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BÖYÜK AZƏRBAYCAN ŞAIRI İMADƏDDİN NƏSİMİNİN  

650 İLLİK YUBİLEYİNİN QEYD EDİLMƏSİ HAQQINDA  
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  

SƏRƏNCAMI 
 

2019-cu ildə böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 
650 illiyi tamam olur. 

İmadəddin Nəsimi Azərbaycan xalqının ümumbəşər mədəniyyətinə bəxş etdiyi qüdrətli söz 
ustalarındandır. O, Şərqin zəngin mədəni-mənəvi sərvətləri üzərində ucalmış və bədii söz sənətinin 
son dərəcə qiymətli incilərini meydana gətirmişdir. Mütəfəkkir şairin dərin poetik fikirlərlə fəlsəfi 
görüşlərin vəhdətində olub, dövrün elmi-fəlsəfi düşüncəsinin aydın ifadəçisinə çevrilmiş müstəsna 
əhəmiyyətli ədəbi irsi qədim köklərə və çoxəsrlik ənənələrə malik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 
xüsusi mərhələ təşkil edir. 

Nəsimi dünya poeziyasının ən kamil nümunələri sırasında diqqətəlayiq yer tutan əsərlərində 
daim insanın əzəmətini, insani məhəbbəti və şəxsiyyətin azadlığını tərənnüm etmişdir. Anadilli şeirin 
humanist ideyalarla, yeni məzmun, deyim tərzi və bədii lövhələrlə daha da zənginləşməsində unu-
dulmaz şairin misilsiz xidmətləri vardır. Nəsiminin mənbəyini xalq ruhundan almış parlaq üslubu orta 
əsrlər Azərbaycan dilinin məna imkanlarını bütün dolğunluğu və rəngarəngliyi ilə əks etdirir. Sənət-
karın yaradıcılığı bir sıra xalqların bədii-ictimai fikrinin inkişafına qüvvətli təsir göstərmişdir. 

Nəsimi irsinin Azərbaycan xalqının mənəviyyat xəzinəsində layiqli yerini tutması ötən əsrin 70-ci 
illərində öz geniş fəaliyyəti sayəsində tarixi-mədəni dəyərlərimizə münasibətdə əsaslı dönüş yaratmış 
ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bilavasitə bağlıdır. Məhz ulu öndərin təşəbbüsü ilə Azərbay-
can ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən ilk dəfə Nəsiminin 600 illik yubileyi YUNESKO-nun 
tədbirləri siyahısına daxil edilmiş və 1973-cü ildə beynəlxalq miqyasda qeyd olunmuşdur. 

Həmin dövrdən etibarən Nəsimi irsinin və bütövlükdə klassik Azərbaycan mədəniyyətinin daha 
əhatəli araşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Nəsiminin yaradıcılığı artıq milli-mə-
nəvi varlığımızın ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətində Nəsiminin yaddaqalan obrazı yaradılmış, Bakının 
mərkəzində şairin əzəmətli heykəli ucaldılmışdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik 
İnstitutu Nəsiminin adını daşıyır. 

2017-ci ilin may ayında Parisdə YUNESKO-nun baş qərargahında Nəsiminin vəfatının 600 
illiyinin qeyd edilməsi və 2018-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə Nəsimi şeir, incəsənət və mənəviyyat 
festivalının təntənəli şəkildə keçirilməsi ölməz şairin xatirəsinə dərin ehtiramın ifadəsi hesab oluna 
bilər. 

İmadəddin Nəsiminin adı həqiqət naminə, fikir azadlığı yolunda qəhrəmanlığın rəmzi kimi 
əbədiləşib, əsrlərdən bəri Şərq xalqlarının yaddaşında yaşamaqdadır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 
böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illik yubileyinin 
yüksək səviyyədə keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Böyük şair və mütəfəkkir İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi Azərbaycan Respublikasın-
da dövlət səviyyəsində geniş qeyd edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İma-
dəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planının hazırlanıb həyata keçirilməsini 
təmin etsin. 

 
İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı şəhəri, 15 noyabr 2018-ci il. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 2019-CU İLİN “NƏSİMİ İLİ”  
ELAN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  
PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 

 
Azərbaycan xalqının çoxəsrlik ənənələrə malik bədii və fəlsəfi fikrində dərin iz qoymuş mü-

təfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin zəngin irsi bu gün də insanların mənəvi-əxlaqi kamilləşməsində 
mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Şərq xalqlarının mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yer tutan Nəsimi yaradıcılığı 
uzun illərdən bəri elmi-ədəbi fikrin diqqət mərkəzindədir. Şairin irsinin ölkəmizdə sistemli tədqiqi və 
təbliği ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Nəsiminin 600 illik yubileyinin keçirildiyi vax-
ta təsadüf edir. Böyük söz ustasının 600 illiyinin YUNESKO-nun görkəmli şəxsiyyətlərin və əla-
mətdar hadisələrin yubileyləri siyahısına daxil edildiyi və beynəlxalq miqyasda qeyd olunduğu həmin 
dövrdən etibarən Nəsimi ilə bağlı çox sayda araşdırmalar aparılmışdır. Qüdrətli şairin yaradıcılığının 
üzə çıxarılan əlyazma nüsxələri əsasında öyrənilməsi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tarixinin tədqiqin-
də yeni mərhələ açmışdır. Nəsiminin əsərləri ölkəmizdə dəfələrlə işıq üzü görmüşdür. Şairin əsərləri 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata 
keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamına əsasən, kütləvi tirajla nəşr olunaraq öl-
kə kitabxanalarına hədiyyə edilmişdir. 

Ötən illər ərzində Nəsiminin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində silsilə tədbirlər həyata 
keçirilmiş və onun ədəbiyyatda, incəsənətdə parlaq obrazı yaradılmış, eləcə də 1979-cu ildə ölkəmizin 
paytaxtında heykəli ucaldılmışdır. 

2017-ci ilin may ayında Parisdə YUNESKO-nun baş qərargahında Nəsiminin vəfatının 600 
illiyi qeyd edilmiş, 2018-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə ilk dəfə Nəsimi şeir, incəsənət və mənəviy-
yat festivalı keçirilmişdir. 

2019-cu ildə Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi tamam olur. Azərbaycanın ədəbi-mədəni 
fikir tarixinin bu əlamətdar hadisəsinin dövlət səviyyəsində layiqincə qeyd edilməsi məqsədi ilə Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin “Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi-
nin qeyd edilməsi haqqında” 2018-ci il 15 noyabr tarixli 689 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabinetinə müvafiq tədbirlər planının hazırlanıb həyata keçirilməsi tapşırılmış-
dır. 

Nəsimi irsinin müasir humanitar düşüncənin tələbləri kontekstində aktuallığını, milli mədəni-
mənəvi dəyərlərin təbliği baxımından xüsusi əhəmiyyətini nəzərə alaraq və Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 

2019-cu il Azərbaycan Respublikasında “Nəsimi ili” elan edilsin. 
 
 
İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı şəhəri, 11 yanvar 2019-cu il. 
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NƏSİMİNİN HUMANİZMİ 

 
Kim ki insanı sevər, aşiqi-hürriyyət olur; 

Bəli, hürriyyət olan yerdə də insanlıq olur! 
Mirzə Ələkbər Sabir 

 
Görəsən, məhəbbət və azadlıq anlayışları arasında hansısa bağları tapmaq mümkündür-

mü və bu iki anlayış bir-birini şərtləndirə, formalaşdıra bilərmi? Dünya cənnətinin ucsuz-bu-
caqsız dağlarında-düzənliklərində, əngin okeanlarında, dumduru çaylarında, yaşıl meşələrində 
qayğısız və azad dolaşan canlılar, görəsən, məhəbbətin nə olduğunu bilirlərmi? Bilirlərsə, on-
ları azad edən, onlara azadlıq ruhu bağışlayan, görəsən, elə bu məhəbbət deyilmi? Onların 
genlərində həyat fəaliyyətlərini proqramlaşdıran və bizim instinkt adlandırdığımız kimyəvi re-
aksiyalarla insan məhəbbəti və azadlığı prosesləri və yaşantıları arasında bir fizioloji-psixoloji 
bağlılıq varmı və ya ola bilərmi?  

Elmi metodologiyaların karbohidrogen qiymətləri kimi (ya da Bakı küləyi kimi!) sürətlə 
dəyişdiyi indiki dövrümüzdə, Darvinin təkamül nəzəriyyəsinin də postmodernist dünyabaxışı 
önündə davam gətirmədiyi bir zamanda, canlı aləm arasında sələf-xələflik münasibətlərinin 
sabun köpüyü kimi partladığı və hər kəs öz mənşəyini mütləq metafizik “yaradılış gününə” 
bağladığı bir ictimai-mədəni mühitdə, ümumiyyətlə, növlərarası məhəbbətdənmi, yoxsa nifrət 
və rəqabətdənmi danışmaq daha doğru olardı?  

Bu başgicəlləndirici və çox vaxt da cavabsız (bəzən də sırf ritorik, ancaq hər halda dü-
şündürücü) suallara bir dürlü cavab tapmasaq da, onu qeyd etməyi özümüzə borc bilirik ki, 
hər halda, insan cəmiyyətində baş verən və çox vaxt quruculuqdan, yaxınlaşmadan, ünsiyyət-
dən, məhəbbətdən daha çox, dağıdıcılıq, uzaqlaşma, yadlaşma və nifrət çaları ilə səciyyələnən 
hadisələrin modelini mexaniki şəkildə üzvi aləmin üzərinə keçirmək doğru deyildir.  

Bütövlükdə tarix sivilizasiyanın inkişaf yoludursa, insan bu inkişaf yolunun məhvərində 
duran polad milə bənzədilə bilər. Bu mil olmadıqda tarix özü də bir ictimai-mədəni hadisə 
kimi mahiyyət və mənasını itirir; belə ki, onu qiymətləndirən bir ölçü, meyar olmur.  

Bu səbəbdəndir ki, insan özünü insan kimi dərk və qəbul etdiyi andan bu Tanrı möcüzə-
sini, bu mükəmməl və ideal bioloji-emosional sistemi anlamaq məqsədilə onu müxtəlif yönlə-
rindən araşdırmağa, nöqsanlarını üzə çıxarıb aradan qaldırmağa, öz düşüncə qüdrətinin 
yardımı ilə bu sistemi daha da təkmilləşdirməyə, ideallaşdırmağa, tanrısallaşdırmağa çalışır.  

İnsana həsr edilmiş, insana müraciətlə yazılmış saysız-hesabsız əsərlərin toplusu zaman 
keçdikcə humanist fikrin də bir fəlsəfi sistem kimi formalaşmasına və yeni-yeni əsərlərlə zən-
ginləşməsinə şərait yaratmışdır. Hələ qədim Şərq ədəbi-fəlsəfi fikrində öz işartılarını bəlirdən 
bu bədii-fəlsəfi görüşlər antik dövrdə bitkin bir ideoloji istiqamət kimi meydana çıxmışdı. 
Doğrudur, sonralar insanı bir sosial-fəlsəfi anlayış kimi tarixin məhvərindən çıxararaq onun 
əvəzinə mücərrəd bir anlayışı ideoloji sferaya daxil edən orta əsr dini-sxolastik dünyagörüşü 
bəşəriyyətin ictimai fikir tarixində bir növ geriyə doğru atılmış addım kimi qiymətləndirilsə 
də, antik azadfikirlilik və humanizm heç də birmənalı olaraq unudulmamış, ictimai düşüncədə 
qoyduğu izlərlə gələcək nəsillərə öz mesajını çatdıra bilmişdi.  

Antik fəlsəfi-sosial fikrin təsiri altında islam aləmində yüksək səviyyəyə çatmış 
humanist istiqamətli bədii-fəlsəfi yaradıcılıq XII yüzillikdə Azərbaycanda Nizami Gəncəvi 
başda olmaqla Azərbaycan poeziya məktəbi nümayəndələrinin irsi ilə özünün zirvə nöqtəsinə 
yetişdi. Nə yazıq ki, Nizaminin ölümündən cəmi on-on beş il sonra insanlığın hansı günahına 
görəsə Tanrının qəzəbli qırmancı kimi Orta və Yaxın Şərqdə od və qılınc izləri salan monqol 
ordaları bəşəriyyətin humanist fikrinin inkişafını yüz ilə yaxın bir müddət ərzində ləngitməyə 
nail oldular. Görünməmiş dəhşətlər qarşısında insan özünə inamını müvəqqəti də olsa itirdi. 



İMADƏDDİN NƏSİMİNİN 650 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ  
RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI                                                                            

- 6 - 

Ancaq bəşər təbiətində həmişə fəzilət qəbahətə üstün gəldiyindən, təbii ki, bu zülmət səltənəti 
də uzun sürmədi və işıqlı zəka sahiblərinin fəaliyyəti nəticəsində humanizm prinsipləri yenə 
də ictimai həyatda təbliğ edilməyə başladı. Örnək üçün elə monqol hökmdarlarından Hülakü 
xanın vəziri olmuş böyük Azərbaycan alimi və ictimai-siyasi xadim Nəsirəddin Tusinin 
(1201-1274) əsərlərindəki dərin humanist fikirləri göstərmək olar. İnsan əxlaqının kamilləş-
dirilmə yollarını açıb göstərən “Əxlaqi-Nasiri” əsərində bu böyük filosof məhz insanı kainatın 
mərkəzinə qoyur və onu yaranmışların ən şərafətlisi adlandırır.  

Bu cür humanist ənənələrə söykənən XIV yüzillikdə əfsanəvi səməndər quşu kimi xara-
balıqların və insan əli ilə törədilən yanğın küllərinin altından baş qaldıran islam filosof və şa-
irləri insanların sınmış ümidlərini özlərinə qaytarmağa, onların taleyin əlində köməksiz oyun-
caq olmadıqlarını, əksinə, öz talelərinin qüdrətli hakimi olduqlarını təlqin etməyə və inandır-
mağa başladılar. İslam Şərqinin hər üç hakim dilində - ərəb, fars və türk dillərində bu cür hu-
manist ruhlu əsərlər qələmə alan ən böyük sənətkarlardan biri də XIV əsrin sonu, XV əsrin 
əvvəllərində yaşayıb-yaratmış böyük Azərbaycan şairi və filosofu İmadəddin Nəsimi oldu.  

Nəsimi humanizminin başlıca fərqləndirici cəhətini müəyyən etmək lazım gəlsəydi, 
yəqin ki, bunun yüksək istedadlı, təbiətdəki harmoniyaya və insan gözəlliyinə vurğun olan və 
insan mənəviyyatının tərbiyəsi prosesində onun oynaya biləcəyi müstəsna rolu qiymətləndir-
mək qabiliyyətinə malik olan böyük bir şairin humanizmi olduğu fikri üzərində dayanılardı.  

Nəsimi humanizminin elmi-fəlsəfi qaynaqlarına gəldikdə isə birinci sırada, bütün 
dünyada sosiologiya elminin banisi hesab edilən və şairin böyük müasiri olan Əbdürrəhman 
İbn Xəldunun yaradıcılığı yada düşür. Əlbəttə, İbn Xəldun da öz fikirlərində antik fəlsəfəyə, 
İbn Sina, İbn Rüşd, Biruni kimi Orta əsrlər Şərq fəlsəfəsinin böyük nümayəndələrinin əsər-
lərinə, zəngin Şərq poeziyasına əsaslanırdı. Ancaq bu ümumi kontekstdə Nəsimi sənətinin 
gücü ilə bir sıra orijinal fikirlərin irəli sürüldüyünü də aşkar etməmək mümkün deyil.  

Şairin humanizminin özəlliyi onun insana böyük məhəbbət duyğuları ilə yoğrulmasıdır. 
Məhz bu cəhətinə görə Nəsimi özündən əvvəlki Azərbaycan poeziyasının birbaşa varisi kimi 
çıxış edərək ona qədər irəli sürülmüş bədii-obrazlı düşüncələri, əldə edilmiş poetik nailiy-
yətləri daha da inkişaf etdirir.  

XII əsrdə böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin tərənnüm etdiyi böyük insani mə-
həbbət, insanı ucaldan, onu ali bir ictimai mərhələyə çatdıran humanist düşüncələr bütün dün-
yada Nizami ədəbi məktəbinin davamçıları, ilk növbədə isə şairin öz həmvətənləri tərəfindən 
alınıb yaradıcılıqda ideya istiqaməti, estetik təmayül kimi götürülür və daha da inkişaf 
etdirilir.  

Türkdilli Azərbaycan ədəbiyyatında Nizaminin bu cür layiqli sənət xələflərindən biri də 
böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsimidir. Nəsimi humanizminin və bu 
kontekstdə Nəsimi məhəbbətinin sufi-hürufi xarakter daşıması haqqında çox yazılıb, çox 
araşdırmalar aparılıb, elə indinin özündə də aparılmaqdadır. Xüsusən son dövrlərdə, yəni XX 
yüzilliyin böyük Azərbaycan yazıçı-publisisti və dramaturqu Cəlil Məmmədquluzadənin söz-
ləri ilə desək, “aləmlərin mayallaq aşdığı”, astarların üzə çevrildiyi bir zamanda - Nəsimi 
yaradıcılığının, şairin öz müasirlərinin gözü ilə və onların dünyagörüşü prizmasından tədqi-
qata cəlb edilməsi təşəbbüsləri artıb. Başqa sözlə desək, XIV-XV əsrlərin sufizm və hürufizm 
nəzəriyyəçilərinin əsərlərinin Nəsimi irsinin şərhində mötəbər açar kimi istifadə edilməsi 
təşəbbüslərini nəzərdə tuturam. Əlbəttə, bu da filologiya elminin bir sahəsidir; yəni hər hansı 
orta əsr sənətkarını orta əsr aliminin gözü ilə nəzərdən keçirmək və qiymətləndirmək, həmin 
dövrdə sənətkarın ideya-bədii qayəsini onun özünün, yaxud ətrafındakıların düşündüyü kimi 
tədqiq edib üzə çıxarmaq və dəyərləndirmək müəyyən dərəcədə tarixi maraq doğura bilər. 
Lakin yaddan çıxarmayaq ki, klassik sənətkarların ölməzliyinin sirri – onların öz dövründə nə 
düşünməsi və lokal zamanın ictimai mühitinə nə vermək istəməsi ilə deyil, bizim dövrümüzə 
hansı mənəvi dəyərləri ünvanlaması ilə şərtlənir. Bu baxımdan Nəsimi humanizmi də müstə-
qillik dövründə real cizgilər əxz edərək formalaşmış çağdaş elmi-nəzəri təfəkkürün, ictimai 
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hadisələrə milli maraqlar yönündən münasibətin, milli dəyərlər nəzəriyyəsinin işığında yeni-
dən araşdırılması, onun öz dövrü üçün ifadə etdiyi ezopdilli dolaşıq sufi-hürufi simvollarının, 
rəqəm-hərf rebuslarının açılmasından daha çox, bizim mədəni-mənəvi, estetik, əxlaqi, psixo-
loji problemlərimiz baxımından çağdaş nəslimizə, cəmiyyətimizə nə verəcəyini üzə çıxarmaq 
önəmlidir.  

Bu meyarla yanaşdıqda bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə ölməz əsərlər bəxş etmiş klassik 
söz ustalarının, böyük şairlərin, eləcə də Azərbaycan xalqının yetirməsi olmasına baxmaya-
raq, Adəm övladına xidməti ülvi bir məqsəd kimi qarşısına qoyan və bu yolda yorulmadan 
zəhmət çəkmiş İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığının praqmatik dəyərini iki cür qiymətləndir-
məli olacağıq:  

1. Lokal zamanda qiymətləndirmə  
2. Qlobal zamanda qiymətləndirmə.  
Nəsimi humanizminin hürufizmlə bağlanması, çox zaman təhrif olunmuş şəkildə mü-

asirləşdirilən bu dünyagörüşünün ifadə etdiyi, daha doğrusu, çağdaş tədqiqatçının ona sırıdığı 
tarixi əsasdan məhrum meyarlar şkalasında dəyərləndirilməsi də sırf dar sahəli elmi maraq 
daşıyır və qiymətləndirmənin yuxarıda qeyd etdiyimiz ilk növünə aid olduğundan, Azərbay-
can şairinin humanizminin həqiqi dəyərini verməyə şərait yarada bilməz.  

Nəsimi humanizmindən danışarkən, ilk növbədə, bunu nəzərə almaq lazımdır ki, böyük 
şairin insan sevgisi çoxyönlü və çoxtutumludur. Onu bütün yönləri ilə açmaq üçün, əlbəttə, ən 
azı böyük bir monoqrafiya yazılmalıdır. Buna görə də şairin ümumən insana məhəbbətini 
ifadə edən bir neçə örnək göstərməklə əsas diqqətimizi onun bir şair kimi gözələ, daha dəqiq 
desək, gözəl insana, yüksək tərbiyə və təlim görmüş kamil insana məhəbbəti üzərində, əlbəttə, 
tezislər səviyyəsində olmaqla cəmləşdirməyə çalışacağıq.  

Orta əsrlərin Şərq və Avropa humanistləri kimi Nəsimi yaradıcılığında da kainatın an-
troposentrist strukturu başlıca yer tutur. Başqa sözlə, nəhəng kainatın mərkəzində, o dövrün 
elm adamlarının geosentrik nəzəriyyə əsasında təsəvvür etdiyi kimi, cansız daş-torpaqdan və 
yanar qazlardan ibarət olan Yer kürəsi, ya da Günəş ulduzu deyil, məhz yaranmışların ən 
şərəflisi olan İNSAN dayanır:  

 
Ey daşəvü türaba deyən qiyməti gövhər, 

İnsan bu hüsnü lütfilə gövhər degilmidir? 
 
Buradakı “türab” – torpaqdır, qalan sözlər, ana dilimizin kəlmələridir. Ancaq bu da var 

ki, Nəsimi humanizmində insana məhəbbət ucdantutma deyil, burada seçim var: Nəsiminin 
sevdiyi və hörmət bəslədiyi insan – kamil insandır, insanlıq adına layiq olan fizioloji-ictimai 
və mənəvi-ruhani varlıqdır. Yoxsa zahirən insana bənzəyən hər varlığı insan adlandırmaq ol-
maz:  

Mərhəba, insani-kamil, canımın cananəsi, 
Aləmin cismi sədəfdir, sənmisən dürdanəsi? 

 
Bu cür ali mərtəbəyə çatmış kamil insan şairin gözündə Tanrının Yer üzündəki bir 

nümayəndəsi kimi cilvələnir və böyük mütəfəkkir fəxrlə deyir ki, onu yalnız qorxduqlarına 
görə, Tanrıya şərik çıxarmamaq üçün Haqq (Allah) adlandırmırlar. Şairin aşağıdakı beyti 
məhz Tanrı məzhəri olan kamil insana ünvanlanıb:  

 
Səni bu hüsnü camal ilə, bu lütf ilə görən 

Qorxdular Haqq deməyə, döndülər insan dedilər. 
 
Yer üzündə yaşayan bütün insanların bərabərhüquqlu olduğu fikrini irəli sürən, insan-

ların zahiri fərqini coğrafi və sosial şəraitlə izah edən İbn Xəldunun ardınca Nəsimi də hu-
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manist fikirlərinə söykənərək bütün insanların Tanrı dərgahında bərabər olması, dini-ideoloji 
baxışlarına və əqidəsinə görə kimsənin kimsədən üstün olmaması ideyasını irəli sürür:  

 
Ey Həqqi hər yerdə hazırdır deyən əgrinəzər, 
Bəs nə mənidən seçərsən Kəbədən bütxanəyi? 

 
Nəsimi humanizminin çağdaş dünyamızda gedən ictimai-siyasi proseslər baxımından 

önəmli olan cəhətlərindən biri də onun mücərrəd xarakter daşımaması, ikili standartlardan, 
ikiüzlülük və riyakarlıqdan kənar olan konkret səmimi insan münasibətlərini, real insan gözəl-
liklərini əks etdirməsidir. Bu cür miniatür poetik örnəklərdə konkret bir situasiyada təsirlən-
miş və köksünü qabardan emosiyaları “isti-isti” qələmə almış bir sənətkarın könül çırpıntıları 
aydınca duyulmaqdadır. Fikrimizi daha aydın və əyani ifadə etmək üçün Nəsimi qəzəllərindən 
birinə nəzər salaq:  

 
Afərin olsun nigarın zülfü ilə qaşinə,  
Gər macal bulsam, həbibin çevriləydim başinə.  
Mənzilə irmək dilərsən, eşqi yoldaş eyləgil,  
İrmədi mənzilinə, kim baxmadı yoldaşinə.  
Şol rəqibi görə idim çah içində bir kərə,  
Gilliyəydim başına şol səd həzaran daş yenə.  
Ey rəqib, bir yerdə olgil ki, bulunmaz aşü su,  
Qarğavü quzğun yığılsın laşinə, hey laşinə.  
Buduna çıxsın ufalar, gözünə həm qarə su,  
Qoy tutulsun dil-qulağı, bir neçə daş dişinə.  
Dedilər, miskin Nəsimi, doğruya yoxdur zaval,  
Müddəilər qalib oldu, hazır olgil başinə. 

 
Nəsiminin bir çox başqa əsərləri kimi “quş dilində”, yəni gizli simvol və işarələrdən, 

obrazlardan istifadə yolu ilə yazılmış bu şeiri orta əsrlər oxucusu əgər müəyyən sufi-hürufi 
hazırlığı varsa, bizim indi düşündüyümüzdən tamamilə başqa cür anlayardı. Belə ki, burada 
hər bir obrazın öz simvolu və nəinki simvolu, hətta simvolları var. “Nigar”, “zülf”, “qaş”, 
“həbib”, “eşq” və s. bunlar hamısı simvollardır və onların açıqlanması üçün orta əsrlərdə, həm 
də təkcə orta əsrlərdə deyil, sonralar da cild-cild əsərlər, lüğətlər yazılıb. Həmin lüğətlərlə 
araşdıracaq olsaq, Nəsiminin bu qəzəlinə də ən azı bir cild təfsir yazmaq olar. Lakin bir qədər 
praktik düşünsək, hər halda ürəyimizə şübhə toxumu düşəcək ki, görəsən, bu cild-cild təfsirlər 
bizim indiki oxucuya lazımdırmı və ona ideya-estetik cəhətdən nə verə bilər? Axı bir çox mi-
foloji mətnlərin, dastan və nağılların da özünün ifadə etdiyi gizli simvolik mənalar olmuşdur 
ki, indi onlar yalnız sırf estetik əhəmiyyət daşıyır və hazırda onların ifadə etdiyi gizli məna-
ların yozumu bizim üçün heç bir praktik önəmə malik deyil. Yəni həmin mənalar öz vaxtında 
sosial-məişət sferasına, mədəni-mənəvi mühitə gərək olmuş, bizim dövrümüzdə isə öz aktu-
allığını və əhəmiyyətini itirmişdir. Bunu başqa bir analogiya ilə də aydınlaşdırmağa çalışaq: 
Qədim zamanlarda şər ruhları, ziyankar mövhumi qüvvələri evin astanasından içəri qoy-
mamaq üçün qapının üstündə müxtəlif tilsimli sözlər yazılır, naxışlar çəkilirdi. Halbuki indi 
həmin naxışlar estetik əhəmiyyət daşıyaraq bizim gözəllik haqqında təsəvvürlərimizi zəngin-
ləşdirməyə xidmət edir. Əgər biz onların əvvəlki funksiyasını bərpa etməyə çalışsaq, gərək şər 
ruhlara, əcinnələrə, şeytanlara orta əsr insanının inamını özümüzdə bərpa edək. Bu isə 
aydındır ki, anaxronizmdən başqa bir şey olmazdı.  

Nəsimi qəzəli də məhz çağdaş mədəni-mənəvi, estetik tələblərin baxış bucağından təhlil 
edilməli, onun insana, bəşəriyyətə, bəşəriyyətin mənəvi dəyərlərə söykənən proqressiv hissə-
sinə məhəbbətinin dünyəvi xarakteri qabardılmalı, müasir insana, müasir gəncə, müasir aşiqə 
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nə verəcəyi, onun ideya-estetik tərbiyəsində necə iştirak edəcəyi ön plana çəkilməlidir. Yuxa-
rıda örnək gətirdiyimiz qəzəldə şair qarşısındakı gözəlin saçına və qaşına o qədər heyran qal-
mışdır ki, pərvanə kimi onun başına çevrilməkdən özünü saxlaya bilmir. Çağdaş dilimizdəki 
“başına dolanmaq” ifadəsi Nəsiminin poetik dilində “başına çevrilmək” şəklində necə də 
gözəl səslənir! Qeyd edək ki, bu ifadə müasir xalq dilində və yazılı ədəbiyyatda da geniş iş-
lənir. Böyük Azərbaycan yazıçısı, nəsrimizin Füzulisi adlandırıla biləcək Cəlil Məmmədqulu-
zadənin “Poçt qutusu” hekayəsində Novruzəlinin xana müraciətində belə bir parça var:  

“Başına dolanım, xan, məni çövür balalarının başına, məni bağışla! Mənim heç bir gü-
nahım yoxdur. Bir kətdi adamam, mən nə bilirəm kağız nədi, qutu nədi, poçt nədi? Başına 
dönüm, xan, məni çövür o gülüzlü balalarının başına”.  

Nəsimi qəzəlinin başqa misralarında da eyni yüksək sənətkarlıqla həyatiliyin və bədii 
səmimiliyin vəhdətini görməmək mümkün deyil. “Macal bulmaq”, “yoldaşa baxmaq”, “mən-
zilə irmək”, “başına daş gilləmək”, “leşinə qarğa-quzğun yığılmaq”, “buduna ufa (çiban) çıx-
maq”, “gözünə qara su (enmək)”, “dil-qulağı tutulmaq”, “dişinə daş (dəymək)”, “doğruya 
yoxdur zaval” kimi şirin və səmimi ifadələr lirik qəhrəmanın - dəliqanlı aşiqin real həyati 
yaşantılarından, keçirdiyi konkret duyğulardan, əhval-ruhiyyədən qaynaqlandığını açıq-aydın 
göstərir.  

Qəzəlin ikinci beytində Nəsimi lirik qəhrəmanının təmsil etdiyi eşqin daha geniş tu-
tumunu – Nəsimi humanizminin yüksək sənət dili ilə ifadəsini görürük. Kamil insan olmaq 
əsas məqsəddirsə, bu məqsədə ancaq eşqin vasitəsilə, eşqi özünə yolyoldaşı etməklə nail ol-
maq mümkündür! Qəzəlin sonrakı beytləri xalq yumoru, qarğış ruhunda yazılmışdır. Əlbəttə, 
Nəsiminin lirik qəhrəmanı heç də öz rəqibini qəddarlıqla daşqalaq edərək məhv edəcək dərə-
cədə amansız insan deyildir. Ancaq sevgilisini də xain və riyakar rəqibdən o qədər qısqanır ki, 
qarğış eləməkdən özünü saxlaya bilmir, rəqibi elə bir yerdə görmək istəyir ki, yeməyə heç nə 
tapılmasın, əksinə, onun özü qarğa-quzğuna yem olsun.  

Ümumiyyətlə, bu şeirdə Nəsimi məhəbbəti həm ciddi, fədakar, həm də öz eşqi, amalı 
uğrunda çarpışmağa hazır olan şux, hazırcavab bir gəncin məhəbbəti təsiri bağışlayır. Xalq 
dilinin poetik imkanlarından ustalıqla istifadə edilməsi isə bu hazırcavablığın dərəcəsini qat-
qat artırır. Bu qəzəli oxuyan çağdaş oxucu, müasir gənc orada sufi və hürufi simvolları, tanrıçı 
məhəbbət rəmzləri axtarmır, sadəcə əsərdən estetik zövq alır, nəsə öyrənir (məsələn, rəqiblə 
necə rəftar etmək, onu hansı sözlərlə susdurmaq və s.), ürəyindən həsəd və qəzəb hisslərini 
çıxarıb tullayır... Bununla da eyni zamanda mənəvi köləlikdən, nəfsin hökmündən xilas olaraq 
azadlığa çıxır.  

Şairin başqa qəzəllərində də məhəbbətin müxtəlif ipostaslarına təsadüf etmək mümkün-
dür. Vətən, yurd məhəbbəti onun yaradıcılığında doğma təbiətə vurğunluq, onun tərənnümü 
şəklində təzahür edir. Ancaq maraqlıdır ki, Nəsimidə sırf peyzaj lirikası yox dərəcəsindədir; 
çünki peyzaj lirikasının özü də bu şairin yaradıcılığında insan gözəlliyinin tərənnümünə xid-
mət edir. Buna görədir ki, Nəsimi qəzəllərində insan gözəlliyi qarşısında təbii gözəlliklər so-
lur, ölgünləşir və bununla da insan gözəlliyi bütün gözəlliklərin meyarına, məhək daşına çev-
rilmiş olur. Çox vaxt gəlişigözəl ifadə kimi fərqinə varmadan işlətdiyimiz bu bədii təqdimin 
mahiyyətində nə gizlənir? Doğrudanmı insan canlı təbiətə “ikili standartlarla yanaşaraq, “közü 
öz qabağına çəkir”, insan olduğu üçün insanlara, öz həmcinslərinə üzgörənlik edir?  

Bizcə, məsələ yalnız bunda deyil. Əlbəttə, Sviftin alleqoriyasında atların gözəlliyi qarşı-
sında bütün başqa gözəlliklər solğun görünür; ancaq bu, yalnız alleqoriyadır və əslində Sviftin 
özü də at obrazı altında kamil insan obrazını nəzərdə tuturdu. Məsələnin əsli yəqin ondadır ki, 
insan yalnız öz həmcinsinin mənəvi aləminə yol tapa bilir və oradakı gözəllikləri ayırd etmək 
imkanına malik olur; kim bilir, bəlkə qarışqaların mənəvi aləminə nüfuz edə bilsəydik, onlar-
da daha artıq kamillik aşkara çıxarardıq. Nə yazıq ki, indilik bu imkandan məhrumuq və insan 
gözəlliyinin tərənnümü ilə kifayətlənməli oluruq. Elə Nəsimi də insan gözəlliyi qarşısındakı 
heyrətini bu baxımdan öz əsərlərində tərənnüm edərək yazır:  
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Tabəndə yüzün tabişi bədri-dücayə tən edər,  
Fərxəndə zülfün sayəsi zilli-hümayə tən edər.  
Xurşidi-tabanə yüzün gər tən edərsə nə əcəb,  
Aləmdə rövşəndir bu kim, sultan gədayə tən edər.  
Bənzətməz anın yüzünü ayə Nəsimi, sor nədən,  
Şol mənidən, hər kim yüzün görmüşdür, ayə tən edər. 

 
Nəsimini humanist sənətkar kimi düşündürən başlıca problemlərdən birini də insan 

cəhaləti, qəfləti kimi ictimai bəla təşkil edir. Şairin bir çox əsərləri məhz öz müasirini cəhalət 
yuxusundan oyatmağa, ona insanlığın şərəfini anlatmağa həsr edilib. Nəsimi öz müasirini ayıq 
olmağa, ona ayrılmış yüksək tarixi-humanist missiyanı dərk etməyə və yerinə yetirməyə 
çağırır:  

 
İtirdin cami-Cəmşidi, oyan uyxudan, ey qafil,  
Nə buldun uyxudan, göstər, nə qıldın uyxudan hasil? 

 
Nəsimi humanizmi, insana məhəbbəti təkcə onun əsərlərinin məna və mahiyyətində, 

məzmununda deyil, forma xüsusiyyətlərində, daha doğrusu ritmində, oynaqlığında, ahəngin-
də, alliterasiyasında da özünü göstərir. El arasında belə bir deyim var ki, filankəs filan işə oy-
naya-oynaya getdi; yəni həvəslə, sevə-sevə getdi. Nəsimi qəzəllərinin də bir çoxunda ritm 
oxucunun ürəyini sanki oynadır, ona həyat eşqi, sevinc aşılayır. Bunun kökündə isə şübhəsiz 
ki, şairin özünün böyük insan sevgisi dayanır:  

 
Nuşin ləbinin ləli, ləli-ləbinin nuşin  
Şirin görürəm candan, candan görürəm şirin.  
Hər kimsə səni görməz, görməz səni hər kimsə,  
Kəndin çəkədir hicran, hicran çəkədir kəndin… 

 
Beləliklə, biz altı yüz il bundan əvvəlki babalarımızın hansı psixoloji durumlarda ol-

duğunu yalnız onların qələmindən çıxmış ezopdilli yazılarda arayıb-axtarmalı oluruq. Ancaq 
bir şeyə əminliyimiz sarsılmazdır ki, onlar da bizim kimi, insan övladının xoşbəxtliyini dü-
şünmüş və humanist görüşlərini bu sahədə işlədərək gələcək nəsilləri daha qayğısız, daha şən, 
öz taleyinin ağası kimi görmək istəmişlər.  

Kim bilir, bəlkə bizim bugünkü xoşbəxt və qayğısız həyatımızda, firavan dolanışığı-
mızda, sabahkı günə inamımızda, demokratik dəyərlərin üstün mövqe tutmasında onların da 
bir payı var…  

Və heç şübhəsiz ki, var! 
 
 
 
Teymur Kərimli 
akademik 
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Filologiya elmləri doktoru, professor Cahangir Qəhrəmanov 1955-ci ildə “Azərbaycan 

ədəbi dilində fəlsəfə terminləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etdikdən, bir 
sıra yazılı abidələrimizin tədqiqi ilə məşğul olduqdan sonra bütün qüvvəsini böyük Azərbay-
can şairi Nəsiminin ədəbi irsinin araşdırılmasına həsr etmişdir. O, elm aləmində ədəbiyyat ta-
rixçiliyimizdə, türkologiyada şairin anadilli irsinin mətnşünaslıq və dilçilik baxımından tədqi-
qatçısı, onun lirik şeirlər toplusu-divanının elmi-tənqidi mətninin tərtibçisi kimi tanınır. Nəsi-
mi əsərlərini mətnşünaslıq baxımından araşdırarkən dilçilik elminin, dil tarixinin imkanların-
dan istifadə edən alim respublikamızda linqvistik mətnşünaslığın əsasını qoymuş, bu vacib sa-
hədə çalışan bir sıra araşdırıcılar yetişdirmişdir. Filologiya elmləri doktoru Məmməd Adilov 
haqlı olaraq yazırdı: “Cahangir Qəhrəmanov Nəsimi irsi üzərində işləyərkən, bir tərəfdən 
mətnşünas və ədəbiyyatşünas kimi çıxış etmişsə də əsas etibarilə abidələrin linqvistik, qrafik 
və orfoqrafik xüsusiyyətlərinə daha geniş diqqət yetirmiş, beləliklə, azərbaycanşünaslıq el-
mində linqvistik mətnşünaslığın əsasını qoymuşdur”. 

C.Qəhrəmanov 1969-cu ildə “İmadəddin Nəsimi əsərlərinin tənqidi mətni və leksikası” 
mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, linqvistik mətnşünaslığın əsas prinsip-
ləri, onun yazılı abidələrimizin tədqiqində rolu barədə əsas fikirlərini bu tədqiqat işində şərh 
etmişdir. 

Alim “Nəsimi əsərlərinin tənqidi mətninin tərtibi haqqında” adlı məqaləsində ədəbiyyat 
tariximizin, yazılı abidələrimizin tədqiqində mətnşünaslığın rolu, bu istiqamətdə aparılan 
araşdırmaların müxtəlif sahələri əhatə etməsi, mətnşünaslığın əsas təməl kimi tarixilik prin-
siplərinə dayanması barədə yazır: “Əsasən filoloji elmlər silsiləsinə daxil olan tənqidi mətn-
lərin bir tərəfdən ədəbiyyat və dil tarixi, digər tərəfdən də ictimai fikir və mədəniyyət tarixi 
baxımından əhəmiyyəti böyükdür. Klassik mətnlərin nəşri mətşünaslıq elminin əldə etdiyi 
nailiyyətlərə, onun zəruri saydığı müddəalara əsaslanaraq hazırlanır. Mətnşünaslıq tarixilik 
prinsipindən çıxış edərək klassik sənətkarların yaşayıb-yaratdığı ictimai-siyasi şəraitin, ədəbi 
mühitin başlıca xüsusiyyətlərini nəzərə alır”. 

Professor C.Qəhrəmanov bir sıra məqalələrində, 1973-cü ildə, böyük şairin 600 illik 
yubileyinin keçirildiyi zaman çap etdirdiyi üç cildlik Nəsiminin anadilli divanının elmi-tənqi-
di mətninin müqəddiməsində bu mətnin əsas tərtib prinsipləri, bu zaman qarşıya çıxan əsas 
çətinliklər barədə məlumatlar vermişdir. Qeyd edək ki, alim şairin divanının elmi-tənqidi mət-
nini tərtib edərkən aşağıdakı əlyazma və çap nüsxələrindən istifadə etmişdir: AMEA Məhəm-
məd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan XVI əsrə aid M-227 şifrli əlyazma; Əl-
yazmalar İnstitutunda M-188 şifri altında saxlanan, 1700-cü ildə Mirzəxan vələdi-Məlik Şeyx 
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Bünyad Salbaninin köçürdüyü əlyazma nüsxəsi; İrəvanın Matenadaran Qədim Əlyazmalar 
İnstitutunda 517-ci nömrə altında saxlanan, 1661-ci ildə Hüseynəli ibn Səfərəli tərəfindən kö-
çürülmüş əlyazma; Rusiya EA Sankt-Peterburq bölməsinin kitabxanasında B-4019 şifri altın-
da saxlanan, 1793-cü ildə Buxarada köçürülmüş əlyazma nüsxəsi; Özbəkistan EA Şərqşünas-
lıq İnstitutunda mühafizə edilən, 1877-ci ildə Buxarada Mir Həsibullah Buxari tərəfindən kö-
çürülmüş əlyazma; Nəsimi əsərlərinin 1880-ci ildə İstanbulda “Əxtər” mətbəəsində, 1926-cı 
ildə Bakıda “Kommunist” mətbəəsində çap edilmiş nüsxələri. 

Elmi-tənqidi mətnin tərtibində çap nüsxələrindən istifadə edilməsinin əsas səbəbi ondan 
ibarət idi ki, bu nüsxələr əlyazmalara əsasən hazırlanmışdır. Nəsimi divanı Türkiyədə XIX 
əsrdə 1844, 1871, 1880-ci illərdə çap edilmiş, sonuncu nəşrdə əvvəllər yol verilmiş bir sıra 
mətbəə xətaları düzəlmiş, divana daxil edilən əsərlər dəyişdirilməmişdir. 1880-ci il nəşrinə şa-
irin məsnəvi, qəsidə və qəzəlləri (ümumi sayı 265), 167 rübai və tuyuğu, ərəbcə iki qəzəli, 
farsca 25 qəzəl və qəsidəsi bir tərkibbəndi daxil edilib. Həmin kitaba şairin ardıcılı Rəfiinin 
“Gəncnamə” məsnəvisi, Nəsiminin “Haşimi” təxəllüslü farsca iki tərcibəndi, kitabın nəşri mü-
nasibətilə XIX əsr türk şairlərinin yazdıqları şeir parçaları daxil edilmişdir. 

Salman Mümtaz öz nəşrində İstanbul çaplarında gedən bir sıra nöqsanları aradan qal-
dırmış, şairin həmin nəşrlərə düşməyən Azərbaycan türkcəsindəki bir qəzəlini, 40-a yaxın 
farsca şeirini, ayrı-ayrı beytləri kitaba daxil etmişdir. S.Mümtaz nəşrində Nəsimi şeirlərini ilk 
hərflər əsasında sıralamışdır. 

Qeyd edək ki, C.Qəhrəmanovun elmi-tənqidi mətni tərtib edilənə qədər Mirzəağa Qulu-
zadə 1962-ci ildə divanının Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan 2 əlyazması əsasında Nəsiminin 
seçilmiş şeirlərini müasir əlifbada çap etdirmişdi. 

Professor C.Qəhrəmanov şairin əsərlərinin nəşrlərində gedən dörd əsas təhrifi xüsusi 
olaraq vurğulayır: 

1) Türkmənşəli əski Azərbaycan sözlərinin əvəz edilməsi; 2) Azərbaycan türkcəsində 
olan sözlərin əcnəbi sözləri ilə əvəz edilməsi; 3) Misra və beytlərin təhrif olunması; 4) Beyt 
və misraların düşməsi, müxtəlif məzmunlu misraların birləşdirilməsi nəticəsində suni surətdə 
yeni beytlərin yaradılması  

C.Qəhrəmanov 1973-cü ildə üç cildlik kitab halında nəşr etdirdiyi Nəsimi divanının 
elmi-tənqidi mətninin müqəddiməsində yazılı abidələrimizin tədqiqində qarşıya çıxan ən bö-
yük çətinliklərdən biri barədə yazır: “Orta əsr Şərq klassiklərinin,o cümlədən, Azərbaycan 
klassiklərinin avtoqrafları-əsərlərinin öz əlləri ilə yazdıqları nüsxələri əksər hallarda əlimizə 
çatmamışdır. Şərqin klassik sənətkarlarının əsərləri onların üzünü köçürən nasir və katiblərin 
əlyazma nüsxələrində müxtəlif xarakterli təhriflərə uğramışdır. Təhriflərin müxtəlif səbəbləri 
vardır. Fərqlər dini, məzhəbi, ictimai mahiyyət daşıya bilər, müxtəlif ədəbi cərəyanlarla bağlı 
ola bilər. Nəhayət, katib diqqətsizliyi, savadsızlığının, katibin öz “yaradıcılıq fəaliyyətinin” 
nəticəsi ola bilər”. 

Şairin ədəbi irsini, ədəbiyyat tarixində tutduğu mövqeyi, dilini, fərdi üslub xüsusiyyət-
lərini, dünyagörüşünü, fəlsəfi ideallarını qiymətləndirmək üçün əsərlərinin tənqidi mətninin 
tərtibi zəruriliyindən danışan tədqiqatçı qətiyyətlə bildirir ki, Nəsimi divanının ərəb əlifbası 
ilə nəşrlərinin heç birini elmi nəşr hesab etmək olmaz. Çünki nüsxələrin hər biri natamam, 
qüsurlu əlyazmalara əsaslanmış, naşirlərin müdaxiləsinə məruz qalmışdır. 

Nəsimi divanının elmi-tənqidi mətninə daxil olan nüsxələri bir-bir təsvir edən, onların 
orfoqrafik xüsusiyyətlərini ətraflı nəzərdən keçirən tədqiqatçı Nəsimi şeirlərini tekstoloji ba-
xımdan araşdırarkən, ona aid olmayan, “Nəsimi” təxəllüslü başqa şairlərin əsərlərinin fərq-
ləndirilməsinə xüsusi fikir vermişdir. 

Tədqiqatçı Nəsimi divanının mətni üzərində apardığı araşdırma işinin nəticəsi olaraq bu 
şeirlər toplusuna daxil olan əsərlərin sayında aşağıdakı dəqiqləşdirmələr apardığını bildirir: 
“Tənqidi mətnin tərtibi nəticəsində Nəsiminin 2176 beytlik yeni əsərləri meydana çıxmışdır 
(Əlavələrə daxil olunmuş 1021beyt hesaba alınmır)”. 
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Alim Nəsimi əsərlərinin elmi-tənqidi mətninin tərtibi nəticəsində bir sıra mübahisəli 
məqamlar, şairə məxsusluğu dəqiqləşdirmə tələb edən şeirlər aşkar etmiş, qeyd etmişdir ki, bu 
şeirlərin müəyyən hissəsinin Nəsimiyə aid olması ehtimalı çoxdur. Lakin yalnız bir nüsxədə 
verilmiş bu şeirlərdə yarımçıq beytlər, dil və üslub xətaları vardır. Başqa nüsxələrlə müqayisə 
edib şeirlərin əsl mətnini dürüstləşdirmək mümkün olmadığı üçün onlar “Əlavələr” hissəsində 
verilmişdir. “Əlavələr” hissəsinə eyni zamanda ayrı-ayrı cüng və məcmuələrdən toplanmış 
şeirlər də daxil edilmişdir. Bu şeirlərin çoxunda təxəllüs göstərilirsə də, bəziləri təxəllüssüz 
verilmiş, Nəsimiyə aid olması başlıqda qeyd edilmişdir. Tədqiqatçı göstərir ki, Nəsimi əsərlə-
rinin elmi-tənqidi mətninin “Əlavələr” hisssəsində verilmiş şeirlər gələcəkdə şairin başqa 
əlyazmaları aşkar edildikdən sonra dürüstləşdirilə bilər. 

Qeyd etdiyimiz kimi, C.Qəhrəmanov Nəsimi divanının elmi-tənqidi mətnini tərtib edər-
kən yalnız şairin şeiriyyətinə, əsərlərinin bədii xüsusiyyətlərinə, ideya və məzmununa fikir 
verməmiş, şairin Azərbaycan ədəbi dilindəki rolunu, dilimizin inkişafındakı mövqeyini, şeir-
lərindəki dil vahidlərini, onların müxtəlif dövrlərdə işlənmə xüsusiyyətlərini də diqqət mərkə-
zində saxlamışdır. Təsadüfi deyildir ki, alim 1970-ci ildə “Elm” nəşriyyatında 568 səhifə həc-
mində “Nəsimi divanının leksikası” adlı sanballı bir monoqrafiya çap etdirmişdir. Qeyd edək 
ki, həmin kitaba qədər filologiya elmimizdə dilimizin tarixi leksikasına dair ayrı-ayrı əsərlər 
meydana çıxsa da ayrılıqda götürülmüş heç bir yazılı abidənin tam sözlüyü tərtib edilməmiş-
di. Kitabın əvvəlində müəllif göstərir ki, Azərbaycan ədəbi dili leksikasını dərindən araşdır-
maq üçün ilk növbədə dilimizdə işlənən, qədim dövrlərdən zəmanəmizə qədər gələn, müəy-
yən təsir nəticəsində dəyişikliyə məruz qalan, tarixi şəraitdə və ictimai amillər nəticəsində lü-
ğətin passiv ehtiyat fonduna keçib arxaikləşən sözləri qeydə almaq, dil faktlarının təsvirini 
vermək lazımdır. Göründüyü kimi, dilimizin əsrlər boyu inkişafını araşdırmaq üçün alim Nə-
simi divanının dil vahidlərinin lüğətini tərtib etməklə buradakı sözlərdən tarixi bir sənəd kimi 
istifadə etmək qərarına gəlmişdir. Nəsimi divanındakı ayrı-ayrı dil vahidləri şairdən əvvəl, 
şairin əsərlərində və ondan sonra fərqli mənalar kəsb edə bilər. Bəzi sözlər sonradan ədəbi dil-
dən çıxaraq dialektlərə keçə bilər. C.Qəhrəmanovun giriş və əsas hissə-sözlükdən ibarət “Nə-
simi divanının leksikası” adlı monoqrafiyasında şairin divanında yer alan bütün dil vahidləri 
əlifba sırası ilə, ərəb və kiril qrafikası ilə əksini tapmış, müxtəlif lüğətlərdən istifadə edilmək-
lə hər bir sözün mənaları verilmişdir. Bu sözlük Azərbaycan türkcəsinin yüz illər ərzində inki-
şafını bir güzgü kimi göstərməyə yardım edən ilk nümunə, tarixi leksika elminin həmin dövr-
də ən böyük nailiyyətidir. 

Müəllif Nəsimi əsərləri əsasında göstərir ki, XIV əsr klassik Azərbaycan ədəbiyyatının 
dili bir tərəfdən, Azərbaycan canlı xalq dilinə, digər tərəfdən, klassik türk ədəbi abidələrinin 
dilinə əsaslanaraq inkişaf etmişdir. Burada klassik Şərq, xüsusən İran poeziyasının təsirini də 
qeyd etmək lazımdır. Alim bildirir ki, Nəsimi dilinin söz ehtiyatı, əsərlərində işlətdiyi sözlərin 
kəmiyyəti və keyfiyyəti, zəngin lüğət xəzinəsi XIV-XV əsrlər Azərbaycan türkcəsinin səviy-
yəsini, ədəbi-bədii dilin imkanlarını, onun yayılma dairəsini, təsir qüvvəsini, orijinallığını və 
milli xüsusiyyətlərini, türkmənşəli sözlərin klassik üslubda yazılmış şeirdə tutduğu mövqeyini 
müəyyənləşdirmək üçün əsaslı mənbələrdəndir. C.Qəhrəmanov kitabının giriş hissəsində ya-
zır: “Azərbaycan ictimai fikir tarixində görkəmli yer tutan, onun inkişafında böyük rol oyna-
yan Nəsimi öz əsərlərində işlətdiyi sözlərlə dilin zənginliyinin əsas meyarı olan fikir zəngin-
liyinə xüsusi diqqət yetirmiş, sadə sözlə böyük bir ideyanı tərənnüm etmiş, sözlər vasitəsilə fi-
kir incəliyini, məna çalarlığını, məzmun dərinliyini göstərə bilmişdir. Nəsiminin dili, eləcə də 
onun leksikası Azərbaycan ədəbi dilinin, xüsusilə onun bədii qolunun keçmiş olduğu altı əsr-
lik tarixi izləmək üçün zəngin material verir”. Alimin tərtib etdiyi iri həcmli Nəsiminin işlət-
diyi leksik vahidlər sözlüyü bu deyilənləri əyani surətdə sübut etməkdədir. 

Görkəmli tədqiqatçı Nəsimi əsərlərini müasir əlifbada da tərtib edərək geniş oxucu küt-
ləsinə təqdim etmişdir. 
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Nəsiminin anadilli divanının elmi-tənqidi mətnini, leksik vahidlər sözlüyünü iri həcmli 
monoqrafiyalarda elm aləminə təqdim edən professor Cahangir Qəhrəmanovun nəsimişünas-
lıq fəaliyyəti, qeyd etdiyimiz kimi, mətnşünaslıq və dilçilik elmlərinin qovşağında həyata ke-
çirilmişdir. Alim bu əsərləri ilə ölkəmizdə linqvistik mətnşünaslığın inkişafına təkan vermiş, 
sonralar bu sahədə çalışan gənc tədqiqatçılara istiqamət vermişdir. 
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Nəsimi. Məqalələr məcmuəsi. Bakı: “Elm”, 1973. 
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Pasha Kerimov 
Activity of Professor Jahangir Gahramanov on the study of Nasimi creativity 
Professor Jahangir Gahramanov devoted most of his research to the linguistic and 

textological study of the literary heritage of the great Azerbaijani poet Imadeddin Nasimi. In 
1969, he defended his doctoral thesis on the subject “Scientific Critical Text and Vocabulary 
of Imadeddin Nasimi’s Works”. In this work, he combined textual and linguistic research 
methods and substantiated the basic principles of linguistic textology. In 1973, J. Gahramanov 
published in three volumes the scientific and critical text of the sofa Nasimi in the Azerbaijani 
language. Prior to this, the scientist in 1970 published a monograph "The vocabulary of the 
divan Nasimi." It was the first experience of creating a lexical dictionary of works of Azer-
baijani classics. The scientist devoted many articles to the study of various issues of creativity 
I. Nasimi. 

 
Паша Керимов 
Деятельность профессора Джахангира Гахраманова  
в изучение творчества Насими 
Профессор Джахангир Гахраманов большую часть своих научных исследований 

посвятил лингвистическому и текстологическому изучению литературного наследия 
великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими. В 1969 году он защитил док-
торскую диссертацию на тему «Научно-критический текст и лексика произведений 
Имадеддина Насими». В этой работе он объеденил текстологические и лингвистичес-
кие методы исследования и обосновал основные принципы лингвистической текстоло-
гии. 1973 году Дж.Гахраманов издал в трех томах научно-критический текст дивана 
Насими на азербайджанском языке. До этого, ученый в1970 году издал монографию 
«Лексика дивана Насими». Это был первый опыт создания лексического словаря произ-
ведений азербайджанских классиков. Много статей ученый посвятил изучению различ-
ных вопросов творчества И. Насими. 
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Ümumən təsəvvüf ədəbiyyatında olduğu kimi, Nəsiminin poetik irsində də şeirlərin za-
hiri biçimi onun daxili məzmununu tam əks etdirmir. Şair rəmzlərlə danışır. Onun şeriyyətin-
də mətn altında gizlənən mənaya varmaq üçün təsəvvüf, hürufi simvolikasına vaqif olmaq, 
həmin açarlardan istifadə edib gizli məna xəzinəsini açmaq lazım gəlir. Nəsimi hələ öz sağ-
lığında: “Heç kimsə Nəsimi sözünü kəşf edə bilməz, Bu quş dilidir, bunu Süleyman bilir an-
caq”, - deyirdisə, müasir oxucu üçün Nəsimi əşarının məna dərinliklərinə varmağın necə çətin 
olduğunu təsəvvür etmək mümkündür. 

Belə ki, müasir oxucu (hazırlıqsız oxucudan söhbət gedir) Nəsiminin hürufi ideyalarını 
özünəuyğun bədii biçimdə ifadə etdiyi şeirlərində sözlərin luğəvi mənasını qavrasa da, şairin 
ayrılıqda götürülən konkret şeir vahidində nəyi ifadə etmək istədiyini sona qədər tam anlaya 
bilmir. Yəqin, Nəsimi şeirinin sirri də elə budur. 

Müşahidələr göstərir ki, müasir dövrdə klassik poeziyamızın bir çox tanınmış simaların-
dan şeirləri gənclər içində daha çox oxunan, sevilən, əzbərlənən, hətta şərhinə cəhd göstərilən 
şair məhz Nəsimidir. Hətta xüsusi filoloji savadı olmayan, fəlsəfə yönümlü təhsil almayan 
ədəbiyyat sevərlər də Nəsimidən bir neçə beyt əzbər söyləyir. Bir gəncin sevdiyini vəsf edər-
kən:  

Səni bu hüsni-cəmal ilə, bu lütf ilə görən, 
Qorxdular həq deməgə, döndülər insan dedilər, - söylədiyinin canlı şahidi də olmuşuq 

(1, s. 262).  
Onu da deməliyik ki, əgər Nəsiminin şeirlərini oxuyan oxucu onlarda ustalıqla işlənən 

bəzi sözlərin rəmz olduğunu bilmirsə, mətnaltı mənaya varmaq zərurətini də duymur. Məsə-
lən:  

Götür niqabüvü xəlqə görün, ey şəmsü qəmər, 
Görüb utana ləbindən nəbatü qəndü şəkər (1, s. 205). 

 
İlk baxışda bu beytdə aşiqin öz sevgilisinin gözəlliyini vəsf etdiyini düşünmək, bu 

qənirsiz cazibənin təqdimi üçün mübaliğəli bənzətmələrdən istifadə etdiyini, onu günəşlə, 
ayla müqayisə edib, dodaqlarının qənddən, şəkərdən daha şirin olduğunu söylədiyini anlamaq 
olar. Lakin bu beytə mətn kontekstində baxdıqda aşiqin məhbubunun üzündə həqqi gördüyü-
nü adresata çatdırmaq təşəbbüsünün şahidi oluruq. 

 Bəzən də olur ki, oxucu Nəsimi şeirlərini oxuyur, orada işlənən sözlərin hamısını istis-
nasız başa düşür, lakin onların nəyi ifadə etdiyini anlamır. Düşünür, bunun məqsədli olduğu-
nu başa düşür, beləliklə, şeirin simvolik məzmununu açmağa cəhd edir. Bu cəhd uğurla nə-
ticələndikdə isə o, əsil zövq alır, həqiqəti dərk etməklə, haqqa daha da yaxınlaşmış olur.  

Bir nümunə ilə fikrimizi əsaslandırmağa çalışaq: 
 

Yeddidir, dörd yeddidən bir yeddidir, 
Yüz iyirmi dörd yenə üç yeddidir. 
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Evi bir, bacası yeddi, babı üç, 
Əhli-beyti ilə özü on yeddidir. 

 
Bu tuyuğa baxsaq, onda həm orta əsr, həm də müasir oxucu üçün heç bir anlaşılmayan 

sözün olmadığını görərik. Lakin təcrübə göstərir ki, bu dördlük şeir şəklində işlədilən “yed-
di”, “üç yeddi”, “yüz iyirmi dörd”, “on yeddi” rəqəmlərini, “Evi bir, bacası yeddi, babı üç” 
misrasının məzmununu hurufiliyin simvolikasından xəbərdar olmayan oxucu asanlıqla anlaya 
bilmir. Yalnız müəyyən lüğətlərə, mənbələrə müraciət etdikdən sonra tuyuğda söhbətin Qura-
nın “Fatihə” surəsindən getdiyini başa düşür.  

Söylənilənə görə, nümunə gətirdiyimiz tuyuqdakı müəmmanı mərhum mətnşünas alim, 
klassik ədəbiyyatımızın mahir bilicisi Hacı Mail Əliyev bu şəkildə açmışdır: “Quranın ilk su-
rəsi olan “Əl-Fatihə” yeddi ayədən ibarətdir, bu surənin başqa üç - “Əl-Həmd”, “Ümməl-ki-
tab” və “Səbül-məsani” kimi adı da məlumdur. Surədə ərəb əlifbasında olan iyirmi səkkiz hər-
fin iyirmi biri öz əksini tapıb. Ümumilikdə yüz iyirmi dörd hərfdən ibarət olan surənin əv-
vəlində gələn “Bismilləhir-rahmənir-rahim” ayəsi isə iyirmi hərfdən ibarətdir. Yeddi ayədən 
ibarət, üç adla tanınan bu surə gündəlik namazlarda on yeddi dəfə təkrar olunur”.  

Hacı Qəzənfər Talıb da bu tuyuğu təxminən eyni istiqamətdə, lakin müəyyən özünə-
məxsusluqla şərh edərək yazır: “Böyük arif və şair Seyid İmadəddin Nəsimi buyurur:  

1-ci misra:  
“Yeddidir, dörd yeddidən bir yeddidir”. Bir 7 var, 4 yeddidəndir. Əgər, 4 yeddini top-

lasaq, cavab 28 olur. Məlum olur ki, söhbət ərəb əlifbasından gedir. Çünki bu əlifbanın cəmi 
28 hərfi var. Və bu əlifbada yazıya alınan ən şah əsərin Qurani-Kərim olduğunu nəzərə alsaq, 
aydın olur ki, söz Quran barədədir. Qurana baxsaq, görərik ki, 114 surədən cəmi biri 7 ayədir 
və bu Fatihə surəsidir. 

2-ci misrada deyir:  
“124 yenə üç yeddidir”. Əgər “Əlhəmdu-lillah”dan “vəlazzallin”ə qədər olan hərfləri 

saysaq, düz 124 hərf olduğunu görərik. 3 yeddi, 21 edir. Bir hədisdə peyğəmbərimiz (s) bu-
yurur: “Fə” hərfi olmayan surəni çox oxuyun. Soruşurlar ki, o hansi surədir? Buyurur ki, Əl-
Fatihə. Surəyə diqqət etsək, orada əlifbanın 7 hərfinin olmadığını görəcəyik. Deməli, bu surə 
əlifbanın 21 hərfi ilə yazılıb. 3 yeddi bu deməkdir. 

3-cü misra: 
“Evi bir, bacası 7, babı 3”. Evi bir, yəni surə özü. 7 baca, həmin 7 hərfdir ki, yerləri boş 

qalıb. Babı 3, yəni qapısı 3-dür. Fatihə kəlməsinin kökü 3 hərfdir (fə, tə, hə). 
4-cü misra: 
“Əhli-beyt ilə özü on yeddidir”. Əhli-beyt aleyhis-salam 14 nəfərdir və üzərinə 3 (babı) 

gəlsək, on yeddi edir” (3).  
Qeyd edək ki, bu dördlükdə bəzi müəmmalı məqamlar hələ də qalmaqdadır. Hacı 

Qəzənfər Talıbın açılışında “Fatihə” surəsinin Quranın yeganə 7 ayədən ibarət surəsi olduğu 
göstərilirsə də, Quranın “əl-Maun” (Zəkat) surəsinin 7 ayədən ibarət olduğu da bəllidir. Yəni 
tuyuğun birinci misrası haqqında hələ bir az düşünmək lazım gəldiyi aşikardır. Bəlkə də, 
həmin misrada dörd adı bəlli olan bu sürənin yalnız “əl-Fatihə” adının artikllə yazıldıqda 7 
qrafemdən ibarət olduğu nəzərdə tutulur? Bəli, dəqiq hökmü verə bilməsək də, biz fərziyə 
irəli sürdük. 

Beləliklə, yuxarıdakı dördlüyə nəzər saldıqda Nəsimi kimi qəzəli fəlsəfi fikirlərinin ru-
poruna çevirən bir şairin şeiriyyətini “quş dili” adlandırmasının real əsasa malik olduğu ay-
dınlaşır. 

Ədəbi dil tariximizin faktlarını müqayisəli şəkildə öyrəndikdə əksər hallarda Nəsiminin 
əsərlərinin dilinin Füzuli əsərlərinə nisbətdə müasir oxucu üçün daha asan anlaşılan olduğunu 
iqrar edə bilirik. Sözsüz ki, bu, Nəsiminin öz əsərlərini daha geniş kütlə içində yaymaq təşəb-
büsündən irəli gəlirdi. Lakin onu da qeyd etməliyik ki, həmin şeirlərdə fikirləri pərdələmək 
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amalı da var. Əgər Füzulidə belə mətnaltı məna fikri daha gözəl şəkildə təqdim etmək məqsə-
di daşıyırdısa, Nəsimidə bu, şairin əsərlərinin ideya mündəricəsindən doğurdu.  

Nəsimi yaradıcılığının unikallığı ilə seçilən nümunələri təkcə fəlsəfi mündəricəsi, məz-
mun rəmzlərlə ifadə etməsi baxımından deyil, eyni zamanda forma əlamətləri ilə də oxucunu 
cəlb edir, onları dinləyənin heyrətinə səbəb ola bilir.  

Nəsimi şeirlərinin forma gözəlliyinə səbəb olan bəzi poetik fiqurların işlənmə özəlliyinə 
nəzər yetirək. 

Şairin şeirlərinin daha yadda qalan olmasına səbəb onlarda hürufi dərvişlərinin rəqs 
ahəngini xatırladan rədiflərin, təkrarların, daxili qafiyələrin işlənməsi, eyni samit və bəzən də 
sait səslərin xüsusi ahəng yaratmasıdır. 

Məsələn, məşhur bir beytə nəzər salaq: 
 

Şəms mənəm, qəmər mənəm, şəhd mənəm, şəkər mənəm, 
Gör bu odun zəbanəsin, mən bu zəbanə sığmazam (2, s. 8). 

 
Nəsimi əsərlərində təkrarlanan söz və ya idiomatik ifadələr də belə vasitələrdən biridir. 

Məlum olduğu kimi, təkrarlar təkcə şeirdə əlavə ahəng yaradan polifonik, ona xüsusi estetik 
görkəm verən qrafik göstərici olmayıb, eyni zamanda, sətiraltı cinas və ya məna çalarlığı vasi-
təsi kimi də çıxış edir. Yəni şair bu poetik fiqurla təkcə inad, ifadənin məzmununu qüvvətlən-
dirməyi və fikrin təsir quvvəsini gücləndirməyi deyil, həmçinin mənanı gözəlləşdirib, ondakı 
ekspressivliyi artırmağı da əsas məqsəd kimi qarşıya qoyur. Məsələn: 

 
Sənsiz nə yesəm, qüssəvü qəm, dərd ilə qandır, 

Gəlgil, dodağın şərbətinə canımı qandır (1, s. 258). 
 

Burada birinci və ikinci misrada işlənən “qandır” sözləri cinasdır. Omoqraflardan birin-
cisində “qan” isim, ikinci misrada isə fel kimi işlədilmişdir. Heca vurğusunun yerdəyişməsi 
ilə cinas qafiyə yaradılmışdır.  

Lakin əksər klassiklərimiz kimi, Nəsimidə də eyni sözn eyni bir məqamda təkrarlandı-
ğını görürük: 

 
Yüzün bərgi-güli-tərdir, güli-tər! 

Boyun sərvi-sənubərdir, sənubər! (1, s. 290) 
 
Goründüyü kimi, bu beytdə hər misranın sonunda ardıcıl təkrarlanan eyni dil vahidləri 

təkcə ritm üçün deyil, həm də əlaməti gücləndirmə vasitəsi kimi çıxış edir.  
Təkririn Şərq ədəbiyyatında geniş tətbiq olunan növlərindən biri də qoşalamadır. Dil-

çilikdə reduplikasiya və ya geminasiya da adlandırılan bu poetik vasitədən Nəsimi yaradıcılı-
ğında da istifadə olunmuşdur.  

 
Sözün, sözün, sözündən utandı qəndü nəbat, 

Üzün, üzün, üzündən tutuldu şəmsü qəmər (1, s. 208). 
 
Şeirlərindəki orijinal məntiqi ilə seçilən İmadəddin Nəsimi poeziyasında diqqəti cəlb 

edən poetik vasitələrdən biri də əks-analogiyadır. Nəsimi təbiətdəki əksliklərin bir varlıqda 
cəmlənməsini, fəlsəfi dillə desək, əksliklərin vəhdətini bədii dildə unikal təzadları ilə belə ifa-
də edir:  

Arısı yalandır, saqın, dadlısına aldanma kim, 
Acıdır anın şəkkəri; ağı qatılmış balına (2, s. 65). 

Yaxud, 
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Zahirü batin, əvvəlü axir, 
Aşikarəvü həm nihandır söz (2, s. 9). 

 
Deməli, əkslik inkişafa səbəb olduğu kimi, harmoniyaya da şərait yarada bilir. Lakin 

onun əsas funksiyası qarşılığını inkar etməklə mövcudiyyəti dəyişməkdir. 
Belə əksiliklərin işləndiyi beytlərdə çox vaxt bəzi əfsanələrə, tarixi hadisələrə, klassik 

epik ədəbiyyatdan, dastanlardan gələn təlmihlərə də rast gəlmək olur. Məsələn, şairin məşhur 
“Qandasan” rədifli qəzəlinin məqtə beytinə baxaq: 

 

Çün Nəsimidir bu gün əyyami-eşqin Xosrovi, 
Ey şəkərləb, yari-şirin, ruzigarım, qandasan? (1, s. 150) 

 
Bu beytin birinci misrasında özünü “bu günün sevgi çağının Xosrovu” adlandıran şair, 

ikinci misrada “yari-şirin” ifadəsini əks-analogiya kimi işlədir və Nizaminin “Xosrov və 
Şirin” poemasındakı əfsanəvi eşq macərasına təlmih etmiş olur. 

Ədəbi dil tariximizdə geniş tətbiq olunan bəzi leksik vahidlərin şairin irsində işlədilmə 
özəlliklərinə baxaq. Məsələn “var” və “yox” sözləri ilə; 

 
Aləmdə bu gün sənciləyin yar kimin var? 

Gər var desən, yox deməzəm, var, kimin var? (1, s. 193) 
 
Yaxud, “vüsal” və “hicran” kəlmələri ilə; 
 

Mana sənsiz cahanu can gərəkməz, 
Vüsalın var ikən hicran gərəkməz (1, s. 70). 

 
Nəsimi əsərlərində bədii təsvir vasitələri də bədii ifadə vasitələri ilə sanki həmahənglə-

şir. Şairin irsində tətbiq edilən belə poetik vasitələrdən biri də ədəbiyyatımızda aktiv tətbiq 
olunan bənzətmə xarakterli sualdır. Məsələn, Nəsimidə bir çox hallarda bir məfhum digərinə 
təşbeh olunarkən bənzətmə əlaməti xüsusilə fərqləndirilir və bu zaman bənzətmə vasitəsi kimi 
qoşma və ya modal söz deyil, bədii sualın özu, sorğu predikativliyi çıxış edir: 

 
Dodağın qənd imiş, bal anda neylər? 

Bu ziba xətt imiş, xal anda neylər? 
Onun kim, yoxdur gənci-nihanı, 

Ya munca mülk ilə mal anda neylər? (1, s. 242) 
 
Anadilli klassik ədəbiyyatımızın dilini öyrənən alimlər orta əsr poetik nümunələrində 

fikrin ifadə tərzinə əsasən iki üslub müəyyən edirlər: klassik kitab üslubu və xalq danışıq dili. 
Nəsimi əsərlərinin dil incəliyi, onlardakı bəlağət və eyni zamanda xəlqilik, bənzətmələrdəki 
canlılıq bizə imkan vermir ki, bu sərhəddi şairin poetik irisi üçün də tam mənası ilə tətbiq edə 
bilək. Nümunə üçün şairin unikal bənzətmələr əsasında qurulan “Kimi” rədifli qəzəlinin məq-
tə beytinə nəzər salaq: 

 

Xalü xətin Nəsimiyi oda buraxdı, yandırır, 
Gör necə xoş tütər, qoxar, mişk ilə udi-tər kimi (1, s. 100). 

 
Bu beytdə bənzətmələrin sadəliyi diqqəti cəlb edir. Bundan əlavə, “oda atmaq” əvəzinə, 

“oda buraxmaq” ifadəsinin xalq dilindəki kimi işlənməsi, “tütmək”, “qoxmaq” fellərinin sadə 
danışıq dilində mənfi mənada işlənməsini nəzərə alıb “xoş” zərfi ilə tətbiqi Nəsiminin xalq 
dilinə necə dərindən bələd olduğunu nümayiş etdirir.  

Başqa bir qəzəlin mətlə beytinə nəzər salaq: 
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Düşdü könül ala gözün ağınavü qərasinə, 
Ayrıq anınla kimsənin ağı nədir, qərasi nə? (1, s. 52) 

 

Beytin birinci misrasından anlaşılır ki, lirik qəhrəmanın könlü “ala gözə” düşüb. Şair bir 
misrada iki dəfə göz sözünü işlətməmək üçün “gözü düşmək” idiomunu “könlüm düşdü” ifa-
dəsi ilə əvəz edir. Gözün gözə dəyən iki fərqli hissəsini nəzərdə tutaraq ala gözün ağını və qa-
rasını ayırır. Başqa cür desək, gözün tünd hissəsinin ala olduğunu nəzərə daha qabarıq çatdır-
maq üçün “ala gözün ağına, həm qarasinə” birləşməsini işlətmiş olur. Eyni zamanda şairin bu 
misrasında xalq dilinə aid sadəlövhlük də öz əksini tapmış oluur. 

 

Sevgilimin sevgisindən özgə gəlməz könlümə, 
Sevgilimdən özgəyə qılmaz bu gün pərvayi-eşq, 

 
- kimi misraları ilə sadə dillə, ərəb-fars sözlərindən ibarət mürəkkəb izafət tərkiblərin-

dən istifadə etmədən anlaşıqlı şəkildə eşqini bəyan edən şair bu gün dərin fəlsəfi düşüncələrə 
qapılmaq istəməyən gənclərin də qəlbinə yol tapır. 

Yəqin ki, Nəsimi şeirlərnin əsrlərdən bəri öz aktuallığını itirməməsinin səbəbi elə onun 
xalq dilinə bu qədər yaxın olması və ən çətin fəlsəfi mətləbləri belə xalq təfəkkürünə söykənə-
rək original formada ötürmə bacarığıdır.  

 
İstifadə edilən ədəbiyyat: 

 
1. İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. Bakı, “Lidеr”, 2004, 336 səh. 
2. İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Bakı, “Lidеr” 2004, 376 səh. 
3. Qəzənfər Talıb. Əhli-beytəaid qəzəl və şeirlər səhifəsi // https://www.facebook.com 
 
Azizagha Najafzade 
Language and poetical pecularities of Nasimi`s works 
One of the outstanding representatives of Sufi poetry of Medieval Azerbaijan is Seyyid 

Imadaddin Nasimi. In the poet`s creative activity, who is considered to be the founder of 
Azerbaijan philosophical ghazal, there are less difficult words and idioms to comprehend co-
ming from Arabic and Persian in comparison with his predecessors. Despite this, among po-
et`s words, we can occur such lines, couplets and passages, even if we understand the literal 
meaning of words, we can`t fully comprehend the content of that poem unit. Because, one 
can`t wholly get the idea-philosophical reasoning of Nasimi`s works without knowing Sufi 
symbolism. For opening of these symbolic sighs it`s necessary to study peculiarities of 
processing of poetic shapes applied to the poet`s ghazals. 

