ömründə yazmış olduğu fars dilində iki kitabdır. 24 yaşmda yazıçı 
“Ztibdətül -həqayiq” və 29 yaşında yazdığı “Təmhidat” əşərləridir. 
Əbdülməali Abdulla ibn Əbu-Bəkr Məhəmməd ibn Əli ibn əl-Həsən ibn Əli 
Miyanəçi hicri 492, (miladi 1098-ci ildə) Həmədanda əsli Təbriz yaxmhğında 
yerləşən Miyanə şəhərindən olan Azərbaycanlı ailəsində anadan olmuşdur. 
1131-ci ildə gənc filosofu dərs dediyi mədrəsənin önündə edam edirlər. Dar 
ağacma asandan sonra cəsədini neft hopdurulmuş həsirə bükıib yandırır. 
külünii havaya sovıırurlar.

Diqqətimizi 1065-ci ildə “Lüğəti fıırs” adlı çox qədim və nadir bir nüsxə 
cəlb edir. Bu lüğətin Qətran Təbriziyə və ya Əsədi Tusiyə məxstıs olması 
lıaqqmda müxtəlif fikirbrin mövcud olması barədə qeyd etmişik. Bu liiğətin 
Qətran Təbriziyə məxsus olması və Tehran kitabxanasında qədim nüsxəsinin 
saxlanması haqqında Əsgər Hüquqi 1959 -cu  ildə Tehran univeristetinin elmi 
jurnahnda məqalə dərc etdirmişdir. XI-XVI əsrbrdə hazırlanmış fars dili və 
ya fars dilli lüğərbrin tərkibi barədə lüğətbr haqqında tədqiqatlarda ətraflı 
məlumat verilir.

Bu və digər lüğətlərin tərtibatçılarınm türk, fars və ya arealın digər etnik 
qruplarma mənsub olmasından asılı olmayaraq nıüştərək mədəni irsin 
nümunələridir və dəyərli tarixi abidəbrdir. Tədqiqatçı S.İ.Bayevski yuxarıda 
adları çəkilən lüğətləri araşdıraraq bir sıra maraqh nəticələrə gəlmişdi. Bu 
nəticəbr XI-XVI əsrbrdə kütləvi oxucu marağı, oxucu ehtiyacı və ədəbi 
mühitin xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmağa imkan verir.

Türk xalqlannm kitab və kitabxana mədəniyyətində liiğətçilik fəaliyyəti 
və ənənələri ayrıca tədqiqat obyekti olmuşdu. Bu problemlə ədəbiyyat və 
lınqvist mütəxəssislərdə xeyli tədqiqatlar aparmışlar.

XI-XVI - əsrlərdə islam dünyasının şərqində fars dilli poeziyanın geniş 
yayılması, fars dilli olmayan əhaliyə poetik ifadələrin izahı, irfan məsəbləri, 
eləcə də ədobiyyatda istifadə olunan qeyri - fars sözlərinin izahı üçıin liiğət 
ehtiyacı artmaqda idi. Bu səbəbdən bir çox mütəxəssislər bu mövzuya 
müraciət etmişdir. Bədrəddin İbrahim “Fərhəngi Zəfərquya və Cahanpuya” 
əsərində özünə qədərki tərtibatçılardan fərqli olaraq lüğətini 7 bölməyə
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(bəxşə) bölərək poeziyada istifadə olunan leksik vahidləri öz snlənorindn 
olduğu kimi qatmaqanşıq deyil, ayrı-ayn, fars, ərəb, rumi və türk stfzbrirıi 
müstəqil olaraq lüğətində göstərmişdi.

Orta əsr feodal cəmiyyətində repertuarı oxucu dairəbri yaradır vo omı 
əsas komponentlərini, sifarişçi-oxucu, oxucu-cəmiyyət və kitabçılıq 
texnologiyaları müəyyən edir. Cəmiyyətin vo ədəbiyyatın inkişafınm biitün 
mərhələlərində bu mövqc özünün sabitliyini saxlamışdır. Ancaq kitabçılığın 
müxtəlif janrlarına münasibət daim hərəkətdə olmuş və zamana uyğuıı 
dəyişmışdir. Bu, təbii proses idi, çünki hər dövr özü ib  yeni qiymətləndirnıə 
kateqoriyası və meyarlar gətirirdi. Bunlar isə öz növbəsində motnbrin 
seçilməsi, üzünün köçürülməsi və yayılması qaydalarım miiəyyən edirdi. 
Tədqiqatçı O.F.Akimuşkin hesab edir ki, bir sıra qədim ədobi abidolor onlara 
sosial-ictimai marağın itməsi nəticəsində bizə çox köhnə nüsxəbr formasında 
gəlib çatmışdır. Onların da bir çoxu əlverişsiz şəraitdə saxlamldığından indiki 
zamana çatmamış və biz həmin əsərlər barədə məlumatı xeyli sonrakı 
mənbəbrdən alınq. Bir sözlə, abidəyə sosia) marağın itməsi kitabların ycnidon 
köçüriilməsi ənənəsini pozmuşdur. (215. s. 365). O.F.Akimuşkinin irəli 
sürdüyü mövqe səbəbbrdən yalnız biri kimi qəbul edilo bilər. Kitabxana 
təcriibəsi əsas verir ki, qorunub saxlanılmamış nüsxələrin tarixi vo texnoloji
səbəbi kimi aşağıdakıları qeyd edək.

1. ■ Kitaba sosial -  ictimai marağın itməsi. Bu problemə (). I-.
Akimuşkinin şərhidir.

2. Kitaba yüksək marağın mövcud olması. Bu hal kitabın kiçik 
tarixi müddətdə istifadə nəticosində sıradan çıxmasına sobəb 
olur. Yeni nüsxəbrin köçürülməsi və çoxaldılması ışı ıso
texnologiyadan asılıdır.

3. Milli, dini və siyasi təzyiq nəticəsində kitabxana fondlarınm 
bmizləndirilməsi və şəxsi kitabxanalarda qalaıı nüsxolorin 
gizbdərək qeyri münbit şəraitdə saxlanılması notıcosındo tolol

olması. .
Çoxlu miqdarda dini məzmunlu slyazmalarm qoriMiub saxlaıııms.

təəcüblii görünür. Əlbəttə, istərdik ki, Abu Abdallah Cəfnr l udok.mn W1 
vəfat etnıişdir) bOtün səkkiz poemas, və Divam, yaxud Obu Oasım I ə ən 
Ünsurinin (1039 vəfat etmişdir) iiç poemas, saxlanm.ş olsun. Həcə də Dədə 
Qorqud" kitabınm Vatikan və Drezden nüsxələnndən başqə daha 
ııüsxəsinin qorunub saxlanılması və onun ars və əıə tı m. ■ 
versiyalarmın' qorunub saxlanması arzu ediləcə (ı ;ın l a 'm ' ' nl-inu 
dünyaya baxışda bizə nisbətən başqa m ilv q c  tulurdu. Ilalııjya ... . s a .
üçün sosial təerübənin ən yüksək ümumib5dmlm,5 lorınas, ıdı. ) I .«> « 
cyni məna daş.yan sistemi yaralmışdı. S.stemdək, ,c,mmlə,də ko,l.,l
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cəmiyyətinin üzvü özünü, öz dünyasmı vahid sistemin əsaslarını və izahmı 
tapırdı (164, s. 12). Niyə, ”Tərcümeyi Tariki” (“Təbəri tarixinin” tərcüməşi”) 
əsərinin 150 niisxəsi,”Hüdud əl-aləm”, (“Dünyamn sərhədləri”) əsərinin 
yalnız bir nüsxəsi qorunub saxlanmışdı? Baxmayaraq ki, hor iki əsər X əsrdə 
tərtib oiunmuşdur. “Tərciimə” nin ən köhnə tarixi 585/1190-ci ilo, “Hüdud əl- 
aləmin tarixi 656/ 1258-ci il qoyulmuşdur. Nəcib Bəkramn XIII əsrdə 
yazılmış “Cahannamə” coğrafı əsərənin XIII, XV, XVIII əsrbrdə köçürülnuiş 
dörd surəti, Hərdizinin ümumi tarixə aid XI əsrdə yazılmış və özündo tiirk 
xalqları haqqmda nadir məlumatlar əks etdirən “Zeyn əI-əxbarV(“xəborlərin 
bəzənməsi”) əsərinin XVII və XVIII əsrlərdə köçüriilmiiş iki niisxəsi 
dövrümüzə çatmışdır.

Xalq ədəbiyyatının yazıya köçürülməsi ilə əlaqədar böyük maraq 
doğuran daha bir misal. Xalq dastanları XI-XII əsrlərdə şifahi əsər kimi daha 
genış yayılmaqda idi. Əsrlər böyu onlar peşəkar dastançılar tərəfindən 
söylənilmiş və geniş yayılmışdı. Oniarın populyarJığı da kifayət qədər geniş 
idi. Onların üzköçürməyə ehtiyacları olmaya bilər, peşəkar hekayəçilər 
tərəfindən də yayılması mümkün oia bilərdi. Qeyd etmək lazmıdır ki, “Əbu 
Müslümnəmənin bizə məlum olan nüsxələrində əksəriyyətinin Orta Asiyada 
və Şərqi Xorasanda yəqin ki, dastançılann özləri üçün surəti çıxarılmışdır.
1 ədqiqatçılar hesab edirlək ki, bu cür hadisələrin düzgün izahı bizi orta əsr 
insanımn noqteyi nəzərində olan dünya modelinə yaxınlaşdıra bilər vo oııun 
mədəni, mənəvi dünyasım başa düşməyə kömək edər.

