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ideyası
Yaz saq ki, Ame ri ka nı ilk də fə 

Nə si rəd din Tu si kəşf edib, bu fakt 
yan lış qə bul edi lə cək. Çün ki o, nə 
dün ya sə ya hə ti nə çı xıb, nə də hə-
min tor paq la ra ayaq ba sıb. La kin 
Ko lum bun XV əsr də ilk də fə Ame-
ri ka ya sə fə rin dən (hal bu ki o, özü 
də Ame ri ka da ol du ğu nu bil mir di) 
200 il əv vəl Nə si rəd din Tu si özü-
nün “Zic El xa ni” ( El xa ni Cəd vəl lə-
ri) əsə rin də ha zır la dı ğı me ri dian və 
pa ra lel lər xə ri tə sin də be lə bir qu-
ru tor pa ğın ol du ğu nu bil dir miş di. 
Tu si dün ya xə ri tə si ni me ri dian lar 
üzə rin də qu rar kən, il kin sı fır me-
ri dianı nın uzun luq xətt  i ni in di ki 
Qrin viç dən 34 də rə cə qərb də qeyd 
et miş di. Adı çə ki lən xə ri tə də  256 
mən tə qə nin yer ləş di yi uzun luq və 
en dairə si gös tə ri lir. Nə si rəd din 
Tu si uzun luq dairə si nin öl çü sü nü 
Qrin viç dən 34-35 də rə cə qərb dən 
gö tü rə rək, Cə nu bi Ame ri ka nın şərq 
his sə sin dən ke çi rir. Pro fes sor Hə-
bi bul la Məm məd bəy li  bu na əsas-
la na raq be lə bir eh ti mal irə li sü rür 
ki, o döv rün ast ro nom və coğ ra fi -
ya mü tə xəs sis lə ri hə lə Ko lumb dan 
çox-çox qa baq Qərb ya rım kü rə sin-
də, son ra lar Ame ri ka ad lan dı rıl mış 
ma te ri kin var lı ğın dan xə bər dar 
imiş lər. Bu ide ya nı  isə ilk də fə ola-
raq bö yük Tu si özü nün “Zic El xa-
ni” əsə rin də səs lən di rir.

Baş qa bir fər ziy yə də Tu si nin bö-
yük lü yü nü əks et di rir. İlk də fə X-XI 
əs rin bö yük ali mi Əl Bi ru ni tə rə fi n-
dən ha zır la nan qlo bus, çox təəs süf 
ki, son ra dan av ro pa lı Mar tin Be-
hay mın adı na çı xa rıl dı. Doğ ru dur, 
onun ica dı nı da ha tək mil ləş miş, 
da ha pe şə kar iş he sab edən lər də 
ya nıl mır dı lar. Am ma Be hay mın 
ha zır la dı ğı qlo bus dan heç də fərq-
lən mə yən qlo bu su Nə si rəd din 
Tu si, məs lək da şı ilə bir gə əsa sı-
nı qoy du ğu və rəh bər lik et di-
yi   Ma ra ğa rə səd xa na sın da 
ha zır la mış dı. Azər bay can 
fəl sə fə ta ri xi nin araş dı rı cı-
sı, pro fes sor Za kir Məm-
mə dov Nə si rəd din 
Tu si nin ir si ni araş-
dı rar kən mən bə lər 
əsa sın da be lə bir 
fak tı qeyd edir 
ki, 1266-cı il də 
Ma ra ğa rə-
səd xa na sın-
da N.Tu si 
ilə bir yer-
də ça lı şan 
azər bay can lı mü-
hən dis Kə ri məd din 
Əbu bəkr Mah mud 
oğ lu Səl ma si nin 
dü zəlt di yi ci haz-
lar ara sın da içi boş 
yer kü rə si mo de li də 
olub. Üzə rin də iq lim lə-
rin təs vi ri ve ril miş bu fi  qur 
coğ ra fi  qlo bus idi. Bu nun la da Za-
kir Məm mə dov, elm alə min də ilk 
coğ ra fi  qlo bu sun al man ali mi Mar-
tin Be hay mın ha zır la ma sı haq qın da 
fi k ri el mi fakt əsa sın da tək zib edir.