 
Азизага Наджафзаде 
Язык и поэтические особенности произведений Насими 
Одним из выдающихся представителей средневекового Азербайджанского мисти-

ческого стихотворения является Сеид Имадеддин Насими. В творчестве поэта, считаю-
щегося основоположником философской газели в Азербайджанской литературе, труд-
ные в осознании слова и фразы пришедшие из арабского и персидского языков, в срав-
нение с произведениями его преемников встречаются очень мало. Но несмотря на это 
среди произведений поэта встречаются такие полустишия, двустишия и куплеты, кото-
рые мы полностью не можем осмыслить, если даже понимаем их буквенное значение. 
Потому что, не поняв мистическую и хуруфическую символику, невозможно пол-
ностью осмыслить идея-философское содержание произведений Насими. Изучение 
особенностей поэтических фигур в газелях поэта имеет особое значение для раскрытия 
этих символических знаков.  
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NƏSİMİ ŞEİRİNDƏ İSLAM ƏQAİDİ 
 
Zəkiyyə Əbilova  
 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, dosent 
zekiyye.abilova@mail.ru 

 
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan xalqının istər ictimai, istər iqtisadi, istərsə də mədəni hə-

yatında xüsusi bir mərhələdir. XIII əsrin sonlarında Elxanilər dövlətinin yaranması ilə Marağa 
rəsədxanasının tikilməsi, Təbrizdə intibah mədəniyyəti mərkəzinə çevrilmiş “Rəb`i-Rəşidi” 
adlı elm şəhərciyinin salınması Azərbaycanın həyatında mühüm rol oynadığı kimi, ölkəyə 
olan marağı da artırırdı. Məhz bu dövrdə İzzəddin Həsənoğlu, Bakui Nəsir, Qazi Burhanəddin 
kimi müəlliflər ilk dəfə olaraq Azərbaycan ədəbiyyatına anadilli poetik əsərlər gətirirlər. Se-
yid Əli İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı isə həmin dövr Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusi bir 
mərhələdir. “Nəsimi Azərbaycan dilində yaranan şeir dilinin ilk görkəmli ustadıdır. O, Azər-
baycan klassik şeirinin zəngin bədii ifadə xəzinəsindən öyrənməklə bərabər, Azərbaycan şi-
fahi xalq ədəbiyyatından da məharətlə istifadə etmişdir. O, üç dildə bədii əsərlər yaradan bir 
sənətkardır.” (2, I. 285). Nəsiminin dövrü sufizim və hürufiliyin geniş yayıldığı bir mərhələyə 
təsadüf edir. Sufilər üçün təriqət Allaha qovuşmaq yoludur. Bu yolda salik (yolçu) dörd mər-
hələni adlamalıdır: şəriət, təriqət, mə`rifət və həqiqət. “Sufilər belə hesab edirdilər ki, bir hal-
da insan duyur, düşünür, gündən-günə müdrikləşir, onda hiss etdiklərinin hamısını ruhuna uy-
ğun şəkildə şeirdə, musiqi və sənətdə ifadə etməlidir (4, 189) Hürufiliyə gəlincə, o məhz su-
fizmin təsiri nəticəsində yaranmışdır. Hürufilərin etiqadına görə, “Allah müxtəlif zamanlarda 
üç şəkildə təcəlli edərək özünü göstərir: peyğəmbər şəklində, imamlar şəklində və Allah şək-
lində” ( 2, I. 221 ) 

Hürufilik eyni zamanda fəlsəfi-dini bir hərəkat olub islamın əksər prinsiplərini özündə 
ehtiva etməkdədir. Bütün bunlar islamı dərindən bilən Nəsimi şeirində öz əksini tapmışdır: 

 
Dəryayi-mühit cuşa gəldi, 

Kun ilə məkan xuruşa gəldi.(4. I,1) 
 
Bu kainatın yaranmasıdır. İlahi varlığın “Ol!” deməsi ilə Yer Göydən, torpaq sudan 

ayrıldı. Təbii ki, kainatın yaranmasında dörd ünsür əsasdır: 
 

Hər zərrədə günəş oldu zahir, 
Torpağa sücud qıldı tahir. (4. I, 1)) 

 
Əlbəttə, bütün bunlar təkrar olunmaz mühəndisin əməyinin nəticəsidir. O isə tək, ilk və 

əbədi, yeganə yaradıcı olan Allah-Təaladır. Təbii ki, islamın təməl prinsipi tövhid nəzərdə 
tutulur. O, eşidən, görən, alim, gözlə görünməyəndir.  

Hürufilikdə isə bir qədər başqadır. Hürufi təliminə görə Allah kainatda, təbiətdə, insan-
da, köy cisimlərində, əşyada təcəssüm etmişdir.  

 
Nə bilsinlər səni kim canındansan, 

Yüzün çün “ qul huval-allahu əhəd”dir. (4. II,321) 
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Hürufi etiqadına görə, insanın üzündə Allah sözü yazılmışdır. Belə ki, burnu “əlif”, bu-
runun əyilən hissəsi “ləm”, gözlərin isə “hə”ni bildirdiyini iddia edirlər.  

Nəsimi şeirində nübüvvət prinsipidə geniş yer almaqdadır. Şair Məhəmmməd Peyğəm-
bəri bütün peyğəmbərlərin ən ümdəsi sayır və yazır: 

 
Ey sərvəri-cümlə rusul, ey hadi rahi-səbil, 

Sənsən yəqin əsmayi küll, ey tərki-ma sağəl-basar.(4. III, 52) 
 
Filologiya üzrə elmlər doktoru N.Göyüşovun gəldiyi qənaətə əsasən “Hürufilər Məsihə 

daha çox əhəmiyyət vermişlər. O, Allahın elçisi və kəlməsi, yeni xilqətin təmsilçisi idi, xilqə-
tin tənzimlənməsi onun ruh vermək istedadı ilə uyğun gəlir.” (3,316). Aşağıda verilən beyt 
qeyd edilənləri təsdiqləyir. 

 
Həm kəlamam, həm mələk, həm həyy, həm ruhi-Qüddüs, 
Həm hesabın səatı, həm yövmi-həşrin suriyəm. (4. I.26) 

 
Nəsimi şeirində imamət prinsipinə də geniş yer verilmişdir. Onun“Olar kim bəndeyi-

fəzli-Xudadır, Muhibbi-xandan Mustafadır” rədifli qəzəlində Əhli-beyt aşiqi olması açıq-
aydın görünməkdədir. İmamları vəsf etdiyi qəzəldə yazır: 

 
Həqiqət seyyid rəqblə kahım, İmam pişvamız Murtuzadır. 

Həsəndir Usqayi-əhli cənnət, Hüseyn şahi-şəhidi-Kərbəladır. 
Düni-gün söylərəm qılgilən ibadət, Hüseyn oğlu Əli Zeynül-Əbadır. 
Məhəmməd Cəfər və Museyi-Kazim, İmam həştmi Museyi-Rzadır. 

Təqi və ba Nəqi ol Şah Əskəri, İmamım Mehdi-Shibu -Ləvadır. 
Oxu lənət hımari-xaki-xırsa, olar ki, düşməni-Ali-Əbadır. 

Təbərra qılmıyınca yox təvəlla, təbərrasız təvəllalar xətadır. 
Təvəlla qılgil ey miskin Nəsimi, təvəlla qılmıyanlara bəladır.(4. II.154) 

 
Məhəmməd Peyğəmbərin (s) Hz. Əli ilə eyni nurdan yaranmasını və qan qohumluğunu 

bəyan edir və bunu qəbul etməyənləri lənətləyir: 
 

Həqqi-Təala öz nurundan xoş yaratmış şahimi, 
Qüdrəti-sirri-xüdasan, ya Əli səndən mədəd. 

Kim Məhəmmədi Əlidən ayırır, lənət ana, 
Ləhmin ləhmi degilmi, ya Əli.(4. II, 488) 

 
Həzrət Əliyə (ə) həsr etdiyi 32 beytlik şeirində böyük məhəbbət hiss olunmaqdadır. Bu 

məhəbbət “Əli kimi cavan və Zülfüqar kimi qılınc yoxdur” fikrini bir daha vurğulayaraq 
təsdiq edir: 

 
Ta xəyalına könül mülkinə seyran eylərəm, 

Mən səni əvvəl şahimin mədhində heyran eylərəm. 
Mən Nəsimi şahimin mədhini daim söylərəm, 

Lə fətən illə Ali lə seyfun illə Zülfiqar. (4. II, 506) 
 
On dörd məsumə həsr etdiyi şeirində şair Fatiməni (ə) həqqin ehsanı adlandırır və o 

böyük izdivacdan dünyaya gələn iki gövhərin və onlardan törənənlərin könül xoşluğu ilə 
vəsfini verir.  
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Fatimədir bir dəxi kim ol həqqin ehsanıdir, 
Gəldi ondan iki gövhər biri xəlq ilə Həsən, 
Zəhr ilə qətl edən anı ol Yəzidin banıdır. 

Birisidir Şahi-Hüseyn və ol Şəhidi-Kərbəla, 
Eşqi-həqqə can verər din yolunun qurbanı. (4.III, 49) 

 
Əhli- beyt aşiqi olan Nəsimi yaradıcılığında Kərbəla müsibəti təcəssüm olunan səhnələr 

xüsusi məhəbbətlə qələmə alınmışdır.  
 

Həmdülillah biz gədanı məhrəmi raz etdilər, 
Qibləgahımdır Mühəmməd, səcdəgahımdır Əli. 

Ta əzəldən padişahımdır Həsən xülqi-riza, 
Dünyavi üqbəda sərtacım Hüseyni Kərbala. 

 
Şeirin digər bir bəndində gəlməsi ilə dünyanı ədalətlə dolduracağına inandığı İmam 

Sahibüz-Zamanı intizarla gözləyir: 
 

Mehdiyi-Sahib Zamana biz təvəlla eyləriz, 
Həmdü-lillah eylə Ey Nəsimi, biz yolunu gözləriz, 
Qibləgahımdır Mühəmməd, səcdəgahımdır Əli. 

 
İslam təqvimindəki müqəddəs günlər Nəsimi şeirində öz əksini tapıb. Bir beytlik şeirdə 

Şair bütöv bir aləm açır: 
 

Həm Qədr və İsra, həm siyami-həcc və eyd, 
Həm məhərrəm, həm məhərrəm şəhrinin aşuruyam.(4. I, 256) 

 
İslam adət və ehkamlarından xəbərdar olan şair “Qədr” dedikdə Ramazan ayının 27-ci 

gecəsini nəzərdə tutur. Bu gecənin fəzilətləri çoxdur. Belə ki, Müqəddəs Qurani-Kərim Qədir 
gecəsi nazil olmağa başlamış və Müqəddəs kitabda surələrdən biri “Qədr” adlanır. İslam gü-
nəşi bu gecədə doğmuş, Hz. Məhəmmədə (s) peyğəmbərlik həmin gecə verilmişdir. “Peyğəm-
bərimiz (s) bir gecə Məkkədən Məscidi-Haramdan Qüdsdəki Məscidi-Aqsaya aparılmışdır. 
Bu müqəddəs səfərin Məkkədən Qüdsə qədər olan hissəsinə İsra, Qüdsdən etibarən davam 
edən hissəsinə isə Merac deyilir”(5, 179). Siyami-həcc dedikdə zəvvarlar ümrədən qayıtdıqda 
qurbanlıq tapmayanların həcc əsnasında üç gün, vətənə qayıtdıqdan sonra isə yeddi gün, 
bütövlükdə on gün tutduqları orucdur. Eyd-müqəddəs günlərin qeyd edildiyi bayramlardır. 
Beytdə şair özünü Kərbəla müsibətinin baş verdiyi məhərrrəm ayı ilə eyniləşdirir. Həmin ha-
disənin bütün vəhşətlərini cismində hiss edərək həm də özünün məhərrəmin aşurası olduğunu 
bəyan edir.  

Nəsimi axirət aləminin mütləqliyini qəbul edir və insanı o gün üçün azuqə toplamağa 
şağırır ki, həmin vəhşətləri gördükdə dili lal olmasın.Bir gün Qiyamətin surunun çalınacağına 
inanan şair yazır: 

 
Qorx o gündən kim gələ yer yarubən Munkir-Nəkir, 

Haq cavabın etməgə nitq olmaya bağlanasan. (4. III. 104) 
 
Beləliklə, Nəsimi yaradıcılığının müəyyən bir sahəsinə nəzər saldıq. Bir zamanlar dinsiz 

və kafir adlandırılaraq dərbədər salınmış Nəsininin yaradıcılığında islamın bir çox etiqad 
prinsipləri açıq-aydın görünməkdədir. Bunlar islamın əsas prinsipləri olan tövhid-Allah təkdir 
və o bütün varlıq aləminin yaradıcısıdır; nübüvvət-Hz.Məhəmməd (s) Allahın rəsuludur; ima-
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mət- imamlar Allahın yer üzündə hüccətləridir və məad- axirət günü, insanın fani dünyada et-
diklərinin haqq-hesab gününün gələcəyinin labüd olması. Odur ki, cahil insan oyanmalı, öz 
“mən”ini-mənliyini dərk etməli, axirət azuqəsini tutmalıdır. Sözümü Azərbaycan ədəbiyyatı-
nın seçilən tədqiqatçılarından olan H.Araslının sözləri ilə bitirmək istəyirəm: “Nəsimi yara-
dıcılığındakı “mən” həyatdır, gözəllikdir, kainatdır, bəşəriyyətin taleyidir. O elə bir poetik bir 
dünyadır ki, bütün kainatın sirləri onda gizlənmişdir. O əbədi və əzəlidir. Dünyada müxtəlif 
şəkillərdə təzahür edir. O, elə bir gözəllikdir ki, əgər özünü dərk edərsə, ülvi bir varlığa çevri-
lib ilahiləşir. Nəsimi əsərlərində ən gözəl xüsusiyyət insanın özünü dərk etməsidir”. (1, 27) 
İnsan özünü dərk edərsə, Alladını dərk etmiş olar. 
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Zakiyya Abilova  
Islamic agaid in the poetry of Nasimi 
The creation of unique representative of XIII-XIV century poetry Imadaddin Nasimi 

takes peculiar place in Azerbaijani literature. The poet’s creation, which passed phased way of 
development, is extremely diverse. The given article deals with Islamic agaid in the poetry of 
Nasimi. 
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Творчество непревзойденного представителя поэзии XIII-XIV вв. Имададдина 

Насими занимает особое место в азербайджанской литературе. Творчество поэта, про-
шедшее поэтапный путь развития, крайне многообразно. В данной статье повествуется 
об исламском акаиде в поэзии Насими. 
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Nizamidən sonra xüsusilə türkdilli şairlər içərisində şeirlərinə daha çox nəzirə və təxmis 

yazılan şairimiz İmadəddin Nəsimi olmuşdur. Orta Asiyada böyük özbək şairi Əlişir Nəvai, 
digər sənətkarlar Azərbaycan şairinin əsərlərini yüksək qiymətləndirdiyi, şeirlərinə nəzirələr 
yazdığı kimi, Osmanlı şairləri də onun qəzəllərinə nəzirə və təxmislər yazmışlar. Professor 
Cahangir Qəhrəmanov osmanlı şairlərindən XIV əsr müəllifi Tacəddin Əhmədin Nəsimi şeir-
lərinə nəzirələr yazdığını, XVI əsr müəllifləri Heydəri, Kəlami və Heyrətinin onun qəzəllərinə 
təxmis bağladığını qeyd etmişdir (9, s.64-67). 

Türk alimi Əbdülbaqi Gölpınarlı Nəsimi yaradıcılığından təsirlənən, onun qəzəlinə təx-
mis yazmış XV-XVI əsrlər osmanlı şairi Üsuli barədə məlumat verir. Tədqiqatçının göstər-
diyinə görə, Üsuli bir müddət İbrahim Gülşəninin təriqəti və yaradıcılığının təsiri altında ol-
muş, Nəsimi kimi hürufi olmasa da, böyük Azərbaycan şairinin əsərlərindəki bəzi ideyalar-
dan, bədii ifadə vasitələrindən bəhrələnmişdir (4, s.14). Ə.Gölpınarlı aşkar etdiyi Üsulinin Nə-
simi qəzəlinə yazdığı “Var” rədifli təxmisini təqdim etmişdir. Qeyd edək ki, Üsulinin təxmisi 
5 bənddən ibarət olduğu halda, tədqiqatçı Əbülfəz Rəhimovun verdiyi məlumata görə, Nəsi-
minin təxmis edilən həmin qəzəlinin həcmi onun divanının Təbriz Milli Kitabxanasında sax-
lanan nüsxəsində 12 beytdir (12, s.96). Nəsimi qəzəlinin məqtə beytində mömin insanın kön-
lündə Allahın evi olduğundan, buna görə də insanın müqəddəsliyindən, böyük hörmətə layiq 
olduğundan danışır. Nəsimi yaradıcılığına yaxşı bələd olan Üsuli bu beytə əlavə etdiyi mis-
ralarda Azərbaycan şairinin əsərlərində dəfələrlə təkrar etdiyi kimi, iddia edir ki, ilahi mənşəli 
insan səcdəyə layiqdir. Çünki insanda Tanrı sözü, Tanrı kəlməsi var, onun pak simasında bis-
millahın sirri görünür: 

 
Adəmə gəl səcdə qıl, anda kəlamullah var, 
Vəchi-pakində müəyyən sirri-bismillah var, 

Düşmə inkara, saqın, hər yerdə zahir şah var, 
“Çünki bildin möminin könlündə beytullah var, 

Niçün izzət etmədin ol beytə kim, Allah var” (4, s.80). 
 
Üçüncü beytdə Nəsimi şeirlərində dəfələrlə təkrar etdiyi “Ənəlhəqq” (“Mən Tanrıyam”) 

ifadəsini işlədir. Məntiq orasındadır ki, əgər təsəvvüf əhlinin, irfan əhlinin iddia etdiyi kimi 
insan Günəşin bir zərrəsi timsalında Tanrının kiçicik hissəsidirsə, deməli, o, ilahi mənşəlidir: 
“Ey zatı (mahiyyəti-N.M.) Tanrı olan, gəl “ənəlhəqq” dəftərindən dərs al, zaman-zaman batil 
fikrə düşmə, Allah mövcuddur”. Üsuli bu beytə əlavə etdiyi misralarda deyir ki, ey könül, ey 
Həqqin aynası, öz varlığını anlamaq istəyirsənsə Tanrı ayətlərini can-başla öz vücudunda 
(bədənində -N.M.) oxu. Bundan sonra üçüncü keçid misrası gəlir: “Əgər Tanrı tərəfindən 
doğru yola yönəldilmək, gerçəyi tapmaq istəyirsənsə”. Keçid misrasından sonra gələn, haq-
qında danışdığımız Nəsimi beyti fikri tamamlayır. Keçid misrası Üsuli tərəfindən elə məha-
rətlə seçilmişdir ki, bənd bir müəllifin əsəri təəssüratını yaradır: 
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Öz vücudun dilər isən, ey könül, mir`ati-Həqq, 
Can ilə kəndi vücudindən oxu ayati-Həqq, 

Qılmaq istərsən əgər eynəl-yəqin irşadi-Həqq, 
“Gəl ənəlhəlqq dəftərindən al səbak, ey zatı Həqq, 

Dəmbədəm batil təsəvvür etmə, Həqq, Allah var” (4, s.81). 
 
Digər beytlərə artırdığı misralarda da Üsuli Nəsimi fikrini, deyim tərzini mənimsədiyini 

sübut etmişdir. Əbülfəz Rəhjimov Nəsiminin “Gör” rədifli qəzəlinə Üsulinin yazdığı təx-
misini Rusiya Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun Sankt-Peterburq bölməsinin 
kitabxanasında saxlanan və əsasən türk şairlərinin şeirlərindən nümunələr toplanmış əlyaz-
madan aşkar edərək təqdim etmişdir. Həmin əlyazma cüng h.958-953-cü illərdə (m.1551-
1556) Xacə Məhəmmədin oğlu Rəcəb tərəfindən köçürülmüşdür. 

Doqquz bənddən ibarət təxmis “Təxmisi-Üsuli qəzəli-Seyyid Nəsimi” (“Seyid Nəsimi 
qəzəlinə Üsuli təxmisi” başlığı altında verilib. Qeyd edək ki, Nəsimi divanının Hüseyn Ayan 
tərəfindən hazırlanmış Ankara nəşrində də Nəsiminin həmin təxmis edilmiş qəzəli doqquz 
beytdən ibarətdir (8, s.137-138). Ankara nəşrindəki Nəsimi qəzəlinin üçüncü və dördüncü 
beytlərinin yeri təxmisdə dəyişik düşüb, qəzəlin səkkizinci beyti beşinci bəndə, beşinci beyti 
altıncı bəndə, altıncı beyti səkkizinci bəndə düşüb. İkinci beytin birinci misrası təxmisdə yan-
lış olaraq “Bu fəna mülkün qoyub mülki-bəqayə rəf`qıl” kimi getmişdir. Burada məna 
anlaşılmır. Şeiri təqdim edən Ə.Rəhimov misranın sonunda sual işarəsi qoymuşdur (6, s.96). 
Əslində isə belə olmalıdır: “Bu ikilik pərdəsindən keç, hicabı rəf`qıl” (8, c.137). Qəzəlinin bi-
rinci beytində Nəsimi təsəvvüfün, irfanın əsas müddəasını, vəhdəti-vücud nəzəriyyəsini şərh 
edir: “Tanrı hər şeydə təzahür edir, hara baxsan onu görə bilərsən”. Üsuli bu beytə əlavə 
etdiyi misralarda həmin fikri inkişaf etdirir, Tanrını dünyanın hər tərəfinə işıq salan aya bən-
zədir (Qeyd edək ki, təsəvvüf ədəbiyyatında Tanrı daha çox günəşə bənzədilir. Bəlkə də elə 
bu səbəbdən şair artırdığı üçüncü misrada günəşə-Yaradana can atan zərrələrin, insanların ona 
qovuşmaq istəyindən, bu istək həyata keçməyincə çəkdikləri ahdan danışır: 

 
Gir könül mülkinə, seyr eylə, ol dərgahı gör, 

Şeş cəhanə pərtövün salmışdurur, ol mahı gör, 
Zərreyi-nacizdən xurşidə varən ahı gör, 

“Hər nəyə kim baqdun isə andə sən Allahı gör, 
Qəncəru kim əzm qılsan, səmmi-vəchullahı gör (6, s.96). 

 
Qəzəlinin dördüncü beytində Nəsimi oxucunu, insanları aşiqin qəlbinin içindəki Allah 

evini görməyə dəvət edir. Bu, “Möminin qəlbi Allahın evidir, onu qıran Kəbəni yıxmış kimi-
dir” Peyğəmbər hədisinin dəyişmiş formasıdır. Aşiq dedikdə şair təsəvvüf əhlini nəzərdə tu-
tur. Üsuli bu beytə əlavə etdiyi misralarda bildirir ki, Həqqin-Tanrının surətini görmək istə-
yənlər surətə, zahirə deyil, batinə, daxili mənaya fikir verməlidirlər. Təxmis müəllifinin mis-
raları, elə bil ki, Nəsimi beytinə hazırlıq mərhələsi kimi səslənir. Bənddən belə bir ümumi mə-
na çıxır ki, zahiri deyil, daxili mənanı dərk etmək istəyənlər bilməlidirlər ki, aşiqin qəlbi 
Allah evidir: 

Surəti-Həqqi təvaf etmək dilərsən rubəru, 
Surətə baqub gerü qalma, qədəm bas iləru, 

Zahiri qov aləmi-məniyə gəl, gir içəru, 
“Həcci-əkbər qılmaq istərsən, gəl ey zahid, bəru 

Aşiqin qəlbi içində sən bu beytullahi gör (6, s.96). 
 
Üsuli bu bənddə Nəsiminin ardınca insanın, təsəvvüf əhlinin Tanrını, həqiqəti dərk 

etmək üçün şəxsiyyət kimi irəli getməli, zahirdən əl çəkib daxilə, əsl mənaya üz tutmalı oldu-
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ğunu deyir. Əlyazmada təxmisin bu bəndində Nəsimi beytinin birinci misrasının son sözü 
“bəru” əvəzinə “göru” kimi getmişdir.  

Qəzəlinin son beytində Nəsimi “Sən Nəsimi məntiqindən dinlə, Fəzlullahı gör” deyir, 
Fəzlullah Nəimiyə tapındığını elan edir. Üsuli bu beytə artırdığı misralarda, xüsusilə üçüncü 
misrada Nəsimi ilə həmfikir olduğunu bildirir, “Xoş buyurmuşdur sipəhsalari-rahi-müstəqim” 
(6, s.97) deyir. Bu misranı həm də Nəsimi beytinə uğurlu bir keçid hesab etmək olar. 

Yazılı mənbələr Nəsiminin şöhrətinin sağlığında, XV-XVI əsrlərdə Yaxın və Orta Şərq 
bölgəsində geniş yayıldığını göstərir. Nəsiminin ölümündən 20 il sonra, h.840-cı ildə 
(m.1437) tərtib edilmiş Ömər ibn Məzidin “Məcmuətün-nəzair” adlı toplusunda onun şeir-
lərinə Həssan, Şəmsi, Zeyni, Şeyx Oğlu, Rumi, Firqəti, Hərimi, Nəbi, Safi, Hacı Mutii, Dök-
məci, Müqabil, Eşqi, Şeyx, Ömər və s. şairlərin nəzirə yazdığını görürük (5, s.172-180). Təd-
qiqatçılar böyük Azərbaycan şairinin ədəbi irsinin təsir dairəsinin geniş yayılması barədə 
yazırlar: “XVI yüzillikdə də Nəsiminin Azərbaycan və başqa türk xalqları ədəbiyyatları üzə-
rində nüfuzu davam edirdi. Xətai, Həbibi, Füzuli, Üsuli, Ruhi, Heyrəti, Yusifi-Sinəcak, 
Xəyali, Zəfi, Heydəri, Kəlami, Pir Sultan Abdal, Virani və başqalarının yaradıcılığı Nəsiminin 
təsir sahəsinə daxildir. Eləcə də hürufi hesab olunan Misali, Sünüllah, Qeybi, Mühiti, Ərşi, 
Cəfəri də Nəsimi şeiri ənənələrinə bağlı şairlərdəndirlər” (1, s.246). Bu sənətkarlardan XVI 
əsrdə Osmanlı imperatorluğu ərazisində yaşadığını ehtimal etdiyimiz Heyrəti, Heydəri və Kə-
laminin Nəsimi qəzəllərinə yazdıqları təxmislər əlimizə çatmışdır. Heyrəti təxəllüslü bir neçə 
şair olmuşdur. Pənahi Makulunun “Ədəbi məlumat cədvəli”ndə XV əsrdə bir, XVI əsrdə üç 
şairin bu təxəllüslə yazıb-yaratdığı, dövrü bəlli olmayan bir neçə Heyrətinin də olduğu gös-
tərilir (7, s.422-423). Məhəmmədəli Tərbiyət Sam Mirzənin “Töhfeyi-Sami”sində adı çəkilən 
və XIX əsrdə yaşamış Heyrətilərdən danışmışdır (13, s.380). Filologiya elmləri doktoru Paşa 
Kərimov göstərir ki, Nəsimi qəzəlinə təxmis yazan şair bir müddət Makedoniyada yaşayan 
XVI əsr osmanlı şairi Heyrətidir (6). Fikrimizcə, bu sonuncu fikir daha ağlabatandır, haqqında 
danışılan şairin XVI əsrdə yaşaması ehtimalı daha böyükdür. Çünki həmin təxmis Nəsimi 
divanının professor C.Qəhrəmanov tərəfindən tərtib edilmiş elmi-tənqidi mətninin nəşr 
edildiyi kitaba daxil edilmişdir, bu mətndə isə ən qədim və mükəmməl nüsxələrdən istifadə 
edilib. Heyrətinin Nəsiminin “Eylədi” rədifli qəzəlinə yazdığı “Təxmisi-Heyrəti qəzəli (fərya-
di)-Nəsimi” (“Nəsimi qəzəlinə (fəryadına) Heyrəti təxmisi”) başlıqlı təxmisi altı bənddən iba-
rətdir. Nəsimi divanının Ankara nəşrində Azərbaycan şairinin qəzəli yeddi beyt həcmindədir. 
Qəzəldəki yeddi beytdən birinə, sonuncusuna təxmis bağlanmayıb. Qəzəldəki 3, 4, 5, 6-cı 
beytlər təxmisdə 5, 6, 3-cü yerdədir. 1, 2, 4-cü beytlər hər iki şeirdə öz yerlərindədir. Qəzəl-
dəki beşinci  

Sirri-eşqin gənc imiş, anın yeri viranədir, 
Yakdı eşqin könlümü ol gəncə viran eylədi (8, s.357) 

 
beyti təxmisdə dəyişilərək aşağıdakı kimi son beytə çevrilmişdir: 
 

Sirri-eşqin gənc imiş, anın yeri viranədir, 
Anın üçün, bil, Nəsimi ərşi seyran eylədi (9, s.670). 

Ankara nəşrində şeirin yeddinci, məqtə beyti belədir: 
Canını verdi Nəsimi çün saçın zəncirinə, 

Neçin anın məskənin zəncirü zindan eylədi (8, s.357). 
 
Görünür təxmis müəllifinin əlində qəzəlin bizə məlum olmayan nüsxəsi olmuşdur.  
Nəsimi qəzəlinin beytlərində söhbət təsəvvüf poeziyasının əsas mövzusu olan aşiqin 

məşuqədən, eyni zamanda Yaradandan ayrı düşməsindən, bu həsrətin doğurduğu kədərdən 
gedir. Heyrəti təxmisinin bəndlərində bu beytlərə əlavə etdiyi misraları Azərbaycan şairinin 
misralarına məzmun və formaca uyğunlaşdıra bilmişdir. Qəzəlinin dördüncü beytində Nəsimi 
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hürufilərin Tanrı səviyyəsinə qaldırdıqları Fəzlullahın adını çəkir. O, məşuqəyə üz tutub de-
yir: Kaş ki, sənin dərdinin dərmanını sənin fəzlindən, sənin fəzilətindən Allah verəydi. Burada 
“fəzl” sözü həm fəzilət mənasında, həm də Fəzlullah Nəiminin adı kimi işlənmişdir. Maraq-
lıdır ki, Cahangir Qəhrəmanov həmin sözü çap etdirdiyi mətndə kiçik, Hüseyn Ayan isə 
böyük hərflə vermişdir.  

Heyrəti təxmisinin dördüncü bəndində bu beytə əlavə etdiyi misralarında vadiyi-möh-
nətdən danışır, haqqında danışılan eşqin ilahi eşq olduğuna işarə edir: 

 
Necə bir vadiyi-möhnətdə könül ah eyləyə, 

Ya necə bir yüz tutub dərgahə, ya şah eyləyə, 
Umaram lütfün bu bən gümrahi həmrah eyləyə, 
“Dərdimün dərmanini Fəzlindən Allah eyləyə, 

Hər dəvasız dərdə dərman ol ki, dərman eylədi” (9, s.67). 
 
Buradakı Nəsimi beytinin son misrasında getmiş səhv, “dərman” sözünün təkrar olaraq 

iki dəfə verilməsi nəzərə çarpır. Ankara nəşrində isə həmin misra belədir: “Hər dəvasız dərdə 
çün oldur ki, dərman eylədi” (8, s.357). Göründüyü kimi, bu variant forma və məzmunca 
kamildir, Nəsimi qələminə layiqdir. 

C.Qəhrəmanov haqqında danışdığımız kitabında XVI əsrdə yaşamış osmanlı şairi Hey-
dərinin Nəsimi qəzəlinə bir təxmisini təqdim etmişdir. Təxmis Azərbaycan şairinin  

 
Çün bəyan oldu rümuzi-əlləmül-əsma bizə 

Rövşən oldu nöqteyi-sirri-şəbi-əsra bizə (10, s. 118) 
 
-mətləli on beytlik qəzəlinin beş beytinə yazılıb. 1, 2, 4, 7 və 10-cu beytlər təzmin edil-

mişdir. Qəzəlin divandakı beytləri ilə həmin beytlərin Heydəri təxmsindəki variantı arasında 
uyğunsuzluqlar vardır. Qəzəlinin ikinci beytində Nəsimi təsəvvüfdə geniş yayılmış mövzuya 
toxunur, birinci misrada o, Tanrını günəşə, özünü və sufiləri onun zərrələrinə, ikinci misrada 
Tanrını dəryaya, özünü və sufiləri damlaya bənzədir. Bu beytə əlavə etdiyi misralarda Hey-
dəri həmin fikri inkişaf etdirir, bildirir ki, təsəvvüfi eşqin əsasında elə bu zərrə-günəş, damla-
dərya münasibətləri durur: 

 
Gərçi biz ustadi-əqliz, eşqə muzdur olmuşuz, 

Eşqə yaxın gəldik, amma cümlədən dur olmuşuz, 
Kövkəbi-sə`diz günəş tək xalqa məşhur olmuşuz, 

“Zərreyi-mehriz, əgərçi mətleyi-nur olmuşuz, 
Qətreyi-bəhriz, əgərçi mövcdir dərya bizə” (9, s.65) 

 
Nəsimi divanının elmi-tənqidi mətnində sonuncu misra “Zərreyi-bəhriz, vəleykən mövc 

urur dərya bizə (10, s. 118) kimi getmişdir. Ola bilər ki, bu dəyişiklikləri təxmis müəllifi et-
miş, “Əgərçi” sözünün əvəzinə “vəleykən”, “mövc urur” ifadəsinin əvəzinə “mövcdir” sözünü 
işlətmişdir. Nəsimi bu misrada göstərir ki, dəryanın-Yaradanın damlası olan aşiqin qüdrətin-
dən dərya onun üçün dalğalanır. Görünür təxmis müəllifi belə hesab etmişdir ki, aşiqin qüd-
rətini göstərmək üçün “mövcdir dərya bizə” (“dərya bizim dalğamızdır”) deyilməsi daha ay-
dın səslənir. Heydəri Nəsimi beytlərini düzgün anlamış, onlara Nəsimi şeirinin məna, ritminə 
uyğun misralar əlavə etməyə çalışmışdır. 

Kəlami adlı şairin də Nəsimi şeirinə yazdığı bir təxmisi əlimizə çatmışdır. Mənbələrdə 
Kəlami təxəllüslü bir neçə şair vardır. Türkiyə tədqiqatçısı Cihan Okuyucu dörd Kəlami 
təxəllüslü şairin olduğunu göstərmiş, bunlardan 1595-ci ildə vəfat edən Kəlami Cahan Dədə, 
XVII əsrin əvvəllərində vəfat etmiş Kəlami Rumi barədə daha ətraflı danışmışdır (11, s.205). 
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Fikirimizcə, Nəsimi qəzəlinə təxmis yazan bunlardan tədqiqatçının kərbəlalı adlandırdığı K-
əlami Cahan Dədədir. Bu şair Kərbəladakı Həzrət Hüseyn türbəsindəki Abdalani-Rum tək-
yəsində yaşamış, çoxsaylı səyahətlər etdiyinə görə Cahan Dədə adını almışdır. Ruhi Bağdadi 
ilə dostluq etmişdir. Qeyd edək ki, C.Qəhrəmanov da təxmis müəllifi Kəlamini “Bağdad 
şairi” adlandırmışdır (9, s.65). Kəlami Nəsiminin on dörd beytlik qəzəlinin yalnız doqquz 
beytini-1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13 və 14-cü beytlərini təzmin etmişdir. Təxmis araşdırılarkən 
məlum oldu ki, qəzəldəki beytlərlə təxmisdəki beytlər arasında uyğunsuzluqlar var, bu iki 
variantda beytlərin sırası da fərqlidir. Kəlami təxmsinin bəndlərində Nəsimi beytlərinə əlavə 
etdiyi misralarda çoxsaylı hürufi terminlərindən istifadə edir, Fəzlullahın, Həzrət Əlinin 
müqəddəsliyindən danışır. Şair Nəsimiyə böyük hörmət əlaməti olaraq təxmisinin səkkizinci 
və doqquzuncu bəndlərində Nəsiminin adını çəkir. Nəsimi qəzəlinin təxmisin səkkizinci bən-
dində yerləşdirilmiş on üçüncü beytində deyir ki, Eyyub peyğəmbər kimi Tanrıya olan 
eşqindən hər cür bəlalara dözməyən onun əbədi lütfünə nail ola bilməz. Kəlaminin bu beytə 
artırdığı misralar onun məzmununa uyğundur. Keçid misrası da, fikrimizcə, uğurludur. Nə-
simi beytindən öncə təxmis müəllifi deyir: “Ol İmadəddini-sirri-Mürtəza böylə dedi” (9, s.67). 
Göründüyü kimi, şair burada Nəsimini Mürtəzanın-Həzrət Əlinin sirri adlandırır. Təxmisin 
son bəndində, məlumdur ki, şeiri təzmin edilən və təxmis yazan müəllifin adı göstərilir. Lakin 
Nəsimiyə heyran olan Kəlami onun beytinə əlavə etdiyi misralarda da onun adını çəkir. Nə-
simi beytində deyir ki, onun sözü Ruhi-qüdsə, İsaya çevrildi [hürufilər “Ruhullah” (“Allahın 
ruhu”), “Ruhi-qüds” (“Müqəddəs ruh”) dedikdə İsanı nəzərə tuturdular (Bax: 2, s.137)], əbədi 
oldu, əgər sən də onun kimi dirisənsə (əbədisənsə) yatmamalısan, cünki artıq İsrafil suru ça-
lınmışdır. Quranda və dini kitablarda bildirildiyinə görə, İsrafil şurunun çalınması qiyamət 
gününün gəlməsi deməkdir. Qiyamət günündə isə ölülər dirilir, yuxudan ayılır. Şair belə bir 
poetik ifadə ilə insanı əbədi mövzularda düşünməyə, özünün ilahi mənşəyini, həyatın məna-
sını başa düşməyə çağırır. Kəlami bu beytə əlavə etdiyi misralarda Fəzlullaha səcdə etmək 
zərurətindən, Nəsimiyə əbədi ruh verildiyindən danışır: 

 
Ey Kəlami, Fəzli-Yəzdan dərgahına səcdə qıl, 
Olmayasən çün Nəsimi Həq qatında münfəil, 

Ruhbəxşi çün ana misaqdan oldu sicil, 
“Ruhi-qüds oldu Nəsiminin sözü, ey zində dil, 

Gər Məsiha tək diriysən, yatma kim, çalındı sur” (9, s.67). 
 
Tədqiqatçı Ramiz Faseh haqlı olaraq göstərir ki, bu bənddə fiziki deyil, mənəvi dirilik-

dən söhbət gedir: “Əlbəttə, bu dirilik bioloji (heyvani) dirilik deyil, elm, hikmət və mərifət 
diriliyi, həqiqi ixlas və imanın məskən olduğu təmiz və pak qəlbin (mənəvi qəlb olan könlün) 
diriliyi deməkdir” (3, s.182). Ramiz Faseh sonuncu bənddə Nəsiminin təxəllüsünün iki dəfə 
işlənməsindən belə nəticəyə gəlir ki, böyük Azərbaycan şairi özü öz şeirinə təxmis yazmışdır. 
Sübut üçün isə belə bir fikir söyləyir ki, “Kəlami” adlı şairə mənbələrdə rast gəlinmir. 
Tədqiqatçı iddia edir ki, Nəsimi öz şeirinə təxmis yazarkən, ikinci şəxs, təxmis müəllifi kimi 
“Kəlami” təxəllüsünü seçmişdir: “İkinci dəlil isə budur ki, şair özü özünü təxmis etmək üçün 
əlavə olaraq özünə “Kəlami-söz bilən, söz sahibi” təxəllüsünü seçmiş və bununla bərabər öz 
qəzəlini təxmis etmiş olduğunu açıq və aşkar bildirmək üçün Nəsimi təxəllüsünü bir təxmisdə 
iki dəfə işlətməyə məcbur olmuşdur” (3, s.183). Əvvəla, “Kəlami” təxəllüslü bir neçə şairin 
yazılı mənbələrdə xatırlandığını artıq qeyd etmişik. İkincisi, Nəsiminin öz qəzəlinə təxmis 
yazmaq üçün “Kəlami” təxəllüsünü seçməsi, sonra isə qəzəl və təxmisin özü tərəfindən 
yazıldığını bildirmək üçün bir bənddə iki dəfə əsl təxəllüsünü işlətməsi məntiqə uyğun görün-
mür. Bəs onda təxmisin başqa bir bəndində Nəsiminin adının çəkilməsini nə ilə izah etmək 
olar? Fikrimizcə, bir təxmisdə təxmis müəllifinin Nəsiminin adını janrın tələb etmədiyi halda 
iki dəfə (əlavə olaraq) çəkməsini ancaq Kəlaminin Nəsiminin pərəstişkarı olması ilə izah 
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etmək olar. Danılmaz faktdır ki, böyük Azərbaycan şairinin sağlığında və ölümündən sonra 
onun çoxsaylı heyranları olmuşdur. Məlum olduğu kimi, bir sıra şairlər, xüsusilə hürufi şairlər 
şeirlərini “Nəsimi” təxəllüsü ilə yazmışlar ki, bunun da iki səbəbi olmuşdur: Nəsimi heyran-
lığı və hürufi ideyalarını daha geniş oxucu və dinləyici kütləsi arasında yaymaq istəyir. 
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Naila Mustafaeva 
About tahmises to poems written by Nasimi 
The literary heritage of the great Azerbaijani poet Imadedin Nasimi had a great impact 

on the work of Azerbaijani, Turkish, Central Asian and other poets. The scientific world 
knows the nazire of the 14th century Turkish poet Tadjeddin Ahmed, the tahmises of the 16th 
century poets Heirati, Kelami and Heydari, written in Nasimi poems. We know two tahmis of 
the 16th century Turkish poet Usuli to the verses of the great Azerbaijani poet. Tahmis is a 
genre of classical oriental poetry. Here, to each beit-couplet of the original, three lines are ad-
ded, which must correspond in content, metric, and rhyme. The authors of tahmises on poems 
by Imadaddin Nasimi-Heyrati, Kelami, Heydari, Usuli and others not only expressed solidari-
ty with the humanistic ideas of the great Azerbaijani poet, but also managed to find a metrical, 
rhymic correspondence with his poems. 
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Наиля Мустафаева 
О тахмисах, написанных на стихи Насими 
Литературное наследие великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими 

имело большое воздействие на творчество азербайджанских, турецких, среднеазиат-
ских и др. поэтов. Научному миру известны назире турецкого поэта XIV века Таджед-
дина Ахмеда, тахмисы поэтов XVI века Хейрати, Келами и Гейдари, написанные на 
стихи Насими. Нам известны два тахмиса турецкого поэта XVI века Усули на стихи 
великого азербайджанского поэта. Тахмис-жанр классической восточной поэзии. Здесь 
к каждому бейту-двустишию оригинала добавляется три строки, которые должны со-
ответствовать по содержанию, метрике, и рифме. Авторы тахмисов на стихи Имадед-
дина Насими-Хейрати, Келами, Гейдари, Усули и другие не только выразили соли-
дарность с гуманистическими идеями великого азербайджанского поэта, но и смогли 
найти метрическое, рифмическое соответствие с его стихами. 
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Mərdliyə çağırır bu gün hər kəsi 
Dərisi soyulan şairin səsi. 
Uzaq əsrlərdən gəlir nəfəsi 
Diri dünyamıza ölü dünyanın (4, 125) 
 
Öz poeik isedadının həyati gücü və qüdrəi ilə əsrlər və nəsillər arasında qırılmaz mənəvi 

ünsiəyyət körpüsü yaradan zəngin yaradıcılıq irsi ilə bağlı altı yüz ilə yaxın bir zaman 
müddəində dünyanı heyrət və tilsim, müəmma və sehr içərisində saxlayan İmadəddin Nəsimi-
nin həyatı, şəxsiyyəti, poeziyasındakı sənət ecazları haqqında çox saylı tədqiq və araşdırmalar 
aparılsa da, böyük şair və mütəfəkkirin fikir və düşüncələr aləminə məxsus mətləblər açmaq, 
izah və şərh etmək, elmin müxtəlif sahələrindən və baxış bucağından öyrənmə prosesi indi də 
davam etdirilir. Çağdaş mərhələdə Nəsimişünaslığın ayrıca bir elmi istiqamət kimi formalaş-
ması da bu mənada təsadüfi xarakter daşımır. Artıq onun mövzu və problematikası zamanın 
tələblərinə uyğun bir şəkil və miqyas almış, bu sahədə zəngin elmi-nəzəri irs və təcrübə for-
malaşmışdır. 

Bu baxımdan ədəbi-bədii düşüncədə Nəsimiyə, onun zəngin yaradıcılıq irsinə maraq və 
münasibətin fasilə bilmədən davam və inkişaf etdirilməsi də təbii qanunauyğunluqdan irəli 
gəlir. Bu hər şeydən əvvəl Nəsimi dühasının çağdaş ədəbi-bədii gedişata təsiri və qoşulma im-
kanları ilə də izah oluna bilər. 

Ədəbi-bədii düşüncədə Nəsimiyə, onun zəngin yaradıcılıq irsinə maraq və münasibətin 
fasilə etmədən davam və inkişaf etdirilməsi də təbii qaninauyğunluqdan irəli gəlir. Bu hər 
şeydən əvvəl Nəsimi dühasının çağdaş ədəbi-bədii gedişata təsiri və qoşulma imkanları ilə də 
izah oluna bilər. İmadəddin Nəsimi haqqında film çəkilmiş, onun surətini əks etdirən əsərlər 
yazılmış və sözlərinə musiqilər bəstələnmişdir. 

Kamillik, bütövlük, yüksək ideyalılıq, zəmanəmizin ictimai-siyasi mənzərəsini bacarıq-
la əks etdirmək Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Bütünlükdə şairin əsər-
ləri doğma xalqa bağlılığın, müasirliyin ən yaxşı nümunələrindəndir. Bütün bu dediklərimiz 
“Fəryad” pyesində də öz əksini tapır. Pyesdə hadisələr çox-çox uzaq bir dövrdən – xalqımızın 
mütəfəkkir sənətkarı, üsyankar və qəhraman şair Nəsimi əsrində cərəyan edir. B. Vahabzadə 
Nəsiminin insanda nəyi, hansı keyfiyyətləri yüksək qiymətləndirdiyini göstərmək, bu keyfiy-
yətləri Nəsiminin gördüyü kimi görmək, insana onun gözləri ilə baxmaq istəmişdir. B. Vahab-
zadə insan və zaman, insanın mənəvi əxlaqi-keyfiyyətləri barədə fəlsəfi söhbət açır. Həqiqə-
tin, haqqın, ədalətin bir qayda olaraq sonda mütləq qələbə çaldığını və çalacağını göstərir. Nə-
simi yaradıcılığının, onun fəlsəfi estetik konsepsiyasının mərkəzində insan durur. İnsan 
ləyaqətinə hörmət, qüdrətinə inam, insan idrakını buxovlayan quruluşa, xurafata, mənəvi gö-
zəlliyə qarşı barışmaz mübarizə durur. Bu fikir Nəsimi fəlsəfəsinin cövhəridir. 
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Nəsiminin adı dünya mədəniyyətinə yalnız bədii yaradıcılıqla, sənətdə deyil, həm də hə-
yatda, öz əqidəsi yolunda , həqiqət və ədalət uğrunda mübarizədə əsl fədakarlıq nümunəsi, 
fədakarlıq rəmzi kimi daxil olmuşdur. Nəsiminin yaşadığı, təsvir etdiyi və amansızcasına 
qamçıladığı dövr keçmişdə qalmışdır. Lakin onun tərənnüm etdiyi, uğrunda həyatını faciəli 
surətdə qurban verdiyi ideyalar yaşayır. 

B.Vahabzadə “Fəryad” pyesinin elə ilk səhnəsindən xeyir və şər qüvvələrin, həyata, 
insana münasibətdə bir-birinə zidd iki fəlsəfi baxışın çarpışmasını göstərir. Şər qüvvələr zülm 
səltənətini yaşatmaq üçün azad düşüncəni, sağlam fikri boğur, insanı doğru düşündüyünə görə 
həbs edir, dar ağacından asdırır. Xeyir qüvvələr öz ideyaları ilə əsərdə daha qabarıq şəkildə 
əks etdirilir. Onların fəlsəfəsi həqiqət, ədalət fəlsəfəsidir. “Pyesdə insanın mənəvi-əxlaqi key-
fiyyətləri haqqında müəllif konsepsiyası fəlsəfi mühakimələrlə ifadə olunur. Dramaturq yeni 
bədii, təsirli deyim tərzindən istifadə edərək insan problemini geniş mənada, keçmiş, indi və 
gələcək kontekstində götürür” (5, 19) 

Nəsimi bədii, ictimai-siyasi və fəlsəfi fikrimizin cəsarəti deməkdir. Nəsimi fikir və ağıl 
qəhrəmanı, cəsarət rəmzi, cahilliyin üstünə şax yeriyən həqiqət səsidir. B. Vahabzadə əsərin 
adını nahaqdan “Fəryad” qoymamışdır. Fəryad ədalətsizliyə, haqsızlığa məruz qalan, hüququ 
tapdalanan insanların ahıdır, fəryadıdır. O səs, keçmişimizin qaranlıq zindanlarından gələn 
əks-sədasıdır. Bəxtiyar Vahabzadə əsərdə Nəsimi fədakarlığı ilə yanaşı, Nəsimi amalları uğ-
runda şəhid gedən fədakarların qəhrəmanlığını diqqət mərkəzinə çəkir. Hər addımda casusla-
rın, xain və əqidəsiz adamların qiymətləndirildiyi bir dövrdə, zalımların qulluq nərdivanına 
qalxdıqları bir zamanda bədxahlıqla xeyirxahlığın mübarizəsini göstərən əsərdə müasirlik 
ruhu güclüdür. 

“Fəryad” əsərində xalqımızın tarixində ən gərgin məqamlardan biri təsvir olunur: dünya 
iki yerə parçalanıb. Həqiqət və saxta dirilik, mənəvi yaddaş və yaddaşsızlıq üz-üzə durmuş-
dur. “Heçlik, yaxud allahlıq!”- orta əsrlərin və islam mühitinin Hamleti üçün “olum, ya ölüm” 
dilemması artıq məhz belə bir ekspressiv və maksimalist fəlsəfi düstur şəklini alır. Pyesdə 
qlobal konfilikt - heçliklə əsl insanlıq - allahlıq arasında baş verir”(1, 68) 

 
Cahil enər alçaqlığa, öz qəlbinə yenməz, 

Vicdandan əgər dönsə də, xeyrindən o dönməz. 
Zülmətdə, cəhalətdə, ədavətdə görünməz, 

İlqarda, sədaqətdə, məhəbbətdədir allah (4, 49) 
 
Əsərdə Nəsiminin fəryadından çox, inamı, əqidəsi daha ucadan eşidilir. Nəsimiləri Al-

laha və bizə yaxınlaşdıran da məhz bu inam və əqidədir.“Fəryad” əsərində verilən Rəhman, 
Sübhan, I Nəsimi, II Nəsimi və s. obrazlarsaray çirkabına qarşı qüvvətli bir sədd yaradırlar. 
Onlar həqiqət və ədalət aşiqləridir. Tarixi şəxsiyyət olan Həllaci Musanın başçılığı ilə insanın 
azadlığı, mənəvi təkamülü və inkişafı uğrunda aparılan bu üsyankar müqaviməti qırmaq üçün 
hər cür cəza tədbiri düşünülür, dar ağacları qurulur, qaranlıq zindanlar yaradılır. Əslində bü-
tün bunlar insani dirçəlişi, düşünən beyinləri məhv etmək məqsədi güdür. “Fəryad” fəlsəfi 
dramdır. Burada dramatik kolliziya ən çox insanın daxilində, düşüncələrində, mühakimələrin-
də gedir. 

Dünyada, o cümlədən Azərbaycan gerçəkliyində elə mühüm və aktual problemlər yox-
dur ki, Bəxtiyar Vahabzadənin ümumi yaradıcılığında ona toxunulmasın, münasibət ifadə 
olunmasın. Bu, əlbəttə, şairin narahat yaradıcılıq xarakterinin bir əlamətdar xüsusiyyətidir. 
Digər tərəfdən, elə mövzulara və problemlərə rast gəlmək olur ki, şair onu yalnız milli məh-
dud çərçivə daxilində deyil, daha geniş və miqyaslı sərhədlər hüdudunda münasibət müstəvi-
sinə çıxarmağa meyl və cəhd göstərir. 

“İnsanlıq üçün əsl hürriyyət vicdan azadlığı, fikirlərin suverenliyi, arzu və istəklərin 
təntənəsi deməkdir. Hürriyyət olmayan yerdə düşüncələr, xəyallar və diləklər çarmıxa çəkilir. 
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O yerdə ki, şərəf və ləyaqət, istedad və bacarıq, mənəvi saflıq və insanlıq üçün fədakarlıq bə-
sirəti dəyərsizdir, orada təsadüflərin qanadında mənsəb və rütbə nərdivanına dırmaşmaq 
mümkündür. Orada intibah və tərəqqi haqqında danışmağa dəyməz”.(5,3) 

B.Vahabzadə yaradıcılığında fəlsəfi çalarlar başlıca yer tutur; şair hər bir hadisədə cə-
miyyət, şəxsiyyət və zaman amilindən çıxış edir. Dövründən, zamanından asılı olmayaraq 
B.Vahabzadə hadisələrə mütəfəkkir gözü ilə baxır və cəmiyyətdəki hadisələri ziddiyyətliliyi 
və mürəkkəbliyilə təsvir etməyə nail olur. İnsan-şəxsiyyət, zaman-dünya və onların bir-birilə 
qarşılıqlı münasibətlərihəmişə ədəbi-ictimai humanitar fikri düşündürən aktual və ümumbə-
şəri problemlər kimi prioritet istiqamət və sahələrə çevrilməsi heç də təsadüfi hal hesab olun-
mamalıdır. Çünki insan bir fərd və bioloji varlıq olmaqdan başqa, həm də cəmiyyətin ictimai-
mədəni, sosial-iqtisadi sferasında özünəməxsus yer və mövqe tutur. İnsanın dar mənada ya-
şadığı mühitlə, böyük mənada dünya ilə münasibətlərinin bir sıra elə səciyyəvi cəhətləri var 
ki, onu birmənalı şəkildə pozitiv yanaşma kimi qəbul etmək çətindir. Bu, həyatın və bütöv-
lükdə dünyanın barışmaz ziddiyyətlərini, təzadlı məqamlarını da açıq-aydın büruzə verir. 

 
Zamanın dolaşıq keşməkeşində 

Kim bilir şər harda, xeyir hardadır. 
Böyük günahkarkar işrət içində 

Kiçik günahkarlar zindanlardadır.(4, 46) 
 
İnsanın şəxsiyyət səviyyəsinə qədər keçdiyi mənəvi təkamül prosesi dini, etik-əxlaqi, 

sosial-fəlsəfi yönlərdən ona münasibəti də bir zərurət kimi doğurur, elmin, incəsənətin ayrı-
ayrı sahələri bu əbədi və əzəli problemə müxtəlif baxış bucaqlarından gur işıq salmağa cəhd 
göstərir. Heç şübhəsiz ki, insanı (şəxsiyyəti) bütün tərəf və yönlərdən öyrənmək və təhlil 
predmeti seçmək ədəbiyyatın da, bədii yaradıcılığın da qarşısında dayanan taleyüklü məsələ-
lərdəndir. Bu baxımdan ədəbiyyatın “insanşünaslıq elmi”(Maksim Qorki) adlandırılması təbii 
ki, obyektiv və inandırıcı görünür. Yuxarıda xüsusi vurğuladığımız kimi, insanı bir çox yön-
lərdən öyrənən elm sahələri mövcuddur. Ancaq insanı bir fərd kimi, şəxsiyyət kimi öyrənməyi 
önə çəkən, onun ruhi-mənəvi aləmində baş verən təbəddülatları, dönməz iradi keyfiyyətləri, 
sarsılmaz xarakterləri, eyni zamanda tərəddüd və ziddiyyətləri ədəbiyyat qədər dolğun və hər-
tərəfli təhlil predmetinə çevirən ayrıca bir sahəni təsəvvürə belə gətirmək mümkün deyil. İn-
sanın iç dünyasına baş vurmaq, onun qəlb aləminə məxsus əlamət və xüsusiyyətləri, müxtəlif 
situasiyalardakı hal və vəziyyəti, ovqat və psixologiyanı özünəməxsus şəkildə canlandırmaq 
və ifadə etmək söz sənətinin, ədəbi-bədii düşüncənin qarşısında dayanan mühüm yaradıcılıq 
vəzifələrindən biridir. 

 
İgid onu bil ki, dolan boşalar 

Nə qədər hökm etsə zülm dünyada, 
Nəsimi yolunda ölənlər ki, var, 

Yoxdur Nəsimiyə ölüm dünyada. (4, 47) 
 
Artıq insanın bir problem kimi öyrənilməsinə artan maraq son onilliklərdə daha intensiv 

və yüksələn xətt üzrə inkişaf etməkdədir. Görkəmli ədəbiyyatşünas Y.Qarayev İsmayıl Vəli-
yevin "Ədəbiyyatda insan konsepsiyası; tarixi təşəkkülü və inkişaf mərhələləri" monoqrafiya-
sına yazdığı "Sənətin ilkin və əbədi mövzusu–insan problemi" adlı "Ön söz"ündə belə bir 
doğru qənaətə gəlir ki, “İnsan “problemi” tarixən ən qədim və ən ciddi problemdir, elmin və 
sənətin daimi mövzusudur. Bu problem cəmiyyətin, təbiətin, eyni zamanda elmi-fəlsəfi təfək-
kürün, bədii surətlərin axtarışlarının əsası hesab olunur. Dünyanın dərki, bəşər cəmiyyətinin 
inkişafı və idarə olunması, tarixi sivilizasiya məsələləri məhz insanla, onun fiziki və intellek-



İMADƏDDİN NƏSİMİNİN 650 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ  
RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI                                                                            

- 34 - 

tual təkamülü ilə bağlıdır. Ona görə də insanı problem kimi götürmək, onu öyrənmək zə-
ruridir 5.,s.3,6).  

Son illərin tədqiq xarakterli monoqrafik araşdırmalarında hətta insan-sənət, sənət-insan 
qütblərində yaranan vəhdət və harmoniya da prioritet münasibət kimi önə çəkilir: “Sənətdə 
insan problemi əbədi, bitməyən, daim öyrənilən, təkmilləşən, eyni zamanda zəmanəyə, dövrə, 
fərqli estetik baxışlara görə təhlil olunan daimi mövzusudur. Burada tarixilik, dünyəvilik, bə-
şərilik xüsusiyyətləri nə qədər ümumidirsə, millilik və fərdilik də bir o qədər fərqlidir, ayrıca-
dır. İnsan ədəbiyyatın daimi, əbədi mövzusudur. İnsan intellektual, mənəvi-estetik inkişafının 
müəyyən mərhələsində sənət əsəri yaradırsa, sənət də öz növbəsində bədii insanı - onun obra-
zını və düşüncələrinin estetik modelini formalaşdırır” (5,s.10). 

Bununla yanaşı, insanın bir şəxsiyyət kimi mənəvi təkamülü də ədəbiyyat və sənətin 
(incəsənətin) aparıcı mövzularından biri kimi müəyyənləşməsi adi və təsadüfi hadisə hesab 
oluna bilməz. Ayrı-ayrı dünya xalqlarının ədəbi-bədii təcrübəsində, milli ədəbiyyatların tari-
xən mövcudluq qazanan yaradıcılıq ənənələrində də bu, özünü aydın şəkildə büruzə verir. 
Əlamətdar bir cəhət ondan ibarətdir ki, elmi-nəzəri fikirdə insan və şəxsiyyət amilinin kon-
septual istiqamətlərdən öyrənilməsi və araşdırılması çağdaş mərhələdə xüsusi olaraq aktual 
problemlərdən birinə çevrilməkdədir. Tənqid və ədəbiyyatşünaslığın bir polifonik anlayış ol-
maq şərtilə insan və şəxsiyyət kimi son dərəcə əhəmiyyətli məsələlərə elmi-nəzəri, ictimai-so-
sial, fəlsəfi-tarixi yönlərdən və aspektlərdən yanaşması bu mənada obyektiv zərurətdən və qa-
nunauyğunluqdan irəli gəlir. Bunun ayrıca bir problem kimi araşdırılmasını qarşıya məqsəd 
kimi qoyan tədqiqat xarakterli məqalə toplularında şəxsiyyət bir bitkin konsepsiya halında ki-
mi araşdırılır, onun sənətdə və ədəbiyyatda tutmuş olduğu mövqeyə kifayət qədər elmi ay-
dınlıq gətirilir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiaysı Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
bir qrup elmi əməkdaşları tərəfindən qələmə alınan “Ədəbiyyatda şəxsiyyət konsepsiyası” adlı 
məqalələr toplusu bu mənada xüsusi əhəmiyyət daşıyır.  

Əslində insan və şəxsiyyət, onun dövrün, zamanın qovğalarından dözüm və mətanətlə 
çıxmaq əzmi B.Vahabzadənin ümumi yaradıcılığında özünəməxsus bir yer tutur. Bunu yalnız 
onun konkret bir yaradıcılıq sahəsindəki axtarışları ilə əlaqələndirmək o qədər də məntiqli 
görünmür. Ancaq bir cəhəti də xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, ayrı-ayrı dövr və zaman 
kəsimlərində insanı və şəxsiyyəti hərtərəfli–bütün ziddiyyət və təzadları ilə bərabər təsvir 
etmək B.Vahabzadənin yaradıcılığına müstəsna bir dəyər və əhəmiyyət aşılayır. 

B.Vahabzadə fikir azadlığını, əqidə bütövlüyünü insan üçün ən böyük nemət sayır. 
İnsana belə bir azadlığı verə biləcək cəmiyyət qurulmasına səylər də onun yaradıcılığında mü-
əyyən izlər buraxmışdır. Təsadüfi deyil ki, onun üçün ideal “heç bir şeydən çəkinməyən, öz 
fikrini və hissini açıqcasına deyə bilən və əqidəsi yolunda hər bir məhrumiyyətə hazır olan, 
ölümü belə mərdliklə qarşılayan qorxmaz adamlardır” və o böyük filosof-şair Nəsimini belə 
bir ideal sayır. Nəsiminin hər cür ehkamlığa qarşı müxalif dayanması, insanın kamilləşməsi 
ideyaları ilə çıxış etməsi, edam olunsa da fikrindən dönməməsi B.Vahabzadəni özünə cəlb et-
miş, “Fəryad” mənzum dramını məhz belə bir ruhda – həqiqət və fikir azadlığı uğrunda mü-
cahidlik ruhunda yazmışdır.  
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Yegane Huseynova 
The image of Nasimi in Bakhtiyar Vahabzade’s creativity 
Nasimi is the courage of our literary, social - political and philosophical thought. Nasi-

mi is the hero of thought and sense , is the symbol of the courage, the voice of truth going on-
to the ignorance smoothly. B. Vahabzadeh didn't put the name of the work "Faryad" in vain. 
Scream undergone to the unjustness, injustice, scream of the people of which right is tramp-
led. That voice coming from dark dungeons past. B. Vakhabzadeh draws the heroism selfless 
going martyr with Nasimi selflessness for aims of adjoining Nasimi to the attention center in 
the work. Contemporaneity spirit is strong the valuing at every step spies, traitor and faithless 
persons in the time, work showing fighting at one time of the kindness with spitefulness that 
where cruel rose to the service ladder. 

 
Егана Гусейнова 
Oбраз Hасими в творчестве Бахтияра Bахабзаде 
Насими – значит смелость нашей общественно-политической и философской 

мысли. Насими является героем мысли и ума, символом смелости, голос правды, смело 
идущий на невежество. Не напрасно Б.Вахабзаде назвал произведение «Стон». «Стон» 
является воплью, стоном людей подвергнувшихся несправедливости, бесправию, права 
которых были растоптаны. Этот голос является отзвуком, идущим из мрачных темниц 
нашего прошлого. Б.Вахабзаде вместе с самоотверженностью Насими притягивает в 
центр внимания и героизм самоотверженных, павших за идеи Насими. На каждом шагу 
силен дух современности в произведении, показывающем борьбу времен, когда оцени-
ваются агенты, вероломные и безыдейные люди, когда тираны поднимаются на ступени 
службы, борьбы доброжелательности со злорадством. 
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Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 
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elizade.lalezar@mail.ru 

 
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan dünyanın multikultural mərkəzlərindən biridir. Orta 

əsrlər klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Seyid İmadəddin Nəsiminin 
yaradıcılığı da Zaqafqaziya, Kiçik Asiya yarmadası və ümumən Yaxın Şərqdə mövcud olan 
belə bir ədəbi mühitin unikal nümunəsidir. Nəsimi irsi ilə tanışlıq onu deməyə imkan verir ki, 
o, humanist fikirləri ilə bəşəriyyətin xoşbəxtliyi, dünyanın əmin-amanlığı, insanların 
bərabərhüquqlu yaşaması uğrunda böyük sənətkar qələmi ilə mübarizə aparmışdır. Poeziyada 
“kamil insan” konsepsiyasını irəli sürən sənətkar məhz özünün bu qabaqcıl həyati 
düşüncələrinə görə zamanının qaragüruhu tərəfindən təqib olunmuş, allahsız, dinsiz, kafir 
adlandırılaraq edam olunmuşdur. Nəsimi millətlər, xalqlar, dinlər, təriqətlər arasında heç bir 
fərq qoymurdu. Onun üçün “kamil insan” və “cahil adam” vardı. Fəlsəfi görüşləri ilə kamil 
insan simvoluna çevrilmiş, “böyük ideallar şairi” Nəsimi irsinin XXI əsrdə dünyada baş verən 
icrimai-siyasi proseslər fonunda yenidən öyrənilməsi və təbliği bu baxımdan aktuallıq kəsb 
etməkdədir. 

Ümumən şərq ədəbiyyatında olduğu kimi, orta əsrlər klassik poeziyamızda bir dünyagö-
rüşü şəklində formalaşan sufi panteizmi, hürufilik örtüyündə alleqoriyanın nəzəri əsasına, 
Fəzlullah isə bunun simvolik ilahi-mistik obrazına çevrilirdi. Beləliklə, klassik bədii düşüncə-
də qismən də XV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında onu müşahidə edirik ki, əksər hallar-
da alleqorik fikir, ideya və məntiq daxilində məcazi məna, mahiyyət daşıyan təmsili surətlər, 
simvol–rəmzlər bütövlükdə sufi-panteist estetikasının və ruhunun təcəssümü olaraq ortaya 
çıxmış və uzun müddət təsir və nüfuzunu saxlamışdır. 

Belə bir ədəbi fakt məlumdur ki, Azərbaycan hürufi ədəbiyyatının zirvəsini məhz 
İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığı təşkil edir. Nəsimi ədəbi düşüncəsində isə bu cəhət xüsusi 
mərhələ olmaqla bütövlükdə yaradıcılığının ideya-estetik və sənətkarlıq poetika strukturunu 
təşkil edir.  

Nəsimi yaradıcılığında bir leytmotiv kimi səslənən və ümumən dahi şairin fəlsəfi-bədii 
fikir fəzasının proqram prinsipi qismində qəbul olunan bilən “Bu, quş dilidir” ifadəsi elmi 
tədqiqatlarda bir qayda olaraq “Ezop dili” ilə müqayisəyə gətirilmişdir. Biz də yeri düşdükcə 
bu məsələyə münasibət göstərmişik. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “quş dili” əfsanəvi Süleyman peyğəmbərlə bağlıdır və klassik 
ədəbiyyata da Qurani-Kərim vasitəsilə keçməsi söylənilir. Müqəddəs kitabımızın 27-ci 
(Nəml) surəsinin 16-cı ayəsində oxuyuruq: “Süleyman Davuda varis oldu və: “Ey insanlar, 
bizə quş dili öyrədildi və bizə hər şey verildi. Şübhəsiz, bu apaçıq bir lütfdür” – dedi”. 

“Bu quş dilidir” ifadəsi alleqorik dil anlayışı baxımından son dərəcə maraqlı və səciyyə-
vidir. “Quş dili” ənənəvi olaraq klassik ədəbiyyatımızda bir poetik məna yükü daşımaqdadır. 
Yaxın Şərq ədəbiyyatında mücərrəd, eyhamlı, dərin və üstüörtülü söz, fikir mənalarını özündə 
cəmləşdirərək işlənmişdir. Nəsimidə “quş dili” hürufilik ideyalarının təbliğində, ictimai – 
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fəlsəfi düşüncənin gerçəkləşməsində önəmli məqam tutmuşdur. Onun bədii irsində görünən, za-
hiri mənalardan savayı “özgə bir lisanla” səslənən fikirlər, mülahizələr olduğu da anladılırdı: 

 
Sən bu Nəsiminin dilini anla, bil sözün 

Kim, var bu dildən özgə bizim bir lisanımız. [6, s. 106] 
 

Heç kimsə Nəsimi sözünü fəhm edə bilməz. 
Bu quş dəgidir, bunu Süleyman dəxi bilməz. [6, s.107] 

 
Şairin digər bir qəzəlində bu dili yalnız Süleymanın bildiyi təsdiq şəklində öz əksini 

tapır. 
Heç kimsə Nəsimi sözünü fəhm edə bilməz, 

Bu quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq. [7, s. 20] 
 
İslam mədəniyyətləri kontekstində yaranmış ədəbiyyatda olduğu kimi, klassik 

Azərbaycan şeirində də fəlsəfi, ictimai siyasi görüşlərin gizli, mətnaltı ifadə forması “quş dili” 
adlandırılıb ki, uyğun olaraq bunu alleqorik dil, məcaz dil ilə sinonim şəklində qəbul edə bilə-
rik. Zamanında bir çox mətləbləri açıq dillə söyləməyin mümkünsüzlüyünü şair çox maraqlı 
poetik interpretasiyalarla çatdıra bilmişdir. 

“Quş dili”ni bilən Süleyman peyğəmbərlə bağlı Nəsimidə xeyli nümunələr vardır: 
 

Ey badi-səba, var xəbəri yarə ilət kim, 
Hüdhüd dilidir, bunu Süleyman dəxi bilməz. 

 
...Zülfünə başın top edibən qoydu Nəsimi, 

Zülfün sözünü dünyada çövkan dəxi bilməz. [6, s. 204] 
 

Səba məlaikəsi Bilqeyslə Süleyman peyğəmbər arasında elçi vəzifəsini yerinə yetirən 
Hüdhud quşunun dilini heç Süleyman da bilməz, deməklə Nəsimi çox uğurlu poetik fikir 
yaratmağa nail olmuşdur. Çövkan oyunu mürəkkəb olduğundan bundan hər kəs baş çıxara bil-
mədiyi kimi Nəsiminin gizli işarəli dilini başa düşməyə bəzi hallarda, hətta Süleyman pey-
ğəmbər qadir deyil. Ona görə də Yarə olan sözünü yalnız Badi - səba ilə çatdırır. Bu “quş di-
li”ni isə hər kəsin bilməyi lazım deyil: 

 

Nəsimiyəm ki, hər şeyu külli-mühit oldum, 
Həm bilənə həll oldum, bilməzə müşkilatəm. [6, s. 294] 

 

“Həllali-müşkilat” (çətinlikləri həll edən) Allahın epitetlərindən biridir. Bu müşküllər-
dən baş çıxarmaq üçün isə onların ana kitablarını (ümmül-kitab) oxuyub, Fəzlin elminin qapı-
larını (fəthi-bab) açmaq mümkündür. 

 

Aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək. 
Oxu bulardan, bəri gəl, quş dilin, 
Həll edəsən ta ki, nəfsin müşkilin. 
Bunlara derlər, şəha, ümmülkitab, 

Felü əşyaya bulardır fəthi-bab. [6, s. 294] 
 
Hürifilərin mürşidi olan və ilahi dərəcəyə yüksəldilən Fəzlullahın elminin “quş dili” ilə 

ifadə edilməsi və bu dilin tərcüməyə gəlməməsi onun rəmzlərdən yaranması ilə izah edilirdi. 
Bu barədə mərhum alimimiz Məmmədəli Əsgərovun Nəsiminin “İraq divanı”ndakı [6, s. 293] 
şərh və izahlarından bəzi məqamları diqqətə çəkməyi münasib bildik.  
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Bu dilin anlaşılmasının mümkünlüyü haqqında fikrini əsaslandırmaq üçün şair Əttarın 
“Məntiqüt-teyr” (“Quşların dili”) əsərinə işarə ilə belə deyir:  

 

Xəttü xalın “Məntiqüt-teyr” oldu əhli - vəhdətin, 
Quş dilin sən tərcüman etmək dilərsən, etməgil. [6, s. 294] 

 
“Məntiqüt-teyr” (quş dili) ifadəsi də özlüyündə Nəsiminin alleqorik - gizli dilinə uyğun 

bir məcazi deyimdir. 
Nəsimi yaradıcılığı, bir hürufi şair kimi başdan-başa Qurani-Kərimin surələri, ayələri, 

ayrı-ayrı ifadələri üzərində şifrələnmiş fəlsəfi poeziyadır. Bu poeziyanın başlıca ifadəsi digər 
klassiklərimizdə də olduğu kimi “Bismillahir-rəhmanir-rəhim”dir (Allahın adı ilə başlayıram.) 
Allah rəhmlilərin (şəfqətlilərin) rəhmlisidir (acıyanıdır, rəhm edənindir) Quranın 114 ayəsinin 
113-ü bu sözlərlə başlanır. İlk surə də həmin təyin-epitetlə Allaha ünvanlanmışdır. “Həmd” 
(fatihə) səbülməsani, ümmülkitab və s. surəsi hürufilərin fikrincə insanın böyüklüyünün, ka-
milliyinin rəmzidir. Bu surənin iki dəfə nazil olunduğu məlumdur. “Quran” isə həmin (fatihə) 
surəsi ilə açılır. 28 sözdən ibarət olan Fatihə surəsi insanın üzündə nəqş olunmuş cizgilərin 
ümumi sayına bərabər olduğundan hürufilərin fikrincə rəqəmlə hərflərin mənaca bir-birini ta-
mamlaması insanda Allah surətinin təcəssümünə işarədir.  

Hürufilikdəki 28 rəqəmi fatihə surəsini 28 kəlmədən - sözdən ibarət olması Nəsimi şei-
rində də öz əksini tapmışdır. 

 

Yüzünə əhli – nəzər surəti – rəhman dedilər, 
Oxuyanlar bu kəlamüllahı Quran dedilər. [6, s. 95] 

 
Nəsimidə çox işlək olan belə poetik ünvanlar, əslində, dolayısı yolla onun yaradanla 

insan arasındakı ülfət və ünsiyyətinin, xaliqin öz xilqətinə məhəbbətinin təsdiqinin ifadəsi 
üçün gözəl örnəklərdir. 

Qaynaqları Qədim Şərq fəlsəfəsinə, kabbalistikaya gedib çıxan rəqəmlər haqqında tə-
limdən doğan rümuzat Nəsimidə poetik təsvirlərin demək olar ki, cövhəridir. Allahın birliyin-
dən və buradakı hərf elementlərindən başlayaraq rəqəm və hərflərin simvolikasından, bunların 
istilah və sufi terminologiyasındakı mətnaltı mənalarından yaranmış şərti-metaforik fiqurlar 
öz dərin fəlsəfəsi, ürfaniliyi ilə diqqəti çəkir.  

O da maraq doğurur ki, elə həmin bu gizli, müşkül dilin təşbeh, mübaliğə, istiarə halə-
sində də şairin dünya, yaradılış, həyat, ölüm, eşq və gözəllik haqqında fəlsəfi mülahizələri do-
lanır. Dolanan dünya, dəyişən insanlar, bir-birini əvəzləyən cəmiyyətlər haqqında sufi-mistik-
lərin ayinlərində “Sima”, “Dövran”da, sufi təkyələrində dolaşan camın mey piyalələrinin, 
bunları paylayan saqilərin, dərvişlərin timsalında ariflərin “quş dili” ilə söhbəti gedir. Bu 
ayinlərlə bağlı zikr, rəqs, içki də bədii ədəbiyyatda kodlaşmış, şərti simvolik söz və ifadələrlə 
təcəssüm tapır. Bununla əlaqədar “quş dili”ndəki rəmzlərindən biri ilə bağlı “Məst” rədifli 
şeirinə müraciət edək. Rədif qafiyə olan məst sözü (bu mətn daxilində) Nəsimi poeziyasında 
əsasən poetik fiqur olaraq mahiyyəti, məna çalarları, estetik səciyyəsi ilə fəlsəfi-mistik dünya-
görüşünün ifadəçisidir. İlahi mey, onun gətirdiyi vəcd, bunların vasitəsi ilə doğan ilahi mə-
həbbət başdan-başa alleqoriyanın obrazlı deyimləri ilə məcaz örtüyündə təcəssüm tapır. 
Aşağıdakı qəzəldə məcazi örtük sırf alleqorik düşüncə tərzi hürufi fəlsəfəsindən doğan ruhi – 
emosional tərənnüm duyulur. Şairin yaratdığı bədii lövhə nəticə olaraq “vəhdəti–vücudu” 
təbliğ edir. Musiqi alətlərinin özəl keyfiyyətlərindən söz açılması isə təsadüfi deyildir. Məlum 
olduğu kimi sufi təkyələrində, irfan məclislərində ifa olunan musiqi sədası, rəqs – bunları 
ərsəyə gətirən çalğı alətləri özlüyündə ilahi vəcd, yaradana qovuşmaq arzu və ehtiraslarının 
gerçəkləşməsinə bir vasitə idi. Qəzəldə rədif – qafiyə qismində işlənən “məst” özü də gizli, 
dolayı mənada allaha qovuşmaqdan ötrü kamil insanın yetişə biləcəyi huşyarlıq məqamı kimi 
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qəbul edilirdi. Aşağıda Nəsiminin “Məst” rədifli qəzəlinin mətlə (ilk) və məqtə (son) beytləri-
ni nümunə olaraq təqdim edirik: 

 
Çün məni bəzmi əzəldən eylədi ol yar məst, 

Ol cəhətdən görünür bu çeşmimə dəyyar məst. 
 

