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FUZULÎ ‹LE ‹LG‹L‹ YEN‹ B‹R ESER
Aysun DEM‹REZ GÜNER‹

Fuzuî, Türk dünyas›n›n müşterek
şairlerindendir. Bugüne kadar Fuzulî
hakk›nda say›s›z ilmî çal›şma yap›lm›ş
t›r. ‹şte bunlardan biri Azerbaycan’da
Fuzuli’nin 500. doğum y›l› olmas› dola
y›s›yla yay›nlanan külliyat niteliğindeki
“Mehemmed Füzuli” adl› eserdir. Bu
çal›şma iki ciltten oluşmaktad›r. Birinci
cilt 511 sayfa, ikinci cilt ise 519 sayfadan
ibaretir. Eser, 1995 y›l›nda bas›lm›şt›r.
Eserin redaktörleri Azade Rüstem
ve Ezik Mirehmedov’dur. Birinci cildin
düzenlenmesini ve eserde yer alan aç›k
lamalar› yapan yazarlar Vecihe Feyzulla
zade ve Teymur Kerimli’dir. ‹kinci cildin
düzenlenmesini Nüşabe Arasl› ve Elmi
ra Gas›mova yapm›şlard›r. ‹kinci ciltte
yer alan aç›klamalar bölümünün yazar›
yine Nüşabe Arasl›’d›r.
Eserin yaz›m›nda ortak Türk alfabe
si kullan›lm›şt›r.
Birinci cilt iki giriş yaz›s› ile baş
lar. Bunlardan biri Azade Rüstem’in
“Mehemmed Füzuli”, diğeri ise Ezik
Mirahmedov’un “Füzuli ‹rsinin Taleyi”
“Füzuli’nin eserlerinin geleceği” başl›kl›
değerlendirmelerdir.
Daha sonra Gazeller (sf. 43-242),
Kasideler (sf. 243-270), Tercî bend
(sf. 271-278), Müseddes (sf. 279-284),
Muhammes (285-290), Murabbalar (sf.
291-296), K›t’alar (sf. 297-304), Ruba
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iler (sf. 305-314) yer al›r. Bu bölümde
208 gazel, 11 kaside, 12 terci-i bend, 16
museddes, 17 muhammes, 19 murabba,
18 k›t’a ve 36 rubai bulunmaktad›r.
“Farsça gazellerin tercümeleri” bölü
münde (sf. 315-480), 164 Farsça gazel,
E.Vahit. M. Seyitzade. M. Şebüsterli.
M. Mübaris, M. Sultanov taraf›ndan
tercüme edilmiştir. Tercüme edenlerin
isimleri “Kitab›n ‹çindekiler” bölümün
de belirtilmiştir. “‹zahlar” k›sm›nda (sf.
481-504),eserin bütününde aç›klama
gerektiren parçalar ele al›narak incelen
miştir.
“Kitab›n ‹çindekiler” bölümü en son
dad›r.
‹kinci ciltte Leylî ve Mecnun (sf.
3-196), Beng u Bade (sf. 197-228) mes
nevileri verilmiştir. Bunlardan hemen
sonra G. ‹lhami’nin tercümesini yapt›ğ›
Rind u Zahid (sf. 229-300), B. Gas›m
zade’nin Yedd-i Cam, (sf. 301-322), ve
M.M. Eşgerli’nin tercümesini yapt›ğ› S›h
hat ve Maraz (sf. 323-344) adl› eserler
yer al›r.
Sohbetû’l- esmar (sf. 345-358). Şikâ
yetnâme (sf. 359-368) ve Hadikatu’s
Suedâ (sf. 369-398) adl› eserden bir
parça ile devam eden ikinci cilt, Hadis-i
Erbain tercümesi (sf. 399-409) ile son
bulur.
Nüşabe Arasl›, yazm›ş olduğu “izah
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lar ve qeyitler” (sf. 410-518) bölümüyle
ikinci cildin bütününde aç›klama gerekti
ren k›s›mlara ›ş›k tutmaya çal›ş›r.

ilme dayand›rm›şt›r. Arapça ve Farsça’y›
da bu dillerde eser yazacak kadar iyi bil
mektedir. 1

Kitab›n sonunda “Mundericat” baş
l›ğ› ile içindekiler belirtilmiştir.