Əlyazma kitabçılığmın repertuarı orta əsr cəmiyyətində təhsil görmüş 
adamların arasında yaranırdı. Təbiidir ki, əsər nə qədər populyar olsaydı öz 
kitab rəfində onu görmək istəyənlərin sayı çoxalırdı və bu səbəbdən kitabm 
üzü daha tez-tez köçürülürdü. Bu nöqteyi-nəzərdən statistik mənada 
Ç.A.Storinin biblioqrafik vəsaitində və A.Monzəvinin çıxarışlan, Ç.Torinin
XIX əsrə aid əsərlərində Qurançılıq üzrə, Quranın tərcüməsi, onun ucadan 
oxunuşu, punktuasiyası, orfoqrafıyası, lüğəti, Qurana şərhlər və s. 382, Tarix 
bölməsində isə, peyğəmbərlərin tarixi, Məhəmməd peyğəmbərin tərcümeyi- 
halı və ilkin İslam 1030 əsərin adı çəkilir. Aradakı fərq diqqəti cəlb edir. Əgər 
ılkın tslamın, peyğəmbərlərin tarixi, Məhəmməd peyğəmbərin həyatı 
haqqmda yazılanları dini ədəbiyyat sırasma daxil etsək, onlarm yuvarlaq sayı 
450-dır. Dıni və dünyavi məzmunlu ədəbiyyatların sayı təxminən 830 və 580 
nısbətındədır, yəni 59% - 41%. Əlbəttə, bu cür dar bazada geniş 
ümumiləşdirmə mümkün deyildir, ancaq göstəriiən əsərlərin yayılması faktı 
Çox maraqhdır. A.Monzavi özünün XIX əsrdə daxil olmaqla statistik 
çıxanşında 30447 adda tarix, coğrafiya, və kosmoqrafiya, dini, hüquq, 
sehrbazhq, hədislər, bioqrafiya, sənədlər, poemalar (10004), musiqi 277 niisxə 
və s. haqqında yazılmış əsərləri daxil etmişdir. O, göstərilən 30447 kitabı 24
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başlığa (rubrikaya) bölmüşdü. (əslində 23 başlıq, çünki 7-ci “ədəbi fonlər-’ 
başlığı 15,17, 18, 19, 20, 23 nömrələri əhatə edir. Böyükdən kiçiyo doğru 
əlyazmalarm başlıqlar üzrə sayı belədir:

1. d ivan lar - 6192; 2. sufizm  - 5758; 3. etika, siyasət, 2483; 4. 
astronom iya və nücum  - 2385; 5. fəlsəfə - 1887; 6. ehtiyac 1768; 7. ədəhi 
fənlər - 1794 8. leksikoqrafıya -1563; 9. Quran fənləri - 1504; 10. ilahiyyat - 
1347; 11. riyaz iyyat fənləri - 728; 12. təbiətin öyrənilməsi - 726: 13. 
külliyyatlar - 704; 14. ensiklopediyalar - 697; 15. məktub ntimunoləri 
m əcm uəsi - 375; 16. kim ya və əl-kim ya - 344; 17. qrammatika - 335; 18. 
natiqlik - 334; 19. əruz və heca -304; 20. bilm əcə - 296; 21. məntiq - 278; 22. 
babilik  və b əha ilik  - 236; 23. bədii yazı - 150; 24. təriqətlər - 113.

Həmin rəqəmə (yəni 30447) A.Monzəvinin statistikasında nəzoro 
ahnmamış 247 m usiqi kitabmı (kataloqun V cildində) da ələvə etsək 30724 
rəqəmi alımr. Dini-ilahiyyat məzmunlu kitabların sayı mistika da daxil 
olmaqla 11 123 ədəd, qalanları - 19601 ədəddir. Bütün yuxarıda deyilənlori 
nəzərə alsaq həm in statistika bizə dünyəvi və dini mövzular üzrə əlyazmaların 
aşağıdakı m ənzərəsini verir: 63,5% və 36,5%. A.Monzəvinin statistikasında 
olmayan, ancaq onun kataloqunun 4-cü cildinə düşmüş 10004 poetik kitabı 
biz də hesaba almamışıq, çünki onların əhatə etdiyi əsərlər mövzuya götə 
analiz olunm ahdır. Hətta 30 min kitaba görə hər hansı bir clmi nətıcə 
çıxaraıaq m ürəkkəb bibliometrik analiz tələb edir. Nəzərdən qaçırmaq olma/. 
ki, Quran, ilahiyyat və ibadətə dair əsərlərin böyük kütləsi ərob dılındo

yazılmışdır. • _ , , . .... ,
İslam dünyasm da türk xalqlarımn görkəmli sənətkarları fars dıhndo

misilsiz bədii əsərlər yaratmaqda idi. Yüksək sənətkarhq dərəcəs. clə bır vusot 
almışdı ki, artıq Azərbaycanlı Nizami ilə Firdovsinı və y a  Ş.razlı l afızlo 
Cəlaləddin Rum ini müqayisə etaıəyə heç kım cəsarət ctmırdı. urk dılın ən 
forqli olaraq farä dilində şeir yaradıcıhğı üçün dihn daşıyıcıs. olmaq zərurotı 
yox idi. Orta əsrlərdən formalaşan və inkışaf cdən bu ənənələr bu gun də bır 
sıra tiirk xalqları içərisində yaşamaqdadır. Cənubı A/ərbaycanda, 
Əfqamstanda türk mənşəli şairlər bu gün də fars d.Iındə gozol poa.k
nümunələr yaratmağa davam edirlər. , ,

Bütünəlyazmalarm miqdan. həmçinin orta əsr k.tab rcpcrUmr, M q  m 
biz heç vaxt təxmini d3 olsa təsəwttra malik oia b.iməyocy.k, Çu, k on ann 
hesaba alınmayan böyük hissəsi həmişəlık ıtı - am ış ır. a/ *
bitmərik ki, nə qədər fars əlyazması bızə qədər gəlıb çatıı jd ' ' n 
burasındadır ki, o„ minlərlə əlyazınaları kohnə arxMərt J
biblioqraflarını və arxeoqraflarınl gözləyin Son 50 ıl ə r z m d ə U d a .  
yaxud ayrı-ayr. ölkələr üzrə onlaruı təxm.n. sayını q.ymə . .
s.ra cəhdlər olmuşdur. Məsələn, X.R.ttcr hcsah cd.rd. k , lurk.jə
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kitabxanalarında 200 minə yaxın əlyazması vardır. Onlardan 124 mini 
İstanbul kitabxanalarındadır, bunlarm isə dörddə biri fars dilli əlyazmalarıdır. 
(205, s. 63-65). İranın Türkiyədəki səfırliyində uzun miiddət mədəniyyət 
attaşesi işləmiş İran alimi M.Monzəvi belə fıkirdədir ki, Türkiyədə 30-40 min 
fars dilli olyazması var.

İ.Ofşar 1966-eı ildə Tehranda keçirilən iranistlərin I Beynəlxalq 
konqresində demişdir ki, İranda (şəxsi kolleksiyalardan başqa) 59100 əlyazma 
kitabı mövcuddur. 1926-cı ildə Bakıda keçirilmiş birinci Türkoloji qurultayda 
yazılı irsimizin toplanılması və öyrənilməsi barədə maraqlı faktlar 
söylənmişdir. Lakin təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, əlyazma irsinin 
öyrənilmosində kəmiyyət və keyfıyyət ınəsələlərinə geniş yer verildiyi halda 
xalqların yaratmış olduqları müştərək mədəni abidələrin rrıilli varislik 
məsələlərinə münasibətdə geo-siyasi maraqlardan kənara çıxa bilməmiş, hotta 
əksəriyyətin qəbul etdiyi ümumi prinsiplər belə işlənib hazırlanmamışdır. 
Ç.A.Storinin biblioqrafık vəsaitinə ön söz yazmış müəlliflər hesab edirlər ki, 
“göründüyü kimi, onların ümumi sayı bir neçə yüz mindir. I leç olmazsa iki 
yüz mindən az deyildir.” (218, s. 42-67). 1971-ci ildə əlyazmaların və 
odəbiyyatın mahir bilicisi Ohtnəd Monzəvi yazırdı ki, onun hazırladığı ümumi 
kataloq özündə 60 mindən çox fars dilli əlyazma kitabı birləşdirir. Olavə olun- 
malıdır ki, həmin vaxta qədər müəllif dünyanm müxtəlif arxivlərində 
saxlanılan fars dilli əlyazmalarının 10%-dən də azmı, cəmi 53 kataloqu 
nəzərdən keçirib toplamışdı. Şübhə yoxdur ki, siyahı başa çatdırıldıqdan sonra 
(əgər bu iş bitirilərsə) bu rəqəm əhəmiyyətli dərəcədə böyüyəcəkdir. Bununla 
əlaqadar əlyazmaların 200 min sayı bizə mövcud olandan az görünür. Bu 
rəqəm, əlbəttə kifayət qədər çoxdur, ancaq müharibələrin, daxili çəkişmələrin 
alpvlarında, təbii fəlakətlərdə məhv olmuş əlyazmalarmın sayı nəzərə alııısa 
onların miqdarı qat-qat artıq olar.

O. F. Akimuşkin bu barədə yazır: “Orta əsr ərəb mənbələri 
əlyazmalardan bəhs edərkən daha böyük rəqəmlər göstərirlər. Məsələn, 
göstorilir ki, Fatimi xəlifəsi əl-Hakimin (996-1021) şəxsi kitabxanasında 2 
milyon, Kordovadakı kitabxanada 400 min əlyazması saxlanılırdı. Qeyd 
oluııan rəqəmlər reallıqdan çox əfsanədir. Orta əsrdə vəcdə gəlmiş orta əsr 
müəllifləri tərəfmdən onların miqdarı dəfələrlə artıq göstərilmişdir.”

Ən qədim fars dilli əlyazmalarından bizə gəlib çatanları XI əsrə aiddir.
A.Monzəvinin göstəricisinə görə onların sayı 12-dir. Onlardan üçünün tarixi 
dəqiq olduğundan palioqraflar, ərəb qrafıkalı fars dilli əlifbanm və əlyazma 
işinin tarixi üçün hədsiz əhəmiyyətə malikdir. Yanvar 1056-cı ildə şair vo 
gələcək leksikoqraf Oli b. Əhməd əl-Əsədi ət-Tusi Əbu Mənsur Müvəffəq əl- 
Xaravinin “Kitab əl-əbniyya‘an həka‘ik ol-ədviyyə” (“Farmakologiya üzrə 
həqiqətlərin əsası kitabı”) kitabmın kolofonuna axırıncı nöqtəni qoyanda
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fıkrinə gətirə bilməzdi ki, doqquz əsr sonra fars dili tarixində mühüm lıadisn 
olacaqdır. Tarix bu kitaba rəhm etmiş və o, hələlik, tarixi qoyulmuş ən qədinı 
fars dilli əlyazması şərəfınə nail olmuşdur. Kitabın qədimliyi onu müxtəlif 
baxımlardan nadir və birinci dərəcəli abidəyə çevirmişdir: Şərq təbabətinin 
tarixçiləri R.Zaliqman (1830-1833 və 1859-cu illərdə) və A.X.Axundov 
(1893) onu təfsilatı ilo tədqiq etmişlər. Əsərin dili R.Xorinin (1893) diqqəlinı 
özünə cəlb etmış və əsaslı araşdırılmışdır.