Çəngü dəf həm udu ney sərməst olub əfqan edər, 
Bu xərabatın içində söyləyən güftar məst. [7, s. 226] 

 
Poeziya aləmində konkret bir məna daşımayan və fərqli qaynaqlarda fərqli yozumlara 

malik olan sufi simvolikasından orta əsr sənətkarlarının müxtəlif səviyyədə yararlanmaları 
bəllidir. Daha çox təsəvvüfi ideya-estetik modelin görüntüsü olan simvol-rəmzlər, şifrəli-şərti 
poetik fiqurlar sufi-mistik ideya və mövzuların daşıyıcısı sayılırdı. Bununla belə elə sənətkar-
lar olub ki, onlarda sufi simvolikası və ümumən alleqoriya, ilk növbədə bədiilik, estetik zövq 
aşılamağa xidmət göstərmişdir. Elə bizim araşdırmamız üçün də bu aparıcı xəttdir. Qeyd edək 
ki, sözü gedən əsərdə, hətta bir müəllifin eyni əsərində də bu iki cəhət eyni zamanda özünü 
göstərə bilir. Belə surət, şam, mey, ney, cam, bəqa, fəna və s. kimi sufi-mistik mənalı alleqo-
rik poetik fiqur “quş dili” ilə pərdələnmiş fikirlərin, eləcə də obrazlı dil olaraq təşbeh, təzad və 
s. vasitəsi ilə bədii lövhə, lirik qəhrəman, xarakter, süjet və əhvalatın təsvirini verə bilir. Belə 
fikir müxtəlifliyi ilə bağlı məsələlərə tədqiqatçılar yeri düşdükcə müvafiq olaraq müxtəlif 
şəkildə münasibət bildirmişlər, biz də o cümlədən. 

 Belə ki, bəşəri məna daşıyan şeirlərində, daha çox insanın ruhi – mənəvi ehtiyacları, 
həyatdan umduqları, rahat, xoşbəxt ömür diləklərinin tərənnüm olunur. Təbiət lirikasında isə 
alleqoriyanın bədii inikas, rəmz, eyham kimi estetik təsvir vasitəsi qismində özünü büruzə ve-
rdiyini müşahidə edirik. 

 

Ləblərin şirin dəhanından əgərçi rəmz ilə 
Açar əsrarı, vəleykən sirri – pünhan gizlidir. 

 

Qane oldu dərd ilə səndən Nəsimi, ey nigar, 
Şol səbəbdən kim, sənin dərdinə dərman gizlidir. [8, s. 25] 

 

İnsan qəlbinin ruhi–emosional çırpıntıları, ehtisası, arzu və diləkləri poetik sözün məhz 
gizli qatından cilvələnir. Əlbət ki, bütün bunları bəsirət və məhəbbət dünyasından xəbərdar 
olanlar görüb, duyub dəyər verə bilər. 

Yuxarıda dediklərimizi yekunlaşdırası olsaq, belə nəticəyə gələ bilərik ki, sufi mistika-
sından doğan alleqoriya və onun simvolik obrazları çozşaxəli bədii inikasa malikdir. Bunlar 
yeri gəldikcə estetik düşüncənin və ictimai, həyati görüşlərin, beləliklə bəşəri problemlərin 
tərcümanına çevrilir. “Pərdə”nin musiqi termini qismində işlənməsinə dair istər lirik-psixolo-
ji, istərsə də ruhani mistik ovqatda (bədii inikasına) köklənmiş ayrıca, tək bir beyt və yaxud 
qəzəllərdə tez-tez rast gəlirik. Hərdən “pərdə”nin özü də başqa sözlə əvəzlənir - məna isə 
“pərdə”yə yenə uyğundur: 

 

Pərdə içində çalındı bir saz, 
Ki, edir, eşq nəğməsin ağaz. 

Bu nəvayi necə qılır “Üşşaq” 
Ki “Büzürg” nəğməsi tutar “Şəhnaz”. [7, s. 220] 

 
Arif anlar, bu zəxmənin rəmzin, 
Aşina olmayanə verməyə raz. 
İstər isən bu rəmzi, ey talib, 

Mən bu pünhanı qılmazam ibraz. [7, s. 220] 
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Baxdığımız poetik parçalarda həm musiqi termini, həm də qeybdən, sirlər aləmindən 
səslənən eşq nəğməsindən söhbət gedir. Muğam adlarına və ümumən musiqi anlayışına alle-
qorik vasitə kimi istinad olunur. Nəğmənin özü də bir söz vahidi olaraq “Rəmz” adlandırılır. 
Gizlini ibraz etmək (aşkara çıxarmaq) isə batini ilə zahirini qarşı-qarşıya qoymaq deməkdir. 
İlahi, ruhani nəğmə də eşqin özütək gizli, pərdədə qalmalıdır. Bu, fəlsəfənin rəmzlərlə ifadəsi, 
məlumla məchulun, sufi - mistik ideyanın, hürufi şairin bədii dil təcəssümüdür. Belə sirrlərin 
kəşfi isə yalnız seçilmişlərə müyəssərdir, (yəni Nəsimilərə). 

 
Bir əmin məhrəm bulunmaz, ey Nəsimi, çün bu gün 

Xəlqə faş etmə bu sirri, kəşfi-əsrar istəmə. [6, s. 225] 
 
“Sirr”in özü də məcazi baxımdan “sirrdir”, “pünhan”, “gizli”, “qaibanə”, “qeybdə olan” 

belə silsilə sinonim sözlər məcmuunda məcazın mətnaltı mənaları cilvələnir. Nəsiminin bun-
ların hansına üstünlük verməsi, yaxud hansı birinə daha artıq bağlandığı bəzən bütöv qəzəlin 
məzmunu və ruhu ilə müəyyənləşir, bəzən isə əlahiddə götürülmüş beytdə öz izahını tapır. 

Şairin lirik qəhrəmanı özü – özü ilə həsbi – hal edir. Lirik qəhrəman “könlün”ə müraci-
ətlə onu özünə yar olmağa səsləyir. Bivəfa dünyada, insana yar ola biləcək dildar, vəfadar, 
munis insanın elə öz qəlbi, öz könlü ola bilər. Dünyanın tikanlı bağından gülzar istəməyi əbəs 
bilən şair bu fikri obrazlı şəkildə təsvir edərkən alicənablığı, istedad, ləyaqət və gözəl əxlaqı 
hünərə, bilik və qızıl pula bərabər tutur, saxtakardan qızılın dəyərini soruşmamağı tövsiyə 
edir. Dünyanın qədri olmadığından ona inanmamağı, etibar etməməyi lazım bilir. Şeytana 
uyub cin xilqətlilikdən uzaqlaşmağı, dili düzləri, həqiqət arayanları özünə dost bilməyi məslə-
hət görür. Qapağan it kimi cəmdəyə, cəsədə həvəs göstərib murdarlanmamağa çağırır. 

 
Dünyanın sevgisi ağır yük imiş məndən eşit, 
Nəfsinə yük etmə anı, ey səbükbar, istəmə. 

 
İstəyən murdarı kərkəsidir müdam, ey türfə quş, 

Xızırtək şəhbazi ol, mırdarə mırdar istəmə. [6, s. 225] 
 
İnsanı böyük, ali, layiq olduğu dərəcədə görmək istəyən şair yenə də alleqoriyanın yar-

dımına müraciət edir, yerdə sürünən, murdar qapağan it dərəcəsində olan adamın müqabilində 
Xızrabənzər tərlan quş - qoçaq, iradəli, alicənab insan xisləti arzulayır. Lakin irəlidə artıq de-
yiləndən məlumdur ki, zəmanəsində beləsini tapmaq mümkün olmadığından, bir sirr olaraq 
arzusunu sirr kimi də saxlamağı, məhrəm tapa bilməyəcəyindən xalqa öz kəşfini bəyan eləmə-
məyi məsləhət bilir. Bütövlükdə ictimai ruh, tənqidi münasibət ifadə edən bu qəzəl bizim 
üçün mövcud halda, situasiyaya görə bənzətmə fiqurları və bunların dünyəvi mahiyyətləri tə-
cəssümü baxımından əhəmiyyət və maraq kəsb etdiyindən onun üzərində ətraflı dayandıq. 
Nəticə olaraq gördük ki, sufi - panteist ideologiyası və ideyaları hürufi təlimi ilə silahlanmış 
Nəsimi yaradıcılığındakı alleqoriya ilə aşağıdakı kimi uyğunlaşır. Bu, daha çox sufi alleqori-
yası ilə cilalanmış, həqiqətən də alleqoriyanın “quş dili” timsalında mətləbləri gizli ifadə et-
məsi ilə xarakterizə olunur, bütöv bir ədəbi çevrədə fenomenə, bir hadisəyə çevrilir. Bu feno-
menin eşq, gözəllik, bəqa və fəna anlayışları ilə bağlı tipik nümunələr əsasında qənaətlərimizi 
ortaya çəkməklə Nəsimi poeziyasında mistik alleqoriya, yaxud alleqoriyanın mistik mahiyyə-
tini araşdırmağa çalışacağıq. Əsasən fəlsəfi-ürfani şeirlərin Fəzlullah Nəimi və Cəlaləddin 
Ruminin ideya estetik görüşləri ilə səsləşən poetik nümunələr və burada işlədilən rəmzlərin, 
istilah və ifadələrin əsasında Nəsiminin alleqoriyadan bəhrələnməsi və yaxud alleqoriyanın 
Nəsimi şeirində möhtəşəm fəlsəfi estetik inikas, təsvir imkanları, üslubi konstruksiya və kom-
pozisiya sisteminə malik olduğu bəllidir. Digər sufi şairləri kimi Nəsimi də ənənəvi mistik tə-
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riqət obrazlarının, kod və şifrələrin əlavə təvillərin (təfsirlərinin) olduğunu aşağıdakı kimi bə-
yan edir: 

Sən bu Nəsiminin dilini anla, bil sözün 
Kim, var bu dildən özgə bizim bir lisanımız. [6, s. 106] 

 
Mütəfəkkir sənətkar özü bizə nişan verir ki, onun şeirində zahiri, üzdə görünən məna-

dan savayı rəmzi, gizli, üstüörtülü mənalar - təlmih, istiarə, mübhəm təşbeh rəmz və bədii təs-
virlər fiqurlar vardır ki, onları aydınlaşdırmadan əsl mətləbi tutmaq mümkünsüzdür. Bunlar 
isə çox rəngarəng bədii vasitələrlə, müxtəlif məxəz və mənbələrdən alınmış, yaxud dini-tarixi 
hadisələrə dayanan kəlam, aforizm və s.-nin timsalında üzə çıxır. 

Nəsimi həqiqi bir istedad sahibi kimi hürufizmin dar çərçivələrinə sığmır, öz şeiri ilə 
əsil humanist filosof olduğunu sübuta yetirir. Hürufilərin hərf, rəqəmlər təliminə uyğun ən 
çox istifadə olunmuş söz və ifadələrin alleqorik forma və məzmun təhlili, yaxud yozumu üçün 
Nəsimi yaradıcılığında səciyyəvi bildiyimiz başqa nümunələrə baxaq. Belə ki, bəzən rəqəm, 
hərf zahiri - fiqurun, mənası mətn daxilində aydınlaşır, bəzənsə ilk baxışda sadə, aydın görü-
nən mənanın özü bir obraz, şərti xarakter daşıyır, əsl mahiyyət isə pərdə - məcazi örtük arxa-
sından cilvələnir. Hər şey abstrakt təfəkkür, düşüncə və ilahi, ruhi - mənəvi duyumun söz gö-
rüntüsündə gerçəkləşdirilir. Şairin özünün də qənaəti belədir ki, sözdən dərin mənalı heç bir 
şey yoxdur. 
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Lala Alizade (İkram kızı) 
Poetic way of thinking of Nasimi, formed in multicultural environment or  
“Bird language” of Nasimi 
The article reveals the style of the allegorical expression of the thought presented also 

under the term “bird language” in the poetic works of Seyid Imadaddin Nasimi, who occupied 
a special place and influenced the literature of not only the Azerbaijani people, but also the 
Turkic-speaking peoples as a whole.  

 
Лале Ализаде (Икрам кызы)  
Поэтический образ мышления, сформировавшийся в поликультурной  
среде, или «Птичий язык» Насими 
В статье раскрывается стиль аллегорического выражения мысли, представленной 

также под термином «птичий язык»в поэтических произведениях Сейида Имададдина 
Насими, занимавшего особое место и оказавшего влияние на литературу не только 
азербайджанского, но и тюркоязычных народов и затронута аллегорико-сравнительная 
проблематика, характерная для восточной поэтики в целом.  
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İmadəddin Nəsimi təkcə dünya ədəbiyyatının deyil, eyni zamanda İslam ilahiyyatının da 

nadir şəxslərindəndir. Onun həyat və fəaliyyəti tədqiq edilərkən, məlum olur ki, bu söz nə-
həngi rical (avtobioqrafiya) və təzkirə ədəbiyyatının müəlliflərini daha da dərindən maraq-
landırmış və onun haqqında geniş məlumat verməyə çalışmışlar. Buna görə də günümüzədək 
gəlib çatan əksər mənbələrdə, xüsusilə də rical ədəbiyyatında Nəsimi haqqında olan məlumat 
bizim üçün dəyərli və qiymətlidir. Amma təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, nədənsə 
bəzi tədqiqatçılarımız rical ədəbiyyatına əhəmiyyət verməyərək Nəsimi haqqında ənənəvi mə-
lumatları təkrarlamaqla kifayətlənirlər. Amma biz rical ədəbiyyatına diqqət yetirsək, Nəsimi 
haqqında daha doğru-düzgün məlumatla rast gələ bilərik. Çünki ricalşünaslığın prinsiplərinə 
görə, haqqında danışılan şəxs bu elmin tələblərinə uyğun olaraq ya “cərh” (ifşa) olunmalı, 
yaxud da “tədil” (ədalətli) bilinməlidir. Kiminsə haqqında “cərh” və ya “tədil” hökmü verən 
müəllif var gücünü sərf edərək bütün mənbələri mütaliə etməli, haqqında məlumat verəcəyi 
şəxs barəsində tam obyektiv fikir bildirməsi üçün mütaliə etdiyi mənbələri bir-birləri ilə 
tutuşdurmalı və onlar arasında müqayisəli təhlil aparmalıdır.  

Bütün bu qeyd etdiklərimizin fonunda onu da bildirmək istəyirik ki, rical ədəbiyyatının 
fundamental mənbələrində Nəsimi haqqında deyilmiş bəzi orijinal fikirlər indiyədək oxu-
cularımızın diqqətinə çatdırılmamışdır. Qeyd etdiyimiz rical elminə aid bu və ya digər mənbə-
lər tədqiq edilsəydi, Nəsiminin dini-əqidəvi mənsubiyyəti, onun qətlə yetirilməsinin səbəbləri 
və dəqiq tarixi haqqındakı məlumatlar daha da zənginləşmiş olardı. Burada Nəsiminin dini-
əqidəvi mənsubiyyətini ona görə önə çəkirik ki, o, bəzi orta əsr ədəbiyyatında, xüsusilə də 
rical kitablarında “zındıq”, “mülhid”, “kafir” kimi xoşagəlməz sözlərlə damğalanaraq edam 
kürsüsünə çıxarılmışdır. Halbuki yuxarıda qeyd etdiyimiz bu və ya digər mənbələr haqlı ola-
raq onu mühəddis (hədisşünas), müfəssir (təfsirşünas) arif, fəqih (İslam hüquqşünası) və nə-
hayət, şəhid kimi xatırlayırlar. 

Güman edirik ki, Nəsiminin həyatından bəhs edən gələcək tədqiqatlarda qeyd etdiyimiz 
bu məqamlar geniş şəkildə işıqlandırılacaq və böyük Azərbaycan mütəfəkkiri haqqında hələ 
bizə məlum olmayan çox vacib məlumatların açılmasına yol açacaqdır. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, böyük Azərbaycan mütəfəkkir şairi İmadəddin Nə-
simi təkcə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı və fəlsəfəsi tarixində deyil, eyni zamanda dünya və 
Yaxın Şərq mədəniyyəti, o cümlədən İslam ilahiyyatşünaslığı sahəsində də öz görkəmli və 
əvəzedilməz yerini tutmuş şəxslərdəndir. Böyük mütəfəkkirin əsərlərini mütaliə etdikcə, on-
ların həm də dinşünaslıq, xüsusilə də hədisşünaslıq cəhətdən tədqiq-təhlil olunması məsələsi 
ortaya çıxır. Çünki Nəsiminin şeirlərində dini-irfani rəmz və istilahlar, Qurani-Kərimin ayə-
ləri və Məsumların (ə) hədisi-şərifləri geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Buna görə də mə-
qalədə böyük Şərq mütəfəkkirinin bəzi şeirlərini hədisşünaslıq cəhətdən tədqiq-təhlil etmək, 
şairin poetik vasitə kimi faydalandığı bəzi hədislərin orijinal mətnini, onların sənədini, rə-
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vayət yollarını, mənbəsini, səhihlik dərəcəsini və nəhayət, şərhini yazmağı qarşımıza məqsəd 
qoymuşuq. 

Məlum olduğu kimi, Seyid İmadəddin Nəsimi XIII əsrin sonu XIV əsrin isə əvvəllə-
rində yaşamış qüdrətli Azərbaycan şairidir. Onun haqqında təkcə Azərbaycan alimləri deyil, 
eyni zamanda bütün müsəlman dünyasında yaşamış ədiblər, filosoflar, ilahiyyatşünaslar da 
bəhs etmiş, bəzən bir-birinə zidd məlumatlar vermişlər. Belə ki, rical elmi (avtobioqrafiya) sa-
həsində tanınmış alimlər, o cümlədən Əllamə Ağa Bozork ət-Tehrani (1876-1970) “əz-Zəriə 
ila təsanifiş-şiə” (IX c. s. 1187) və “Təbəqatu əlamiş-şiə” (IV c. s. 103) Əllamə Əbdülhüseyn 
əl-Əmini ət-Təbrizi (1902-1972) “Şühədaül-fəzilət” (s. 104-105), Məhəmməd Əli ət-Təbrizi 
(1879-1956) “Reyhanətül-ədəb (farsca, VI c. s. 174), Əbdülhüseyn əş-Şəbüstəri “Məşahiru 
şüəraiş-şiə” (III c. s. 276-277) və b. Nəsimi haqqında məlumat vermiş, şairin etiqadi mənsu-
biyyəti, qətlə yetirildiyi vaxt və zaman, qətlə yetirilməsinin səbəbləri, qətlin kimlər tərəfindən 
törədilməsi və s.-dən bəhs etmişlər. 

Görkəmli ricalşünas alim Əbdülhüseyn əş-Şəbüstəri Nəsimi haqqında yazırdı:  
عالم، فاضل، عارف، محدث، . ي شعره بنسیميھو السید عماد الدین الشیرازي البغدادي الحروفي المشتھر ف

اختلف في سنة وفاتھ، فقیل انھ ھرب بعد .اخذ العرفان عن السید شاه فضل الشیرازي النعیمي. محقق، ادیب، شاعر ماھر
 .ھـ 837ویقال ُصلب في شیراز سنة . ھـ إلى حلب فقتل بھا 796مقتل االسترآبادي سنة 

“Seyid İmadüddin əş-Şirazi əl-Bağdadi əl-Hürufi şeirlərində “Nəsimi” kimi məşhur 
olmuşdur. O, alim, fəzilətli, arif, hədisşünas, mühəqqiq, ədəbiyyatşünas və şeirdə mahir 
şəxsiyyət idi. Nəsimi irfan elmini Seyid Şah əş-Şirazi ən-Nəimidən öyrənmişdir. Nəsiminin 
ölümü ilə bağlı müxtəlif fikirlər vardır. Deyilənə görə, o, Astarabadinin qətlindən sonra (hicri 
796/miladi 1394-cü ildə) Hələbə qaçmış və orada qətlə yetirilmişdir. Bəzilərinin dediklərinə 
görə isə, o, hicri 837-ci (miladi 1434) ildə Şirazda əl-ayağı çarpaz kəsilərək (və ya çarmıxa 
çəkilərək) öldürülmüşdür” (12, s. 276-277). 

Cənubi Azərbaycan alimi Əllamə Əbdülhüseyn əl-Əmini ət-Təbrizi (1879-1956) də Nə-
siminin ölümü haqqında yuxarıdakı fikrə uyğun olaraq yazırdı: “Nəsimi hicri 837-ci (miladi 
1434-cü) ildə Şirazda əl-ayağı çarpaz kəsilərək (və ya çarmıxa çəkilərək) şəhid edilmişdir” 
(14, s. 105).  

Lakin bəzi ərəb müəllifləri ilə yanaşı, Azərbaycan ədəbiyyatşünasları da İmadəddin 
Nəsiminin 1417-ci ildə Hələb şəhərində dərisi soyularaq edam edildiyini yazırlar (19, s. 7).  

Əfsuslar olsun ki, Nəsiminin dini etiqadı haqqında olan məlumatlar da ziddiyyətlidir. 
Belə ki, görkəmli ərəb tarixçisi Məhəmməd Raqib bin Mahmud bin Haşim ət-Təbbaq əl-Hə-
ləbi (öl. 1920) İbrahim Sibt bin əl-Hələbinin “Künuzüz-zəhəb fi tarixi-Hələb” əsərinə istina-
dən yazırdı: 

یعني بھ ابن [وفي أیام یشبك المذكور قتل علي النسیمي الزندیق ادعي علیھ بدار العدل بحضور شیخنا المذیل 
وشمس الدین ابن أمین الدولة وكان إذ ذاك نائب الشیخ عز الدین وقاضي القضاة فتح الدین المالكي ] خطیب الناصریة

الخازوق بألفاظھ المنسوبة إلیھ ، وكان قد أغوى بعض من ال عقل لھ  وقاضي القضاة شھاب الدین الحنبلي المدعو بابن
 ...وتبعوه على كفره وزندقتھ وإلحاده

“Zındıq (dinsiz) Əli ən-Nəsiminin qətli əmir Yaşbəkin vaxtında olub. Ona qarşı ittiham 
Hələbin Ədalət Sarayında şeyximiz İbn Xətibin və Şəmsəddin bin Əminnəddövlənin 
hüzurunda irəli sürülüb. Həmin zaman şeyxin naibi İzzəddin, qazılar qazısı Fəthəddin əl-
Maliki və qazılar qazısı Şihabəddin əl-Hənbəli də orada olub. 

Nəsimi bir qrup ağılsız adamları yoldan azdırıb və bunlar onun küfrünə, zındıqlığına və 
dinsizliyinə qoşularaq, onun ardınca gediblər...” (3, s. 16). 

Göründüyü kimi, bəzi mənbələr Nəsiminin öz əqidəsinə görə şəhid edildiyini, bəziləri 
isə küfrünə görə (!) öldürüldüyünü qeyd edir. Amma mənbələr daha da obyektiv şəkildə araş-
dırıldıqda və həmçinin Nəsiminin yaradıcılığı dinşünaslıq cəhətdən tədqiqata cəlb edildikdə, 
məlum olur ki, o, öz əqidəsinə, öz məzhəbi etiqadına görə şəhid edilmişdir. Hətta Nəsiminin 
“küfründən” bəhs edən mənbələr belə, bəlkə də özləri də hiss etmədən, onun müsəlman əqidə-
sində olduğunu və edam kürsüsündə İslam dininin əsas şərti olan “kəlmeyi-şəhadət”i deyərək 
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edam edildiyini etiraf edirlər. Belə ki, yuxarıda adını çəkdiyimiz tarixşünas Məhəmməd əl-
Hələbi yazırdı: 

إن أنت أثبت ما تقول : البلدة، فقال لھ النائبفقام للدعوى علیھ ابن الشنقشي الحنفي وذلك بحضور القضاة وعلماء ...
فیھ وإال قتلتك، فأحجم عند سماعھ ھذا الكالم عن الدعوى والنسیمي ال یزید في كالمھ على التلفظ بالشھادتین ونفي ما قیل 

أنھ یقتل عنھ، فحضر عند ذلك الشیخ شھاب الدین بن ھالل وجلس فوق القاضي المالكي وأفتى في ھذا المجلس بأنھ زندیق و
 ...وال تقبل توبتھ

“...İttiham ilə onun əleyhinə qazılar qazısı İbn əş-Şənqəşi əl-Hənəfi çıxış edib. Bu 
hadisə qazıların və Hələb şəhəri alimlərinin hüzurunda baş verib və naib Yaşbək Nəsimiyə 
deyib: “Sən öz dediklərini sübuta yetirməlisən, yoxsa mən səni öldürəcəyəm!” Bu sözləri 
eşitcək İbn əş-Şənqəşi ittihamdan imtina etdi. Nəsimi isə iki dəfə “kəlmeyi-şəhadət” demək-
dən savayı başqa bir söz demədi və özünə qarşı deyilənləri inkar edir. Bu anda hənbəlilərin 
şeyxi Şihabəddin durub malikilərin qazısı Fəthəddindən yuxarı başda oturub və həmin məc-
lisdə fitva verib ki, Nəsimi zındıqdır və tövbəsi qəbul olunmadan öldürülməlidir...” (3, s. 16).  

Buradan bir daha aydın olur ki, Seyid İmadəddin Nəsimi İslama etiqad edən, İslam eh-
kamlarını mükəmməl bilən və hətta irfan elmində arif, hədis elmində mühəddis (hədisşünas) 
fiqh elmində fəqih kimi adlarla yad edilən görkəmli bir şəxsiyyətdir. Bunu biz Nəsiminin aşa-
ğıda qeyd edəcəyimiz bəzi şeirlərində və onların hədisşünaslıq cəhətdən tədqiq-təhlilindən də 
görəcəyik. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, klassik Azərbaycan ədəbiyyatı tədqiq edildikcə, mə-
lum olur ki, klassiklərin böyük əksəriyyəti öz yaradıcılıqlarında Qurani-Kərim və hədisi-şərif-
lərdən poetik vasitə kimi istifadə etmişlər. Onlardan biri də İmadəddin Nəsimidir. O, yazdığı 
bir çox şeirlərində Quran və ya hədislərin orijinal variantını, yaxud da onların məna çalarla-
rına işarə edərək gözəl poetik vasitə yaratmışdır. 

Böyük mütəfəkkir İmam Əli (ə) haqqındakı şeirlərinin birində yazırdı: 
 

Əvvəlü axir Əlidir, zahirü batin Əli. 
Bir günəşdir kim, yüzünə qonmadı ğəmdən ğübar. 

 
Nəsimi qeyd etdiyimiz beytdə İmam Əlinin (ə) bir neçə hədisinə istinad etmişdir: 

اصبحت وانا الصدیق االول والفاروق االعظم، وانا وصي : كیف اصبحت؟ فقال: قائال) ع(سأل إعرابّي اإلمام علي
 ...خیر البشر، وانا االول وانا اآلخر وانا الباطن وانا الظاھر وانا بكل شئ علیم، وأنا عین اهللا

 !فتعجب االعرابي من قول
انا االول اول من آمن برسول اهللا وانا اآلخر آخر من نظر فیھ لما كان في لحده، وانا الظاھر فظاھر االسالم، : فقال

كل شئ علیم فاني علیم بكل شئ اخبره اهللا بھ نبیھ فاخبرني بھ، فأما عین اهللا فأنا عینھ على وانا الباطن بطین من العلم، وانا ب
 ...المؤمنین والكفرة

“Bir çöl ərəbi İmam Əlidən (ə) soruşdu? “Necə sübh etdin?” İmam (ə) buyurdu: “Mən 
Peyğəmbəri ilk təsdiq edən, haqqı batildən ayırd edən və onun vəsiyyətlərini icra edən şəxs 
kimi sübh etdim. Mən əvvələm. Mən axıram. Mən zahirəm. Mən batinəm. Mən hər şeyi bilə-
nəm. Mən Allahın baxan gözüyəm...” 

Ərəb İmamın (ə) dediklərinə çox təəccübləndi. 
Bunu görən İmam (ə) sözlərinə izah verərək buyurdu: “Mən əvvələm, yəni Peyğəmbərə 

(s) ilk iman gətirən şəxsəm. Mən axıram, yəni Peyğəmbəri (s) qəbrində son görən şəxsəm. 
Mən zahirəm, yəni İslamın zahirinə bələdəm. Mən batinəm, yəni elmin özüyəm. Mən hər şeyi 
bilənəm, yəni Allahın Peyğəmbərə (s) öyrətdiklərini Peyğəmbər (s) mənə öyrətmişdir...” (7,s. 
347. Hədis № 20).  

Sözügedən hədisin digər bir rəvayət yolunu tanınmış hədisşünas Əllamə əl-Məclisi 
(1628-1700) belə nəql etmişdir: 

يء، واآلخر ھو األول واآلخر، یعني قبل كل ش : معاشر المؤمنین، المسلمین إن اهللا عز وجل أثنى على نفسھ، فقال
, سلوني قبل أن تفقدوني، فأنا األول .والظاھر على كل شيء، والباطن لكل شيء، سواء علمھ علیھ یعني بعد كل شيء، 

 ...وأنا اآلخر
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“Ey möminlər! Uca Allah özünü həmd-səna edərək belə buyurmuşdur: “O, əvvəldir, O, 
axırdır. Yəni hər şeydən əvvəldir və hər şeydən də sonradır. O, hər şeyin zahirində və hər 
şeyin batinindədir. Onun elmi də belədir. Məndən məni itirməzdən öncə soruşun. Mən əvvə-
ləm. Mən axıram...” (7,s. 347-348. Hədis № 20). 

Xatırladaq ki, beytin birinci misrasındakı istinad edilən yuxarıdakı hədis ən görkəmli 
hədisşünasların əsərlərində, o cümlədən Şeyx Səduqun (917-991) “Amali-Səduq” (səh. 274), 
Əhməd bin Şüeyb ən-Nəsainin (935-1015) “Xəsaisül-Əmirilmöminin” (səh. 130. Hədis        
№ 148), İbn Həcər əl-Heysəminin (1335-1405) “Məcməüz-zəvaid” (IX c. səh. 36. Hədis      
№ 14266), Əllamə əl-Məclisinin (1628-1700) “Biharül-ənvar” (XXXIX c. səh. 346-348. 
Hədis № 19) əsərlərində də nəql olunmuşdur.  

Nəsimi qeyd etdiyimiz beytdə bildirmək istəyir ki, İmam Əli (ə) Peyğəmbərə (s) ilk 
iman gətirmiş, sonadək Peyğəmbərin (s) yanında olmuş və onu şəxsən dəfn etmişdir. Bütün 
bunlarla yanaşı, beytin mənası onu göstərir ki, Nəsimi İmam Əlinin (ə) İslama son dərəcə 
bağlı olduğunu, zərrə qədər olsa belə, heç vaxt şəkk-şübhəyə düşmədiyini və İslamın yolunda 
çox sədaqətli olduğunu bildirmək istəmişdir. 

 
Uş hədisi Mustafadır la fəta illa Əli, 

Həm Nəbinin sözüdür, la seyfə illa Zülfüqar. 
 
Nəsimi bu beytdə Peyğəmbərin (s) “َلا َفًتى إلَّا عليُّ َلا َسیَف ِإلَّا ذُو الِفقاِر – “Əli kimi gənc, 

Zülfüqar kimi qılınc yoxdur”, hədisinə istinad etmişdir. Xatırladaq ki, sözügedən hədis tarix, 
hədis və təfsir ədəbiyyatında özünə yer etmiş ən məşhur hədislərdən biridir. Görkəmli 
hədisşünas və tarixçi İbn Əsirin (1160-1233) “əl-Kamil fit-tarix” əsərindəki nəqlinə görə (II c. 
səh. 154), Ühüd savaşında “Rəsulullah öldü” xəbərini alan bir çoxları qılınclarını atıb Mədi-
nəyə geri dönmüş, bəziləri isə bu xəbərdən sarsılsa da “Məhəmmədin öldüyü bu dünyada siz 
niyə yaşayırsınız”, deyərək müşrikləri öldürməyə davam etmişdilər. Onlardan biri də İmam 
Əli (ə) idi. “O ölsə də onun dini yaşayır”, deyərək qılıncını bir anlıq da olsa yerə qoymamış, 
savaşa-savaşa bir gözü ilə də Peyğəmbəri (s) axtarır və Onu Ühüdun təpəsində, üzü-gözü qan 
içində görüncə yanına yaxınlaşaraq bütün varlığı ilə onu qorumağa çalışmışdı. Onun bu 
şücaətini görən Peyğəmbər (s) bu sözləri buyurmuşdu: “Əli kimi gənc, Zülfüqar kimi qılınc 
yoxdur”. Maraqlıdır ki, İbn Əsir bu hədisin Cəbrayıl (ə) tərəfindən deyildiyini qeyd etmişdir. 

Məşhur hədisşünaslardan olan Əllamə Əli əl-Müttəqi əl-Hindi (1483-1567) özünün 
“Kənzül-ümmal” adlı əsərində (V c. səh. 723. Hədis № 14242) İmam Əlinin (ə) dilindən bu 
hədisi belə nəql etmişdi: “...Cəbrayıl (ə) Məhəmmədə (s) nazil olub dedi: “Əli kimi gənc, 
Zülfüqar kimi qılınc yoxdur”. 

Müvəffəq bin Əhməd əl-Xarəzmi (öl. 1173) və İbn Kəsir əd-Diməşqi (1301-1373) isə 
hədisi “Zülfüqar kimi qılınc, Əli kimi gənc yoxdur” şəklində nəql ediblər (4, s. 37-38).  

Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, bəzi şəxslər bu hədisin səhih (doğru) olma-
dığını iddia etmişlər. Bu iddianın tərəfdarları əllərində heç bir dəlil tapmadıqlarından yalnız 
hədisin sənədindəki Musa bin Əbumehranı ifşa ediblər. Onun ifşa olunmasının yeganə səbəbi 
isə məzhəbcə şiə olmasıdır ki, bunu da İbn Həcər əl-Əsqəlani (1372-1449) “Lisanül-mizan” 
əsərində qeyd etmişdir. Amma buna baxmayaraq, tədqiqatlar zamanı sübut olunmuşdur ki, qə-
dim alimlərdən olan Məhəmməd bin Cərir ət-Təbəri (838-923) bu hədisi “Tarix” əsərində (II 
c. səh. 197 və III c. səh. 17) qeyd etmiş və Əbumehranın etibarlı ravi olduğunu təsdiq etmiş-
dir. Bundan əlavə, Peyğəmbərin (s) məşhur səhabələrindən olan Həssan bin Sabitin (563-674) 
sözügedən hədisi nəzmə çəkməsi hədisin səhihliyini ortaya qoymaqdadır. 

Hədisin digər mənbələrinə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, onu hədis elminin bir 
çox tanınmış simaları, o cümlədən Əhməd bin Hənbəl (780-855) “Fəzailüs-səhabə”də (II c. 
səh. 657. Hədis № 1119) İbn Abbasdan (619-687), İbn Hişam (öl. 833) “əs-Sirə”də (III c. səh. 
52) İbn Əbu Nəcihdən, əl-Xəsəmi “ər-Rövzül-ənf”də (II c. səh. 140), İbn Əbilhədid əş-Şafei 
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(1190-1258) “Şərhu-Nəhcil-bəlağə”də (I c. səh. 9), əl-Xarəzmi (öl. 1173) isə “əl-Mənaqib”də 
(4, s. 104) Məhəmməd bin İshaqdan nəql etmişdir. Əhməd bin Məhəmməd əl-Həməvi (öl. 
1687) isə “əl-Fəvaid” əsərində bu hədisi Əhməd bin Hüseyn əl-Beyhəqiyə (995-1067) 
istinadən müxtəlif yollarla rəvayət etmişdir. 

Hakim əl-Kənci (öl. 1259) “Kifayətüt-talib” əsərində (səh.144) hədisin bütün hədisşü-
naslar tərəfindən nəql edildiyini, Hakim ən-Nisaburinin (933-1014) onu “mərfu” şəkildə Pey-
ğəmbərdən (s) rəvayət etdiyini, ondan da Əhməd bin Hüseyn əl-Beyhəqinin (994-1067) “əl-
Mənaqib” əsərində qeyd etdiyini yazmışdı. Maraqlıdır ki, o, Cabir bin Abdullah əl-Ənsaridən 
(607-697) bu hədisin 13 mart 624-cü ildə baş vermiş Bədr müharibəsi günü Rizvan adlı 
mələyin dediyini qeyd edib. Mənbələri araşdırdığımız zaman Hakim əl-Kəncinin (öl. 1259) 
bu məsələdə tək qalmadığını, bunu əl-Xarəzminin (öl. 1173) “əl-Mənaqib” (səh. 101, 167. 
Hədis № 200), Mühibəddin ət-Təbərinin (1218-1295) “Riyazün-nüzrə” (I c. səh. 263; II c. 
190; III c. səh. 137), İbn Kəsirin (1301-1373) isə “əl-Bidayə vən-nihayə” (VII c. səh. 250) 
əsərlərində də qeyd etdiklərinin şahidi oluruq. 

Hədisin rəvayət zəncirinə gəldikdə isə, bildiririk ki, onun mətnini bir çox səhabələr, o 
cümlədən Əli bin Əbu Talib (ə), Əbu Rafe əl-Qibti (öl. 660-dan sonra), Əbuzər əl-Qiffari (öl. 
652), Cabir bin Abdullah əl-Ənsari (607-697), Həssan bin Sabit (563-674), İmam Hüseyn bin 
İmam Əli (ə) və b. nəql etmişlər (16, s. 452-454).  

Deməli, buradan bir daha aydın olur ki, Nəsimi yuxarıda qeyd etdiyimiz səhih hədisə 
istinad edərək Peyğəmbərin (s) İmam Əli (ə) haqqında dediyi məşhur hədisi nəzmə çəkmişdir.  

 
Şəhr elminə Əlivü babuha dedi Rəsul, 

Bəs Əli payində xak olmaq gərəkdi, xaksar (18, s. 57). 
 
Bu beytdə Peyğəmbərimizin (s): “أنامدینةالعلموعلیبابھافمنأرادالعلمفلیأتھمنبابھ - Mən elmin 

şəhəri, Əli isə onun qapısıdır. Hər kəs elm əldə etmək istəyirsə, gərək onun qapısından daxil 
ola”, hədisini hədisşünaslar öz məşhur əsərlərində nəql etmiş və onun doğruluğunu təsdiq 
etmişlər. Bunu da xatırladaq ki, hədisin müxtəlif mətn formaları vardır. Belə ki, sözügedən 
hədisi Əbu İsa ət-Tirmizi (824-893) Sünən” adlı əsərində (hədis № 3657) “أنادارالحكمة،وعلیُّبابھا 
– Mən hikmətin evi, Əli isə onun qapısıdır”,Hakim ən-Nisaburi (933-1014) isə “əl-Müstəd-
rək” adlı əsərində (III c. s. 126) “أنامدینةالعلم،وعلیبابھا،فمنأرادالعلمفلیأتالباب - Mən elmin şəhəri, Əli 
isə onun qapısıdır. Hər kəs elm əldə etmək istəyirsə, gərək qapıdan daxil ola”, formasında 
nəql etmişlər.  

Hədisin səhihlik dərəcəsinə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, o “mütəvatir” və səhih 
hədislər qrupuna məxsusdur. Bunu bariz şəkildə aşağıda adı çəkiləcək alimlərin əsərlərində 
görməkdəyik. Belə ki, hədisi dövrünün ən görkəmli hədisşünaslarından olan Hakim ən-
Nisaburi (933-1014) “əl-Müstədrək ələs-səhiheyn” adlı əsərində İbn Abbasın (619-687) 
Peyğəmbərdən (s) nəql etdiyini bildirdikdən sonra yazırdı: “Bu hədis Buxari və Müslümün 
şərtlərinə görə səhihdir, amma nəql etməmişlər...” Xatırladaq ki, sözügedən hədisi görkəmli 
hədisşünas Əbülqasim Əhməd ət-Təbərani (873-971) özünün məşhur “əl-Möcəmül-kəbir” 
adlı əsərində (XI c. səh. 55) də nəql etmişdir. 

Böyük təfsir alimlərindən olan Mahmud əl-Alusi əl-Bağdadi (1802-1854) “Ruhul-mə-
ani” adlı təfsir əsərində (XXVII c. səh. 3) yazırdı: “Əli (ə) elm şəhərinin qapısı adlanırdı”. 

Hədisin sənədinə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, müasir Səudiyyə alimi İbn Bazın 
(1910-1999) əksinə olaraq böyük hədis alimləri qeyd etdiyimiz hədisin mütləq mənada səhih 
olduğunu bildirmişlər. Rical elminin görkəmli simalarından olan Şəmsəddin əz-Zəhəbi (1274-
1348) “Təzkirətül-hüffaz” adlı əsərində Hafiz əs-Səmərqəndinin “Səhih” əsərinə istinadən bu 
hədisin səhih olduğunu yazırdı. 
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Cəlaləddin əs-Süyuti əş-Şafei (1445-1505) sözügedən hədisi “əl-Camiüs-səğir” əsərində 
nəql etmiş, sonra isə onu “Cəmül-cəvami” adlı digər bir əsərində (I c. səh. 174) “həsən” hədis 
adlandırmışdır. 

Şeyx İbrahim Qunduzi əl-Hənəfi (1805-1853) “Yənabiül-məvəddə” əsərində (səh. 62, 
72, 73, 400, 419) hədisin çoxsaylı ravilərini qeyd edərkən İmam Əlinin (ə), İbn Abbasın (619-
687), Cabir bin Abdullah əl-Ənsarinin (607-697), Hüzeyfə bin Yəmanın (öl. 656), İmam Hə-
sən bin İmam Əlinin (ə), Abdullah bin Məsudun (öl. 650), Ənəs bin Malikin (612-709) və Ab-
dullah bin Ömərin (610-693) adlarını çəkmişdir.  

Hədisin səhihlik dərəcəsinə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, əl-Mövləvi İbn Müi-
nin, Xətibin, İbn Cəririn, Hakimin görüşlərini qeyd etmiş və Firuzabadinin “ən-Nəqdüs-sə-
hih”ində onların hamısının hədis haqqında səhih hökm verdiklərini bəyan etmişdir. 

Bütün bu deyilənlərdən başqa, digər hədislər də qeyd etdiyimiz “Mən elmin şəhəri-
yəm…” hədisinin səhih olduğunu sübuta yetirir. Həmin hədislərdən bir neçəsini qeyd edək: 

-Mən hikmət evi, Əli isə onun qapısıdır; 
- Mən elmin evi, Əli isə onun qapısıdır; 
-Mən elmin tərəzisi, Əli isə onun gözüdür; 
 -Mən hikmətin tərəzisi, Əli isə onun dilidir; 
-Mən fiqhin şəhəri, Əli isə qapısıdır. 
Görkəmli Quran təfsirçisi Fəxrəddin ər-Razi (1149-1210) özünün məşhur “Məfatihül-

ğeyb” adlı əsərində İmam Əlidən (ə) belə nəql edir: “Allahın Rəsulu (s) mənə elmdən min fə-
sil öyrətdi ki, hər fəsildən də min qapı açılırdı”. Xatırladaq ki, bu hədisin oxşarını İbn Əsakir 
(1106-1176) “Tarixu mədinəti-Diməşq” əsərində də qeyd etmişdir. 

Nəsimi digər bir şeirində həzrət Məhəmmədin (s) müqəddəs və məsumluğunu, həmçinin 
onun məxluqatın gövhəri olduğunu önə çəkərək yazırdı: 

 
Sənsən ol gövhər ki, dürci-mümkünat içrə bu gün, 

Mümkün olan eybdən zatın mübərradır sənin. 
 
Böyük mütəfəkkir bu beytdə bildirmək istəmişdir ki, sən ey Məhəmməd əzəldən pak və 

hər növ günahdan uzaqsan. Burada şair İslam etiqadında mühüm bir məsələyə - Peyğəmbərin 
(s) məsumluğuna diqqəti yönəltmişdir. Bildiyimiz kimi, “peyğəmbər” sözü dilimizə fars dilin-
dən keçmişdir. Sözün ərəb dilindəki qarşılığı “nəbi”dir və “yüksək olmaq”, “ucalmaq” məna-
larında işlənir. (5, s. 183) Əllamə əl-Məclisi (1628-1700) nəbi kəlməsinin mənası haqqında 
yazırdı: 

“Nəbi nübuvvət kəlməsindən əmələ gəlib və yerdən hündür olan şeylərə deyilir. Deməli, 
nübuvvət sözünün mənası “ucalıq” olduğundan nəbinin də mənası “uca olan” deməkdir” (8, s. 
523). 

Bu təriflərdən belə məlum olur ki, peyğəmbərlər Allah tərəfindən bu vəzifəyə məsul 
edilmiş insanlardır. Fikrimizcə nəbi kəlməsini “ucalıq”, həm də “xəbər vermə” mənasında ba-
şa düşmək lazımdır. Çünki Allah taala onlara bu böyük və ağır vəzifəni verməklə onların də-
rəcələrini qaldırmış, onların nəfslərini təmizləyərək günahlardan uzaq etmiş və bununla da on-
ları şərəfləndirərək bəşəriyyətin ən ali keyfiyyətli insanları etmişdir. Həmçinin onlar kamil bir 
insan kimi ucaldıqdan sonra onlara öz qeybinin bəzi sirlərini xəbər vermiş və onları insanlarla 
öz arasında xəbərçi edərək istədiyini bəşəriyyətə çatdırmışdır. Nəbi olan şəxslər də Uca Allah 
tərəfindən onların üzərinə qoyulan bu ağır əmanətə lazımınca sahib çıxmış, Allah taaladan 
aldıqları xəbər (vəhy) vasitəsi ilə insanları doğru yola yönəltmişlər. 

Peyğəmbərlərin məsum (günahsız) olması inkaredilməz bir həqiqətdir (13, s. 211-246). 
Etiqadımıza görə, Allah taala tərəfindən göndərilən hər bir peyğəmbər mütləq mənada mə-
sumdurlar və kiminsə onların günahkar və xətakar şəxs olmaları haqqında dediyi sözlərin heç 
bir əsası yoxdur. Buna görə də peyğəmbərlərin günah etmələri haqqında deyilən sözlərdən 
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çəkinlazımdır. Bu əxlaqi bir göstərişdir və fikrimizcə, müsəlman olan hər bir fərd bu göstərişə 
əməl etməlidir (16, s. 338). 

Əllamə əl-Məclisi (1628-1700) peyğəmbərlərin və bu kimi müqəddəs varlıqların gü-
nahsız olmaları barədə yazırdı: 

“Ənbiyalar, rəsullar, imamlar və mələklər barədə əqidəmiz budur ki, onlar böyük-kiçik 
hər bir pislikdən uzaq və məsumdurlar. Onlar heç bir günah etməmiş, Uca Allaha qarşı üsyan 
qaldırmamış və onlara əmr olunan hər bir şeyə əməl etmişlər. Həmçinin etiqadımız budur ki, 
doğrudan da onlar kamil, və elm sifətləinə yiyələnmiş, işlərinin əvvəlindən tutmuş sonuna qə-
dər hər bir şey barədə məlumatlı olmuşlar. Onların etdikləri işlərdə nə naqislik, nə də nadanlıq 
vardır və onlar bu kimi sifətlərlə tanına bilməzlər” (8, s. 549). 

Deməli, Nəsimi bu beytində Peyğəmbərin (s) məsumluğu məsələsini haqlı olaraq önə 
çəkmişdir. Bundan başqa, beytin təhlili onu göstərir ki, burada həm də şair Peyğəmbərin (s) 
xilqətinə, onun məxluqatın ilk yaradılmış şəxsi olduğuna da işarə etmişdir. Qeyd edək ki, bu 
məsələ klassik irsimizdə özünə geniş yer etmiş mövzulardandır. Məsələn, Peyğəmbərin (s) ilk 
varlıq kimi yaradıldığını Mirzə Əbdülkərim Şüai Dərbəndi də bir beytində belə ifadə etmişdir: 

 
Sən nəbidün bilbəşər “mabeyni maü tin”də 

Xilqəti-Adəmdən əsli-müddəasan, ya Nəbi! (15, s. 135). 
 
Şüai Dərbəndi bu beytində çox incə və həm də müsəlman dünyasında üzərində daha çox 

dayanılan bir məsələyə - peyğəmbərimiz həzrət Məhəmmədin (s) Adəm (ə) yaranmamışdan 
öncə, daha doğrusu o, su ilə palçıq arasında ikən peyğəmbər olmasına toxunmuşdur. Bunu 
qeyd etmək lazımdır ki, böyük mütəfəkkir beytin birinci misrasında Peyğəmbərin (s) özündən 
nəql olunmuş hədisə istinad edərək belə bir qənaətə gəlmişdir. Belə ki, Peyğəmbər (s) 
hədislərinin birində özü haqqında buyurmuşdur: 

 .ُكْنُت َنِبیا وآَدُم َبیَن الَماِء َوالطِّیِن
“Adəm su ilə palıçğın arasında olarkən mən peyğəmbər idim” (6,s. 121. Hədis № 200). 
Xatırladaq ki, bu hədisi “zəif” hesab edən müəlliflər vardır. Lakin hədisin müxtəlif mətn 

formaları tədqiq edilərkən məlum olur ki, onun mətnini qüvvətləndirən dəlillər olduğundan o 
məşhur hədisşünasların nəzərində “səhih” kimi qəbul edilmişdir. Bundan əlavə, hədis bir çox 
hədisşünasların, o cümlədən Əhməd bin Hənbəlin (780-855) “Müsnəd” (IV c. s. 22), İbn Şəh-
raşub əl-Məzandaraninin (1095-1192) “əl-Mənaqib” (I c. s. 214), Əllamə Əli əl-Müttəqi əl-
Hindi əl-Hənəfinin (1483-1567) “Kənzül-ümmal” (XI c. Hədis № 32115), Əllamə əl-Məclisi-
nin (1628-1700) “Biharül-ənvar” (XVI c. “Tarixu-Nəbiyyina” fəsli. Hədis № 1) əsərində də 
nəql olunmuşdur. 

Bundan başqa, sözügedən hədisin digər bir rəvayət forması isə belədir: 
َوآَدُم َبْیَن :َقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ، َمَتى ُكِتْبَت َنِبیا؟: ُقْلُت: بدیل بن میسرة، عن عبد اهللا بن شقیق، عن میسرة الفجِر، َقاَل

 .الرُّوِح َواْلَجَسِد
Büdeyl bin Meysərə, Abdullah bin Şəqiqdən, o da Şəqiq əl-Fəcrdən rəvayət edir: “Pey-

ğəmbərə (s) dedim: “Sən nə vaxtdan peyğəmbər yazıldın?” Peyğəmbər (s) buyurdu: “Adəm 
cəsəd və ruh arasında olarkən” (11,s. 202. Hədis № 20596). 

Nəsiminin nəzmə çəkdiyi bu hədisin ümumi mənası bu olur ki, həzrət Məhəmməd (s) 
hələ həzrət Adəm (ə) ruhlar aləmində ikən, cəsəd olmamışdan öncə Uca Allahın elmində təs-
bit olunmuş peyğəmbər idi. Həzrət Peyğəmbər (s) bu ifadəsi ilə insanlar üçün müəyyən bir 
vaxt anlayışını cızmış və özünün əzəldən İlahi elmdə peyğəmbər olduğunu bildirmək istəmiş-
dir. 

Həmçinin Nəsimi sözügedən hədisə istinad edərək ruhlar aləmində Peyğəmbərin (s) hər 
kəsdən daha əvvəl mövcud olduğunu, kainatın onun nuru sayəsində yaradıldığını da vurğula-
maq istəmişdir. Bu məsələ Qurani-Kərimin “Bəqərə” surəsinin 37-ci ayəsinin təfsiri ilə əlaqə-
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dar nəql olunmuş bir çox mənbələrdə öz əksini tapmışdır. Belə ki, Uca Allah sözü gedən ayə-
də belə buyurur: 

 .ْن َربِِّھ َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْیِھ ِإنَُّھ ُھَو التَّوَّاُب الرَِّحیُمَفَتَلقَّىٰ آَدُم ِم
“(Nəhayət) Adəm rəbbindən (bəzi xüsusi) kəlmələr öyrənərək (Həvva ilə birlikdə o 

kəlmələr vasitəsilə) tövbə etdi. Doğrudan da, O (Allah) tövbələri qəbul edəndir, mərhəmətli-
dir”. Bu ayənin təfsirini yazan Cəlaləddin əs-Süyuti (1445-1505) yazırdı: 

“Peyğəmbərdən (s) nəql olunmuş hədislərin birində belə nəql edilir: 
َأْسَأُلَك : ْأَسُھ ِإَلى اْلَعْرش، َفَقاَلَلمَّا َأْذَنَب آَدُم َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم الذَّْنَب الَِّذي َأْذَنَبُھ َرَفَع َر :)ص(َقاَل َرُسوُل اللَِّھ 

َتَباَرَك اْسُمَك، َلمَّا َخَلْقَتِني َرَفْعُت َرْأِسي ِإَلى : ِبَحقِّ ُمَحمٍَّد ِإال َغَفْرَت ِلي، َفَأْوَحى اللَُّھ ِإَلْیِھ، َوَما ُمَحمٌَّد َوَمْن ُمَحمٌَّد؟، َفَقاَل
 َأْعَظَم َھ ِإال اللَُّھ، ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّھ، ال ِإَلَھ ِإال اللَُّھ، ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَّھ، َفَعِلْمُت َأنَُّھ َلْیَس َأَحٌدال ِإَل: َعْرِشَك، َفِإَذا ِفیِھ َمْكُتوٌب

ُر النَِّبیِّیَن ِمْن ُذرِّیَِّتَك، َوَلْوالُه َیا آَدُم َما ِعْنَدَك َقْدًرا ِممَّْن َجَعْلَت اْسَمُھ َمَع اْسِمَك، َفَأْوَحى اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ ِإَلْیِھ، َیا آَدُم، ِإنَُّھ آِخ
 .َخَلْقُتَك

“Bir zaman Adəm səhv etdikdə, dedi: “Ey Rəbbim! Məhəmmədin haqqı üçün məni ba-
ğışla!” Uca Allah buyurdu: “Ey Adəm! Hələ yaratmadığım Məhəmmədi haradan tanıdın?” 
Adəm dedi: “Ey Rəbbim! Sən məni öz əllərinlə yaratdıqda və mənə öz ruhundan üfürdükdə, 
başımı qaldırdım və Ərşin sütunlarında “la İlahə illəllah”, “Muhəmmədun rusulullah” yazıl-
dığını gördüm. Buradan başa düşdüm ki, adınızla yanaşı yazılan bu adın sahibi sizin yanınız-
da yaratdığınız varlıqların ən sevimlisidir”. 

Allah taala belə buyurdu: “Ey Adəm! O, sənin zürriyyətindən olan sonuncu peyğəmbər-
dir. Əgər o olmasaydı, mən sizi yaratmazdım” (9, s. 142).  

 
“Əkrəmüz-zeyf” əmanət dedi Peyğəmbəri-həqq, 
İzzət etgil bu gün ol məntiqə iman dedilər (19, s. 95). 

 
Beytin birinci misrasındakı “Əkrəmüz-zeyf” sözü Peyğəmbərin (s) اْلَجاَر َو َلْو َكانَ   َیا َعِليُّ َأْكِرِم

السَّاِئَل َو ِإْن َكاَن َكاِفرا َكاِفرًا َو َأْكِرِم الضَّْیَف َو َلْو َكاَن َكاِفرًا َوَأِطِع اْلَواِلَدْیِن َوَلْو َكاَنا َكاِفَرْیِن َوَلا َتُردَّ  – “Ey Əli” 
Qonşu kafir olsa belə, ona hörmət et! Qonaq kafir olsa belə, ona hörmət et! Valideyn kafir 
olsa belə, ona itaət et! Dilənçi kafir olsa belə, onu boş qaytarma!”,yaxud da َمْن َكاَن ُیْؤِمُن ِباللَِّھ

اآلِخِر َفْلُیْكِرْم َضْیَفُھ َجاِئَزَتُھَواْلَیْوِم   “Hər kəs Allaha və axirət gününə inanırsa, qonağına hörmət etsin”, 
hədisinə işarədir. Məlum olduğu kimi, Quran, hədis və müsəlman alimlərinin əsərlərində 
qonağa hörmət etmək çox tövsiyə olunmuşdur. Nəsimi bu və ya digər hədislərə istinad edərək 
qonağın İlahi əmanət olduğunu bildirmiş və ona hörmət etməyin zəruriliyini qeyd etmişdir.  

Qonağa hörmət etmək haqqında qeyd etdiyimiz ikinci hədis məşhur hədisşünas Mə-
həmməd bin İsmayıl əl-Buxarinin (810-870) “Səhihül-Buxari” əsərində səhih bir sənədlə nəql 
edilmişdir (1, s. 1052. Hədis № 6018; 2, s. 460. Hədis № 5805). 

 
“Mən ərəfna” tanıyan nəfsini ol kimsənədir, 

Bildi Rəbbini, anın adını insan dedilər” (19, s. 96). 
 
“Mən ərəfna” dedikdə, burada Peyğəmbərin (s) فسھ فقد عرف ربھمن عرف ن  – Hər kəs özünü 

tanısa, Rəbbini də tanıyar”, hədisi nəzərdə tutulmuşdur (10, s. 288).  
Hədisi Cəlaləddin əs-Süyuti (1445-1505) “əl-Havi lil-fətava” əsərində (səh. 288. Hədis 

№ 68) nəql etmişdir. Müəllif hədisi nəql etdikdən sonra onun sənədi və səhihlik dərəcəsi 
haqqında geniş tədqiqat aparmışdır. O, bəzi alimlərə, o cümlədən Mühyiddin ən-Nəvəviyə 
(1233-1277) və Bədrəddin əz-Zərkeşiyə (1344-1392) görə hədisin Peyğəmbərə (s) deyil, bö-
yük alimlərə məxsus olduğunu, lakin Tacəddin bin Ətaullaha (öl. 1339) görə isə hədis ol-
duğunu, amma izaha ehtiyaclı olduğunu vurğulamışdır (10, s. 288). Hədisin izahı isə bundan 
ibarətdir ki, hər kəs özünün acizliyini, yoxsulluğunu bilsə, Uca Allahın ondan daha qüdrətli və 
daha zəngin olacağını dərk etmiş və beləliklə də öz Rəbbini tanımış olacaqdır. Bu məsələni 
Nəsimi digər bir beytində belə qeyd etmişdir: 



İMADƏDDİN NƏSİMİNİN 650 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ  
RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI                                                                            

- 50 - 

“Ey Nəsimi, hər kim öz nəfsindən oldu baxəbər, 
Cümleyi-əşyadə zahir gördü nitqüllahini” (15, s. 128). 

 
Ola bilsin ki, Nəsimi bu beytində İmam Əlinin (ə) yuxarıda Peyğəmbərdən (s) qeyd et-

diyimiz hədisinə oxşar söylədiyi hədisə istinad etmişdir.  
Nəsimi şeirlərinin birində dünyapərəstləri, tamahkar və dünyanın zahirinə aldanmış in-

sanları məzəmmət etmək, onları tutduqları bu yoldan çəkindirmək üçün yazırdı: 
 

Əsli dənidir dünyanın, zatında yoxdur bir əlif, 
Tərkibinə gəl bax anın, şol yavü nunü dalına (20, s. 65). 

 
Burada şair dünya sözünün ərəb dilindəki yazılışını önə çəkməklə gözəl bir poetik va-

sitə yaratmışdır. Belə ki, dünya sözü “دني” hərflərinin birləşməsindən əmələ gəlmiş və lüğətdə 
“alçaq” mənasını ifadə edir. Göründüyü kimi burada hərflərin hamısı əyridir və onların 
arasında şaquli yazılan “əlif” (ا) yoxdur. Şair burada bildirmək istəyir ki, dünya alçaqlıq mə-
nasını bildirir və onun ardınca gedənlər də alçaqlığa yuvarlanmış olurlar. Bununla yanaşı, 
dünyanın məzəmmət olunmasında əsas məqsədlərdən biri də insanın dünyaya çox bağlanıb 
axirətini unutması ola bilər. Çünki insan dünya və onun nemətlərinə aludə olduqca, dünya və 
oradakılara bağlandıqca axirətini unudur və nəticədə imansızlığa yuvarlanmış olur. Qurani-
Kərim Qarunu buna misal çəkməkdədir (17, Qəsəs, ayə 76). 

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Nəsimi burada gözəl bir poetik vasitə yaratsa da, söz-
lərinin əsasında hədislər dayanır. Belə ki, dünyanı məzəmmət edən Peyğəmbər (s) hədislə-
rinin birində belə buyurmuşdur: 

 .الدُّنیاَملُعوَنٌةوَملُعوٌنماِفیھاِإالَِّذكَراللھَأوعاِلًماَأوُمَتَعلًِّما
“Allahın zikri, alim və tələbələrdən başqa dünya və onun üzərində olanlar lənətlən-

mişdir”.  
Xatırladaq ki, bu hədisi bir çox tanınmış hədisşünaslar, o cümlədən Əbu İsa ət-Tirmizi 

(824-892) “Sünən” (hədis № 4112), Əhməd bin Hüseyn əl-Beyhəqi (995-1067) “Şüəbul-
iman” (hədis № 1708) əsərində nəql etmişlər.  

İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Dünya, (əhli) qəm-qüssəyə bürünmüş, hiylə və xəbisliklə 
məşhurlaşmış (vəfasızlığı gözüaçıq insanlara gizli olmayan) bir evdir. O, həmişə bir halda 
qalmır. Ona gələnlər (onun yanmaq, batmaq, uçmuş tavanlar altında qalmaq və müxtəlif xəs-
təliklərə düçar olmaq kimi dərd və əziyyətlərindən) salamat qalmazlar. Onun halları müx-
təlifdir və növbələri dəyişməkdədir (bəzən nemət verər, bəzən də zəhmət). Onda kef çəkmək 
(nəfsin istəklərinə tabe olmaq) məzəmmət edilib və onda rahatlıq tapılmır. Onun əhli, onda 
bəla oxlarına hədəfdir ki, dünya öz oxlarını onlara tərəf atır (hər birini bir dərdə düçar edir) və 
ölümlə məhv edir” (21, xütbə № 217). 

Nəticə olaraq bunu deyə bilərik ki, klassik irsimizi təkcə filoloqlar deyil, eyni zamanda 
filosof və dinşünaslar da araşdırmalı, tədqiq etməlidirlər. Burada dinşünasların üzərinə xüsusi 
məsuliyyət düşür. Çünki klassiklərimizin yaradıcılığında Qurani-Kərim və hədisi-şəriflərə 
daha çox istinad edildiyindən həmin istinadlar birmənalı şəkildə dinşünaslar tərəfindən 
tədqiq-təhlil edilməli, onların düzgün izahı verilməlidir. Əfsuslar olsun ki, klassik irsimiz din-
şünaslıq cəhətdən tədqiqatdan kənar qaldığından bu sahədəki boşluq özünü daha da qabarıq 
şəkildə göstərməklə yanaşı, həm də bəzi naşı tədqiqatçılar tərəfindən verilən izah və şərhlər 
kobud səhvlərə, yanlış izahlara yol açmışdır.Bütün bunlarla bərabər, orta əsrlərdə yazılmış 
bəzi mənbələrdə klassik irsimizin bəzi ən görkəmli və ən qüdrətli nümayəndələri şər-böhtana 
məruz qalmış, onlar dinsizlik və etiqadsızlıqda ittiham edilmişlər. Belə “müttəhimlərdən” biri 
də böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, şairi, müsəlman aləmində alim, arif, fəqih və hədisşünas 
kimi epitetlərlə yad edilən Seyid İmadəddin Nəsimidir. 
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Ibrahim Guliyev 
The Summary of Ibrahim Guliyev Zohrab’s article “some hadiths reffered  
by Imadaddin Nasimi, their sources andresearch and analysis in terms  
of hadithology” 
Not only philologists, but also philosophers and theologians should study and investi-

gate our classic heritage. There is a special responsibility for the theologians. Because of the 
more cited references to the Quran and the hadiths in the works of our classics, these refe-
rences should be studied and analyzed by theologians, and their correct explanation should be 
given. Unfortunately, as our classic heritage is out of the study, the gap in this area is more vi-
vid, as well as the explanations and comments made by some of the inexperienced researchers 
have led to serious errors and misinterpretations, according to our classic heritage is out of the 
scope of research. At the same time, in some medieval sources, some of the most outstanding 
and powerful figures of our classic heritage have been slandered, they were accused of 
atheism and disobedience. One of such "accused" is great Azerbaijani thinker, poet, scientist 
in the Muslim world, Seyid Imadeddin Nasimi, who was mentioned with epithets such as 
scholar, wise, scribe and hadith scholar. In our article, we have explored not only the factors 
that led to the murder, the identity of the killers, the place where they were killed, their 
religious affiliation and other unresolved, conflicting aspects, but also investigation of the 
irfani orgy of that great person, their services in the Islamic world, their role in the hadith and 
interpretation. 

 
Ибрагим Гулийев 
Резюме статьи Ибрагима Зохраб оглы Гулиева «Некоторые хадисы, на  
которые ссылается Имададдин Насими, их источники, исследование и  
анализ с точки зрения хадисоведения» 
Не только филологи, но и философы и хадисоведы должны изучать и исследовать 

наше классическое наследие. На хадисоведов возлагается особая ответственность.Так 
как в творчестве наши классики, больше всего ссылались на Коран и хадис-Шарифы, 
эти ссылки должны быть изучены и проанализированы хадисоведами, и должно быть 
дано их правильное объяснение. К сожалению, поскольку наше классическое наследие 
находится вне исследования с точки зрения хадисоведов, разрыв в этой области 
становится более ярким, а также объяснения и комментарии, сделанные некоторыми из 
ранних исследователей, привели к грубым ошибкам и неправильным толкованиям.В то 
же время в некоторых написанных средневековых источниках, одни из самых вы-
дающихся и влиятельных деятелей нашего классического наследия были оклеветаны, 
обвинены в безбожии и безнравственности.Одним из таких «обвиняемых» является 
великий азербайджанский мыслитель мусульманского мира, поэт, ученый, ариф, факих 
и хадисовед Сейид Имадеддин Насими. В этой статье, наряду с изучением мистичес-
кого мира этого великого человека, его услуг в исламском мире, его роли в науке 
хадисов и толкования, также постарались изучить факторы, которые привели к 
убийству, личность убийц, место убийства, их личность и другие неразрешенные, спор-
ные аспекты. 

 
 
 

  



“İMADƏDDİN NƏSİMİ: SƏLƏFLƏR VƏ XƏLƏFLƏR – ORTA ƏSRLƏR  
 ƏLYAZMALARI VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN TARİXİ PROBLEMLƏRİ” 

- 53 - 

 
NƏSİMİ YARADICILIĞINDA BƏŞƏRİ  

HİSSLƏRİN TƏRƏNNÜMÜ 
 

Nazəndə Hacıyeva  
 

Gəncə Dövlət Universiteti  
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

nazende.haciyeva1960@mail.ru 
 

Azərbaycan xalqının yetirdiyi böyük söz ustaları içərisində Nəsimi xüsusi yer tutur. 
Nəsimi yaradıcılığı ilə Azərbaycan ictimai – bədii – fəlsəfi fikir tarixində yeni dövr başlayır. 
Nəsimiyəqədərki ədəbiyyatımızın böyük bir qolu tarixi zərurət üzündən fars və ərəb dillərində 
yazılmışdır. Nəsimi isə öz yaradıcılığı ilə azərbaycan klassik şerinin inkişafı tarixinə yeni 
istiqamət verdi. O, öz əsərlərinin ən böyük qismini doğma ana dilində yaratdı. Beləliklə də, 
Azərbaycan dili fars və ərəb dilləri ilə yanaşı Yaxın Şərqdə daha geniş yayılmağa başladı. 

Seyid Əli İmadəddin Nəsimi təxminən 1369–cu ildə Şamaxıda, xırda sənətkar ailəsində 
doğulmuşdur. Azərbaycanın gözəl təbiətli, səfalı guşələrndən biri olan Şirvan hələ o zaman 
Yaxın Şərqin mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanmışdı. 

Nəsiminin vətəni olan Şamaxı orta əsrlərdə Yaxın Şərqin inkişaf etmiş böyük feodal 
şəhərlərindən biri idi. Burada Fələki Şirvani, Xaqani, Zülfüqar Şirvani kimi məşhur şairlərin 
təhsil aldığı mədrəsələr, tanınmış alimlər var idi. Nəsimi də doğma şəhərində mükəmməl 
mədrəsə təhsili almışdı. Nəsimi ana dilindən başqa ərəb və fars dillərini də mükəmməl öyrən-
miş,Yaxın Şərqin mədəni irsi ilə yaxından tanış olmuş, təbiət, riyaziyyat, astronomiya, mən-
tiq, fəlsəfə elmlərinə yiyələnmişdir. Nəsimi hələ gənc yaşlarından şerə, ədəbiyyata, fəlsəfəyə 
dərin maraq göstərmiş, Zərdüşt, Əl – Fərabi, İbn Rüşd, İbn Sina, Eynəl – Qüzzat Həmədani, 
Ömər Xəyyam kimi mütəfəkkirlərin əsərləri ilə tanış olmuşdur. Şair Sokrat, Aristotel, Platon 
və başqa yunan filosoflarının nəzəriyyələrindən də tərcümə və təfsirlər vasitəsilə xəbərdar 
olmuşdur. Beləliklə, Nəsimi zəmanəsinə qədər inkişaf edib gələn Azərbaycan və Yaxın Şərq 
elminin və ədəbiyyatının ən yaxşı nailiyyətləri ilə silahlanmışdır. 

Nəsiminin böyük şair, ustad kimi yetişməsində ilk növbədə Azərbaycan bədii mədəniy-
yəti, şifahi xalq yaradıcılığı xəzinəsi həlledici təsir göstərmişdir. Şairin əsərlərini diqqətlə iz-
lədikdə aydın görmək olur ki, Qətran Təbrizi, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Şeyx Mah-
mud Şəbüstəri, Marağalı Əvhədi kimi sənətkarların ədəbi irsini dərindən öyrənmişdir. Nəsimi 
doğma xalqının ədəbiyyatı ilə kifayətlənməyib qonşu, türk, ərəb, fars ədəbiyatlarının da ən 
qiymətli, bədii abidələri ilə maraqlanmış, Firdovsinin, Fəridəddin Əttarın, Sədi Şirazinin, Ha-
fizin, Cəlaləddin Ruminin və başqa söz ustalarının, eləcə də Şəblinin, Həllac Mənsurun və 
sair təriqət başçılarının əsərlərini oxumuşdur. Diqqətə layiq cəhətlərdən biri də budur ki, 
bütün orta əsrlər boyu, həmçinin sonrakı dövrlərdə Azərbaycan mədəniyyətini müəyyən coğ-
rafi hüdud içərisində qapalı dairədə deyil, qonşu xalqlarla sıx, qarşılıqlı təsir və əlaqələr 
şəraitində, olduqca faydalı və səmərəli təcrübə mübadiləsi şəraitində inkişaf etmişdir. 

Azərbaycan və Yaxın Şərq şerinin tərəqqipərvər ənənələri ilə tərbiyələnmiş olan Nəsimi 
açıq fikirli, azadlıq sevən, zəhmətkeş insanlara bütün varlığı ilə bağlı olmuşdur. Nəsimi həyat 
və etiqad qarşısında insanın vəzifələrinin doğru başa düşməsi üçün ayıq və cəsarətli olmağı 
tələb edirdi. O, Mənsur həllac kimi həqiqət yolunda dar ağacından qorxmayan fədakar şair idi. 

 
Hərgiz zəmanə kimsəni xoşnud qılmadı, 
Hər fel namüvafiqü, hər fel nasəvab. – 
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deyə feodal dünyasının ağır, iztirablı həyatından, hökmdarların zülm və özbaşnalığından 
şikayətlənir. 

 Nəsimi zəmanəsindən narazı olsa da, çox vaxt ümidsizliyə qaplmır, ömrü bəxtiyar ke-
çirməyə çağırır. 

 
Çün kim, gözümə gəlmədi hər giz xəyali – xab, 

Saqi, götür piyaləni, doldur şərabi nab ... 
Zaye keçirmə firsətün, əglənmə bir nəfəs, 
Bu ömrü nazənin çü bilürsən qılır şitab. 

 
Bütün ömrü boyu bəşəri hisslərlə yaşayan insanpərvər şair xalqları bir – birinə yaxın-

laşdıran, mehriban edən həyat tərzi axtarır. Onun insanpərvərliyinə qol – qanad verən bu 
məfkurə onun bütün yaradıcılığı boyu parlaq surətdə özünü əks etdirir. 

Nəsimi əsərlərinin azərbaycan ictimai fikir tarixində oynadığı rol onun yalnız islam dini 
ehkamlarına qarşı çıxması, fikir hürriyyətini tərənnüm etməsilə qalmır. O, öz dövrünün tə-
rəqqipərvər, qabaqcıl, mübariz şairi idi. Nizami, Xaqani kimi, Nəsimi də öz yaradıcılığını zə-
manənin ən vacib ictimai – siyasi problemlərinə-insanpərvərlik ideyalarının tərənnümünə həsr 
etmişdir. Nəsimi də sələfləri kimi insanları mənəvi və əxlaqi saflığa çağrırdı, müasirlərinin 
şüuruna qayğıkeşlik, xeyirxahlıq, sədaqət hissləri aşılamağa çalışırdı.  

İctimai ədalətsizliyi, hakim siniflərin zülm və azğınlığını görən Nəsimi öz “qafiləsi”ni – 
xalqını “huşyar” olmağa çağırırdı, 

 
Sadiq oldur dilini könlü ilə bir eləyə, 

Əyri dildən nəsnə gəlməz, durmuşam nigarinə ! 
 
Bu günə qədər öz təravətini saxlayan, aforizm şəklinə düşmüş bu misralardakı fikirlər 

əslində xalq müdrikliyinin qüvvətli bədii ifadəsidir. 
 

Varı möhnətdir cahanın, nə umarsan, ey könül, 
Lənət olsun bu cahana, həm cahanın varına. 

Hiç gül ölmaz tikənsiz, hiç şadi qüssəsiz, 
Dəymə gülündən anın, çün gülü dəyməz xarinə. 

 
Nəsiminin lənətlədiyi dünya insanı məhkum edən, ona fəlakət və məhrumiyyət gətirən 

ədalətsizlik dünyasıdır. Şair belə dünyanın xalq üçün cəhənnəm olduğunu gördükdə həzər 
edir. Göründüyü kimi insanpərvərlik nəsimi yaradıcılığının ana xəttini təşkil edir. 

Yaradıcılığının ikinci dövründə onun humanizmi daha da büllurlaşır, insanı, onun təbii 
həyati istəklərini hərarətlə müdafiə edən şair məhəbbətə böyük rəğbətlə yanaşır, onu din 
xadimlərinin yersiz hücumlarından qoruyur. Şairə görə məhəbbət və gözəllik insan ömrünün 
zinətidir. Məvhum vədlərlə xalqı aldadan zahidlərə və sufilərə etiraz edərək deyir: 

 
Firdövsə məni dəvət edən zahidə söylə, 

Ol dikənə göz dikmə ki, gülzarımı buldum. 
Verməz səqi min cənnətüü min hurə Nəsimi, 
Sən aşiqə həm cənnətü, həm huri – cihansan. 

 
Nəsimi XIV əsr şerinə tamamilə yeni, canlı, sadə bədii obrazlar gətirmişdir. Məsələn, 

“Eylədi eşqin məni qalxan məlamət tirinə”, “ta üzün şəmidən iraq düşmüşəm, pərvanə tək”, 
“səndən ayrı könlümə yoxdur vəfalı yarü – dost ”, “Dəldi hicranın oxu, eşqində yanan bağrı-
mı” və sair. 
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Nəsiminin ən böyük yaradıcılıq rəşadəti XIV əsrin ikinci yarısında doğma ana dilində 
yazıb – yaratmasıdır. Üç dili mükəmməl bilmək sayəsində Nəsimi Yaxın Şərq bədii fikrinin 
ən gözəl nailiyyətlərinə yiyələnmiş, geniş elmi biliyə, parlaq istedada, yüksək sənətkarlıq mə-
dəniyyətinə malik ustad bir şair kimi Azərbaycan şerinə və bütövlükdə türkdilli xalqların ədə-
biyyatına yeni istiqamət vermişdir. Onun yaratdığı insanpərvərlik və məhəbbət lirikası sonra-
lar Xətai, Füzuli kimi böyük sənətkarların yaradıclıq yolunun işıqlanmasına təsir göstərmişdir. 
Nəsiminin şerə gətirdiyi təranə və oynaq, gözəl bədii formalar həyatı təsdiq edən dünyəvi 
şerin sonrakı inkişafına çox səmərəli təsir göstərmişdir. 

Belə ictimai – estetik keyfiyyətlərinə görə Nəsimi şeri dünya ədəbiyyatının xəzinəsinə 
qiymətli bir töhfə kimi həmişəlik daxil olmuşdur. 

