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Makalede 19. yüzyılın görkemli kültür ve eğitim adamlarından, yazar ve şair 

Muhammed Taki Sıdkî’nin hayat ve yaratıcılığı, eğitim alanındaki faaliyetleri, edebî 

düşünceleri ve şahsî kolesksiyonu hakkında bilgi verilmiştir. 
 

Şahsî koleksiyonda bulunan değerli yazma nüshaların bir kısmı onun kendi eserleri 

ve diğer yazmalar ise ünlü şair ve yazarların edebî ürünleridir. 
 

Koleksiyonda saklanan metinler Nahçıvan ile ilgili filolojik-tekstolojik açıdan 

yapılan araştırmalar için oldukça önemlidir. 
 

Açar Sözler: Nahçıvan, Yazma Nüsha, Koleksiyon, Muhammed Taki Sıdki. 

 
ABSTRACT: Muhammad Taghi SIDGHI, “About Personal Collection of 

Muhammad Taghi Sidghi”, Varliq: Quarterly Journal of Turkish Language, 

Literature and Culturer, Second Period, Issue: 11 (Spring 2018/1397), ss. 91-99. 
 

Information about Muhammad Tagi Sidgi, a prominent educator, writer and poet of 

the XIX century, about his life and works, educational activities, literary thoughts 

and personal collection is given in the paper. Some specimens of manuscripts in his 

personal collection are closely related to his own works and other manuscripts are 

connected with literary works of famous poets and writers. 

Texts stored in the collection are of great importance for researches carried out in 

the field of philological-textual analysis of the manuscripts about Nakhchivan. 
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РЕЗЮМЕ: Сабухи ИБРАГИМОВ, “О Личной Коллекции Мухаммеда Таги 

Сидги”, Варлыq: Ежеквартальный Журнал Турецкого Языка, Литературы И 

Культуры, Второй Период, Номер: 11 (Весна 2017), cc. 91-99. 
 

В статье даны сведения о видном просветителе, писателе и поэте XIX века 

Мухаммеде Таги Сидги, его жизни и творчестве, педагогической 

деятельности, литературных размышлениях и личной коллекции. Часть 

образцов ценных рукописей, находящихся в его личной коллекции тесно 
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связана с его собственными произведениями, а другие рукописи с 

литературным творчеством известных поэтов и писателей.   
 

Тексты, хранящиеся в коллекции, представляют большую ценность для 

научных исследований, проводящихся в области филолого-текстологического 

анализа рукописей о Нахчыване. 
 

Ключевые слова: Нахчыван, Сидги, рукопись, коллекция, экземпляр. 

 
ابراهیموف چکیده: "صبوحی  صدقیدرباره،  محمدتقی  شخصی  کلکسیون  زبان،  وارلی"،  ی  فصلنامه  ق: 

 .91-99 (، صص.1397/2018)بهار  11، دوره دوم، شماره ادبیات و فرهنگ ترکی
 

در این مقاله حیات و آثار، فعالیتهای آموزشی، افکار ادبی و کلکسیون خصوصی محمدتقی صدقی یکی از 
 آموزشی قرن نوزده مورد بررسی قرار گرفته است. -های برجسته فرهنگیشخصیت

 

سخ خطی موجود در کلکسیون خصوصی متعلق به خود وی و بخش دیگر مربوط به آثار ادبی بخشی از ن
 باشد.نویسندگان و شعرای معروف می 

 

تکستولوزیکی در خصوص نخجوان نیز -متون نگهداری شده در کلکسیون، از نظر تحقیقات فیلولوژیکی
 ای است. حائز اهمیت ویژه

 

 یون، محمدتقی صدقی.نخجوان، نسخه خطی، کلکس ها:کلیدواژه

 

و، یازیچی  ین گؤرکملی پداقوقاوللری آذربایجانعصرین    جی -20سونو  عصرین    جو-19
ایله مشهورالشان محمدصد  ،و شاعیری اوغلو صی  تققی تخلصو    ، وففرکربالیی صفر 

اولموشدور.   سی اوالن اوردوباد شهرینده آنادانین دیلبر گوشهخچیواناجو ایلده ن-1854
اسی اصال اوردوبادلی کربالیی صفر، آناسی ایسه نباتی خانیم اولماقال اصال  نین آتصدقی