Bu kitabı köçürənin şəxsiyyəti dərin maraq doğurur. çiinki, fars 
ədəbiyyatı tarixində onun qələmindən çıxmış bir çox nümunələr “birinci” 
gəlməsi ilə müşaiyət olunur. 458/1066-ci ildə Naxçıvanda yaratdığı 
Qarşasbnamə” (“Gerşasb haqqinda kitab) qəhrəmanhq-epik poemasına ilk 
təqlid-tamamlamanı məhz o etmişdir. O, bir növ silsilə poemaların banisinə 
çevrilmişdir. M üəllif qələmini özünə məxsus janr olan mədhiyyə janrında da 
sınamış beş belə nümunə qoyub getmişdir. “Qarşabnamədən” sonra o, 
“Lüqati furs” əsərini yaratmışdır. Fars leksikoqrafıyasında bu . k əsər ıdı 
Müəllifın milli mənsubiyyəti haqqında tədqıqatlarda bırmonalı məluma 
verilmir. L.akin S.İ.Baevskinin Badr ad-din İbrahımm “Farxanq-ı zafarquya və 
cahanpuya” osərini tədqiq edərək maraqlı ümumıləşdırmələr etmışdır. 
Müəyyən olunmuşdur ki, Xl osrdən başlayaraq poet.k ıfadələrın mənaldim. 
təsvir etmək üçün vaxtaşın lüğətlərin tərtibinə ehtııyac d^uhırdu_ Xu:su ə 
Firdosinin Şahnaməsindən sonra bir neçə “Fərhəng! Fırdosı lu^ tı tə.t.b 
i r ;  və l t t a  orada 3rab, fars v ,  türk
edərək izah etmişlər. Deməli lüğət tərtibatında ə ı açı m ehtimah
türk dillərini mükəmməl bilməli idi. Odur h ,  tərtıbatçmın turk olma eht.mal.

Ş “Kitab əl-əbniyə” üzərinə qayıdaraq qeyd edək kı, 
nəzərdən bu kitab əyri xətli kursiv xəttınm :̂ ksı° ^  . r ki x ln s n b hu 
ümumiyo keçmoSİ yollarmı öyrənməyə o m ^  ya/) üslubunu
xətt Quran kitablarımn hazırlanmasında ^  yaZıların s.rf Quran
aradan çıxardaraq onun yerım tutmuş • +-rrı=<=Hiri1mosinV’ etdikbıi 
xəttbrindon istifadə cdərsk yazmm “d em otaük lə5d.r.lm!>S,.»

töhfəni əyani surətdə göstərır. ^vval 479/7 aprcl
Təxminən üç onillikdən sonra '  n1  Ol-mOridm

1081-ci ildə buxaralı Müstəmlının (434/1042 və * nisvayçıl.q”)
və Fəzihət Əl-müddəin” (“Ardıcıllar üçunış q, müollil'm həmvətəni
əsərinin bir hissəsinin üzü ^ L ^ o / 9 9 0  vəfat etmişdir) torof.ndən
ımam Əbu Bəkr Məhəmməd ƏLKələbəcm ^ ^  a l .tV ırüf \\. məzhob ohl ot- 
yazılmış və ilkin sufızmə həsr cdılımş ()vvotki kjmi bu
təsəovvüf’ (“Sufı tənqətı uzrə ızahdt ) K hbociinin ikinci və üçüncıı
kitabın da üzü kağrza köçürülmüş və Əl- Kələbəcm
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cildinin şərhinə həsr olunrauş, hazırda Kəraçı şəhərində Pakislanın Milli 
Muzeyində saxlanılır.

Sam anibr dövründə Buxarada insanın anatomiyasma, onun 
xəstəlikbrinə və müalicəsinə həsr olunmuş təbabət iizrə daha bir vacib əsər 
yaranır. Məhomınəd b. Zəkəriyə ər-Razi (5 şaban 313/26 oktyabr 925 vofat 
etmişdir) məktəbinin davamçısı, onuıı şagırdi Əbul Qasım Mükənəinin 
tələbəsi, məşhur yerli həkim Əbu Bəlcr b. Əhməd Əhavəynı Əl-Buxari özünün 
otuz illik təcrübəsini ümumləşdirmək qərarına gəlir. O, hokim ölduğu üçün X 
əsrin 60-70-ci illərində bu məqsədlə “kitab Əl-hidayət Əl-Mtə'‘əllimin fi-t- 
tibb” (“Təbabəti öyrənənlərə nəsihət”) əsərini yaradır. Əsər bizə üç, çox köhnə 
nüsxə formasında gəlib çatmışdır. Onlardan birinin tizü (rəbi 478) iyun-iyul 
1085-ci ildə köçurülmüşdür. Qədimliyinə görə bu, fars dilində köçiirülən 
üçüncü əlyazmasıdır. Maraqhdır ki, bu kitabı Abu Talıb b. Məhəmməd b. Əli 
Zeyd ət-Talib adlı bir şəxs əldə etmiş, əlyazmanm əvvəlində və sonunda iki 
qeyd etmişdir. 18 rəbi 682/16 iyun 1283-cü il tarixli qeyddə göslərir ki, onu 
başqa bir dəqiq nüsxəyə uyğun düzəltmişdir. 710/1310-1311 -ci i! tarixli 
qeydində yazmışdır ki, kitabı təzəcə həkimliyə başlayan oğlu Nüseynə verir. 
Dəqiq tarixi (1056, 1081 və 1085) göstərilmiş üç qədim fars dilli əlyazmalan 
bunlardır.

Bir kitabdan bir neçə nüsxəsini tutuşdursaq tam eyni surotlərə rast 
gəlmək miimkün deyil. Bu nöqteyi nəzərdən hər bir əlyazma orijinaldı. Çiinki, 
onlar bir-birinə oxşamır. Əks halda mürəkkəb və incə filoloq-mətnşünas 
sənətinə ehtiyac qalmazdı.

Bizə gəlib çatmış XI əsrə aid nüsxələrdən, cəmi 12 kitabdır. Bunların da 
çoxu dünyavi məzmunlu əsərlərdir. Onlardan 4 əlyazma təbabətə, ikisi 
astronomiyaya, ikisi leksikoqrafıyaya, biri riyaziyyata, ikisi Quran ayələrinə, 
biri sufızmə həsr olunmuşdur.

Məsələ bundadır ki, ilahiyyal və dini əsərlər bir qayda olaraq, ərəbco 
yazıhrdı. Ruhanilər arasında bu ənənə yaxın vaxtlara qədər davam etmişdir.

İslamın ilk əsrlərində İranda fars dilində yazılan elmi xarakterli əşərlərin 
sayı elə də çox olmamışdı. Onların çoxu təbii fəlakətlor, miiharibələr, bu 
regionu sarsıdan daxili çəkişmələr zamanı məhv olmuş, bir çox əlyazmalar isə 
yiiksək kefiyyətli olmadığma görə zamanvn sınağma davam gətirməmişlər.

IX-XII əsrlərdə Buxaradan Şiraza və Qəzvindəıi Bağdada dini və elmi 
odəbiyyatda ərəb dili hökmranliq etmiş, ideyaların vo fıkirlərin mübadiləsinin 
əsas vasitosi olmuşdur. Orta əsr Avropasında latın dili hökm sürürdü, fərq 
onda idi ki, bu ölü dil, ərəb isə canlı xalq dili idi. Yada salaq ki, məşhur 
hokim, kimyaçı və filosof Mühəmməd b. Zəkəriyə ər-Razi (928 vəfat 
etmişdir) bütün əsərlərini ərəbcə yazmışdır. Böyük xorəzmli Əbu Reyhan Əl- 
Biruninin (973-1048) elmi irsindən yazılmış biri-astrologiyaya həsr edilmiş
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“0t-Tafhim” traktatı fars dilində tərtib olunmuşdur. Əlbətdə hiiliin 
mütəxəssislər eyni fikirdə deyil, oks iıkirlilər hesab edirlər ki. əsər ərob 
dilində yazılmış, sonradan başqa şoxs tərəfindən fars dilinə çevrilmişdir. Obu 
Əli İbn Sinamn elmi irsinə nəzər salanda belə bir vəziyyətin şahidi oluruq. 
böyiik alimin 131 əsərindən ancaq ikisi “Danişnameyi Əlai” (“Ola əd-l)aula 
üçün müdriklik kitabı”) və təbabət traktatı “Risaləyi nəbz" (“Nəb/ lıaqqında 
traktat”) fars dilində yazılmışdır. Bu nüsxələrin də soııradan tərcümə 
olmaması haqqmda fikir yürütmək çətin deyil.

R iy a z iy y a tç ı-a s tran o m  və şair Ömər Xəyyam (1048-1131) yuxarıda 
adları çəkilən alimlər qədər məhsuldar yazmamışdır. Hazırda onun 12 traktatı 
məlumdur. Onlardan ikisi-“Nauruznamə” (“Novruz haqqında kıtab ) və 
-‘Risalə fi kulliyat əl-vücud” (“varlığın ümumiliyi haqında traktat”) tars 
dilindədir Məşhur Fəxr ad-Din Abdallah Mühəmməd ər-Razi (543/1144-cü 
ildə Rey şəhərində doğulmuş, 606/1210-cü ildə Herat şəhərındə vəlat 
etmişdir) özündən sonra ən müxtəlif mövzularda, məntıq, dılçılık, rıyazıyyat. 
təbabət, fəlsəfə və hüquq haqqında 119 əsər qoymuşdur. Onun clm adamları 
arasında ömür sürdüyünə baxmayaraq əsərbnn lmıms, oıob d. m ə
vazılmışdır. Belə misalları həddindən artıq çokmək olar, lakm bunla la
kifayətlənirik. Qeyd olunanlart ümumiləşdirərək belə bır nətıcə çıxaımaq o aı
ki. “super mədəniyyətlərin” dövıiində hans. dildə yazması yaz.çımn ın.lh 

mənsubiyyətini göstərmirdi. Avropalıların atın  ̂ ı ın ^ 
vətəndaşlarımn rus dilində yazmış olduqlan kımı supeı . . y>.
xalqlarm yaratmış olduqlan müştərək mədəniyyət ır.