Söz sənətinin böyük ustadlarından olan Nəsiminin bədii dili Azərbaycanın orta əsrlər-
dəki ən mükəmməl ədəbi nümunələrdən sayılır. Üç dildə gözəl şerlər yazan şair şüurlu surətdə 
üstünlüyü Azərbaycan dilinə vermişdir. Nəsimi yaradıcılığının ən böyük tarixi – mədəni əhə-
miyyəti onun Azərbaycan bədii dili üzərində qüdrətli bir söz ustası kimi işlənməsi, onu qüv-
vətləndirməsi, zənginləşdirməsidir. 

Nəsimi Azərbaycan şer dilini zənginləşdirməklə bərabər ona yeni boyalar, yeni məf-
humlar və təsəvvürlər gətirmişdir. Bu səbəbdəndir ki, Nəsimi öz fikirlərini, coşğun hisslərini 
boyalarla bəzəməyi bacaran, təşbih və istiarələdən məharətlə istifadə edən bir sənətkardır. Bu 
klassik ünsürlərin bir qismini şair ədəbi ənənələrdən istifadə yolu ilə yaratsa da, onlara yeni 
həyat vermişdir. Ifadəyə bədii qüvvət, parlaq və məntiqi kəsər gətirən təsirli, tam surətlər 
yaratmağı şair çox yaxşı bacarır: 

 
Könlümün şəhrində eşqin bir imarət yapdı kim, 
Ta əbəd qoparmaz andan nəh fələk bir daşını. 
Cahan müəttər olur hər səhər ki, badi – səba 

Gəlir bu zülfi – həlqeyi - əbirsayə düşər. 
 
Nəsimi şeri dərin ictimai məzmununa, yüksək bədii – estetik məziyyətlərinə, dilindəki 

və üslubundakı məlahətə, yüksək bəşəri hisslər ifadə etdiyinə görə Yaxın və Orta Şərq xalq-
ları arasında geniş yayılmış özündən sonrakı ədəbiyyatın inkişafına böyük təsir göstərmişdir. 

“Mən bir günəşəm, günəş qürub etdiyi zaman rəngi saralar” – deyən böyük Azərbaycan 
şairi Nəsimi həm də həqiqətin qüdrətli bir müdafiəçisi kimi tanınmışdı. Şair yaradıcılığında 
zülm, haqsızlıq, əsarət, cəhalət və nadanlığa qarşı mübarizə aparmış, insanları da buna çağır-
mışdı. Nəsimi, hansı məslək shibi olduğunu, hansı məfkurə uğrunda vuruşduğunu bütün dün-
yaya bəyan etmişdi. Nəsimi eyni zamanda doğru sözün, ədalətin, vicdanın yolunu şər qüv-
vələrdən təmizləmək uğrunda mübarizə aparırdı. Nəsimi insanları kamil olmağa çağırır, on-
lardan ağıl və idrak yolunu tutmağı tələb edirdi. 

Nəsiminin bədii yaradıcılığı Azərbaycan poeziyasının və ədəbi dilinin inkişafında mü-
hüm bir mərhələdir. Nəsiminin yaradıcılığı dilçilik, xüsusilə Azərbaycan türkcəsinin tarixi in-
kişafını öyrənmək baxımından da müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Nəsimi Azərbaycan şerinin 
şəkli xüsusiyyətlərinin təkmilləşməsində çox mühüm rol oynamış, əruz vəzninin bəhrlərini 
Azərbaycan dilinin xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırmağa çalışmışdır. Nəsimi Azərbaycan ədə-
biyyatında ana dilində ilk dəfə müstəzad, mürəbbe və tərcibəndlər yazmışdır. Onun rübailəri, 
tüyuğları bədii quruluş və məzmunca orijinal və qiymətlidir. Rübailərində hürufiliyin müddə-
aları, şairin fəlsəfi görüşləri, Həyat və Kainat haqqında düşüncələri yığcam və məntiqi bir 
dildə ifadə olunmuşdur.  

Nəsimi özündən sonra zəngin bir irs qoyub gеtmişdir. Dahi Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin Yaхın Şərq ədəbiyyatına gətirdiyi humanist idеyaları davam və inkişaf еtdirən bö-
yük sənətkar insana, insan ləyaqətinə, onun qüdrətinə olan yüksək inamını tərənnüm еdərək 
şеirlərində insanı həyatın yaradıcısı, həyati gözəlliklərin əsil mənbəyi kimi vəsf еtmişdir. 
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Şairin qabaqcıl idеyaları dövrün mürtəcе ruhaniləri tərəfindən şiddətli müqavimətə rast gə-
lirdi. O, allahsızlıqda ittiham olunur, pantеist fitkirləri yanlış izah еdilirdi. Məhz buna görə də 
Nəsimi dini ifadələrdən gеniş istifadə yolu ilə fikirlərini yaymağa çalışırdı. O öz şеirlərində 
birinci növbədə cahil insanları tənqid еdir, həyat gözəlliklərindən ilham almağa çağırırdı. 
Onun istər didaktik, istərsə də məhəbbət mövzusunda yazılmış şеrləri, təbiət təsvirlərinə həsr 
olunmuş əsərləri oхucuların еstеtik zövqünü oхşayır. Şair еyni zamanda hakim təbəqənin 
zülm və ədalətsizliyini, istilaçıların qarətçiliyini və onlara хidmət еdən ruhanilərin satqınlığını 
göstərən əsərlər də yaradırdı. O, müasirlərini həyat və kainatın sirlərini öyrənməyə, biliyə, 
mövcud qanunqaydalara açıq gözlə baхmağa çağırır, onları qəflət yuхusundan oyatmaq istə-
yirdi.  

Şairin hər üç dildə yazılmış şеirləri bədii cəhətdən sənətkarlıqla işlənmişdir. Хüsusən 
onun ana dilində yazdığı əsərlər bütün türkdilli хalqlar üçün nümunə ola biləcək yüksək po-
еtik bir üslubda qələmə alınmışdır. Bir çoх başqa klassiklərimiz kimi Nəsimi yaradıcılığının, 
şairin bədii irsinin ölməzliyi – hər dövrdə kəsb еtdiyi yеni ictimai-fəlsəfi məzmun və yüksək 
sənətkarlığı ilə bağlıdır. Mistikadan və хurafatdan uzaq olan bu günkü oхucu üçün Nəsiminin 
hürufi idеyaları, əbcəd hеsabı ilə müхtəlif manipulyasiyalar aparmaq yolu ilə Quran ayələrini 
insan üzü ilə еyniləşdirmək cəhdləri dеyil, şairin qabaqcıl humanist görüşləri, poеtik obraz-
larının təzə-tərliyi, orijinallığı, Nəsimi sənətinin yüksək еstеtik təsir qüvvəsi, Nəsimi dilinin 
ritmikası daha çoх maraqlı və cəlbеdicidir. Altı yüz əlli il öncə yaşayıb yaratmasına baх-
mayaraq, Nəsimi bizim indiki ədəbi dilimizdən cüzi fərqlənən bir dildə danışır, öz хələfləri ilə 
söhbət еdir. Bu isə Qazi Bürhanəddin, Həsənoğlu, Хətai, Füzuli, Vaqiflə birlikdə Nəsiminin 
də çağdaş ədəbi dilimizin yaradıcılarından biri olduğunu, bu dilin bеşiyi başında öz “quş dili” 
ilə şirin layla çaldığını göstərməkdədir. İndiki oхucu yalnız şərhlərdən və еlmi əsərlərdən 
anlayır ki, böyük şairimiz  

 
Dün gеcə bir dilbər ilə еyşimiz mə’mur idi, 

Lakin ol хunхarə gözlər uyхudan məmur idi. 
Həmnişin idi Nəsimi dün gеcə bir yar ilə, 

Könlü şadü vəхti хürrəm, məclisi pürnur idi. 
 
- dеyərkən “dilbər” sözü altında öz müəllimi və mürşüdü Fəzlullah Nəimini nəzərdə tu-

turmuş. Əslində bu gün həmin kontеkst məna və mahiyyətini tamamilə itirir və yalnız tеkst 
qalır: oхucunun gözü qarşısında iki sеvgilinin görüşüb danışdığı əsrarəngiz bir gеcə və gеcə-
nin yüksək sənətkarlıqla tərənnümü canlanır. Nəsimi sənəti bütövlükdə insan gözəlliyinə, 
insan qüdrətinə hеyranlıqla dolu bir himn kimi səslənir. Ancaq bu gözəllik, bu qüdrət dünyada 
bütün insanlara dеyil, yalnız özünü tanımış, dərk еtmiş kamil insanlara хasdır. Məhz buna 
görə şair kamil insanı “canımın cananəsi” adlandırır, ona səcdə еtməyin vacib olduğunu gös-
tərir. 

 Kamil insanın gözəlliyinə səcdə еtməyənlər, onun qarşısında hеyranlıq hissi kеçir-
məyənlər isə, şairin fikrincə, haqq yolundan azmış div, şеytan və qanmaz hеyvanlardır. Ancaq 
humanist şair bu şər qüvvələrin məhv еdilməsinə hökm vеrmir, əksinə, islah, tərbiyə yolu ilə 
onların özlərini tanımasına, insan olduqlarından qürur duymalarına çalışır. Nəsimi ədəbi irs-
inin bu gün bеlə aktual olmasının səbəbi də məhz insanı kamilliyə, vəhşi instinktlərdən əl 
çəkməyə, şər əməllərə səsləyən “nəfsi-əmmarədən” (əmrеdici ruhdan – şеytandan) uzaqlaş-
mağa səsləməsidir. Bu gün də insanlar öz nəfslərinin ucbatından öz qardaşlarına zülm еdir, 
onların bədbəхtliyinə laqеyd qalırlarsa, hətta bəzən bu bədbəхtlikdən patoloji ləzzət alırlarsa, 
dеməli, Nəsimi sənəti yaşayır və humanist idеyaların təntənəsi uğrunda mübarizədə tərəqqi-
pərvər bəşəriyyətin havadarı, silahdaşı kimi çıхış еdir. Əgər Nəsimi sənətindəki dərin hu-
manizm qlobal-bəşəri mahiyyət daşıyırsa, onun yüksək poеtik sənətkarlığı, dilinin şirinliyi və 
aхıcılığı, hеyrətamiz poеtik ritmikası öz doğma хalqına хidmət еdir, onun еstеtik zövqünün 
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kamilləşməsində başqa klassiklərimizlə çiyin-çiyinə gеdir. Хüsusən хalq dilinin üslubi-qram-
matik imkanlarından yaradıcı şəkildə bəhrələnməkdə Nəsimi şеri misilsiz, bərabərsizdir.  

 
Rəqib məndən sorur: nəndir sənin yar? 

Rəfiqimdir, həbibimdir – nəm olsun! 
 
Rəqibin istеhzalı, kinayəli, tikanlı sualına bu cür sərras, səlist və şirin cavabı ancaq 

Nəsiminin lirik qəhrəmanı vеrə bilərdi.  
Nəsimi irsi son dərəcə təhriflərə uğramışdır. Hər şеydən əvvəl, böyük şairin davamçıları 

hürufiliyin ciddi təqib olunduğu illərdə Nəsimi divanının üzünü köçürərkən onları müəyyən 
dərəcədə dəyişdirmək məcburiyyətində qalmışlar. Nəsiminin müхtəlif ölkələrdə, müхtəlif za-
manlarda yazdığı şеrlərinin hamısı divanına düşə bilməmişdir. Bütün bunlar son dərəcə istе-
dadlı, orijinal üsluba malik olan novator sənətkarın zəngin irsinin çеşidlənməsinə, müхtəlif 
variantlara düşməsinə səbəb olmuşdur. Biz şairin еlə bеytlərini görmüşük ki, bir əlyazmasında 
o birisindən fərqli şəkildə yazılmışdır. Şübhəsiz ki, burada Nəsimini islah еtmək istəyən və 
bəzən onun işlətdiyi ifadələri başa düşməyən katiblərin də az rolu olmamışdır. Bundan əlavə 
şairin əsərlərinin üzünü köçürən özbək, türkmən və türkiyəli katiblər də onun dilini az dəyiş-
dirməmişlər.  

İnsanpərvərlik, azadlıq, bərabərlik nəğməkarı olan Nəsimi dünya ədəbiyyatının kori-
feyləri cərgəsində şərəfli yer tutur. 
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Nazanda Haciyeva  
The singing of human feelings in Nasimi's work 
In the history of Azerbaijan poetry Nasimi is the first great representative of the politi-

cal-philosophical poem. His works combine poetic ideas with philosophical thoughts, ideas, 
judgments, feelings. The poet puts a new attitude on the person, wants to see the social justice 
and the truth, to see the person with his own mind and heel. All works of Nasimi are com-
posed of hymns about humanity and its beauty and happiness. His poetry was selected by his 
new spirit and breath as he linked his creativity with the fate and freedom desires of the 
people. 

 In poems written by Nasimi in divine and secular terms, human problems are also the 
main issue. The great poet prefers humanity's beauty and happiness, freedom of mind and 
moral freedom, mental-moral superiority, and calls on people to take less of the material and 
spiritual beauty of life. Therefore, whatever condemns the joy of life, condemns all, criticizes 
and discloses them, calling them Div and Satana. Nasimi's ignorance, which ignores the me-
dieval life and social environment, ignores ignorance as the biggest problem and creates a 
fascinating landscape of his world of poetry. 
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Назенде Гаджиева  
Bоспевание человеческих чувств в творчестве Hасими 
В истории азербайджанской поэзии Насими является первым великим пред-

ставителем политико-философской поэмы. В его работах сочетаются поэтические идеи 
с философскими мыслями, идеями, суждениями, чувствами. Поэт ставит новое отно-
шение к человеку, хочет видеть социальную справедливость и правду, видеть человека 
своим умом и совершенством. Все произведения Насими составлены из гимнов о 
человечестве, его красоте и счастье. Его поэзия была выбрана его новым духом и 
дыханием, поскольку он связал свое творчество с судьбой и свободой желаний людей. 

 В стихах, написанных Насими в божественных и светских терминах, человечес-
кие проблемы также являются главной проблемой. Великий поэт предпочитает красоту 
и счастье человечества, свободу ума и моральную свободу, умственно-нравственное 
превосходство и призывает людей меньше воспринимать материальную и духовную 
красоту жизни. Поэтому все, что осуждает радость жизни, осуждает всех, критикует и 
раскрывает их, называя их Див и сатана. Насими, протестуя невежество в средневеко-
вой жизни и социальной среде, что является самой большой проблемой, создает ху-
дожественный пейзаж его поэтического мира. 
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Çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində böyük mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin 
(1369-1417) ədəbi mövqeyi özünəməxsusluğu ilə seçilir. Əbədi və ədəbi problemi insan olan 
ədəbiyyatda daha çox humanist mövqenin işıqlanması, insanın zahiri gözəlliyi ilə bərabər, 
onun ağlı və kamalına göstərilən bədii münasibət baxımından Nəsiminin əsərləri xüsusilə bi-
rincilik qazanır. Onun yaradıcılığında insan təkcə vəsf və tərənnüm olunmur, bütün cəsarəti 
və ictimai dərki ilə insanı kamili-mütləq cəhətindən Tanrıya bərabər təqdim edir, onun şəninə 
nəğmələr qoşur.  

 XIII əsrdən XV əsrə qədər olan bir dövr Azərbaycan (o cümlədən tarixi Azərbaycan 
əraziləri, habelə Anadolu) üçün olduqca mühüm, mədəni cəhətdən əlamətdar bir dönəmdir. 
Lakin bu da qeyd edilməlidir ki, bədii-tənqidi gülüş, ümumiyyətlə isə, milli tənqidi düşüncə 
sistemi ən çox mənəvi, ictimai-siyasi və s. böhranın yaşandığı dönəmlərdə özünə yer almış və 
güclənmişdir (13). Bu baxımdan XIII-XVI əsrlər də bu cəhətdən daha səciyyəvi və xarak-
terikdir. Məhz bu dönəmlər ortodoksal-sxolastik islamın geniş yayıldığı, türk soylu, islam əqi-
dəli hakim soy və ya xalqların işğalçılıq yürüşləri həyata keçirdikləri, ard-arda Azərbaycana 
da Monqolların, Teymurilərin işğalçı hücumlar etdiyi, cəmiyyətlərin, insanların kütləvi olaraq 
məhv olduğu, mədəniyyətlərin toqquşduğu və dağıdıldığı bir dönəmdir. Məhz belə bir dönəm-
də Fəzlullah Nəimi və İmadəddin Nəsimi kimi insanları oyaqlığa səsləyən fəlsəfi şeir nüma-
yəndələrinin əsər və fikirləri (mənbələrdə də müxtəlif elm adamları təsdiq edir ki, hürufilik 
Əmir Teymur zülmünə qarşı yaranan bir ideoloji təlim olduğu kimi, siyasi məziyyət də da-
şıyırdı – R.Q.), insanları güldürə-güldürə düşündürən, düşündürə-düşündürə güldürən Molla 
Nəsrəddin lətifələri geniş yayılır. Çünki mənbələr də Molla Nəsrəddini XIII əsrin real tarixi 
şəxsiyyəti olaraq təsdiq edən fikirlər irəli sürür. Bu da təsadüfi deyil ki, ictimai varlığa realist 
dərkolunan səciyyədən yanaşan Molla Nəsrəddin lətifələrində daha çoxluqla adı keçən və 
zülmü, sitəmi ilə ifşa edilən başlıca hökmdar surəti Teymurdur. Görünür ki, xalq Teymur kimi 
əzazil hökmdarla ümumiləçdirilmiş zülmə qarşı əqli və şüuri mübarizəni lətifələrlə də həyata 
keçirməyə davam etmişdir. Bu mənada bu kimi ədəbi-bədii fəaliyyət həm işğalçılığa qarşı 
çevrilir, həm hərbi-siyasi missiyalara qarşı yönəlir, həm də insan azadlığının düşməninə, kölə-
liyin səbəbinə çevrilmiş mövhumat, avamlıq və müxtəlif şər xüsusiyyətlər əleyhinə yönəlir.  

Hürufilik təlimi ən çox ictimai-siyasi, mənəvi böhranın yaşandığı bir dönəmdə ortaya 
çıxıb, insanları yeni və ali ideyaya səsləyərək onun ucalığı, dəyərliliyi və aliliyi fikrini irəli 
sürüb. Hürufilik ortaya çıxan dövrdə müxtəlif yadelli istilalar, başda ərəb xilafəti olmaqla 
ardınca XIII-XIV əsrlər ərzində Monqolların, Teymurilərin işğalları ciddi fəlakətlərə yol 
açmış, insan qırğınları ilə müşaiyət olunmuş, islama inam gətirməyən və əməl etməyənlər sərt 
cazalandırılmış, mədəniyyət nümunələri dağıdılmış, insanlar aclığa, yoxsulluğa məhkum edil-
mişdilər. Müharibə ardınca müharibə, kasıblıq ardınca kasıblıq, ölüm ardınca ölüm, bir sözlə, 
fəlakət ardınca fəlakətin yer alması insanların mənəvi dünyasının oyadılması, ümidlərinin 
qayıdılması, imanlarının bərpası üçün bir fikrə, ideyaya, təlimə ehtiyacı yaranmışdı ki, məhz 
belə bir dönəmdə hürufilik insanı Allahlaşdıran və ona heyranlıq, ibadət əxz etdirən bir 
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humanist fəlsəfi təlim olaraq meydana gəlmişdir. Məhz belə bir dönəmdə bu ideyanın 
meydana gəlişi mənəvi böhrana uğramış milyonların bir ümid tutuşu baxımından olduqca 
mühüm və zəruri idi.  

“Yaxın Şərq ədəbiyyatında humanizm, insan ləyaqətinin təqdiri, insan sədatinin tərən-
nümü qədim bir tarixə malikdir. ...İnsanı dünyanın yaradıcısı, əzəli və əbədi bir varlıq adlan-
dıran böyük Şirvan şairi İmadəddin Nəsimi insan zəkasını köləlikdən azad olub öz qüdrətini 
dərk etməyə çağırırdı” (2, s. 250). Bu baxımdan hürufilik təlimi insan amilinə xüsusi əhə-
miyyət verirdi və buna görə də bu təlim humanist səciyyə kəsb edirdi. Humanist fəlsəfi təlim 
olan hürufiliyin banisi Fəzlullah Nəimi Qurani-Kərimə və müxtəlif fəlsəfi təlimlərə istinadən 
insanı öz dəyəri, xilqəti və səciyyəsi etibarilə “Xuda-Allah-Yaradan”la eyni cərgəyə (şərik 
mənasında deyil – R.Q.) qoyurdu. “Hürufilər “vəhdəti-vücud” konsepsiyasını ciddi bir nə-
zəriyyə kimi qəbul edirlər. Onların əqidəsinə görə, Allah təbiət, əşya, insan, və bütün kainat, 
bir sözlə, mənəvi olanla maddi olan, xaliqlə məxluq vəhdətdədir. Allah yeganə reallıq və 
həqiqətdir. Varlıqda istər maddi, istərsə də mənəvi olsun, Tanrı həqiqətindən başqa heç bir hə-
qiqət mövcud deyil. Mahiyyət də, təzahür də, məna da, surət də, məzmun da, forma da elə 
Haqqın özüdür. Yaradan da, yaradılan da yeganə reallıq olan Haqqın zatına bağlıdır və bütöv 
bir vəhdət təşkil edir” (4, s. 201). Hürufliyin banisi və qüdrətli rəhbəri Fəzlullah Nəimi in-
sanın qüdrətinə böyük inam bəsləyərək yazırdı: 

 
Simurq quşuyuq iki cahanın, 
Olduq səbəbi yerin, səmanın.  

...Sən ki o deyilsən, əmr ediblər: 
“Səndən ötrü yarandı aləm! (3) 

 
İnsanın qüdrəti və aliliyinə nəzər yetirən Nəimi öz təlimində onu aləmlərin rəbbi ilə 

müqayisə edir, insanın dünyanı, bütün yaradılışıları idarə etmək xüsusiyyətini qabarıq təqdim 
edir: 

 
Bizdən alır əmri cümlə aləm, 

Bizdən doğulub sevinc ilə qəm (3). 
Yaxud: 
 

Kim fikr edər cahanda görə bilsin xudanı? 
Axı heç kəs axtarmır insanda bu nişanı. 

Bizik iki aləmdə ilahiyə sərçeşmə, 
Bir sirlə vaqif etdik rindani-basəfanı. 

...Cami-cahan-nümanı soruşma bundan, ondan, 
Axtar öz varlığında sən ol cahan-nümanı (3). 

 
Yenə də:  
 

Bizdən soruş, ey oğul, Xudanı, 
Biz məzhərik indi laməkana. 

...Həqqi arama kənarda heç vaxt, 
Həqq səndədi, sən özün Xudasan (3). 

Eləcə də: 
 

Özünü dərk et, həqiqətlər ola aydın sənə, 
Cəbrail də baş əyib qarşında dönsün çakərə (3). 
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Hürufilik fəlsəfi təliminin qüdrətli nümayəndəsi, aparıcı şəxsi və ikinci rəhbəri İmadəd-
din Nəsimi də öz yaradıcılığında insanın aliliyi, dəyəri, qiyməti, ucalığı barədə fikirlərlə çıxış 
edirdi: 

 
Həqtəala adəm oğlu özüdür, 
Otuz iki həq kəlami sözüdür. 

Cümlə aləm, bil ki, Allah özüdür, 
Adəm ol candı ki, Günəş üzüdür (7, s. 273). 

 
İmadəddin Nəsiminin bütün yaradıcılığı bu fəlsəfi təlimin ən parlaq, dolğun himnləri, 

onun hikmət və fəzilətini aydınladan risaləsi, “şərhü-bəyanı”dır. Onun “Məndə sığar iki 
cahan”, “Gənci-nihan mənəm mən uş”, “Mən mülki cahan” kimi məşhur fəlsəfi şeirlərində və 
bütün yaradıcılığı boyunca insana alilik nəğməsi deyən bir qüdrətli himanist sənətkar, insan 
aşiqi və mücahidi kimi özünü təsdiq edir.  

Hürufilik fəlsəfi təlimi insanın ruhunda, içində gizli-saxlı qalmış ağlı, dərki, mübarizəni 
silkələyib üzə çıxarmaq missiyası həyata keçirir desək yanılmarıq. Bu təlim öz müraciətləri 
ilə insanı daxilən silkələyir, haqq-hesab soruşur, öz-özünü nəzərdən keçirməyə istiqamət ve-
rir, bütün yaxşı-pisin ortaya çıxarılmasına vəsilə olurdu. Pisə, çatışmazlığa görə insan tənbeh 
və tənqid edilir, daha kamil bir şəxsiyyət-insan olması üçün stimul edilirdi. İnsandan isə 
dövrün, zamanın tələbinə görə mənəvi ayıqlıq, biliklilik və fəal mübarizə tələb edilirdi.  

Bu təlimdə şüurlu münasibət, ağlın fəallığı, rasional dərk, elm və irfan, mövcud doq-
malara, ehkam və əməllərə tənqidi münasibət başlıca yerdə gəlir, başlıca səciyyə təşkil edir. 
Bu münasibətlə bir sıra dini adət, ənənə, əməl, ibadət və inanc faktları tənqid və inkar olunur-
du. Böyük ideallar şairi kimi məşhurlaşmış görkəmli Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin: 

 
Ey özündən bixəbər qafil, oyan! 

Haqqa gəl kim, haqq deyil batil, oyan. 
Olma bu fani aləmə mail, oyan! 

Mərifətə nəsnə qil hasil, oyan! (7, s. 293), 
 

və yaxud: 
 

Ey könül, həq səndədir, həq səndədir, 
Söylə həqqi kim, ənəlhəq səndədir. 
Nuri-mütləq, zati mütləq səndədir, 

Müshəfin hərfi mühəqqəq səndədir (7, s. 268). 
 

Və ya: 
 

Ey özündən bixəbər gəl Haqqı tanı, səndədir. 
Gir vücudun şəhrinə seyr et, gör anı, səndədir. 
Qandadır deyu nə sərgərdan gəzirsən zan ilən 

Gəzməgil hər mənzili, çün can məkanı səndədir. 
Mən nə vəch ilən deyəm ki, Haqqu səndən ayrudur, 

Çün gözümlə görmüşəm, Haqqın nişanı səndədir (9, s. 236) 
 
– kimi əsərlərini də məhz bu kontekstdən kənarda təhlil etmək mümkün deyil. Nəsi-

minin həmçinin “İtirdin cami-Cəmşidi, oyan uyxudan, ey qafil” başlıqlı qəzəlini də oyanışa, 
özünüdərkə, dünya və aləmdən xəbərdar olmağa səsləniş kimi qəbul etmək lazımdır. Bu nü-
munələrdə aydın görünən və açıqca izah edilə biləcək mətləb budur ki, insanı kamil qılmağın 
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yolunu Nəsimi elmdə, maarifdə, idrakda görür. Əgər elmin, mərifəti varsa, dünya-aləm insan 
bir əhəmiyyət kəsb edir, elmi-mərifəti yoxsa, dünyanın, yaradılışın insan üçün heç bir faydası 
yoxdur. Çünki qafillikdə keçən ömür ömür deyil, həşərat, heyvan ömrü kimidir. 
Ümumiyyətlə, Nəsimi orta əsrlər dövründə yaşasa da, intibah dövrününü qüdrətli sənətkarı 
kimi oyanış və özünüdərki kamil insan probleminin qayəsi, məğzi bilir, əsərlərində bu şüarla 
səsləniş edirdi. Şair hətta insanı kamillikdən caydıran “şüur oğrularını”, “cahillik ustadlarını” 
“div” adlandıraraq onlara uymamağa çağırırdı: 

 
Məgər haqdan ziyan gördün ki, batil qövlə yapışdın, 
Çevirdin üzünü həqdən, saqın kim, həq degil batil. 

Əzazilin sözün dutma, anın vəfasına uyma 
Ki, iblisə uyan olmaz könül məqsuduna vasil (7, s. 106), 

 
– deyə Nəsimi insan kütlələrini haqdan caydırıb avamlığa, mütiliyə boyun əyməyə 

dəvət edən qüvvələri “əzazil”, “iblis” adlandıraraq onlara uymamağa çağırır, insan üçün azad-
lığı ilahi nemət bilib elmlə, mərifətlə haqqı və azadlığı tapacağına inam sərgiləyir. Bu cəhət-
dən Protaqor insanı hər şeyin meyarı hesab etdiyi kimi böyük filosof Fəzlullah Nəimi və onun 
qüdrətli davamçısı İmadəddin Nəsimi də insanı Allahın ləyaqəti, şərəfi, zinəti, özünüifadəsi, 
vicdanı, bir sözlə, yer üzündəki təcəllisi hesab edirdilər. “Səni bu hüsnü cəmal ilə, bu kəmal 
ilə görüb, Qorxdular haqq deməyə, döndülər insan dedilər” fikrinə gələn hürufilər bu cəhətdən 
başqa fəlsəfi düşüncə sahiblərindən humanistliklərinə görə fərqlənirdilər. “Nəsimi, əsasən 
...bir hürufi sənətkarı olaraq insana münasibət və ümumiyyətlə, insan konsepsiyası onun po-
etik-fəlsəfi aləmində başlıca məsələdir. İnsan obrazı Nəsimi yaradıcılığında ...özünəməxsus 
statusa, xarakter və səciyyəyə malikdir. O həm bəşəri, həm də ilahi keyfiyyətlərə malikdir” (4, 
s. 230). “Seyyid Nəsimidə insana insan mərkəzli bütün təlimlərdən daha artıq dəyər verildiyi 
görülür” (5, s. 67). Ortodoksal-sxolastik islamı əldə bayraq edən hakim qüvvələrin həşərat ki-
mi insanları tələf etdikləri, evlər yıxıb cəmiyyətləri dağıtdıqları, insanları ümidsizliyə, fəlakə-
tə, inamsızlığa, hətta imansızlığa sürüklədikləri bir zamanda onların bu insan düşmənçiliyi 
əleyhinə yeni ali ideal və ideyalarla çıxış edir, insan-Allah eyniyyəti yaratmaqla onu şərəf-
ləndirirdilər. Müqəddəs bilinən “Mən gizli bir xəzinə idim, bilinmək istədim, məni tanımaları 
üçün məxluqatı yaratdım”, “Mən cinləri və insanları yalnız məni tanıyıb qulluq etsinlər deyə 
yaratdım” (16) hədislərinə uyğun olaraq insanı Allahın xüsusi sevgi və şövqlə yaratdığı və 
özündən ona nur, ruh verdiyi fikrilə meydana gəlirdilər. Əgər bir halda ki, Allah özünü sevər-
likdən və onu şərəfləndirəcək bir məxluq yaratmaq ehtiyacından irəli gələrək İnsanı xəlq edib, 
bu İnsanın malik olduğu şərəfi və ləyaqəti özündə təcəssüm etdirir. Həm də insan və yaradılan 
hər bir varlıq Allahın sonsuz qüdrətinin nəticəsidirsə, demək, hər bir yaradılan varlıq özündə 
təcəssüm və təzahür edənlə Allahın qüdrətinə bir işıq tutur. İnsan da öz nadir keyfiyyətlərilə 
usca Allahın qüdrətindən daha çox xəbər verəndir. Həm də hər bir yaradılan varlıq Allahdan 
bir qüdrət payıdırsa, demək ki, naqisdir, tam deyil, amma bütün bu varlıqlar birlikdə “küll”ü 
təcəssüm etdirir. Təsadüfi deyildi ki, rasioanl düşüncə tərəfdarı olan hürufilər insanı kamil və 
cahil olmaq üzrə iki qrupa ayırır, yalnız Allahın kamil insanda təcəlla etdiyi fikri ilə insanları 
xeyirə, biliyə, kamilliyə səsləyirdilər. Əslində hürufilər həm də bu məntiqlə düşünürdülər ki, 
kamil, gözəl, hər şeyi bilən, alim, adil, qadir olan heç bir nöqsanı olmayan Allahı tanımaq, 
ona iman gətirmək və ibadət etmək, səcdə qılmaq yeganə olaraq insana verilən xüsusiyyət-
dirsə, demək, gözəl olan Allahı dərk etmək şərəfi və ləyaqətini daşıdığı üçün insan özü də şə-
rəfli və ləyaqətlidir. Bundan başqa, Həllac Mənsurdan başlayaraq hürufilərin də işlətdiyi 
“Ənəl-Həq” kəlməsi haqda deyilir ki bunu da demək olar ki: “Qəlbin masivadan təmizlənərək 
Haqqın əsma, sifət və zılâl nurlarına ayna olması nəticəsində meydana gələn şiddətli sevgi və 
eşq səbəbilə salik, akis və kölgələri Haqqın özü zənn edər. Həllacın “Ənəl-Haq” dediyi 
məqam burasıdır. Əlinə oda soxan adamın yandığında can yanğısı ilə: “Yandım, od oldum” 
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deməsi necə məcazi bir həqiqəti ifadə edirsə və bu söz deyənin həqiqətən od olduğunu göstər-
mirsə, “Ənəl-Həq” sözü də belə bir məcazi idrakdır. Qulun öz əməl və davranışlarını görməz 
olub, özündə olan əməllərin Allaha aid olduğunu idrak etməsidir” (16).“Ənəl-Həq” kəlməsi 
haqda bunu da demək olar ki: “Atəşdə qıpqırmızı olan dəmir də eynən atəş kimi yaxıcı və 
işıqvericidir. Bu etibarla dəmirin atəşlik iddiası o an üçün ziddiyyətli görünməsə də, həqiqətdə 
atəşdən uzaq qaldığı an dəmir köhnə soyuq halına dönəcək, onda atəşlə əlaqəli sifətlər qal-
mayacaq. Bu baxımdan ilahi eşq atəşində yanan, ilahi bir cəlbə dalan aşiq özündə olmayacağı 
üçün bu cür zarafat növündən olan sözləri fərqli dəyərləndirilməlidir” (12, s. 101-102). Lakin 
bu da deyilmişdir ki, “Mənsur fironlar kimi “Ənər-Rəb” (Mən Rəbbəm) deməmişdir. “Ənəl-
həq” sözü “Mən həqiqətəm, mən həqiqəti, Haqqı təmsil edirəm” mənasına gələ bilər. əsl 
əhəmiyyətli olan adamın özünü bilməsi və “Əntəl-Haq” (Sən Haqsan) deyəbilməsi, hər şeydə 
Haqqı, hər şeydə O-nun təzahür və təcəllisini görə bilməsidir. Necə ki “Mən arefə nəfsəhu fa-
kat arəfə Rəbbəhu” (Nəfsini, özünü bilən Rəbbini bilər) deyilmişdir. ...bu isə (vəhdətü-şühud 
– R.Q.) hər şeydə Haqqın qüdrətini, xəlqedərliyini hiss etmək və tək bir yaradıcının, mütləq 
bir Hakimin yaxşılığını görmək, müşahidə etmək mənasındadır. Hər şeyi və insanı Haqqın bir 
parçası şəklində tələqqi səhvdir. Hər şey Haqqın əsəridir, O-nunla vardır, fəqət bilavasitə O 
deyildir. ...Kölgə işıqla vardır, keçicidir, fəqət kölgə qeyb olunca işığa qeyb olmaz, yəni işığın 
əsəridir, amma onun bir parçası deyil” (12, s. 101-102). Bununla da, bu fəlsəfi düşüncənin sa-
hibləri özlərindən əvvəlki və öz dövrlərində olan fəlsəfi fikir qaynaqlarından yararlanaraq öz 
yollarını yaratmış, insan haqqında ən optimal, nikbin düşüncə sahibi olan bir fəlsəfi düşüncə 
sistemini ortaya qoymuşdular. Buna görə də onların düşüncələrində insanı ayıq və oyanıq sax-
layan şüura, ağıla xüsusi əhəmiyyətlə yanaşma başlıca yerdə dayanırdı. Çünki insan yalnız şü-
uru, ağlı olması etibarilə başqa yaradılışlardan ucada dayanır və bütün yaradılışların tacı – 
hökmdarı olur. Hökmdar isə öz rəiyyəti haqqında daim qayğılı, düşüncəli, ona xoşbəxtlik gə-
tirən olmalıdır. Bu cür düşüncə ifadə etdiyinə görə isə, göründüyü kimi, məşhur türk düşüncə 
sistemini özündə təcəssüm etdirən “Qutadqu bilig” (“Xoşbəxtlik gətirən elm”) kitabı ilə 
birləşir və vahid türk düşüncə sisteminin tərkib hissəsi olduğu qənaətini təsdiqləyir. Edilən 
qeydlərə görə, “Nəsimi ağıla və şəriətə uymayıb gizlədilməsi lazım olan sözləri açıqlamaqda 
“israr” etmişdir. …Həsən Çələbi kimi Bursalı Şeyx Üftadə də Nəsimi üçün “həqiqəti gözəl 
anlamış, fəqət gizlədilməsi lazım gələn bəzi şeyləri ortaya çıxarmış” demişdir” (5, s. 63) “Nə-
simini humanist sənətkar kimi düşündürən başlıca problemlərdən birini də insan cəhaləti, 
qəfləti kimi ictimai bəla təşkil edir. Şairin bir çox əsərləri məhz öz müasirini cəhalət yuxusun-
dan oyatmağa, ona insanlığın şərəfini anlatmağa həsr edilib. Nəsimi öz müasirini ayıq olma-
ğa, ona ayrılmış yüksək tarixi-humanist missiyanı dərk etməyə və yerinə yetirməyə çağırır” 
(14). Bu nümunələrdən aydın görünür ki, xalq müdrikliyinin dərketmə gözü olan tənqidi dü-
şüncə Nəsiminin də yaradıcılığı üçün qüvvədə olmuşdur və insanı kamilliyə çatmaqda əqli 
mühakiməni və tənqidi düşüncəni özünü dərketmənin və kamilləşmənin açarı bilmişdir.  

Qadının bir yaradılış timsalında insani, ictimai ideyalılığı, aliliyi, inkişafı öz real dəyər 
və qiymətini tapırdı. Hürufiliyin qüdrətli təbliğatçısı və ikinci rəhbəri olmuş Nəsimi yaradıcı-
lığından da göründüyü kimi onlar ortodoksal, sxolastik islami düşüncənin hakim olduğu bir 
dönəmdə qadına da haqq tanıyan, onu kişilərlə bərabərləşdirən fikirlərlə də çıxış edirdilər. 
“Ey müsəlmanlar, bilin kim, yar ilə xoşdur cahan, Çünki yardan ayrı düşdüm, bu cahanı ney-
lərəm?” (6, s. 142) beytini məhz bu mənada izah etmək də mümkündür ki, insan öz yarı ilə – 
bu, kişi düşüncəsinin hakim olduğu dönəm üçün qadın deməkdir – bütövlük kəsb edə, əsl ma-
hiyyətini ifadə, təcəssüm və təcəlla etdirə bilər. Burada qadını sadəcə vəsf, tərənnüm yoxdur, 
burada qadının vazkeçilməzliyi, qüdrətinin zərurəti, varlığına duyulan ehtiyac öz təcəssümünü 
tapıb. Həyat yalnız onunla, yəni qadın və kişi cütlüyü, həmahəngliyi şəraitində, birliyində 
mümkündür, tamdır, yaşanılırdır. Həyat üçün yaradılan dünya kişi və qadın olaraq yaradılan 
insan üçündür, həyat insan var deyə, onların yaşam mənfəətinə xidmət etdiyi üçün gözəldir. 
Doğrudur, qadına “məşuq” sifətilə yanaşma aşiqanə lirikanın başlıca xüsusiyyəti kimi bütün 
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ədəbiyyat boyunca özünə yer alıb. Lakin qadına bu cür yanaşma məhz hürufilikdə və məhz 
Nəsimidə belə təzahür tapır. Aşiqanə lirikada qadın sadəcə “gözəllik məbədi” kimi təsvir 
tapdığı halda, Nəsimidə qadın “qiblədir, Kəbədir, səcdədir, zikri-Qurandır, fikri-tovhiddir, 
namazdır, kitabdır” və belə demək olarsa, bütün “sirrin, sehrin açarı”, uca və gözəl Allahın 
qüdrətinin təcəssüm etdiyi bir varlıqdır. Hürufilər bunu bir az da fərqli don geyindirərək izah 
edir, qadının bir yaradılış hikməti daşıdığını ortodoksal islamçılardan fərqli olaraq qabardır və 
qadın haqqı, qadın azadlığı məsələsi səviyyəsinə çıxarırdılar. Hətta Nəsimi qadına müraciətlə 
bir qədər də qabarıq, təsirli, sərt və daha dolğun ifadələrlə onun mövqeyini işıqlandırırdı:  

 
Kəbə üzündür, ey sənəm, üzündədir sücudumuz! (6, s. 80). 

 
Və yaxud: 
 

Kəlamım, zikri-Quranım, kitabım, fikri- tövhidim, 
Namazım, razımü-səcdəm, bəkülli cümlə ərkanım... (6, s. 145) 

(Nəsiminin bu cür müraciət formasında çoxsaylı misraları var – R.Q.). 
 
Nəsiminin ifadələrilə qadının “üzünün səcdə yeri” olaraq qəbul edilməsi, “Kəbə” bilin-

məsi, qibləgah hesab olunması, öz dövrü üçün inqilab idi, desək, yanılmarıq. Qadına təsəv-
vüfdə “yar, sənəm, gözəl” kimi ifadələrlə müraciət olunması olsa da, dini ehkam, kəlam və 
doqmaların əleyhinə olaraq “kafircəsinə” (Nəimi və Nəsimi məhz bu fəlsəfi fikir cəhətindən 
kafir elan edilərək edam cəzasına məhkum edilmişdilər – R.Q,) qadın üzünün “Kəbə, qiblə-
gah, səcdəgah” kimi elan edilməsi və mədh olunması hürufilikə daha qabarıq, fərqli və daha 
açıq idi.  

Hürufilik təlimində insanın mühitə, varlığa şüurlu münasibəti, onu dəyişdirmək və 
yaxşılaşdırmaq cəhdinin də yer aldığını aydın müşahidə etmək mümkündür. Belə ki, yuxarıda 
artıq bəhs olunduğu kimi, hürufilər hər şeyə, hər cür varlığa, hətta Tanrıya-Yaradana şüurlu 
münasibət və dərki insanın xisləti, əsl mahiyyəti olaraq bilirdirlər. Bu cəhətdən köhnəni 
yeniləşdirmək cəhdi onların da təlimində yer aldığını deyə bilərik. Fikrimizcə, bu həm maddi 
aləmi, həm də mənəvi aləmi əhatə edirdi. Çünki idrakı oyanan insan mənəviyyatını dəyişir və 
əlbəttə, özünə bab şərait yaratmaq məqsədilə mühiti və şəraiti dəyişir. İdrakın işığı mənəviy-
yatı və mühiti işıqlandırır, nura boyayır. Bu təlimə görə, kamil insan mütləq kainatın sirrini 
çözəcək və ona hakim olacaq. Təsadüfi deyilmir ki: “Nəsiminin insan konsepsiyasının zirvə-
sində və yekununda kamil şəxsiyyət problemi dayanır. Bu, özünü və ilahi həqiqətləri dərk 
edən, hərflərin elmini bilən, “nüsxeyi-səğir”də “nüsxeyi-kəbir”i görməyi bacaran, şeytan adla-
nan nəfsin əsarətinə dü.məyən, div (münkir) xislətindən uzaq olub hüsrufi görüşlərini dərk və 
qəbul edən , insanı və Haqqı sevən həqiqət yolçusudur” (4, s. 231). Bu baxımdan Nəsiminin 
“Tələb eylə” adlı qəzəlini də məhz bu yöndə şərh etməklə ona məna vermək mümkündür.  

 
Ey xəstə könül, dərdinə dərman tələb eylə, 
Gər can dilər isən, yeri, canan tələb eylə. 
Çün Xizr həyati-əbədi bulmağ umursan, 

Can təndə ikən çeşmeyi-heyvan tələb eylə. 
Ey bülbüli-qüdsi, nə giriftari qəfəssən, 

Sındır qəfəsi, tazə gülüstan tələb eylə və s. (8, s. 49) 
 
Göründüyü kimi, “xəstə könlün”, yəni dərdi, qayğısı, problemləri olan insanın bu 

çətinliklərin öhdəsindən gəlib yeni bir həyat yaratması sanki realistcə öz əksini tapıb. Konkret 
olaraq qəzəlin bu – “Ey bülbüli-qüdsi, nə giriftari qəfəssən, Sındır qəfəsi, tazə gülüstan tələb 
eylə” beytində tam mənası ilə köhnə yaşayışı, insana mane olan əngəlləri, onun azadlığını, 
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azad düşüncəsini məhdudlaşdıran sərhədləri dəf etməyi tələb bütün çılpaqlığı ilə ortadadır. 
Azərbaycan yazıçısı Anarın poetik-bədii dillə olsa da, İmadəddin Nəsimi haqqında olduqca da 
ibrətamiz bu fikri yerinə düşür ki: “İmadəddin Nəsimi zalım bir dövranda yaşayıb-yaradıb, 
amma onun poeziyasında Renessans əlvanlığı ilə, azadlıq ideyaları ilə, nikbinlik motivləri ilə 
dopdoludur. Böyük sənətkarların verdiyi ibrət dərsi, bir daha sübut edir ki, heç bir fikir 
zülməti, mənəviyyat qaranlığı insanın Xeyrə, İşığa, Səadətə qovuşmaq istəyini boğa bilmir. 
Heç bir dini cəhalət, heç bir insana qənim ideologiya insan düşüncəsini buxovlaya, mütiləş-
dirə bilməyib. İnsan yalnız o zaman kölə olur ki, güclə ona aşılanan özgə fikrinə, yad ideolo-
giyaya boyun əyir, o yalnız düşünməkdən əl çəkən gün qula çevrilir, o gün ki ürəyində “yox, 
yox” tutub, dilində “bəli, bəli” deyir” (1). “...Nəsimi poeziyasının humanistik pafosu – insanın 
insan yerinə qoyulmadığı bir dövrdə insan ləyaqəti uğrunda mübarizə pafosu idi” (1).  

Beləliklə, bütün ədəbiyyat tarixini izlədikcə şahidi olur və yəqin edirsən ki, bütün 
dövrlər üzrə milli tənqidi düşüncə sistemi mövcud olmuş, milli inkişafın mövcudiyyətinə 
təməl və stimul olmuşdur. Xalq ədəbiyyatı və yazılı ədəbiyyat milli ədəbi düşüncənin vahid 
sistemi kimi tənqidi düşüncəni özündə müxtəlif formada ifadə etmiş, gələcəyə daşınması və 
milli təfəkkürün inkişafına vəsilə olmuşdur. Yuxarıda bəhs olunan mətləblər də deyilənləri 
təsdiq və sübut etmək baxımından əhəmiyyətlidir. Milli şüurda məhz bu düşüncənin dərin-
ləşməsi, inkişafı və kütləviləşməsinin məntiqi nəticəsi kimi qəbul etmək olar ki, XVI əsrin 
əvvəllərində milli dövlətçilik sahəsində ən yaddaqalan hadisə kimi Səfəvilər dövləti meydana 
gəlir və ana dili başda olmaqla milli keyfiyyətlərin yaşanması, qorunması və inkişafına geniş 
imkanlar yaradır. Nəsiminin bir beytinə əsaslanaraq ““Müəzzəb”-əzabçəkən deməkdir. De-
məli, əzab çəkmək qabiliyyətinə malik olmaq üçün insanda ağıl lazımdır. Bunun başqa bir adı 
da “anlamaq dərdi”dir” (15), – deyə yazan akademik Teymur Kərimlinin fikirlərinə istinad 
edərək, demək olar ki, əsrlər öncə Nəsiminin taleyində “anlamaq dərdi”, “insanı insan bil-
mək” başlıcalıq təşkil etmişdi.  
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Ramiz Gasimov 
Humanist and artistic-aesthetic character of the great thinker poet  
Imadaddin Nasimi 
The article analyzes the humane and artistic-aesthetic character of the great Azerbaijani 

poet of Imadaddin Nasimi’s works. The goal is to bring to the attention the humane character 
of Nasimi’ works. Nasimi is an outstanding representative of the medieval Azerbaijani Re-
naissance. The main place in his life is occupied by the humane attitude to man. The study of 
homonyms is actualistic in Nasimi’s works. Because homanism, tolerance and multicultura-
lism are the spiritual identity of the Azerbaijani people. Nasimi also gave the highest value to 
man in his works as a poet of the Renaissance. 

 
Pамиз Гасымов 
Гуманистические и художественно-эстетические качества  
творчества великого мыслителя Имадеддина Насими 
В статье анализируются гуманистические и художественно-эстетические особен-

ности творчества великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими. Цель-довести 
до внимания гуманистические особенности творчества Насими. Так как Насими-
выдающийся представитель средневекового азербайджанского возрождения. В его 
творчестве основное место занимает гуманистическое отношение человека. Изучение 
гуманизма в творчестве Насими является актуальным. Потому что гуманизм, толерант-
ность и имущественная культурализм-это духовная самобытность азербайджанского 
народа. Насими, как поэт Ренессанса, дал человеку самое высокое значение в его 
творчестве. 
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NƏSİMİ İRSİNİN BİBLİOQRAFİK TƏDQİQİ  

VƏ DÜNYA İNFORMASİYA MÜHİTİNƏ İNTEQRASİYASI 
 

Adilə Abdullayeva 
 

 Azərbaycan Milli Kitabxanası 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
ada.abdulla@gmail.com 

 
Klassik şeirimizin görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan ədəbiyyatının fəlsəfi fikir tarı-

xində xüsusi mövqeyi olan, əsərləri ilə dünya ədəbiyyatı xəzinəsində özünəməxsus yer tutan 
Seyid İmadəddin Nəsiminin bu il 650 illik yubileyi qeyd edilir.  

14-15-ci əsrlərdə yaşayıb yaratmasına baxmayaraq Azərbaycanda dahi şairin yaradıcılı-
ğının tədqiqi və təbliği əsaslı şəkildə təəssüf ki, XX əsrin əvvəllərindən başlamışdır. Nəsimi 
irsinin və haqqında yazılmış əsərlərin biblioqrafik tədqiqi və bir yerə toplanması cəhdləri isə 
ilk dəfə 1973-cü ildə olmuşdur. Bu isə ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bilavasitə 
bağlıdır. Məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələ-
rindən ilk dəfə Nəsiminin unudulmuş 600 illik yubileyi YUNESKO-nun tədbirləri siyahısına 
daxil edilmiş və 1973-cü ildə beynəlxalq miqyasda qeyd olunmuşdur. Elə həmin ildə dahi 
Nəsimi haqqında ilk biblioqrafik nəşr işıq üzü görmüşdür. Görkəmli biblioqrafiyaşünas alim 
Əmin Əfəndiyev tərəfindən hazırlanmış biblioqrafik göstəricidə Nəsimi irsi və şairin həyat və 
yaradıcılığından bəhs edən əsərlər haqda Azərbaycan və rus dillərində bütövlükdə 815 adda 
ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri əks etdirilmişdir (4). Bu biblioqrafik nəşrin təhlili onu deməyə 
əsas verir ki, 1973-cü ilə qədər Azərbaycanda Nəsiminin əsərləri müxtəlif məcmuələrdə, qəzet 
və jurnal səhifələrində, (“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, “Azərbaycan” jurnalı) ara-sıra dərc 
edilsə də kitab şəklində 7 adda nəşr edilmişdir ki, bunun da 5-i 1973-cü ildə yubileylə bağlı 
nəşrlər idi. Şairin həyatı və zəngin ədəbi irsi haqqında yazılmış əsərlərin siyahısında 8 adda 
kitab yer almışdır ki, onlardan 4-ü 1973-cü ildə nəşr edilmişdir. Dövri mətbuatda və məcmuə-
lərdə dərc edilmiş əsərlərin arasında şairin yaradıcılığının müxtəlif istiqamətləri üzrə əsaslı el-
mi araşdırmalar: “Nəsimi dilində rəmz”, “Nəsimi lirikasının bəzi xüsusiyyətləri”, “Nəsiminin 
poetik dilində xalq ifadələri və atalar sözləri”, “Nəsiminin əlyazma divanının orfoqrafiyası”, 
“Şairin fəlsəfi görüşü”, “Nəsimi şeirində təkrir”, “Nəsimi dilində epitetlər”, “Ədəbi dilimizin 
zənginləşməsində Nəsiminin rolu”, “Nəsiminin farsca divanı” adlı məqalələr, Vatikan 
kitabxanasında Nəsimi qəzəlləri, Türkiyə və Leninqradda (indiki Sankt-Peterburq) tapılmış əl-
yazmaları, Türkiyə və Avropa alimləri Nəsimi və hürufilik haqqında, eləcə də Nəsimi əsər-
lərinin ingilis dilində nəşri haqqında yazılar yer almışdır. Biblioqrafik nəşrin “Nəsimi ədə-
biyyat və incəsənətdə” adlı III bölməsində Azərbaycanın görkəmli şair və yazıçıları Gəray 
Fəzli, Əliağa Kürçaylı, Fərman Kərimzadə, Xəlil Rza, Qabilin Nəsimiyə həsr edilmiş şeir və 
poemaları, şairin portreti, heykəli və büstü haqqında da biblioqrafik informasiya öz əksini 
tapmışdır. Biblioqrafiyada materiallar Azərbaycan dili ilə yanaşı rus dilində də verilmişdir. 
Burada Nəsiminin rus dilində nəşr edilmiş əsərləri haqqında ədəbiyyat barədə biblioqrafik 
məlumatlar əks olunmuşdur. “Произведения Насими” adlı bölmədə rus dilində 1973-cü ildə 
çap olunmuş “Лирика” və “Рубаи” kitabları, ayrı-ayrı kitabların içərisində, qəzet və jurnallar-
da dərc edilmiş şeirləri barədə informasiya verilmişdir. “Литература о жизни и творчестве 
Насими” bölməsində H.Araslının 1972-ci ildə nəşr edilmiş “Имадеддин Насими: жизнь и 
творчества”, Z.Quluzadənin 1970-ci ildə nəşr edilmiş “Хуруфизм и его представители в 
Азербайджане”adlı kitab və dövri nəşrlərdə dərc edilmiş məqalələr işıqlandırılmışdır. 
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Biblioqrafik nəşrdə mənbələr xronoloji ardıcıllıqla verilməmiş, sonda köməkçi aparat tərtib 
edilməmişdir ki, bu da vəsaitdən istifadəni çətinləşdirir.  

Nəsimi irsi haqqında biblioqrafik məlumat verən növbəti nəşr 2013-cü ildə AMEA 
M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən hazırlanmışdır (3). Tərtibçisi tarix üzrə fəlsəfə 
doktoru A.C.Xəlilov, redaktoru filologiya üzrə elmlər doktoru N.Göyüşov olan “İmadəddin 
Nəsimi” adlı biblioqrafik vəsaitdə Nəsiminin dünya kitabxanalarında mühafizə edilən əlyaz-
maları, Azərbaycan və digər dillərdə nəşr edilmiş çap əsərləri, haqqında yazılmış kitab və 
məqalələr barədə biblioqrafik informasiyaları əks etdirən 1222 mənbə əhatə olunmuşdur. 

Üç bölmədən ibarət olan biblioqrafik göstəricinin I bölməsində Avstraliya Milli Kitab-
xanası, Britaniya Muzeyi Kitabxanası, Roma Vatikan Apostol Kitabxanası, Macarıstan Elmlər 
Akademiyası, Rusiya Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu, İstanbul Bəyazit Kitabxana-
sı, İstanbul Süleymaniyə Kitabxanası, Düşənbə Əlyazmalar Fondu, Daşkənd Əlyazmalar İns-
titutu, Tbilisi Əlyazmalar İnstitutu, Tehran Universitet Kitabxanası və digər dünya kitabxa-
naları və institutlarında mühafizə edilən 129 əlyazma haqqında məlumat verilmişdir. Bu 
əlyazmalardan yalnız 17-si AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. Əlyaz-
malardan ən qədim olanı AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fondunda saxlanı-
lan 1455-ci ilə məxsus olduğu qeyd edilmiş Nəsimi divanıdır. Göstəricidə yer almış digər 
qədim əlyazma Türkiyə Millət Kitabxanasında saxlanılan, Hakimoğlu Əli Paşanın şəxsi 
kolleksiyasından 1487-ci ilə məxsus “Azərbaycanca farsca. Poeziya.Divanlar” adlı əlyazma-
dır, 1489/90-cı illərə məxsus Molla Xacə Mustafanın əlyazması, İstanbul Ayasofya Muzeyi 
Kitabxanasında saxlanılan 1503-cü ilə aid “Farsca-Azərbaycanca. Poeziya. Divan” adlı əlyaz-
madır. Bir məsələni qeyd edək ki, bu biblioqrafiyanın nəşrindən 6 illik bir müddət keçmişdir 
və bu gün də Əlyazmalar İnstitutunun təşəbbüsü ilə dünyada Nəsimi əlyazmalarının tədqiqi və 
toplanması işi davam etdirilir.İnstitutun mütəxəssisləri tərəfindən bir sıra dünya ölkələrində 
aparılan araşdırmalar nəticəsində aşkar edilmiş Nəsimi əlyazmalarının əsli mümkün olmasa 
da, surəti ölkəyə gətirilir. 

Biblioqrafik nəşrin “İ.Nəsimi Azərbaycan dilində” adlı bölməsində şairin ədəbi irsinin 
nəşri haqda biblioqrafik yazılar verilmişdir. Burada Nəsiminin əsərlərinin həm kitab şəklində, 
həm də qəzet və jurnallarda çap olunması haqda məlumatlar yer almışdır. Materiallar 
xronoloji çərçivədə və nəşr növü fərqləndirilmədən əks etdirilmişdir. Bölmədən məlum olur 
ki, Azərbaycanda Nəsimi əsərləri ilk dəfə 1923-cü ildə “Maarif və mədəniyyət” jurnalında 
nömrə 1, s. 27-30 da yer almışdır. Burada “Ey cənnətin xəndan gülü, acı fəraqın var imiş...”, 
“Firqətin dərdindən ey can, ürəyim qan oldu gəl...”, “Dəryayi-mühit cuşa gəldi...”, “Məndə 
sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam...”, “Dinlə gəl bu sözü kim, candır söz...”, “İslami 
küfür aşiq üçün bir məsiridir...”, “Yarü dilbər səndən ayrı kim dedi adəm də var...”, “Nəri 
cəhimə tənə edər eşq odunun hərarəti” adlı şeirlər ilk dəfə dərc edilmişdir. Eləcə də 1925-ci il-
də görkəmli ədəbiyyatşünas alim, maarifçi Firidun bəy Köçərli “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 
materialları” kitabının I cild, II hissəsində 609-cu səhifədə Nəsiminin qəzəlini çap etdirmişdir. 
İlk dəfə Nəsimi əsərlərini kitab şəklində ədəbiyyatşünas alim Salman Mümtaz “Seçilmiş 
şeirlər” adı ilə 1926-cı ildə 252 səhifə həcmində çap etdirmişdir. 

Biblioqrafiyada II yarımbölmə “İ.Nəsiminin həyat və yaradıcılığı haqqında” adlanır. 
Burada kitablar və məqalələr əlifba prinsipi ilə verilmişdir. Kitablar bölməsində 56 kitab haq-
da, məqalələr bölməsində isə 581 məqalə haqda məlumat əks etdirilmişdir. 

Bu bölməni təhlil edərkən məlum olur ki, şairin həyat və yaradıcılığı haqqında ilk dəfə 
ədəbiyyatşünas alim, akademik Həmid Araslı 1942-ci ildə “Fədakar şair (İmadəddin Nəsimi)” 
oçerkini qələmə almışdır. O, həmçinin, M.Rəfili ilə birgə “Qədim ədəbiyyat” (Nəsimidən 
bəhs olunur, 1942, 1945), “İmadəddin Nəsimi” (1972) və Nəsiminin 600 illik yubileyi ərəfə-
sində nəşr olunan “İmadəddin Nəsimi:həyat və yaradıcılığı” (rus, ingilis, fransız, alman, ərəb, 
fars dillərində, 1973) kitablarında şairin həyatının bəzi qaranlıq məqamlarına aydınlıq 
gətirmiş, Nəsimi şeirinin dil və poetik ifadə gözəlliklərindən söz açmışdır. Şairin ana dilində 
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divanının еlmi-tənqidi mətnini ilk dəfə Azərbaycan alimlərindən professor Cahangir Qəhrə-
manov nəşrə hazırlamışdır. O, Bakı, Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) və İrəvan əlyazmaları 
fondlarında saxlanılan beş nüsxəni İstanbul və Bakı nəşrləri ilə tutuşduraraq şairin ana dilində 
əsərlərinin ilk elmi tənqidi mətnini 1973-cü ildə ərəb əlifbası ilə çap etdirmişdir. Bu gün də 
Nəsimişünaslar həmin nəşrdən dəyərli elmi tədqiqat əsəri kimi geniş şəkildə istifadə edirlər. 

Biblioqrafiyanın III bölməsi “İ.Nəsimi əsərləri xarici dillərdə” adlanır. Burada türk, rus, 
ingilis, fransız, alman, ərəb, fars, italyan, türkmən dillərində nəşr edilmiş nəsimi əsərləri və 
haqqında ədəbiyyata dair biblioqrafik yazılar əks etdirilmişdir. İlk olaraq türk dilində şairin 9 
kitabı haqda məlumat verilmişdir. Bu məlumata əsasən Nəsiminin “Divanı”nın İstanbulda ilk 
dəfə 1843-cü ildə, sonralar 1844, 1869, 1871 və 1880-ci illərdə nəşr еdildiyini öyrənirik. Nə-
simi irsini tədqiq edən görkəmli alim, professor C.Qəhrəmanov 1970-ci ildə Azərbaycan jur-
nalında dərc etdirdiyi “Nəsimi əsərlərinin nəşri tarixindən” adlı məqaləsində bu kitablar, on-
ların məzmunu və kitablarda nəşr edilən şeirlərin sayı barədə ətraflı məlumat vermişdir (5). 
Bundan əlavə akademik Möhsün Nağısoylu “Nəsimi əsərlərinin son dövr nəşrlərinə bir baxış” 
adlı məqaləsində 1926-cı ildən etibarən Azərbaycanda nəşr edilmiş Nəsimi əsərləri və ayrıca 
kitabda toplanmış seçilmiş əsərlərini araşdırmış, ayrı-ayrı şeirləri təhlil etmişdir (6). 

Biblioqrafik yazılara əsasən demək olur ki, İmadəddin Nəsimi irsini Mehmet Fuad Köp-
rülüzadə, Cahit Öztelli, Abdulbaki Çölpınarlı, Mustafa Ünver, Hasan Aktaş, HüseynAyan 
kimi türk tədqiqatçıları araşdırmışdır. Rus dilində ilk dəfə Nəsimi qəzəlləri 1939-cu ildən nəşr 
edilməyə başlamış, K.Simonov, S.İvanov, A.Starostin, V.Davidenkova, L.Ozerov, T.Streşne-
vanın tərcüməsində təqdim edilmişdir. İngilisdilli mənbələri təhlil edərkən görürük ki, ingilis 
dilində Nəsimi qəzəlləri, rübailəri ilk dəfə 1958-ci ildə Azərbaycan şairləri ilə bağlı uzun 
axtarışlar aparıb, geniş məlumatlar toplayan ingilis şərqşünas alim Elyas Gibbin tərcüməsində 
Londonda nəşr edilmişdir. Nəsimi haqqında ədəbiyyat da E.Gibbin müəllifliyi ilə ingilis dilin-
də nəşr edilmişdir. Alman dilində Nəsimi haqqında ən qədim mənbə Hammer Purqstalın mü-
əllifliyi ilə 1836-cı ildə, fransız dilində isə 1852-ci ildə nəşr edilmişdir. Bu biblioqrafik nəşrdə 
də köməkçi aparat verilməmişdir.  

Hər iki biblioqrafiyanı araşdırarkən bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, Nəsiminin ana 
dilində yaratdığı ədəbi-bədii irsin nəşri tarixi XIX əsrin ortalarından başlansa da bu biblio-
qrafik vəsaitlərdə Nəsimi əsərlərinin nəşrində yüksəliş dövrü 1973-cü ildə və Azərbaycan ye-
nidən müstəqillik əldə etdikdən sonrakı illərdə müşahidə edilir. Bu isə Azərbaycan ədəbi-mə-
dəni irsinin təbliği və dünyada tanıdılması istiqamətində Ulu Öndərin həyata keçirdiyi uzaq-
görən siyasətin nəticəsi idi. Bu gün də ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamla-
rından irəli gələrək 2019-cu ildə Nəsimi irsinin tədqiqi və nəşri üzrə araşdırmalar davam etdi-
rilir və Azərbaycan Milli Kitabxanası da şairin irsini əhatə edən III biblioqrafiyanı nəşrə ha-
zırlayır. 

Nəsimi irsinin biblioqrafik nəşrlərlə yanaşı həm milli, həm də dünya ədəbi yaddaşında, 
informasiya sistemlərində, kitabxanalarda necə əks olunduğunu müəyyənləşdirmək üçün ilk 
olaraq Azərbaycan Milli Kitabxanasının elektron kataloqunda axtarış apardıq. Apardığımız 
araşdırma nəticəsində kitabxanada Nəsimi əsərləri, şairin həyat və yaradıcılığı haqqında 504 
biblioqrafik yazı mövcud olduğu aşkar edildi (7). Bu biblioqrafik yazılar müxtəlif dillərdə 310 
qəzet və jurnal məqaləsini, 56 kitab məqaləsini, 129 kitabı, 1 elektron resursu, 1 audio kitab, 7 
not nəşrini əhatə edir. Bu nəşrlər müntəzəm olaraq yenilənir, sayı artır. Milli Kitabxanada sax-
lanılan ən qədim nəşr 1869-cu ildə (1286 h.) İstanbulda ərəb əlifbası ilə nəşr edilmiş İmadəd-
din Nəsiminin “Divan”ıdır. Ən yeni nəşr isə 2019-cu ildə çap edilmiş AMEA, Nizami Gəncə-
vi adına Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən F.Qurbansoyun müəllifliyi ilə “İmadəddin Nəsimi” 
adlı monoqrafiyadır.  

Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimi həyatını ilahi həqiqət və insan kamilliyi yollarının 
axtarışına həsr etmiş dahi şəxsiyyətdir. İnsan fəlsəfəsi, şüurun insan təkamülündə rolu, fərdin 
intellektual imkanları, varlığa fəlsəfi yanaşması şairin yaradıcılığının əsas qayəsini, ana xəttini 
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təşkil edir. Şairin qələmindən çıxan hər bir söz xüsusi məna kəsb edir, dərin informasiya yü-
künə malik olurdu. Akademik Rafael Hüseynovun qeyd etdiyi kimi, Nəsimi nəinki hər sözdə, 
hətta sözləri yaradan hər hərfdə dürlü mənalar arayır, onları sabit simvollar kimi qəbul və 
təqdim edir, hər sözə də onun müstəqim mənasından qat-qat geniş içərisi olan bir fikir, hiss 
yuvası kimi baxırdı. 

Akademik haqlı olaraq qeyd edir ki, “Nəsimi şeirində lay-lay mənalar gizlidir və hər sö-
zün nüvəsində bir başqa söz, onun da çəyirdəyində bir ayrı mətləb yerləşdirilib. Yəni bu sözü 
birbaşa anlamında da dərk edəriksə, misra, beyt, qitə özəl məna daşıyır, həmin kəlməyə hü-
rufi, sufi, ya hansısa bir digər ictimai-siyasi gerçəyin müstəvisindən əl uzadarıqsa, rəng dəyi-
şir, sözün də, onun daxil olduğu mətn parçasının da başqa daha dərin mənası və yozumu aş-
karlanır” (1). Deməli, Nəsimi şeirində hər bir söz daşıdığı mənaya, informasiyanın həcminə 
və arealına, fəlsəfi mahiyyətinə, humanist ideyalara görə bu qədər uzunömürlüdür. Bu səbəb-
dəndir ki, Nəsimi misralarının sehri, fəlsəfi məna yükü, zəngin informativlik xüsusiyyəti əsr-
lər boyu həm yerli, həm də dünya alimlərini, ədəbiyyatşünasları, tədqiqatçıları elmi araşdır-
malara cəlb etmişdir. Nəsimi sözünün imkanları və informativlik xüsusiyyəti nə qədər geniş-
dirsə, onun əsərlərinin yayılma arealı da bir o qədər genişdir. 

Nəsimi əsərlərinin dünyada yayılması imkanlarını müəyyənləşdirmək üçün bir sıra ki-
tabxanaların fondunda dahi Nəsiminin əsərləri və haqqında yazılmış əsərlər üzrə apardığımız 
axtarışlara əsasən aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir: 

 Rusiya Dövlət Kitabxanası-55 
 Belarus Milli Kitabxanası-40 
 Rusiya Milli Kitabxanası-34 
 Türkiyə Milli Kitabxanası-32 
 Fransa Milli Kitabxanası-27 
 ABŞ Konqres Kitabxanası-24 
 Bavariya Dövlət Kitabxanası-18 
 Britaniya Kitabxanası-16 
 Ukrayna Milli Kitabxanası-8 
 Polşa Milli Kitabxanası-7 
 Estoniya Milli Kitabxanası-3 
 Moldova Milli Kitabxanası-3 
 Avstriya Milli Kitabxanası-3 
 Rumıniya Milli Kitabxanası-3 
 Gürcüstan Parlament Milli Kitabxanası-4 
 Almaniya Milli Kitabxanası-4 
 Latviya Milli Kitabxanası-4 
 Serbiya Milli Kitabxanası-4 
 Litva Milli Kitabxanası-4 
 Danimarka Milli Kitabxanası-2 
 İtaliya Milli Kitabxanası-2 
 Bolqar Milli Kitabxanası-2 
 Koreya Milli Kitabxanası-2 
 Qazaxıstan Milli Kitabxanası -2 
 Slovakiya Milli Kitabxanası -2 
 Kanada Arxivi və Milli Kitabxanası-1 
 Belçika Milli Kitabxanası-1 
 Finlandiya Milli Kitabxanası-1 
 İsveç Milli Kitabxanası-1 
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 Tatarıstan Milli Kitabxanası-1 
 Çin Milli Kitabxanası-1 
 Tayvan Milli Kitabxanası-1 
 Avstraliya Milli Kitabxanası-1 
 
Yuxarıda verilmiş siyahıdan da görünür ki, axtarış apardığımız 33 dünya kitabxanasında 

Nəsimi əsərləri və haqqında materiallar əsasən Rusiya Dövlət Kitabxanasının (55) və Belarus 
Milli Kitabxanasının fondunda (40) üstünlük təşkil edir. Hər iki kitabxanada aşkar edilmiş 
Nəsimi əsərləri içərisində nəşr tarixinə görə ən qədim nəşr şairin rus dilində 1973-cü ildə çap 
olunmuş “Избранная лирика”, “Лирика”, “Рубаи” əsərləridir.Kanada Arxivi və Milli Kitab-
xanası, eləcə də Belçika, Finlandiya, İsveç, Tatarıstan, Çin, Tayvan, Avstraliya Milli kitabxa-
nalarında Nəsimi irsinə dair yalnız 1 kitab haqda biblioqrafik yazı əldə edilmişdir. Araşdırma 
aparılmış kitabxanalarda aşkar edilmiş Nəsimi əsərləri və ya Nəsimi haqqında ədəbiyyat əsa-
sən Azərbaycan və rus dillərində, nadir hallarda ingilis, alman, fransız dilində idi. Bu isə onu 
göstərir ki, Nəsimi əsərləri bir çox dünya dillərinə tərcümə edilməklə və ya təkrar nəşr edil-
məklə yanaşı, dünya kitabxanalarında öz yerini tutmalı, dünya ictimaiyyətinə təqdim edil-
məlidir. Maraqlı faktlardan biri odur ki, Nəsiminin İstanbulda 1844-cü ildə nəşr edilmiş “Di-
van”ı bir neçə ölkədə- ABŞ Konqres Kitabxanasında, Türkiyə və Avstriya Milli Kitabxana-
larında mühafizə edilir. Ümumiyyətlə, bu kitabxanalarda Nəsimi əsərləri ilə yanaşı ən çox rast 
gəlinən ədəbiyyat Həmid Araslının “İmadəddin Nəsimi: həyat və yaradıcılığı” (Azərbaycan, 
türk, rus (1972); ingilis, fransız, alman, ərəb, fars, dillərində 1973) kitabıdır.  

Azərbaycanın dahişairi İmaməddin Nəsimi yaradıcılığı haqqında İsveçrə, Belarus ədəbi 
portalı, Türkiyə, Rusiya, Vyana, Belçika, Çexiya, Hindistan, Suriya, Macarısan, Özbəkistan 
mətbuatında geniş yer verilmiş, müntəzəm olaraq yazılar dərc edilmişdir. Eləcə də 2019-cu 
ildə Serbiyada “Nəsimi medalı” təsis edilmişdir. Nəsiminin 650 illiyinə həsr edilmiş yubiley 
medalı ilə Azərbaycan və Serbiyadaöz fəaliyyəti ilə xüsusifərqlənən yazıçı və şairlərin təltif 
edilməsi nəzərdə tutulur. Bir sıra ölkələrdə Nəsimi irsinin tədqiqinə həsr edilmiş konfranslar 
təşkil edilmiş, dünya alimləri-İngiltərə şərqşünas-alimi Elyas Gibb, çex şərqşünası Zdenko 
Vesela, amerikalı yazıçı Cozef Nort, alman alimi, nəsimişünas Mixael Hess, fransız yazıçısı, 
şair, ictimai xadim Lui Araqon, türk tədqiqatçılarından tarixçi, ictimai xadim Mehmet Fuad 
Köprülüzadə, ədəbiyyatşünas alim Hüseyn Ayan Nəsimi irsini, onun əsərlərini müxtəlif as-
pektlərdən araşdırmışdır. 

Təbii ki, Nəsimi fəlsəfəsini, humanizmini, Nəsimi ideyalarını dərk etmək, Nəsimi irsi 
ilə bağlı yeni faktları üzə çıxarmaq məqsədilə bu araşdırmalar bu gün də həm yerli, həm də 
xarici mütəxəssislər tərəfindən davam etdirilir. Lakin dünya informasiya məkanında Nəsimi 
irsinin tədqiqi və yayılması ilə bağlı mövcud boşluqlar onu deməyə əsas verir ki, biz Nəsimi 
irsini təkcə Azərbaycan dilində deyil bir çox dünya dillərində nəşr etdirməklə, təbliğ etməklə 
onu dünya oxucularına daha yaxından tanıtmalıyıq.  
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bibliographic aspect, and also studied the history of publication of his works in Azerbaijani 
and other languages.The structure and content of bibliographicindexes reflecting Nasimi’s 
heritage, published in different years, were analyzed. A search was conducted in order to 
determine how the Nasimi’s heritage is reflected in both national and world literary memory, 
information systems, world libraries and the results of this search were analyzed. The world 
scientists, researchers studying the heritage of Nasimihave been investigated, and Nasimi’s 
works in various world libraries, gaps in this area and recommendations for the work to be 
done have been reflected. 
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Библиографическое исследование наследия Насими  
и ее интеграция в мировую информационную среду 
В статье в библиографическом аспекте исследовананаследие великого азербайд-

жанского поэта Имадеддина Насими, а также изучена история публикации его произ-
ведений на азербайджанском и других языках. Анализирована структура и содержание 
библиографических пособий отражающие наследие Насими, опубликованные в разные 
годы. Был проведен поиск для того, чтобы определить, как отражается наследие На-
сими как в национальной,так ив мировой литературной памяти, информационных сис-
темах, вмировых библиотеках, а такжебыли проанализированы результаты этого 
поиска. Были исследованы мировые ученые и исследователи изучающие наследие 
Насими, произведения Насими в разных мировых библиотеках, и отраженыпробелы в 
этой области и рекомендации по предстоящей работе. 
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ən böyük mütəfəkkir şairlərdən biridir. Nəsimi Azərbaycan dilində şеirin ilk gözəl nümunə-
lərini yaradan, öz mütərəqqi fikirlərini yüksək bədii dillə ifadə еtməyi bacaran qüdrətli sənət-
karlardandır. 

Seyid Əli İmadəddin Nəsimi 1369-cu ildə Şamaxıda anadan olmuşdur. O, klassik Şərq 
və qədim yunan fəlsəfəsini, habelə ədəbiyyatını dərindən mənimsəmiş, İslamın və xristian-
lığın əsaslarına yaxından bələd olmuş, tibb, astronomiya və astrologiya, riyaziyyat və məntiq 
elmlərinə dərindən yiyələnmişdir. Nəsimi dövrünün görkəmli alimlərindən müvafiq elmlərdən 
təhsil aldıqdan sonra hürufi Fəzlullah Nəimi ilə yaxından tanış olmuş, onun tərbiyə və tə-
limlərindən bəhrələnmişdir. Gənclik illərindən “Seyid”, “Hüseyn” təxəllüsü ilə şeirlər yaz-
masına baxmayaraq şair Fəzlullah Nəiminin təxəllüsü ilə həmahəng səslənən “Nəsimi” təxəl-
lüsünə daha çox sadiq qalmışdır (4, s.297). 