Rüstem de Fuzulî hakk›ndaki bu bil
gileri doğrular ve Fuzulînin divan edebi
yat›ndaki gazeli, uslubî yeni buluşlarla
zenginleştirdiğini, şiire ayr› bir güzellik
katt›ğ›n› belirtir (Rüstem 1995;7).

Azade Rüstem, eserin giriş bölü
münde Füzulî’nin edebi şahsiyeti, eser
leri, şiirlerindeki lirizm ve eserlerindeki
tasavvuf felsefesi gibi konularda görüşle
rini ortaya koyar. Aç›klamalar›n› yapar
ken Füzuli’nin şiirlerinden seçtiği bölüm
lerle bu aç›klamalar› destekler. Onun
görüşleri şöyle özetlenebilir:
Fuzulînin şiirleri sadece tasavvufi
nitelik taş›mamaktad›r. O, bu dünya
ya mahsus, insanî, seven kalbin his ve
heyacanlar›n› dile getirmektedir (Rüs
tem 1995:5).
Fuzulînin şiirinde rastlad›ğ›m›z gam
ve keder de ferdî değildir. ‹çtimai sars›n
t›lar onun şiirine böyle yans›m›şt›r. Rüs
tem, bu konudaki görüşlerini:
Perişan halk-› alem ah u efgan etti
ğimdendir
Perişan olduğum halk-› perişan etti
ğimdendir.
...
gibi örnek beyitlerle destekler (Rüs
tem 1995:6).
Fuzulî bütün Türk dünyas›n›n edebi
yat›nda önemli bir yere sahiptir. Eserle
rini Azeri Türkçesiyle yazm›şt›r ve divan
edebiyat›n›n en büyük şairlerindendir.
Türk dili ve edebiyat›n› bir bütün ola
rak gören Fuzuli, Çağatay şairi Lûtfî
yi. Azerî sahas›n›n büyük şairlerinden
Nesimî ve Habibî, Osmanl› sahas›nda
Ahmedî, Şeyhî ve Necatîyi beğenerek
şiirlerine nazireler yazm›ş, Nevaîden
de çok etkilenmiştir. O, devrinin bütün
ilimlerini öğrenmiş, şiirlerinin temelini
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Aruzun s›rlar›na vâk›f olan Fuzu
lî, söz ile ritmi ustal›kla birleştirmiştir
(Rüstem 1995:7) Gazellerindeki kompo
zisyon başar›l› bir şekilde kurulmuş ve
her beyit birbirinden ay›rt edilemeyecek
güzelliktedir (Rüstem 1995:10).
Can sözdür eğer bilirse insan
Sözdür ki deyirler özgedir can.
gibi, Rüstem taraf›ndan seçilmiş
örnekler Fuzulînin bedii söze verdiği
önemi aksettirir (Rüstem1995:11).
Fuzulînin nesir ve naz›mla yaz›lm›ş
Arapça ve Farsça eserleriyle ilgili bilgi
ler de veren Rüstem, Fuzulînin tercüme
edebiyat›n›n ilk örneklerini verdiğini
belirtir. Fuzulînin Camiî’den tercüme
ettiği Hadis-î Erbain (K›rk Hadis) adl›
eserini hat›rlat›r.
Türk dünyas›n›n ortak edebiyat›nda
Leylâ ve Mecnun mesnevisinin özel bir
yeri vard›r. A. Rüstem, bu eserin edebi
yat tarihi için önemine değinir. Yazara
göre, bu eser ayr›ca yerleşmiş kötü âdet
ve gelenekleri ortaya koymaktad›r.
Men gövherem özgeler hiridâr
Mende değil ihtiyâr-› bâzar.
Dövren ki meni mezada sald›
Bilmem kim idi satan kim ald›
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Rüstem, yukar›da Leylâ’n›n dilinden
söylenmiş bu buyetleri örnek göstererek,
bu m›sralar›n öz evlad›n› bir mal gibi
al›p satan bir muhîtin ahlâk anlay›ş›n›
aksettirdiğini söyler. Büyük sanatkar,
Fuzulînin aile âdet ve anâneleri taraf›n
dan ezilen, hor görülen arzu ve istekle
rini bast›rmak zorunda b›rak›lan, Şark
kad›n›n durumunu gözler önüne serdiği
ni düşünür. “Bu muhitde kad›n neinki
sevebiler, hetta “sevgi” sözünü dile bile
getirebilmezdi” der (Rüstem 1995:18).
Eserde Laylâ’n›n Mecnun’a aşk›n›
öğrenen anan›n k›z›na verdiği nasihat,
yetiştiği toplumun değer yarg›lar›yla örü
lüdür. Rüstem:

Bakî, Nefî, Nedim’dir. Yak›n dönem
sanatç›lar›ndan Tevfik Fikret ve Abdül
hak Hamit’i de onun yolundan devam
eden sanatç›lar aras›nda sayar.
Eziz Mirahmedov, “Füzuli irsinin
taleyi” (Fuzulî’nin eserlerinin geleceği
başl›kl› yaz›s›nda, busüne kadar Fuzulî
nin hayat›, eserleri, dili, içinde bulundu
ğu dönem ve Fuzulînin çağdaşlar› gibi
pekçok konunun araşt›r›l›p incelendiği
ancak kaynaklarla ilgili çal›şmalar›n az
olduğunu belirtir. (Ezizov 1995: 23).
Ezizov, Ruzulî’nin hayat› ve eserle
riyle ilgili hem yaşad›ğ› dönemde, hem
de sonraki dönemde yaz›lm›ş tezkireler
de, bilgiler bulunduğuna işaret eder. Tez
kirelerde yer alan bölümlerin tarihi aç›
dan önemini vurgular. (Ezizov 1995:24).

...
Neyçün özüne ziyan edirsen?
Yahşi ad›n› yaman edirsen

Fuzulî’nin Türkçe divan›n›n önemine
de değinen Eziz ov, bu konuda yap›lm›ş
araşt›rmalar› anar (Ezizov 1995:25).

Neyçün senete’ne ede bedgû?
Namusuna layik işmidir bu?

Fuzulî’nin eserlerinin büyük bir k›s
m›n› içine alan pek çok el yazmas› divan
ve cönklerin Azerbaycan ‹limler Akade
misi El Yazmalar› Enstitüsü’nde oldu
ğunu belirtir ve el yazmalar› ile ilglili
bilgiler verir (Ezizov 1995:26).

beyitleriyle bu düşünceyi örneklendi
rir (Rüstem 1995:19)
Yazar, yak›n şark ve özellikle Türk
sanatç›lar›n›n Fuzulî’den çok şey öğren
diğini ve onun sanat›n›n anânelerini
devam ettirdiklerini belirtir. Değişik
yüzy›llarda hem Azerbaycan’da hem
de diğer Türk Cumhiriyetlerinde Fuzu
lî’den etkilenmiş sanatç›lar›n isimleri
ni sayar. Bunlar; XVI-XVII yüzy›llarda
Azeri şairlerinden Emanî, Gövsî, Saib,
XVIII. yüzy›lda Vagif ve Vidadî, Özbek
şairlerinden Vefaî, Turdî, Neşatî, Meh
mur, Agahî, Zövgî, Türkmen şairlerin
den Mahdumgulu, Kemine, Nur Muham
med, Osmanl› sahas›nda Şeyh Galip,