291



TÜRK X ALO LARININ K İTA B VƏ K İT A B X A N A  M ƏDƏNİYYƏTİ

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. A bbash İsrafıl. A zərbaycan dastan la rınm  yayılm ası və təsiri 

m əsələləri. Bakı. “N urlan” , 2007. 272 səh.

2. Adjı Murad. O'PÇaq çolünün yavşam. Bakı, “G ənclik” . 1997, 192 səh.

3. Akalm Güfsorən. Türk düşüncə və siyasi həyatm da Əhm əd Agaoğlu. 

Bakı, “Az Orta M ”. 2004, 164 səh.

4. A llahverdiyev B. Ü m um i kitab tarixi. Bakı, 2006. 420 səh.

5. Almaz Ü. Azərbaycan-Özbək (Cıgatay) ədəbi əlaqoləıi. Bakı. 

‘•Qartal”, 2008. 326 səh.

6. Aslan Knyaz. Qədim və orta əsrlər dünya kitabxanaları. I cild. Bakı. 

“Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2007. 288 səh.

7. Aslan Knyaz. Qədim və orta əsrlər dünya kitabxanalan II cild Bak), 

“Bakı .Universiteti” nəşriyyatı, 2008. 240 səh.

8. Azadə R. M övlana Cəlaləddin Rumi. Bakı. “E lm ” , 2005. 176 səh.

9. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. Bakı, 2006.

10. Azərbaycan dövri m ətbuatı 1875-1990 (Biblioqrafıya). Bakı. 1993, 

258 səh.

11. Azərbaycan sovet ensiklopediyası. 10 cilddə. Bakı. Azərbaycan Sovet 

Ensiklopediyası nəşriyyatı. 1978.

12. A3H30Ba ©apıifla. JlpeBiıenopKCKHe ə jıeM eınu  b ;ı>ıcaxnjıniicKOH 

apaöcKOH no33HH. BaKy. «3jh>m», 2007. 120 CTp.

13. A3HM/pıcaHOB C.A., Bopohobckhh /(.T. Coopaiine b o c t o m h h x  

pyKonHcefi A k£wcmhh HayK Y36eKCKOH CCP. MocKBa. 1963. 362 c.

14. AjiHeB H rpap. OqepKi-ı HCTopHH ATpano reHi,ı. BaKy. 1989, 160 cı p.

15. AnH3ar(,e A. XpoHHKa MycyjibMaHCKHx rocy/ıapcTB (1-VII b b .  

XH^acpu) MocKBa. «yMMa», 2007. 445 CTp.

%
292

TÜRK X ALQ LARININ KİTAB VƏ KİTABXANA MƏDƏNİYYƏTİ

16. AuarojıeBHa O. I ocy;ıapcrBeııııa>ı 6 iio. iiioick;i p cc ıı\ö.iiiku 

y^GcKHCTaıı hm . A.I Iobüh. (Bcctiihk BAM). Mockiui. 2002, X" 1. I 14- 

117 cı p.

17. ApMCTponr Kapeıı. Bııojımı. (FİH0JiH0rpa(t)n>ı kiiiiiii). Mockiui. 

«ACT». 2008, 346 crp.

18. Apııo 1fl,aıiH3jn>. 1 laByxo/ıoııocop II. Mockiui. «Mojio;uih ınap;uısı». 

2009. 242 c tP .

19. ATJiac Kopaııa: 3cmjih, ııapo/ibi, Bexıı. IIIayKH Aov Xajnuı. (TII>. 

«/(hjih», 2008. 400 crp.

20. Auıpa(})H M .M . ByxapcKaa mKOjıa m hhhtiophoh >khboiihch (40-70 

ro/u>ı XVJ Beı<a). /J,yıuan6e, 1974. 310 c.

21. B aburX .M . Baburnamə. Bakı, BXQR, 2011. 432 səlı.

22. B alasaqunlu Yusif. Xoşbəxtliyə aparan elnr. Qutadqu Bili^. Bakı. 

“A vrasiya press” , 2006. 440 s.

23. Basılı D ivanlar Kataloqu. (Pr.dok Halük İspektcn) Prof.dok. Mııslafa 

İsen. A nkara. 1997, 138 səh.

24. Batı T rakya Fetih Tarihi (1261-1361). F.M chmct Dclibalta. Miinih. 

A lm anya. 2002, 240 səh.

25. Batı T rakya Fetih Tarihi (II c). Bursa. 2003. (F.M ehmel Dclibalta),

312 səh.

26. Batı T rakya Fetih Tarihi (II c). Bursa. 2004. (I;.M chmct Dclibalkı). 

272 səh.

27. Bayat Füzuli. Turk Təkkə (təsəvvöl) ədobiyyatı. Bakı. ' lılm və

rəhsil” , 2011. 440 səh.

28. B ayqara H. D ivan. Bakı, MBM, 2 0 11. 248 səh.

29. Baysal Jale. K itap və külüphanc tarilıinə qiri.ş. İstanbul. . ‘)2 səlı.

293



TÜRK  X A LQ LA R IN IN  K İTAB VƏ K İTA BX A N A  M Ə D Ə N İY Y Ə T İ

30. B irinci Ali. O sm anbəy və m atbaası. K itab iyyat dərqisi. A nkara, 2011. 

M l . 3-148 səh.

31. B udaqov B.Ə. Türk uluslarım n yer yaddaşı. B akı. “E lm '\  1994, 272 

səh.

32. B ünyadov Ziya. A zərbaycan VII-XI əsrlərdə. B akı. 2007, 424 səh.

33. Bapxo/ify’i. Kyji£>Typa Mycyjı&MaHCTBa (coMHneıiHa tom 1). MocKBa, 

1996. 490 c.

34. BapTOJibA- CoHHHeHHS. T om 7. MocKBa, 1974. 476  c.

35. BHÖJiHoxeHHaa 3i 1 hhkjione/ıwh. MocKBa. 2007, 1298 cTp.

36. BHÖJiHOTeHHoe x c j io  b PecnyÖJiHKe TaTapcran. Ka3aıib, 1997. 1.

1-23 CTp.

37. BHpyHH A öypenxaH . H36paHHwe rrpoH3Be/jerjH>ı. T om 2 Mn/uifl, 

UepeB A.B. XaınmoBa. TaiHKeHT 1963. 380 c.

38. BopncoB B.A. ,ZJ,opora k  KHHre, A opoıa k 3HaıiHio B c c th h k  BAE. 

MocKBa, 2007 N°2. 59-65 CTp.

39. Bocbopt K .3 . MycyjibMaHCKHe /jHHacTHH. MocKBa. B o c t . j i h t .  HayKa, 

1 9 7 1 ,3 2 2  CTp.

40. C abbarh  N ikpur. M uhacirət və k lassik  ədəbi irs. Bakı. “E lm ”, 2003. 

172 səh.

41. C avad  Heyət. T ürklərin  tarix və m ədən iyyətinə  b ir baxış. Bakı. 

“A sp o liq ra f’, 2009, 184 səh.

42. C əfə ro v N . Seçilm iş əsərləri. (Beş cilddə) I cild . 352 səh.

43. C əfərsoy lu  İlham i. T ürk  dillərində teon im  v ə  elnonim lər. Bakı. 2010, 

365 səh.

44. Ç ağdaşım ız M övlana. (sim pozium un m ateria lları) B akı “O guzeli”.

2008. 244 səh.

294

TÜRK X A LQ LA R IN IN  KİTAB VƏ KİTABXANA MƏDƏNİYYƏTİ

45. 4[o6poB F .H . K h c to p h h  cpe/iHea3HaTCKoro KHH>KHoro nepcıuıeıu. 

(HapOÄbl A3.HH H At|)pHKH) HCTOpHH, 3KOHOMHKa, KyjlbTVpa. MoCKliU,

1964, JV2 2.

46. D aniş-Pejux  M .T. Dabiri va navasandaji “hunər və m ordonı'’, Tchraıı. 

1 9 7 0 ^0  101-103.

47. D um an H asan. B eyazit Dövlət Kütubhanesi 100 yaşında. İstaııbul. 

1984. 154 səh.

48. D ünya tarih ində türkler. Cartel V. Findley. İstanbul, 2005. 342 solı.

49. /|a(})TapH O apxa/j. JIereH/(bi 06 AccacHHax. MocKBa, 2009. 210 cıp .

50. /JeMH/joBa M .H ., KocTbiroBa F.H. <J»on;u>ı pyKonHcı-ı h  ne>ıaıııı,ı.\ 

H3AaHHH n a  x 3biKax napo/ıoB BocroKa. MocKBa, 1963.

51. /JcıiHKe B. >ICHBonHCb HpaHa. MocKBa, «Hckvcctbo», 1938. 162 c ıp.

52. /iaAaııı CwaByuı. Teopna ({jopMajibiıoro H3o6pa3HTc;i)»noro «3)>iKa 

TKipıccKOH MHHHarropbi. CıaM6yjı, «Mc/ıa ». 2006. 124 c ı p.

53. J\yı<yBcm m  ATa-MeJiHic. THHiHCxaıı (HcıopnM '?anociiaıc:ı>ı \iupa). 

MocKBa. «MarHCTp: npec», 2004, 690 cTp.

54. /I,MHTpecBa JI.B. A jihihhp IIoBaH. /İHBaH. MocKim, 1964. 320 c.