Nəsimi hürufilik təriqətini qəbul etdikdən sonra şeirlərində hürufi fikirlərini qələmə 
alaraq qabaqcıl ideyaları təbliğ etmişdir. 1394-cü ildə Miranşah, Şeyx İbrahimin fitnəsi ilə 
Nəimini tutub Əlincə qalasının yanında faciəli şəkildə öldürtdürür. Ustadın ölümü bütün hüru-
filəri, o sıradan Nəsimini də sarsıdır. Hürufilər Teymurləng tərəfindən ciddi təzyiqlərə məruz 
qaldığı bir vaxtda Nəsimi vətəndən didərgin düşüb, İraq, Türkiyə, Suriyada yaşamağa məcbur 
olmuşdur. Hürufilik təlimi əsasında irəli sürdüyü panteist ideyaları səbəbindən 1417-ci ildə 
Hələb şəhərində edam olunmuşdur. 

 Nəsimi özündən sonra zəngin bir irs qoyub gеtmişdir. Dahi Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin Yaхın Şərq ədəbiyyatına gətirdiyi humanist idеyaları davam və inkişaf еtdirən 
böyük sənətkar insana, insan ləyaqətinə, onun qüdrətinə olan yüksək inamını tərənnüm еdərək 
şеirlərində insanı həyatın yaradıcısı, həyatı gözəlliklərin əsil mənbəyi kimi vəsf еtmişdir. Şa-
irin qabaqcıl idеyaları dövrün mürtəcе ruhaniləri tərəfindən şiddətli müqavimətə rast gəlirdi. 
O, allahsızlıqda ittiham olunur, pantеist fikirləri yanlış izah еdilirdi. Məhz buna görə də 
Nəsimi dini ifadələrdən gеniş istifadə yolu ilə fikirlərini yaymağa çalışırdı. O, öz şеirlərində 
birinci növbədə cahil insanları tənqid еdir, həyat gözəlliklərindən ilham almağa çağırırdı 
(6,s.8) Onun istər didaktik, istərsə də məhəbbət mövzusunda yazılmış şеirləri, təbiət təsvirləri-
nə həsr olunmuş əsərləri oхucuların еstеtik zövqünü oхşayır. Şair еyni zamanda hakim təbə-
qənin zülm və ədalətsizliyini, istilaçıların qarətçiliyini və onlara хidmət еdən ruhanilərin sat-
qınlığını göstərən əsərlər də yaradırdı. O, müasirlərini həyat və kainatın sirlərini öy-rənməyə, 
biliyə, mövcud qanun- qaydalara açıq gözlə baхmağa çağırır, onları qəflət yuхusundan oyat-
maq istəyirdi. Şairin hər üç dildə yazılmış şеirləri bədii cəhətdən sənətkarlıqla işlənmişdir. 
Хüsusən onun ana dilində yazdığı əsərlər bütün türkdilli хalqlar üçün nümunə ola biləcək 
yüksək poеtik bir üslubda qələmə alınmışdır. Bir çoх başqa klassiklərimiz kimi Nəsimi ya-
radıcılığının, şairin bədii irsinin ölməzliyi – hər dövrdə kəsb еtdiyi yеni ictimai-fəlsəfi məz-
mun və yüksək sənətkarlığı ilə bağlıdır. 
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Nəsiminin bədii yaradıcılığı Azərbaycan poeziyasının və ədəbi dilinin inkişafında mü-
hüm bir mərhələdir. Nəsimi Azərbaycan şerinin şəkli xüsusiyyətlərinin təkmilləşməsində çox 
mühüm rol oynamış, əruz vəzninin bəhrlərini Azərbaycan dilinin xüsusiyyətlərinə uyğunlaş-
dırmağa çalışmışdır. Şairin rübailəri, tüyuğları bədii quruluş və məzmunca orijinal və qiymət-
lidir. Rübailərində hürufiliyin müddəaları, şairin fəlsəfi görüşləri, həyat və kainat haqqında 
düşüncələri yığcam və məntiqi bir dildə ifadə olunmuşdur. 

Nəsiminin söz sənətinin dəyəri onun fitri istedadı ilə yanaşı, həm də özünəqədərki və öz 
dövrünün bədii və fəlsəfi sərvətini yaradıcı şəkildə mənimsəməsinin nəticəsi olaraq artmışdır 
(2,s. 223). 

Şairin əsərləri hələ sağlığında Azərbaycan, Yaxın Şərq, İraq, Kiçik Asiya və Suriyada, 
eləcə də Orta Asiyada və uyğurlar içərisində geniş şöhrət tapmışdı. Dünyanın bir sıra mötəbər 
kitabxanalarında Nəsimi əsərlərinin əlyazma nüsxələri qiymətli abidə kimi qorunub saxlanılır. 
Onu da qeyd etməliyik ki, dahi şairin “Divan”ında yer alan məşhur poeziya nümunələri, klas-
sik Şərq poeziyasında əhəmiyyətli yerə malik olan cünglərdə də qeyd olunmuşdur. Bunların 
bir qismi AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunur. Azər-
baycan ədəbiyyatı tarixini, ədəbi məktəbləri, ayrı-ayrı şair, yazıçı, habelə elm xadimlərinin 
yaradıcılığını öyrənməkdə müəlliflərin əsərlərinin aftoqraf nüsxələri, əlyazmaları və təzkirə-
lərlə bərabər cünglərin, bəyazların , məcmuələrin də misilsiz əhəmiyyəti vardır ( 3, s.77). 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunan klassik Şərq poeziyasına 
aid cünglər üzərində araşdırmalar apararkən İmadəddin Nəsimiyə aid şeir nümunələri ilə qar-
şılaşmışıq.  

Cünglərin qısa paleoqrafik təsviri aşağıdakı kimidir: 
 
 M-237 
Qarabağda yazıldığı ehtimal olunur. Qalın kağıza yazılmışdır. Xətti nəstəliqdir. Cildi 

kartondur. Mətn çərçivəyə alınmışdır. Ölçüsü: 18x22sm, həcmi 192 vərəqdir. Nəsimi şeirləri 
cüngün 65b-66a səhifəsində yer almışdır (7). 

 
 B-1745 
Xətti nəstəliq, qara karton cildə tutulmuş bu cüngün sərlövhələri qırmızı, mətin qara 

mürəkkəblə yazılmışdır. Əlyazma əvvəldən və sondan naqisdir. Ölçüsü 12x18 sm, həcmi 80 
vərəqdir. Nəsimiyə aid şeir nümunəsi cüngün 53 b səhifəsində verilmişdir (8). 

 
A-298 
Fars dilindədir. Ölçüsü 11x 18 sm, həcmi 112 vərəqdir. Nəstəliq-şikəstə xətti ilə yazıl-

mışdır. Əlyazması tünd qəhvəyi meşin cildlə tutulmuşdur. Nəsimiyə məxsus şeir nümunələri 
11a, 19a, 20b, 22b, 38a, 43a, 45 b səhifələrində yer almışdır (9). 

 
B-75(M-292) 
Ölçüsü 14x30sm, həcmi 228 vərəqdən ibarətdir. Fars dilindədir. 1285-1868 ci-ildə ya-

zılmışdır. Şikəstə xətti ilə yazılıb. Katibi Məhəmməd paşa ibn Ələsgərdir. Cüngün 78b səhi-
fəsində Nəsimiyə aid şeir nümunələrinə yer verilmişdir (10). 

 
B-852 
Ölçüsü 18x23sm, həcmi 14-18 vərəqdən ibarətdir. Əlyazmadakı şeir nümunələri fars, 

Azərbaycan və türk dillərindədir. Nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Əlyazması üzərinə kağız 
çəkilmiş karton cildə tutulmuşdur. Nəsimiyə məxsus poetik nümunə cüngün 6a səhifəsində 
yer almışdır (11). 
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A-340 
Ölçüsü 12x18 sm, həcmi 113 vərəqdir. Əlyazmadakı şeirlər Azərbaycan, fars və türk 

dilindədir. Nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. 1046-1636-cı ildə yazılmışdır. Katibi Mustafa bəydir. 
Nəsimiyə aid nəzm nümunəsi 98b səhifəsində verilmişdir (12). 

 
B-1496 
Ölçüsü 16x20 sm, həcmi 56 vərəqdən ibarətdir. Əlyazmadakı şeirlər Türk, Azərbaycan 

və fars dilindədir. Nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Cildsizdir, tarixi yoxdur, haşiyələrinin birində 
1182(1788)-ci il tarixli qeyd vardır. Əvvəldən və sondan naqis və pərakəndə haldadır. Nəsimi 
şeirləri cüngün 9a, 9b, 53b səhifələrində yer almışdır (13). 

 
A-369 
Ölçüsü 11x18sm, həcmi 121 vərəqdir. Əlyazmadakı nümunələr Azərbaycan və türk di-

lindədir. Nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Cüng əvvəldən və sondan naqisdir. Mətni qara mürək-
kəblə iki sütuna yazılıb, zərli çərçivəyə alınmışdır. Cildi yoxdur. Nəsimiyə məxsus şeirlər 
75a, 75b,109b səhifəsində göstərilmişdir(14). 

 
B-1116 
Ölçüsü 14x24 sm, həcmi 273 vərəqdir. Əlyazmadakı nümunələr Azərbaycan və fars 

dilindədir. Nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Qəhvəyi müşin cildə tutulmuş bu əlyazmanın 113b 
vərəqindən sonrakı şeirlərin katibi Mir Möhsün Nəvvabdır. Əvvəlki cüngün səhifələri qırmızı 
mürəkkəblə çərçivələnmiş, hər ikisində adlar qırmızı, mətn qara mürəkkəblə yazılmışdır. Ka-
tibi Nəvvab olan hissə də natamamdır. Nəsimiyə aid şeirlər 38a-b, 61a, 69a, 86a səhifələrində 
yer almışdır(15). 

 
B-2258 
Ölçüsü 11x21 sm, həcmi 254 vərəqdir. Şikəstə-nəstəliq xətti ilə yazılmışdır.1294-1877 

ci-ildə yazılmışdır. Əlyazmanın cildi tünd qəhvəyi meşindəndir. Nəsimi şeirləri cüngün 219b, 
220b səhifələrində qeyd olunmuşdur (16). 

 
D-357 
Ölçüsü 18x35, həcmi 233 vərəqdir. Nəstəliq xətti ilə yazılıb. Əlyazmadakı nümunələr 

türk, Azərbaycan və fars dilindədir. Əlyazmanın cildi yaşıl kartondandır. Cüngün 111a -119a 
səhifələrində Nəsimi qəzəlləri,120a -122a səhifələrində isə şairin rübailəri yer almışdır (17). 

 
D-150 
Ölçüsü 21,5x32sm, həcmi 49 vərəqdir. Nəstəliq və şikəstə xətləri ilə yazılmışdır. 

Əlyazmadakı şeirlər Azərbaycan və fars dilindədir. Əlyazması sarı meşin cildə tutulmuşdur. 
Əlyazmasının bəzi səhifələrinə müxtəlif möhürlər vurulmuşdur. Nəsimiyə məxsus poetik 
nümunələr cüngün 2a,8a-8b səhifələrində verilmişdir (18). 

 
B-2228 
Ölçüsü 17x21 sm, həcmi 76 vərəqdir. Azərbaycan, türk və fars dilindədir. Nəstəliq-

şikəstə xətti ilə yazılmışdır. Əlyazmanın cildi yoxdur. Nəsimiyə aid şeir nümunəsi cüngün 20a 
səhifəsində yer almışdır (19). 

 
B-315 
Ölçüsü 11x23 sm, həcmi 125 vərəqdir. Əlyazmadakı şeirlər Azərbaycan, türk, fars 

dilindədir. Nəstəliq-şikəstə xətti ilə yazılmışdır. Katibi Müstəfrəqdir. Əlyazmanın cildi qara 
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meşindəndir. Nəsimiyə məxsus nəzm nümunələri cüngün 63a, 70b-71b səhifələrində veril-
mişdir (20). 

 
A-426 
Ölçüsü 14x20sm, həcmi 43 vərəqdir. Əlyazmadakı şeirlər Azərbaycan, türk və fars 

dilindədir. Medalyonlu tünd qəhvəyi meşin cildə tutulmuşdur. Nəsimiyə məxsus poetik nümu-
nələr 11b, 12a, 17a, 18a səhifələrində yer almışdır (21). 

 
Arxiv 38 Q-34 
Ölçüsü 17x21 sm, həcmi 182 vərəqdir. Əlyazmadakı şeirlər Azərbaycan, türk və fars di-

lindədir. Əlyazması qara dermantin cildli üç ümumi dəftərə müxtəlif mürəkkəblə yazılmışdır. 
Nəsimi şeirləri cüngün 149b, 150b, 151a-152a, 153a-154a, 155b-156a səhifələrində yer almış-
dır (22). 

 
B-1255 
Ölçüsü 12x22 sm, həcmi 110 vərəqdir. Əlyazmadakı şeirlər fars və Azərbaycan dilin-

dədir. Nəstəliq-şikəstə xətti ilə yazılmışdır. Nəsimiyə məxsus şeir nümunəsi cüngün 51a səhi-
fəsində yer almışdır (23). 

 
B-825 
Ölçüsü 16x22 sm, həcmi 117 vərəqdir. Əlyazmadakı şeirlər Azərbaycan, türk və fars di-

lindədir. Şikəstə-nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Əlyazmanın cildi qəhvəyi meşindəndir. Nəsi-
miyə məxsus poetik nümunələr 83b səhifəsində yer almışdır (24). 

 
B-1969 
Ölçüsü 10,5 x20 sm, həcmi 158 vərəqdir. Əlyazmadakı şeirlər Azərbaycan, fars və türk 

dilindədir. Xətti müxtəlifdir. Gorusda yazılmışdır. Əlyazması qara mürəkkəblə ağ, sarı, yaşıl 
rəngli vərəqləri olan uzunsov dəftərə yazılmışdır. Əvvəli və sonu naqisdir. 19-cu əsrin sonla-
rında yazılan bu cüng Nəsrirbəyovun kitabxanasında olmuşdur. Cildi yoxdur. Nəsimiyə aid 
şeirlər cüngün 94b, 96a səhifələrində yer almışdır (25). 

 
B-1883 
Ölçüsü 11x24 sm, həcmi 91 vərəqdir. Cüngdəki şeirlər Azərbaycan və fars dilindədir. 

Təliq xətti ilə yazılmışdır. Əlyazmanın cildi meşindəndir. Nəsimiyə məxsus nəzm nümunələri 
36a, 37a səhifələrində yer almışdır (26). 

 
B-4175 
Ölçüsü 18x22 sm, həcmi 66 vərəqdir. Cüngdəki şeirlər Azərbaycan dilindədir. Nəstəliq 

xətti ilə yazılmışdır. Əlyazması əvvəldən və sondan naqisdir. Nəsimiyə aid şeir nümunəsi 
cüngün 59a səhifəsində verilmişdir (27). 

 
B-1330 
Ölçüsü 11x12 sm, həcmi 32 vərəqdir. Cüngdəki şeirlər nəstəliq-şikəstə xətti ilə yazıl-

mışdır. Əlyazması qara mürəkkəblə yazəlmışdır. Cildsizdir. Əvvəldən və sondan naqisdir. 
Son vərəqlər oxunmur, pərakəndə haldadır. Nəsimiyə məxsus şeir nümunəsi 28a səhifəsin-
dədir (28). 

 
B-1578 
Ölçüsü 11x19 sm, həcmi 83 vərəqdir. Cüngdəki şeirlər Azərbaycan, fars və türk 

dilindədir. Şikəstə-nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Katibi Mir Cəfər ibn Mirzə Haşim bəydir. 
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1241-1825-ci ildə yazılmışdır. Nəsimiyə məxsus poetik nümunələr 8b səhifəsində yer almış-
dır (29). 

 
A-25 
Ölçüsü 11x17 sm, həcmi isə 59 vərəqdir. Cüngdəki şeirlər Azərbaycan, türk və fars di-

lindədir. Əlyazmanın cildi yoxdur. Əvvəldən və sondan naqisdir. Nəsimiyə məxsus poetik 
nümunələr cüngün 34a-39a səhifələrində qeyd edilmişdir (30). 

 
A-336 
Ölçüsü 8x17,5 sm, həcmi isə 136 vərəqdən ibarətdir. Cüngdəki poetik nümunələr 

Azərbaycan və fars dilindədir. Şikəstə-nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Nəsimi şeirləri cüngün 
112a –b səhifəsində verilmişdir (31). 

 
A-350 
Ölçüsü 6x16 sm, həcmi isə 50 vərəqdən ibarətdir. Nəstəliq, nəsx, şikəstə xətləri ilə ya-

zılmışdır. Cüngdəki şeirlər Azərbaycan və fars dilindədir. Nəsimiyə məxsus poetik nümunələr 
cüngün 43b, 44a, 44b, 45a səhifələrində yer almışdır (32). 

 
Arxiv 38 Q-39 
Ölçüsü 14x20sm, həcmi isə 80 vərəqdən ibarətdir. Cüngdəki nümunələr Azərbaycan, 

türk və ərəbdilindədir. Nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Əlyazmanın cildi kartondandır. Katibi 
Salman Mümtazdır. Nəsimiyə məxsus poetik nümunələr 28a-29a səhifələrində yer almışdır 
(33). 

 
B-847 
Ölçüsü 8x24 sm, həcmi isə 35 vərəqdən ibarətdir. Cüngdəki poetik nümunələr Azərbay-

can, türk və fars dilindədir. Nəstəliq-şikəstə xətti ilə yazılmışdır. Əlyazmanın cildi kartondan-
dır. Vərəqləri pərakəndə haldadır. Nəsimiyə məxsus şeir nümunəsi 32b səhifəsində qeyd edil-
mişdir (34). 

 
B-4817 
Ölçüsü 13x20 sm, həcmi isə 125 vərəqdən ibarətdir. Cüngdəki nümunələrAzərbaycan 

və fars dilindədir. Müxtəlif xətlərlə ilə yazılmışdır. Katibi Məhəmməd ibn Hüseyn ibn Mə-
həmməddir. 1151-1738-ci illərdə yazılmışdır. Əlyazması əvvəldən və sondan naqisdir. Sər-
lövhələri qırmızı, mətni qara mürəkkəblə ağ saya vərəqlərə yazılmışdır. Nəsimiyə məxsus po-
etik nümunələr 4b-6b, 13a-b səhifələrində yer almışdır(35). 

 
B-1756 
Ölçüsü 9x18sm, həcmi isə 134 vərəqdən ibarətdir. Cüngə daxil olan poetik şeir nümu-

nələri Azərbaycan və fars dilindədir. Şikəstə-nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Brucərddə qələmə 
alınmışdır. Cüngün 75-ci səhifəsinin haşiyəsində hicri 1260- cı il tarixi yazılmışdır. İmadəd-
din Nəsimiyə məxsus olan nəzm nümunələri 82b-83b səhifələrində qeyd edilmişdir (36). 

Cünglərdə yer alan Nəsimiyə aid şeir nümunələrindən bir qismini aşağıdakı şəkildə təq-
dim etməyə çalışmışıq: 

 
B-4817 
4b 

Çarə yoxdur yara, əbsəm, ey gönül, yar istəmə!  
Dərdə çün dərman bulunmaz, rəncə timar istəmə!  
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Dünyanın yarından istərsən vəfa, əqlin qanı, 
Hasil olmaz nəsnəyi, fikr eylə, zinhar, istəmə!  
 
Münkirin iqrarı yoxdur həqqə, ey sahibnəzər,  
Həqqə iqrar eylə sən, münkirdən iqrar istəmə!  
 
Möhnəti çoxdur cahanın, zülmətindən gəl, saqın, 
 Ey gözüm aydınlığı, zülmətdən ənvar istəmə!  
 
Güzgünü arıtmayınca, ey liqadan bixəbər?  
Surətin görmək təmənna etmə, didar istəmə!  
 
Dünyanın miqdarı yoxdur, gər bilirsən qədrini, 
Qədrinə inanma, andan qədrü miqdar istəmə.  
 
Dəgmə naməhrəm nə bilsin aşiqin əsrarını,  
Məhrəm ol, əsrara gir, ya məndən əsrar istəmə.  
 
Bunca möhnət çəkməyincə hər dikəndən bir zaman,  
Bülbüli-aşiq kimi çağırma, gülzar istəmə!  
 
İstəyən murdarı kərkəsdir müdam, ey türfə quş,  
Həzrətin şahbazı ol, yəni ki, murdar istəmə!  
 
Varlığı fanidir, ey qafil, bəqasız dünyanın, 
 Şol bəqasızdan bəqa mümkün degil, var, istəmə!  
 
Gərçi həqdən vahid oldu nur ilə anəstunar, 
 Ey Nəsimi, çün ulaşdın nuruna, nar istəmə! 

 
 
5b-6a 
 

Mərhəba, еy bəhri-zatın gövhəri-yеkdanəsi, 
 Şəmi-vəhdətdir cəmalın, kün-fəkan pərvanəsi.  
 
Ta əbəd hüsnün önündə səcdеyi-şükr еylərəm,  
Еy cəmalın Kəbə, sənsən küntə-kənzin хanəsi!  
 
Hər ki, qəvvas oldu bildi vəhdətin bəhrində kim,  
Aləmin cismi sədəfdir, sənisən dürdanəsi.  
 
Еy mana, mişkin saçından gönlünü qurtar, dеyən  
Qanqı qafildir, səlasildən çözər divanəsi.  
 
Gözləri sеvda mеyindən aləmi məst еylədi,  
Gör nə mеydan əsrimişdir nərgisi-məstanəsi.  
 
Еy bu şеyda gönlümün dərdin soran hərdəm bana,  
Dərdini bildirməz ol, еşqin oduna yanəsi.  
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 Zahidin əfsanəsin qovsüylə еşqin halını,  
Aşiqin səminə sığmaz zahidin əfsanəsi.  
 
Möminin Kəbə yеridir, kafirin bütхanələr,  
Aşiqin dost işini dər Kəbəvü bütхanəsi. 
 
Buldu ləlindən Nəsimi nəfхеyi-ruhülqüdüs,  
Еy Nəsiminin həyatı, canımın cananəsi. 

 
7b 

Sən mana, dilbər, yеtərsən, özgələr yar olmasın,  
Bir olur yar iki olmaz, iki zinhar olmasın.  
 
Bağrımı doğrar fəraqın хarı, еy cənnət gülü,  
Növbahar olsun, gül olsun, arada хar olmasın.  
 
Kim ki, didarından özgə nəsnə istər, ya dilər,  
Yеtməsin həqdən nəsibi, əhli-didar olmasın!  
 
Firqətin dərdi məni biхabü giryan еylədi,  
Düşmənin ömrü tükənsin, bəхti bidar olmasın!  
 
Tutmuşam еşqinlə pеyman, qılmışam hüsnünlə əhd,  
Andan özgə əhdü pеyman, qövlü iqrar olmasın.  
 
Zülfünün dərdində, şaha, asılan Mənsur idi,  
Hər ki, Mənsur olmadı, zülfündəbərdar olmasın.  
 
Imdi ki, еynindən ayru kimsə хoşbimar ikən,  
Yarəb, ol nərgisdən özgə kimsə bimar olmasın.  
 
Еy Nəsimi, qılma yarın sirrini əğyara faş 
Ta ki, yar olsun bu sirrə məhrəm, əğyar olmasın. 

 
A-426  
(11b) 

Mərhəba xoş gəldin ey ruhi-rəvanım mərhəba, 
Ey şəkkərləb yari-şirin laməkanım, mərhəba. 
 
Çün ləbin cami-Cəm oldı nöfhəyi-ruhülqüdüs, 
Ey cəmilim, ey cəmalım bəhrü kanım, mərhəba. 
 
Gönlümə hiç səndən özgə nəsnə layiq görmədim,  
Surətim, əqlim əqulim cismi-canım, mərhəba. 
 
Ey mələk surətlü dilbər, can fədadır yolına, 
Çün dedi ləhmikə ləhmi qanə qanım, mərhəba. 
 
Gəldi yarım naz ilə sordı, Nəsimi, nicəsin?  
Mərhəba, xoş gəldin ey xırda dəhanım, mərhəba 
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A-336 
 

Sünbülün əbrində yüzünün mahı çün pünhan idər,  
Kafəri islam içün ol qarəti-iman idər.  
 
Ənbərəfşan zülfünü dağıtma nəsrin üzrə kim,  
Aşiqin halı pərişan, didəsin giryan idər. 
 
Gərçi ləlin can virür aşiqlərə Isa kimi,  
Gözlərin sеvda mеyindən əsrümişdir, qan idər.  
 
Gəl məni qurtar fərağından ki, kafər canına, 
Damu еtməz şol əzabı kim, mana hicran idər.  
 
Ləlü mərcanın gözündən aхıdar dürdanələr,  
Gör bu ənamı mana kim, ləl ilə mərcan idər.  
 
Gül yanağın həsrətindən ağlayam, еyb еtmə kim, 
 Bülbülü şövqündə giryan şol güli-хəndan idər.  
 
Sorma еşqin dərdinə dərman amə kim,  
Yarə sor anı ki, aşiqün dərdinə dərman idər.  
 
Zülfü хalından Nəsimi əbcədi qıldı tamam,  
Şimdi yüzindən bəyani-surəti-rəhman idər. 

 
A-4175 
16b 

 
Gəl, ey dilbər, məni gör kim, necə xoş yanaram sənsiz,  
Odundan acı hicranın su oldum, axaram sənsiz.  
 
Xəyalin gəlmiş, ey huri, gözüm qarşısında turmuş,  
Fəraqindən yanır bağrım, xəyalə baxaram sənsiz.  
 
İki aləmdə məqsudum xəyalinə buluşmaqdır,  
Zəmirim, niyyətim oldur, qaçan fal açaram sənsiz.  
 
Amansız firqətin hər dəm bu viran gönlümün şəhrin,  
Əsasi-rəsmini yıqar, nicəkim yaparam sənsiz.  
 
Gəl, ey məhbubi-ruhani ki, ğəmdən boynuma hər dəm,  
Firaqin, həsrəti şövqün ipini taqaram sənsiz. 
 
Nəsimi canını eşqin yolunda eylədi qurban,  
Anın adın bu mənidən qan ilə yazaram sənsiz. 
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59a 
 

Çarə yoxdur yarə, əbsəm, ey gönül, yar istəmə!  
Dərdə çün dərman bulunmaz, rəncə timar istəmə!  
 
Dünyanın yarından istərsən vəfa, əqlin qanı, 
Hasil olmaz nəsnəyi, fikr eylə, zinhar, istəmə!  
 
Bivəfadır çün bu aləm kimdən istərsən vəfa, 
Bivəfa aləmdəsən yari-vəfadar istəmə! 
 
Gül bulunmaz bu dikənli dünyanın bağında çün, 
Əbsəm ol, bihudə gülsüz yerdə gülzar istəmə. 
 
Bunca möhnət çəkməyincə hər dikəndən bir zaman,  
Bülbüli-aşiq kimi çağırma, gülzar istəmə!  
 
Dünyanın sevgisi ağır yük imiş, məndən eşit, 
Nəfsini yük etmə ana, ey səbəbi-yar istəmə! 
 
Bir əmin məhrəm bulunmaz, ey Nəsimi, çün bu gün, 
Xəlqə faş etmə bu sirri kəşfi-əsrar istəmə! 

 
D-357 
113a 

Gönlümün viranəsində gənci-pünhan bulmuşam,  
Olmuşam şol mahə qurban, canü canan bulmuşam.  
 
Küfr əgər iman degilsə, bəs niçün düşmüşki, mən,  
Küfri-zülfün həlqəsində nuri-iman bulmuşam.  
 
Xızr əgər zülmətə irdi, istədi abi-həyat,  
Mən dodaqın çeşməsində abi-heyvan bulmuşam.  
 
Dişlərin əksi, nigara, könlümə nəqş olalı,  
Gözlərim bəhrindəhər dəm dürrü mərcan bulmuşam.  
 
Rövzeyi-rizvanədəvət qılma, ey zahid, məni,  
Xaki-dərgahında mən səhni-gülüstan bulmuşam.  
 
Ey Nəsimi, canımı şol mahəqurban eylərəm,  
Gör nəgöyçək şol hilali-maha qurban, bulmuşam. 
 

114a 
Əhdə vəfa qılmadı yari-vəfadarımız,  
Yar ilə gör kim, necə düşdü əcəb karımız.  
 
Qəmzələrin sirrini canda dedim saxlayım,  
Dışrə buraxdı könül pərdədən əsrarımız.  
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Eşqə əlac eyləmə, dərdinəsəbr eylə, dur,  
Gör ki, nə dərman qılır yari-vəfadarımız.  

 
Kim ki, səni sevmədi, eşqinə can vermədi,  
Yoxdur anın həqqinə zərrəcə iqrarımız.  
 
Zahid əgər aşiqə münkir olur, ğəm degil,  
Həqq bizə oldu əyan, qalmadı inkarımız.  
 
Batina kar eylədi eşqü rüxün şöylə kim,  
Tənə urar altunun rənginə rüxsarımız.  
 
Gərçi Nəsimi sözün dadını verdi, vəli  
Dadə gətirdi anı ləfzi-şəkərbarımız. 

 
 
115a 

Götür niqabüvü xəlqə görün, ey şəmsü qəmər,  
Görüb utana ləbindən nəbatü qəndü şəkər.  
 
Gözünü nərgizə kimdir ki, bənzədir, yarəb,  
Ol qafilü bixəbər gər kim, necə qıldı nəzər.  
 
Əbrü ənbər utandı cəmalını görəli,  
Saçın xəyalına düşdü həmçü şamü səhər. 
 
Səni bu lütf ilə kimdir deyən ki, ey dilbər,  
Bu surət ilə sənə kim dedi ki, üştə bəşər!  
 
Əzəldə düşdü cəmalın təcəllisi Turə,  
Ey Musa, anı mənə sor ki, narə yandı şəcər. 
 
Qələndəri ilə təcrid fəna üçü birdir,  
Nəqəm bu üçünə aləm olursa zirü zəbər.  
 
İrişdi möcüzü həqqin Nəsimiyə çün kim,  
Anın içün ki, ana həq dedilər əhli-nəzər. 

 
Əlimizdə olan imkanlar vasitəsi ilə dahi şairimiz İmadəddin Nəsiminin şeirlərinin yer 

aldığı cünglər haqqında məlumat toplayıb burada qeyd etməyə çalışdıq. Ümid edirik ki, bizim 
bu məqaləmiz Nəsimi irsinin gələcəkdə daha mükəmməl bir şəkildə tədqiq olunmasında 
yardımçı olacaqdır. 
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Tunzale Seyfullayeva 
Imadaddin Nasimi’s poems in djunks  
The article briefly deals with the life and activities of Imadaddin Nasimi, the well-

known Azerbaijani poet of the 14th century. The paleographic description of the poet’s poems 
in djunks which are preserved in the Institute of Manuscripts named after Mahammad Fuzuli 
of ANAS are presented in the article. Besides, the samples of these poems are also given in 
the article.  
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Tунзале Cейфуллаева 
Стихотворения Имадеддина Насимив джунгах 
В статье коротко повествуется о жизни и творчестве одного из известных поэтов 

Азербайджанской литературы ХIV века Имадеддина Насими. На рукописных книгах 
хранящихся в Институте рукописей имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана 
имеется палеографическое описание стихотворений поэта, в то же время представлены 
образцы из стихотворений имеющиеся в рукописях 
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Görkəmli yazıçı, tədqiqatçı alim Mirzə İbrahimovun Azərbaycan ədəbiyyatının XIV-
XVI əsrlər mərhələsindəki təriqət meyllərinin xarakteristikası, onun nümayəndələri barədə el-
mi fikirləri böyük maraq doğurur. Bu sırada Nəsimi yaradıcılığının təhlili əsas yerlərdən birini 
tutur. M.İbrahimov 1973-cü ildə yazdığı “Odlar yurdunun Prometeyi” və “Söz mülkünün sul-
tanı” adlı iki tədqiqat məqaləsində Nəsiminin həyatı, şəxsiyyəti, ictimai-fəlsəfi görüşləri, ya-
radıcılığı və s. barədə geniş təhlillər aparmışdır. 

Bu məqalələr göstərir ki, görkəmli akademik Nəsimi yaradıcılığı ilə əlaqədar bir çox 
məqamlara aydınlıq gətirmək iqtidarındadır. Hər şeydən əvvəl, biz görürük ki, M.İbrahimo-
vun Nəsimiyə münasibəti birtərəfli səciyyə daşımır. Nəsimi orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyya-
tının bütöv bir şəxsiyyəti kimi təqdim olunur və yeri gəldikcə onun yaradıcılığının xarakteris-
tikası Şərq və Qərb ədəbi dəyərləri kontekstində açıqlanır. Çünki məqalə müəllifi Nəsimini 
bir ədəbiyyat çərçivəsinə sığmayan, düşüncələri bəşəri miqyasda yer alan sənətkarlar sırasında 
görür: “Nəsimidə Avropa intibah ədəbiyyatı ilə səsləşən ideya və motivlərin böyük yer tutdu-
ğuna şübhə yoxdur. Nəsimi Şərq intibah ədəbiyyatının ən böyük simalarından biridir. Həm də 
son dərəcə orijinal, hətta nadir dərəcədə orijinal simadır. O, Şərq və Avropa intibah ədəbiyya-
tının o cür şairlərindəndir ki, onların yaradıcılığında azadlıq idealı, qabaqcıl fəlsəfi-siyasi gö-
rüşlər bədii yaradıcılığının, poetik təfəkkürün mündəricəsini təşkil edir” (1, 133). 

Məqalədə Nəsiminin formalaşdığı mühit, məkan, tarix və s. barədə yer alan fikirlərdə 
təkcə Nəsiminin yaşadığı yer və dövr xarakterizə edilmir. Bu xarakteristikada X-XIV əsrlər 
Azərbaycan, Qafqaz və Yaxın Şərqin ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni mühiti özünə yer alır. Mə-
sələyə geniş arenada münasibət Nəsimi poetik dünyasının bütün çalarları ilə təqdim etməyi 
müəllifə imkan verir. Bu mənada hər iki məqalədə Nəsimi irsi həm fərdi yaradıcılıq nümunəsi 
kimi, həm də Qərb və Şərq ədəbi dəyərləri ilə qarşılıqlı əlaqədə təhlil olunur. Araşdırmanın bu 
şəkildə aparılması Nəsimi yaradıcılığının forma, məzmun, ideya xüsusiyyətlərinin özünəməx-
susluğunu üzə çıxarmaqda müəllifə kömək edir. Bu təhlillərdə Nəsimi ilə bağlı bir çox sualla-
ra cavab tapmaq mümkündür. Nəsiminin formalaşdığı tarixi şərait, ədəbi-bədii mühit, Nəsimi 
poeziyasının mündəricəsi, dil, ifadə gözəllikləri, Nəsimi poeziyasında insan problemi, kamil-
ləşmə məqamı, hürufilik, onun mahiyyəti və s. cəhətlər cavablananlar sırasındadır. Şübhəsiz, 
Nəsimi yaradıcılığını hürufilikdən kənarda düşünmək mümkün deyildir. M.İbrahimovun Nə-
simi ilə bağlı elmi mülahizələrində onun hürufilik təlimində oynadığı rol, yaradıcılığında hü-
rufizmin yeri və s. mərhələlər əsaslı yer tutur. 

M.İbrahimov hürufizmi hərflərin ilahiləşdirilməsi və Allah, insan, maddi aləm məsələ-
lərinə dini-fəlsəfi münasibət kontekstində izah edir. O, hürufizmə məxsus hərflər nəzəriyyə-
sindən danışarkən Fəzlullah Nəimidən sitat gətirir, 28 və 32 hərfin müqəddəsliyini, bütün var-
lığın bu hərflərlə dərk olunması fikrinə münasibət bildirir: “Hürufizm hərf sözündən yaranıb 
və zahirən ərəb əlifbasının 28, fars əlifbasının 32 hərfini müqəddəs elan edən, bütün varlığın, 
Allahın və insanın hərflərdəki sirlərin dərk olunması ilə dərk oluna biləcəyini söyləyən icti-
mai-dini cərəyandır. Əslində hürufizm insanı ilahiləşdirməyə inandırıcı dəlil axtarırdı. Bu 
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məqsədlə o deyirdi ki, insanın üzü elə bir lövhədir ki, orada Quranın bütün ayələrini ifadə 
edən 28-32 hərf həkk olunmuşdur. Bu, Allahın, dinin dediyi “lövhi-məhfuz”dur, yəni ilahi sir-
ləri saxlayan lövhədir. Bu müddəanın məntiqi nəticəsi belədir ki, Allah insanı yaradanda özü-
nü nəzərdə tutmuşdur”(1, 142).Bu fikirlər sovet dönəmində yazılsa da, M.İbrahimov elmi-ta-
rixi həqiqəti saxlamaqla hürufizmə obyektiv yanaşmışdır. M.İbrahimovun bu fikri milli-mə-
nəvi, elmi-fəlsəfi və dini dəyərlərimizin düzgün təhlilinin aparılmasına şəraitin yarandığı 
müstəqillik dövrü tədqiqatlarındakı hürufizmlə bağlı fikirlərlə üst-üstə düşür. Prof.Yaqub Ba-
bayev yazır: “Hürufilikdə Allah, hərf (söz-kəlam), insan, maddi varlıq və 4 ünsür münasibət-
ləri bir-biri ilə əlaqəli, tam və bütöv bir vəhdət halında götürülür: Hər şey Allahdır → hər şey 
28 və 32 hərfdir (yəni söz və kəlamdır) → hər şey həmin hərflərin sirrinə vaqif olan insandır 
→ hər şey maddi varlığın əsasını təşkil edən 4 ünsürdür. Hürufilər əzəli və əbədi olan zatın 
(xaliq) təcəllisindən zühur edən varlığın yaradılış nizamını bu sistemdə qəbul edirdilər: Allah 
→ söz → kainat → insan” (2, 204). 

Göründüyü kimi, M.İbrahimovun Nəsimi yaradıcılığı, eyni zamanda hürufiliklə bağlı 
görüşləri təriqət problemləri kontekstində son dövrün obyektiv təhlilləri ilə üst-üstə düşür. 
Digər baxımdan M.İbrahimov hürufizmdən danışarkən onu sırf dini cərəyan kimi təqdim 
etmir. O, hürufizmi dinamik, dialektik inkişafda göstərməklə hürufi şairlərin həyatdakı mütə-
madi dəyişikliklərin mövcudluğu üzərində dayandığını xüsusi vurğulayır. 

Tədqiqatçı alim Nəsimi poeziyasındakı insan anlayışı ilə hürufilərin insana yanaşması 
arasındakı uyğunluğa xüsusi fikir verir. Nəsimi poeziyasında insan uca, bütün xalqlardan üs-
tün tutulduğu kimi, hürufilikdə də insanın Allahın özünəbənzər yarandığı, varlığın insan üçün 
xəlq olunduğu və hər şeyin insanın xatiri üçün yaradıldığı ideya şəklində ortaya atılır. Ona gö-
rə də M.İbrahimov qeyd edir ki, Nəsimidə insan modeli hürufi təlimində yer alan insan mo-
deli ilə tam eynidir. Alimin bu fikirləri istər Nəsimi yaradıcılığının, istərsə də hürufiliyin va-
cib xüsusiyyətlərindən birinin düzgün araşdırıldığını sübut edir. 

Deyilənlərlə yanaşı alimin Nəsimi ilə bağlı qələmə aldığı geniş həcmli məqalələrində 
mübahisəli məqamlar da yox deyil. Həmin mübahisəli məqamların bəziləri o dövrdə nəsimi-
şünaslığa baxışda sovet ideologiyasının xarakterindən, bəziləri isə müəllifin şəxsi qənaətlərin-
dən irəli gəlirdi. 

Məlum olduğu kimi, sovet dönəmindəki araşdırmaların çoxunda Nəsimi panteist şair ki-
mi qələmə verilir, onun yaradıcılığında daha çox dünyəvi məhəbbət axtarılırdı. H.Araslı, 
M.Quluzadə, C.Qəhrəmanov, Ə.Səfərli, X.Yusifli və s. ədəbiyyat tarixçiləri sənətkarı panteist 
şair kimi təqdim etmişlər. M.İbrahimov da həmin alimlərin cərgəsindədir. Əlbəttə, bu yanlış-
lıq sovet dönəmində elmdə mövcud olan Avropasentrizm nəzəriyyəsinin təsiri ilə baş verən 
bir hadisə idi. Avropada və ümumiyyətlə, Qərbdə həmin tendensiya hələ də qalmaqdadır. Av-
ropanın bütün sahələrdə, o cümlədən elmdə və fəlsəfədə Şərqdən üstün olduğunu iddia edən 
Avropasentristlərə görə panteizm də qərb fəlsəfəsinin nailiyyətlərindən biridir. Şərqi Avropa 
ilə müqayisə edən Avropa və sovet alimləri bir sıra şərq şairlərində, mütəfəkkirlərində, xüsu-
silə də sufi və hürufi şairlərdə, filosoflarda panteizm elementləri tapırdılar. Həmin təsir Azər-
baycan ədəbiyyatşünaslığında da özünü büruzə verirdi. Nəsimişünas alim M.Quluzadə ya-
zırdı: “Panteist Nəsimidə məhəbbət məsələsində də ikilik – dünyəvi və ilahi məhəbbət yox-
dur. Onun tərənnüm etdiyi eşq yalnız dünyəvi eşqdir”(3, 55). 

Bu kiçik sitatda siyasi-ideoloji qəlibdən irəli gələn iki yanlışlıq özünü göstərir. 1. Nəsi-
mini panteist şair hesab etmək; 2. Onu daha çox dünyəvi eşqin tərənnümçüsü adlandırmaq. 
Bu tendensiyanı biz M.İbrahimovun məqalələrində də görürük. Əslində isə İ.Nəsimi panteist 
şair yox, “vəhdəti-vücudçu”dur. Onun yaradıcılığında dünyəvi eşqin tərənnümünə müəyyən 
dərəcədə yer verilsə də, o, daha çox ilahi eşqin təsvir və təbliğatçısıdır. 

Onu da əlavə edək ki, həqiqətən də, panteizmlə “vəhdəti-vücud” fəlsəfəsinin ortaq, bir-
birinə oxşayan, üst-üstə düşən cəhətləri çoxdur. Elə bu səbəbə görə də Avropa və sovet alim-
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ləri “vəhdəti-vücudçu” Nəsimini çox zaman panteist sənətkar kimi dəyərləndirmişlər. Halbuki 
bu iki dini-fəlsəfi baxışın əsaslı fərqləri də vardır. 

M.İbrahimovun mülahizələrində mübahisə doğuran məsələlərdən biri də F.Nəiminin 
həbs olunduqdan sonra müridlərinə ünvanladığı “Vəsiyyətnamə” adlandırılan məktublarında 
adı çəkilən Seyid Əlinin kimliyi məsələsidir. XX əsrin 70-80-ci illərində aparılmış tədqiqat-
larda bir qayda olaraq Seyid Əlinin İ.Nəsimi olduğu fikri qəbul edilir. M.İbrahimov da bu fik-
rə şərik çıxır və yazır: “Nəimi “Vəsiyyətnamə”də ən yaxşı müridləri sırasında əsil adı Seyid 
olan Nəsiminin adını çəkir, kiçik qızı İsməti Gilana aparmağı məsləhət görür və ümid edir ki, 
“bəlkə, Seyid gəlib oraya çıxdı”. Başqa bir yerdə İsmətə və Ayişəyə salam göndərərək yazır: 
“Seyid Əli onlarla birgə olsun, uşaqlarımızın məhrəmidir, bacardığı qədər böyüyündən ayrıl-
masın”. Nəhayət, o, İsmətin Nəsimiyə getməsini məsləhət görərək yazır: “Əgər razılıq versə-
lər övladların kiçiyini (yəni İsməti – M.İ.) Seyid Məhəmməd oğlu Seyidəliyə verin”(1, 131). 
Göründüyü kimi, alim Seyid Məhəmməd oğlu Seyidəlinin İ.Nəsimi olduğunu birmənalı şəkil-
də qəbul edir. Lakin son illərin araşdırmaları nəticəsində bəlli olmuşdur ki, “Vəsiyyətnamə”də 
adı çəkilən Seyid Əli İ.Nəsimi yox, Nəiminin xas müridlərindən və özünə canişin təyin etdiyi 
doqquz nəfərdən biri olan Əbülhəsən Əliyül Əladır. 

Haqqında söhbət açdığımız məqalələrdə etiraz doğuran fikirlərdən biri də tədqiqatçının 
hürufizmi “feodal hakimiyyətinə və Teymur işğallarına qarşı xalq etiraz və narazılığının, yəni 
ictimai oppozisiyanın ifadəsi” (1, 142) hesab etməsidir. Belə bir qənaət ifrat siyasi-sosioloji 
baxışın məhsulu kimi qəbul edilə bilər. Çünki hürufilik, ümumiyyətlə, cəmiyyətdəki bütün cə-
haləti aradan qaldırmaq, daha doğrusu, cahil insanı kamil bəşər övladına çevirmək missiyasını 
izləyirdi. Həmin cahil insan istər ixtiyarlı, istər ixtiyarsız, istər varlı, istər kasıb, istər hakim, 
istər məhkum olsun, hamıya eyni dərəcədə şamil edilirdi. O ki qaldı Teymur hakimiyyətinə və 
feodal zülmünə etiraz məsələsi, hürufilər, doğrudan da, bunların hər ikisinə qarşı çıxış edir-
dilər. Çünki o zaman işğal və zülm bu iki ictimai qrupun timsalında hürufilərin etiqad və 
inanc qapısını döyür, ədaləti, bərabərliyi təmin etmək niyyətinin qarşısına çəpər çəkirdi. 

M.İbrahimovun qənaətləri içərisində belə bir fikri də məqbul saymaq doğru görünmür: 
“Bəzi məsələlərin şərhində Nəimi materializmə yaxınlaşır”(1, 145). Bu tezisdə Marksist-Le-
ninçi ideoloji şüarın cizgisi aydın görünür. F.Nəimi və hürufilər materializmdən çox-çox uzaq 
idilər. Onlar Quranı və onun aid olduğu islam dinini, hər şeyin yaradıcısı olan Xaliqi qəbul 
edir, hər şeyə onun səbəb olduğunu, bütün varlığın, o cümlədən şüurun, ağıl və kamalın Allah 
tərəfindən xəlq edildiyini qəbul edirdilər. Sadəcə olaraq onlar bu əqidədə idilər ki, Allah hər 
şeyi öz zatından yaratmışdır. İlahi xassəyə və ruha malik insan da Allahın özünəbənzər xəlq 
etdiyi şərəfli məxluqdur. 
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Ulker Bakhshiyeva 
Nasimi in literary-easthetic meetings of M.Ibrahimov 
The object of the research of this article is the thoughts of M. Ibragimov about Nasimi - 

an outstanding poet of medieval Azerbaijani literature. The heritage of Nasimi is analyzed by 
M.Ibragimov as an example of personal creativity, and is also compared with the literary va-
lues of the West and the East. Due to these studies, we have extensive information about the 
work, form, content, concept and ideological features of Nasimi. 

The article discusses the essence of M. Ibragimov's scientific ideas about Nasimi. A 
special role in the article is given to the role of Hurufism in the works of Nasimi. 

 
 
Улькер Бахшиева 
Насими в литературно – эстетическом взгляде М.Ибрагимова 
Объектом исследования данной статьи являются мысли М. Ибрагимова о Насими 

- выдающемся поэте средневековой азербайджанской литературы. Наследие Насими 
анализируется М. Ибрагимовым как образец индивидуального творчества, а так же 
сравнивается с литературными ценностями Запада и Востока. Таким образом, благо-
даря этим исследованиям, мы распологаем обширной информацией о творчестве Наси-
ми, о форме, концепции и идейных особенностях. 

В статье рассматриваются сущность научных представлений М. Ибрагимова о На-
сими. Особая же роль в статье отводится роли хуруфизма в творчестве Насими. 
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NƏSİMİ AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİNİN  
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Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

goyercin.mustafayeva@yandex.ru 
 

Tənqid, ədəbi fikir, ədəbiyyatşünaslıq ədəbiyyatın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ədəbiyya-
tımızda tədqiq, təbliğ və nəşr daim üstünlük verilən sahələrdən biri olmuşdur. Əsərləri ilə ədə-
bi mühitdə öz sözlərini deyən, Azərbaycan ədəbiyyatını düzgün istiqamətləndirən alimləri-
mizdən Həmid Araslı, Mir Cəlal, Feyzulla Qasımzadə, Məmməd Cəfər, Məmmədhüseyn Təh-
masib, Əli Sultanlı, Mustafa Quluzadə, Bəkir Çobanzadə, Məmməd Arif, Əli Nazim, Hənəfi 
Zeynallı, Yaşar Qarayev, Bəkir Nəbiyev, İsa Həbibbəyli, Teymur Kərimli və onlarla digər 
alimlər bu gün də cəmiyyətimizin tanıdığı bir çox qələm sahiblərinin, yazıçı və alimlərimizin 
müəllimi olmuş, özündən sonra böyük bir məktəb qoymuş, özünəməxsus mövzu dairəsi, üslu-
bu və təhlil tərzi olan, sanki müasir ədəbi prosesləri bu gün də izlənilən tənqidçilərdir. Onlar 
yaradıcılığı boyu klassik Azərbaycan şeir və dramaturgiyamızın problemləri ilə məşğul ol-
muş, onun inkişafına xidmət etmişlər. 

Şərq xalqlarının ədəbi-bədii fikir tarixinə, qədim türk, fars, ərəb dillərinə yaxşı bələd 
olan alimlərimiz tədqiqatlarında olduğu kimi, dərsliklərində də klassik Azərbaycan şeirinin 
incəliklərinin elmi-nəzəri şərhinə xüsusi diqqət yetirmiş, nəsilləri milli türkçülük ruhunda tər-
biyələndirmək, soykökünə bağlı məsələləri doğru-düzgün şərh etmək üçün əlindən gələni 
əsirgəməmişlər. Bu alimlər tənqid və ədəbiyyatşünaslığa həsr olunmuş əsər və məqalələri, sa-
də, lakin ağayana davranışı, tələbkarlığı, fikrini qısa, aydın çatdırmasıyla seçilən alimlərimiz-
dir. Onlar bu gün də cəmiyyətimizin tanıdığı bir çox qələm sahiblərinin, yazıçı və alimlərimi-
zin müəllimi olmuş, özlərindən sonra böyük bir məktəb qoymuş, özünəməxsus mövzu dairəsi, 
üslubu və təhlil tərzi olan, sanki müasir ədəbi prosesləri bu gün də izləyən tənqidçilərdir.  

Akademik Məmməd Arifin fikrincə, tənqidin vəzifəsi təkcə yazıçını, ədəbiyyatı istiqa-
mətləndirməklə, bədii, məhsulu saf-çürük edib zəif və güclü əsərləri seçməkdən ibarət deyil. 
Tənqid, ictimai həyatla ədəbiyyat arasındakı əlaqəni möhkəmlətməli, bədii əsərlərdə qoyulan 
əsələləriümumiləşdirərək dövrün ictimai-siyası problemlərini nə dərəcədə düzgün və dolğun 
əks etdirildiyini meydana çıxarmaqdır. 

Elməddin Əlibəyzadə qeyd edir ki, “Dilin inkişaf tarixində ədəbi şəxsiyyətlərin rolu bö-
yükdür. Dahi sənətkar öz sənət dühası, dil və üslubu ilə nəinki yaşadığı dövrü, hətta özündən 
sonrakı bir neçə dövrü də təsir altına alır. Azərbaycan zəminində Dədə Qorqud, Nəsimi, Fü-
zuli, Vaqif, M.F.Axundov və diğər sənətkarlarımız belə ədəbi şəxsiyyətlərdən olmuşlar. Bu 
sənətkarların fərdi üslubu bədii ədəbiyyatın üslubları silsiləsinin ümumi və eyni zamanda spe-
sifik inkişaf qanunauyğunluqları ilə vəhdət təşkil etmişdir. Başqa sözlə, görkəmli yazıçının, 
klassik sənətkarın fərdi üslubu bədii ədəbiyyatın üslublarının inkişaf qanunauyğunluqları ilə 
əlaqədardır və ondan təcrid edilə bilməz.” (3, s.13)  

 
Gərçi Nəsimi sözün dadını verdi, vəli 
Dadə gətürdi anı ləfzi-şəkərbarımız 
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deyən Nəsimi bir ədəbi şəxsiyyət idi. Anadilli sözün, sənətin, şeirin zirvəsini fəth etdiyi 
kimi xalq mövqeyində duraraq anlaşıqlı, “dadlı” dillə yazırdı. Şair klassik Azərbaycan ədə-
biyyatı tarixini tədqiq edən dünya şərqşünasları və türkoloqlarının daim diqqət mərkəzində ol-
muşdur. Onun əsərləri əsasən başqaları tərəfindən köçürülərək zəmanəmizə qədər gəlib çıx-
mışdır. Nəsimi sözə dəyər verən şairdir. O, şeirlərində, xüsusi ilə rübailərində hikmətli sözlər-
dən məharətlə istifadə etmişdir.  

Görkəmli alimimiz Teymur Kərimli yazır ki, “Bu gün də insanlar öz nəfslərinin ucbatın-
dan öz qardaşlarına zülm еdir, onların bədbəхtliyinə laqеyd qalırlarsa, hətta bəzən bu bədbəхt-
likdən patoloji ləzzət alırlarsa, dеməli, Nəsimi sənəti yaşayır və humanist idеyaların təntənəsi 
uğrunda mübarizədə tərəqqipərvər bəşəriyyətin havadarı, silahdaşı kimi çıхış еdir. Əgər Nəsi-
mi sənətindəki dərin humanizm qlobal-bəşəri mahiyyət daşıyırsa, onun yüksək poеtik sənət-
karlığı, dilinin şirinliyi və aхıcılığı, hеyrətamiz poеtik ritmikası öz doğma хalqına хidmət еdir, 
onun еstеtik zövqünün kamilləşməsində başqa klassiklərimizlə çiyin-çiyinə gеdir.”(5, s.9). 

Məmməd Arifin fikrincə: “Füzulidən öyrənmək mütləq qəzəl yazmaq demək deyildir. 
Füzulidən öyrənmək,onun kimi təmiz və ürəkdən doğan təbii hisslərlə yazmaq, onun kimi 
ehtirasla sözün bütün qüvvəsi ilə yazmaq oxuculara tam bədii bir zövq vermək deməkdir.” (6, 
s.136). 

Nəsimini lirik şair adlandıran M. Arif onu Füzulidən fərqləndirir. Nəsimi şeirində şüur 
və mühakimə hiss və ehtirasa üstün gəlir. Onun lirik qəhrəmanı özünü bəzən Məcnuna oxşat-
sa da, məhəbbətin od və atəşindən şikayət etsə də, Füzulidə olduğu kimi, “bəlayi-eşqə” müb-
təla olmağa can atmır, məhəbbət əzabından həzz almır, bir o qədər də ah-nalə etmir. Nəsimi-
nin gözələ münasibətində heyranlıq, gözəli dərk etmək layiqincə qiymətləndirmək meyli əsas-
dır. O, gözəli heyranlıqla tərənnüm edir, qadını ilahiləşdirir. Şair üçün gözəl insani məhəbbətə 
layiq olmaqla bərabər, ehtirama da layiqdir: çünki insandır. O, həm də qeyd edir ki, Nəsimi 
poeziyasına yanaşdıqda onun təbliğ etdiyi mütərəqqi fikirlərin uğur qazanmasında, mürtəce 
dairələr üçün qorxunc mahiyyət kəsb etməsində bədii şeirin qüdrətini və rolunu qeyd etmə-
mək olmaz. 

Məmməd Arif Dadaşzadə Nəsiminin yaradıcılığında insan azadlığının daim yüksək 
mərkəzdə durdugunu və bunun üçün şairin daim canı bahasına mübarizə apardığını qeyd 
edərək “Azərbaycan ədəbiyyatında ilk dəfə Xaqani, Nizami kimi böyük humanist sənətkarlar 
insanın insan tərəfindən alçaldılmasına qarşı çıxaraq etiraz səslərini qaldırmışlar. Onların mü-
tərəqqi ənənəsini doğma dildə davam etdirən ən böyük mütəfəkkir şair isə Seyid Əli İmadəd-
din Nəsimi oldu. Məğrur şəxsiyyət, nadir istedadlı şair Nəsimi insan şəxsiyyətinin alçaldılma-
sı ilə heç cür barışa bilmir, bütün varlığı ilə bu ədalətsizliyə kəskin etiraz edirdi.” (7, s.98). 

Şairin həyat və yaradıcılığı haqqında ədəbiyyatşünas alim, akademik Həmid Araslı 
1942-ci ildə “Fədakar şair (İmadəddin 14 Nəsimi)” oçerkini qələmə almışdır. O, həmçinin 
M.Rəfili ilə birgə “Qədim ədəbiyyat” (Nəsimidən bəhs olunur, 1942, 1945), “İmadəddin Nə-
simi” (1972) və Nəsiminin 600 illik yubileyi ərəfəsində nəşr olunan “Nəsimi” (Azərbaycan, 
rus, ingilis, fransız, alman, ərəb, fars dillərində, 1973) kitablarında şairin həyatının bəzi qaran-
lıq məqamlarına aydınlıq gətirmiş, Nəsimi şeirinin dil və poetik ifadə gözəlliklərindən söz aç-
mışdır. Həmid Araslı Məhsəti xanıma, Xaqaniyə, Nizamiyə, Nəsimiyə, Saib Təbriziyə, Füzu-
liyə, Vidadiyə, Vaqifə həsr etdiyi tədqiqatları XX əsrdə zamanın siyasi, sosioloji, nihilist, pro-
letkult, solçu və s. tufanlarından keçmiş və həqiqi qiymətlərini qoruyub saxlamış, ali məktəb 
proqramlarının, akademik tədqiqatların məktəbinə çevrilmişdir. O, Azərbaycan xalqının mə-
dəniyyətinə, ədəbiyyatına bəxş etdiyi zəngin mədəni-mənəvi qüdrətli söz incilərini meydana 
gətirmiş ustadlarımızdan biri də dahi şairimiz İmadəddin Nəsiminin olduğunu qeyd etmişdir.  

Akademik Həmid Araslının təqdiqatçılarından olan Vüsal Səfiyevanın “Akademik Hə-
mid Araslının folklorşunas irsı” kitabında: “Alimin Nəsiminin ilk araşdırıcılarından sayıldığı-
nı, “Fədakar şair” oçerki, elmi məqalələr və Nəsimi əsərlərinin nəşrlərinə müqəddimələr yaz-
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dığını, şairin Şərqin zəngin poetik fəlsəfi fikirlərilə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xüsusi 
mərhələ təşkil etdiyini vurğulayır.” (8, s.75). 

Azərbaycan dilində gözəl şeir nümunələri yaratması, ana dilindən başqa ərəb və fars dil-
lərində də yazmış olduğu divanları, Nəsiminin adının öz vətənindən çoх-çoх uzaqlarda, bütün 
Şərqdə də şöhrətlənməsinə səbəb olmuşdur. Şeirimizin humanist ideyalarla, yeni məzmun, an-
laşıqlı tərzi və bədii lövhələrlə daha da zənginləşməsində şairin misilsiz xidmətləri böyükdür. 

Tədqiqatçı qeyd edir ki: “Alimin fikrincə, Nəsimi dünya poeziyası içərisində diqqətəla-
yiq yer tutan əsərlərində, daim insanın böyüklüyünü, məhəbbətini və şəxsiyyətin azadlığını 
tərənnüm etmişdir. Şairin əsərləri Azərbaycan dilində yaranan şeirin inkişafında öz mütərəqqi 
xüsusiyyətləri ilə mühüm rol oynamışdır. Çox mürəkkəb və ziddiyyətli bir inkişaf yolu keç-
miş olan istedadlı sənətkar Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində yaranan fəlsəfi şeirin əsasını 
qoymuşdur.”(8, s.76). 

Ömrü boyu gəzib-dolaşan və dərviş həyatı keçirən Nəsimi daimi yaşayış yerinin adını 
çəkmir, özünü dərviş hesab edirdi. Amma bu dərviş adi dərviş deyil, Haqq aşiqi idi. I Sultan 
Muradın zamanında Bursa və Anadoluda hürufilər çox ciddi şəkildə cəzalandırılırdı. Şair bu 
yerlərdə hürufiliyi təbliğ etdiyi üçün dəfələrlə həbs olunmuşdu. Ona görə də Nəsimi Anadolu-
da çox qala bilməyib Hələbə (Suriya) getmişdir. Hələb şəhərində hürufilik ideyalarını yayma-
ğa başlayan şair burada da təqiblərə məruz qalaraq zindana atılmışdır.  

Akademik Həmid Araslı qeyd edir ki: “Nəsimi şair və mütəfəkkir kimi öz zamanının ən 
qabaqcıl, mütərəqqi simalarından idi. Onun zəngin bədii irsi də, mənalı həyatı və faciəli aqi-
bəti də böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir. Nəsimi bir insanpərvər kimi, insan dostu kimi əsrlər 
arxasından irəliyə, gələcəyə baxırdı. Onun gözəl fikirləri, xoş arzuları, böyük sənət əsəri olan 
şeirləri bu gün daha yüksək qiymətləndirilir.” (2, s.16).  

Mənbəyini xalq ruhundan almış gözəl üslubu ilə, orta əsrlər Azərbaycan dilinin bütün 
dolğunluğu və rəngarəngliyini əks etdirən sənətkarın yaradıcılığı bir sıra xalqların bədii-icti-
mai fikrinin inkişafına da qüvvətli təsir göstərmişdir. Nəsimi Nizami, Хaqani, Məhsəti, Şirva-
ni, Mahmud Şəbüstəri və Marağayi kimi dahilərin əsərlərindən bəhrələnmiş, еyni zamanda 
Yaхın Şərqin görkəmli şairlərinin: Cəlaləddin Rumi, Rudəki, Sədi, Əttar və başqa klassik 
şairlərin əsərlərini dərindən öyrənmişdir.  

Vüsal SəfiyevaHəmid Araslının Nəsimi yaradıcılığına verdiyi yüksək qiyməti qeyd 
edərek yazir: “Alim bu tədqiqat əsərində XIV əsrin ağır illərində Azərbaycan xalqının zəngin 
vətəninin hələ monqol istilaçılarının talanından yaxa qurtarmadığına işarə edərək həmin dövr-
də yurdumuzun Orta Asiyadan hücum edən Teymur ordularının atlarının ayağı altında tapdan-
dığını da ürək ağrısı ilə qeyd etmişdir. İmadəddin Nəsiminin yaşadığı tarixi dövrün işıqlandı-
rılması fonunda bu əzmkar şairin həyatı, adı, dövrünün müdrik alimi təbrizli Fəzlullah Nəimi-
nin başçılığı ilə yaradılmış “Hürufilik” təriqəti, Nəsiminin bu təriqətdə tutduğu mühüm möv-
qeyi, xalq şeiri ruhunda gözəl qəzəllər yaradan şairin yaradıcılığının üstün bədii keyfiyyətləri-
ni dəyərləndirir”. (8, s.76).  

Nəsimi Şərq ədəbiyyatına gətirdiyi humanist idеyaları, insan ləyaqətinə, onun qüdrətinə 
olan yüksək inamını, şеirlərində insanı həyatın qurucusu kimi, tərənnüm еtmişdir. Nəsimi dini 
ifadələrdən gеniş istifadə edərək fikirlərini yaymağa çalışırdı. Şair şеirlərində cahil insanları 
tənqid еdir, həyat gözəlliklərindən ilham almağa çağırırdı. Şair ilk şеirlərini Hüsеyni təхəllüsü 
ilə yazmığa başlamışdır. Gənc yaşlarında Fəzlullah Nəimi ilə tanış olan şair hürufi görüşlərini 
qəbul еtmişvə bu dövrdən еtibarən şеrlərini ustadına hörmətən Nəsimi təхəllüsü ilə yazmışdır. 

Akademik Həmid Araslı Nəsiminin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində zəngin irs qoyub 
getdiyini vurğulamışdır: “Nəsimi Azərbaycan dilində şeirin ilk qəzəl nümunələrini yaradan, 
öz mütərəqqi fikirlərini yüksək bədii dildə ifadə etməyi bacaran qüdrətli sənətkarlardan biri 
olmuşdur. Onun ana dilindən başqa ərəb və fars dillərində də yaratmış olduğu divanlar şairin 
adının öz vətənindən çox-çox uzaqlarda, bütün Yaxın Şərqdə şöhrətlənməsinə səbəb olmuş-
dur.” (2, s.14)  
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Şair-filosof İmadəddin Nəsimi dərin, sarsılmaz inam və işıqlı ideal sahibi olub, öz həqi-
qətini, öz “ənəlhəqq”ini yalnız poeziyasının qüdrəti ilə deyil, şəxsi dönməzliyi, fədakarlığı ilə 
əfsanələrə çevrilmiş mərdanə və amansız ölümüylə təbliğ və təsdiq etmişdir. 

Həmid Araslı, Məmməd Arif Dadaşzadə kimi böyük tədqiqatçıların məktəbinin yetiş-
dirməsi olan görkəmli alim Teymur Kərimli qeyd edir ki, “Nəsimi dini ifadələrdən gеniş isti-
fadə yolu ilə fikirlərini yaymağa çalışırdı. O öz şеirlərində birinci növbədə cahil insanları tən-
qid еdir, həyat gözəlliklərindən ilham almağa çağırırdı. Onun istər didaktik, istərsə də məhəb-
bət mövzusunda yazılmış şеirləri, təbiət təsvirlərinə həsr olunmuş əsərləri oхucuların еstеtik 
zövqünü oхşayır. Şair еyni zamanda hakim təbəqənin zülm və ədalətsizliyini, istilaçıların qa-
rətçiliyini və onlara хidmət еdən ruhanilərin satqınlığını göstərən əsərlər də yaradırdı. O, mü-
asirlərini həyat və kainatın seirlərini öyrənməyə, biliyə, mövcud qanun-qaydalara açıq gözlə 
baхmağa çağırır, onları qəflət yuхusundan oyatmaq istəyirdi. Şairin hər üç dildə yazılmış şеir-
ləri bədii cəhətdən sənətkarlıqla işlənmişdir. Хüsusən onun ana dilində yazdığı əsərlər bütün 
türkdilli хalqlar üçün nümunə ola biləcək yüksək poеtik bir üslubda qələmə alınmışdır. Bir 
çoх başqa klassiklərimiz kimi Nəsimi yaradıcılığının, şairin bədii irsinin ölməzliyi, hər dövrdə 
kəsb еtdiyi yеni ictimai-fəlsəfi məzmun və yüksək sənətkarlığı ilə bağlıdır.” (5, s.8).  

“Nəsiminin ana dilində yazılmış və dünyanın müxtəlif kitabxanalarında əlyazma şəklin-
də saxlanılan “Divan”larını qarşılaşdırdıqda son dərəcə mürəkkəb və ziddiyyətli bir yaradıcı-
lıq yolu keçmiş, yaradıcılığa məhəbbət mövzusunda yazdığı şeirlərlə başlamış sənətkarın döv-
rün siyasi-ictimai, əxlaqi mövzularında gözəl əsərlər yaratdığı, öz dərin mənalı şeirlərində 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ana dilində yaranan fəlsəfi qəzəlin banisi olduğunu” aka-
demik Həmid Araslı qeyd edir. (1, s.67). 

Akademik İsa Həbibbəyli, “Nəsimi insanı sevməsi ilə bu gün bizim üçün əzizdir. Nəsi-
mi Azərbaycan dilinə, o dövrdə, bəlkə də ədəbi dil üçün hələ xarakterik olmayan dil və üslub 
məqamlarını gətirdiyinə görə bizə əzizdir. Nəsimi öz təfəkkür tərzinin yeniliyi ilə bizim üçün 
əzizdir. Nəsimidə çox yüksək və geniş şəkildə dünyaya, bəşəriyyətə məhəbbət hissləri öz 
əksini tapıb. Nəsimi ayrı-ayrı xalqları, 35 ayrı-ayrı dinlərin nümayəndələrini deyil, bütün in-
sanları, bəşəriyyəti sevir, bu onun şeirlərində özünü göstərir.” (4).  

Nəsimi sənəti bütövlükdə insan gözəlliyinə, insan qüdrətinə hеyranlıqla dolu bir himn 
kimi səslənir. Ancaq bu gözəllik, bu qüdrət dünyada bütün insanlara dеyil, yalnız özünü tanı-
mış, dərk еtmiş kamil insanlara хasdır. Məhz buna görə şair kamil insanı “canımın cananəsi” 
adlandırır, ona səcdə еtməyin vacib olduğunu göstərir. Kamil insanın gözəlliyinə səcdə еtmə-
yənlər, onun qarşısında hеyranlıq hissi kеçirməyənlər isə şairin fikrincə, Haqq yolundan az-
mış div, şеytan və qanmaz hеyvanlardır.  

Məmməd Arifin sözləri ilə desək,“Azərbaycan xalqı o xoşbəxt xalqlardandır ki, onlar 
dünya mədəniyyətinə bəşəriyyətin mənəvi sərvətini artıran ölməz sənətkarlar, şairlər ver-
mişlər”.(6, s.8). 
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M.A.Dadashzadeh, Isa Habibbeyli, Teymur Kerimli researched the magnificence of the turns 
and the poetical expressions of his poems. They highlighted the greatness of the genius master 
of versification, the poet Imadaddin Nasimi who enriched the depository of Azerbaijani 
culture and literature with the bright pearls of the word and thought.  
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М.А.Дадаш-заде, Иса Габиббейли, Теймур Керимли исследовали жизнь и творчество 
Имадеддина Насими, великолепие языковых оборотов и поэтических выражений его 
стихотворений. Они особо отмечали величие гениального мастера стихосложения, по-
эта Имадеддина Насими, обогатившего сокровищницу азербайджанской культуры и ли-
тературы яркими жемчужинами слова и мысли.  
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Məlum olduğu kimi, Nəsimi, əsasən, hürufi şairidir və bir hürufi sənətkarı olaraq insana 

münasibət və ümumiyyətlə, insan konsepsiyası onun poetik-fəlsəfi aləmində başlıca məsələdir. 
İnsan obrazı Nəsimi yaradıcılığında, əgər belə demək mümkündürsə, özünəməxsus statusa, 
xarakter və səciyyəyə malikdir. O həm bəşəri, həm də ilahi keyfiyyətlərə malikdir. Ümumiy-
yətlə, bu Azərbaycan şairinin poetik dünyasındakı insan obrazı bütün orta əsrlər Qərb və Şərq 
ədəbiyyatındakı insan obrazlarından daha əzəmətli, ülvi, möhtəşəm, uca görünür. Həm də 
özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. 

 Nəsimi yaradıcılığında insana adi bəşəri ölçülərlə yanaşmaq tamamilə yanlışlığa və 
qeyri-obyektivliyə gətirib çıxara bilər. Çünki şair adəm övladına ilahi varlığın bir zərrəsi və 
bir sıra ilahi sifətlərin daşıyıcısı kimi baxır və insan-Tanrı münasibətləri onun yaradıcılığının 
ən başlıca təsvir və tərənnüm obyektidir. Buna görə də sənətkarın insanına da məhz bu müstə-
vidə, Haqq-insan münasibətləri çərçivəsində baxmaq lazım gəlir. Mütəfəkkirin poeziyası bü-
tün mayasını və rişəsini, istər mövzu-məzmun, istər ideya, istər bədii-fəlsəfi, hətta sənətkarlıq 
baxımından məhz bu münasibətlərin hürufi yozumuna söykənən dini-fəlsəfi enerjidən alır. 
Nəsiminin eşq fəlsəfəsi, məhəbbəti, gözəli və gözəlliyi təsvir və vəsf ədası, bəşərə və bəşəri 
gerçəkliyə, ictimai varlığa və s. münasibəti də bu qaynaqdan qidalanır.  

 İnsan kimdir?, nədir? və nəyə qadirdir? Nəsimi poeziyasında bu suallara hürufilik eti-
qadının inanc hikməti baxımından cavab tapmaq mümkündür. Həm də həmin cavabın dini, 
fəlsəfi və bədii yozumu, məntiqi də mütləq mənada insan-Allah münasibətlərinə söykənir və 
nəticə etibarı ilə ona bağlanır. Həmin münasibətlər sisteminin məğzini, mahiyyətini və şaxələ-
rini isə ən ümumiləşdirilmiş şəkildə bir neçə tezis ətrafında cəmləşdirmək olar. Bu tezislər, 
əsasən, aşağıdakılardan ibarətdir:  

 ─ İnsan haqdır; 
 ─ Haqq insandadır;  
 ─ İnsan tövhid dinlərinə aid təsəvvür, inanc və şərhlərdə yalnız Tanrıya aid edilən bir 

sıra xassə və sifətlərə malikdir; 
 ─ İnsan vücudunda, xüsusilə onun camalında Haqqın müəyyən əlamət və nişanələri 

mövcuddur ki, bunlar Tanrının insanın surətindəki təcəlli atributlarıdır; 
 ─ İnsan çeşidli qeybi varlıqlarla eyniyyət təşkil edir.  
 ─ İnsan kainatdakı, o cümlədən yer üzündəki müxtəlif maddi varlıqlarla eyniyyət təşkil edir.  

İnsan haqdır. Bu hökm və baxış Nəsimi poeziyasında “insan kimdir?” sualına verilən cavabın 
və insan-Tanrı münasibətlərinin birinci əsas şərtini və rüknünü təşkil edir. Yəni ilahi və bəşəri 
gerçəkliyə hürufi prizmasından baxan, bu gerçəkliyi hürufi ideologiyasının boyadığı rənglərdə 
görən filosof -şair, hər şeydən əvvəl, adəm oğlunu birbaşa Haqq-təalanın özü kimi dərk və 
təqdim edir: 

Həq-təala adəm oğlu özüdür, 
Otuz iki həq kəlami sözüdür. 

Cümlə aləm bil ki, Allah özüdür, 
Adəm ol candır ki, günəş üzüdür. (12,585) 



“İMADƏDDİN NƏSİMİ: SƏLƏFLƏR VƏ XƏLƏFLƏR – ORTA ƏSRLƏR  
 ƏLYAZMALARI VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN TARİXİ PROBLEMLƏRİ” 

- 95 - 

Müəllif insanı mahiyyətcə ilahi varlıqla eyniləşdirərkən tövhidi təsəvvür və deyimlərdə 
yalnız Allaha aid edilən bir sıra termin səciyyəli ad və anlayışlardan istifadə edir. Məsələn: 
“Həqq”, “zat”, “vücudi-mütləq”, “fərdi-mütləq”, “vacib”,“faili-mütləq”, “rəhman”, “rəhim” 
və s. Bu cür sinonim bolluğu Tanrıya verilən ad və epitetlərin çoxluğu ilə bağlıdır: 

 
Vəhdəhü laşərik ilə şübhəsiz iştə zatəm, 

Yəni ki, ibtidasız zatəmü həm sifatəm.(12,397) 
...Faili-mütləqəm mən, həqləyəmü Həqəm mən, 
Də’ vidə ismi-məf’ul mə’nidə failatəm.(12,397) 
...Çərxi-məəlləq mənəm, faili-mütləq mənəm, 

Həqq iləyəm Həq mənəm, ayət ilə bəyyinat.(12,494) 
...Nəsiminin vücudi Fərd i- mütləq, 

Bu tövhidin əhəddəndir əsasi.(13,86) 
...Mən Vücudi-mütləqəm, mütləq dedim 

Həq tanıqdır, Həq bilir ki, həq dedim. (13,301) 
 
Birinci beytdə insanın ilahi varlıqla eyniliyi təkcə dərkolunmaz, lakin əzəli və əbədi xis-

lətə malik “zatəm”ifadəsi ilə deyil, həm də müsəlmanların gündə beş vaxt namaz zamanı zikr 
etdikləri “vəhdəhü-laşərik” (“O təkdir,şəriki yoxdur”)təbiri ilə də iqrar olunur.  