Hə lə bu da son de yil. Ye rin Gü nəş 
ət ra fın da fır lan ma sı nı kəşf et mək-
lə dün ya ast ro no mi ya el mi nin ye ni 
mər hə lə si ni ya ra dan Ni ko lay Ko-
per nik də Tu si dən qi da la nan alim lər 
sı ra sın da dır. Ko per nik 1543-cü il də 
yaz dı ğı   “Göy sfe ra la rı nın fır lan-
ma sı” əsə ri nin 67-ci bö lü mün də bi ri 
di gə ri nin da xi lin də hə rə kət edən iki 
çev rə nin müəy yən qa nu nauy ğun-
luq la rın dan bəhs edir. Am ma bu ri-
ya zi bəhs Ko per nik dən 200 il əv vəl  
Tu si tə rə fi n dən de yil miş di. Həm çi-
nin, döv rün alim lə ri nin əsər lə rin də 
“Tu si cü tü” ki mi ta nı nır dı.

Tu si dən müx tə lif il lər də Nyu ton, 
Kep ler, Leyb nits, Paş ki mi alim lər 
də ya rar la nıb lar. Am ma məş hur rus 
ali mi La bo çevs ki ki mi heç kəs Tu si-
dən sui-is ti fa də et mə yib. Bu sui-is-
ti fa də nin ta rix çə si nə nə zər sa laq: 

Bö yük ali mi miz Mir zə Ka zım bəy 
Sankt-Pe ter burq da ça lı şan za man 
La bo çevs ki on dan yer li si olan 
alim Nə si rəd din Tu si nin əsər lə ri-
ni xa hiş edir. Şərq şü nas alim Mir-
zə Ka zım bəy onun xa hi şi ni ye rə 
sal mır. Tu si nin bir ne çə əsə ri ni ri-
ya ziy yat çı ya təq dim edir. Hə min 
əsər lə rin ara sın da Azər bay can elm 
ta ri xi nin ilk çap ki ta bı he sab edi-
lən “Təh ri ri- Öq le dis” əsə ri də var 
idi. “Təh ri ri-Öq le dis” an tik yu nan 
fi  lo sof, ast ro nom və ri ya ziy yat çı sı 
Evk li din əsər lə ri nin şər hi əsa sın da 
ya zıl mış dı. Əsə rin adı “Evk li din 
şər hi” ol sa da, Tu si yal nız şərh lər-
lə ki fa yət lən mə miş di. Onun ri ya zi 
nə zə riy yə lə ri nə əks olan baş qa bir 
nə zə riy yə or ta ya qoy muş, bir növ 
Qey ri-Evk lid hən də sə si ide ya sı nı 
ər sə yə gə tir miş di. La kin çox təəs-
süfl  ər ol sun ki, La bo çevs ki Mir zə  
Ka zım bə yin bəx şi şin dən ya rar-
la na raq, o əsər də ki ide ya la rı öz 
adı na çıx mış və ri ya ziy yat da Qey-
ri-Evk lid hən də sə si ad la nan pred-
me tin “əsa sı nı qoy muş du”. 

Azərbaycanın ilk çap 
kitabı 

Ma dam ki, “Təh ri ri-Öq le dis”dən 
da nış dıq, o za man əsə rin baş qa 
mə ziy yə tin dən də söh bət açaq.

Əsər Azər bay can ta ri xin də ilk çap 
olu nan ki tab dır. Elə bu de ta lı da 
Tu si nin ilk lə ri sı ra sı na da xil et mə-
li yik. Düz dür, ki ta bın çap olun du-
ğu 1594-cü il də Tu si nin ölü mün-
dən 320 il ke çir di. Am ma o, ye nə 
də il kə im za ata bil miş di. 1594-cü 
il də Ro ma nın Me di çi mət bəəsin-
də nəşr edi lən  ki tab Azər bay can 
ta ri xin də ilk çap ki ta bı ün va nı nı 
qa zan dı. Azər bay can di lin də mə-
na sı “Evk li din şər hi” olan əsər 
Ro ma dan son ra, az qa la bü tün 
dün ya nı gəz di. Lon don, İs tan-
bul, Sankt-Pe ter burq, Mə ra keş və 
baş qa yer lər də tək rar-tək rar nəşr 
edil di. Azər bay can da isə 1995-ci 
il də “Azər bay ca nın ilk çap ki ta bı” 
adı al tın da işıq üzü gör dü. Ki ta bın 
mə ziy yət lə ri haq qın da da nış dıq ca 
bit məz. Bu nun özü ay rı ca və ge niş 
söh bə tin möv zu su dur. Tək cə bu-
nu de yək ki, bu gün dün ya da az 
qa la hər ada mın əz bər bil di yi vur-
ma cəd və li ilk də fə ola raq o əsər də 
təq dim edi lib.