55. /IjvrHTpneBa JI.B. TypeıjKa>ı apa6onHCbMeHiıa5i pyKonncmiH ıcıım a ım 

ee apeajıaMl MocKBa, 1987. 451-478 c.

56. ^MHTpneBa JI.B. TypKoasbiHHax apa6onncı>Mcııııa>ı pyıcı>ı 1 ncııan 

KHHra no  ee apeanraM. MocKBa, 1987. 407-451 c.

57. /(o/ıxy/ıaeBa Jl.H . no^MW H h33mh b cpcjtııcucıcoBoii MMiınaııopııoiı 

)KHBonncH. MocKBa. 1985, 307 crp.

58. ^OMaıiHiı A .A. MoHiwibCKaa HMiıepna Hnııni3n;toi'. (M nıınn n cro 

npHCMHHKH). M ocKBa3AO. «HcHTplİ0JiHrpa())». 2006, O.Ocıp.

59. ^ p c b h h ä  KHrafi. (Kopnıı /l,e6eH-<J>panK())op). Mocıcna «A (’T». 200.2. 

160 cı p.

295



TÜRK  XALQ LARININ K İTAB VƏ K İT A B X A N A  M Ə PƏ N İY Y D T i

60. Ersöz Ahmed. Alvarlı Efe hazratleri. İzmir. 1991, 162 soh.

61. Erunsal (İsmail E.Erunsal). Osmanlı vakif kütubhanəlori. Ankara 

2008, 775 səh.

62. Eskiçaqda yazı malzemeleri və kitabm oluşumu (prof.dr. Nurav 

Yıldız). Ankara, 2000. 329 səh.

63. MHpra. H c t o p h h  Bcpı>ı h  p c j i h i  h o ' j h i . i x  n/ıeii. MocKBa. 

«AKa^eMH4ecKHH rıpoeKT», 2008. 463 CTp.

64. ƏpMan Aaojh>c{). 5Kü3Hb b apeBHeM Ermrı e. M ockbq. 2008, 395 cıp.

65. ƏppnKep IOıaHH. By;mH3M. MocKBa. « O an p  rip ecc» , 2003. 304 crp.

66. Əfşar (Sadıq bəy) Məcməul-Xəvas. Bakı. “Elm”, 2008. 412 səh.

67. Əhmədov E. Dünya Milli Kitabxanaları. Bakı, 2008. 135 səh.

68. Əjdər Fərzəli. Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti. Bakı, “Nurlan”,

2008, 336 səh.

69. Əlibəyli Şəfəq. Füzulinin Farsca divani: linqvo-poetik özəlliklər. 

Bakı, 2008. 353 səh.

70. Əlibəyzadə E.M. Türk -  Azərbaycan bədii düşüncəsinin ilkin 

qaynaqlan. Bakı. “Elm”, 2007. 188 səh.

71. Əliyev Arif. Şumer dastanları. Bakı “AzAta M ” 2008, 172 səh.

72. Əliyev Q.Ə. Qafqaz tarixi. I hissə. Bakı, “Elm” . 2009, 448 səh.

73. Əliyev Yadiqar. Qədim Türk əlifbası. Bakı. 2008, 234 səh.

74. Əliyev Zöhrab. Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi. Bakı. 2007, 190 

səh.

75. Əliyeva-Kəngərli Aybəniz. Azərbaycan folklöru və kitab mədəniyyəti. 

Bakı, “Elm”. 2008. 423 səh.

76. Əlyazmalar xəzinəsində IV cildə. I cild. Bakı, “Elm”. 1976, 148 səh.

77. Əlişir Nəvai Azərb. ədəbiyyatşünaslığında məqalələr toplusu. -  Bakı,

2009, 360 s.

296

T I I R K  X A L Q L A R I N I N  K İ T A B  V Ə  K İ T A B X A N A  M Ə D Ə N İ V Y O T İ

78. Ərdəbili (Şeyx Səfıəddin Ərdobili) Qara nıəcnıuə. Bakı. .'’OO-l. 140 

solı.

79. Fazili A bdulla. Azərbaycan qədim vo ilk orta osrlor tarixi İraıı 

tarixşünaslığında. ( 111 -V11 osrlər). Bakı. "'r'lm ’". I l)84. 1()6 soh.

80. l'ərabi (Əbıı N əsr əl-Farabi ət Fürki) Flmlor I'osnit'atı. Bakı. 

•‘A dıloğlu” . 2006, 212 səh.

81. F indley Carter. Dünya tarihində Türklər. Oxford University press. 

Kitab yayım  evi. 2005, 342 səh.

82. OapBap^, M . PejınrMfl. MocKBa, «ACT». 2003. 320 crp.

83. <X>aptın Pay(}) om y . 'ƏTHoreııe3 ncTopnfl Mnrpannn rıopKCKnx 

kohcbhhkob; 3aK0H0MepH0CTH npouecca accnMiuiHHHH. BaK). 2000. 

120 cTp.

84. O ap x an rn  3a(|)a ıııy H a '6a /pKaxanııyiia. Ha;ıp a;ı-:uııı 1 lopaxtiM. 

MocKna, 1974. 200 crp.

85. O axiH eiia K.B. W c T o p n a  6n6jiHOTeMiıoı o Aeıuı n raTapcraııc. ka^aıı.

1993, 282 c.

86. Ct>HjibiıiTHHCı<HH HcaaK. Mctophh ApaöoB n Xajııi(|)ara. MocKna, 

«A CT». 2008, 349 crp .

87. G özəlgöz M. Emekli kütubhanələr. İslanbul. 1991, 180 solı

88. Uəm ədani (Ryniilqü/.zat Hommədani) Toshidat. Bakı, “ A dıloğ lıı’. 

2006, 248 səh.

89. H osənalıyev Z, Səfəvilər dövloti XVII osrdo (Avropa soy\ah lanm n 

m olıım atları osasında). B.: Burlan, 2008, 380 s.

90. Həsənov Ilacı. Azərbaycan kitabınm  inkışal morhololon. Bakı.

“A zərnoşr” . 1989, 255 səh.

91. Ilosonov Həsrət. Y zılar vo olifbalar. Bakı. 2001. 2 M  solı.

297



TÜ R K  X A LQ LA R IN IN  K İTA B VƏ K İT A B X A N A  M ƏDƏNİYYƏTİ

92. Xələfov A.A. Azərbaycanda kitabxana işinin inkişaf konsepsiyası. 

Bakı, 2010, 180 səh.

93. Xələfov A.A. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi. Dərslik. I hissə. 

Bakı. BüU, 2004. 328 səh.

94. Xələfov A.A. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi. Dərslik. 111 hissə. 

Bakı. BDU-nun nəşri. 2010

95. Xələfov A.A. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən (1920-1932)-.

B.: 1960, 187 s.

96. Xələfov A.A. H.Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi. 

(1933-1958)-B, 1974, 244 s.

97. Xələfov A.A. Kitabxana və cəmiyyət. Bakı, “Azənıəşr” . 2011, 348 

səh.

98. Xələfov A.A., Mehdiyeva N.D. XX əsrdə Türkiyədə kitabxana işi. 

Bakı Universiteti xəbərləri. Humanitar elmlər scriyası. 2008, Nü3. 231- 

242 səh.

99. X a a r  MaÖKJi. H ctophh  E ran T a . MocKBa. «ACT», 2009. 255 c ıp .

100. . XaHtiKOB H. 3aımcıcn no 3Tnorpa(J)MH nepcHH. MocKBa, 

«HayKa». 1977, 152 CTp.

101. XaHbiKOB H. DKcneAHHHH b XopacaH. M o c k h .s  «HayKa»,

1973, 216 cTp.

102. İbn al Asır. Tarix-al-Kamil. Bakı, 1940. 184 səh.

103. İki dastan. (Aydın Abi Aydın və İradə Rəsuli). Bakı, 2002. 110

səh.

104. İnçil. Stoqholm. 1995. 446 səh.

105. İranın etnik yapısı. Prof. Dr. Aygün Attar (ITaşımzadə), 

Ankara. 2006, 388 səh.

298

TÜRK  X A LQ LA R IN IN  KİTAB VƏ KİTABXANA MƏDƏNİYYƏTİ

106. istik  Server. Tilrkiyedə neşriyyat hareketleri tarihine hir bakış. 

İstanbul. 1939, 484 səh.

107. H sp aə jıt )Kepap. Knp bcjihkhh. MocKBa. «Mo.ıo;uısı ı nap,uı>ı».

2006. 239 crp .

108. HpMHaeBa T.K). HcropHa MycyjibMancKoro Mnpa: oı

XajiH(f)aTa /ıo 6jiHCTaTejibHOH ııaprbi. «Ypajr IT D » , 2000. 350 e rp.

109. UcMaHjıoB HaflHp. BHÖJiHOTeMno-ÖHÖjiHorpacjjHMecKHe n 

HH(f>opMau,HOHHbie pecypcu  Avep6aH;i/KancKoii Pecnyöjinıcır. nanbi 

pa3BHTH3, COCTOflHHe H nyiH COBepiUeHCTBOBai 1H5I. Baıc\,

«Myrap;:ı>KHM», 2005. 300 CTp.

110. H cropH a M o hto jiob . MocKBa. «ACT» Xpaıım ejıı.. 2008. 476

CTp.

111. HcTopıifl ııeqarn . AHrajıorHH. Tom 1. Mockiui. «Aciickt ııpec». 

2002. 419 cTp.

112. HcTopna nHCBMa. (əbojiiohhh ııncbMeHHoeı h ). MocKna. 

«Ekcmo». 2002, 400 crp.

113. )KaH no jib  Py. TaMepjıaH. MocKBa, «Mojıo;ıan rnap;iH«». 2006, 

295 CTp.

114. 5KeiiTflKOB A .J \. HcTopHM rypenKoro KiiH ioııe'ia ıaıııı>ı ıı 

nepHOÄHKH o r  pe(})opMbi «ITH3aMH-;ı>Ka;ı,n;ı» ;ı,o koiicihivhhh  1976. 

TıopKOjıorHHecKHH c6opıiHK 70. MocKBa, 1970.

115. )Kepap H 3pa3Jib. Knp Bcjihkhh. Mocuna, «Mojio; i;ih

rBapAHM», 2006. 239 erp.