آذربایجانی ایران  اووطنی  نباتیشنین  و  کندیندندیر  اوالن تیبین  قوهومالریندان  یاخین  نین 
اوردوباددا آلمیش، بیر نئچه   تانینمیش طوطی خانیمدیر. او، ایلک تحصیلینی دوغما وطنی

، مشهد شهرینده اولموش،  اؤیرنمیش ش و بو مّدتده فارس دیلینی  ایل ایران سفرینه چیخمی
ایران  ایسه  سونرا  ائتمیش،  زیارت  یئرلری  سبزهگؤرکملی  نیشاین  و  شهرلرینده  بوار  ور 

 یاشامیش، کالسیک ادبیاتی دریندن اؤیرنمیشدیر.

"انجمن-1831صدقی    م. اولونموش  تشکیل  اوردوباددا  ایلده  )شاعیرلر   جی  شعرا" 
زینال نقاّش،  ا شامیل، اوستا  قنین ان فعال اشتیراکچیالریندان احد آادبی مجلیسی  مجلیسی(

ایله بیرگه اولموشدور.    کس، مشهدی حسن دبّاغ، عّطار و باشقاالریحاجی مال حسین بی 
ی تقکی، بو واخت محمد  نمی ایدیادی دؤحاجی آغا فقیر اوردوب  ؤنمید  مجلیسین ان قاینار

لری ایله بورادا اشتیراک ائدیردی.  هدیه  )شاعرانه(  ئتیکؤز پوصدقی ده خصوصی ایله ا
، داها سونرا ایسه (s.4،3جی ایللرینده مجلیسه فقیر اوردوبادی )-80-70عصرین    جو-19

)تقمحمد صدقی  مجلیسده  s.208،4ی  ادبی  بو  اولونموش  تشکیل  ائدیردی.  باشچیلیق   )

ایسه    رلری ایله چیخیش ائدیر، بعضا  اث  )شاعرانه(  ئتیکو فارس دیللرینده اوالن پو  تورک
 لردن صحبتلر ائدیردیلر.سیاسی مسئله -یعاجتیما

کیتابخاناالر یارانیردی کی، بونون دا تشبوثکارالری   چاغداشدا ایلک  ده ناخچیواناو دؤنم
سی ایله  اده و بیر نئچه باشقا بو کیمی شخصلرین واسیطهمحض م. صدقی، ج. محمد قلیز

ناخچیوانئچیریلیردیگحیاتا   علم.  کیتابخاناالرا  هدا  گنجلرین  اولماسی  ماراغین  تحصیله   ،
کوتله اوخوجو  گئنیش  قزئتلرین  و  ژورنال  اوخونماسی،  اثرلرین  یعنی  سی توپالنماسی، 



 صبوحی ابراهیموف /    نین شخصی کولکسیونو حاقینداتقی صدقیمحمد

 

 

93 

صحنه یاییلماسینا،  وئریلمهآراسیندا  ایشلرین لرین  اهمیّتلی  میلّی  عموم  عمومیّتله  و  سینه 
 ر.آپاریلماسینا گتیریب چیخارمیشدی 

تورکیه  م.  پداقوق-گؤرکملی معاریفچی اصدقی  اولدوغو  ینین  دیگر شهرلرینده  و  ستانبول 
دا مکتبده   بو  کی،  ائتمیشدیر  الده  کیتابالر  باشقا  و  وسایطی  زامان چوخلو الزیمی درس 

 الزیمی قدر استیفاده اولونوردو. 

ایندیکی  ج-1903،  میشدا ایشلهن قدر ناخچیوا  سونوامرونون  ؤم. صدقی معنالی ع ایلده  و 
دونیاسین کندینده  قاراباغالر  رایونونون  کنگرلی  مرحومون   ی ناخچیوان  دگیشمیشدیر. 