Molla Nəsrəddin və 
Xacə Nəsrəddin

Nə si rəd din Tu si ni biz an caq də-
qiq elm lər sa hə si nin us ta dı ki mi ta-
nı saq da, o, alim lər de miş, həm əq li, 
həm də nəq li elm lə rin sə nət ka rı idi.

Yə ni ri ya ziy yat, ast ro no mi ya, mən-
tiq lə ya na şı, həm də ədə biy yat şü-
nas lıq, fəl sə fə, fi qh, mu si qi şü nas lıq 
ki mi sa hə lə ri də də rin dən bi lir di. 
Hə lə sağ lı ğın da tər tib olu nan 57 
ki tab dan iba rət ka ta lo qun da adı-
çə ki lən sa hə lə rin hər bi ri nə aid 
də yər li əsər lə rə rast gə li nir di. Mə-
sə lən, onun əruz dən bəhs edən, 
cə mi 70 sə hi fə dən iba rət əsə ri or ta 
əsr di van ədə biy ya tın da bu vəz nə 
ye ni ba xı şı mey da na gə tir di. Nəq-
li elm lər sa hə si nin də bi li ci si ki-
mi ta nı nan Tu si, hik mət və kə lam 
elm lə ri ni də də rin dən əxz et miş di. 
Pro fes sor Məm mə da ğa Sol ta nov 
1952-ci il də “Azər bay can” jur na lın-
da yaz dı ğı mə qa lə lə rin bi rin də bu 
xü sus la ra əsas la na raq, bə zi el mi 
fakt la ra söy kə nə rək məş hur ha zır-
ca vab bi li ci Mol la Nəs rəd di nin elə 
Xa cə Nə si rəd din Tu si ol du ğu nu 
qeyd edir. O, haq qın da bəhs olu-
nan mə qa lə də aşa ğı da kı fakt la rı 
əsas gə ti rə rək, Mol la Nəs rəd di nin 
Tu si nin elə özü ol du ğu nu bil di rir:

“Mоl la Nəs rəd din möv zu su 
üzə rin də еl mi-təd qi qat işi apa ran 
Avrо pa və Şərq alim lə ri ya zır lar ki, 
Mоl la Nəs rəd din adı bu qə dər şöh-
rət ta pa bil məz di. Bu şöh rət li şəх sin 
adın da кı “Nəs rəd din”, şüb hə siz, 
XIII əsr də Хa cə Nə si rəd din Tu si dən 
baş qa bir adam la bağ lı dе yil dir.

Bə zi qə dim daş ça pı, litоq ra fi к 
məz hə кə və lə ti fə кi tab la rın da кı 
Mоl la Nəs rəd din lə ti fə lə ri sı ra sın-
da açıq dan-açı ğa Mоl la Nəs rəd din, 
Хa cə Nə si rəd din, hətt  a Nə si rəd din 
Tu si adı na tə sa düf еdi riк (Mə sə lən, 
“Lə taif və zə raif”, səh.12).

Хa cə Nə si rəd din Tu si nin «Əх la qi 
Na si ri» кi mi məş hur bir əsə ri var 
кi, bu ra da о, Hü la кü хan ilə оlan 

ün siy yə tin də bə zi lə ti fə lər də 
iş lə dib. Bu lə ti fə lər еy ni ilə 

Mоl la Nəs rəd di nin lə ti-
fə lə ri кi mi məş hur dur”. 