116. )KnpMyHCKHH B.M. TıopKCKHÜ repoHMCCKHii )iıoc. Jleıım ırpa;ı

«Hayıca», 1974. 728 c ıp .

117. K afkasyah Ali. (Yar.doc.doc). İran Türk edebiyyalı aniologisı.

Ihissə. Erzurum . 2002, 500 səlı.

299



TÜ R K  X A LQ LA R IN IN  KİTAB VƏ K İTA BX A N A  M Ə D Ə N İY Y Ə T İ

118. Kazımi P.F. Krım tatar xalqıntn mədəniyyət tarixindən 

(kitabçılıq və kitabxanaçılıq mədəniyyəti). Bakı, Tarix problemlori.

2011 JVs 10, 110-119 səh.

119. Kazımi P.F. Səfəvilər dövründə Azərbaycanda kitabxana işi.

Bakı, BDU, 2008. 178 səh.

120. Kazımi P.F. Türk xalqlarımn kitab və kitabxana mədəniyyəti. 

Bakı, Kitabxanaşünaslıq və informasiya , 2011, 38-46 səh.

121. Kazımi P.F. Türk xalqlarımn kitab vo kitabxana

mədəniyyətində dastan və əsatirlər. Bakı. “Kitabxanaşünaslıq vo 

informasiya”, 2010 Ka3. səh 61-69

122. Kazımi P.F. Türk xalqlarımn kitab və kitabxana

mədəniyyətində lüğətçilik ənənələri. Bakı. “Kitabxanaşiinaslıq və 

informasiya,’ 2010 X»2, s.64-70

123. Kazımi P.F. Türk xalqlanmn kitab və kitabxana

mədəniyyətində müqəddəs kitablar. Bakı. “Kitabxanaşünashq və 

nəşriyyat işi”, 2010 J'fc2. səh. 71-82

124. Kazımi P.F. Türkmənistanda kitabxana işi. B.,

Kitabxanaşünashq və informasiya, 2012 JV»2, səh 31 -42

125. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri 

lüğəti. İki cilddə. I cild. Bakı, “Şərq-Qərb”. 2005. 416 səh.

126. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri

lüğəti. İki cilddə. I cild. Bakı, “Şərq-Qərb” . 2005. 472 səh.

127. Kramer S. Tarix Şumerdən başlanır. Bakı, 2009. 280 səh.

128. Ka/j,bipoB JT. Bo3Bpa!ueırae b othhö Kpan. MocKBa,

BHÖJiHOTeHnoe ^ejıo. JV» 14,28-31 crp .

300

TÜRK  X A LQ LARININ KİTAB VƏ KİTABXAIVA M a n : ^ i v v : v j

129. KasbieB A.IO. X ^ o h c c c tb c h h o c  o(|,opN,:,c,mc 

a3ep6aHOT<:aHCKOH pyKoıiHcııoH KHHrn XIII-XVIII h b .  Mockbu. I ()77. 

390 CTp.

130. KaHHncap B.n., Koyjı Y. Oyen. HıwyH-jM. MocKna. «Oaı.p 

npecc», 2003. 320 crp.

131. Kacı>,M0B A .r . TypKecraHCKHü cöopıımc. raımccm. 

«y3ÖeKHCTaH». 1984, 48 crp.

132. KacbiMOBa A .O . HcTopna ĞHÖJiHoreMHoro ;ıc.ıa b 

y36eKHCTaHe. YKHTyBny. 1981, 173 cTp.

133. KarajıorH , ciihckh h o63opı>ı tiopkckhx pyKoıınceii XVIII- 

XX. (nHCbMeHHbie noHHTHa BocTOKa -69). 1972. 372 crp.

134. KaTOJTHHecTBO. M hhck. «KHH>ıaibiH /iom», 200c). 384 c ı p.

135. KaHKapnııa F.O. HiK^opMaqHoıiHaa ııo/uıepacKa K y j ı , , T v p ı , ı  h

ncKyccrBa b PecnyÖJiHice TaTapcıaH. MocKBa, İjnojıııorcıconc/ıcınc. 

2002, 5. 90-92 CTp.

136. KeımeflH X. J],Bop xajiH(J)OB. MocKBa, «ACT». 2007, 412 crp .

137. KncHJieBa JT.H. O lıeM paccıca3M»aıo'i cpc/ıncıtcKonbic 

pyKoriHCH. JleHHiırpa/ı, «Hayıca». 1978, 144 cıp .

138. KjİHlHTOpHblH C.F. IlaM>ITHHK /tpCHHC 1 lopKCKOİİ 

IlHCbMeHIIOCTH H 3THOKyj[bTypiia5I HCTOpHJI HCHTpajn.HOH A iim. ( III).

«FIayKa», 2006. 591 CTp.

139. KıiHra A n0KpH(j)0B (Hckohoiihmcchkc I'juihi c;iioi). Mockiui. 

«3kcm o», 2006. 416 crp.

140. K ım ra n pa3BHTHH Kyjibrypbi napo/ton Bocıoıca: HcıopnH ıı 

coBpeMCHHocTb. JlyuıaHÖe, «Hp(j)oıı». 1990, 260 crp.

141. Kohohob A.H. MaxMy/t KanırapcKiıii n cro  «/lnııa,ı> .ıvıa,  ,,, 

rypıcH». CT. 1972. 210 c rp.

301



TÜ R K  X A LQ LARININ KİTAB VƏ K İTA BX A N A  M Ə D Ə N İY Y Ə Tİ

142. KpaM ep CaM ioajib. IIIyM epbi (HepBax UHBHJiH3annsı na 

3eMJie). MocKBa, 2009. 383 CTp.

143. KpaqKOBCKHH I4.IO. A paöcıcaa reorpa{})HHecKa« Kyjrhrypa. 

IT iopam ibie coMHHenna. T om 4. MocKBa, 1957, 320 cxp.

144. KyjiHeB 3 ., MypTa3HH M. KypaHOBe/ıenHc. BaKy, «IJlapr~ 

T ap6», 2011, 524 crp .

145. KbBJtacoB M.JI. /IpeBHeTropKCKas pyHHnecKaM nncbMeHHocTL 

l'Bpa-fHH. MocKBa, HHCTHTyT apxeoJiorHH AHCCCP. 1990, 180 crp.

146. Qaraoğlu Fazil (prof.) Türk millətinin tarixi, qurduğu dövbtlər 

və orta ata-babalan. Bakı, “Nurlar” . 2007, 384 soh.

147. Qaraşarlı Çingiz. Aralıq dənizi hövzəsinin erkən sakinbri 

Türklər. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2009. 280 səh.

148. Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə. Bakı, 

“Təhsil” . 2006, 148 səh.

149. FpHropbeB lO .B. HcTopna pyccK oro 6höjıhO'ickobc;ıcnhm 

(1700-1860 r r ) .-  M „ 1989 .-208  cTp.

150. TyjıneB JI.H. WcTopHS Hapo/ıa xyHHy. M., ACT. Acıpejı. 2010, 

700 cTp.

151. Qədim Türk ədəbiyyatı. Nizami Cəfərovun redaktəsi ilə. Bakı, 

Çaşıoğlu, 2006. 200 səh.

152. Qəmbərli Məmmədhəson. Ərəb ədəbi-bədii qaynaqlarında 

Ttirk. Bakı, “Mütərcim”. 1998. 264 səh.

153. Quliyev Elman. Türk xalqları ədəbiyyatı. Bakı, 2008. 368 səh.

154. Qurbanov Şami). Cəmallədin Əfqani və türkdünyası. Bakı,

“Az.Döv. Nəşr” . 1997. 220 səh.

155. Qüzəlgöz Mustafa. Eşekli Kütüphane. İstaııbul. 1991, 182 səh.

302

TÜRK X A L Q L A R IM N  KİTAB VƏ KİTABXANA MƏDƏNİYYOTİ

156. TaMH/tOB M. H6h KyTaft6a. ^HnaBapbi. BaKy. l l)l)7.

144 CTp.

157. 'FaMH/ıoB MMaMBep/iH. H6h KyTaiı6a /3,HnaRapn. l>aK\. 

«.3jii>m». 1997, 144 crp.

158. TopHH O.P. X errbi. Pa3pymH'rejiH BaBHJion. Mockmu ' İAO.  

«U,eHipnojiHrpa(})». 2006, 267 CTp.

159. TpyHHiıa Ə.A. K Bonpocy o nHCbMeHiıow Tpa/umnn b 

anaTOjiHCKHX naMHTHHKax. 1971, 260 CTp.

160. EyMHjıeB JI.H. /IpeBHHe TıopKH. M., «Komopob h K». 1993, 

526 CTp.

161. TyMHJieB JI.H. OTKpbiTHe Xa3apHH.- M. ACT: MocKBa. 2008. 

329 crp .

162. FyMH/feB JI.H. TwcanejıeTHe BOKpyr KacnH / M„ Aiipnc-npcc.

2009, 384 c i’p.

163. TypeBHH A .(A. KaTeropHH cpe/ıneneKOBOH Kyjıı,rypı>ı. M(kkb;i.

1972. 382 CTp.

164. L atifı Tezkiresi. Ankara. 1999, 534 səh.

165. JI03HHCKHH C.T. McTopHH rıaııCTBa. MocKBa. «Iİ0JIHTH-Vuyıı,».

1986. 3 8 2 'cTp.

166. J lo p en c  Bpıoc. Kopaıı. (BH6jiHorpa({>H» k iih ih ). Mockiui.

«A C T ». 2008, 274 crp.

167. M ahm ud Kaşqarı və onun “ Divanü liığ ə t ı t - 1 urk osəıı.

R am iz Ə skər. Bakı, “M B M ” . 2008, 432 səh.

168. ' M ahm udov  M alik. Ərəbcə yazmış A /ərbaycanh şair vo odıblərı

(V II-X II əsrlər). Bakı. 2006, 192 səh.

169. M ehdioğlu  Azər. İbn Xəldun və başqalan. Bakı. Nııılan

2007, 255 səh.