نماینده رک، بوتون شهر جماعاتیسی ناخچیوان شهرینه گتیریلهجنازه اجتیماعیت  -نین و 
ایشتیراکیلری قبریس  نین  ناخچیوان  مکانین انلیغیتایله  بیر  مقّدس  دئییلن  امامزاده  نین 
 رک دفن ائدیلمیشدیر.اناسیندا تورپاغا وئریلهآست

الت. صدقی  م. اثرلرینین  ادبی  یازما  اونون  فعالیتینده  بؤیوک حجملی علمی  کلیّاتی،  نین 
بوتؤ  هلهنگؤروشلرینی  چیخارماق  اوزه  اؤیرنمک،  چتیندیر.لوکده  اوالن   لیک  الده  آنجاق 

-بنات"، "نصیحت-یاخالق"، "تحفه  -ی"نمونه لرین، باشلیجا اوالراق بیر سیرا اثر و مقاله
ائدیله "ازبر  مکتبیمیزنامه"،  و  "دیلیمیز  سؤزلر"،  حیکمتلی  محمد   -جک  مال  حاجی 

ی عاجتما  -( آدلی کیتابالرینا آرخاالناراق، ادیبین ادبی1898صدقی،  )یه مکتوب"  وانیجنخ
 مک اوالر.قیمتلی فیکیر سؤیله حاقیندانین باشلیجا جهتلری گؤروشلری

پداقوقگؤر صدقیتقمحمد  کملی  کولکسیی  شخصی  اونون   ونونونین  یالنیز  آراشدیریرکن 
اثرلری دئییل،  ال یو ماتریالالری و مختلیف تاریخلره عاید  شدگرلی آر  عینی زاماندایازما 

نین درین یازما متنلریموشدور. بو دا ناخچیوانا دایر الجود اولودا م  اوالن چاپ کیتابالری
اورتا وئرمکدهمعنالی تصویرینی   و  یاخین  متنلر عموما  الیازما  اولونموش  معیّن  بو  دیر. 

نین ادبی، بدیعی ارثینی، اونالرین مدنیت تاریخینی، اورتا عصر رّساملیق  شرق خالقالری
جمله او  و  آذربایجان  کیمی،  اولدوغو  منبع  توتارلی  اوچون  اؤیرنمک  دن  مکتبلرینی 

اجتیماعیّتی  مدناخچیوان  دونیا  ده  مناسبتینی،  نیتینه، شرق خالقالرینین  اوالن  ادبیاتینا  نین 
لیکلری گؤسترمک اوچون توتارلی بدیعی و استتیک ذوقونون یوکسکلیگینی، علمی زنگین

-لری یاخین و اورتا شرقین باشقا اؤلکههصقایناقالردیر. بو دا بیر حقیقتدیر کی، معیّن حی
آذرب چوخو  الیازماالرین  بو  حاضیرالنمیش  کولکسیلرینده  شخصی الریوچونایجان  نین 

 فوندوندان گلمیشدیر.

عصرده داها جو  -19  نیسبتا  باشقا دؤنملره   یاراتماق   ونو لر کولکسیدا یازیلی آبیدهناخچیوان
قویموشدور.  مرحله  گلیشمهدا   قدم  یاشاییب دؤنم  بوسینه  شخصلرین،   -ده  یاراتمیش 

سینده میدانا  نتیجه  گرگین فعالیتی  نینخصوصی ایله شاعیر و یازیچیالرین، علم آدامالری
ال ایش زنگین  اولموشدور. تصادفازما خزینهیچیخمیش بو  یارانماسینا سبب  دئییل   یلرین 

الیازما کولکسی یالنیز ناخچیوانونکی، بو  آذربایجان، تورکیه،  ودا مالری  اولمامیش،  جود 
اؤلکه شرق  باشقا  و  نسخهایران  نادیر  بو  حاضیرالنان  شخصلرین  م  ،لرلرینده  ختلیف 

کولکسی کیتابخاناسیندا،  گلیب  ونونشخصی  قدر  دؤروموزه  و  قورونموش  ساخالنیب،  دا 
 چاتمیشدیر. 
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کولکسی سلطانالرین  و  شاهالرین  اساسا  ایله  واختی  یئرلشدیگینی، ونونالیازماالرین  دا 
قیمتلیلری شاه و شاهزاده ان  بدیعی جهتدن  اکثریّ بونالرین  اولدوغونو،  اختیاریندا  تی لرین 

آرتیق معلومدور. ایله حاضیرالندیغی  ان    اونالرین سفاریشی  یاناشی متن جهتدن  بونونال 
ناخچیوان آدامالریمکّمللری  علم  و  شاعیر  مشهور  اینکار  ین  دا  اولماسی  اختیاریندا  نین 

 ائدیلمزدیر.