Yuxarıdakı misralardan da göründüyü kimi Nəsimi çox zaman I şəxsin ─“Mən”-in di-
lindən danışır. Zahirən elə gəlir ki, Haqqın özü və ona aid sifətlərin daşıyıcısı kimi hürufi şair 
yalnız özünü nəzərdə tutur. Lakin bu üsul Nəsimidə fikrin bəyanı üçün yalnız üslubi bir bədii 
fənddir. Əslində isə həmin I şəxsin ─ “Mən”-in arxasında dayanan subyekt qrammatik əla-
mətdən fərqli fəlsəfi-poetik ünvana malikdir. Daha doğrusu, şair az-az hallarda “Mən”─ de-
dikdə şəxs kimi bilavasitə özünü nəzərdə tutur. Onun I şəxsi ─“Mən”i isə çox zaman insan və 
ya insani-kamilə bərabərdir. Həmin “Mən” isə həm surət, həm məna etibarı ilə Haqq olmaqla 
bərabər, həm də Haqqı əyan və onun varlığını isbata yetirən dəlil kimi dərk edilir:  

 
Mən surəti-mə’ nidə Həqəm Həq 

Mən Həqqi əyan,əyan mənəm mən (12,337) 
 
 Yuxarıda verdiyimiz misaldakı “Həq iləyəm, Həq mənəm, ayət ilə beyyinat” misrasın-

da da eyni fikrin bədii ifadəsini görürük. 
 Şair bu yönümdəki məramını Quranın müvafiq ayəsi ilə də təsbitə çalışır: 
 

Ayəti “inni-ənallah”əm, bu narin nuriyəm, 
Həm münacatü təcəlli, həm Kəlimin Turiyəm. (12,423) 

 
Sənətkarın fikrincə Quranın “Ən-nəml”(“Qarışqalar”) surəsinin 9-cu ayəsindən götü-

rülmüş “inni-ənallah”əm(“mən Allaham”) ifadəsinin həm də insana mənsub edilməsi mən-
tiqcə Allahla insanın vahid həqiqət olduqlarının təsdiqidir. Bu fikir: 

 
Məndən mana mə’nidə müqərrəb, 

Bu surət ilə yəqin Xudasan ─ (12,544) 
 
beytində həm birbaşa (“Xudasan”), həm də dolayısı ilə (“Məndən mana mə’nidə mü-

qərrəb”) ifadə edilir. İkinci fikir Quranın “Qaf” surəsinin 16-cı ayəsi ilə bağlıdır”. Biz ona 
şah damarından da yaxınıq”─anlayışını bəyan edən Allah kəlamında onun insana yaxınlığı-
nın dərəcəsi Nəsimiyə uyğun mətləbi bir başqa səmtdən də irəli sürməyə əsas vermişdir. 
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Sənətkarın “ənəlhəq”(“mən həqqəm”) ideyasına münasibəti də radikallığı ilə diqqəti 
cəlb edir. Hürufilərin və Nəsiminin bir məfkurə himni kimi Həllac Mənsurdan əxz etdikləri 
“ənəlhəq” şüarına və etiqad termininə şairin lirikasında özünü və ümumiyyətlə, insanı təqdim 
epiteti kimi tez-tez rast gəlirik. Bu şüar əslində Nəsiminin şair, filosof və insan “mən”inin 
başlıca qayəsidir: 

Daim ənəlhəq söylərəm, həqdən çü Mənsur olmuşam, 
Kimdir məni bərdar edən, bu şəhrə məşhur olmuşam.(12,429) 

Bulmuşam həqqi, ənəlhəq söylərəm, 
Həq mənəm, həq məndədir həq söylərəm, 

Gör bu əsrarı nə müğləq söylərəm, 
Sadiqəm qövlümdə, səddəq söylərəm.(12,600) 

 
Tam ciddiyyət və sədaqətlə söylənən bu “ənəlhəq” andı o əqidə və inamla bağlıdır ki, 

insanın mənəvi və cismani varlığında Həqdən kənar heç nə yoxdur: 
 

Ey Nəsimi,sən degilsən,cümlə oldur,cümlə ol, 
Ol kim aydır bu zəminü asimanın nuriyəm. (12,422) 

 
Böyük iman şairi C.Rumi də “Hər şey odur”, yəni elə Tanrının özüdür devizini qəbul 

edirdi. Çünki hər iki sənətkar “leysə fiddar”(“evdə ondan başqa ev sahibi yoxdur”) inamına 
malik idi və vücud evində Haqdan qeyri heç nə görmürdülər: 

 
Zikrim ənəlhəqdir mənim, doğru sözüm həqdir mənim, 

Darın içində qeyrühühəm “leysə-fiddar”olmuşam. (13,120) 
 
Bəşəri həqiqətin mahiyyətcə ilahi həqiqət kimi dərki və qəbulu hürufi Nəsimini son nə-

ticədə ona gətirib çıxarır ki, elə insan özü də Xaliq kimi səcdəyə layiq bir varlıqdır. Ona səcdə 
etməyən isə münkir və şeytandır: 

 
Sənsən, ey surəti-Allah ilə Rəhman, məscid 

Qılmayan səcdə sana div ilə şeytan demişəm. (13,128) 
 
İnsanın səcdəyə layiq olması fikri Quran ayələri, o cümlədən,”Əl-Bəqərə” (“İnək”) su-

rəsinin 34-cü ayəsindəki “Biz mələklərə:”Adəmə səcdə edin!” dedikdə, İblisdən başqa hamısı 
səcdə etdi”hökmü və xəbəri ilə də möhkəmləndirilir. Madam ki, Allah özü mələklərə və baş-
qa məxluqlara “Adəmə səcdə edin!” əmrini verdi, insan, həqiqətən də, səcdəyə layiqdir. Səc-
də olunmalı məbud isə yalnız Xaliqdir, Deməli, Xaliq bəşər övladını özünəbənzər, yəni səcdə 
olunmalı varlıq kimi xəlq etmişdir. 

 Buradan isə “nüsxeyi-kəbir”(“böyük nüsxə”) və “nüsxeyi-səğir”(“kiçik nüsxə”) ideya-
sı doğur. Başqa sözlə, hürufilərdə və Nəsimidə “nüsxeyi-kəbir” Haqqın özü, “nüsxeyi-səğir” 
isə onun özünəbənzər yaratdığı güman edilən insandır. 

 Haqq insandadır. İ.Nəsiminin insan konsepsiyasında insan-Allah münasibət- lərinin 
ikinci fazasını müəyyənləşdirən əsas məsələ Haqqın insan varlığında mövcudluğuna inam fəl-
səfəsidir. Allah yaradılış düzəninin xətmi gerçəkliyi olan adəmdə təcəlli tapmışdır. Haq-taala-
nın varlığı bəşər övladındadır, insan vücudu onun evi timsalındadır. Həq də, ənəlhəq də, vü-
cudi-mütləq də, nuri-mütləq də, zati-mütləq də bir təcəlləgah kimi insan vücudunda mövcud-
dur: 

Adəmdə təcəlli qıldı Allah, 
Qıl Adəmə səcdə,olma gümrah. (13,288) 

...Sirri- ənəlhəq söylərəm aləmdə,pünhan gəlmişəm, 
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Həm Həq derəm,Həq məndədir,həm xətmi-insan gəlmişəm.(12,335) 
...Kəndü vücudində çün buldu Nəsimi səni, 

Bildi yəqin kəndidir məzhəri-ənvari-zat.(12,495) 
 
Lakin bəşəri vücuddakı Tanrı həqiqəti bixəbərlərə, qafillərə, div (münkir) xislətlilərə 

bəlli deyil. İdraki cəhalət onları bu şərəfdən məhrum etmişdir. Şeytan da həmin reallığı anla-
madığı üçün əbədi qəmə və matəmə məhkum edildi: 

 
Haq-təala varlığı adəmdədir, 

Ev onundur,ol bu evdə dəmdədir, 
Bilmədi şeytan bu sirri qəmdədir, 

Ol səbəbdən ta əbəd matəmdədir.(12,580) 
...Ey özündən bixəbər, gəl Haqqı tanı səndədir, 

Gəl vicdan şəhrinə seyr et, gör anı səndədir.(13,185) 
 
Nəhayət, şairin yekun qənaətinə görə hər kim insanı bildi ”buldu Həqqi, hər kim həqqi 

bildi, Adəm oldu.” (12,545) 
İnsan tövhid dinlərinə aid təsəvvür və şərhlərdə yalnız haqqa aid edilən bir sıra xassə və 

sifətlərə malikdir. Nəsiminin insana münasibət konsepsiyasının digər bir fazası da belədir. 
 Nəsimi lirikasının poetik terminologiyasında elə söz-ad, ifadə və ibarələrə rast gəlirik 

ki, dinlərdə, xüsusilə də islamda onlar yalnız Allah-taalaya aid edilir və onun şəninə ünvan-
lanmış dini və bədii terminlər kimi işlədilir. Həm də həmin ad, titul, ifadə və ibarələr şeirin 
müəyyən misra, beyt, hətta bütöv mətninin semantikasına təsir göstərir. Bədii nümunənin əsas 
qayə, məzmun və məramını müəyyənləşdirir. Və ya ən azı buna stimul verir. Belə poetik ter-
minlərin, ad və titulların Xaliqdən başqa qeyri bir məxluqa, o cümlədən, insana şamil edilməsi 
radikal ruhani düşüncəsində qatı bidət və küfr faktoru sayılır. Hürufi şairimizdə isə onlar in-
san-Allah münasibətlərinin növbəti fazasını və insan obrazının yeni səciyyəsini müəyyənləş-
dirən terminoloji epitet funksiyasını yerinə yetirir.”Küntə-kənzə”və ya “gənci-nihan” (“gizli 
xəzinə”), “gövhəri-laməkan”, “laməkan”, “baqi”, “binişan”, “nazir”, “hər yerdə hazir”, 
“binəzir”, “ikilikdən münəzzeh”(“ikilikdən uzaq olan”), “vəhdətin mənzuru”, “qüvvət sahi-
bi”, “dillərdə məzkur”, “hər şeydə batin”, “batinin məsturu”, “sahibi-kövsər”, “malik”, 
“müzhir”, “qadir”, “Xəllaq” və s. bol-bol işlədilən ad, ifadə və ibarələr bu qəbildəndir. Bədii 
mətndə həm də insana aid edilən həmin poetik terminlər və ifadələr məslək və etiqadi düşün-
cənin göstəricisi rolunu oynayır. Məsələn: 

 
Nazirəm,hər yerdə hazir, mən həqin kimyasiyəm.(12,418) 
...Söyləyən hər natiqin dilində məndən özgə yox.(12,420) 
...Nitq ilə sövtəm, əzələdən ta əbəd həm qüvvətəm, 
Hazirəm hər yerdə, həm hazirlərin məhzuriyəm. (12,420) 
...Nazirəm, həm binəzirəm, həm bəsirəm, həm bəsər, 
Həm ikilikdən münəzzeh,vəhdətin mənzuriyəm. (12,420) 
...Zahirəm, zahirdə faşəm, məzhərəm, həm müzhərəm, 
Batinəm hər şeydə, yə’ ni batinin məsturiyəm. (12,420)  

 
Göründüyü kimi, tövhidi təsəvvürdə yalnız makroaləmə─Allaha şamil edilən ünvanlar 

hürufi təsəvvürdə semantik tutumuna görə həm də mikroaləmə─insana yönəlir. Nəticə etiba-
rilə “nüsxeyi-kəbir”lə “nüsxeyi-səğir”i ayıran fərqləndirici amillər ancaq təzahürdə və onu 
müəyyənləşdirən rəngarəng formal əlamətlərdə tapılır. Mahiyyətdə isə bunlar arasındakı sər-
həd ortadan götürülür və insan vücudi-mütləqə aid titullara sahib çıxır. O həm xəllaq, həm də 
xilqət, həm müzhir (zahir edən), həm məzhər(zahir olan), həm də müzhər(zahirə çıxanın bəzə-
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yi və əlamətləri), həm batin, həm də aşkara çıxan, həm malik (mülk sahibi), həm də mülk, hə-
m vacib, həm də mümkün hesab edilir. İnsan─Tanrı münasibətlərində yetirən və yetən, bitirən 
və bitən, vəhdət məclisində eşq badəsi verən saqi və həmin badəni içən kimsənə ayrıseçkiliyi 
ortadan götürülür: 

 
Zahirü batin mənəm, peydavü həm pünhan mənəm, 

Məzhərəm, həm müzhərəm, həm məzhərin müzhiriyəm. (12,423) 
...Həm yetirən, həm yetən, həm bitirən, həm bitən, 
Cümlə mənəm, cümlə mən, dəhr ilə həm kainat. 
Gənci-nihan uş mənəm, kövni-məkan uş mənəm, 

Cümlədə can uş mənəm, vacib ilə mümkünat. (12,494) 
...Mülk ilə malik mənəm, mühyüvü halik mənəm. (12,494) 

 
Nəsimi insan camalında Haqqın camal gözəlliyinin atributlarını tapır. Adəm övladının 

qaşnı, kipriklərini, üzünü, xəttini, xalını, dodağını, saçını, qamətini, yanağını, gözünü və s. 
Tanrı gözəlliyinin insan vücudundakı nişanələri sayır. Eyni zamanda insanı qeybi aləmdəki 
müxtəlif varlıqlarla da eyniləşdirir və ya da onlardan üstün tutur. Məsələn, şairin flsəfi-poetik 
şərhində insan mələklərdən də üstün və ucadır. Ona görə də Allah-taala onu xəlq edərkən mə-
ləklərə əmr etdi ki, insana səcdə etsinlər. İnsan səcdə isə əslində Haqqa səcdə timsalındadır. 
Çünki bəşər övladı Tanrı zatının təcəlli nurudur, mikrovücudda Tanrıdır. Daha dəqiqi onun 
zərrəsidir. 

İnsan çeşidli qeybi varlıqlarla eyniyyət təşkil edir.Mütəfəkkir şairin insan konsepsiyası-
nın bu fazası “Aləmul-qeybəm”, vücudəm, həm anın dəryasiyəm” (12,418) inancından başla-
yır. Sonra təlvin (haldan-hala, şəkildən-şəklə düşmə, dəyişmə) yolu ilə qeybi aləmin dini tə-
səvvür və təfsirlərdəki rəngarəng həqiqətlərini əhatə edir. Adəm övladının batini mənada vəh-
dəti ilk növbədə cəmi xilqətin yaradılış vasitəsi olan sözə ─ kəlama(“kon”) bağlanır. Sonra 
nitqi-ilahi olan vəhy, onu gətirən mələk, qüdsi ruhdan uzanıb maddi zamanın son çağına ─ 
həşr gününə, əməllərin saf-çürük ediləcəyi hesab saatına və bunu xəbər verəcək sura qədər 
gedib çıxır:  

Həm kəlamam, həm mələk, həm vəhy, həm ruhül-qüdüs, 
Həm hesabın saəti, həm yövmi-həşrin suriyəm. (12,420) 

 
Bu intəhasız məsafə və mənəvi məkanda insanın eyniləşdirildiyi qeybi varlıqların özü 

də rəngarəngdir. Bütün olmuşların və olacaqların, qəzavü -qədərin yazıldığı ilahi kitab lövhi-
məhfuz, həmin yazının həkkolunma vasitəsi rolunu oynayan qeybi qələm və mürəkkəb 
(dəvat), Tanrı ilə ilkin əhd günü “bəzmi-əzəl”, orada içilən ilkin eşq badəsi (“cami-ələst”) və 
ilahi eşqin məsti və məxmuru ərş ilə kürsü, cənnət, onun bağçası, huri, mələk və qılmanı, abi-
kövsəri, səlsəbili, dirilik suyu və s. bu silsiləyə daxildir: 

 
Lövhi-məhfuzəm münəqqəş gəlmişəm. (12,600) 

...Həm mənəm bəzmi əzəl, həm məndədir cami-ələst, 
Həm şərabi-kövsərəm, həm xəmrinin məxmuriyəm. (12,424) 

Ki sənsən ərş ilə kürsü, üzün yazısı Qur’andır. (12,257) 
...Cənnətü huri mənəm, Kövsəri Tubi mənəm. (12,494) 

 
Həmin silsilənin bir elementi də insanların əməlləri müqabilində cənnət və ya cəhənnə-

mə keçib gedəcəkləri qeybi hesab körpüsü “siratul-müstəqim”dir. 
İnsan kainatdakı (“kövnü məkan”dakı), o cümlədən yer üzündəki müxtəlif maddi ger-

çəkliklərlə, həm mücərrəd, həm də konkret varlıqlarla vəhdət təşkil edir.Nəsimi-nin insan 
konsepsiyasında və bəşəri obrazın təsvir və tərənnümündə mühüm istiqamətlərdən birini 
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təşkil edən bu təmayül də hürufilik kredosunun ideoloji qaynaqlarından qidalanır və belə bir 
prinsipə əsaslanır:  

Hər nə yerdə, göydə var, adəmdə var. 
Hər nə ayda, ildə var, adəmdə var. 

Hər nə əldə, üzdə var, qəddəmdə var. 
Həq sözün fəhm etməyən adəm də var. (12,585) 

 
 Nəsiminin düşüncəsində və fəlsəfi-poetik təfsirində insan həm ruhi-mənəvi, həm də 

cismani əzəməti ilə “tövhidi bürhan”dır, yəni Haqqın təkliyinin dəlilidir. İnsanın siması və 
hüsn elementləri kimi, onun özü də dörd, (hürufilərdə beş) müqəddəs kitabla (Zəbur, Tövrat, 
İncil, Quran, Cavidannamə), Quranın surə və ayələri ilə eyniyyətə malik olub yalnız təzahür 
fərqinə malikdir :  

 
Lövhi Tövratü Zəbur, İncilü Fürqan, həm Sühəf, 

Həm kəlami natiqəm, həm rəqqinin mənşuriyəm. (12,424) 
 
Həmin vəhdət anlayışı insanın camal ünsürləri kimi (bunu yuxarıda gördük) daha geniş 

masştabda onun özünə də şamil edilir. Daha doğrusu, etiqadi-fəlsəfi qənaət və onun bədii bə-
yanı belədir: bəşər övladı qədr, bərat və isra gecələridir; Kəbə və qiblədir; həcc, eydi-əkbər 
(ramazan bayramı), oruc, namaz, zəkat və s. şəri ayin və əməllərdir; tövhid, din, məzhəb, 
iman, hədis, aşurə, zikr edən və zikr olunandır və s. Nəsiminin ehtiraslı və ehtizazlı poetik təl-
vinlərində vəcd ilə söylənmiş bu cür bəyanlara tez-tez rast gəlirik:  

 
Həm bəratü qədrü əsra, həm səyamü, həccü eyd, 

Həm mühərrəm, həm mühərrəm şəhrinin aşuriyəm. (12,421) 
...Qibləvü iman mənəm, surəti-rəhman mənəm, 

Lövh ilə Quran mənəm, həm orucam, həm səlat. (12,494) 
 
Həmin müstəviyə, təbii ki, ilk insan və peyğəmbər Adəmdən sonuncu peyğəmbərə qə-

dərki nəbilər silsiləsi də daxil edilir. Həmin nəbilərə aid əşya, kəlam, hədis, rəvayət, hadisə və 
əməllər də bu sistemə aid edilir. Məsələn, Musa da, onun möcüzələri də, ona peyğəmbərlik 
verilən vadi də, oradakı ağac, ağacdan qalxan şölə, eşidilən səs də, Musanın Allahla danışıq 
apardığı Tur dağı da eyni mahiyyətə bağlı təzahürlər kimi dəyərləndirilir. Hansı ki, həmin 
mahiyyət insanı da ehtiva edir.  

 Bütün kosmik düzən və səma cismləri ─ Günəş, ay, ulduzlar, 7 planet,9 fələk, şəhadət 
aləminə aid 6 cəhət, 4 ünsür də bəşəri həqiqətdən kənarda deyil:  

 
Yeddi dayə, dörd ana, doqquz atadan bərü 

Həşşü çəharü pəncəm uş yenə şeş cəhatəm. (12,397) 
...Əncüməm, xurşidi-xavər, həm kəvakibi-cahan. (12,418) 

 
Kosmik sistemə daxil olan süfli aləm─cahan, oradakı dörd ünsür və ondan hasil olmuş 

üç mövlud─mədənat, nəbatat və heyvanat, onların rəngarəng təzahürləri, nəhayət, zaman və 
məkan da (Mən dəhrü zəman, zəman mənəm mən (12,337) insanla eyniyyət təşkil edir. Nə-
siminin lirik “Mən”i hər şeydə özünü görür : “Mən” (insan) dünyanın nemətləriyəm, məqsə-
dəm, təmənnayam, diləyəm, həftənin günləriyəm, asiman, torpaq, bulud, buxar, yağışam. Bət-
nində həm zəhər, həm də bal gəzdirən arıyam. “İns, cin, vəhşi və quşlaram” Bu qəhrəmanın 
diqqət mərkəzində olan ən başlıca məsələlərdən biri də kəsrət aləminin reallıqlarına aid zid-
diyyətlər, əksliklər, dialektik vəhdət, gedişat və qütbləşmədir.Elə buna görə də həmin lirik 
qəhrəmanın hürufi-fəlsəfi düşüncəsi və maddi reallığa baxış tərzi belədir : Asi də─fasiq də, 
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mömin də─kafər də, dana da─nadan da, tufan da─Nuh da ─nicatda, məscid də─bütxanə də, 
müsəlman da─tərsa və qeyri millət də, xəstə də─əlac da, zəngin də─yoxsul da mənəm.  

 Deməli, dini düşüncədə“Allahdan kənarda heç nə yoxdur”prinsipi Nəsimidə birbaşa 
insana aid edilir. Bütün vəhdət və kəsrət aləmi insana sığır.  

 Göründüyü kimi, Nəsiminin insan obrazı hər yerdədir, hər şeydədir, mahiyyətcə əzəli 
və əbədidir. Bir sözlə, filosof sənətkarın hürufiməslək və hürufi dünyagörüşünə malik lirik 
qəhrəmanı Haqqın özündən başlamış məna və mülk aləmindəki son zərrə-xilqətə qədər hər 
şeydə insanı görür, ondan nişanə və əlamət tapır. Bəs bu qədər saysız, ölçüsüz, həm zamana 
və məkana sığan, həm də sığmayan qeybi və maddi varlıqların, xaliq, xilqət və insanın birliyi-
ni mümkün edən, onu pərakəndəliklərdən və sistemsizlikdən xilas edən nədir? Əlbəttə, ”vəh-
dəti-vücud” fəlsəfəsi. Məhz bu fəlsəfi sitemin sayəsində Nəsimi hər şeyi vahid bir müstəviyə 
yığışdıra bilir, onu müəyyən əndazəyə salır:  

 
Kün-fəkanın çünki əsli zat imiş, 

Cümlə əşya vəhdətə ayat imiş. (12,590) 
 
Nəsiminin xaliq─xilqət─insan konsepsiyasının əsasında dayanan, bu dini-fəlsəfi görüşü 

xaosdan qurtarıb ona harmoniya və nizam verən məhz həmin ideyalardır. Hər şeydə vücudi-
külli və onun sirrini görə bilmək etiqadıdır: 

 
Hər nəyə kim , baxırisən onda sən Allahı gör, 

Qəncərü kim, əzm qılsan sümmə-vəchüllahı gör! 
Bu ikilik pərdəsindən keç, hicabı rəf’ qıl, 

Gəl bu birlik rövzənindən bax, bu sirüllahı gör! (12,452) 
 
Deməli, qeyb və şəhadət aləmindəki hər şey “nüsxeyi-kəbir”in rəngarəng təzahürü oldu-

ğu kimi “nüsxeyi-səğir” olan insan da həmin mütləq zatın insan şəklində təcəllisidir. Fərq yal-
nız burasındadır ki, adəm övladı həm ruhi-mənəvi cəhətdən, həm də camal və cəlal gözəlliyi 
və əzəməti ilə ilahi varlığın özünə bənzər şəkildə xəlq olunmuşdur. Başqa sözlə, insan vücudi-
küllün kəsrət aləmindəki yeganə əvəzləyicisidir.  

 Nəsiminin insan konsepsiyasının zirvəsində və yekununda kamil şəxsiyyət problemi 
dayanır. Bu özünü və ilahi həqiqətləri dərk edən, hərflərin elmini bilən, “nüsxeyi-səğir” də 
“nüsxeyi-kəbir”i görməyi bacaran, şeytan adlanan nəfsin əsarətinə düşməyən, div (münkir) 
xislətindən uzaq olub hürufi görüşlərini dərk və qəbul edən, insanı və Haqqı sevən həqiqət 
yolçusudur. Bu cür müsafirlik, təbii ki, özünü tanımaqdan başlayır. Ona görə ki, özünü tanı-
mayan qafil olaraq dərbədər cahana düşdü, onun zahiri cəlal və təmtərağına uyub əmmarə 
nəfsin rəzalətinə yuvarlandı, özünü haqq bilmədi. Naqis vücud və bəsirətsiz könüllə yaşadı, 
kamilliyə can atmadı. Nəticə isə bəllidir:  

 
Naqis vücuda çün kim, nöqsan gəlir həmişə, 

Cəhd eylə kamil ol kim, gəlməz kəmalə nöqsan. (13,165) 
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Yaqub Babayev 
Human conceptions in Nasimi`s poems 
I. Nasimi lived and created in the XIV century. Ideas of khuruphi sect occupies the 

major place in his creative activity. Though the founder of khuruphism was F. Naimi, Nasimi 
played great role in spreading of these ideas. 

Said Imadaddin created divan both in Persian and Azerbaijani languages. In both of 
these divans the main place belongs to his poems connected with khuruphism. Nasimi`s and 
at the same time khuruphi followers` attitude to human beings is strictly different and 
peculiar. The article tells about treatment of a human being in Nasimi`s creation. This might 
be estimated as a treatment of humanity in khuruphism as a whole. 

 
Ягуб Бабаев 
Концепсия человека в стихотворениях Насими 
И.Насими жил и творил в ХIV веке. Ведущее место в его творчестве занимают 

идеи хуруфического секта. Хотя основоположником хуруфизма является Ф.Наими, все 
же в распространении этих идей огромную роль сыграл Насими. 

 Сеид Имадеддин создал диван как на персидском, так и азербайджанском языках. 
В стихотворениях обоих дивана основную часть составляют поэтические образцы, 
связанные с хуруфизмом. В хуруфизме, в том числе у Насими отношения со своим 
своеобразием строго отличительны. В статье речь идет об отношениях к человеку в 
творчестве Насими. Это может оцниваеться как отношение к человеку в хуруфизме в 
целом.  
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Nəsimi poeziyasında ritmik kompozisiya onun məzmununu açan amildir. Səs, söz və 

ifadələr bütöv halda Nəsimi şeirinin zərrələri kimi bir-biri ilə daxilən elə bağlıdırlar ki, onlar-
dan hər hansı birinə toxunduqda, yerində işlənən istənilən sözü onun dubleti ilə dəyişdikdə və 
s. bədii tamlığa xələl gəlir. Forma füsunkarlığı onun şeirinin bütün komponentlərində əks olu-
na bilir. Şeirlə melodiyanın, misra ilə musiqinin bağlılığı Nəsimi dilinin ecazkarlığından xə-
bər verir. Xalqın təfəkkür tərzini, onun mənəviyyatını təcəssüm etdirən söz naxışları, şeir sə-
tirlərinin füsunkarlığı bədii memarlıq funksiyası kəsb edir. 

Söz təkrarı Nəsimi dili üçün daha çevik, rasional və təsirli ifadə üsullarındandır. Şairin 
sözləri təkrarlanma səyləri daha çox gerçəkliyi rəngarəng lirik formalarda əks etdirmə əlvan-
lığı üçün əlamətdardır. Söz təkrarları Nəsimi dilində musiqi ahəngi ilə müşaiyyət olunur və 
ona dayaq rolunu oynayır, emosiya yaradır. Çünki “emosiya təkrarın canıdır, təkrar isə nitqin 
ritmik təşkilinin canıdır” [1, 148]. Bu səbəbdən də dil rəvanlığının tutumlu spektrini ehtivalı 
şəkillərə salmaq üçün söz təkrarı Nəsimi şeirinin başlıca forma məziyyətlərindəndir, şeir di-
lindəki melodik səslənmənin vüsətində həlledici rola malikdir. Bədii forma üçün söz təkrarı 
ahəngdarlığın, ritm və intonasiyanın tükənməz mənbəyidir. Təlqin edilən fikir və həyəcanların 
lirik təcəssümü üçün söz təkrarlarının yaratdığı ifadə modelləri şeirin poetik strukturunda incə 
üslubi detallardır və onlar poeziya sərvətinə çevrilməklə lirik təfəkkür və ovqatı obrazlı 
şəkildə təzahür etdirmə vasitələridir. Nəsimi poeziyasında müəyyən sözlərin bütün misra və 
beytlərində işlədilməsi fikir bəzəyinə xidmət edən güclü üslubi kateqoriyadır, şairin söz 
işlətmə qabiliyyətinin meyarlarından biridir. Ritmin, melodiyanın, tempin və tembrin təkrarla 
fəallaşması poetik fikri oxucunun şüuruna daha intensiv çatdırır. Təkrarlanan sözün səs siste-
mindəki hər bir fonem mətn mühitində poetikləşərək melodiya boyalarına çevrilir, onun üslu-
bi çalarlar qamması misralardakı canlı insan nəfəsinin təzahürü kimi meydana çıxır. Söz tək-
rarı Nəsimi şeir təməlində iki mühüm üslubi-poetik ünsürü vəhdətdə əks etdirir: poetik səs-
lənmə ilə bədii mündəricə bir-birini tamamlayıb estetik bütövlüyün yaranmasına səbəb olur. 
Başqa sözlərlə desək, söz təkrarlandıqca hər məqamda intonasiya-ahəng assosiasiyası hesa-
bına vahid poetik bütövün hissəciklərinə çevrilir: 

 
Canımın, cana vüsalın can içində candır, 

Canə canü, canə canü can həm canandır [4, 35] 
 
Bir motivi, eyni cizgini, yaxud da müəyyən və konkret anlayışın müxtəlif tərəflərini 

diqqət mərkəzində saxlayıb bədii lövhələrin təsvirinə nail olmaqdan ötrü sözün (“can”ın) eyni 
beytdə təkrar çoxluğunun doğurduğu təsiri bu nümunədən görmək o qədər də çətin deyil. O 
da asanlıqla nəzərə çarpır ki, söz təkrarı dilin vokal xüsusiyyətlərini, fonopoetik zənginliyini 
aparıcı mövqeyə qaldırır, ahəngdar melodika fonunda tərənnüm obyektini poetik təhlil pred-
metinə çevirir. Bu, bədii mündəricənin hüdudlarını genişləndirmək cəhdlərinin ən yetkin üslu-
bi təzahür formasıdır. “Can” sözünün təkrarı hesabına yaranan axıcılıq, lirizm və ifadəlilik 
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poetik fikrin inkişaf xəttini müəyyən edir ki, bu da aydın poetik lövhələr yaratmaq məqam-
larında fəal işləklik hüququ qazanır. Aşağıdakı beytin “var” sözü təkrarına söykənən intonasi-
yasında, misra həcmində, sintaqmlarda tələffüz dəqiqliklə nəzərə alınmışdır. Sətirlərdəki arxı-
tektonikanın maraqlı quruluşunu da söz təkrarı təmin etmişdir. Misralar rəvan ahəngi ona görə 
seçilir ki, burada “var” sözünün yaratdığı ritm və intonasiya tərzi olduqca uğurludur və uğurlu 
intonasiya məzmuna emosional çalarlar əlavə edir: 

 
Aləmdə bu gün sənciləyim yer, kimin var? 

Gər var desən, yox deməzəm, var, kimim var? [4, 59] 
 
Buradakı “var” sözünün oyatdığı bədii təəssürat əksərən daxili ritmlə şərtlənir. Xüsusi 

intonasiya ilə müşaiyət olunanda söz mətn mühitində sanki lüğəvi hüdudlarından kənara çıxır. 
Sözün bağlı olduğu anlayış güclü dinamizmə, üslubi hərəkətə məruz qalır. Təkrarlanan söz 
materialı onu müşaiyət edən ahəngin, ritm və intonasiyanın köməyi və iştirakı ilə ifadəlilik 
qabiliyyətini üzə çıxarır. 

Nəsiminin şeir dilinə məxsus analitik qəliblər söz təkrarı ilə canlı ünsiyyət ritmini daha 
qabarıq təcəssüm etdirir və bu poetik səslənmə sadəcə fikrin fiziki libası kimi deyil, həm də 
mündəricənin emosiyalarla zənginləşməsinə fəal təsir göstərən dil faktı kimi meydana çıxır. 
Təkrarlanan söz timsalında aydın sezilir ki, bədiiliyi təmin edən leksik təkrarlar misraları 
emosional tələffüz axarına çıxaran elementlərdir. Bu keyfiyyətli əlamət Nəsiminin şeir dilini 
mütəhərrik hala gətirməklə misra quruluşunun sintaktik çevikliyinə də stimul verir. Mənanı və 
məna çalarlarını fərqləndirməklə təkrarlar Nəsimi dilinin estetikasını müəyyənləşdirən faktor-
lardan biri kimi təzahür edir: 

 
Nəsiminin dili canı Əli nurindən od alır, 

Əli vali, Əli vala, Əli sərvər, Əli sərdar. [4, 262] 
 
Başqa ifadə vasitələrindən fərqli olaraq söz təkrarlarının işləndiyi şeir dilinin özgə 

ahəngi vardır. Sintaktik paralelizmlər, ritorik fiqurlar, nida və bədii suallar, həyəcanlı vurğular 
və s. ilə müşaiyət olunan təkrarlar Nəsiminin şeir nitqinin ifadəliliyini və ritmemelodikasını 
qüvvətləndirən üslubi vasitə kimi həmişə fəal və aktualdır. O da önəmlidir ki, Nəsimi misrala-
rında təkrarlanmaqla söz özünün estetik təbiətini, bütün bədii boyalarını maksimum şəkildə 
nümayiş etdirir, mətni melodiklik baxımından zənginləşdirir, intonasiyanın mütəhərrik kom-
ponentlərini üzə çıxarır. Təkrarlanma üslubi hadisəsindən məharətlə yararlanmaqla Nəsimi 
dilimizin bütün fonoqrammatik imkanlarını xüsusi həssaslıqla ölçüb-biçir, bədii təkrarın 
şeiriyyətini ləyaqət səviyyəsinə qaldırır: 

 
Dinləgil bu sözü ki, candır söz, 

Aliyi-asiman məkandır söz [4, 114] 
 
Nəsiminin poetikasında təkrarlar daha çox emosional çalarların zənginliyindən doğur. 

“Mətn onunla nəfəs alıb yaşayır” [2, 147] poetik fikrin çevikliyi üçün sözün təkrar sistemliliyi 
təməl rolunu oynayır. Şeir texnikasının orijinal bir xüsusiyyəti – eyni dil vahidinin ardıcıl və 
ya müəyyən bir məsafədə təkrarı ilə Nəsimi söz ahəngindən şairanə zövqlə istifadə etmiş, tək-
rarı fonoqrammatik hadisə fövqünə qaldırmışdır. 

Nəsimi misralarının poetexniki quruluşunda, müəyyən tələffüz tutumuna daxil edilən 
sintaqmların formalaşdırılmasında söz təkrarları xüsusi fəallıq qazanır. Elə olur ki, şeir mətni 
bütövlükdə həmin təkrarın yaratdığı ahəngin üzərində qərarlaşır. Təkrarlar üzərində qurulan 
sintaktik fiqurlar ritmik intensivliyin meydana gəlməsinə zəmin hazırlayır. Sintaqmatika rit-
mik qrupların yaranmasını asanlaşdırır. Beləliklə, sintaqmların eyni ahəng qəlibində əmələ 
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gətirdiyi səs-söz axımından intonasiya rəngləri formalaşır, bu proses şeir sətirlərinin ritmində, 
bədii melodiyasında rəngarənglik yaradır. Mətndə sıralanan eyni sözün müxtəlif məsafələrdə 
təkrarı musiqi gözəlliyi gətirir. Söz təkrarının yaratdığı məna və ahəng bədii mətnin cövhərini 
oxucunun malı edir. 

Dilimizin daxili poetik potensialı Nəsiminin ən etibarlı istinad nöqtəsidir. Şeiri musiqi 
elementləri ilə gözəlləşdirmək üçün dahi söz ustadı elə sözlərə üstünlük verir ki, həmin sözdə 
təkrarlanan leksik vahid fonetik tərkibi ilə mühafizə olunur. Aşağıdakı dörd beytdə “dəm” 
sözü on yeddi dəfə işlədilir. Bununla yanaşı “adəm” və “həmdəm” sözlərindəki “dəm” səs 
kompleksi də üslubi vasitə kimi misra ahəngində xüsusi canlanma əmələ gətirir. Beləliklə, 
təkrar zənginliyindən irəli gələn məntiqi və emfatik vurğu daha geniş miqyaslı üslubi vəzi-
fələr yerinə yetirib güclü poetik fakta çevrilir: 

 
Gəl bu dəmi xoş görəlim, ol keçən dəmdəm degil, 
Kim bu dəm qədrini bilməz, eylə bil adəm degil. 

Qafil olma dəm uzat, vermə dəmi özdə dəmə. 
Ol keçən dəmdən nə hasil, çün bizə həmdəm degil, 
Adəm isən dəm bu dəmdir, qoyma bu dəm fövt ola, 

Hasili-ömri-cavani bil ki, cüz bi dəm degil. 
Bu dəm ol dəmdir Məhəmməd seyri-merac eylədi, 

Gəl qənimət gör bu dəmi kim, bu dəm ol dəm degil. [4, 136] 
 
Nümunədən də görmək çətin deyildir ki, təkrarlar elə nizamlanmışdır ki, onların bütöv 

bir üslubi vahidin, intonasiya sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi olması Nəsiminin deyim tər-
zindən güc-qüvvət almışdır. Təkrara məruz qalmış “dəm” leksik vahidi deyim mütənasibliyi-
nin, məzmuna uyğun tələffüz biçimlərinin yaradılmasında mərkəzi fiqurdur. Bu söz qəzəlin 
sətirlərində eyni bölgü və ölçünün yaranmasına şərait yaradır, eyni qəlibdə meydana çıxır. 
Təkrarlanmanın yaratdığı intonasiya şeirin zəruri estetik atributuna çevrilir. Hətta ayrılıqda 
bədiilikdən uzaq olsa da, təkrarlanma hesabına üslubi çəkisini hiss olunacaq dərəcədə artırır, 
bədii təsir təkrarın yaratdığı ritm və intonasiya incəlikləri ilə meydana çıxır. Təkrarlanan söz-
lər şeirin zərif naxışlarına çevrilib misraları zənginləşdirir. Nəsimi söz təkrarını sanki notlara 
çevirir, musiqi ahəngi yaradır, sözlərdən “təranələr” bəstələyir. 

Nəsiminin dilində söz təkrarı bədii nitqin ritmik-melodik komponenti olan intonasiya 
vasitəsilə mətnin emosional-ekspressiv gücünü artırır. Nitqin hissələri arasında müxtəlif üs-
lubi münasibətləri əks etdirir və bədii çalarlılığı ilə fərqlənir. Təkrarlanan söz, adətən, daha 
yüksək tonla tələffüz olunur, sanballı ahəngdarlıqla müəllif tələffüz əzəməti yaradır, poetik 
nəfəsi təmkinli məcraya salır. Səs təkrarının intonasiya boyaları oxucunu duyğulandırır. Tək-
rarlanma və ritmemelodika üzvi surətdə qovuşub, eyni üslubi mətləbə qulluq etmək naminə 
ünsiyyətə girirlər. Beləliklə, onlar poetik ovqatın məzmununda, bədii qayədə orijinal izlər 
buraxırlar: 

Bivəfadır çün bu aləm, kimdən istərsən vəfa, 
Bivəfa aləmdə sən yari-vəfadar istəmə [4, 225] 

 
Nəsiminin üslubunda təkrarlanan söz kökləri formal əlamətlərindən, zahiri görkəmindən 

daha çox məzmunlu siqləti, daxili mənasının zənginliyi ilə səciyyələnir, bədii qavrayışın in-
tensivləşmə prosesinə təkan verir. Nəsimi qələminin məhsullarının analitik təhlili göstərir ki, 
onun dilində passiv mövqeli, qeyri-işlək vəziyyətdə olan söz təkrarı yoxdur. Onun fərdi-üs-
lubunun estetik təbiəti sözlərin təkrarlanma miqyasını genişləndirir, ünsiyyət dairəsinə inten-
sivlik verir. “Ritorik təkrarlar fikrin ifadə həssaslığını artırır”. [3, 241] 

Nəsiminin dilində söz təkrarları elə bir üslubi-poetik konstruksiya əlamətidir ki, o, fikir-
mündəricə siqlətinin sanbalını artırdığı kimi, bədii təsirin nüfuzedicilik keyfiyyətlərinə də 
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xüsusi güc verir. Təkrarlanan söz sayəsində şeirin dili təbii, vəzni oynaq, obrazları uğurlu, 
ahəngi ürəyəyatımlıdır. Həyat materiallarını, fikirləri poeziyaya çevirmək işində təkrar sözlə-
rin üslubi çeşidləri çox önəmlidir, onların hər biri gözlənilməz cizgiləri ilə lirik düşüncənin 
strukturuna daxil olur. Deməli, dahi şairin şeir dilini mükəmməl bədii nitq forması kimi səciy-
yələndirməyin mənbəyi də söz və səs uyğunluğu, onun məna zənginliyinə forma mükəmməl-
liyinin qaynayıb-qarışması, estetik bütövlüyü ilə birbaşa əlaqəlidir. Nəsimi üslubu bir daha 
təsdiqləyir ki, əsl poeziyanın musiqi dili ilə ümumi cəhətlərə malik olduğu üçün poetik işa-
rələr sistemində ortaq notlar vəhdət təşkil edir. Musiqilik Nəsimi poeziyasının başlıca üslubi 
keyfiyyətlərindəndir. Odur ki, assosiativ səsləşmə eyni sözün mütəşəkkil işlənmə ardıcıllığına 
yol açmışdır. Təkrarlar Nəsimi üslubunda bədii intonasiya və ritm elementləri kimi təsvir-
tərənnüm obyektinin keyfiyyət detallarını, bədii düşüncə konturlarını canlandırmışdır. 
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The article deals with the method of poetic technique Nesimi's repeat words in poetry. 

Here, the qualities of attraction created by word repeats on the basis of poet fragments of 
Nasimi were analyzed as an integral part of the poet's creative habits. The artistic architectural 
function of word repetitions, harmony created by them is examined on the basis of specific 
examples. 
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рений слова в стихотворном языке Насими. Здесь на основе стихотворных фрагментов 
дано объяснение качествам свежести и привлечения созданных повторениями слова, 
как неотъемлемая часть творческого навыка поэта. Функции зодческого искусства 
повторений слов и созданные ими гармония рассматривается на основе конкретных 
примеров. 
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Bu, danılmaz bir gerçəklikdir ki, klassik Azərbaycan ədəbiyyatı müsəlman mədəniyyə-

tinin ayrılmaz bir parçasıdır. Nizamini də Nizami edən, Nəsimini də Nəsimi edən, Füzulini də 
Füzuli edən onların Quran bulağından su içmələridir. Orta yüzilliklər Azərbaycan şeirinin 
Quranla bağlılığı özünü bir neçə yöndə göstərir: təzminlər, Quran prinsiplərinin təbliği, Həz-
rəti Məhəmmədin (s), ümumiyyətlə, müqəddəsatın vəsfi, çeşidli qissələrin motivləşdirilməsi, 
ən müxtəlif Quran üsullarından bədii-estetik səpgidə yararlanma, müqəddəs kitabın dil-üslub 
xüsusiyyətlərinə məxsusi bədii qayə yükləyərək onları ifadə vasitəsi yerində işlətmək və bu 
kimi digər istiqamətlər. Bunların çoxu Nəsimi divanlarında rast gəlinən çevik və işlək ədəbi 
keyfiyyətlərdəndir.  

Bəllidir ki, Orta əsrlərdə Qurani-Kərimlə bağlı ən xırda cəhətlər belə əziz tutulmuş, yad-
da saxlanılmış, araşdırılmış, öyrədilmiş və daima canlı və diri bir yaşantı olaraq qavranılmış-
dır. Örnək olaraq Quran xətmi istilahının klassiklərimizin qələmində aldığı rəngarəng çalarla-
ra baxaq:  

 
Xubların bağında çoxdur fitnəli nərgis, vəli, 

Fitnəlik xətm oldu anın nərgisi-fəttanına (3,.s.19) 
 
(Beytin açıqlaması belədir: Gözəllər bağında (adamın ağlını və imanın əlindən ala 

biləcək qədər) işvəli nərgislər (gözlər) çoxdur. Ancaq, naz-qəmzə ilə bağlı bütün ağır sınaqlar 
yalnız sevgilinin hiyləgər, məkrli nərgislərinin adına tapşırıldı. 

Müsəlman Şərq mədəniyyətində, illah da poeziya aləmində 3 cür naz təsvir və tərənnüm 
edilir: Şivə, yəni danışıqda olan naz, işvə, yəni yeriş nazı, qəmzə, yəni süzgün baxış. 

Nəsimi burada qəmzəni, nazlı-qəmzəli gözəlin gözlərini bəşəriyyətin ən böyük dəyəri 
olan Qurana, öz lirik mənini isə başdan sonadək oxunmuş Quranı tapşıran, xətm edən qariyə 
bənzədir.  

Yeri gəlmişkən deyilməmiş qalmasın ki, gözlərin Qurana bənzədilməsi motivi XX əsrə-
dək fəal, işlək olmuşdur. Əliağa Vahidin aşağıdakı beyti bunun bariz təzahürüdür:  

 
Olaydı qismət, öpəydim o nazik əllərini, 

Ürəkdən eyləmişəm istixarə gözlərinə (12). 
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Göründüyü kimi, «qismət», «öpmək» (Quranın öpülüb göz üstə qoyulması anlamında), 
«istixarə» sözləri beytin məzmununda mətnaltı bir semiotika (işarələr düzümü) olaraq sıra-
lanır və bununla da sevgilinin gözlərini Quran qədər yüksəkliyə qaldıra bilir.  

İstixarə etməklə bağlı çoxsaylı dini göstərişlərin, məzhəb və təriqət fərqlərinin bolluğu-
nu və genişliyini göz önünə gətirdikdə bu beytin əski qaynaqlarda başlanğıc götürdüyü ortaya 
çıxır.  

«Xubların bağı» deyimi nağıllarımızda tez-tez rast gəlinən «aya deyir: sən çıxma, mən 
çıxım», «günə deyir: sən çıxma, mən çıxım!» gözəlləməsini xatırladır. «Gözün nərgis» istiarə-
si ilə verilməsi şairin incə təbiət duyumunu göstərməklə yanaşı, Qurani-Kərimə bəslədiyi həs-
sas münasibəti də ifadə edir.  

Quran xətmi istilahı Nəsimidən öncə də ədəbiyyatda əksini tapmışdır. Nizami yeddi 
yaşlı oğlu Məhəmmədə belə öyüd verirdi: 

 
Zin fəən mətləb boləndnami, 
Kin xətm şodəst bər Nizami! 

 
(Şeiriyyətdə məqsədə çatmaq əlçatmaz və ünyetməz bir diləkdir! Çünki, bu sahə artıq 

Nizami ilə başa çatmış, sona yetmişdir).  
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu beyti dilimizə çevirərkən bu cəhəti qabartmışdır: 
 

Sən şeirdən gözləmə şöhrət və nam, 
Çünki, Nizamidə o olmuş tamam! 

 
Bu, Səməd Vurğunun «Şeirlə ucalıq umma dünyada, Çünki Nizamiylə qurtardı o da!» 

şəklindəki tərcüməsindən daha qüvvətlidir. 
Göründüyü kimi burada Nizami Quran yerində poeziyanı, qare yerində isə özünü qoyur.  
Lakin Məhəmmədhüseyn Şəhriyar Nəsiminin yolu ilə gedərək xətmetmə prosesini eşq-

hüzn müstəvisində bədiiləşdirmişdir: 
 

Məcnun ilə mən məktəbi-eşq içrə oxurduq, 
Mən Müshəfi xətm etdim, o, «vəlleyli»də qaldı. (13, s. 121.). 

 
(Biz Məcnunla eyni bir eşq məktəbində təhsil alırdıq, ancaq, «əl-leyl» surəsinə çatar-

çatmaz Məcnun özünü bu məktəbi bitirmiş sayaraq, onu tərk etdi, mən isə Quranı başa vur-
dum). 

Quran xətmi istilahının bədii ifadəsi Şəhriyarda Nizamidən də, qüvvətli alınmışdır. Ona 
görə ki, Şəhriyar lirikası bir yandan poetik fiqurları bol etmiş, bir yandan da əlvan boyalarla 
cəlbedici estetik mənzərə yaratmışdır. Məsələn, termin Nizamidə və Nəsimidə Quran tapşırma 
məvhumu ilə məhtudlaşırsa, Şəhriyarda bu, qalmaqla yanaşı, təhsil-tədris məzmunu da kəsb 
edir.  

Nəsimi lirikası Quran xətmi istilahından başqa, müqəddəs kitabımızla bağlı ayrıdini 
anlayışları da özünün məna-məzmun çevrəsində birləşdirir. Belə məfhumlardan biri də möh-
kəm ayələr terminidir:«Bu kitabı sənə nazil edən Odur. Onun bir qismi kitabın əsasını təşkil 
edən «möhkəm»(aydın və aşkar) ayələrdir (Digər ayələrdə qarşıya çıxan istənilən anlaşılmaz-
lığa bu ayələr əsasında aydınlıq gəlir). Digər qismi isə «mütəşabeh»dir (Məzmun səviyyəsi 
çox yüksək olduğu üçün, habelə, digər cəhətlərdən ilk baxışda müxtəlif ehtimallar irəli sürül-
məsinə səbəb olan, lakin, «möhkəm» aylər əsasında mənalarına aydınlıq gələn ayələrdir). 
Qəlblərində sapma olanlar fitnə-fəsad törətmək (insanları sapdırmaq) və (yanlış) yozmaq 
məqsədilə mütəşabeh ayələrəin ardınca düşərlər. Onun yozumun isə Allah, dəyişməz və sabit 
bilgiyə malik olanlardan başqa heç kəs bilməz (Quranın bütün ayələrinin sirlərini ilahi elm və 
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maarif əsasında dərk etmək istəyənlər) deyərlər: «Biz onların hamısına iman gətirdik, hamısı 
bizim Rəbbimiz tərəfindəndir». (Bu həqiqəti) Yalnız ağıl sahibləri dərk edərlər» («Ali-İmran» 
surəsi.ayə.7). 

İmam Rza (ə) buyurmuşdur: «Mütəşabeh ayələri möhkəm ayələrlə uzlaşdıran şəxs düz 
yola yönələr». 

 
Möcüzatindən yanağım möhkəmatindən saçın, 

Xarü xaşaki cahanın, vərdü reyhan oldu, gəl! (3, s. 119) 
 
(Sən ey sevgili, yanağının göstərdiyi möcüzələrdən və saçlarının yaratdığı (möhkəm və 

nizamlı hörüklərdən) bu dünyanın quru çör-çöpü göyərərək qızılgülə və reyhana çevrildi. Bəs, 
sən özün hardasan? Gəlib çıxsana!) 

Cəsarətlə demək olar ki, bu beyt Nəsimi poeziyasının şah beytlərindəndir. Ona görə ki, 
şair burada ideya istiqamətini estetik dünya görüşü ilə son dərəcə üzvü uyarlıq içindən 
birləşdirməyi bacarmışdır. Bu, o qədər təbii çıxmışdır ki, adam söhbətin Quran qavramaları 
üzərində qurulduğunu unudub sadəcə olaraq, gözəlliyin ən yüksək səviyyədə ifadəsinin 
tamaşasına durur.  

Sırf Quran istilahlarının bədii tərənnümünə gəlincə: 
Birincisi, onu vurğulamaq gərəkdir ki, yanaqla saçın qarşı durması çox alt qatda «Əl-

leyl» və «Şəms», «Züha» surələrinin assosiativ olaraq göz önündə canlandırır ki, bu isə misil-
siz bir bədiilikdir. İkincisi, «Möcüzat» və «Mökəmat» kimi Quran leksimləri burada ölüləri 
dirildən İsa motivini andırır. Üçüncüsü, «Möcüzat»ın yanaqla «Mökəmat»ın da saçla bağla-
nılması təbii fiziki bütövlüyün real bədii dərki olmaqla birlikdə hər iki qavramın məfkurəvi 
bazası haqqında da aydın anlayışlar yarada bilir. Belə ki, yanaq sözü burada həm bütövlükdə 
Qurani-Kərimin özü kimi, həm də iki surəsi kimi qavranılmaqdan başqa, Rəsulullah(s) kimi 
də başa düşülür. Axı, Həzrəti-Mühəmmədin(s) ən böyük möcüzəsi Qurani-Kərimdir. Füzuli 
necə də sərrast deyir:  

 
Baqiyi-möcüz nə hacət, əmr-həqq isbatinə, 

Aləm içrə möcüzü baqi yetər Quran sənə (14, s. 42). 
 
elədə, Nəsimidəki «saç» sözü də beytin fikri axarında yüksüz qalmayaraq Quran 

surələri arasındakı qopmaz, qırılmaz rabitənin atributu və ekvivalenti tək boy göstərir.  
Orta əsrlər Şərq şeirində Qurani-Kərimin gözə dəyən işlənmə məqamları sırasında 

təzminlər daha işləkdir. «Başqa əsərdən bir parçanı götürüb öz əsərinə salmaq» kimi başa 
düşülən bu bədii ifadə vasitəsi Nəsimi lirikasında geniş yer tutur; məsələn,  

 
Zülfünü «Vəl-leyl» oxuram hər gecə, 

Üzünü hər irtədə «Şəmsüz-züha!». (5,s.27.) 
 

Ey Xaliqin əmanətini zaye eyləyən, 
Layiqdir ada ol ki, «zəlumən cəhul» ola! (5, s.16) 

 
Mənsuru-eşq olub, verir isə Nəsimi can, 

Anım muyini ayəti – «nimən-nəsr» ola! (5, s.35) 
 
Hər üç beytdə Qurani-Kərimdən söz və ifadələri iqtibas edilmişdir. Əgər birinci beytdə 

şair surə adlarına üz tutmuşsa, ikinci və üçüncü beytlərdə konkret ifadələrə – «Əhzab» 
surəsinin 72-ci, «Ənfal» və «Həcc» surələrində müvafiq surətdə 40-cı və 78-ci ayələrindən 
parçalara bədiilik donu geyindirmişdir.  
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Bəs təzminlərə niyə belə çox ehtiyac duyulmuşdur? Bu, hər şeydən öncə Quranın 
müddəa və qənaətlərinin bədii əsərlərdə ideyaya çevrilməsi tələbatından doğmuşdur. Çox 
uzağa getməyək. Bayaq Nəsimidən gətirdiyimizörnəklərdə əmanətdarlığın və şəhidliyin bədii 
estetik dərkindən ötəri təzminlər, lakonik və real ifadə vasitəsi kimi çox yerinə düşmüşdür. 
Belə də, təkcə onların yer aldıqları ayələr deyil, əmanətdarlıq və şəhidliklə bağlı başqa Quran 
ayələri də yada düşür.  

(Əmanətdarlıqla bağlı ayələr: «Nisa»58; «Ənfal»27; «Əhzab»72; Şəhidliklə bağlı ayə-
lər: «Bəqərə»154; «Ali-İmran»169-170; Cihadla bağlı ayələr: «Bəqərə»216; «Ənkəbut»6; 
«Səffat»4). 

«Mənsuri-eşq olub, verir isə Nəsimi can, anın muyini-nimən-nəsr ola» -beytində alt 
qatda əksini tapmış şəhidliklə bağlı ideya aşağıdakı beytdə açıq çağırıq səpgisində və sırf 
İslami ruhda verilir: 

 
Canını qurban edəndir yar üçün gerçək şəhid, 

Səd həzaran rəhmət olsun ol şəhidin canına (5, s.19). 
 
Burada çağırışın açıqlığı İslami ruhun genişliyi yalnız Füzulinin Kərbəla şəhidlərinin 

şəninə söylədiyi sözlərlə tutşdurula bilər: 
 

Zillət ilə ləzzəti olmaz həyatın, dustlər, 
Nəqd can sərf eyləyib, dünyada kam almaq gərək! 

Əcz ilə dönmək ədudən səhldir, himmət tutub, 
Ya şəhid olmaq gərək, ya intiqam almaq gərək (15, s. 17). 

 
Nəsimi, Füzuli dühasının bax belə üstünlüyü nəticəsindədir ki, şəhidlik əhval-ruhiyyəsi 

XX əsr şeirində də öz əlçatmaz yüksəkliyini qoruyub saxlamışdır. Məhməd Akif Ərsoy 
«Səhafət» Çanaqqala şəhidlərinə belə üz tutur: 

 
Ey bu torpaqlar, torpağa düşmüş əsgər, 

Göydən əcdad enərək öpsə o pak alnı, dəyər. 
Sənə dar gəlməyəcək məqbəri kimlər qazsın? 

Basdıra, gər səni tarixə desəm, sığmazsın! 
Ey şəhid oğlu şəhid, istəmə məndən məqbər, 

Sənə ağuşunu açmış duruyor Peyğəmbər! (16) 
 
Klassiklərimiz Qurani-Kərimdən barındıqda təlmih üsulundan da tez-tez yararlanmışlar. 

«Gözucu nəzər» anlamına gələn «təlmih» sözü ilə adlanan bu üsulun məğzi ondan ibarətdir 
ki, şair vermək istədiyi iri bir əhvalatın müəyyən bir hissəsinə işarə vurur. Orta əsrlərin orta 
səviyyəli mədrəsə təhsili almış sıravi oxucusu isə bu işarəni dərhal tutur, sənətkarın çatdırmaq 
istədiyi fikri alıcı quş kimi o saat göydə alırdı:  

 
Ayəti-«inni ənəllah»əm, bu narin nuriyəm. 

Həm münacatü təcəlli, həm Kəlimin Turiyəm! (4, s.112) 
 
(Mən “həqiqətən, Allah mənəm» ayəsinin odunun nuruyam. Tanrıya yalvarıb-yaxarma 

yeri ilə ilahi təcəlla və Musa peyğəmbərin(ə) razu-niyaza getdiyi Tur-Zəbir dağı məndə, mə-
nim kamillər kamili olan varlığımda birləşmişdir). 

Nəsimi burada mübarək «Taha» surəsinin 9-14-cü ayələrində danışılan qissəni çox usta-
lıqla ədəbiyyata gətirmiş, bu qissədən çıxa biləcək bütün qissələlərə (nəticələrə) son dərəcə 
lakonik şəkildə toxunmuşdur.  
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«Musanın xəbəri sənə çatıbmı? O zaman o, (uzaqdan) bir od görüb ailəsinə demişdi: 
«Ayaq saxlayın! Mən bir od gördüm. Bəlkə ondan sizə bir köz gətirdim, ya da bu od vasitəsilə 
bir yol tapdım!». Oda yaxınlaşdıqda bir səs gəldi: «Ey Musa! Mən sənin Rəbbinəm. Başmaq-
larını çıxart. Çünki sən müqəddəs Tuva vadisindəsən! Mən səni seçdim. İndi sənə vəhy olu-
nanı dinlə! Mən Allaham. Məndən başqa məbud yoxdur. Mənə ibadət et və Məni xatırlamaq 
üçün namaz qıl». («Taha» surəsi.ayə.9-14) 

Bu ayələrin ənənəvi tarixi şərhi belədir: «Tarixi mənbələrin yazdığına görə, Musa(s) ilə 
Şüeybin (ə) razılaşması sona yetdikdən və Mədyəndə qalma müddəti başa çatdıqdan sonra hə-
yat yoldaşını, övladını və qohunlarını götürüb Misirə doğru yola düşür. Gecənin qaranlığında 
yolu itirir, qoyunları pərən-pərən düşür. Qızınmaq üçün ocaq qalamaq istəsə də, ocaq yanmır. 
Bu əsnada hamilə olan yoldaşının doğuş sancıları başlayır. Musa(ə) demək olar ki, bir-birinin 
üstünə gələn hadisələr burulğanına düşür. Bu vaxt diqqətini uzaqdan bir şölə cəlb edir. Əs-
lində, ilahi nur olan bu şöləni od zənn edən Musa(ə) yolu tapmaq və od götürmək üçün həmin 
işığa doğru yola düşür»(2, s. 312). 

Qurani-Kərimdən söz düşər-düşməz yada düşən ilk sözlər sırasında «təfsir», «müfəs-
sir», «təfsirçi», leksimləri də yer alır. Əski ərəbcədə «həkimin diaqnoz qoymaqdan ötrü xəs-
tənin bövlünə baxması» anlamına gələn «fəsərə» köklü sözlər tədricən inkişaf edərək, «gizli 
bir şeyin üzərindən örtüyü götürmək» kimi növbəti məna-məzmun çalarları almış, Qurani-
Kərim nazil olduqdan sonra isə bu çalar genişlənərək müqəddəs kitabın şərhi olaraq an-
laşılmağa başlanılmışdır. Bu sözün özü Qurani-Kərimdə varmı? Müqəddəs kitabımızda 
oxuyuruq: «Kafirlər dedilər: «Nə üçün Quran ona bir dəfəyə nazil olmadı?» Biz onu sənin 
qəlbini möhkəmləndirmək üçün sənə tədricən oxuduq. Onlar sənin yanına gəlib elə bir məsəl 
çəkməzlər ki, (onlara qarşı cavab olaraq) Biz sənə haqqı və ən yaxşı yozumu verməyək» 
(«Fürqan» surəsi.ayə.32-33),  

Göründüyü kimi, ayələrin sonundakı «əhsənə-təfsira» (ən gözəl yozum) ifadəsi Quran 
təfsiri ilə bağlı bütün anlamları, başlıca məsələləri əhatə etməkdədir. Odur ki, Nəsimi üzünü 
təfsirçiyə ürəklə tutur, onu Quranın həqiqi mahiyyətini, əsl cövhərini və malik olduğu ən də-
rin və ən geniş substansiyaları bütünlüklə üzə çıxarmağa, insanları aldatmamağı, ulu Yara-
danın öz şanlı kitabında bütün bəşəriyyətə göstərdiyi hidayət yoluna işıq salmağa səsləyir:  

 
Ey müfəssir, müshəfin həft dəryasın oxu, 

Gir, könül içindəki eyni-müsəmmasın oxu! 
Keç bu övraqü ədəddən, bax kəlamın zatına, 
Xətti-vəchüllah içində sureyi-«Yasin» oxu! 

 
(Ey təfsirçi, sən gəl, Quranın yeddi batini qatını aç, açıqla. Onun insanların könüllərində 

əks səda verəcək, aydın və parlaq buyruqlarını birər-birər, dənə-dənə şərh edərək ortaya çıxar! 
Artıq sənin vərəqlərlə, rəqəmlərlə oynamağın skepsis (söz və rəqəm oyunu) əmələ gətirməyin 
yetər; vaxt gəlib çatıbdır ki, sən indi Tanrı sözünün cövhərini araşdırasan və «Yasin» surəsini 
oxuduqda da Allah-təalanın razılığını qazanma məqsədini daşıyasan).  

Şeirin estetik idealı o ölçüdə böyükdür ki, adam heç onun poetikasına toxunmaq istəmir. 
Hərçənd ki, bu poetikanın özü də yüksək bədiilik örnəyidir. Məsələn, mətndəki «müfəssir», 
«müshəf», «həft», «eyni-müsəmma» (kodlaşdırılmış adlar), «kəlam», «zat», «vəchüllah» və 
«sureyi-Yasin» kimi on sırf Quran qavramını bir araya gətirmək özü sadəcə olaraq əbədi 
qəhrəmanlıqdır.  

Belə də aydındır ki, qoşa beytin ideya-məzmun tutumu nə dərəcədə və hansı ölçüdə 
yüksək estetik ideyalara xidmət edəcəkdir. Oradan başlayaq ki, başqa sahələrdə olduğu kimi, 
bu sahədə də Nəsimi ustadı Nəimidən örnək götürmüşdür. Nəimi deyir: 
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Ey hafizi xətaxan, Quran vəsileyi-to? 
Dər sineyi-moləvvəst Quran çe kare darəd?! 

 
(Sən ey Quranı əzbər bilməsinə baxmayaraq, yanlış oxuyan hafizi-qare, 
Quran və sənin sinən, sənin o çirkli sinəndə Quran nə gəzir axı?) (4, s.169). 
Qurann təlavət və qəraəti zamanı yol verilən səhvlər kəlamçı filosofların ağrılı yeri 

olmaqla yanaşı, imanlı ədibləri də həmişə düşündürmüşdür; aşağıdakı Füzuli qitəsi məhz, belə 
şair narahatlığından doğan təəssüratlardır: 

 
Ey xəta ləfzilə Quranın şükuhun sındıran, 

Möcüzi – ayəti Qurandan həzər qılmazmısan? 
Hər əlif bir xəncəri-xunrizi-bürrandır sənə, 

Xəncəri- xunrizi-bürrandan həzər qılmazmısan? 
Bir həkimi- kamilin darüş-şəfai hikmətin 

Qılmaq istərsən xərab, ondan həzər qılmazmısan? (14, s. 358). 
 
(Sən ey sözləri qüsurlu tələffüz etməklə Qurani-Kərimə qarşı ehtiramsızlığa yol verən 

qare, Quran ayələrinin ecazkar təsirindən çəkinmirsənmi? Axı oradakı on dörd min «əlif» 
hərfinin hər biri sənin üçün qan tökücü iti bir xəncər kimidir. Bəs niyə o qantökücü iti xəncər-
lərdən qorxurmursan? Sən elə kamil hikmət sahibinin şəfa qaynağı olan hökmlərinə əl qal-
dırırsan ki, bütün kainat onun qüdrət və qəzəbi qarşısında tir-tir əsməkdə, əsim-əsim tirəmək-
dədir; barı bundan abır-həya elə!) 

Nəsimi incisini Nəimi və Füzuli sədəflərinin içinə saldıqda şairin təfsirçiyə ünvanladığı 
müraciətinin sözün gersək anlamında, əsl islami manifest olduğu görünür. Nəsiminin imanlı 
bir müsəlman kimi qəlb titrəyişlərini ifadə edir, ürək döyüntülərini və könül duyğularını aydın 
göstərdiyi ortaya çıxır.  

Yuxarıdakı klassiklərimizin barınmasını, yararlanmasını təsnif edərkən müqəddəs kitab-
da yer alan prinsiplərin, müddəa və qənaətlərin ad, bilgi, motiv və anlayışların yeri və bədii 
ifadə yolları baxımından dinifikrin ideya səviyyəsinə qaldırılmasının önəmli olduğunu vurğu-
lamışdır. Əmanətdarlıq və şəhidliklə bağlı beytlərin izahında bu cəhət də bir xeyli qabarıq ək-
sini bədii nümunə üzərində bir daha əyaniləşdirmək istərdik. Şair üzünü Ulu Yaradanına 
tutaraq belə deyir: 

 
Gər şərh edərsəm ayəti-hüsnün kitabını, 

Hər bab içində fəslinə yüz min füsul ola. (3, s.16) 
 
(Ya Rəbb, əgər mən sənin gözəllik kitabını açıqlamağa başlasam, onda gərək məni 

yazdığım əsərin hər mövzusu ilə bağlı çoxsaylı fəsillər, ofəsillərin içərismndə də yüz minlərlə 
yarımfəsillər paraqraflar olsun). 

Nəsimi demək istəyir ki, Ulu Uaradan bəşəriyyətə üç cür kitab vermişdir: Quran kitabı; 
İnsan kitabı; Kainat kitabı. 

Şair bu fikri müqəddəs kitabın özündən götürür.  
«Onun(Quranın) haqq olduğu onlara (müşriklərə) bəlli olsun deyə, Biz Öz qüdrət nişa-

nələrimizi onlara həm xarici aləmdə (üfüqlərdə, kainatda, göylərin və yerin ətrafında), həm də 
onların öz daxilində mütləq göstərəcəyik. (Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin hər şeyə şahid 
olması (sənin dediklərinin doğruluğuna) kifayət deyilmi?!». («Fussilət» surəsi, ayə.53). 

«Yerdə (Allaha) tam yəqinliklə inananlar üçün (Onun əzəmət və qüdrətinə, vəhdaniy-
yətinə dəlalat edən) əlamətlər vardır; Sizin özünüzdə də (sizi yaradanın birliyini sübut edən) 
əlamətlər vardır. Məgər görmürsünüz?». («Zariyat» surəsi, ayə 20-21). 
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«Və de: «Həm olsun Allah! O, Öz ayələrini (qüdrət nişanələrini) sizə göstərəcək, siz də 
onları görüb tanıyacaqsınız. Rəbbin etdiyiniz əməllərdən (Məkkə müşrikləri və kafirlərin 
gördükləri işlərdən) əsla xəbərsiz deyildir!» («Nəml» surəsi.ayə.93). 

Əgər Nəsimi leksikonundakı yazı ləvazimatını təhsil-tədris elementlərini və mədəni-
maarif komponentlərini də buraya artırsaq bu zaman XIV əsrdən XXI yüzilliyə boylanan kori-
feyimizin dühası önündə baş əyməyə bilmərik. Belə ki, yuxarıakı on dörd sözlük beytdə 6 sö-
zün (şərh, ayət, kitab,bab(mövzu), fəsil, füsul) numinativ surətdə yüksək intellektlə bilavasitə 
bağlılığı misilsiz əbədi uğurdur. 

Bu deyilənlərldə inkarolunmaz surətdə sübuta yetirir ki, S.İ.Nəsimi hər bir məsələnin 
bədii həllini verərkən ilk növbədə Quran bulağından su içmiş, doğma və əziz dini olan İslam 
məfkurəsinə söykənmiş, Qurani-Kərimin cövhərinicanına, qanına hopdurmuş, müqəddəs kita-
bımızla bağlı ən xırda ştrixləri belə diqqət mərkəzində saxlamış, bütün bunları yüksək bədi-
iliklə hərtərəfli fəlsəfi- ideoloji bazada və geniş estetik panoramada ifadə etməyə çalışmış və 
buna müvəffəq olmuşdur.  
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Varagha Almasov, Hasan Huseyni 
Nasimi and Quran 
In this article the using peculiarities of Koran motives as poetic figures, taken from 

selections of Nasimi`s and other outstanding authors of classical Azerbaijan literature has be-
en studied. For this purpose, some verses from Holy Koran have been compared with 
Nizami`s, Nasimi`s, Fizuli`s, Vahid`s , Seyid Azim`s and Shahriyar`s works. In Nasimi he-
ritage respect for Koran, sighs made to it were involved in the analysis from literary point of 
view. 

 
  



“İMADƏDDİN NƏSİMİ: SƏLƏFLƏR VƏ XƏLƏFLƏR – ORTA ƏSRLƏR  
 ƏLYAZMALARI VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN TARİXİ PROBLEMLƏRİ” 

- 113 - 

Верага Алмасов, Гасан Гусейни 
Насими и Коран 
В статье рассматриваются особенности использования мотивов Корана как 

поэтических фигур в художественной литературе на основе произведений Насими и 
других известных авторов азербайджанской классической литературы. С этой целью 
некоторые аяты Корана были сопоставлены с бейтами (двустишьями) из произведений 
Низами, Насими, Физули, Вахида, Сейида Азима и Шахрияра. С точки зрения 
литературной критики были привлечены к анализу выражения почтения и обращения к 
Корану в наследии Насими. 
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ФЕНОМЕН НАСИМИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ 
 
Тойраханым Гусейнова 
 
Национальный Музейа зербайджанской литературы  
имени Низами Гянджеви НАНА 
torakhanum@mail.ru 

 
Древняя и богатая азербайджанская литература, давшая миру гениальных кори-

феев слова и мыслителей, великих представителей восточного Возрождения, таких как 
Низами Гянджеви и Афзаладдин Хагани Ширвани, Изеддин Гасаноглу и Кази Ахмед 
Бурханеддин, Имадеддин Насими и Мирза Джаханшах Хагиги, Хабиби и Мухаммед 
Физули, Шах Исмаил Хатаи и Говси, представляет золотой фонд сокровищницы ми-
ровой культуры. 

Великий азербайджанский поэт Имадеддин Насими – титан поэтической и фило-
софской мысли Востока – вошёл в историю мировой литературы как основоположник 
новой философской поэзии на азербайджанском языке. 

Язык каждого народа – это его духовно-национальное богатство. 
Феномен Насими заключается прежде всего в том, что он впервые в истории 

литературы создал на азербайджанском языке шедевры подлинной поэзии, заложив 
основы азербайджанского литературного языка. 

Сеид Али Имадеддин Мухаммед Али оглы, написавший нетленные страницы 
азербайджанской поэзии под псевдонимом Насими, родился в 1369 году в столице 
государства Ширваншахов – в городе Шамаха, который на протяжении более трёхсот 
лет был одним из крупных политических, экономических и культурных центров 
средневекового Азербайджана и славился высокими поэтическими традициями. 

Еще в XIIвеке в Шамахе жили и творили такие мастера слова как Афзаладдин Ха-
гани Ширвани, Фелеки Ширвани и Зульфугяр Ширвани. Талантливый исследователь 
литературы Салман Мумтаз, издавший в 1926 году в Баку «Диван» Насими, отмечает: 
«Отец Насими – Сеид Мухаммед был одним из образованнейших и известных людей 
своего времени. Кладбище Шахандан в Шамахе связано с именем брата Насими – поэта 
Шахандана, похоренного там». (7, 268) 

Насими был энциклопедически образованным человеком, основательно изучив-
шим современные ему науки – математику, астрономию, философию, логику и теоло-
гию. 

Поэт был хорошо знаком с классической литературой Азербайджана, Ирана и 
Древней Греции. 

Кроме своего родного азербайджанского языка, поэт в совершенстве владел 
фарси и арабским языками, о чём говорят его произведения, созданные на трёх языках. 

Как подлинно большой художник, Насими, творчески освоив лучшие традиции не 
только азербайджанской литературы, но и литературы других народов Ближнего и 
Среднего Востока, создал качественно новую поэзию. 

Насими прекрасно знал народный язык и фольклор. Пословицы и поговорки, 
ёмкие метафоричные выражения, свойственные народной речи, как жемчуг рассыпаны 
в его любовных и философских газелях, написанных на азербайджанском языке. 
Лирические газели поэта отличаются изяществом и блеском поэтического языка, 
неожиданными поворотами мысли, реальностью чувств и страстей. 
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Твой каждый волосок трепещет, наполняя 
Всё ароматом роз и мускусом Китая. 

Зажёг мне сердце твой солнцеподобный лик, 
Вот так свечу Мусы зажёг огонь Синая. 

И солнце – вижу я – восходит каждый день, 
От твоего чела движенье начиная. (1, 91) 

(Перевод Т. Стрешнёвой) 
 
Рубаи Насими восхищают своей страстностью и философской насыщенностью, 

напоминают азербайджанские народные стихи – баяты. 
 

Предвечен я, и вечность – мой конец 
Я и творенье мира, и творец. 

Я – виночерпий пиршества земного, 
Я – добрый знак для всех людских сердец (5, 249) 

(Перевод Н. Гребнёва) 
 
Сочетание поэзии и философской мысли, смелость и богатство ритмов, мело-

дичность, аллитерация и внутренняя рифма – характерные особенности газелей и рубаи 
великого поэта-мыслителя. 

Богатое поэтическое наследие поэта включает в себя азербайджанский «Диван» 
(около 15 тысяч строк), «Диван», созданный на фарси (5 тысяч строк), иракский «Ди-
ван», стихотворения, месневи и касыды, написанные на арабском языке.  

Рукописи «Диван»ов поэта хранятся в музеях и библиотеках различных городов 
мира, таких как Стамбул и Каир, Тегеран и Тебриз, Лондон и Берлин, Рим и Будапешт, 
Санкт-Петербург и Ташкент, Баку и Тбилиси, Бухара и Душанбе… 

Наряду с видными азербайджанскими учёными, такими как Ф. Кочарли, Салман 
Мумтаз, Гамид Араслы, Мамед Ариф Дадашзаде, Мирзаага Гулузаде, Джахангир Каг-
раманов, Зумруд Кулизаде, Азизага Мамедов, Вагиф Асланов и Афрасияб Векилов, 
большую работу по изучению и популяризации произведений Насими сыграли извест-
ные русские и западно-европейские востоковеды: Е. Э. Бертельс, А. Н. Болдырев, А. 
Бомбачи, Хаммер-Пургшталь, Ф. Бабингер, Э. Гибб, Дорн, Г. Дёрфер и др. 

Гуманистическая поэзия Насими звучала гимном человеку, отстаивала его право 
на свободу и самосознание, воспевала красоту природы и возлюбленной, могущество и 
благородство человека, высоко ценя его достоинство. 

Он с гордостью говорил о себе: 
 

Никогда – мне бог свидетель, это истина святая- 
Человеческого сына унижать не стану я. (1, 27) 

(Перевод С. Иванова) 
 

В противовес теологическим учениям, утверждавшим: «человек – ничто, а бог – 
всё!», Насими провозглашал человека «сутью, сердцевиной всего сущего». Насими не 
отрицал бога, но в противовес исламской догматике «поселил» его в душе человека. 

 
…Во мне живут меры, все восемнадцать тысяч, 
И скрыт во мне Аллах, который скрыт во всём. 
Я – тайна всех чудес, сокрытых в этом мире, 
Я – солнце, что всегда горит над миром днём. 

Пред вами Насими свою откроет тайну: 
«Я счастлив: бог сокрыт в обличии моём!» (5, 10) 

(Перевод К. Симонова) 
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Поэт жил и творил на стыке XIV-XVвеков, во время средневекового религиозного 
мракобесия и трагический для всего Ближнего Востока период многочисленных нашес-
твий иноземных захватчиков. 

В таких исторических условиях, в восьмидесятых годах XIVвека в Азербайджане 
возникло политико-еретическое и социально-философское движение – хуруфизм, 
виднейшим приверженцем которого был Насими. 

Основатели хуруфизма считали что основой всего сущего являются двадцать 
восемь букв арабского и тридцать две буквы персидского алфавита (слово «хуруфизм» 
происходит от арабского «хуруф» – «буквы, алфавит»), утверждая, что без познания 
букв нельзя познать ни бога, ни человека. В книге «Махаббатнаме», принадлежащей 
перу основателя хуруфизма – философа и поэта – пантеиста Фазлуллаха Наими, чи-
таем: 

«28 и 32 божественные буквы – изначальные, вечные незримые атрибуты единого 
господа, они пришли с человеком…, лик и тело человека – их знание» (4, 62). 