303



TÜ R K  XALQLARININ K İTA B VƏ K İT A BX A N A  M Ə D Ə N İY Y Ə Tİ

170. Mchdiyeva N. Türk xalqlarının tarixi. Bakı, 2003. 330 soh.

171. Medinede Muxammet, Türküstanda Xoya axmet. Moskva, 

1992. 160 səh.

172. Muhavvar (Muhammad bin Muhavvar) Asrar at-lauxid fi 

makamat aş-şeyx Abu Said. (tərcümə M.D.Kəzımov). Bakı, 2010. 524 

səh.

173. Muxtarova ö . lu rk  xalqlarınm tarixi. Bakı, 2008. 448 soh.

174. Musalı Vüsab. XV-XVII əsr Türk təzkirəçiliyi. Bakı. 

"Nurlan”. 2007, 270 səh.

175. Musalı Vüsalə. Osmanlı təzkirərində Azorbaycan şairləri. Bakı, 

“Nurlan”. 2009, 368 səlı.

176. Musalı Vüsalə. Türk təzkirəçiliyi (biblioqrafiya). Bakı, ’‘Elm və 

T əhsir. 2011.392 səh.

177. MaJioB C.E. riaMMiıiHKii ApeBiıerıopKCKoii ıincbM eiiııocnı. M- 

JI. 1951. 310 CTp.

178. MaMe^OB 1 İH3aMH. KapaKarınaKCKaa JiHreparypa. BaKy, 

«KHTa6 AjıeMH». 2007, 296 cıp.

179. MaMHHOBa M.3. Pe,ziKHe t])oımh,ı IlanHOifajiLiıOH 6 h 6 j i h o t c k h  

Pecny6jiHKH Y36eKHCTan. BecTHHK BAE. M ocKBa, 2002, X«3. 16-20

C T p .

180. Mapoıuu-ı /(>KacTHH. TaMcpjıan 3aBoeBarejib MHpa. MocKBa, 

«ACT». 2009, 445 cıp.

181. MaTepHajibi no hctophh Ka3axcı<nx xaHCTB XV-XVIII 

(H3BJieııeHHa H3 nepcM^cKnx h tiopkckhx comhhchhh). AjiMaara, 

1969. 360 ctP.

I

304

TÜRK X A L Q L A R IN IN  KİTAB VƏ KİTABXANA MƏDƏNİYYƏTİ

182. MaxMy^OB >Iry6. B^aHMooTiıomeHHH rocyaapcTB A kkoioii.iv 

h  Ce(})eBHZlOB c 3ano;iHoeBponeiiCKHMH cTpaHaMH. BaKy, Bi y  1991 

264 CTp.

183. Phkcoh, cDpefl B. Ko/jbi, uih^Pm, cnrHajıw h raHHUH ııepe;ui'u» 

Hii(f)opMauHH.- M.; ACT; Acıpejib;BjiB;iHMHp, BKT, 2011.- 656 crp.

184. MyÄpocTb By;w>ı. )KaH Byacenbe. Mockbu, «ACT». 2003. 

192 CTp.

185. MycTa(J)a ®Hpy3. 100 T iopkckhx nııocon. 

ƏnnHKJione^HHecKHH cnpäBOHHHK. BaKy, «Apa3». 2012,446 c rp.

186. MycTa(j)aeB. BocTOHHafl AHaroMHH o t  AK-Koıoıuıy k  

OcMaHCKOH HMiıepHH. MocKBa, «B oct.jiht». 1994, 224 cTp.

187. Nağısoylu Möhsün. XVI əsr Azərbaycan tərcümə abidəsi. 

“Şuhədanamə”. Bakı, “Nurlan”. 2003. 192 səh.

188. Nağısoylu Möhsün. Şirazinin “Gülşəni-RAZ” tərcümosi. Bakı, 

“Nurlan”. 2004. 380 səh.

189. . Nağısoylu Möhsün. Şırazinin A.Bakıxanovun “Riya/.ül-qübs" 

əsəri. Bakı, “Nurlan”. 2006. 164 səh.

190. Nağıyeva Cənnət. Azərbaycanda Cami (Əlyazmalar əsasmda).

Bakı, “Elm” . 2007, 131 səh.

191. Naxçıvani Hinduşah. Əs-sihah əl-ənəmiyyə. Bakı, "Şorq-

Qərb” . 1993, 336 səh.

192. Namazov M., Kazımi P. Türkiyə Böyük Millot Məclısı

kitabxanasının müasir fəaliyyəti. Bakı, “Kıtabxanaşunaslıq vo

informasiya” 2011 Ke2, 45 səh.

193. Novai Əlişer Xəmsə. Səmərqənd. 1940, 452 səh.

305



TÜ R K  XA LQ LA R IN IN  K İTAB VƏ K İT A B X A N A  M Ə D Ə N İY Y Ə Tİ

194. ! lajt>KHn 3 .H . CpaBHHTejibHHH arıa jıın  tckctob 

HaMaııraHCKoro KaHpcKoro cnacK a «K yTaAry-6HJiHi ». CT. 1974. 210 

c'rp.

195. naxMnnaıiM (MyxaMwa^ h 6 h  X ınm yıııax HaxqHBariH),. /(.acıyp 

aıı-KaTHÖ (j)H Tann ajı-MapaTH6. (pvkobozictbo /uim uncna rrpn 

oııpe;icjıenHrı creneHer'r). MocKBa, 1871. 566 c rp.

196. O ğuz Y. Q ədim  Türklər və passionarhq  nozəriyyəsi L.N.

Q um ilevon tədqiqatlarında. Bakı, “Ş ərq-qərb” . 2011, 192 səh.

197. O nullahi S.M . X III-X V II əsrlərdə T əbriz  şəhərin in  tarixi. Bakı,

“E lm ” . 1982, 280 səh.

198. On və O rta  A siya tiirklərinin tarix inə dair dörd anon im  m ənbə. 

B akı, “N urlan” . 2003, 192 səh.

199. P irsultanlı Sədnik Paşa. A zorbaycan əfsanə və rəvayətləriıı 

ədəbi abidələrim izlə m üqaisəli tədqiqatı. B akı, “N urlan” . 2007. 308 

səh.

200. I IcpBhlH BCeCOK»3HI>IH TKDpKOJIOrHHCCKHH C'hC3A. (26 (jreBpa.iM-5 

M apıa 1926 roAa). CTeHarpo(j)HMCCKHH oTneT. Baı<y. A C C P. 1926, 424 

c rp .

201. npaBOcnaBHe. M hhck, «Khh» h h h  ä o m » .  2006, 384 c ıp .

202. l l p 030p 0 B. C.M . HcjıaM KaK H,qeojıorHHecKajı cHcreMa. 

M ocKBa, « B oct.jih t». 2004. 471 c rp .

20 j . R əcəbov Ə., M əm m ədov Y. O rxon-Y enisey  abidələri. Bakı,

“ Y azıçı” . 1 9 9 3 ,4 0 0  səh.

204. R am iz Ə sgər türk  xalqları ədobiyyatı oçerkləri. B akı, M B M , 

2 0 1 1 ,3 2 0  səh.

205. R om aniya yazıları. Prof.dr. İrlan N asrattinoğlu . T ürk iyə. 2006, 

248 səh.

306

TÜRK  X A LQ LA R IN IN  KİTAB VƏ KİTABXANA MƏDƏNİYYƏTİ

206. R zayev A. Nəsirəddin Tusi. Bakı, “Hlm". 2001. 352 səlı.

207. R zayev Nəsir. Əcdadların izi ilə. Bakı. “Azərnəşr". İ W .  103 

səh.

208. PanoBHH A.B. Hcpbohctomhhkh no ncıopnıı paııııcıo 

xpucTHancTBa. MocKBa, «nojı.jiHT». 1990, 479 c rp.

209. PauiH^-aA-flHH. C6opHHK jıeTonHcefi. Tom 2. MocKna, 

«HayKa». 1960, 248 crp.

210. P occa6n M oppnc. 3 o j i o t o h  BeK HMitepHH M ohiojiob. CaıiKi- 

H e rep 6ypr, «EBpa3HH». 2009, 479 crp.

211. PoMCäHCKHH W .J\. AHTHHHaa HayKa. Mockiw, «HayKa». 1980.

199 crp .

212. Py )Kan Hojib. TaMepjraıı. Mockbu, «Mojio;u>« ı napaıı^''- 2006. 

295 c rp.

213. Py3HeBa O . Vİ3 hctophh co'i;ıaıın» OııöjnıorpafİJii'iccKHx 

hctohhhkob ha TeppHTopHH cpe/ı,HeH A3hh. Bccthmk B A I, Mocı<Ba.

2002, JN«3. c rp . 61-69

214. PyKonHcnaa KHHra b KyjibType uapozioB Boc-roıca. (Kimra

nepBaa). MocKBa, «Hayıca». 1987, 560 crp.

215. Sadıq (tslam  Sadıq). Şumerdə izim var. Bakı, "A zər Dövləl

N oşrV  2008, 396 səh.

216. Sehi Bey Tezkircsi. I Icşt-Bchişt. Pmf.dr. M ustafa İsen. Ankara,

1998. 302 səh.

217. Səfəv ilər dövrü kitab və kitabxanalan ümumtürk modoıııyşotı 

konteksdində / M üasir informasiya nıəkanı \ə  kilal 

Resp.E lm i,K ənt.m ateriaIları. B„ 2010.

218. CcHTOCManoB A. IIcj.erKHİ'. nyn- :ıyxo»mm> mvıporcae.mH.

MocKBa, BHÖJiHOTCKa. 1996, 42-43 c rp .

307



TÜ R K  X A LQ LA R IN IN  K İTAB VƏ K İTA BX A N A  M Ə D Ə N İY Y Ə Tİ

219. CyjıraııOB T.H . H eK oroptıe B onpocw  xy p k m e h c k o h 

cpe;j;Hea3HaTCKOH ılepcBO^HOh ;iH'reparypbi. MocKBa, 1978. 210 c rp

220. CyjiTaHOB T.H. Cpe;uıea3HaTCKaM h b o c to 'iıı(>-■ ik >pı<menc Kam 

[lO'vuıee-cpeAneBCKOBaH pyKonncHaa KHHra. MocKtia, 1987. 306 crp .