کیمی اولدوغو  ساحهناخچیوان   ،عصردهجو  -19  معلوم  مختلیف  علمین  تاریخ،    -لرینهدا 
و باشقاالرینا عاید تانینمیش    اولدوز بیلیمی، فلسفه، ادبیات،  لیک، دیلچیبیلیمی  ، دینحقوق

نین  زادهمد قلیفعالیتی، جلیل مح  کیپداقوژ-نین علمیتقی صدقیعالیملر یئتیشمیشدیر. محمد
کیمی  ادبیاتچی  رومانتیک  و  فیلوسوف  جاویدین  حسین  یارادیجیلیغی،  اساس 

دؤ او  بانمفورماالشماسی  دؤدن  بو  ساحهنمشالییر.  اینجه صنعت  ایده  ده  ییش  ه لری لسینده 
 نظره چارپیر. اینجه صنعت رئالیست استیقامتده یوکسلمگه باشالییر.

نین سولو رئالیست رسامالریندان بیری ایدی. ب.کنگرلی  نمین؟( او دؤ-بهروز کنگرلی)؟
سی و دیگر  وستو آبیدها  بویا ایله چکدیگی چیچکلر، قوشالر، داغالر، نوح پیغمبرین مزار

عالمی  ،اثرلر اوالراق رئال  فرقلی  ایشلریندن  انسانی وس  -کؤهنه رسامالرین   .طبیعتی، 
ساخالنیلیر.   سیندهعکس ائتدیرن رسملردیر. بونالر حاضیردا ب. کنگرلی آدینا ائو موزه

رسملریب.کنگرلی موجوددور.   ،نین  ده  شکیللرده  مینیاتور  چکیلمیش  کیتابالرا    الیازما 
اولماسا اثری  -دا مینیاتور صنعتیعصرده ناخچیوان  جو-19  دا  بونالر رئالیست صنعت 

ال کیتابی نین،  و  یازما  دوامی  جهتدن  ترتیبی  بدیعی  و  یارانماسی  شرایطده  یئنی  نین 
اهمیتلی باخیمیندان  اؤیرنمک  سیّد عظیم شیروانی، انکشافینی  دیر. "حسن بگ زردابی،  

فونصخش  نینتقی صدقیمحمد گئنیشدیر.ی  نیسبتا  اونالرین  آمّ   دالری  اساسا  فوندالر،  بو  ا 
ایله عالقهعاجتما فعالیتلری  بونالردان حسن ی  وئریر.  ماتلایر  زردابی   دار چوخ   نین بگ 
چوخ    یشخص ان  محمد  اکینچیفوندو  ایله،  پداققزئتی  اونون  فوندو  صدقی   کوژیتقی 

داردا اؤز اثرلری اولسا دا، یئنه درس فعالیتی ایله، سیّد عظیم شیروانی فوندو ایسه آز مق
 (.s.10،1")دئدیگی مدرسه ایله عالقه دار ماتریالالری احاطه ائدیر

نین  یالیالریضناخچیوان شاعیر و یازیچیالری، عالیملری، علم آدامالری، خصوصی ایله  
کولکسیاکثریتی شخصی  علمیوننین  ناخچیوان  فاکتالر  گؤسترن  اولدوغونو   الری 

 دیر.نین انکشاف برابرلیگینه اساسلی دلیل ین دونیا مدنی خالقالرین اجتماعیتی

-19  وندا ساخالنیالنسفضولی آدینا الیازماالر انستیتو  م.یلّی علملر آکادمیسی  مذربایجان  آ
عصر م  جو  ادبی  نمایندهحیطیناخچیوان  پداقوقنین  گؤرکملی  صدقی محمد  سی،  تقی 

کولکسی بورادا    ونوشخصی  توتور.  یئر  ایلک  مهم  ائدیلرکن  تصویر  الیازماالری  اونون 
مؤلیفینؤبه آدی،  اثرین   دیلی، کؤچورولدویده  اثرین  کیتابی،  خّطی،  ،  یئری،  و  تاریخ  و 

ائله مؤهرو،  شخصی  حجمی،  جیلدی،  پالئواؤلچوسو،  باشقا  الیازمانین  ده  رافیک  قجه 
زاماندا خصوصیتلری،   م   عینی  اثرین  بیر  هانسی  معلوما ضهر  حاقیندا  ت   مونو 

 وئریلمیشدیر.