Tusi əfsanəsi
1201-ci Tus şə hə rin-

də ana dan olan Xa cə 
Nə si rəd di nin öv lad-
la rı, nə və-nə ti cə lə ri 
son ra dan Or du ba da 
köç dü. Şah Ab bas bö-
yük ali mə gö rə onun 
Or du bad da kı bü tün 
şə cə rə si ni ver gi dən 
azad et di. Özü isə 

öm rü nü Bağ dad da 
ba şa vur du. Tu si-
nin dəf ni ilə bağ lı 
çox qə ri bə bir əf sa nə 

var: Onu Bağ dad da 
imam Mu se yi Ka zı-

mın mə za rı nın ya nın-
da dəfn et mək is tə yir-

lər. Tor pa ğı qa zar kən 
elə qaz dıq la rı yer dən bir 

sər da bə aş kar olu nur. Sər-
da bə nin üzə rin də ki ya zı-

lar dan bəl li olur ki, ora da 
xey li müd dət əv vəl öl müş, 

la kin baş qa ye rə gö mül müş 
xə li fə dəfn edil mə li imiş. Da ha 

doğ ru su, hə min xə li fə onu özü-
nün mə za rı ki mi elə sağ lı ğın da ha-

zır lat dı rıb mış. Am ma müəy yən 
sə bəb dən ora da dəfn olun mur, 
sər da bə də uzun za man dan 
son ra ye rin al tın da qa lır. Am-

ma ən təəc cüb lən di ri ci mə qam 
sər da bə nin ti kin ti si nə baş lan dı ğı 

gün, ay və il, elə Nə si rəd din 
Tu si nin ana dan ol du ğu 
gün, ay və il lə bir olur. Ali-

mi dəfn edən lər sər da bə nin 
üzə rin də bu ya zı lı ta ri xi gö rən də 

hey rət lə nir lər. Nə si rəd din Tu si ni 
elə “öz ye rin də” dəfn edir lər.

Elmin NURİ
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Bö yük ali mi miz Mir zə Ka zım bəy 
Sankt-Pe ter burq da ça lı şan za man 
La bo çevs ki on dan yer li si olan 
alim Nə si rəd din Tu si nin əsər lə ri-
ni xa hiş edir. Şərq şü nas alim Mir-
zə Ka zım bəy onun xa hi şi ni ye rə 
sal mır. Tu si nin bir ne çə əsə ri ni ri-
ya ziy yat çı ya təq dim edir. Hə min 

ta ri xi nin ilk çap ki ta bı he sab edi-
lən “Təh ri ri- Öq le dis” əsə ri də var 
idi. “Təh ri ri-Öq le dis” an tik yu nan 

Döv rün bö yük en sik lo pe dik ali mi Xa cə Nə si rəd din Tu-
si nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı, el mi fəaliy yə ti ba rə  də çox 
ya zı lıb. Təq dim olu na caq ya zı da isə  ək sər hal lar da 
haq qı tap da la nan, müasir dil lə de sək, “müəl lif lik 

hü qu qu po zu lan” bir alim dən söh bət açı la caq. Əs lin də bö-
yük Tu si nin bu yö nü nü işıq lan dır maq, müəl li fi ol du ğu ilk lə ri 
xa tır la maq onun bioq ra fi ya sı na to xun maq dan da ha va cib dir. 
Azər bay can el min də ay rı-ay rı vaxt lar da Za kir Məm mə dov, Fər-
man Ey va zov, Əli Ba ba yev, elə cə də bir çox alim lər Tu si dən 
da nı şar kən Av ro pa da ge niş ya yı lan bir çox el mi mət ləb lə ri 
məhz onun ya rat dı ğı nı qeyd edib lər.

ki, o döv rün ast ro nom və coğ ra fi -
ya mü tə xəs sis lə ri hə lə Ko lumb dan 
çox-çox qa baq Qərb ya rım kü rə sin-
də, son ra lar Ame ri ka ad lan dı rıl mış 
ma te ri kin var lı ğın dan xə bər dar 
imiş lər. Bu ide ya nı  isə ilk də fə ola-
raq bö yük Tu si özü nün “Zic El xa-
ni” əsə rin də səs lən di rir.