Millî Folklor
142

Fuzulî’nin bas›lm›ş eserlerinin en
çok ‹stanbul ve Bakü’de bulunduğuna
işaret eden Ezizov, Fuat Köprülü, Hamit
Arasl›, Y.E. Bertels, Azade Cafer, Mira
ğa Luluzade ve Sabir Aliyev’in çal›şma
lar› ile ilgili aç›klamalar yapar.
Ezizov, 20. yüzy›lda Azerbaycan,
Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Avrupa’da
Fuzüli hakk›nda araşt›rmalar yapan
ilim adamlar›n›n isimlerini belirtir (Ezi
zov (1995: 38-39).
Ezizov’un yaz›s›ndan bu külliyatla
ilgili bilgiler de öğreniriz. Bu bilgiler
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den öğrendiğimize göre, eser Bakû’de
bas›lm›ş olan diğer külliyatlar dikkate
al›narak haz›rlanm›şt›r. 1988’de “Azer
neşr”in 2 cilt halinde yay›nlad›ğ› metin
den faydalan›lm›şt›r. Kitab› düzenleyen
ve yay›na haz›rlayanlar kitaptaki kusur
lar› gidermeye çal›şm›şlard›r. Bu amaç
la, bir çok el yazmas› ve kaynak eser
gözden geçirilmiştir. Eserin metninden
dikkati çeken, şüpheli, tart›şmaya yol
açan k›s›mlar ve ifadeler kitab› düzenle
yen ve yay›na haz›rlayanlar taraf›ndan
bertaraf edilmeye çal›ş›lm›şt›r.
Kitab›n as›l bölümü Azerbaycan
Türkçesiyle yaz›lm›ş gazeller bölümüdür.
Bu gazeller geleneksel tertip prensibi
esas al›narak s›ralanm›ş yeni beyitlerin
sonundaki harflere göre birbiri ard›na
muntazam bir şekilde dizilmiştir. Eser
de, Arapça ve Farsça şiirlerden örnekler
ve bunlar›n Azerbaycan Türkçesi ile
manzum tercümeleri verilmiştir. Ezizov,
tercüme edilen eserlerin 1988’deki neş
rinde gerekli hallerde baz› değişiklikler
yap›ld›ğ›na dikkati çekmektedir (Ezizov
1995:40).
Her iki ciltte de dönenim imlâs›
na mümkün olduğu kadar uyulmuştur.
Ancak bazen zaruret halinde bugünkü
çeviri yaz› sistemi kullan›lm›şt›r. Ezizov,
ben-men yaka-yaxa gibi örnekleri verir.
II. cilte eserlerin s›ralan›ş biraz
kar›ş›kt›r. Ancak bu cilt günümüze
kadar Bakü külliyatlar›na al›nmam›ş
Hadikatü’s Süedâ risalesinin bir par
ças›n› içermesi bak›m›ndan önemlidir.
Yazar Leylâ ve Mecnun mes
nevisinin 1980’deki bask›s›nda görülen
k›saltmalara da değinir. Baz› ifadelerin
imlâs›yla ilgili düzeltmeler yap›lm›şt›r.
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ayr›ca Arapça ve Farksçadan çevrilmiş
eserlerin üslup aç›s›ndan k›smen k›sal
t›ld›ğ›n› belirtir. Şikâyetnâme ve Hadisi Erbain tercümeleri ve Hadikatü’s
Süedâ’dan al›nan parça aynen korunmuş
tur. Nüşabe Arasl› taraf›ndan sadeleş
tirilmiş k›sm› ise izahlar bölümünde
verilmiştir.
Azerbaycan’da Fuzuli ile ilgili araş
t›rmalar Nizamî’nin ad›n› taş›yan ens
titüde merkezileşmiştir. Ezizov; kGafar
Kendli, ‹mamverdi Hemidov, Mahire
Güliyeva. Meryem Ahundova, Çingiz
Sasani. Siraceddin Hac›. Verağa Almasov
ve başkalar›n›n çal›şmalar›n›n bu mer
kezde devam ettiğini belirtir.
Araşt›rma konular› ise; “Hakani ve
Fuzuli’nin Mirat”üs sefa, Enisül-kalb”
adl› eserleri “Mehemmed Füzuli’nin
miras›”, Türkiye Füzulişünasl›ğ›ndan
Seçmeler”, Ali Nihad Tarlan’›n Fuzulî
divan›na yazd›ğ› 3 ciltlik şerhin Azerbay
can Türkçesi ile metninin haz›rlanmas›
v.b. (Ezizov 1995:41).
Eziz ov, Fuzulî ve ile ilgili bir araş
t›rma merkezinin kurulmas› gerektiğini
de belirtir. (Ezizov 1995:41). Yazar›n bu
Akrine kat›l›yoruz.
Eserin bundan sonraki Fuzulî ile
ilgili araşt›rmalara kaynak olacağ›ndan
eminiz. Ortak Türk alfabesinin kullan›l
m›ş olmas› eserin kullan›m›n› daha da
kolaylaşt›rmaktad›r. Ayr›ca bibliyog
rafik bilgi içermesi önemini bir kat daha
art›rmaktad›r. Çünkü, Fuzulî ile ilgili
çal›şma yapacaklar için yol göstermek
tedir.
NOTLAR
* Mehemmed
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