نین الیازما "دیوان"ین متنی آغ، سایا ورقلرله نستعلیق  نوایی  جک علیشیرتصویری وئریله
 ورق(. 90. حجمی: 16x25 smخطی ایله قارا مرکبله یازیلمیشدیر )اؤلچوسو:
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شبکهیج و  رنگلر  مختلیف  طرفی  ایچ  مئشیندندیر.  زرلی  مدالیونلو  قارا  ترتیب  لدی  لرله 
 ائدیلمیشدیر. 

یئرلشیر و اونون کؤچورولمه  تاریخی حاقیندا هئچ ونوندا  تقی صدقی کولکسی الیازما محمد
اولماسا قید  پالئو  بیر  و  ترتیباتی  بدیعی  باخیمیندانقدا،  خصوصیتلری    جی-16  رافیک 

 و احتیمال اولونور.عصرده کؤچورولدوی

مختل  عالوه،  باشلیقدان  ناخیشلی  اینجه  اوالن  خاص  عصره  اورتا  اصولالردا  دیوان  یف 
آ ورقینه ایسه مؤهور   -50و    عنوانیازیلمیش، هر بیرشعر آراسیندا بزک وورولموشدور.  

هله  بوباسیلمیشدیر.   اوچون  اولدوغو  مالیک  فورمایا  مورکب  اوخونماسی مؤهور  لیک 
 ان و هم ده شاهبازونوندتقی صدقی کولکسیمحمد   آیریجاورقینده    عنوانمومکون دئییلدیر.  

 نین قیدی واردیر. ازاده طرفیندن هدیه اولوندوغو حاقیندا م.صدقیقل آا اسماعیقآ

اثرلری جود اولماسی بیر داها  ونین کیتابخاناسیندا منین ناخچیوان مؤلیفلریعلیشیر نوایی 
عالقه ادبی  آذربایجان  و  اؤزبک  کی،  وئریر  اساس  دئمگه  دائم  لریاونو  قدیملیگی  نین 

 ر.جکده ده اوالجاقدیاولموش و گله

عصرین استعدادلی عالیمی، یازیچیسی و شاعیری   جو-14  نین مؤلیفیشاق" اثریالع"انیس
هیجری   او،  اولموشدور.  اوغلو  محمد  حسن  تانینان  ایله  تخلّصو  تبریزی  رامی 

 جی ایلده وفات ائتمیشدیر. -(1392)=795

 ر.جی ایلده کؤچورولموشدو-( 1878)=1296.ق. هـیازماسی م. صدقی طرفیندن اثرین ال

.،  11x  7،5sm:نداندیر)اؤلچوسوو یی مرمری کاغیذ چکیلمیش کارتجیلدی، اوزرینه بنؤشه

ورق(.  ح اولدوغو    -1جمی:  کیتابخاناسیندان  صدقی  م.  الیازمانین  ورقینده  آ 
آبیده الیازما  قیمتلی  صدقیگؤستریلمیشدیر.  م.  اونون سی  اثرلری،  اوالن  ایله  خّطی  نین 

البراتور  ائینییارادیجیلیق  ده  له ،  ادبیاتیجو  -14جه  آذربایجان  گؤرکملی یوزایل  نین 
یازیلما نماینده شکلینده  الیازما  اثرلرین  بو  اثرلرینی،  تبریزی  رامی  اوالن  لریندن 

 غرافیاسینی اؤیرنمک اوچون توتارلی قایناقالرداندیر.وج

ال کلمه"  یوسفیازماسی"یک  میرزا  مؤلیفی  پنین  محمد  کاظمی  میرزه  حاجی  ناه  خان 
ده یاشامیش سیاست آدامالریندان اولموشدور. او، م. ف.  صرالدین شاهین دؤنمینابریزی نت

 سی ساخالمیشدیر.ایله دوستلوق ائتمیش و یارادیجیلیق عالقه وفآخوند

اؤلکه چوخ  بیر  دونیانین  تیفلیس، تبریزی،  فرانسا،  پتربورق،  مسکووا،  اولموش،  لرینده 
 ده سیاسی صالحیتلی سفیر کیمی فعالیت گؤسترمیشدیر.  لردهستانبول کیمی اؤلکهیآلمانیا، ا

جیلدین ال یازیلمیشدیر.  مرّکبله  قارا  ایله،  خّطی  نستعلیق  اینجه  ورقلره  سایا  آغ،  یازما 
 64حجمی:  .،  12،5x21،5sm  نداندیر )اؤلچوسو:و اوزرینه مرمری کاغیذ چکیلمیش کارت

 ورق(.