Поразительно (смелые суждения Ф. Наими звучали вызовом господствовавшей 
идеологии эпохи, всей системе теологических представлений о боге и человеке. Его 
знаменитая формула «Аллах – это я!» имела огромное распространение по всему Ближ-
нему Востоку и Азербайджану. В 1394 году Фазлуллах Наими был арестован и зверски 
казнён в крепости Алинджа-кала третьим сыном Тамерлана – Мираншахом. 

Смерть своего учителя Насими воспел в чудесной элегии, завоевавшей широкую 
популярность: 

 
О душа, от разлуки с тобой, от горя моё сердце кровью полно, вернись! 

Слезами моих очей полон мир, и буря в мире, вернись. 
Моё сердце горем и смятеньем полно, вернись! (1, 42 ) 

(Перевод С. Иванова) 
 
После смерти Ф. Наими, Насими, как видный представитель хуруфизма, вынуж-

ден был покинуть Азербайджан. Пропагандируя учение хуруфизма, он предпринял пу-
тешествие по странам Ближнего Востока – побывал в Турции, жил в Ираке, Сирии и 
других арабских странах. 

Везде его бунтарская поэзия пользовалась огромным успехом, поэт находил себе 
сторонников среди всех слоёв общества. В Халебе (Алеппо), по подстрекательству 
религиозных фанатиков, в 1417 году Насими был задержан и казнён. По преданию, он 
принял мученическую смерть: с него живого содрали кожу. 

И перед смертью поэт не переставал разоблачать жестоких правителей и 
лицемерных служителей религии: 

 
Попробуй захиду лишь палец один отрубить, 

Отрекшись от правды, он будет пощады просить. 
А здесь, поглядите, с живого всю кожу сдирают!... 

Кто истинно любит, без стонов и слёз умирает. (5, 74) 
(Перевод Н. Гребнёва) 

 
Имя Насими, его стойкость и преданность своим идеалам прославлены выдающи-

мися поэтами мира, его произведения звучат на многих языках народов земного шара. 
И сегодня, в XXIвеке, величие лирического героя Насими, ставшего властелином 

всей Вселенной благодаря своему разуму, не вмещается в мир: 
  



“İMADƏDDİN NƏSİMİ: SƏLƏFLƏR VƏ XƏLƏFLƏR – ORTA ƏSRLƏR  
 ƏLYAZMALARI VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN TARİXİ PROBLEMLƏRİ” 

- 117 - 

В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь 
Я суть, я не имею места – и в бытие я не вмещусь. 

Всё то, что было, есть и будет – всё воплощается во мне, 
Не спрашивай! Иди за мною. Я в объясненья не вмещусь. (5, 38) 

(Перевод К. Симонова) 
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Töyrəxanım Hüseynova 
Azərbaycan poeziyasında Nəsimi fenomeni 
Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsimi Şərq ədəbiyyatının inkişafı 

tarixində mühüm rol oynamış görkəmli bir sənətkardır. Dahi Nizami Gəncəvinin Şərq şeirinə 
gətirmiş olduğu mütərəqqi fikirləri davam və inkişaf etdirən Nəsimi, milli fəlsəfi şeirinin yeni, 
ölməz nümunələrinin əsasını qoymuş, Azərbaycandilli poeziyamızda yüksək bir mərhələni 
yaratmışdır. 

 
 
Torakhanim Huseynova 
The Nasimi Phenomenon in the Azerbaijan Poetry 
The great Azerbaijan poet and thinker İmadaddin Nasimi is the famous person who has 

very important person in the development of the East literature. Nasimi who continued and 
developed the progressive thinks by famous Nizami Ganjavi had been the founder of the 
models of new and immortal national philosophical poems and also had done the high period 
in our Azerbaijan – speaking poetry. 

 
  



İMADƏDDİN NƏSİMİNİN 650 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ  
RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI                                                                            

- 118 - 

 
İMADƏDDİN NƏSİMİ ƏSƏRLƏRİNDƏ  
ŞƏRQ QRUPU DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİNƏ  
MƏXSUS SÖZ YARADICILIĞI 
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Söz yaradıcılığı problemi ümumi dilçilikdə mürəkkəb məsələlərdən sayılır. Müxtəlif 

dillərin praktik və elmi qrammatikaları işlənərkən söz yaradıcılığına yüksək qiymət verilmiş 
və bu barədə maraqlı fikirlər söylənmişdir. Danışıq dilində, eləcə də bədii nəsrin sadələşmiş 
üslubunda söz yaradıcılığı prosesi həcmi, üslubi imkanları və məna çalarları cəhətdən ədəbi 
dilimizdəki söz yaradıcılığı prosesindən məhdud deyil, əksinə, ondan zəngindir. Bu cəhətdən 
İmadəddin Nəsiminin leksikası xüsusilə əhəmiyyətlidir. Çünki Nəsimi dilinin söz ehtiyatı, 
əsərlərində işlətdiyi sözlərin kəmiyyəti və keyfiyyəti, zəngin lüğət xəzinəsi XIV- XV əsr 
Azərbaycan dilinin səviyyəsini, ədəbi- bədii dilin imkanlarını, onun yayılma xüsusiyyətlərini 
azəri sözlərinin mahiyyətini, klassik üslubda yazılmış şeirlərdə tutduğu mövqeyini müəyyən-
ləşdirmək üçün əsaslı mənbələrdəndir. Nəsimi əsərlərinin dili üzərində aparılmış müşahidələr 
də göstərir ki, ölməz sənətkarın poetik dilində Azərbaycan dilinin lüğət fondunun əksər söz-
ləri bədii məqsədə uyğun olaraq üslub və məna incəlikləri yaratmaqda əvəzsiz iş görmüşdür. 
Xalqımızın mənəvi xəzinəsinin təmsilçisi Nəsimi bədii irsində milli sözlərimizə daha çox 
meyl etmişdir:  

 
Sufi ətləs geyər, zahid siqərlat, 

Fəqirin geydügi şal anda neylər (4,s.186). 
Yaxud da belə bir beytə nəzər salaq: 

Tərki- dünya qıl, Nəsimi, geymə ətləs, gey nəməd 
Kim, bu dünya bivəfadur, olmaya yoldaşınız. (4,s.187) 

 
 Nümunə gətirdimiz beytlərdə «ətləs» sözü- atlas, diba, ipək, qumaş mənasında iş-

lənmişdir. Şair «nəməd» /keçə/, siqərlat, şal etnoqrafik sözlərindən istifadə etməklə cəmiyyəti 
təmsil edən müxtəlif əqidə və məslək sahiblərini təsvir və təqdim edir, eyni zamanda ətləs və 
nəməd geyim adları vasitəsilə sənətkar əhvalına, ovqatına uyğun vəziyyət də yarada bilir. 
C.Qəhrəmanov Nəsimi «Divanı»nda əfsər sözünün tac, əklil, qaş- daşı, bəzəkli baş örtüyü 
anlamlarında işlənməsini də qeyd edir:  

 
Dövlət – həq endi əfsər başuna, 

Həm fəda bin taci- qeysər başuna. 
 
Nəsiminin poetik dilində ehram /hacıların, zəvvarların büründükləri tikişsiz paltar, 

bürüncək/, xirqə, xələt, /xalat/, büçrə /üz örtüyü/ niqab, cübbə, hicab /örtük, pərdə/, kisvət 
/paltar, geyim, zahiri görkəm/, dəstar /çalma, əmmamə/, eləcə də kəyeyi – ehram/Məkkəyə 
daxil olma mərasiminin adı kimi etnoqrafik sözlərə təsadüf edilir (4,s.187). 

 İctimai-siyasi həyatın çox çətin vaxtlarında yazıb-yaradan Nəsiminin əsərlərində 
dialektizmlər olduqca çoxdur və onların kökdil formalarının öyrənilməsi, ümumtürk dillərinə 
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inteqrasiyası məsələlərinin tədqiq edilməsi müasir dövrümüz üçün olduqca aktuallıq kəsb 
edir. Nəsiminin əsərlərində özünü göstərən dialektizmlərin ümumtürk dillərinə qarşılıqlı 
inteqrasiyası bir tərəfdən qədim türk leksik vahidlərinin bəzilərinin olduğu kimi saxlanması 
ilə, digər tərəfdən isə kökdil formalarının müəyyən fonetik dəyişikliyə məruz qalması ilə 
xarakterizə olunmalıdır. Azərbaycan ədəbi dili tarixində bir sənətkar kimi öz məsuliyyətini 
dərk edən böyük Nəsimi əsərlərində dialektizmlərdən də müəyyən üslubi effektlər yaratmaq 
məqsədilə məharətlə istifadə etmişdir ki, onların bəzilərini aşağıdakı şəkildə şərh edə bilərik: 

Aş- yemək, xörək. Azərbaycan dilinin Arpaçay kəndləri (Türkiyə) şivələrində aş sözü 
“yemək, xörək” mənasında işlənir. Bu sözə Muğan qrupu və Cəlilabad rayon şivələrində 
“duru xörək” mənasında təsadüf edilir. Məsələn, bəzi xörək adları bunu sübut edir: Xəmraşı, 
süddüaş, ayran aşı (dovğa) və s. Bu qədim leksemin ziyafət, qonaqlıq sözləri ilə bağlılığını 
xalq danışıq dilində işlənən bəzi etnoqrafik səciyyəli sözlərin tərkibində də görmək olur. Məs: 
Oruc aşı, alla:şı, imamaşı, həcaşı (Şərqi Abşeron). Həmin sözün “yemək, xörək” mənası 
Azərbaycan ədəbi dili nümunələrində müşahidə edilir: Yapağlu qocayı Təpəgözə verüη, aşın 
pişürsün–dedi; Ayğır atum boğazlayub, aşum vergil (KDQ). Nəsiminin şeirində də aş sözünə 
“yemək, xörək” mənasında rast gəlirik: 

 

Eşqün odi pişürmişdi dürlü aşlar, 
Xəstə olalı könül eşqündən, ey can parəsi. 

İçərəm ğəm mətbəxindən dürlü-dürlü aşlar (Nəsimi) (7,s.231). 
 

Aş sözü müasir Azərbaycan dilində “plov” mənasında işlənir. Məs: Südlü aş. Lobyalı 
aş. Çığırtmalı aş. Qiyməli aş və s. (3,s.149). E. Əzizov aş sözünü ilkin mənasını və fonetik 
tərkibini saxlayan sözlər sırasında qeyd edir. Qüdsiyyə Məmmədova Salyan şivəsində aşxana 
sözünün “mətbəx” mənasında işlənməsini maraqlı fakt kimi qeyd edir. Nəsimi dövründə tün 
sözü ümumtürk ədəbi dillərinin leksik vahidlərindən olmuş və hazırda əksər türk dillərinin 
ədəbi dillərində işlənsə də, Azərbaycan dilinin bəzi dialekt və şivələrində öz izini qoruyub 
saxlamışdır. Q.Məmmədova göstərir ki, müasir canlı danışıq dilində tün sözü ilə yaranmış 
bəzi sözlərə də təsadüf olunur. Məsələn, bu qədim sözün əvvəlki mənasına çox yaxın olan 
tünnüy (qarma- qarışıqlıq) sözünün tərkibində bu, aydın nəzərə çarpır: Bala, nə var tünnüyə 
girirsən, gəl bura. (Salyan). Bundan başqa, bu sözün Salyan rayon şivəsində işlənən bir ifa-
dənin tərkibində sırf gecə hiyləgər mənasında işlənməsinə rast gəlmişik. Pozğun, avara həyat 
tərzi keçirən, hiyləgər və dələduz adam haqqında "O yüz tüləxanadan // tünəxadan çıxıb” ifa-
dəsi işlədilir. Bu söz "gecəxana, gecə əyləncə, kef məclisinin keçirildiyi yer” anlayışı yaradır 
və Q.Məmmədovanın da gəldiyi nəticə bundan ibarətdir. 

Qədim türk lüğətlərində sinək sözü siyək//sinək//sisək fonetik variantlarında qeydə 
alınmış və "milçək, ağcaqanad” mənalarında izah edilmişdir. Oğuznamələr də dediklərimizi 
təsdiq edir. Sinək sözü siyək fonetik variantında Salyan rayon şivəsində milçək növü 
mənasında çıxış edir. Məs: Üzüm qalıb günün, qıcqırıb, siyək basıb (danışıqdan). Azərbaycan 
dilinin dialektoloji lüğətində göstərilir ki, siyək sözü Lənkəran rayon şivəsində isə sisək 
fonetik variantında həşərat növü, pıspısı anlamımı bildirir. Qədim sinək sözü Kərkük dia-
lektində də milçək anlayışı verir: Onlardan göstərə billəm, çibin, milçək, və ya sırsız, qarınca, 
əqrəb, bit... Sinək sözü Türkiyə türkcəsində sinek, türkmən türkcəsində siɳek şəklində işlənir. 
Ümumtürk dillərində bu sözün qarşılıqlı inteqrasiyası daha çox özünü çibin sözündə göstərir. 
Belə ki, bu leksik vahid Azərbaycan türkcəsində çibin, başqırd türkcəsində sivin, qazax türk-
cəsində şıvın, qırğız türkcəsində çımın, tatar tükcəsində çivin, uyğur türkcəsində çivin fonetik 
variantlarında çıxış edir. 

Tamil. Nəsiminin dilində «cəhənnəm» mənasında işlənmişdir:  
 

Uçmağ ilə rizvan bənəm, tamu ilə sö 'ban bənəm, 
Dana ilən nadan bənəm,in olmışam,an olmışam (9,s.336). 
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Əbu Həyyan öz lüğətində tamuv sözünü qeyd etmışdir (6,s.41). Orta əsr türk (osmanlı) 
yazılı abidələrində «cəhənnəm» menasında işlənmişdir:  

 
Senin hicrin bana tamudan artıq, 

Gönülde nesne yok umudan artık (12,s.3711). 
 
 Müasir türk dilində də bu söz «cəhənnəm» mənasmda işlənir (12,s.14l2).Müasir Azər-

baycan dilində də bu söz işləklikdən qalmışdır. Lakm dilimizin Quba, Şamaxı, Sabirabad, 
Ağsu şivələrində damu şəklində «cəhənnəm» mənasında, Şuşa şivəsində isə damı formasında 
«əzab» mənasında işlənir: Bizim yerrər nərdən hələ isdi uladu ki, lap damu kimi (Quba) 
(2,s.170); Xoşəməl adam damıda qalmaz (Şuşa) (2,s.170).  

Yelək. Nəsiminin dilində «quş qanadında böyük tüklər» mənasında işlənmişdir:  
 

Eylədi eşqün bəni qalğan məlamət tirinə, 
Ey gözi, qaşı yeləklu şəhriyarum, qandasan? (9,s.558). 

 

Yelək sözü qədim lüğətlərdə qeyd edilməmişdır,Orta əsr türk yazılı mənbələrində 
yeleMçelek variantında aşağıdala mənalarda işlənmişdir: l) «quş qanadındakı böyük tük: 
Şol uçucu kuşları ki, Hak Taala anlan nite yaratmıştır ve ol kanatlardan ve yeleklerden // çe-
leklerden nite düzmüştür (12,s.4496); «bir ox məsafəsi»: Deli Karçar on yelek yer aşırdı 
(12,s.4496); Müasir türk dilində «jaket altından geyilən qolsuz və qışa paltar»;«lələk»; «oxun 
arxa hissəsində yerləşən tük» mənalarında işlənir: Sağ elimi yelek çebinine attı (O.Seyfettin). 
Orta əsr və müasir türkmən dihndəeləcə də qaqauz dilində yelək sözü arxaikləşmişdir. «Azər-
baycan dilinin izahlı lüğəti»ndə köhnəlmiş söz kimi «lələk»;«oxun baş tərəfinin enli his-
səsi»;«qolsuz gödək paltar» mənalarında izah edilmişdir-.Oxun yeləyi olmayanda yerə tez tü-
şər (X.Qasım)- Dilimizin Quba, Nuxa dialektlərində yelək sözü «lələk» mənasında, İrəvan, 
Axalsxı dialektlərində isə «qolsuz gödək paltar» mənasında işlənir: Yelegləri saxla çüreg 
naxışdamağa (Quba) (2.s.243). Yeləkini gey, yoxsa üşüyərsən (İrəvan) (2,s.244). Beləliklə, 
yelək sözü türkmən və qaqauz dillərində tam arxaikləşmiş, müasir türk dilində və Azərbaycan 
dilinin dialektlərində mühafizə olunmuşdur. 

Yastuğ. Nəsiminin dilində «baş altına qoyulan ləvazimat» mənasmda işlənmişdir: Yü-
züni gördi Nəsimi, ey gözüm nuri, həbib, Asitanundur sərirüm, yasduğumdur toş/«uz (9, 
s.553). Qədim türk yazılı abidələrində yasdıq//yastuq şəklində «balış»; «ölçü»; «gümüş, gü-
müş pul» mənalarında işlənmişdir: ol atjar jastuq yastadı «o onun üçün balış qoydu»; o eş jüz 
jastuq cav «beş yüz yastıq kağız pul» (5,s.245). Azərbaycan dilində «balış»; «minikdə, 
yəhərdə uzanmaq üçün oturacaq»; «maşınların hərlənən və silkələnən hissələri üçün dayaq-
lıq» mənalarını bildirir: Ev yiyəsinin arvadı yastıq qoydu. Ancaq Cavadın yatmağa vaxtı yox 
(2,s. II, 509). Azərbaycan dilinin Quba dialektində «öküzün boynunun yara olmaması üçün 
boyunduruğun altından qoyulan yumşaq parça» mənasında işlənir: Yasdığ quyməsög, ük-
küzdərin boynu tez yara ular (2,s.241). 

Yeg: Bu söz müasir Azərbaycan ədəbi dilində arxaikləşsə də, dilimizin Ordubad və 
Bakı dialektlərində qədim formasını qoruyub saxlamışdır. Müasir dilimizdə bu söz "daha yax-
şı, daha gözəl” mənasında işlənir.Yeg sözü Nəsiminin dilində "yaxşı” anlamında işlədilmişdir:  

 
Şikayət eyləmənəm dilbərin cəfasından, 

Ki onun cəfası bana yegdürür vəfasından; 
Mənə sürmə kimi ayağın tozu yaratır, 

Ki, degrəkdir anın tozu həkimin tutiyasından. 
 
Bu isə İ.Nəsiminin digər bir şeirindən gətirilmiş nümunədir ki, dediklərimizi sübut edir. 

Yeg sözü Türkiyə türkcəsində, uyğur türkcəsində və türkmən türkcəsində heç bir fonetik 
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dəyişikliyə məruz qalmadan işlədilir ki, bu da güclü qarşılıqlı inteqrasiya əlaməti hesab 
olunmalıdır. 

Yemiş: Bu sözə Azərbaycan dili leksikasında (Dərbənd, Tabasaran) “meyvə” məna-
sında təsadüf olunur: Alma teregin kəsdim, yemiş vermiyədi (Dərbənd) (3,s.547). Yemiş sözü 
Balakən şivəsində «hər cür meyvə» Şamaxı, Cənubi Azərbaycan şivələrində «quru meyvələ-
rin qarışığı», «üzüm qurusu»nu bildirdiyi halda, digər şivələrdə və ədəbi dildə «qovun»a aid 
edilir: Bəşir bayramçun yemiş alıb (Şamaxı). Qədim türk yazılı abidələrində yimiş şəklində 
qeydə alınmışdır. “Oğuznamə”də yemiş sözü "meyvə” mənasında işlənmişdir. Nəsiminin aşa-
ğıdakı beytlərində bu söz "meyvə, bir” mənasında işlədilmişdir:  

 

Tuba ağacının nədir yemişi, 
Hər anı ər yaratdı, yoxsa, dişi; 

Şirin həlavət ol yemiş imiş ki, sidrəsi 
Zatında xub xilqətü şirin üsul ola. 

 
Çəğnə (Maştağa, Zabrat, Nardaran). “Əl çalmaq, şənlik” mənasında işlənən bu sözə 

qeyd olunan dialektlərdə rast gəlinir. - Qo`şidə toydi, çəğnə sesinnən sə`reycən yatmomişik 
(Maştağa). Bu sözün Nəsimi dilində “çalğı alətinin adı”kimi işləndiyi göstərilir:  

 
Dəfü-çəngü çəğanə,nayü tənbur, 

Düzülsün ankəhi,zilü bəm olsun. (13,s.112) 
 
Üşəmməx`//Üşəmməg. Azərbaycan dili şivələrində (Cəbrayıl, Meğri, Tərtər, Zəngilan, 

Bakı, Cəlilabad, Əli Bayramlı, Kürdəmir, Sabirabad, Salyan) “qorxmaq” mənasında işlənir: 
Qabaxlarda Ərəz yenişə-yoxuşa get-gəl eliyəndə üşənirdix`, ama Şu:ra vaxdı vecimizə də dəyi 
(Meğri); Ağacın şö:gəsində qaraltı gördüm, üşəndim (Tərtər); Ağəz, nöş üşənirsən, danış da: 
(Bakı); Mən qarannığ öydə üşənirəm (Əli Bayramlı); Mən meşədən keçəndə elə üşəneydim, 
elə üşəneydim, çoxdan da çox (Cəlilabad) (3,s.525). Azərbaycan dilinin dialekt leksikasında 
(Gəncə) üşənməx` feilinin “şübhələnmək” mənası qeydə alınıb: Onuŋ danışığınnan birəz 
üşəndim (2,s.401).Üşənmək feilinə Nəsiminin dilində də təsadüf olunub: Gülə əl sunmasun ol 
kim, dikənindən üşənür (Nəsimi) (10.s.132). Müasir türk ədəbi dilində üşənmək feili “bir işə 
istəksiz yanaşmaq, tənbəllik etmək, ərinmək” mənalarında işlənir. 

Arıtmaq – təmizləmək: “Arıtmaq” feli istər XI-XIV əsrlərə aid türkdilli mətnlərdə, 
istərsə də Azərbaycan yazılı abidələrindən Nəsimi “Divanı” və “Şühədanamə”də işlən-
mişdir.”Arıtmaq” feli dilimizin şivələrində “arıtdamaq” şəklində işlənir (1,s.188). Tərcümədə 
“arı” ismindən düzəlmiş “arınmaq” (təmizlənmək) feli də işlənmişdir: “Nəhri-heyvanə girə 
anlar yenə, Tənlərindən damu zəxmi arına”. Bu fel Yusif Məddahın “Vərqa və Gülşah” məs-
nəvisində, Nəsimi “Divanı” və “Oğuznamə”də də işlənmişdir (8,s.17). Qədim türk mətnlə-
rində felin daha çox “arımaq” şəklində işləndiyi qeyd olunur. Kaşğari isə onu iki şəkildə - 
“arımaq”, “arınmaq” işlətmişdir. “Arınmaq” feli XIV-XVII əsrlər türkdilli yazılı abidələrdə 
geniş yayılmışdır. Arıtmaq.Nəsiminin dilində bu fel «təmizləmək» mənasındadır: Kim arıt-
maz içini bi ğiş dəgül (9,s. 38). Eyni zamanda şairin dilində «təmizlənmək,silkinmək» məna-
sım bildirən qayıdış növ formalı arınmaq feli də işlənmışdir: 

 
Qoy keç dünyanın varın, bu murdardan yuyun, arın, 

Nagah bir gün əcəl yeli urur ömrün çırağına. 
 
Arıtmaq felinin kökü olan arı- hissəsi tarixən omonim mənalar bildirmişdir. Sonrakı 

inkişaf prosesində bu kökün omonim xüsusiyyəti itmiş,«Qədim türk lüğəti»ndə ari- sözü 
«təmizlənmək» mənasmda qevdə alınmışdır: Bu er ölmäkıncä arimas kiri (5,s.,51). Eyni 
zamanda Nəsiminin dilində arı sözü «pak,təmiz,saf» mənalannda ışlənmişdir: 
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İn göftar, ey sənəm, gərçəklərin nitqindədür, 
Hər dili əgridə yoqdur arı göftar, istəmə. 

 

Qədim mənbələrdə aritmaq forması qeyd olunmuşdur: Aritmaq tiıädi bu körjli iäz ( 
5,s.53). Bu müqayisələri yekunlaşdmb belə bır nəticəyə gəlmək olar ki, aritmaq felinin kökü 
ar- hissəsidir. Q.Bağırov da eyni fikirdədir. Sonrakı mərhələdə -ı və -t ünsürlənnin kökə qo-
şulması arıt- formasım yaratmışdır: ar+ı+t-xırıt. (4,s.227). Arı sözünün «təmiz» mənası Şam-
xor, Şahbuz, Füzuli şivələrində “təmizləmək” mənasını bildirən arıtlamaq feli isə Zəngilan 
şivəsində işlənir: Ay qız, o düyünü arıtlayarsan. Eyni zamanda an sozü «təmiz» mənasını ay-
dan arı, sudan duru ifadəsinin tərkibində qorumuşdur. 

Aymaq. Nəsiminin dilində bu fel «söyləmək,demək» mənalarında işlənmişdir: 
 

Bana aydur,ey Nəsimi, səbr qıl, etmə fəğan, 
Şimdi fəğan etməsəm yarın fəğani neylərəm.(4,s.228) 

 

Qədim mənbələrdə ay- feli omonim olmuşdur. Həmin fel aşağıdakı mənaları bildir-
mişdir: 1) «danışmaq, söyləmək»: Bularda talusin ajajin sam «Mən sənə bunların ən yax-
şısını danışaram»; 2) «adlandırmaq»: Täziklär qjur anf afrasijab «İranlılar onu Əfrasiyab 
adlandırırlar»; 3) «əmr etmək»; «idarə etmək»: Aylarla bularla ynegü ajsä qil «Onları oxu və 
nə əmr edirlərsə, yerinə yetir» (5,s.25). Aymaq feli Azərbaycan dilinin Füzuli və İmişli şivələ-
rində, eləcə də şərq qrupu dialekt və şivələrində «demək, söyləmək» mənalarında mühafizə 
olunmuşdur: O mä söz aydı  (Füzuli) ( 2,s.26). R.Rüstəmov qeyd edir ki, aymaq feli şərq qru-
pu dialekt və şivələrimizdə eyni zamanda «bəsləmək», «yoluxmaq», «xəbər tutmaq» məna-
larında da işlənir (11,s.26). 

Azərbaycan dilinin Quba, Xaçmaz, Qazax, Şəki və Yardımlı şivələrində “təmizləmək” 
mənasında işlənir: Ağacın pöhrələrin arıtdaduğ (Quba); Aş pişirmağa dügi arıtdaduğ (Xaç-
maz); Yetim bir çuvux kəsdidi, arıtdadı, xanıma verdi (Qazax) (3,s.26); Sudan zığ iyisi gələn-
də buləği əritdeydüg (3,s.165). Arıtlamaq sözünə Azərbaycan ədəbi dilində də “təmizləmək, 
yaxşısını pisindən, irisini xırdasından ayırmaq; dənləmək” mənasında təsadüf olunub: Buğda 
arıtlamaq, düyü arıtlamaq:- Tubu, bir az düyü arıtla, atana bir dövrə sulu yayma bişir. Arıtmak 
leksik vahidi türk ədəbi dilində “təmizləmək, yumaq, paklamaq, qarışıq olan şeylərdən ayır-
maq” mənalarını ifadə edir. Arıtdamax sözü “təmiz” mənasında olan arı sözündən əmələ gəl-
mişdir. Arı//ari sözü Azərbaycan dili şivələrində (Ağdam, Füzuli, Qazax, Quba, Şahbuz, 
Şəmkir, Tovuz, Bakı, Xaçmaz) “təmiz, saf” mənasında işlənir: Aydan arıyam, sudan duruyam 
(Şahbuz); Aydan arı, sudan duru (Qazax); Aydan arı, günnən duru (Tovuz); Aydan ari, sudan 
duri (Bakı) (3,s.25). Neftçala rayon şivəsində çirkin sifətli adama qarşı işlədilən «üzünə ba-
xanda arı qabda su verməzsən» deyiminin tərkibində də arı sözünün “təmiz” mənasında çıxış 
etməsinə təsadüf olunur (10,s.103). Arı sözü də arxaik sözlərdəndir. M.Şirəliyev qeyd edir ki, 
bu sözə dialektlərimizdə: Aydan arıyam sudan duru//günnən duru nümunələrində və arıtmaq 
feilinin kökündə rast gəlmək mümkündür. E.Əzizov qədim arığ sözünün Azərbaycan ədəbi 
dili materiallarında arı şəklində olduğunu qeyd edir: Arı könüldə pas olsa, şərab açar (KDQ); 
Arı sudan abdəst aldılar (KDQ). 

 

Arı qövtar, ey sənəm, gerçəklərin nitqindədür, 
Hər dili əgridə yoqdur arı gövtar, istəmə (Nəsimi); 

Avlaxda bu gün avlarikən, yarə yoluxdum, 
Bir aydan arı, gün kimi didarə yoluxdum (Xətai) (7,s.259); 

 
Belə ki, şairin dilində işlənmiş sözlərin əksəriyyəti fonetik cəhətdən dəyişikliyə məruz 

qalmışdır. Eyni zamanda Nəsiminin dilində məna və forma cəhətdən köhnəlmiş, dilimizdən 
tamamilə çıxmış fellər də işlənmişdir. Nəsimini nəzərdən keçirərkən əsərlərində dönə-dönə is-
tifadə etdiyi və ən qədim yazılı abidələrimizdə təsadüf etdiyimiz bir sıra sözlərin bugün bir 
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çox türk dillərində fəal, diğərlərində dialekt və şivə səviyyəsində, başqa bir qismində isə ta-
mamilə dildən çıxmış vəziyyətdə olduğunu, əsrlərin arxasında ilişib qaldığını görmək olar. 
Türk dillərinin ilk inkişaf dövrlərində işlənmiş, xalq danışıq dilində mövcud olan yüzlərlə söz 
Nəsiminin diliylə ədəbiyyata, ədəbi dilə daxil olmuş, ona yaşamaq hüququ qazandırılmış, 
müasir dövrümüzə qədər gəlib çıxmasına imkan yaradılmışdır. Həmin sözlərin əksəriyyətinə 
müasir türk dilində bugün də təsadüf olunmaqdadır. 
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Fidan Yusifova  
In the works of Imadeddin Nasimi, the lyrics  
of the eastern group of dialects and poems 
The article deals with word-creation in Nesimi's works of spoken language. Thus, each 

of the eastern group's dialects and poems are divided into two groups for creating ordinary 
and unusual words: common words; unusual vocabulary words. These investigations were 
carried out within certain lexical-meaningful meaning groups. When we compare Turkish-lan-
guage words written in Nesimi's language with Oghuz languages, a number of facts are also 
important for our vocabulary. Such a word, written in Nesimi's language, is not mentioned in 
the dictionaries of Azerbaijani dialects. 

 

Фидан Юсифова 
В произведениях Имадеддина Насими, в текстах  
восточной группы диалектов и стихов 
В статье рассматривается словообразование в произведениях Несими о разговор-

ной речи. Таким образом, каждый из диалектов и поэм восточной группы делится на 
две группы для создания обычных и необычных слов: общие слова; необычные сло-
варные слова. Эти исследования проводились в определенных лексически значимых 
группах значений. Когда мы сравниваем слова на турецком языке, написанные на языке 
Несими, с огузскими языками, ряд фактов также важен для нашего словарного запаса. 
Такое слово, написанное на языке Несими, не упоминается в словарях азербайджанских 
диалектов. 
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Məşhur Azərbaycan şairi Seyid Əli Seyid Məhəmməd oğlu İmaməddin Nəsimivə ya hər 

kəsin bildiyi təxəllüsü ilə Nəsimi XIV əsrin sonu XV əsrin əvvəllərində yaşamış və qısa ömrü 
ərzində iz qoyduğu əsərləri ilə geniş kütlələrə öz fikrini, həmçinin ədəbi şəxsiyyətini çatdır-
mış mütərəqqi bir şairdir. Dahi şairimiz iz qoyub getdiyi şeirlərində dərin fəlsəfi və ümumbə-
şəri məna müxtəlif leksik vahidlərlə çulğalaşmış və vəhdətli şəkildə müxtəlif ədəbi janrlarda 
rübai, müstəzad, təcribənd, məsnəvi, müləmmə, tuyuğda və s. öz əksini tapmışdır. Özü ilə 
bərabər şairin Şah Xəndan təxəllüsü ilə yazan şair qardaşı da olmuşdur. Nəsimi özündən 
əvvəlki bir çox Azərbaycan və orta əsr şairlərindən ilhamlanaraq ədəbiyyata gəlmiş və ilk 
əvvəl Həllac Mənsur Hüseyninin hürufi görüşlərindən təsirlənərək Hüseyni, daha sonra isə 
Fəzullah Nəiminin adı ilə səsləşən Nəsimi təxəllüsünü götürmüşdür. Bununla yanaşı şairin 
ədəbi şəxsiyyətinin formalaşmasında Ali ibni Sina, Xəqani, Nizami, Fələki, Şeyx Məhəmməd 
Şəbüstərinin də böyük rolları olmuşdur.[9, 151] Həmçinin Nəsiminin ədəbi şəxsiyyəti daha 
sonraki dönəm ədəblərindən Füzuli, Şah İsmayıl Xətai, Vaqif və s. əsərlərində də görmək 
olar. Nəsiminin əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatını aşmaqla, türk, türkmən, uyğur xalqlarının 
şairlərinin əsərlərində qarşımıza çıxmaqdadır. Nəsimi həmçinin yenilikçi bir şair kimi də 
ədəbiyyatımızda tanınmaqdadır. Belə ki, Azərbaycan ədəbiyyatında bir sıra ilklər məhz 
İmadəddin Nəsiminin adı ilə əlaqədardır. Azərbaycan ədəbiyyatda ilk ana dilli fəlsəfi qəzəl, 
müstəzad, mürəbbe, təcribənd məhz onun adı ilə bağlıdır. Azərbaycan dilində ilk fəlsəfi qəzəl 
yazmaqla Nəsimi Azərbaycan poeziyasının və Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafına təkan 
vermişdir. Həmçinin Nəsiminin əsərlərinin tədqiqi Azərbaycan türk dilinin və bu dilin tarixi 
inkişafını öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir.  

Nəsiminin əsərlərində təbiət leksikası vahidlərinin də işləndiyini görmək mümkündür. 
Bu leksik vahidlər fitonimlər, zoonimlər, iqlim və relyef formalarına daxil olan ayrı-ayrı 
sözlər şəklində qarşımıza çıxmaqdadır. Ədib əsərlərində Azərbaycan dili ilə yanaşı ərəb və 
fars sözlərindən də istifadə etdiyinə görə bəzi təbiət leksikasına daxil olan sözlər ana dilimizlə 
yanaşı ərəb və fars dillərindəki qarşılıqları ilə də qarşımıza çıxmaqdadır. Bu tip sözlərə 
nümunə olaraq Nəsimi divanında işlənən ərəb və fars sözləri ilə paralel Azərbaycan dilində də 
qarşılıqları işlənən təbiət leksikasına daxil olan bir sıra sözləri misal çəkmək olar. Nəsimi 
divanında Azərbaycan dili ilə paralel ərəb dilindəki qarşılığı ilə işlənən quş dili və ya ərəbcə 
 sözünə rast gəlmək mümkündür.[2, 408] Nəsimi divanında[məntiqu teyr] منطق طیر
Azərbaycan dili ilə bərabər fars dilindəki qarşılığı ilə işlənən təbiət leksikası nümunələrinə 
misal olaraq tikan, su, od və s. misal ola bilər.[2, 17] Azərbaycan dilində işlənən tikan 
sözünün iki formada həm tikən, həm də dikən olaraq ərəb əlifbası ilə تیكن/دیكن  formasında eyni 
zamanda sözün fars dilindəki qarşılığı  خار [xar] şəklində işləndiyini görmək mümkündür. 
Nəsiminin “Aləmdə bu gün əhdi bütün yar ələ girməz” qəzəlində tikan sözünün dikən olaraq 
işləndiyini görmək olar: 

 عالمده بو كون عھدى بتون یار الھ كیرمز
 یاندردى دیكن بغرمى كلزار الھ كیرمز
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Aləmdə bu gün əhdi bütün yar ələ girməz, 
Yandurdı dikən bağrumi, gülzar ələ girməz.[4,76] 

 
Həmçinin Nəsimi divanında tikan sözünün تیكن/ تكن  tikən olaraq işləndiyini “Dişlərin 

nəzminə dürdanеyi-gövhər dеdilər” qəzəlində görmək olar: 
 

 كلھ ال صونمسن اولكم تكنندن اوشنور
Gülə əl sunmasun ol kim, tikənindən uşənur.[4,263] 

 
Azərbaycan dilində tikan mənası verən sözün fars dilində خار  [xar] qarşılığı ilə verildi-

yini “Еy diriğa kim, cahanda yarü həmdəm kəmdürür” şeirində görmək mümkündür: 
 

 تاكھ كلك وصنھ ایرشمیھ ھر ال
 جھرھسى انوك ھمیشھ خار یلھ خوشدر

Ta ki, gülünün vəslinə irişməyə hər əl, 
Çеvrəsi anın həmişə хar ilə хoşdur.[4,231] 

 
Bundan başqa Nəsiminin “Qaçan ki, sünbüli-zülfün niqabı aya düşər” qəzəlində təbiət 

leksikasına daxil olan vahidin iki misra daxilində həm Azərbaycan, həm ərəb, həm də fars 
qarşılıqlarının eyni anda işləndiyini görmək olar: 

 
 دشورمش ایھ صجك ظلنى و كلكسینى

انجلین سایھ شول ھمایھ دوشر دشورمك  
Düşürmüş aya saçın zillinivü kölgəsinə, 

Düşürmək ancılayın sayə şol hümaya düşər.[2, 430] 
 
Verilən ədəbi nümunədə Azərbaycan dilində işlənən təbiət leksikası vahidi kölgə 

sözünün ərəb dilində ظل [zil], fars dilindəki سایھ [sayə]qarşılıqları ilə birgə işləndiyini görmək 
olar.  

Nəsiminin şeirlərində eyni zamanda təbiət leksikasının öz əsl mənasından əlavə əksərən 
bənzətmə şəklində işləndiyini görmək olar. Belə ki, Nəsiminin “Dodağın qəndinə şəkər dе-
dilər” qəzəlində xeyli sayda təbiət leksikası nümunələrinin vəsf edilən gözələ bənzədildiyinin 
şahidi oluruq: 

Şama bənzətdilər qara saçını, 
Arizin nuruna səhər dеdilər.[5, 242] 

 
Digər bir Nəsimi əsərlərində işlənən epitet nümunələrində floristik leksikanın təsvir 

mahiyyətində işləndiyini görə bilərik: 
 

Afərin ol gul yanağlu dilbəri-rənayə kim, 
Husn bağında boyı sərvi-rəvan olmuşdur.[5, 245] 

 
Bu nümunədə şair ilahi eşqinin obyekti Allahı yaradanı tərənnüm edərək, floristik 

leksika vahidləri gul, bağ, sərv kimi sözlərdən nitqini daha da qüvvətləndirmək məqsədi ilə 
istifadə etmişdir. 

Bununla yanaşı Nəsimi əsərlərində hürufilik görüşləri ilə bərabər, Allahın insana əmr-
ləri, İlahi eşq, yaradana və yaradılmışlara sevgi, islam dininin hökmlərinə geniş yer verilmiş-
dir. Allahın bəndələrinə islam dinini göndərərkən Məhəmməd peyğəmbərə (s.a.s) ilk verdiyi 
əmr oxu olmuşdur. Şair də öz əsərlərində sözün hikməti, oxumağın vacibliyinə daim yer ver-
miş, bir sıra bədii təsvir vasitələri ilə fikrini aşılamağa çalışmışdır. Nəsiminin ictimai-fəlsəfi 
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şeirlərindən olan “Bəhri-fənada fani ol, gör ki, nə xoş həyat olur” nümunəsində sözün hikməti 
şair tərəfindən floristik leksika istifadə olunmaqla açılmağa çalışılmışdır: 

 
Fikr edərəm ki, yazayım zərrəcə eşq sirrini, 

Bəhr midad, ağac qələm, tasi-fələk dəvat olur.[7, 31] 
 
Burada şair fikirlərinə fitonimləri daxil edərək, dəryaları mürəkkəb, ağacları qələm, 

fələyin əmrlərini isə mürəkkəb qabı şəklində təsvir edərək, yanlız bu üçlüyün bir araya 
gəlməsi ilə sözün, hikmətin ortaya çıxdığını mübaliğəli şəkildə bildirmişdir.  

Bununla yanaşı Nəsiminin əsərlərində işlənən bəzi təbiət leksikası nümunələri vardır ki, 
onlar şairin dilindən çıxan şəkli ilə hal-hazırda ədəbi dilimizdə işlənməsə belə, Azərbaycan 
dilinin dialektlərində indi də işlənməkdədir. Bu cür təbiət leksikası nümunələrinə yazı, çibin 
və s. kimi sözlər misal ola bilər. Şairin əsərlərində yazı kimi işlətdiyi söz Azərbaycan dilinin 
Şahbuz, Füzuli, Qazax, Cəbrayıl, Tərtər, Zəngilan, Oğuz, Laçın, Ordubad dialektlərində çöl, 
səhra, düzənlik mənalarında işlənməkdədir.[1, 544] Nəsiminin “Allahü əkbər, еy sənəm, 
hüsnündə hеyran olmuşam” qəzəlində yazı sözünün yazmaq feili şəklində deyil, təbiət 
leksikasına aid relyef vahidi olaraq işləndiyini görmək olar: 

 
Də’vi mənəm, qazi mənəm, münkir mənəm, razi mənəm, 

Dağı mənəm, yazı mənəm, mən külli-dövran olmuşam.[4, 135] 
 
Nəsiminin şeirlərində rast gəldiyimiz çibin sözü isə müasir Azərbaycan ədəbi dilinin 

lüğət fondundan çıxıb dilimizin yanlız şivələrində işlədilir. Azərbaycan dilinin dialektoloji 
lüğətində çibin sözü Lerik şivəsində milçək, Masallı dialektində isə bal arısı anlamı verməklə 
tamam fərqli anlamlarda işlənir.[1, 101] 

Nəsimi divanında təbiət leksikasına daxil olan sözlərin bəzən iki fərqli orfoqrafik 
formada işləndiyini görə bilərik. Bu tip ikili yazılışa malik sözlərə günün كون/ كن  , günəşin 

كونش/ كنش  , daşın داش/ طاش  , dağın داغ/ طاغ  , tikan sözünün دیكن/ تیكن  kimi işləndiyini görə 
bilərik.[2,22] 

Nəsimi divanında bir sıra floristik leksika nümunələrinə rast gələ bilərik. Bu vahidlərin 
bir qismi ümumi bitki aləmini əks etdirsə də, xüsusi bitki adları da çoxluq təşkil edir. Ümumi 
floristik leksik vahidlərə divanda işlənən şəkilləri ilə gülistan, gül, qarğu, qönçə və s. misal 
ola bilər. Bu sözlərdən gülistan güllü yer, qarğu qamış gül və qönçə sözləri isə divanda ədəbi 
dilimizdəki orfoqrafik norma ilə eynidir. Divanda adı çəkilən xüsusi floristik leksika nümunə-
lərinə gülnar, qızılgül, ərər, təlh, sənubər, şimşad və s. sözləri nümunə göstərə bilərik. Nəsimi 
divanında işlənən gülnar sözü nar gülü/nar çiçəyi, məcazi mənada isə al-əlvan,[2, 430] ərər » 
dağ sərvi/ardıc ağacı,[2, 357] sənubər » şam ağacı, [2, 326] şimşad » cəmşid ağacı, [2, 312] 
qızılgül [2, 398]sözü ədəbi dilimizlə eyni mənanı, təlh sözü isə konkret ad göstərilməməklə 
ümumi olaraq ağac adı [2, 342]şəklində göstərilmişdir. Göstərilən bu floristik leksika 
vahidləri daha çox bənzətmə, fikrə obrazlılıq qazandırmaq üçün işlədilməkdədir. Nəsimi 
şeirlərində hürufilik idealarının tərənnümü şairin sevgilisin vəsfi üzərindən fəlsəfi fikrilərin 
çatdırılmasında görmək olar. sevdiyini vəsf etməkdə, ilahi eşqi çatdırmaqda şair floristik 
leksikadan xeyli yararlanmışdır: 

 كلشن اجنده صنوبر قامتكدن اوتنور
 قول یزیلدى بویكا سرو خرامان جزكنور

Gülşən içində sənubər qamətundən otanur, 
 Qul yazıldı boyuna, sərvi-xuraman çizginur.[2, 326] 

 
Şairin bu şeirində bəhsi keçən sənubər صنوبرsözü şam ağacı mənasını daşımaqla şairin 

vəsfində qamətin ucalığını bildirmək mənasında işlənməklə bərabər, sərvi-xuraman  سرو     
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 izafət birləşməsində də eyni məna bənzətmə şəklində fikrin daha da qüvvətlənməsiخرامان
məqsədi ilə istifadə edilir.  

Bununla yanaşı Nəsimi divanında təbiət leksikasının təhlili nəticəsində Azərbaycan dili 
ilə yanaşı, ərəb və fars sözləri ilə həmahəng olaraq o dövrdə işlək leksikanın bir vahidi olub, 
indi isə Azərbaycan dilinin arxaik lüğət fonduna daxil olan kifayət qədər söz vardır. Çələb » 
Allah, uy » fikir, saqış » hesab, issi » yiyə, malik və s. kimi hal-hazırki Azərbaycan dilinin 
işlək leksiaksından tamamilə çıxmış sözlərə rast gəlmək olar.[2, 15] Bu kimi sözlərlə yanaşı 
təbiət leksikasını əks etdirən altun » qızıl, yemiş » meyvə, dəŋqiz » dəniz kimi arxaikləşmiş 
sözlər Nəsimi dianında qarşımıza çıxmaqdadır.  

Nəsimi əsərlərində bədii təsvir vasitələrindən geniş olaraq istifadə edilmişdir. Epitetlər 
Nəsimi əsərlərində sıxlıqla istifadə edilməklə sevgilinin tərifi, onun obrazına daha da canlılıq 
gətirmək məqsədi ilə işlədilməkdədir. Öz növbəsində Nəsimi əsərlərinin bədii təhlilinə nəzər 
yetirdikdə təbiət leksikasının geniş olaraq epitet qismində işlədildyini müşahidə etmək olar: 

 
Məhbub qəmər üzlü, boyu sidrə yüküşdür, 

 Yanaqları gül, ləli-şəkər bar kimin var?[8, 121] 
 
Nəsiminin şeirlərində eyni zamanda zoonimlərə də rast gəlmək mümkündür ki, bunların 

bir qismi hal-hazırda ədəbi dilimizin işlək lüğət fondundan çıxmış, lakin dialektik bazada 
işlənməkdədir. Bu tipli sözlərə keyik » ceyran, ahu, siyək » həşərat növü və s. işlədilir. Bu 
zoonimlərdən siyək sözü müasir ədəbi dilimizdə işlənməsə də, Lənkəran şivəsində pıspısı adlı 
həşərat növünü adlandırmaq məqsədi ilə işlənir.[6, 121] Həmçinin Nəsimi divanında işlənən 
kəpənək sözü yapıncı geyim növü mənasında işləndiyini nümunələrdən anlamaq olar: 

 
Kəpənək gеydiyimə kimsələr еyb еyləməsin, 

Kim ki, halıma mənim qılmadı nöqsan kəpənək. [4, 117] 
 
Nəsiminin “Çəkəli əynimə bu sikkеyi-mərdan kəpənək” adlı qəzəlində kəpənək sözünün 

zoonim olaraq deyil, geyim növü kimi yapıncı olaraq işləndiyini görə bilərik. 
Ümumilikdə götürdükdə Nəsimi dilinin zənginliyi onu ayrıca Azərbaycan ədəbi dilinin 

bir tarixi dövr kimi öyrənilməsini şərtləndirməklə bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən Nəsiminin 
nəyinki ədəbi şəxsiyyəti, eyni zamanda onun əsərərinin ədəbi dili də tədqiqata cəlb edilmişdir. 
Əbdüləzəl Dəmirçizadə özünün “Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi” əsərində ayrıca bir bölməni 
Nəsimi əsərlərinin təhlilinə ayırmış və müxtəlif aspektlərdən şairin əsərlərini linqvistik təhlilə 
cəlb etmişdir. Nəsimi şeirlərində təbiət leksikasının vahidləri kibi, tək, leyin, çileyin kimi 
köməkçi sözlərlə birləşərək təşbehlər əmələ gətirir və nitqin bədiiliyini artırır: 

 
Bülbül kibi məstəm, anın eşqindən uş zar olmuşam. 

Gülşən kibi açılmışam buy-gülündən arizin...[3, 151] 
 
Ümumən götürdükdə Nəsimi dili fitonimlər, zoonimlər, relyef və təbiət leksikası ilə 

zəngindir. Nəsimi müxtəlif janrlarda yazdığı şeirlərində dini fəlsəfi düşüncələrini, hürufilik 
idealarını təbiət leksikasının vahidləri ilə həmahəng çulğalaşdırmaqla həm fikrini oxucuya 
çatdırmış, həm də bədii çalarlılığa nail olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatının bu usta sənətka-
rının əsərlərində işlədilən təbiət leksikası vahidlərinin ayrılıqda təhlili onların hal-hazırki 
Azərbaycan dilinin ümumişlək, ümumişlək olmayan dialekt və arxaizmlər fondunda işlənmə 
məqamlarını, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müqayisə etməyə xidmət edir. Nəsiminin 
əsərlərində işlədilən təbiət leksikası vahidlərinin ədəbi aspektdən işlənmə məqamlarının təhlili 
isə təşbehlər, epitetlər və digər ədəbi təsvir vasitələrində fərqli formalarda işləndiyini qarşımı-
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za çıxarmaqdadır. Nəsimi əsərlərinin belə fərqli aspektlərdən təhlili onun əsərlərinin dilini, 
çatdırmaq istədiyi idealları daha yaxşı anlamağımıza səbəb olur. 
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Elnura Huseynova 
Natural vocabulary in the works in Nasimi 
In general, the Nasimi language is rich in phytonims, zoonists, relief and natural 

lexicon. In his poems he wrote in various genres, Nasimi brought his thoughts to the reader, 
and achieved artistic scrutiny by coinciding with his religious philosophical thoughts, his 
ideals of nature, and the lexicon. Separate analysis of the natural lexicon units used in the 
works of this master of Azerbaijani literature serves to compare the moments of their 
development in the general, non-common dialects and archeology fund of the Azerbaijani 
language, their similar and distinctive features. 

 
Эльнура Гусейнова 
Природная лексика в произведениях Насими 
В целом, язык Насими богат фитононами, зоонистами, рельефом и естественной 

лексикой. В своих стихах, которые он писал в разных жанрах, Насими донес свои 
мысли до читателя и достиг художественного контроля, совпав с его религиозными 
философскими мыслями, его идеалами природы и природой лексики. Раздельный ана-
лиз единиц естественной лексики, использованных в работах этого мастера Азербай-
джанской литературы, служит для сравнения моментов их развития в общем, в диалек-
тах и нафоне архаизмов Азербайджанского языка, их сходных и отличительных 
особенностей. 
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Bu yaxınlarda Nəsimi divanının İraq nüsxəsinin Bakıda latın qrafikası ilə nəşri ölkəmiz-
də böyük şairin anadan olmasının 650 illiyinə layiqli töhfə olmaqla nəsimisevərlərin böyük 
rəğbətinə səbəb oldu. Filologiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, istedadlı 
qələm sahibi Qəzənfər Paşayev tərəfindən nəşrə hazırlanan bu əsər təkcə ölkəmizdə deyil, 
onun hüdudlarından çox-çox uzaqlarda böyük əks-səda verdi. Doğrudur, Nəsimi divanının 
İraq nüsxəsi İraqın Kərkük vilayətinin Tus Xurmatu qəzasının Bəşir kəndində yaşayan, yaşı 
yüzdən ötmüş, özünü Şah İsmayılın nəvə-nəticələrindən hesab edən Səyyad Heydərdən 1972-
1975-ci illərdə Əbdüllətif Bəndəroğlu əldə etmişdir. Prof.Q.Paşayevin verdiyi məlumata görə 
İraq divanının üzü Molla Turab ibn Molla Səfil ibn Molla Əmin tərəfindən miladi təqvimilə 
1853-cü ildə (hicri tarixi ilə 1269) üzü köçürülmüşdür. İraq divanı 286 səhifədən ibarət olub. 
Şairin 400-dən artıq şeirini əhatə edir. Bunlardan 398 şeir Nəsimi təxəllüsü ilə, 3 şeir isə Səy-
yid Nəsimi təxəllüsü ilə bitir. İraqlı alim Ə.Bəndəroğlu nədənsə divanı tam şəkildə deyil, yal-
nız oradakı 95 şeiri nəşr etdirir (Bağdad1973). Bundan əlavə Ə.Bəndəroğlu həmin nüsxəni di-
gər nüsxələrlə müqayisə etmədiyindən ciddi qüsurlara yol vermiş, təhrif olunmuş mülahizələr 
söyləmişdir. 

İlk dəfə İ.Nəsimi divanının İraq nüsxəsinin digər əlyazmalar və nəşrlərlə müqayisə edən 
prof.Q.Paşayev nəsimişünaslıqda maraq doğuran kifayət qədər ciddi faktları üzə çıxarmışdır. 
O, böyük zəhmət bahasına Nəsiminin İraq Divanı nüsxəsini S.Mümtazın «Seyid İmaməddin 
Nəsimi»(B., 1926), prof. M.Quluzadənin» Nəsimi «Seçilmiş şeirləri»(B.,1962), Akademik 
H.Araslının «İmadəddin Nəsimi» (B., 1972), və Nəsimi «Seçilmiş əsərləri» (B.,1973), prof. 
C.Qəhrəmanovun Nəsimi. «Məndə sığar iki cahan» (B.,1973) və ərəb əlifbası ilə çap etdirdiyi 
«Nəsimi əsərlərinin elmi-tənqidi mətninin üçcildliyi» (B., 1973) kitabları ilə müqayisə edir. 
Bu müqayisə zamanı o Nəsiminin məlum olmayan 14 şeirini aşkar edir. Bunlar «İştə gör», 
«Ondan çıxar», «Göstərir», «Yoxdur minnətim», «Bilənə», «Əlidir», «Ol», «Degilmidir», 
«Yenə fəsli-bahar oldu…», «Nigara», «Gəl ey sərkəş», «Qılan hər məsnəyi», «Camalın», «Ay 
camalın cilvəgahı…» şeirləridir. Ən əhəmiyyətlisi bu idi ki, prof. Q.Paşayev Nəsimiyə aid 
olması ehtimal edilən 129 şeirdən 68-ni İraq Divanında izə çıxarmışdır! 

İraq Divanı nüsxəsinin şairin ədəbi-bədii irsinin hərtərəfli öyrənilməsinə müsbət kömək 
edəcəyi şübhə doğurmurdu. Bu Divanın öyrənilməsi sayəsində Nəsiminin «Olmaz», «Ol» rə-
difli şeiri aşkar edilərək onun bədii irsinə daxil edilmişdir.  

Nəsimi Divanının İraq nüsxəsini diqqətlə araşdıran prof.Q.Paşayev ədəbiyyat tarixi-
mizin qaranlıqda qalan bir sirrinin üstünü açır: məlum olur ki, Ermənistan Əlyazmaları Elmi-
tədqiqat İnstitutunun ərəb yazılı abidələri fondunda 517 nömrə altında saxlanılan Nəsimi Di-
vanının əlyazma surəti 1701-ci (hicri-1113) ildə Təbrizdə əldə edilən nüsxəsi də Tusda 
(Kərkük vilayətində) əldə edilmişdir. 

Prof.Q.Paşayevin bu xidməti nəsimişünaslığın inkişafında xüsusi bir mərhələ təşkil edir, 
o, ölməz şairin əbədiyyətə qovuşmuş müqəddəs ruhu qarşısında özünün vətəndaşlıq borcunu 
şərəflə yerinə yetirmişdir. 

Prof.Q.Paşayev Nəsimi Divanının İraq nüsxəsinin nəşri zamanı burada verilmiş şeirlərin 
əruzun hansı bəhrində yazıldığını bildirən təfilələri də göstərməsi təqdirəlayiq işdir. Bu da az 
əhəmiyyətli iş deyil. Belə ki, zamanımızda əruzun bəhr növlərini, təfiləilərinin işlənmə məqa-
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mını bilənlərin sayı ildən-ilə, gündən-günə azaldığı bir dövrdə Nizami, Füzuli, Nəsimi kimi 
şairlərimizin hansı bəhrdə, hansı təfilə variantlarında şeir yazmaq sənətindən baş çıxarsınlar. 
Çünki təfilə əruzda ilkin ritm mənbəyi olmaqla misraların hansı avazla oxunacağına düzgün 
istiqamət verir, şeir ölçülərini dəqiqləşdirir. Uzun və qısa saitlərin müəyyən tənasüblə düzülü-
şü şeirin ritmik strukturuna aydınlıq gətirdiyi kimi, misranın semantik yükünün ayırd edilmə-
sində müstəsna rol oynayır. 

Çox istərdik ki, hörmətli alimimiz misra ölçülərini – təfilələri göstərməklə onların hansı 
bəhrə və bəhrin hansı növünə aid olmasını da göstərəydi. Bu işi görərkən əvvəl əruzun bəhr növü, 
sonra isə həmin bəhrin hansı növünün işlədilməsi məlumatların tam əhatəliyinə səbəb olardı. 

Divanın İraq nüsxəsində verilmiş qəzəllərin bəhr növləri çox dəqiqliklə ayırd edilmişdir. 
Lakin bəzi şeirlərin təfilə növləri göstərilərkən burada Azərbaycan əruzunda işlənməyən və ya 
təsadüf olunmayan təfilə quruplaşmalarına rast gəlirik. Belə ki, kitabın 54-cü səhifəsindəki 
«Eyşü tərəb yari-gülüzar ilə xoşdur» misrası ilə başlayan qəzəlin təfiləsi müstəfÜlün fəUlin 
müstəfilün fəUlin kimi göstərilmişdir. Məlumdur ki, müstəfilün rəcəz bəhrinin təfiləsidir, o 
münsərih bəhrində rəcəzdə olducu kimi işlənə bilməz. 

Münsərih bəhrində müftəilün təfiləsi işlənilir Yalnız münsərihin V növündə o müstə-
filün şəklində qalır. Yəni müsəfilün-fəUlün şəklində misranın həcmi təfilənin tələblərini ödə-
mir. Eləcə də kitabın 55-ci səhifəsindəkit «Vəslinə kim ki, irmədi, dərdi-əzab içindədir»… 
Şeirin təfiləsi müftəilün məfAilün–müftəilün-məfAilün kimi göstərilmişdir. Əslində isə bu 
şeir rəcəz bəhrinin III növündə deyil, münsərih bəhrinin I növündə yazılmış və təfiləsi müftəi-
lün-fAilün-müftəilün-fAİlün(lan) şəklində olmalıdır. 

Çox şübhəsiz, Nəsimi Divanının gələcək nəşklərində qeyd etdiyimiz cəhtlərə daha diq-
qətlə yanaşılacaqdır. 

Nəsimi Divanının İraq nüsxəsinin nəşri həm də belə bir zərurəti doğurur ki, şairin bədii 
irsinin digər nəşrlərlə müqayisə edilib tam külliyatı nəşr edilsin. İraq nüsxəsində Nəsiminin 
oxucularımıza məlum olan iki şeirinə – «Ey əzəli can ilə cananımız» və «Dilbəra…» qəzəllə-
rinə burada rast gəlmədik… İraq nüsxəsində də elə şeirlər vardır ki, onlar digər nəşirlərdə 
yoxdur. 
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Əruz vəzni mənşə etibarilə ərəb ədəbiyyatı ilə bağlı olsa da, sonralar ərəblərin Yaxın 
Şərqi istila etmələri nəticəsində bütün Şərq xalqlarının ədəbiyyatına nüfuz etməyi bacarmış və 
bu xalqların ədəbiyyatında ədəbi – estetik normaya çevrilmişdir.  

Maraqlıdır ki, əruz vəzni ərəb poeziyasında meydana gəlib, elm kimi ilk növbədə, bö-
yük ərəb filoloqu Xəlil ibn Əhməd (718 – 791) tərəfindən yaradılsa da, sonralar digər Şərq 
xalqlarının poeziyasında işləndiyi üçün, digər xalqlara mənsub alimlər tərəfindən də inkişaf 
etdirilmişdir. Hətta, ərəb əruz elminin inkişafında azərbaycanlı alimlərdən Xətib Təbrizinin, 
Nəsirəddin Tusinin, fars əruz elminin inkişafında yenə də Nəsirəddin Tusinin, Vəhid Təbrizi-
nin və onlarla başqalarının adlarını çəkmək olar (6, s.20).Təbii ki, belə nümunələrə, yəni ərəb 
əruz elminin inkişafında qeyri - ərəblərin, fars əruz elminin inkişafında qeyri - əcəmlərin iş-
tirakına da onlarla nümunə göstərmək olar. Bu mənada, Şərq alimləri mənsub olduqları mil-
lətdən, xalqdan asılı olmayaraq, bütün Şərq xalqları ədəbiyyatını, mədəniyyətini, mənəviyya-
tını özlərininki bilmiş, bu ədəbi - elmi - mənəvi dəyərlər arasında heç bir fərq, sərhəd qoyma-
dan, onları çox yüksək tolerantlıqla, ülvi hisslərlə tədqiq etmişlər.  

Əruz uzun və qısa hecaların müəyyən kombinasiyalarda gözəl oxunuş ritmi yaradan, ar-
dıcıllığının bütün misralarda dəqiqliklə gözlənilməsi ilə müşahidə olunan şeir vəznidir. Əruz 
vəzni çox yayılan, işləkliyi ilə fərqlənən bir ölçüdür. İslamiyyətdən əvvəl ərəb folklorunun 
nümunələri, müharibələr zamanı söylənən rəcəzlər, məzmunu xalq məişətindən alınan şeirlər 
əruz vəzni ilə yazılırdı. Bədahətən şeir deyəndə belə ərəblər əruzdan istifadə edirdilər. 

Əruz elminin qayda və qanunlarının ilk dəfə məhz ərəb şeirinə tətbiq olunmasının əsas 
səbəbi, yazılı ədəbiyyatın və filologiyanın ərəblərdə daha tez formalaşması olmuşdur.  

Əruz vəznindən istifadə edən xalqların ədəbiyyatşünaslığında belə bir qayda müəyyən 
olunmuşdur ki, əruza görə qapalı hecalar həmişə uzun, açıq hecalar isə, əsasən, qısa (heca 
uzanan sait səslə qurtardıqda o, uzun heca olur) heca hesab edilir. Ona görə də hecaların uzun-
qısalığının növbələşməsini, bir-birini izləməsini açıq və qapalı hecaların izləməsi kimi də başa 
düşmək olar. Şeirdə uzun, qısa hecaların bir-birini izləməsi, növbələşməsi o deməkdir ki, bi-
rinci misrada hər hansı heca uzundursa(yaxud qısadırsa), qalan misralarda da həmin sırada du-
ran heca uzun (yaxud qısa) olmalıdır. Əruzun tələbinə görə misralardakı bu və ya digər sözün 
hər hansı bir hecası uzandığı kimi, müəyyən sözləri, yaxud hecaları qısa demək də lazım gəlir. 
Başqa sözlə, onlar qısa tələffüz edilməli olur.  

Əruz vəzninin türkdilli poeziyada tətbiqi böyük maneələrə rast gəlmişdir. Bunlardan ən 
ümdəsi dil problemi idi. Belə ki, ərəb dilinə tətbiq olunmuş əruz vəzni türk dilinə tətbiqi nə-
ticəsində sözlərin tələffüzündə türk dili qayda-qanunlarını kobudcasına pozurdu. Lakin bütün 
bunları arxada qoyaraq, türkdilli xalqlar XI əsrdən əruzdan istifadə etməyə başlamışlar. Əruz 
vəzninin mütəqarib bəhri ilə yazılan ilk türk-uyğur abidəsi Yusif xas Hacibin “Kutadqu-bilik” 
poeması olmuşdur (1, s.79).  

XIII - XIV yüzilliklər ana dili ədəbiyyatımızın epik əsər müəllifləri ilə yanaşı lirik növ-
də yazan sənətkarları da əruzun Azərbaycan şeirinə tətbiqində və milli poeziyada “həll olun-
masında” mütərəqqi və diqqətəşayan işlər görmüşlər. Bu mənada ana dilində divanları hal – 
hazırda əlimizdə olduğundan Q. Bürhanəddin və İ.Nəsiminin yaradıcılıqlarına daha çox dəyər 
vermək mümkündür. Q. Bürhanəddin Azərbaycan əruzunun inkişafında bir sıra yeniliklər et-
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miş, bu yönümdə uğurlu işlər görmüş istedadlı bir sənətkardır. Əruzun bəzi bəhrlərinin və 
növlərinin ana dilli şeirimizə ilk dəfə tətbiqi onun adı ilə bağlıdır.  

Azərbaycan əruzunun durulmasında və çiçəklənməsində filosof, şair, məna və bəlağət 
fatehi Nəsiminin müstəsna xidmətləri olmuşdur. O, ana dilimizdə nöqsansız bir əruzda yazıb 
yaratmış, Füzulidən iki əsr əvvəl “türk ləfzilə” “ nəzmi - nazik” yaratmağın mümkünlüyünü 
sübuta yetirmişdir(7, s.25). XIII – XIV əsrlər anadilli şeirimizdə başqa sənətkarların yaradıcı-
lığında Q. Bürhanəddin də daxil olmaqla bu və ya digər dərəcədə nöqsanlar tapmaq mümkün 
olsa da, İ Nəsimi bu mənada kamilliyi tamamilə hifz edən bir sənətkar kimi diqqəti cəlb edir. 
O, vəznin nizamına o qədər həssaslıqla yanaşır ki, onun yaradıcılığı Azərbaycan əruzunun 
inkişaf tarixində müəyyən mərhələ təşkil edir. Şair bəzi şeirlərində vəznin qəlibini də verir. 
Məsələn, şairin aşağıdakı dördlüyünə nəzər salaq:  

 
Еy хətin Хızrü ləbin abi-həyat,  

Ənbərin zülfün şəbi-qədrü bərat,  
Mеhrü mah istər camalından zəkat 

FA'ilAtün fA'ilAtün fA'ilat. 
 
Bu dördlük kimi sənətkar “Ey yühər raqibinə fil - ovqat” misrası ilə başlayan müləmmə-

sinin son misrasını da əruzun qəlibi ilə bitirərək şeiri hansı bəhrdə (və onun növündə ) yaz-
dığını məqsədli olaraq nəzərə çatdırmaq istəyir:  

 
Vəznin əksilməsin bu dünyadan  

 FA'ilAtün məfA'ilün fA'ilat. (7, s.102) 
 
İ.Nəsimi zəngin bir yaradıcılıq irsi qoyub getmişdir. O, üç dildə - türkcə (Azərbaycan 

türkcəsində), farsca və ərəbcə şeirlər yazmışdır. Belə ki, şairin Azərbaycan və fars dillərində 
divanları gəlib bizə çatmışdır. Ərəb dilində divan yaratdığı barədə isə məlumat yoxdur. Nə-
simi lirik şairdir və şeirlərinin hamısı bu ədəbi növdə qələmə alınmışdır. Sənətkarın bədii irsi 
bütünlüklə əruz vəznindədir. O, ərəb poeziyasının vəzni olan əruzu çox məharətlə türk şeiri ilə 
uzlaşdıra bilmişdir. Yaradıcılığında aparıcı janr qəzəldir. Lakin klassik poeziyanın müxtəlif 
bədii forma və janrlarında uğurla qələmini sınamışdır: qəzəl, qəsidə, müstəzad, tərcibənd, tu-
yuğ, rübai, müəmmə, əlif-lam, məsnəvi və s. 

Azərbaycan əruzunun birinci bəhri həzəcdir. Əruz vəznində yaradan xalqların poeziya-
sında həzəc bəhrinin müxtəlif növləri vardır. Azərbaycan poeziyasında onların sayı 15 dir. 
Onların hər biri müxtəlif ritmik xüsusiyyətə və formaya malikdir.Bu bəhrdə yazılan şeirlərdə 
bir axıcılıq, rəvanlıq nəzərə çarpır. Təsadüfü deyildir ki, “həzəc” sözü “xoşa gələn avaz”, “gö-
zəl səs”, “cəh-cəh” mənasını ifadə edir. Həzəc bəhrinin növləri məfAİlün təfiləsinin müəyyən 
miqdarda təkrarlanması və dəyişməsindən yaranır. Əsas qəlibi, başqa sözlə desək, birinci nö-
vü məfaAİlün təfiləsinin dörd dəfə təkrarından əmələ gəlir (4, s.109). 

Qeyd etmək vacibdir ki, görkəmli əruzşünas Əkrəm Cəfər “Nəsimi poeziyasının vəzni” 
adlanan məqaləsində Nəsimi şeiriyyətini dərindən araşdırmışdır. Onu nəzərə alaraq demək 
olar ki, Nəsimi öz yaradıcılığında ən işlək və ən ritmik olan bu bəhrin 6 növündən məharətlə 
istifadə etmişdir.  

Həzəc bəhrinin birinci təfiləsinin modeli aşağıdakı kimidir: 
 

mafAİlun mafAİlun mafAİlun mafAİlun 
 - - - ں - - - ں - - - ں - - - ں

Gəl, еy dilbər ki, müştaqam, səni görmək dilər könlüm, 
mafAİlun mafAİlun mafAİlun mafAİlun 

Qəmindən düşdü zar, istər vüsalından şəkər könlüm. 
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mafAİlun mafAİlun mafAİlun mafAİlun 
Həcəz bəhrinin ikinci təfiləsinin modeli : 

mafAİlun mafAİlun  faUlun 
 - - ں - - - ں - - - ں

Ərəb nitqi tutulmuşdur dilindən 
mafAİlun mafAİlun  faUlun 

 
Həzəc bəhrinin fars – tacik, türk, hətta Azərbaycan ədəbiyyatında üçüncü ən işlək for-

ması aşağıdakı kimidi:  
mafUlu mafAİlu mafAİlu faUlun 

 - - ںں - – ںں- - ںں- -
 
Nəsimi də öz yaradıcılığında həzəc bəhrinin bu təfiləsinə də müraciət etmişdir. 

 
Sənsiz ye diyim, hər nə yesəm dərd i lə qandır 

mafUlu mafAİlu mafAİlu faUlun 
 
Əkrəm Cəfər öz məqaləsində xüsusilə qeyd etmişdir ki, Nəsimi şeirlərində rast gəldiyi-

miz bu formalar təbii ki, əvvəllər də mövcud olmuşdur. Lakin XIII və XIV əsrlərdə əruz baş-
qa türk dilləri ilə o cümlədən, Azərbaycan dili ilə uzlaşmağa başlamışdır. Onların arasında ya-
rana biləcək ziddiyyət Azərbaycan dilindəki qısa saitlərin yeri gəldikcə uzun tələffüz olunma-
sı ilə bağlıdır.  

Əkrəm Cəfər böyük Azərbaycan şairi İmaddəddin Nəsimini Azərbaycan əruzunun ilk 
mərhələsi hesab etmişdir. İllər keçdikcə Azərbaycan şairləri öz əsərlərində yaranan ziddiyyət-
ləri aradan götürmüşlər.  

Nəsimi yaradıcılığında rast gəlinən həzəc bəhrinin növbəti təfiləsi  
 mafUlu mafAİlun maf Ulu mafAİlun formasındadır. 

 
 - - - ںں - - - - - ںں - -

Yüzü nə qızıl qüldür zülfü nə qara sünbül 
mafUlu mafAİlun maf Ulu mafAİlun 

 
Həzəc bəhrindən sonra Nəsimi yaradıcılığında ən çox rast gəlinən bəhrlərdən biri rəməl-

dir. Rəməl Azərbaycan əruzunun ikinci böyük bəhridir.  
Azərbaycan poeziyasında rəməl bəhrinin 13 növü vardır. Əkrəm Cəfərin araşdırmala-

rına əsasən demək olar ki, Nəsimi bunlardan ən çox işlənmiş 4 növündən istifadə etmişdi. 
 “Rəməl” sözü ləngərlənmək, dalğalanmaq, ağır-ağır, yəni ləngərlənə-ləngərlənə yeri-

mək mənasını bildirir. Bu bəhrdə yazılan şeirlərdə bir əzəmət, vüqar, dalğalıq özünü göstərir. 
Heç təsadüfü deyildir ki, klassik şairlərimiz öz dövrlərinə qarşı narazılıqlarını, daxili iztirabla-
rını, qüssə və kədərlərini ifadə etmək üçün rəməl bəhrini seçmişdirlər. 

 Ərəblərdə əruzun olan bütün bəhr və formaları Azərbaycan xalqının şeirinə keçməmiş-
dir və keçə də bilməzdi. Şeir texnikası doğma dilin, ana dilinin zəngin, əlvan, incə xüsusiyyət-
ləri ilə sıx bağlıdır. Nəsiminin ustalıq, həssaslıq və məharəti bu xüsusiyyətləri diqqətlə hesaba 
almağı bacarmasında və Azərbaycan dilinə nə qədər münasib olduğunu nəzərə almasındadır. 
Onu da qeyd etmək vacibdir ki, rəməl bəhrinin bir neçə təfiləsi Azərbaycan əruzunun inkişafı-
nın son mərhələsində əmələ gəlmişdi. Lakin Nəsimi şeiri Azərbaycan əruzunun bütün inkişaf 
mərhələlərində, hətta günümüzdə də istifadə olunur. Nəsiminin istifadə etdiyi qəlib rəməl 
bəhrini əsas təfiləsi olan fAilAtun formasının 3 növündən ibarətdir. Şair nəinki şeirlərində, 
hətta fars dilində yazdığı “Divan” nında belə ondan istifadə etmişdir.  
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fAilAtun fAilAtun fAilAtun fAilun 
 – ں - - - ں - - - ں - - - ں-

Könlümün dil darı sənsən özgə dildar istəməz 
fAilAtun fAilAtun fAilAtun fAilun 

 
Maraqlıdır ki, böyük şairimizin azərbaycanca şeirlərində ən çox işlətdiyi vəzn budur. 

Nədənsə, bu ölçünün ahəngi şairin zövqünü, ruhunu çox oxşamışdır. Rəməl bəhrinin ikinci 
təfiləsinin ölçüsü: 

fAilAtun fAilAtun fAilun 
 – ں - - - ں - - - ں-

Ey yüzü gül ləbləri mər canımız 
fAilAtun fAilAtun fAilun 

 
Rəməl bəhrinin üçüncü təfiləsinin forması 

 
failAtun failAtun failAtun failun 

 – ں - - - ں - - - ں - - - ں-
Ləbinə əh li nəzər çeş meyi heyvan dedilər 

failAtun failAtun failAtun failun 
 
Nəsimi poeziyasının vəznini tam və hərtərəfli tədqiq etmək üçün şairin bütün əsərlərini 

nəzərə almaq lazımdır. Bəzən bir şairin tək bir şeiri yüzlərlə şeirdə olmayan bir vəzndə yara-
dılmış olur. O tək bir şeir əldə olmasa, şairin yaradıcılığının vəznləri sistemində boşluq hiss 
edilər. Hələ o şeirin vəzni bütöv bir bəhrin nümayəndəsi ola bilər və həmin şairin əruzunda 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edər (8, s.94). Şairin yaradıcılığında rəməl bəhrinin digər növünün va-
riantı aşağıdakı kimidir: 

 
faulAtu faulAtun faulAtu fAilAtu 

 - - ں -ں - ں ںں – ں ںں – ںں
Bu nə bərgü zidə surət ki, gəzər bu can içində 

faulAtu faulAtun faulAtu fAilAtu 
 
Nəsimi əruzunda həzəc və rəməldən sonra ən fəal bəhr rəcəzdir. Rəcəz bəhri iztirab, sü-

rət mənalarını ifadə edən “rəcəz” kəlməsi əsasında meydana gəlmişdir. Azərbaycan şeirində 
rəcəz bəhrinin bütün əsrlər üzrə işlənmiş 7 növü mövcuddur və onun ən fəalları birinci və 
ikinci növləridir. Məhz bu növlər Nəsimi şeirində geniş ölçüdə işlənmişdir.  

 
Rəcəzin birinci növünün qəlibi dörd müstəfilün ölçüsündədir. 

müstəfilün müstəfilün müstəfilün müstəfilün 
 - ں - - - ں - - - ں - - - ں - -

Daim ənəl həq söylərəm həqdən çü Mən sur olmuşam 
müstəfilün müstəfilün müstəfilün müstəfilün 

 
Bu növün üç variantı vardır. Birinci əsas variant uzun heca ilə bitən qəlibdir. Bu növün 

ikinci variantı sonu qısa hecalı ölçüdə olan qəlibidir. Rəcəzin üçüncü növünün ölçüsü Nəsimi-
nin də çox bəyəndiyi ölçüdür. Bunun qəlibi  

 

müftəilün məfAilün müftəilün məfAilün 
 – ں – ں- ںں- - ں – ں - ںں-

Kirpiyinin əsiriyəm şol ala göz lü fitnənin 
müftəilün məfAilün müftəilün məfAilün 
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Müzare bəhri Nəsimi şeirində həzəc, rəməl və rəcəzdən sonra dördüncü sırada durur. 
“Müzare” oxşarlıq deməkdir. Əsasən beş növdən ibarət olan Azərbaycan müzarenin ən fəal 
növləri ikidir. Bunların ikisini də Nəsimi öz şeirlərində, demək olar, geniş miqyasda tətbiq et-
mişdir. 