221 . Şardən Jan. Səyahətnam ə. B akı, 1994, 94 səh.

222. Şeyx Səfı tezkirəsi. (“ Səfvə tüs-so favmn XVI osr türk 

tərcüm əsi). B akı, “N urlan” , 2006, 932 səh.

223. Şərifli K am andar. A zərbaycan əlyazm a kitabı və k itabxanalan . 

B akı, “N urlan” . 2009, 190 səh.

224. Şərq m ütəfəkkirlərindən  secm ələr. B akı, “A dıloğ lu” . 2007, 328 

səh.

225. LLIopMaKOBa H .A ., Bapeııöayn H.E. B ceo6maM m ctophh khih h, 

C II. «Ilpo(|)eccH a», 2008. 392 CTp.

226. 11 tenıoB a O J I .  KaTajıor jiHrorpa4)HpoBaıiHwx khhi' na 

nepcH/ıcKOM «3biKe b eo6paHHH JIO HB A II C C C P. B /ı,ı?yx nacTHx. 

MocKBa. 1975, 400 CTp.

227. • U JepöaK A.M. TıopKCKaa pyıiHKa. C aH K T -neT epöypr, 

«H ayK a». 2001, 148 CTp.

228. Tahirli Abid. B ütün T ürk lərin  T ərcum am  (İsm ayıl bəy  

Q aspiralı). B akı, “O zan” . 2011, 240 səh.

229. T aqıoğlu  Ə jdər. Q ədim  ön A siya və ön  Q afqaz T ürk  t'ayfaları. 

B akı, “N urlan” . 2008, 800 səh.

230. T alıbov  M irzə Ə bdurrəhim . K itab  yük lü  eşşək. B akı, “ Y azıcı” . 

1979, 121 səh.

2 3 1 . Tarih N ədir. E dvard  H allet Carr. Istanbul. 2006, 180 səh.

232. Tarihi T ürk  şıvəlori. M ehm et A kalın . A nkara, 1988. 276 səh.

308

233. 1 əhmasib Mommodhtiseyn. Seçilmiş osorlori. 2 cilddo. I eild 

Bakı, “Miitərqim”. 2010, 448 səh.

234. Tuncay (Bəxtiyar Tuncay) Sakların tarixi. Dili vo odobi>_\atı. 

Bakı, 2009, 280 səh.

235. Fııncay Bəxtiyar. Qafqaz Albanlarının dili vo odobivvalı. B;ıkı. 

“Qanun”. 2010, 368 səh.

236. Türk xalqlarının nəsri antologiyası. (tərtib edoni N .C ofo rov). 

Bakı, “Çaşıoğlu”. 2007, 288 səh.

237. Türk kütabhaneleri tarihi. II baskı. İsmayıl E.Erünsal. Aııkara. 

1991,344 səh.

238. TauıaöaeBa Y.A. HaımoHajibHafl BnöJiHOTeKa y-jfieKnaaııa. 

BecTiiHK BAE. MocKBa, 2009-JV22, 54-57 crp.

239. TeiİM ypjın X a® np. OMap XaüaM. ( i i o o t ,  o y ın a p ı.. a a p o ııo v ı) . 

M ocKBa, «ACT». 2010, 412 crp.

240. ToKapeB C.A. PaHiıne 4)0PMbl pejınrnn. Mocı<na, «IIo;mı 

H3;ıaTb». 1990, 622 cTp.

241. Ülvi Almaz. Azərbaycan-Özbək (cıqatay) odobi olaqolori. Bakı.

2008, 326 səh.

242. Venesiyahlar Şah I Təhmasibin sarayında. Bakı, '' l'ohsiI”. 

2005. 112 səh.

243. Yarməmmədov N. XIX əsr Azərbaycan olyazma kilabı. B;ıkı, 

“Nurlan”, 2009, 152soh.

2 4 4 .  Yesevi Ahmed. Divani Hikmetlen secmolor. Aııkara. 2 0 0 0 .  5 2 4  

səh.

245. YIJNESKO-nun kitabxanalara dair biilleteni. 1957. N" 1. e 17.

TÜRK X A LQ LA R IN IN  KİTAB VƏ KİTABXANA M Ə D Ə N İW fvrİ

309



TÜ R K  X A LQ LA R IN IN  KİTAB VƏ K İTA BX A N A  M Ə D Ə N İY Y Ə Tİ

246. YMapoB A.A. AKTyanbHbie Boııpocbi pec[)opMHpoBa]iMa 

6 h 6 j i h o t c k  P e c n y 6 jiH K H  Y 3 6 e ıcH C T a H . B c c t h h k  BAE. M o c K B a ,  2009. 

JV2 1 .  5 7 - 5 8  c r p .

247. y.MapoB A.A. HanHOHajibHaM BHÖJiHOTeKa y'i6cKHcrana hm . 

A .H oB an . BecraH K  BAE. M ocKBa, 2010. N«2. 62-65 crp .

248. yoTT y.M. BjiHÄHHe HCJiaMa n a  cpe;uıeBCK0 i?}(0  EBpoııy. 

CÜB. «flHJia», 2008. 192 CTp.

249. K)xMa M.H. O n e p K n  n o  n c r o p H H  B o j d k c k o h  B o j ır a p H H  

H e 6 o K c a p b i ,  2011, 356 C Tp.

250. 5Jht J^ koh . XpHCTHaHCTBO. M ocKBa, «FpaH/r». 2003, 384 CTp.

310

TÜ R K  X A LQ LA R IN IN  KİTAB VƏ K İ T A B X A N A  M a n ; ı v i v v W |

MÜNDƏRİCAT

Türk xalqlarınıtı əlyazma kitabı va onun yayılma arealı 
Yazının başlanğıcı...................................................
Qədim dünyanın əsas yazı sistemləri. Mixi ya/i
Şumer yazıları......................................................
Heroqlif.......................................................................
İlk əlifbaların ortaya çtxması.......................................
Ərəb əlifbası.....................................................................
Orxon əlifbası.................................................................
Uyğur əlifbası.....................................................................
Moqoi yazısı..............................................................................
Ağvan əlifbası............................................................................

Müqoddəs kitablar və kitabxanalar............................................................. 33
Quran....................................................................................................................... ..
Yəhudiiikdə müqəddəs kitablar və tövrat...................................................... 35
Xristianlıqda müqəddəs kitablar....................................................................... 31;
Bəhailik............................................. ......................................................................44
Şamanizm...............................................................................................................45
Buddanın miiqəddəs kitabları............................................................................46
Zərdüştilik...............................................................................................................45
İnduizmdə müqəddəs kitablar............................................................................47
Daosizm ..................................................................................................................48
Kitab və kitabxana mədəniyyətində Türk xalqlarının dastan və əsatirləri.. 50
I urk xalqlarımn kitab və kitabxana mədəniyyətində lüğətçilik ənənələri... 56

İslam dövrü m ədəniyyətində Əlyazma k itab ı............................................64
Olyazma kitabı və y a z ı........................................................................................65
Xətt və xətt üslubları............................................................................................ (>8
Kufi xətt üslubu ..................................................................................................... 72
Mühəkkək xətti......................................................................................................73
Reyhani xətti.......................................................................................................... 74
Suls xətti................................................................................................................. 74
Tauki xətti............................................................................................................... 75
Rika xətti................................................................................................................. 76
Nəsx xətti................................................................................................................ 76
Təlik xətti................................................................................................................ 77
Şikəsteyi-təlik xətti..............................................................................................78
Nəstəlik xətti...........................................................................................................
Şikəsteyi nəstəlik xətti......................................................................................... ^'

311



TÜRK  XALQ LA R IN IN  K İTAB VƏ K İTA BX A N A  M Ə D Ə N İY Y Ə Tİ

Bədii yazı sanətkarlığı.........................................................................................83
Xəttatlıq sənəti, təlim və peşəkarlıq....................................................................85
Olyazma kitabının istehsalatında xəttatın statusu və sosial vəziyyəti........94
Xəttat əməyinin keyfıyyəti və qiymətləndirilməsi..........................................105

Əlyazma kitabının yayımı və kitab ticarəti.................................................. 112

Orta əsr kitabxanalarında oxucu problemləri............................................ 119

Türkiyyədə ərəbyazılı türk əlyazma kitabı və kitabxanalar...................125

Türkiyədə kitab çapma başlanması və Osmanbəy mətbəəsi............ ............. 145
Türkiyə cumhuriyyətində kitabxana işinin inkişafı......................................... 150
Türkiyə cumhuriyyəti milli kitabxanasının yaradılması və fəaliyyəti......... 161
Türkiyə cumhuriyyəti Böyük millət məclisi kitabxanası və müasir kitabxana 
xidməti........................................ ............................................................................166

Qafqaz arcalmda kitab və kitabxanalar.......................................... . 170

Qipçaq çölü və ural arealı.......................................................................... . 175

Krım tatar xaİqının kitab və kitabxana mədəniyyəti........................................183
Noğaylar................................................................................................................. 186
Tatarıstanda kitab və kitabxana i ş i .................................................................... 187
Başqırdıstanda kitab və kitabxana iş i ................................................................ 195

Orta Asiya arealmda əlyazma kitab və kitabxanalar................................201

Orta Asiya və Şərqi Türkistanda əlyazma kitabı.......................................211

Türkmənistanda kitab və kitabxana mədəniyyəti..................................... 220

Şərqi Türkistan arealında kitab və kitabxanalar.............................................. 226

Özbəkistanda kitabxana işi...............................................................................232

Özbəkistan respublikasında milli kitabxana.....................................................246

Qazaxıstanda kitabxana iş i............................................................................ 259

Qırğızıstanda kitab və kitabxana iş i..............................................................273

312

TÜRK  X A LQ LA R IN IN  KİTAB VƏ KİTABXANA M a n iw iv v : v r j

Fars dilli ərəb yazılı türk əlyaznıa kitabçılığının repcrtuarı

Ədəbiyyat siyahısı...............................................

Mündəricat................................. .

313



Çapa im/alanmi'jdır 07.09.2012. K ağı/ formatı 70x100 1/16.
Hacmi 19,75 y.v., Sayı 250._______________

«AIK » nsşriyyatı.