 جو ایلده کؤچورولموشدور. -(1903=)1322.ق  هـاثرین الیازما متنی م. صدقی طرفیندن  
مکتبی خیریّه  صفرزاده،  کربالیی  تقی  مشهدی  اونون  و سونرا  اولدوغو  معلّیمی  نین 
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یازیلمیشدیر.  ض"  سؤزلری  اوچون"  قالماق  یادیگار  یازمیشام  اوچون،  دوستالری  یالی 
"محمد فارسجا  ده  اّولینده  کیتابخاناسیندان،الیازمانین  صدقی  قیدی 29نومره    تقی   "

 وئریلمیشدیر.

ین حیات و فعالیتینی، میرزه یوسف خان  ،مونو ایله سئچیلن قیمتلی بو اثرضاؤز فورما و م
ایله برابر محمد التقی صدقیاونون بدیعی یارادیجیلیغی  -یازماالرینی، اونون بهرهنین ده 

 دیر.لندیگی قایناقالری اؤیرنمک استقامتینده اهمیتلی

ملک  "کلّیات"  خان  ممیرزه  :"اصول ین  ائدیلمیشدیر  داخیل  اثرلر  الیازما  آشاغیداکی   اثرینه 
دؤلت"  "پولتیکای  وزیر"،  و  "شیخ  "تنزیل  ترقّی"،  سیاستی(،  )دؤلت    لشکر"   )دؤلت 

تنظیملنمهآپاراتی اوردوسونون  و  و    غیبی"   سی(،"کتابچهنین  "رفیق  کیتابچا(،  )مقّدس 
چند" )بیر نئچه   در بیان مطالبی  "سؤال و جواب   " )یوخو و آییقلیق(،قظهیو  "نوم    وزیر"،

جاواب(، و  سؤال  بیانیندا  )هفته  مطلبین  هفتگانه"  مطالب  مطلبلر  "درباره  (، حاقیندالیک 
داخیل   اثرلری  دفتری(  )قانون  قانون"  "دفتر  آپاراتی(،  )دؤلت شوراسی  دیوان"  "دستگاه 

 ائدیلمیشدیر. 

نستع مرکبله  قارا  ورقلرینه  دفتر  عمومی  جیزگیلی،  آغ،  ناخچیوان اثر  ایله  خّطی  ین لیق 
صدقی م.  یازیچیسی  و  شاعیر  مدّرسی،  سونلوقدا  گؤرکملی  یازیلمیشدیر.  ایله  خطی  نین 

اثرلرین   اوچونجو  و  ایکینجی  دؤردونجو،  -(1897)=  1315.ق.  هـ.بیرینجی،  ایلده،  جی 
  بئشینجی، آلتینجی، یئدینجی، سکیزینجی ایسه یاشادیغی ناخچیوان شهرینده م. صدقی قلمی 

شیرازه جیلدی  گؤستریلمیشدیر.  کؤچورولدویو  جیریلمیشدیر ایله  دن 
ال  164جمی:  ح.،  12،5x20sm)اؤلچوسو: قیمتلی  آبیدهورق(.  اثریازما  بو  اوالن    ،سی 

بدیعی   -نین ده ادبیین ادبی و سیاسی یارادیجیلیغی ایله یاناشی م. صدقیخانمیرزه ملکم
 دیر. ی منبعلقالری اؤیرنمک اوچون قیمتفعالیتینی، اونون استناد ائتدیگی قاینا

مدرسه تورک  داهی   هله  فضولی  م.  و شاعیری  باشالمیش  یازماغا  شعر  اوخویارکن  ده 
  ، لیریک شاعیر کیمی شهرتلنمیشدیر. عرب، فارس و تورک دیللرینی مکّمل بیلن فضولی

و   فارسجا  اونون  یاراتمیشدیر.  یازیب  دیلده  "تورکجه  اوچ  دیوانی  شعر  و  لیل لیریک  ی 
ائله  " مجنون اثرلری،  باشقا  ترجمهو  ده  دؤنمینجه  اؤز  گئنیش  لری  الیازماسی شکلینده  ده 

 یازیلمیشدیر. 