Baş qa bir fər ziy yə də Tu si nin bö-
yük lü yü nü əks et di rir. İlk də fə X-XI 
əs rin bö yük ali mi Əl Bi ru ni tə rə fi n-
dən ha zır la nan qlo bus, çox təəs süf 
ki, son ra dan av ro pa lı Mar tin Be-
hay mın adı na çı xa rıl dı. Doğ ru dur, 
onun ica dı nı da ha tək mil ləş miş, 
da ha pe şə kar iş he sab edən lər də 
ya nıl mır dı lar. Am ma Be hay mın 
ha zır la dı ğı qlo bus dan heç də fərq-
lən mə yən qlo bu su Nə si rəd din 
Tu si, məs lək da şı ilə bir gə əsa sı-
nı qoy du ğu və rəh bər lik et di-
yi   Ma ra ğa rə səd xa na sın da 
ha zır la mış dı. Azər bay can 
fəl sə fə ta ri xi nin araş dı rı cı-
sı, pro fes sor Za kir Məm-
mə dov Nə si rəd din 
Tu si nin ir si ni araş-
dı rar kən mən bə lər 
əsa sın da be lə bir 
fak tı qeyd edir 
ki, 1266-cı il də 

azər bay can lı mü-
hən dis Kə ri məd din 
Əbu bəkr Mah mud 
oğ lu Səl ma si nin 
dü zəlt di yi ci haz-
lar ara sın da içi boş 
yer kü rə si mo de li də 
olub. Üzə rin də iq lim lə-
rin təs vi ri ve ril miş bu fi  qur 
coğ ra fi  qlo bus idi. Bu nun la da Za-
kir Məm mə dov, elm alə min də ilk 
coğ ra fi  qlo bu sun al man ali mi Mar-
tin Be hay mın ha zır la ma sı haq qın da 
fi k ri el mi fakt əsa sın da tək zib edir.

Na si ri» кi mi məş hur bir əsə ri var 
кi, bu ra da о, Hü la кü хan ilə оlan 

ün siy yə tin də bə zi lə ti fə lər də 
iş lə dib. Bu lə ti fə lər еy ni ilə 

Mоl la Nəs rəd di nin lə ti-
fə lə ri кi mi məş hur dur”. 

Tusi əfsanəsi
1201-ci Tus şə hə rin-

də ana dan olan Xa cə 
Nə si rəd di nin öv lad-
la rı, nə və-nə ti cə lə ri 
son ra dan Or du ba da 
köç dü. Şah Ab bas bö-
yük ali mə gö rə onun 
Or du bad da kı bü tün 
şə cə rə si ni ver gi dən 
azad et di. Özü isə 

öm rü nü Bağ dad da 
ba şa vur du. Tu si-
nin dəf ni ilə bağ lı 
çox qə ri bə bir əf sa nə 

var: Onu Bağ dad da 
imam Mu se yi Ka zı-

mın mə za rı nın ya nın-
da dəfn et mək is tə yir-

lər. Tor pa ğı qa zar kən 
elə qaz dıq la rı yer dən bir 

sər da bə aş kar olu nur. Sər-
da bə nin üzə rin də ki ya zı-

lar dan bəl li olur ki, ora da 
xey li müd dət əv vəl öl müş, 

la kin baş qa ye rə gö mül müş 
xə li fə dəfn edil mə li imiş. Da ha 

doğ ru su, hə min xə li fə onu özü-
nün mə za rı ki mi elə sağ lı ğın da ha-

zır lat dı rıb mış. Am ma müəy yən 
sə bəb dən ora da dəfn olun mur, 
sər da bə də uzun za man dan 
son ra ye rin al tın da qa lır. Am-

ma ən təəc cüb lən di ri ci mə qam 
sər da bə nin ti kin ti si nə baş lan dı ğı 

gün, ay və il, elə Nə si rəd din 
Tu si nin ana dan ol du ğu 
gün, ay və il lə bir olur. Ali-

mi dəfn edən lər sər da bə nin 
üzə rin də bu ya zı lı ta ri xi gö rən də 

hey rət lə nir lər. Nə si rəd din Tu si ni 
elə “öz ye rin də” dəfn edir lər.

Nəsirəddin Tusinin 
oğurlanan əsərləri