اوللریجی  -20  الیازما )اؤلچوسو:  عصرین  محصولودور  قیمتلی  .،    13،5x20smنین 

آ ورقینده اونون م. صدقی یه مخصوص اولدوغو قید    -35ورق(. الیازمانین    -35حجمی:
 ائدیلمیشدیر. 

"شافیه  مجموعه"  عمرین  ابو  حاجب  ابن  اونون ال"یه  و  وزنی  عروض  اثری،  تصریف" 
کرمانیبهره محمد  اثر،  بیر  منظوم  عاید  "افلرینه  ارادعنین  و  عباد  ، سی" الجزیرهه ال 
علمیکؤرپولوزادهتاش مناظره -نین  و  رسالهادبی  بیر  عاید  ائلهیه  "شرحسی،  ده   جه 
هم ده منظوم یازیالر داخیل ائدیلمیشدیر.   عاید هم منثور،" و نهایت یئنه عروضا  ه رسالال

 تورک"  ه الجزیرهال عباد و ارادع"اف-کی اثرلرین اکثریّتی عربجه، یالنیز بیریهدمجموعه
  دیر.یازمادا افسوس کی، سوندان ناقیصال  ،دیر. مختلیف مذهبلردن بحث ائدن بو اثردیلینده

مجموعه یازیلمیش،  خیردا  صحیفهنیالیازماسی  ایکی  اوتوز  و ن  ائتدیگیندن  احاطه  سینی 
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اولدوغو   اثرلردن  حجملی  ایری  اونون  آلینسا،  نظره  اولماسی  ناقیص  سوندان  اونون 
 آیدینالشیر. 

ایله متنی قارا، باشلیقالر و یاریم باشلیقالر  اثر آغ، سایا ورقلره نسخ و نستعلیق خطلری 
یازیلمیشدیر. مرکبله  قیرمیزی  کارتو  ایسه  )اؤلچوسو:جیلدی    13x20smنداندیر 

مجموعه  174.،حجمی: اولدوغو،   39نین  ورق(.  کیتابالریندان  صدقی  اونون  ورقینده  آ 
-  نین الیلرین آخیریندا صدقیهصعریضه عاید منثور و منظوم حی  -سوندا ایسه سونونجو

 ایله کؤچورولدویو گؤستریلمیشدیر.

"نصیحت و حکمتلی سؤزلر" اونون   نین توپالدیغیمعاریفچی م. صدقی  -گؤرکملی پداقوق
ایله خّطی  حافظ   -اؤز  و  سعدی  ادبیاتیندان  خالق  کؤچورولموشدور.  ایله  خّطی  نستعلیق 

اثرلرینده اؤز  باشالیاراق  آیریشعرلریندن  سؤزلر  حکمتلی  و  نصیحت  ورق -کی  آیری 
ینی احاطه  ورق  30  پارچاالرینا یازیلیب، کانتور کیتابی ورقلرینه یاپیشدیریلمیشدیر. کیتابین

ایفاده همین  کارتونداندیر   105لر  ائدن  جیلدی  کیتابچانین  عبارتدیر.  پارچادان 
 ورق(. 30.،حجمی:15x21،5sm)اؤلچوسو:

س حکمتلی  و  نصیحتلی  اثری  الیازما  قیمتلی  اولونان  معاریف، قید  اکثریّتینده  ؤزلرین 
ره تلقین ائدیلیر. ر، حوصله، دؤزوملولوک و سایینیر، صبهت، تحصیل، تربیه تعریفلمدنی

کیمسه اوالن  سببلردن  اساس  بدبختلیگینه  بگنمیشلیک سیزلیک،  انسانین  ،  اؤزونو 
نیر، ه پیسل  .سمک و سکدورت ساخالماق، تله  -باشقاالریندا عیب آختارماق، انسانالرا کین

باشقا   و  گؤستریلیر  اولدوغو  قادینین  و  بورجون  دوشمنین،  سبب  انسانالرین ضعیفلیگینه 
 وئریلیر.  فیکیرلر

الدوله بختی چیسی، یازیچی دؤلت شاه ابن عالءتاجیک تذکیره-شعراء" اثری ایرانالهر"تذک
الیازما نسخه-(1579)=986.ق. هـنین  قاضی سمرقندی  -شاه ایل  ورقلره  جی  سایا  آغ  سی 

یازیلمیشدیر  مرکبله  قیرمیزی  و  قارا  ایله  خطی  نستعلیق    اینجه 
-ق(. قیدلرین بیریندن گؤرونور کی، حقیقتا محمدور  201.،حجمی:  14x24sm)اؤلچوسو:

صدقی نتقی  ایله  سلیقه  الیازما  و  اولموش  کیتابخاناسی  زنگین  دا   لنمیشدیر.مرهونین  بو 
 ایله تصدیق اولونور.  ی" قید80-مره  وتقی صدقی کیتابخاناسیندان، ناونون، مثال، "محمد

" دئییلیر:  ایسه  قیدده  بیر  ایلین  -1305  .هـباشقا  الثانیرجی  ابن -22نین  آیی  بیع  تقی  ده 
 کربالیی صفر طرفیندن یادگار کیمی یازیلدی".

ادبی    جو-19 ناخچیوان  نمایندهمحیطیعصر  گؤرکملی  م.  نین  یازیچی،  و  شاعیر  سی، 
"تمثیالت" ائدیلمیش  ترتیب  قارا   صدقی طرفیندن  دفترینه  بیرمیل شاگیرد  آغ، سایا  اثری 

 ورق(.  14.،حجمی:17x21sm:شدیر )اؤلچوسومرکب نستعلیق خطی ایله یازیلمی

تصریف حیکایتلر،  کیچیک  نئچه  بیر  حاقیندا   الیازما  اونالر  و  زامانالری  فعلین  اسما، 
سونرادان   وئریلمیشدیر.  پوزولموشدور.   بومیثالالر  چکیلیب  خطلر  اوستوندن  یازیالرین 

 آ ورقیندن سونادک "هیکل انسانا بیر نظر" اثری یازیلمیشدیر. -4
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نستعلیق"ج   اینجه  ستوندا  دؤرد  متنی  الیازمانین  آدالنان  قارا    -نگ"  ایله  خطی  شیکسته 
)اؤلچوسو:  یازیلمیشدیر  حجمی  11x21smمرکبله  جنگده  254.،  مختلیف    ا  -80(.  یاخین 

اوردوبادی و باشقا   دن نظامی، سعدی، حافظ، فضولی، فقیرشاعیرلرین شعرلری، او جمله
اثرلرین صنعتکارالرین  نمونهگؤرکملی  اهمیّتی  دن  الیازمانین  قیمتلی  بو  وئریلمیشدیر.  لر 

ائدیلمه استفاده  اوندان  و  اولماسی  کیتابخاناسیندا  شخصلرین  مختلیف  م. سیاونون  دیر. 
سی علمی اهمیّت  صدقی طرفیندن ترتیب ائدیلمیش بو جنگ چوخ ماراقلیدیر و اؤیرنیلمه

 کسب ائدیر. 

صدقی الیازماسی  سئرگیفی راقتواونین  "شعرلر"  روسیادا  فابریکا  فیدیر.  نین سیکاغیذ 
یازیلمیشدیر.   محصولو ایله  خطی  نستعلیق  مرکبله،  قارا  ورقلره  سایا  آغ،  اوالن 

)اؤلچوسو ال   77حجمی:.،  18x23sm  جیلدسیزدیر  یوزایلین جو  -19  یازماورق(. 

ول، ورقینده گ  عنوانو او، چوخ احتمال کی، اوردوباددا کؤچورولموشدور.    محصولودور
 قوش، کپنک شکیللری چکیلمیشدیر.

لری، مخّمسنامه"سی  غزللری، "ساقی  تورکجهنین فارسجا و  معیّن اولونموش اثری صدقی
لری و باشقا شعرلری داخیل ائدیلمیشدیر. شعرلره مقّدمه تخمیس سعدی غزللرینه یازدیغی  

 وئریلمیشدیر.

-اؤیرنیلمه  ننیتقی صدقی ارثی محمد  یلرنمونه  وند ائدیریک کی، بو الیازما کولکسی وموا
معارف اونون  و  اوالجاق  اهمیّتلی  قدر  معیّن  یارادیجیلییچسینده  استیقامتینده  غینی  لیک 

  ■سئونلری ماراقالندیراجاقدیر
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