 Əruz vəzni qəlibləri arasında ən mürəkkəb ritmli qəlib müzarenin əsas qəlibi aşağıdakı 
kimidir: 

mafUlu fAilAtu mafUlu fAilun 
 - ں - ں - - ںں- ں- ں - -

Yarın cə fası cümlə vəfadır, cə deyil 
mafUlu fAilAtu mafUlu fAilun 

Şairin əsərlərində müzarenin ikinci növünə aid müsallara keçək. 
mafUlu fAilAtun mafUlu fAilAtun 

 - - ں - ں - - - - ں - ں - -
Bəhri mü hitə düş kim, dəryayi əzəm oldur 

mafUlu fAilAtun mafUlu fAilAtun 
 
XIV əsr Azərbaycan əruzunda qısa saitin uzun sait kimi tələffüz edilməsinə az təsadüf 

olunmur.  
 Bütün bu bəhrlərdən sonra Nəsimi şeirlərində işlənən bəhrlərdən biri də müctəc bəh-

ridir. “Müctəc” - kökündən qoparmaq deməkdir. Şair öz yaradıcılığında müctəcin iki əsas nö-
vünün hər ikisini tətbiq etmişdir. Lakin birinci növ, şairin farsca şeirlərindəndir. Müctəc bəh-
rinin əsas qəlibi  

mafAilun failAtun mafAilun failundur. 
 - ںں - ں - ں - - ںں - ں - ں

Qəmər səha bə girər, a fitabə sa yə düşər 
mafAilun failAtun mafAilun failun 

 
 Nəsiminin altıncı istifadə etdiyi bəhr xəfifdir. “Xəfif” sözü yüngül, zərif, incə, mülayim 

mənalarını bildirir. Xəfif sözü Azərbaycan dilində indi də fəal işlənən sözdür. Əruzda da bu 
ölçü ahəngcə oynaq, yüngül bəhrlərdəndir. Bu ölçüdə yazılan şeirlər öz oynaqlığı, yüngüllüyü 
ilə seçilir. Xəfif bəhrinin Azərbaycan şeirindəki əsas qəlibi failAtun mafAilun failundur.  

 
 - ںں - ں- ں - - ںں

Ey Nəsimi, cahanı tut du sözün 
failAtun mafAilun failun 

 
 Azərbaycan əruzunda xəfif bəhrinin əsasən bir növü, lakin on iki variantı vardır. Altısı-

nın birinci təfiləsi fə ilAtün, altısının fA ilAtündür, son təfilələri də hər ikisində altı tipdir – 
fəilün, fə ilü, fə ilAn, fə lün, fəlü, fəlAn. Qəzəliyyatda xəfif az işləndiyinə görə Nəsiminin bu 
bəhrdə yalnız on şeiri var. Nəsimi “Divanın”da yer alan bu şeirlərdə bu bəhrin bütün növləri 
öz əksini tapmışdır.  

 Nəsimi yaradıcılığında yer alan bəhrdən biri də quruluşca ən dolaşıq olan bəhr münsə-
rihdir. “Münsərih” sözü axıcı mənasında işlənir. Bu bəhrdə yazılan şeirlər də axıcı və oynaq 
olur, asan oxunulur. Bu bəhrin ahəngi müftəilün fAilün təfilələrinin təkrarından yaranır. Mün-
sərih bəhrinin əsas ölçüsü müftəilün fAilün müftəilün fAilündür. 

 
 - ں - - ںں- - ں - - ںں-

Yar ilə gör kim, necə düşdü bizim karımız 
müftəilün fAilün müftəilün fAilün 
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Bu bəhrin şeirimizdə bir sıra növ və variantları vardır. Nəsimi münsərihin iki əsas, fəal 
növünü işlətmiş, bu bəhrdə altı şeir yazmışdır; beşi birinci növ, biri ikinci növ üzrədir. 

 Münsərihin ikinci növü birinci növün yarısı ölçüsündədir.  
 

Bay ilə yox sul mənəm 
müftəilün fAilün 

 - ں - - ںں-
 

 Nəsimi yaradıcılığında yer alan vəznlərdən biri də səri bəhridir. “Səri” sözününlüğəvi 
mənası sürətli, cəld, tez-tez və s. deməkdir. Həmin sözün mənasındakı əsas cəhətlər şeirin 
ahəngində özünü göstərir. Bu vəzndə yazılan şeirlər o qədər yüngül oxunur ki, ilk baxışda onu 
heca vəznində yazılmış şeirlərdən fərqləndirmək çətin olur. Səri bəhrinin qəlibi aşağıdakı ki-
midir:  

mufta ilun mufta ilun fAilun 
 – ں - - ںں- - ںں-

Şəm i fələk hüsnünə pər vanədir 
muftailun mufta ilun fAilun 

 
Azərbaycan əruzunda və şeirində “məxzənül - əsrar” adlanan bu bəhrdə Nəsiminin yal-

nız dörd şeiri var. Şairin bu bəhrdə bu qədər az yazmasının səbəbini görkəmli əruzşünas Ək-
rəm Cəfər bu bəhrin məhz Nəsiminin janrları və eyni zamanda yaradıcılıq üslubu, ruhu ilə bu 
ölçünün uyğunluğunun eyni olmaması ilə əlaqələndirir.  

 Nəsimi yaradıcılığında sonuncu müraciət etdiyi bəhr mütəqaribdir. “Mütəqariq” sözü 
yaxınlıq anlamına gəlir. Mütəqarib çox zaman müharibə mövzularında və tarixi janrlarda işlə-
nən bəhrdir. Nəsiminin bu bəhrdə yalnız bir şeiri var. Bu bəhrin qəlibi fa Ulun fa Ulun fa 
Ulun fa uldur.  

 - ں- - ں- - ں - - ں
Nə ğəm gər cahan ol sa zirü zəbər 

fa Ulun fa Ulun fa Ulun fa ul 
 
Nəsimi şeiriyyətində vəzn mövzusunu araşdırarkən bir daha şahidi oluruq ki, onun yal-

nız Azərbaycandilli vəzni rəngarəng biçimdə səslərdən, müxtəlif tipli ahənglərdən ibarət bir 
simfoniyadır. Nəsimi yaxın Şərq şeirinin inkişafı tarixində mühüm rol oynamış görkəmli bir 
sənətkardır. Onun ərəb, fars, xüsusən ana dilində yazdığı əsərlər Azərbaycan ədəbiyyatında 
ayrıca bir mərhələdir. Böyük Nizaminin Yaxın Şərq şeirinə gətirmiş olduğu mütərəqqi fikir-
ləri davam və inkişaf etdirən Nəsimi Azərbaycan fəlsəfi şeirinin ölməz nümunələrini yarat-
mış, ana dilində inkişaf edən poeziyasının şeiriyyətini son dərəcə yüksəltmişdir. 

 Şairin öz ideyası uğrunda inadlı mübarizəsi və bu yolda göstərdiyi misilsiz dəyanət və 
məsləki uğrunda mərdanə ölümü Nəsimi adını Yaxın Şərq şeirində əbədiləşdirmiş, ona dünya 
şöhrəti qazandırmışdır. Mübaliğəsiz dеmək оlar ki, həmin dövrdə yaşamış İ.Nəsimi tək-
cə Şərqdə dеyil, ümumiyyətlə, kürəvi miqyasda sözlə еcaz yaratmağın ən qüdrətli nümayən-
dələrindən biridir. 
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Elnura Babayeva 
Aruz in the works of Nasimi 
The people of Azerbaijan gave the world a great master of the pen and words, whose 

work occupies a special place.Nasimi s poetry is the prinnacle of the Azerbaijani language to 
Fuzuli. He is credited with the process of penetrating the rules of Aruz into the Azerbaijani 
language. Nasimi developed a special original artistic style in the Azerbaijan poetry. In his 
work Nasimi used 9 of the 12 bakhrs, which are found in Azerbaijani. Aruz as well as 19 
specie’s of these bakhrs. 

 In his poems Nasimi paid much attention to the metric. In the history of the 
development of Azerbaijani aruz, Nasimis creativity occupies a worthy place. 

 
Эльнура Бабаева 
 Аруз в творчестве Насими 
Азербайджанский народ подарил миру великого мастера слова и пера, творчество 

которого занимает особое место в мировой литературе. Поэзия Насими - вершина 
азербайджанского литературного языка до Физули, а также процесса постепенного 
взаимопроникновения правил аруза в его фонетико - грамматические нормы. Насими 
разработал особый, оригинальный художественный стиль в поэтическом языке, значи-
тельно улучшил метрику аруза в применении его к азербайджанской поэзии. В своём 
творчестве Насими использовал 9 бахров из 12- ти, которые встречаются в азербай-
джанском арузе, а также 19 видов этих бахрови уделял большое внимание метрике. В 
истории развития азербайджанского аруза творчество Насими занимает достойное 
место. 
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...GƏRÇİ BU GÜN NƏSİMİYƏM... 
 
Günay Quliyeva 
 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 
gunayquliyeva1982@inbox.ru 

 
Tam adı Seyid Əli ibn Seyid Məhəmməd olan, daha çox İmadədin Nəsimi (1369, Şa-

maxı-1417 Hələb,Suriya) adı ilə tanınan dahi şair və mütəfəkkir XIV əsrin sonu XV əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan, Anadolu və İranda yayılan ən böyük sufi təriqətlərindən biri olan 
hürufiliyin görkəmli nümayəndələrindəndir. Hürufiliyin banisi və onu fəlsəfi sistem kimi 
inkişaf etdirən isə Şihabəddin Fəzlullah Nəimi (1339/40-1394) olmuşdur. 

Yeri gəlmişkən hürufiliyi meydana gətirən şərait haqqında bir qədər söz açmaq məq-
sədəuyğun olar. İki yüz ilə yaxın müddətdə bölgə xalqlarının monqol işğalı altında yaşaması, 
bu dövrdə tez-tez baş verən xalq üsyanları hürufiliyi yaradan tarixi zərurətlərdən idi. 

Hürufilik fəlsəfəsinin təməlində mistik panteizm durur. Bu təriqətə görə, bütün 
dünyanın və yaradılışın sirri hərflərdədir. Hürufilər insanın da Allah olduğunu və ya Tanrının 
vücudundan ayrılmış bir parça olduğu fikrini irəli sürürdülər. Onlara görə, kamil insan və ya 
Allahın vücudunun bir hissəsi yenidən Allaha qovuşacaqdır. Bu isə insan yaradılışının ən 
yüksək səviyyəsi deməkdir. Hürufiliyin banisi Fəzlullah Nəimiyə görə, Allah gizli bir 
xəzinədir. Ətraf aləmdə olan hər şeyin gerçəyi, mövcudluğu və ruhu isə səslərdir. Gizli bir 
xəzinə olan Allahın ilk inikası isə kəlam şəklində görünən səslərdən ibarətdir. Səsin kamilliyi 
isə sözdür, yəni kəlamdır. Kəlam isə yalnız insanlarda üzə çıxır və özünü səsdə göstərir. 
Kəlam ünsür formasında müxtəlif şəkillərdə özünü göstərir ki, bu ünsürlər də ərəb və fars 
əlifbasındakı iyirmi səkkiz və otuz iki hərfə uyğun gəlir. Hürufiliyə görə, Kainatın və insanın 
əsası səsdir. Bütün mövcud varlıqların səsi ilahi səsdən fərqli olaraq maddi formaya malikdir. 
Fəzlullaha görə, kainat səslərlə doludur. Səslərin isə ən kamil forması sözdür. 

İmadəddin Nəsiminin fəlsəfi baxışlarına nəzər saldıqda görürük ki, yaradıcılığının ilk 
dövrlərində o, sufizm mövqeyində dayanır və tanınmış sufi şeyxi Şiblinin təliminin davamçısı 
kimi çıxış edir. Bununla yanaşı Nəsiminin fikirlərində X əsrin İran filosof-şairi Həllac 
Mənsurun təsiri də duyulur. Bu təsiri Nəsiminin özü də bir çox şeirlərində etiraf etmişdir: 

 
Daim ənəl-l həqq söylərəm, Həqdən çü Mənsur olmuşam, 

Kimdir məni bər-dar edən bu şəhrə məşhur olmuşam. 
 

Qibləsiyəm sadiqlərin, məşuqiyəm aşiqlərin, 
Mənsuriyəm layiqlərin, çün beyti-məmur olmuşam. 

 
Nəsiminin Həllac Mənsurun yaradıcılığına vurğunluğu hürufilik təlimini qəbul etdikdən 

sonra da davam etmişdir. Bu sözləri Nəsiminin uzun müddət sadiq qaldığı sufi fəlsəfəsi haqda 
da demək olar. Akademik Zümrüd Quluzadə yazır: “Nəsimi yaradıcılığının mərkəzində lirik 
qəhrəmanın aşiq olduğu, onu yüksəldən, kamilləşdirən və öz nuruna qərq edən gözəl Allah 
dayanır. İnsan üçün ən yüksək, ülvi duyğu həmin sevgilinin vüsalına yetışmək, ona qovuş-
maq, onda əriyib yox olmaqdır. Şair yazır ki, eşqi günah sayanların sözlərinə baxmayaraq o, 
bu yoldan çəkinməyəcək. Çünki bu yol insanı Tanrıya, həqiqətə çatdıra bilər. Lakin tədricən 
Nəsiminin dünyagörüşündə sufilik hürufiliklə əvəz olunur. Nəsimi fəlsəfədə Nəiminin 
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yaratdığı hürufiliyə tapınır və onun əsas müddəalarını təbliğ edir. Ancaq Nəsiminin təbliğ 
etdiyi hürufilik heç də Nəiminin yaratdığı təlimin eynilə təkrarı deyil”. 

Nəsimi getdiyi hər yerdə böyük bir həvəslə hüruf elmindən bəhs etmiş, insan üzündə 
səkkiz və ya otus iki hərfi oxuyaraq, üzün Tanrının təcəlli yeri olduğunu bildirmiş və yazdığı 
şeirlərdə bu fikri dilə gətirmişdir. Lakin onun bu şeirləri sünni çevrələr və İslam alimləri tərə-
findən birmənalı qarşılanmamışdır. Və Nəsimi zındıqlıqda günahlandırılmışdır. O dövrlərdə 
zındıqlıqda günahlandırılan şəxs mütləq cəzalandırılmalı idi. Buna görə də Hələb şəhərinin 
din alimləri Seyid Nəsimini cəzalandırmaq qərarına gəlirlər. Belə ki, Hələb müftüsünün fət-
vası ilə o, dərisi soyularaq edam olunur. 

İmadəddin Nəsimi fəlsəfəsini ən dolğun şəkildə əks etdirən, kainat, dünya haqqında 
baxışlarını ifadə edən məşhur şeirlərindən biri “Sığmazam” qəzəlidir. Bəzi tədqiqatçıların fik-
rincə, bu qəzəlində Nəsimi kainatı, ətraf aləmi müfəssəl şəkildə təsvir etmişdir. Hətta bir çox 
alimlər söyləyirlər ki, bu qəzəlində Nəsiminin təsvirində kainatın fiziki modeli tətbiq edilmiş 
olsaydı, fizika elmi bir qədər də inkişaf etmiş olardı. Qəzəl bu beytlə başlayır: 

 
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam, 

 Gövhəri la məkan mənəm, kövnü məkanə sığmazam. 
 
Təbii ki, fəlsəfi baxımdan yanaşsaq qeyd etmək lazımdır ki, “la məkan”lıq Allaha 

məxsusdur. Lakin Nəsimi bu fikri ilə heç də özünü Allha bənzətmir, yalnız bu xüsusiyyəti 
özünə aid edir. Digər bir beytdə isə o, Allahın adını fələk kimi çəkir və deyir: 

 
 Əncum ilə fələk mənəm,vəhy ilə həm mələk mənəm, 

Çək dilini və əbsəm ol, mən bu lisanə sığmazam. 
 
Bu beytdə adı çəkilən “əncum” anlayışı bir ideya ətrafında birləşən insanların cəmləş-

məsi anlamına gəlir. Nəsimi özünü cəmiyyətin bir hissəsi hesab edir və təbii ki, cəmiyyəti də 
“özü” hesab edir. Məlum olduğu kimi, vəhy Məhəmməd Peyğəmbərə Allah tərəfindən 
göndərilən bilgilərə deyilir və bu bilgilər mələk Cəbrayıl vasitəsilə gətirilmişdir. Nəsimi qeyd 
edir ki, vəhyi göndərən də mənəm, alan da mənəm, gətirən də mənəm, məlumatın özü də 
mənəm.Təbii ki, burada da dərin bir fəlsəfi məna var.Yəni vəhyin − informasiyanın özü belə 
“mən”i təşkil edən zərrələrin vasitəsilə yaranır və ötürülür. 

Digər bir beytə nəzər salaq: 
 

Zərrə mənəm,Günəş mənəm, çar ilə pəncu şeş mənəm, 
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam. 

 
Bugünkü elmi dünyagörüşü kontekstindən yanaşsaq, təbii ki, Günəş də, həmçinin 

insanda, ətraf aləmdə gördüyümüz nə varsa, hamısı eyni zərrələrin müxtəlif kombinasiyaların-
dan təşkil olunmuşdur. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində sübut olundu ki, bütün materiya 
zərrələrdən − atom və molekullardan, atomlar da öz növbəsində nüvə və elektronlardan təşkil 
olunmuşdur. Və təsdiq edildi ki, bir kimyəvi element digərinə çevrilə bilir, yəni müxtəlif 
zərrələrin kombinasiyalarından fərqli elementlər yaranır. 

Digər bir beytdə Nəsimi deyir: 
 

Nar mənəm, şəcər mənəm, ərşə çıxan həcər mənəm, 
Gör bu odun zəbanəsin, mən bu zəbanə sığmazam. 

 
Bu beytdəki “nar” anlayışı klassik ədəbiyyatda daha çox işlənir və tüstüsüz, alovsuz 

yandıran od anlamına gəlir. Bu gün bu anlayışı elmi dünyagörüşü kontekstində biz enerji 
adlandırırıq. Deməli, Nəsimi “nar” deyəndə enerjini nəzərdə tutur. “Şəcər” isə nəsil üzvləri 
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arasında qohumluq əlaqələrini bildirən bir sözdür. “Ərşə çıxan həcər” anlayışı isə səma 
cisimlərinə − asteroidə, meteoritə və s. aiddir. Nəsimi deyir ki, “informasiya da mənəm, enerji 
də mənəm, yandıran da mənəm, yanan da mənəm, son olaraq qarşılıqlı rabitə də mənəm”. O, 
“mənəm” deyərək bunların hamısını “özü”ndə ümumiləşdirir. Yəni o demək istəyir ki, bütün 
materiyalar xırda zərrələrdən yaranıb və bu zərrələrin kombinasiyaları bizim kainatda və 
təbiətdə gördüyümüz müxtəlifliyi yaradıb. Bu isə kainatın ən düzgün fiziki modelidir: 

 
Kövnü məkandır ayətim, zati durur bidayətim, 

Sən bu nişanla bil məni, bil ki nişanə sığmazam. 
 

Bu beytdə Nəsimi yenə də dönə-dönə Kainatı təhlil etdiyini vurğulayır. Buradan da belə 
bir qənaətə gəlmək olar ki, Nəsimi materiyanın daxilinə− mikroaləmə nüfuz edir və ikinci 
dünyasını filosof həmin mikroaləmdə görür. Şair məhz “Məndə sığar iki cahan” deyəndə 
mikroaləmi nəzərdə tutur və o, mikroaləmlə makroaləmin quruluşundakı eyniyyətləri görə 
bilir.  

Zamana və məkana sığmayan Nəsimi şeiriyyəti öz təravətini, bəşəriliyini altı yüzildən 
artıqdır ki, qoruyur və əminliklə deyə bilərik ki, bundan sonrakı əsrlərdə bu, belə də davam 
edəcəkdir. 
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Gunay Guliyeva 
…Indeed I am today Nasimi… 
In the Middle Ages hurufism was one of the authoritative religious and philosophical 

movements on East. The supporters of the given movement separated letters and numerals 
from the things as the followers of Pythagorean. They considered them independent and even 
sacred. The great Azerbaijani poet Imadaddin Nasimi (1369-1417) occupied a special place 
among the followers of the given movement, the founder of which was Naimi. The author 
analyzes the khurufi views of Nasimi on the example of the gazelle “Sygmazam”. 

 
Гюнай Кулиева 
…Действительно я сегодня Насими….. 
В средние века одним из влиятельных религиозных и философских движений на 

Востоке являлся хуруфизм. Сторонники этого учения, как и последователи Пифагора, 
также отделяли буквы и цифры от вещей. Они считали их независимыми и даже 
священными.Великий Азербайджанский поет Имадеддин Насими (1369-1417) занимает 
особое место среди тех, кто продолжил этот путь, после Наими, основателя данного 
течения. В статье анализируются хуруфические взгляды Насими на примере газели 
«Сыгмазам». 
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Kəlamə Abbasova 
 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
kalama.abasova@mail.ru 

 
İmadəddin Nəsimi XIV əsr Azərbaycan poetik ədəbiyyatına incilər bəxş etmiş şairlər-

dən biridir. Dilin, üslubun səlistliyi, yüksək bədii dillə ifadəsi Nəsiminin böyük söz ustad-
lığından xəbər verir. N.Xudiyevin fikirlərini əsas gətirərək demək olar ki, Nəsiminin dili söz 
(və ifadə) – obrazlarla zəngindir. Bu baxımdan onu (Nəsiminin dilini) həqiqətən XIII-XIV 
əsrlər Azərbaycan ədəbi dilinin yekunu saymaq və həmin mövqedən təhlil etmək mümkündür. 
(3,244) Bundan əlavə, əsərlərində fars və ərəb ifadələrinin yerində və səlist şəkildə işlətməsi 
Nəsiminin bu dillərə mükəmməl yiyələnməsinin göstəricisidir. 

Onun özünəməxsusluğu, azadruhlu olması, demək olar ki, müraciət etdiyi bütün şeir 
formalarında – qəzəllər, tərcibənd, məsnəvi və tiyuğlarında özünü göstərməkdədir 

Əsl adı Seyid Əli olan Nəsimi kiçik yaşlarından doğulduğu Şamaxı şəhərində mükəm-
məl dini təhsil almışdır.  

Gənc yaşlarından bir sıra dini və fəlsəfi təriqətləri araşdırdıqdan sonra sufi təriqətini qə-
bul etmişdir. Bu da onun şəxsiyyətinin formalaşmasında öz töhfəsini vermiş, humanizmin, in-
sanlığın carçısına çevrilməsinə səbəb olmuşdur. 

Professor N.Cəfərovun təbiri ilə desək, Nəsimi öz ideyaları, məsləki uğrunda qurban 
getməyin simvolu kimi məşhurdur. Onun “insan kamilliyi”, yaradılmışın Yaradan səviyyəsinə 
qalxmaq imkanı barədəki düşüncələri dünya ictimai-fəlsəfi fikrində inqilab idi. Böyük şair-
mütəfəkkir modernist ideyalarına görə daima mühafizəkar qüvvələrin təzyiqinə məruz qal-
mışdır. (2,85) 

Nəsimi dövrünün haqsızlığına, zülmünə baş əyməmiş, hətta insanın bir bəşər, Xaliqin 
yer üzündə canişini olduğunu bəyan edərək üsyan etmişdir. Bu özbaşınalıqların tüğyan etmə-
sinin səbəbini cəhalətdə, nadanlıqda görən şair insanlara kamilləşmək üçün səy göstərməsini 
məsləhət görərək kamallı şəxsə zərrəcə zaval gəlməyəcəyini bildirir: 

 
Səy kon, dər cahan kamil baş 

Kim, irişməz kəmalə zərrə zaval.(1,556) 
 
Nəsimi ruhun insanda mərifət kəsb edərək kamala çatmasından danışır. O, sufizmdəki 

“insani-kamil” təlimini, yəni ruhun mərifət hasil edərək kamala çatmasını söyləyir:  
 

Ol müshəfi-ba bismilə insani-kamildir kim, ol 
Hər yerdə bilgil kim, yəqin ol əbbü insü can gəlür. (1,274) 

 
Nəsimi kamilləşmənin maneətək önündə duran cahilliyin ədəbsizlik, kobudluq kimi in-

sanlıq adını ləkələyən xüsusiyyətlərdən qaynaqlandığı qənaətindədir. Cahilin alim önündə da-
nışmağını eyib sanan şair mərifətdən danışan ədəbsizləri də qınayır və bu yönümdə şairin həs-
sasiyyəti aşağıdakı beytdə özünü göstərir: 

 
Söz bilə cahilin dili alim önündə lal ola, 

Mərifəti nə söyləyə olmayan əhli-mərifət. (1,503) 
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Nəsiminin görmək istədiyi insan adlanan bəşər kamil biridir. Özünü tanımaqla kamil-
liyin yüksək zirvəsini fəth edən insanın Yaradanın görmək istədiyi kimi bir varlıq olması və 
bu yüksəlişlə fövqəl-bəşər olmağın mümkünlüyü Nəsimi əsərlərinin əsas qayəsini təşkil 
etməsini demək yanlış olmazdı: 

 
Çünki özünü tanıdın həqq sənə kərrəmna dedi, 

Gər biləsən həqiqəti qılmayasan ənaniyyət. (1,503) 
 
və ya: 
 

Həqq verər xubi, nə mənidən mən ani sevməyim, 
Sevməyim şol nəsnəyi kim, həqq dedi, insan deyil. (1,512) 

 
Nəsiminin qəzəllərini oxuduqca dünyanın, bəşəriyyətin gözəlliklərinin özünəməxsus şə-

kildə, sufi baxışlarıyla seyr edən şairin bu gözəlliklərə biganə qalmadığının və bunların Yara-
danın sayı-hesabı bilinməyən növbəti qənirsiz əsərlərindən biri olduğunu nəzərə çatdırmasını 
duyuruq: 

 
Qaşın, gözün nəzəri, bil yəqin ki, həqdəndir 

Həqqin nəzərgahı bilgil nə tərcüman eylər. (1,204) 
 
Nəsimi gördüyü, duyduğu gözəllikləri vəsf etməyin özünün həddi olmadığını, bunu yal-

nız bütün gözəllikləri özündə ehtiva etdirən Yaradanı qəlb gözü ilə görərək tərənnüm etməyin 
mümkünlüyünündən bəhs edir:  

 
Degil aydır bu söz həddin, Nəsimi, 

Kəlimullahı gör bu vəsfi söylər. (1,203) 
 
Nəsimi yaradıcılığının əsas mövsusu olan eşq iki qismə bölünür: ilahi sevgi və gözələ 

olan təmiz məhəbbət. İlahi eşqə olduğu kimi, gözələ ünvanlanan məhəbbətə də qüsursuz ya-
naşılmalı olduğunu vurğulayan şair eşqi bir hünər meydanı kimi təsvir etməklə gözəl bir bən-
zətmə yaratmışdır: 

 
Eşq ilə meydanə möhkəm ər gərəkdir kim, girə, 

Hər hünərsiz hümməti-süstün yeri meydan deyil. (1,512) 
 
Lakin Nəsimi bu iki sevgi arasında birincini – ilahi eşqi seçmiş, bu sevgini həyatının qa-

yəsinə çevirmişdir. Nəsimi dünyanın faniliyini nəzərə çatdıraraq bu dünyada qazancın yalnız 
elm və mərifət kəsb etmək olduğunu, ilahi sevginin vasitəsilə kamilləşərək Xaliqə yaxınlıq 
dərəcəsinə çatmağın mümkünlüyünü, insana haqq yolunu tutmaqla aləmin sultanına çevriləcə-
yin halda, bu yolu sapmaqla şeytanla eyniləşəcəyini başa salmağa çalışır: 

 
Mərifət kəsb etmədin sən fanisən, 
Bir-iki gün dünyanın mehmanisən, 

Həqqi bilsən aləmin sultanisən, 
Bilməsən xuddiv ilə şeytanisən. (1,606) 

 
Şair dünya gözəlliklərinə biganə qalmasa da yenə də öz ilahi sevgisinə sadiqdir. O, sev-

gidə vahidlik yolunu tutur. Qəlbində iki eşq gəzdirməyin xəyanətkarlıq olduğunu və tək 
sevgiyə sadiqliyi hər kəsətövsiyə edir: 
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Nəsimi kimi vahid ol yarilən, 
İkilik sifətdən ikilik bitər. 
İkilikdəqalan əzazil olur, 

Mələksiyrət insan ol anı gidər. (1,240) 
 
Və yaxud: 
 

İkilik mülkünü viranə qıldın 
Onunçün guşeyi-vəhdətdə birəm. (1,433) 

 
Nəsimi sufi təriqətindən qaynaqlanan dərvişiliyə təbiətən yaxın olmuş, bu cür həyat tər-

zinə üstünlük vermişdir. Dərvişlərə xas olan qənaətlilik, könül toxluğu kimi xüsusiyyətlər 
şairin daxili dünyası ilə həmahəngdir. Dərviş olmasa da Yaxın Şərq ölkələrini şəhərbəşəhər 
gəzərək haqq-ədalətin müdafiəçisinə çevrilən şair yüksəlişin yolunun təvazökarlıqdan 
keçdiyindən, müsbət xüsusiyyətləri olmayan birinin sultanlıq rütbəsində olsa belə bir heç 
olduğunu nəzərə çatdırır: 

 
Ey ki, sultan olmaq istərsən fəqir ol kim, yəqin, 

Kim ki, sultan oldu dərviş olmadı, sultan degil. (1,512) 
 
Nəsimi haqq aşiqi kimi tanınmaqdadır. “Doğru söz doğrulara acı deyil” fikriylə əsərlə-

rində doğruluğu təbliğ edən, haqqın müdafiəsinə qalxan şair yalanı pisləyir, yalançıları 
qınayaraq qəlbində Allah sevgisi olanın yalandan uzaq durmasının vacibliyini söyləyir: 

 
Ol bilir həqqi ki, yalançı deyil, 

Hər ki, yalan söylər, ol naci deyil, 
Həccədoğru varmayan haqqıdeyil, 

Doğru söz doğrulara acı deyil. (1,596) 
 
Və ya həqiqət əhlinin əməlisaleh olmasını bu beytdə nəzərə çatdırır: 
 

Həqiqət əhli olasan, görünə hər nə ki, var, 
Dəmində mərifətindən buluna çox həsənat. (1,496) 

 
Bildiyimiz kimi mükəmməl dini təhsil almış Nəsimi dövrünün mürtəcedin xadimləri ilə 

ixtilafda olmuş, onların sadə xalq kütləsinin avamlığından yararlanaraq istədikləri kimi idarə 
etməklərinə göz yuma bilməmişdir. Dildə Quran ayələri söyləyən, əməldə isə fitnəkarlıq edən 
bu yalançı din xadimlərini ifşa edən haqq aşiqi hər zaman onlarla əzmlə mübarizə aparmış və 
bunu savab iş hesab etmişdir: 

 
Aləmdə kim ki, fitnə qapısını bağladı, 

Əlhəqq zəhi səadətü vəllah zəhi səvab. (1,491) 
 
Nadanlığın insanın həyatına vurduğu zərbələri dərindən anlayan sufi şair hər kəsə 

şəriəti, dini qayda-qanunları bilməyin faydalı olmasını anladaraq savadlanmağıməsləhət 
görür. O, bu zülmlərdən nicat tapmaq üçün mükəmməl təhsil almaq və daha dəqiqliklə desək, 
özünün də seçimi olan sufi təriqətinə qoşulmaq yolunun doğru olduğunu deyir: 

 
Əya lətifi-zəmanə, əya xülaseyi-zat! 

Eşit bu pəndimi tut kim, bulasan anda nəcat. 
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Şəriət əmrini mürşid edən təriqətə gir, 
Kim, ol təriqət ilə sən içəsən abi-həyat. (1,496) 

 
Bildiyimiz kimi, sufi təriqəti ərəbcə təsəvvüf adlanır və bu cərəyan İslam dinindəki mə-

nəvi həyatın və əxlaqi dəyərlərin toplusunu özündə ehtiva edir. Nəsimi cəmiyyətə üzünü 
tutaraq onları insan övladının bütün yaradılışların ən alisi olduğunu dərk etməyə çağırır və öz 
təriqətinə dəvət etməklə qüsursuz, pak bir varlıq kimi görmək istəyir: 

 
Hər yaradılmışın əsli sən özün, 
Anlar isən rəmzini uşbu sözün. 

Əlləməl əsmai-küll budur tamam, 
Adəmə öyrətdi həqq, bil, vəssəlam. 

Mənə irişən kişilər can olur, 
Küfrü qalmaz, kəndusi iman olur. (1,556) 

 
Və ya: 
 

Gəl, bu ibrət mülkinə gir, abid ol, 
Yollarında can ilə sən sacid ol. (1,629) 

 
Və yaxud: 
 

Tutma şeytani-rəcimin qövlini, rəhmana uy 
Kim, uyan şeytanə cindir, tabei-Rəhman degil. (1,513) 

 
Nöqsanlardan xali olmayan bəşər övladının mənəvi təmizlənməsi üçün hər bir möminin 

öz müsbət keyfiyyətləri ilə digəri üçün nümunə olmasının vacibliyini düşünən şair hər kəsi 
özünü islah etməyə, kamilləşməyə, zahirini bəzədiyi kimi batinini də zinətləndirməyə səslə-
yir: 

Möminə mömindürür güzgü, arıt güzgünü, 
Ta görəsən sən səni, zat olasan, həm sifat. (1,495) 

 
Nəsimi əsl möminin öz daxili qüsurlarını dərk etməli və mənən təmizlənərək ibadət et-

məli olduğu qənaətindədir. Onun fikrincə mömində ən ümdə üç xüsusiyyət – həya, ədəb və 
Allah xofu olmalıdır: 

 
Xoşa ol möminü-pakü müvəhhid 
Ki, ola anda həm bu üç xəcalət. 

Həyadır birisi, biri ədəbdür, 
Biri dəxi nədir: xovfi-qiyamət. (1,332) 

 
Sufizmə xas olan dərvişilikdə olduğu kimi tərkidünyalığı seçmiş şair kamilləşmənin 

ilkin yolunu nəfsi öldürməkdə görür. Onun fikrincə, yalnız nəfsi öldürməklə bəsirəti aydın-
latmaq mümkündür. Nəfsini yenə bilməyən birinin haqqa qovuşmasının mümkünsüzlüyünü, 
onun möminliyinin şübhə altında olmasını qeyd edir: 

 
Nəfsini hər kimsə kim, tanıdı ol həqqi bilir, 

Arifi-rəbb oldu ol kim, tanıdı buldu səbat. (1,225) 
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Və ya: 
 

Vaqif olmaz sirri-tövhidə ol iman əhli kim, 
Edə bilməz nəfsini dünya həvasından übur. (1,236) 

 
Şair nəfsi yenmənin bir hünər olduğunu söyləyir. Onun fikrincə,güclü şəxsi ölkələr fəth 

edən fateh, Rüstəm qüvvəli birideyil,nəfsini özünə ram etdirə biləndir: 
 

Nəfsini öldürməyən gər Bijənü Söhrab isə, 
Pəhləvan olmaz adı, həm Rüstəmi-dəstan degil. (1,501) 

 
İnsanlarda yalnız müsbət keyfiyyətlər görmək istəyən Nəsimi dinimizin buyurduğu kimi 

yaşamağı, xoş məramla ömür sürməyi nəsihət edir. Müqəddəs Oxumuzda deyildiyi kimi xə-
sislik, paxıllıq, yalançılıq, qeybət, ədavətin cənnətdən uzaqlaşdıran mənfi xüsusiyyətlər olma-
sı haqqında xəbərdarlıq edir: 

 
Yəqin cənnət üzün görməz bir adəm 

Ki, var canında anın üç əlamət. 
Biri kəzzablıq, birisi qeybət, 

Biri olmaq bəxil, əhli-ədavət. (1,332) 
 
Nəsimi dünyanın faniliyini, zərrəcə dəyəri olmadığını əsərlərində tez-tez yada salaraq 

insanların daxili dünyalarını sanki silkələyib oyadır, bu dünyanın faniliyini, axirətin isə əbədi-
liyini dərk etməyi, haqq dünyanı bu dünyanın seyfü-səfasına dəyişməməyi tövsiyə edir: 

 
Ey özündən bixəbər qafil, oyan! 

Həqdən olma yadü həm batil,oyan! 
Olma fani aləmə mail, oyan! 

Mərifətdən nəsnə qıl hasil, oyan! (3,256) 
 
Nəsimi dünyaya biganə qalmağı ariflərə xas bir xüsusiyyət hesab edir və bu dünyanın 

axirət ilə müqayisədə zərrəcə dəyəri olmadığını bildirərək hər kəsin əbədi dünyasını öz əməl-
lərilə qazandığını nəzərə çatdırır və insanı hər zaman humanizmə, doğru addım atmağa çağı-
rır: 

 
Arif qatında dünyanın miqdarı yoxdur zərrəcə, 

Mizanə çək miqdarını gör kim, nə bimiqdar imiş. (1,314) 
 
Və yaxud: 

Ey könül,darüssəlami dünyanın lazzatinə 
Satma kim, şol bisəbatın dövri cavidan degil. (1,512) 

 
Nəsimi dünyanın, onun hər bir nazü-nemətinin faniliyini bəyan edərək əmanətə 

xəyanətin İslamda böyük günah olduğunu nəzərə çatdırır, belələrini dinini itirmiş, imansız 
adlandıraraq hiyləgərlikdə günahlandırır: 

 
İmanı yoxdur anın kim, oldu biəmanət, 
Dinin itirmiş ol kim, əhdində bivəfadır. 

Şol əhdü şol əmanət gər səndə varsa xoşdur, 
Yoxsa, yalan imansız, həm dinsiz ol dəğadır. (1,331) 



İMADƏDDİN NƏSİMİNİN 650 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ  
RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI                                                                            

- 146 - 

Ömrü boyu xeyir ilə şər arasında mücadilə edən insanın hər bir əməlinə görə qarşılığını 
bu və ya digər formada alacağı qənaətində olan şair hər kəsin mümkün qədər təmənnasız yax-
şılıq etməli olması və Xudanın bunu qarşılıqsız buraxmayacağı fikrindədir: 

 
Yaxşılıq eylə sən, sənə yaxşılıq eyləyə Xuda, 

Aqibət əslinə qılır xeyir ilə şər müraciət. (1,503) 
 
Nəsimi Xaliqin insan vücudunu dərin, pak bir dəryaya bənzədir və “hərdən bu dəryaya 

baş vur” deməklə insanın öz daxili aləmini öyrənərək mənfi xüsusiyyətlərini islah etməli ol-
duğunu nəzərə çatdırır. Təkəbbürün, lovğalığın da insana, insanlığa yaraşmadığını söyləyən 
şair bu xüsusiyyətin insanı məhvə sürükləməsini belə bəyan edir: 

 
Təkəbbür olma, ey münkir, vücudun bəhrinə qərq ol, 

Həzaran məni assi edər ki, qərq olar bu dəryayə. (1,484) 
 
Nəsiminin fikrincə, yaxşı və pis insan yoxdur – aqil və cahil insan var. Özünü dərk edə-

rək kamilləşmiş kəs Nəsiminin görmək istədiyi insandır. O, həlim xasiyyət, comərdlik və za-
hidliyin insanı səadətə aparan yolun üç istiqamətini kimi səciyyələndirir: 

 
Əya, mömin, gər istərsən səadət, 

Özünə peşə qıl daim se adət. 
Əvvəl təbi-lətifü xülqi-niku, 

İkinci həm kərəm, cüdü səxavət. 
Üçüncü, olma hərgiz bivüzu sən, 

Yeri, həqq buyruğun tut, qıl ibadət. (1,332) 
 

Əsərlərində yeri gəldikcə nəsihətini əsirgəməyən Nəsimi sadaladığımız bütün müsbət 
keyfiyyətləri özünə aşılamış olsa da yenə özünə tənqidlə yanaşmışdır. Hər kəsin ömrü boyu 
mənfi xüsusiyyətlərini islah etməli olduğunu nəzərə çatdıran şair daima xalqın nəzərində ol-
duğunundan özünə də müraciət edərək yaxşılığı, mehribanlığı, gözəl rəftarı, kimsələrə həqa-
rətlə baxmamağı məsləhət görür: 

 
Nəsimi, sən yəqin əhli-nəzərsən, 
Bu üç nəsnəyi qıl kəndunə adət: 
Buri lütfy kərəm, həm xülqi-niku, 

Biri heç kimsəyə baxma həqarət. (1,333) 
 
Dəyərli əsərlərilə insanları humanizmə, insanpərvərliyə, gözəl rəftar və xoş niyyətlərlə 

yaşamağa səsləyən haqq aşiqi şerlərini dürrə, özünü isə gövhər satana bənzədərək hər kəsə ba-
ha olmayan bu zinətlərə sahiblənərəksüslənməyi, öz söz mülkünün incilərindən bəhrələnməyi 
nəsihət edir: 

 
Nəzmi-Nəsimi ki, dürərdir adı, 

Gör ki, nə gövhər satar, olmaz bəha. (1,480) 
 
Nəsimi əsərlərini oxuduqca ilahi sevgi ilə paklanmış bir ruh daşıyan qəlbin iztirablarını 

duymamaq olmur. Mükəmməl təhsilə yiyələnmiş, geniş dünyagörüşə sahib şair qara rəngli cə-
halət pərdəsinə bürünmüş cəmiyyətdə sanki doğan bir günəşdir. Nadanlar tərəfindən başa dü-
şülməmək səbəbindən məyus olan şair 
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Həbs olanda cəhalətin divi, 
Mərifət mülkünə Süleymanəm. (1,556) 

 
– söyləyərək təskinlik tapır. 
İmadəddin Nəsimi əsərlərininnuru artıq yeddi əsrdir ki, oxucuların qəlbinin qaranlıq-

larını işıqlandıraraq humanizmə səsləyir və insanpərvərlik toxumlarının cücərməsinə rəvac 
verir. 

 
İstifadə olunan ədəbiyyat: 
 
1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, 3cild, I cild. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası 

Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, 
Bakı –1960, s.589. 

2. Cəfərov N. “Türk xalqları ədəbiyyatı” Orta dövr. 2-ci cild. ”Çaşıoğlu” – 2016, 320 s. 
3. Xudiyev N. “Azərbaycan ədəbi dili tarixi” (Ali məktəblər üçün dərslik). Seçilmiş 

əsərləri, I cild, “Elm və təhsil” Bakı – 2012, 687 s. 
4. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. Tərtibçi H.Araslı. Azərbaycan Dövlət 

Nəşriyyatı, Bakı, ”Azərnəşr” – 1973, 672 s. 
 
 

Kalama Abasova 
Humanism of Nasimi or propagate of humanity characters in Nasimi’s works 
Imadaddin Nasimi is one of those XIV century Azerbaijan poets who has presented 

poetic pearls to Azerbaijan literature.His specificity, free spirit reflects in all poetry forms. 
Nasimi calls people to humanism, goodness in his poems condemning ignorance and greed. 

 
 

Калама Абасова 
Гуманизм Насими или же пропаганда человеческих качеств  
в произведениях Насими 
Имадеддин Насими является одним из поэтов подаривших жемчужины Азербай-

джанской поэтической литературе XIV века. Его своеобразие, свобода духа сказывается 
на всех его стихотворных формах. В своих стихотворениях Насими не одобряя неве-
жество и недоброжелательность призывает людей к гуманизму и благожелательности. 
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BÖYÜK AZƏRBAYCAN ŞAİRİ NƏSİMİ  
VƏ RƏFİİNİN “BƏŞARƏTNAMƏ” ƏSƏRİ 
 
Şöhrət Səlimov 
 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
soxrat61@rambler.ru 
 
 XIV əsrdə Divan ədəbiyatımız və Təsəvvüf şeirimiz Seyyid İmadəddin Nəsiminin lirik 

şeirləriylə varlığını qoruya bilmiş və günümüzə gəlib çatmışdır. Hətta Şah Həqiqi və Şah 
İsmayıl Xətayi Şərq fəlsəfəsinə dərindən bələd olsalar da, onlar Şah olmalarına baxmayaraq, 
Nəimi və Nəsiminin təbliğ etdiyi hürufiliyin davamçıları kimi tanınmışlar. Hürufilik XIV 
əsrin sonu və XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda, Anadoluda və Qərbi İranda yayılanSufi 
təriqətinin bir qolu idi. Bu təriqətin əsas ideyası Quranın 28 hərf sistemi vasitəsilə izah 
olunmasına əsaslanır. Hürufilikdə 7 rəqəmi müqəddəs hesab edilir.  

 Hərflərin texniki tərəfləri ilə bağlı görüşləri inkişaf etdirməklə hürufiliyi bir fəlsəfi-dini 
sistem olaraq quran şəxs mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan Şəhabəddin Fəzlullah Astra-
badi Nəimidir (1339-40/1394). Orta əsrlərdə bu cərəyanların yaranması nadir hadisə deyildi. 
Bəşəriyyət tərəfindən yaradılan buddizm, hinduizm, iudaizm və xristianlıq kimi bütün dini 
sistemlərdə mistika əsas idi. Sufizm isə onlardan fərqlənirdi. Şərq tədqiqatçıları Təsəvvüfün 
tamamilə islam prinsiplərinə uyğun olaraq meydana gəldiyini sübut edirlər. Məsələn, XII əs-
rin müsəlman ilahiyyatçısı aş-Şəhristaninin (-1153-cü il) fikrincə islam dini təlimi dörd əsas 
üzərində qurulur: 1. Allahın sifətləri və təkallahlılıq; 2. İnsan taleyinin öncədən müəyyənləş-
dirilməsi və ilahi ədalət; 3. Vəd, qorxu, adlar, qərar. Bunlar inam, tövbə, qorxu, təxirəsalınma, 
inamsızlıqda günahlandırmaq məsələlərini əhatə edir; 4. Vəhy, ağıl, peyğəmbərlik, imamət. 
Bunlar yaxşı və bəd əməllər, xeyirxahlıq, ən yaxşı olmaq, ilahi nemət, peyğəmbərin günah-
sızlığı, imamətin şərtləri.(1,s.28-29). 

Nəsimi, Hürufi məzhəbini, daha doğrusu təriqətini quran Fəzlullahın xəlifəsidir, yəni 
davamçısıdır. Öz divanında, Rəfiinin əsərində və ən qədim Hürufi qaynaqlarında bu açıqca 
ifadə edilmişdir. Bu baxımdan onun şeirlərini anlamaq üçün bu təriqətin ana xətlərini və əsas 
inancını qısa şəkildə ifadə etməyimiz lazımdır.  

Hərflərlə rəqəmlərin münasibətləri və hərflərə metafizik bir mahiyyət verilməsi əvvəllər 
də mövcud idi. Qədim Hind-İran dinlərində, Zərdüştlükdə, Musəvilikdə, Xristianlıq və Müsəl-
manlıqda hərflərə və rəqəmlərə çox böyük önəm verilmişdi.  

Fəzlullahı Hürufi qədim Yunan fəlsəfəsinin təkmilləşdirib inkişaf etdirdiyi İslam fəlsə-
fəsiylə Pifaqorçuların inanclarını təsəvvüflə birləşdirmiş, müsəlmançılıqdakı Mehdi inancın-
dan da istifadə etmiş və beləliklə Hürufiliyi yaratmışdır. Azərbaycanın Əstərabad şəhərində 
doğulmuş və ənənəyə görə Məhəmməd soyundan gələn Fəzlullah 55 yaşında ikən, 1394-cü 
ildə Təbrizə yaxın bir yerdə, Səncəriyə deyilən Alıncaq qəsəbəsində öldürülmüş və Hürufilər 
sonradan siyasətə də qarışdıqlarından güclü təqiblərə məruz qalmışdılar. Bu təriqət müstəqil 
olaraq yaşaya bilməmiş, fəqət Bektaşiliyin əsas ünsürü olduğu kimi, xüsusilə Ələvi və Batini 
inanclara söykənən təriqətlərə və təriqətçilərə nüfuz etmiş, bu surətlə yayılmışdır. 

Hürufiliyə görə, kainatın və insanın əsası ruh deyil, maddədir və ruh maddənin bir vəsfi, 
mənasıdır. Varlığın özü, bir səsdir. Səs insanda söz halına gəlir. Söz hərflərdən meydana gəl-
mişdir. Peyğəmbərlərin sonuncusu olan Məhəmməd 28 hərflə danışmışdır, yəni ərəb dilində 
28 hərf vardır.  
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Fəzl farsca 32 hərflə danışmışdır və “Cavidan” adlı kitabı, 32 hərfdən mürəkkəbdir. İn-
sanın üzündə anadangəlmə 7 “ana xətti” vardır: 1. iki qaş 2. dörd kiprik 3. bir saç. Bunların 
hər biri 4 ünsürdən yaranmışdı: Od, Hava, Su, Torpaq. 

 Nəsiminin müəllimi Fəzlüllah Nəimi Şirvanda hürufiliyi təbliğ edərkən islam ruhani-
lərinin fitvası ilə Teymurun oğlu Miranşah tərəfindən faciəli sürətdə öldürtdürüldü (2,s.11). 

Nəsimi hər şeydən əvvəl inancı naminə canını verəcək qədər qüvvətli bir imana sahib 
şairdir. Bu baxımdan onun bir çox şeirləri didaktik mahiyyət daşıyır. Eyni zamanda Nəsimi o 
qədər də lirikdir və o qədər aşiq bir şairdir ki, insan onun şeirlərini oxuyarkən inancının təlqin 
etdiyi fikirlərin mahiyyətini heç düşünməz, səmimi həyəcanına qapılar, onun havasına girər: 

 
Gəlgil ki, qamu sovmü səlatın qəzası var, 

Sənsiz kеçən zamanü həyatın qəzası yoх. (3,s.301). 
 
-beytinin müəllifidir. 
İmadəddin Nəsimi də özündən əvvəlki Sənai, Əttar, Cünayd Bağdadi, kimi mütəfəkkir-

lərin əsərlərinə bələd olmuş və onlardan yararlanmış, Mənsur Həllacın ilahi mistikasından 
bəhrələnmiş və öz yaradıcılığı ilə hürufi fəlsəfəsini daha da dərinləşdirmişdi: 

 
Həq təala adəm oğlu özüdür, 
Otuz iki həq kəlamı sözüdür. 

Cümlə aləm bil ki, Allah özüdür, 
Adəm ol candır ki, günəş üzüdür.(4,s.273). 

 
 Hürufilərə görə allah Fəzlüllahda təcəssüm etmişdir. Onların fikrincə Fəzlüllah həyata 

yeni dini – ictimai nizam, ədalət gətirmişdir. Zülmü, ədalətsizliyi, şəriət ehkamlarını aradan 
qaldırmaq üçün guya Fəzlüllahın yolu ilə getmək lazımdır. Fəzlüllah yüksək əxlaq, mənəvi 
gözəllik, ədalət və müqəddəslik rəmzidir. Islam ruhaniləri isə yalançı, mənfəətpərəst, hiyləgər 
və ikiüzlüdürlər. (2,s.15). 

 Füzuli də daxil olmaq üzrə bütün Azəri şairləri iki əsr on kəndilərinə müqtəda bildilər. 
Bu əsrlər əsnasında yetişən Azəri şairlərinin əksəriyyətlə hürufiliyi qəbul etmələrində 
Nəsiminin böyük təsiri olduğu kimi, hətta Füzulidə belə lisan, əda, tərzi – təhsin etibarilə 
onun nüfuzi pək qolay təfriq və təşxis oluna bilir. (5,s.17). 

Nəsimi bütün İran şairlərini oxumuş, farsca və ərəbcə şeirlər söyləyəcək qədər məlumat 
sahibi bir şairdir. Fəqət onda Mövlanadan başqa heç bir şairin izi görünmür desək yanılmarıq 
və bu da onun qüdrətinə böyük sübutdur: 

 
Səni bu hüsni-camal ilə, bu lütf ilə görən, 

Qorхdular həq dеməgə, döndülər insan dеdilər. 
 

-beytini söyləyən böyük şair, həm də insani göylərə yüksəldəcək qədər böyük mütəfək-
kirdi. 

Qurandan Nəsimi qədər yararlanan ikinci bir Azərbaycan və Türkdilli şair yoxdur.  
 

Ey xətin Xızr, abi-heyvandır sözün, 
Söylə, ey can, söylə kim, candır sözün! 

Surətin ərş ilə rəhmandır sözün, 
Ey sözü həq, cümlə Qur’andır sözün. (4,s.280). 

 
Seyyid Nəsimi elə buna görə yalnız Azərbaycan və Anadoluda deyil, Türkçə danışılan 

bütün ölkələrdə anılır, öyrənilir, oxunur və tədqiq edilir. Orta çağlardan günümüzə gəlib çatan 
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qaynaqlardan heç biri Seyyid İmadəddin Nəsiminın doğum ili və ölüm tarixi haqqında bizə 
doğru məlumat çatdıra bilmir. Bəzi qaynaqlar Nəsiminın doğum tarixini 1339-1344-1369-cu 
illər arasında göstərsələr də, bu məlumatlar heç də həqiqəti əks etdirmir. Maraqlıdır ki, Nəsi-
minın anadan olduğu yer hər zaman mübahisə mövzusuna çevrilmiş, şairin doğum tarixi ilə 
bağlı müxtəlif şəhərlərin və bölgələrin adları çəkilmişdir. 

Əsasən Seyyid İmadəddin Nəsiminın doğum yeri kimi Şamaxı, Bağdad diyarının Nəsim 
nahiyəsi, Diyarbəkir, Təbriz, Hələb, Nissibin, Qafqaz, Şirvan (M. Quluzadə, Salman Mümtaz) 
və Şiraz göstərilir. 

Professor M. Quluzadə Seyyid İmadəddin Nəsiminin təxminən 1369-70-ci illərdə Bakı 
yaxınlığındakı Şamaxıda anadan olmuşdu (2,s.6). 

Diğər Azərbaycan tədqiqatçılar da (S. Huseynova, Xəlil Yusifov, Həmid Araslı) M. Qu-
luzadənin araşdırmalarına söykənərək Nəsiminın Şamaxıda anadan olduğunu təsdiqləyirlər. 

 Kastamonulu Lətifi “Təzkireyi-Lətifi” (XVI əsr) təzkirəsində Seyyid Nəsiminin Bağ-
dad diyarının Nəsim nahiyəsində doğulduğunu yazır: “Bağdat diyarının Nəsim adlı nahiyəsin-
dəndir. Bundan dolayı Nəsimi olaraq mahlas almışdır”. Ancaq Nəsiminin zamanında yer adı-
nın təxəllüs olaraq seçilməsi ənənələrdə yox idi. Nəsim sözü ərəbcədən çevirəndə “şimali-şərqdən 
əsən yel, səba yeli, sabahla gələn meh”, mənasını verir. Ona görə də Nəsiminin Bağdad diya-
rının Nəsim nahiyəsinin adını özünə təxəllüs seçməsi fikiri həqiqətə uyğun gəlmir. 

 Kastamonulu Lətifi onun Seyyid İmadəddin Nəsimi təxəllüsü ilə şeirlər yazdığını 
bildirir. O, “Tezkireyi-Lətifî” də Seyyid İmadəddin Nəsimini “Məhəbbət Kəbəsinin böyük fə-
daisi” adlandırır: “Eşq meydanının qorxusuzu və cəsarətlisi, məhəbbət Kəbəsinin böyük 
fədaisi, seyyidlərin öyülməyə layiq olanı Seyyid Nəsimidir” (6,s.318). 

 Müstəqimzadə “Məcəllətün-nisab” əsərində Nəsim deyilən yerin Hələbin köylərindən 
biri olduğunu vurğulayır. 

 Aşıq Çələbi “Meşairüş-şuara” təzkirəsində Nəsimidən “Nəsimi Amidi”, deyə söz açır. 
O Nəsiminin “Amid məmləkətindən”, əsil adının İmadəddin olduğunu söyləyir. 

 Abbas Əl-Əzzavi “Tarixül-İraq Beynəl İxtilaleyn və yaxud İraq-Mesopotamiya Tarixi” 
adlı əsərində Nəsiminin Təbrizli olduğu fikrini irəli sürür. 

İbni Hacər əl-Əsqəlani “Ənbaül-gümr fi əbnayil-umr” (XV əsr) təzkirəsində Nəsiminin 
ləqəbinin- Nəsimüd-dini Təbrizi, nisbəsinin (nisbə-hansı məmləkətə aid olduğunu, harda 
doğulduğunu)anadan olduğu yerin isə Təbriz olduğunu söyləyir. 

 Bursalı Məhməd Tahir “Osmanlı Müəllifləri” (XIX əsr) kitabında Nəsimi ilə bağlı bu 
məlumatları yazmışdır: “Qazi Murad Xudavəndigar dövrində Bursaya qədər gəldiyi nəql 
edilmişdir. Nusaybinli olduğu yazma bir kitabın zahrında “arka tarafında” görüldü”(7,s.245). 

 Rizaquluxan Hidayət (XIX əsr), “Riyazül-Arifin” təzkirəsində Nəsiminin Şirazda 
doğulduğunu və əsil adının Cənab Seyid İmadəddin olduğunu yazır. 

Rizaquluxan Hidayət (XIX əsr, “Riyazül-Arifin”. Tehran, 1349. 1930) 
Bu fikrə Hacı Mirzə Həsən Hüseyni Fəsyi “Farsnameyi Nasiri”(XIX əsr) təzkirəsində 

də “Nəsimi Şirazidir, namı İmadəddindir” kəlməsinə rast gəlirik. 
Məhəmməd Əli ət-Təbrizinin “Reyhanətül-Ədəb” əsərində Nəsiminin Şirazlı olduğunu 

yazır. 
Seyyid İmadəddin Nəsiminın öldürüldüyü tarix və dəfn edildiyi yer də həmişə tədqiqat-

çılar arasında mübahisə mövzusu olmuşdur. 
 Nəsimi Azərbaycanın ictimai həyatında çox ağır olan bir dövrdə yaşamışdır. Monqol 

işğalının ölkənin iqtisadi və mədəni həyatına vurduğu ağır yaralar hələ sağalmamış Azərbay-
can XIV əsrin axırlarında ikinci böyük bir dağıdıcı istilaya məruz qaldı. Teymurun talançı 
qoşunları bir çox Yaxın Şərq ölkələri ilə birlikdə Azərbaycanı da işğal edib kəndləri, şəhərləri 
xərabəyə çevrilmişdi. (2,s.12). 

 Emir Kazurqahi Hüseyin “Məcalisül-üşşaq” təzkirəsində Nəsiminın Əmir Seyid İma-
dəddin olduğunu, Şirazda doğulduğunu, 1433-cü ildə Hələbdə öldürüldüyünü yazır. Rəfii isə 
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“Bəşarətnamə”də 1408-ci ildə, İbn Həcər əl-Əsqəlani “Ənbaül-gümr fi əbnayil-umr”da (XV 
əsr) 1417-ci ildə, M. Quluzadə Azərbaycan Ədəbiyatı Tarixində 1417-ci ildə, Rizaqulu xan-
Hidayət “Riyazül-Arifin”(Tehran.1305.XIX əsr) təzkirəsində Nəsiminin 1433-cü ildə öldürül-
düyünü və Şirazın Zərkan köyündə dəfn edildiyini bildirir. 

Qaynaqlar, Nəsiminin ölüm tarixi kimi daha çox hicri 807 (1404), h.820 (1417) və 
h.821 (1418) tarixlərini göstərirlər. 

Rəfiinin “Bəşarətnamə” əsəri bütün bu fikirlərə aydınlıq gətirir və “Bəşarətnamə” əsəri 
bu tarixi yanlışlığı da düzəltməyə imkan verir. Çünki bəzi qaynaqlar onun adını İmadəddin 
kimi qeyd etdiyi halda Nəsiməddin, deyə qeyd edənlər də vardır. 

Nəsimini xələfi azərbaycanlı, əslən Şirvanlı olan Rəfiidir. Rəfii, Hürufilik ideyalarını 
ehtiva edən və məsnəvi tərzində yazılmış “Bəşarətnamə” əsərində Nəsimi haqqında bizə çox 
dəyərli bilgi çatdırır, “Bəşarətnamə” əsərinin sonlarında Nəsimi haqqında yazır: 

 
Nagəhan ol rəhməti Fəzlı Xuda, 

Ol İmadəddin sirri Mürtəzə.. 
 
və əsərin sonlarında, 
 

Bu Bəşarətnaməyi qıldım tamam, 
Savmın əvvəl cuması gün vəssəlam. 

 
Tarixi kəndü kibi “rahi Xuda”. 
Sərbəsər əbyati oldu rəh-nüma. 

 
 -beytləriylə “rahi Xuda” tarixində, yəni hicri 811-ci il ramazanın ilk cüməsində (1409) 

bitirdiyini açıqlamışdır. Nəsimiyə bu tarixdə Rəfiinin “Bəşarətnamə”də  
 

Ol şəhidi eşqi Fəzli zül-cəlal, 
Bəndü zindanlarda qalan mahü sal. 

 
-dediyinə görə, onun bu tarixdən əvvəl öldürüldüyü şübhəsizdir. 
Bu baxımdan, 807-ci il tarixini (1404) Nəsiminin ölüm tarixi kimi qəbul etməyimiz 

gərəkdir. Nəsimi həmin ildə aylarla və ya bir il həbsdən sonra fikirlərinin və şeirlərinin şəriətə 
qarşı olduğuna görə Hələbdə dərisi soyularaq öldürülmüşdür. (8.s.....). 

 Rəfiinin özü haqqında da qaynaqlarda çox az məlumatlara rast gəlirik. Farsça yazılmış 
bir məcmuədən bilindiyinə görə (İstanbul. Millət Kitabxanası. Əli Əmiri Əfəndi, nr. 1052, vr. 
65a) Prəvəzədə dəfn edilmiş Rəfiinin həyatına dair bilinənlər onun iki əsərindən çıxarılan nə-
ticələrdən ibarətdir. Dilindəki Azəri ləhcəsinə görə Şirvanlı bir Azəri Türkü olması təsdiq edi-
lir. Rəfii Nəsimini Hələb və Bağdadda tanımış və daha sonra o, Hürufiliyin təbliği işi ilə bağlı 
Anadoluya səfər etmişdir. Fars dilini çox yaxşı bilən Rəfii, fars dilində təhsil almış və bu 
dildə çox gözəl danışmışdı. 

Məhəmməd Fuad Köprülü “Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər” əsərində yazır: “Nəsimi-
dən sonra IX əsr zərfində Azəri ədəbiyyatının olduqca inkişaf etdiyi və Qaraqoyunlular, Ağ-
qoyunlular kimi türk sülalələri zamanında Bağdad və Təbriz kimi böyük türk mərkəzlərinin 
bir çox türk şairlərinə cilvəgah olduğu mühəqqəqdir. Azəri şairləri kəndi ləhcələrilə yazdıqları 
qədər, farsi lisan ilə də divanlar tərtib edirdilər.” (5,s.17). 

 Rəfiininhürufilik ideyalarını yayan, təbliğ edənən başlıca əsəri “Bəşarətnamə” (1409-cu 
il) məsnəvisidir. Fəzlullahın “Cavidannamə”, “Məḥəbbətnamə” və “Arşnamə” adlı əsərlərinin 
bir növ özü olan, hürüfiliyin əsaslarını anladan, isimlərinin fəzilətlərini açıqlayan, sözün əsli-
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nin 32 hərfdən meydana gəldiyini, Hz. Adəmin bunu Həqdən öyrəndiyini, insanın üzündəki 
28 xəttin Quranın hərfləri olduğu bu əsərdə ifadə edilmişdir. 

 Rəfii ayrıca Nəsimi ilə qarşılaşmasını, hürüfiliyi ondan öyrənməsini və özünə Nəsimi 
tərəfindən görəv verilməsini də yazır. Əsər, “rahi Xuda” tarixində, yəni hicri 811-ci ilin 1 Ra-
mazanında (18 Ocak 1409) tamamlanmışdır: 

 
Tarixi kəndü kibi “rahi Xuda”. 
Sərbəsər əbyati oldu rəh-nüma. 

 
Rəfiinin“Bəşarətnamə”nin xalq arasında oxunub yayılması üçün Türkçə yazdığını 

söyləyir. Bu əsər XIV əsr Azərbaycan-Türk dilinin tədqiqi baxımından da çox önəm daşıyır. 
“Failatün, failatün, failün” qəlibiylə yazılmış olan bu əsər 1500 beyitddən ibarədir. Əsərin 
önəmli nüsxələri aşağıdakı kitabxana və muzeylərdə saxlanılır: 

1.İstanbul. Universitet Kitabxanası (TY, nr. 77, 310). 
2.İstanbul. Topqapı Sarayı Muzeyi (Emanət Xəzinəsi, nr. 1662). 
3. İstanbul. Süleymaniyyə Kitabxanası (Hacı Mahmud Əfəndi, nr. 3041, 3042). 
4. Misir Milli Kitabxanası (Məcami-Türki Tələat, nr. 64). 
5.İstanbul. Millət Kitabxanası (Əli Emiri Əfəndi, “Mənzum əsərlər”, nr. 942-943 [vr. 

7b-8a]). 
 “Bəşarətnamə” əsərini Türkiyədə Mehmet Yigit tədqiq etmiş və ondan doktorluq işi ha-

zırlamışdır. Hürufi şairin “Bəşarətnamə”si haqqında doktorluq dissertasiyası yazaraq, 
dil baxımından təhlil edən Mehmet Yigit əsərin elmi-tənqidi mətnini də hazırlamışdır. “Bəşa-
rətnamə”nin dil baxımından Azərbaycan türkcəsinin xüsusiyyətlərini daşıdığını bildirir-
lər. Buna görə də “failatün, failatün, failün” qəlibi ilə yazılmış olan əsər təkcə Azərbaycan 
ədəbi-təsəvvüfi düşüncəsi deyil, dil tarixi baxımından da əhəmiyyət kəsb edir. Qənaətimiz 
belədir ki, Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında Nəsimi ilə Türkiyəyə mühacirət etdiyi, əslinin 
Əcəmdən olduğu bildirilən, dili isə türkcə olan şairin Azərbaycan türkü ola biləcəyi tərəddüdə 
yol verməməlidir.(9,s.18-19). 

İstanbul Üniversitet Kitabxanasındakı ilk nüsxənin sonunda Fəzlullahın öləcəyi vaxtı, 
qətilini və öldürüləcəyi şəhəri öncədən təxmin etdiyinə dair müəllifin mənsur bir parçası da 
yer almışdır. (vr. 50b-51a). 

İşkurt Dədə də “Salavatnamə” əsərində hürüfiliyin əsaslarını təhlil edərkən, başda Fəz-
lullah olmaqla hürüfilərdən və Hürüfiliyə aid olan əsərlərdən “Bəşarətnamə”yə xüsusi önəm 
vermişdir. 

Nəsiminin məkanı laməkandı, 
Məkansız aşiqin Haqdır məkanı. 

 
-deyən şairin, Seyid Nəsiminin öldürüldüyü yeri bəlli edir: Hələb şəhəri. 
Çox təəssüf ki, Seyid Nəsiminin doğulduğu yerlər olaraq Bağdad yaxınlığındakı Nəsim 

qəsəbəsi, Hələbin Nəsim köyü, Diyarbəkir (Amid), Təbriz, Şiraz, Nusaybin və Şamaxı 
göstərilsə də, Nəsiminın dəfn edildiyi yer yenə mübahisəlidir. 

 
Mekansız oldu Nesimi mekanı yoxdur anun, 

Mekana sığmayan ol bi-mekan mekanı neder. 
 
 Şeirlərini Azəri ləhçəsi ilə yazan, Türkçə Divanı olan və yalnız Azərbaycan-Türk şeir 

yazma ənənələrində tuyuğları olan Seyyid İmadəddin Nəsiminin “Türk-Türkmən-Azəri ya da 
Türkləşmiş Ərəb mənşəli olması” qəbul edilir. Bir çox mənbələr Nəsiminin ərəb, türk, Azər-
baycan, türkmən mənşəli olduğunu göstərir. Seyyid Nəsimiyə Aşıq Çələbi və Əli Əmiri 
Türkməndir, deyirlər. Nəsimi özü buna belə aydınlıq gətirir: 
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Həm büti-uşadıcı, həm Azərəm, 
Həm hidayət eylərəm, həm Azərəm. (Tuyuğ). 

 
*** 

 
Еynin хətasız, еy büti-Çin, tökdü qanımı, 
Türki-Хətadır, əslinə varar, хətası yoх. 

 
Ərəb nitqi tutulmuşdur dilindən, 

Səni kimdir deyən kim, Türkmənsən 
 

* * * 
 

Türk evinə gələsən həm çü Nəsimi olasan, 
Bir gün ola deyəsən bu cübbə vü dəstar dənir. 

 
 Məhəmməd Fuad Köprülü “Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər” əsərində yazır: h.807-də 

Hələbdə dərisi bu ilahi sənətkar ləhceyi-nəzmi etibarilə təmamən Azəri dairəsinə mənsub 
olduğu halda Osmanlı ədəbiyyatı üzərində də pək dərin izlər buraxdı”. (5.s.....). 

 Mənbələrdə İmadəddin Nəsiminin müxtəlif təxəllüslərlə şeir yazdığına da rast gəlirik: 
1. Əlişir Nəvai “Məcalisün-nəfayis” (XV əsr) təzkirəsində Nəsiminin Əmir Seyyid 

Nəsimi təxəllüsü ilə şeir yazdığını göstərir. (10, s.432). 
2.Əli Əmiri Əfəndi “Tezkireyi Şüərayi Amid” (XIX əsr) adlı təzkirəsində Nəsiminin 

adının Muslihəddin olduğunu və Diyarbəkirdə doğulduğunu söyləyir. 
3.Qınalızadə Həsən Çələbi. “Təzkiretüş-şuəra”(994-1585-ci il) təzkirəsində Nəsiminin 

namının İmadəddin olduğunu yazır. (11,s.392). 
4. Məhəmməd Əli ət-Təbrizi “Reyhanətül-Ədəb” təzkirəsində Nəsimidən Seyyid İma-

dəddin Şirazi deyə söz açır və onun Nəsimi təxəllüsünü seçdiyini bildirir. 
 5. Vəcihi Timuroğlu “İnançları uğrunda öldürülənlər” əsərində Nəsiminin gerçək adı-

nın Ömər olduğunu irəli sürür. 
6. Nail Tuman “Töhfeyi Naili” təzkirəsində Nəsimidən Seyyid Ömər İmadəddin Nəsimi 

deyə söz açır. 
7.Bursalı Məhməd Tahir “Osmanlı Müəllifləri” təzkirəsində Nəsimidən Şeyx İmadəd-

Din Seyyid Ömər Nəsimi deyə söz açır. (7,s.245). 
 “Şeyx” təxəllüsü onun Fəzlullaha bağlanması və Hurufilik görüşlərinə qatılması ilə 

verildiyi ləqəb kimi qəbul edilmişdir. 
 Seyyid Nəsimi həqiqətənmi bir seyyid nəslindəndirmi? Yəni, onun seyyid nəsli ilə soy-

kök bağlılığı varmı? 
 Bütün bunlar bilinmir. Bilinən odur ki, Hz.Məhəmmədin qızı Hz.Fatimədən doğulmuş 

və Hz.Əlinin oğlu Hüseyin soyundan olanlara “seyid” deyilmişdir: 
 

Fakirin miskinin Seyyid Nəsimi, 
Nəm ola ruyi zərdir ərmağanım. 

 
 Şeirlərini Hüseyni, Seyyid, Şeyx İmadüd-Din, Ömər, Nəsimi, İmaddüddin Nəsimi, 

Seyyid Nəsimi kimi təxəllüslərlə yazan Seyid Nəsiminin bəzi mənbələrdə əsil adının Əli və 
Ömər olduğu da göstərilir. 

 
Xəstə-dil miskin Hüseyni sail olmuş gör nə der, 
Bu təhəcci kim okursun dərsi qandandır değil. 
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Məhəmməd Rağib Əl-Hələbi Tabbah “Aləmün-Nübəla bi Tarixi Hələbiş-Şehba” əsərin-
də Nəsiminin isminin Əli olduğunu söyləyir. 

 
Ruhi Qüds oldu, Nəsiminin həqiqət sözləri, 
Varlığın ortaya qoydu, kendi çıqdı aradan. 

 
-deyən Nəsimi bəlkə də, bu ikilikdəki duygu və düşüncələrini seyid olmaqdan çox, soy-

kök bağlılığı daşımaqdan çox, Hz.Peygambərə duyduğu sevgi və məhəbbətdən irəli gəlmişdir, 
desək yanılmarıq. 

 
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, Haşimiyəm, Qureyşiyəm, 

Bundan uludur ayətim, ayətü şana sığmazam (4,s. 7). 
 
 -Bu gün adım Nəsimi deyə anılır, amma mən əslində Haşimi ailəsindən, Qureyş qəbilə-

sindənəm. Mənim varlığım (ayətim) görüntülərə və şana-şöhrətə sığmaz. 
 Nəsiminin şeir yaradıcılığına nə vaxtdan başladığı məlum deyildir. Ancaq, ilk vaxtlar 

“Hüseyni” təxəllüsü ilə yazarmış. Ehtimal ki, Nəsimi bu təxəllüsü X əsrin məşhur sufi şairi 
Hüseyn Mənsur Həllaca hüsn – rəğbət bəslədiyi üçün seçmişdir. (2, s.7). 

 “Hüseyni” təxəllüsünü Seyyid Nəsimi Fəzlullahdan öncə ceçmişdir. Bu təxəllüs Həllac 
Mansurun adı ilə də bağlana, istinad edilə bilər. Ona görə də müxtəlif şəxslərə verilən İma-
dəddin, Müslühəddin kimi imzalar haqqında bunları söyləmək olar: 

İmadəddin “dinin dirəyi”, Müslühəddin “dini islah edən” mənasını verir, bu da böyük 
şair Nəsimiyə göstərilən hörmətdən irəli gəlirdi. Hətta bəzi qaynaqlarda Nəsiminin adı Mir 
Nəsiməddin Məhəmməd (Tehran Üniversitet Kitabxanası Fehristi, Seyyid Muhamməd Mişka-
tın Bağış Kitabları), Nəsiməddin Əbu Səid kimi göstərilmişdir. 

“Nəsimi” təxəllüsünü əsasən Fəzlullah Nəiminin ad oxşarlığı ilə bağlayırlar. “Nəsimi” 
təxəllüsünü həm də Nəsiminin özü tərəfindən Nəimiyə səs yaxınlığı baxımından seçdiyi 
ehtimal edilir. Nəsiminin bir tuyuğunda yer alan “Adımı Haqdan Nəsimi yazaram”, deməsi 
bunu bir daha təsdiq edir. 

Adımı həqdən Nəsimi yazərəm 
Bil bu mə’nidən nə siməm, ya zərəm. 

Həm büti-uşadıcı, həm Azərəm, 
Həm hidayət eylərəm, həm azərəm. (4,s.286). 

 
 Seyyid Nəsimi Ələvi-Bekdaşi ənənələrində Hayati, Füzuli, Pir Sultan Abdal, Qul 

Himmət, Yəmini, Virani ilə birlikdə “yeddi ulu ozan”dan biri kimi qəbul edilir. Ələvi-Bekdaşi 
həyat hekayələrinin çoxunda Nəsimi isminə rast gəlinir və onun adı ərənlərin cərgəsində, 
şəhidlər şahı kimi anılır. Ələvi-Bekdaşi ənənələrində Dar-ın üçüncü piri (Dar-ı Mansur, Dar-ı 
Fəzli, Dar-ı Nəsimi, Dar-ı Hüseyin) Seyyid Nəsimidir. O dərisinin soyulmasına baxmayaraq, 
dizi üstə durmaqla yolundan dönməyəcəyini deyir.  

 Seyyid Nəsimi ilqarından, imanından dönməzliyin, ağrı, işgəncəyə dözümlülüyün sim-
volu kimi tarixə düşmüş, Bağdadda anadan olmuş, 1404-cü ildə Hələbdə qəddarcasına edam 
edilmiş və Türkiyənin Qaziantep şəhərinin 60 km-dəki Ağtorpaq kəndində dəfn edilmiş bö-
yük Azərbaycan şairidir. 

 
İstifadə olunmuş ədəbiyyat: 

 
1. Аш-Шахристани. Книга о религиях и сектах. Москва, 1984, с.28-29. 
2. M.A.Quluzadə. “Nəsimi”. Bakı. 1966. 196 səh. 
3. İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri. I cild."Lider” nəşriyyatı.Bakı-2004. 336 səh 
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him Kutluq. I c. Ankara, 1978, 660 s. 
 
Shohrat Salimov 
Famous Azerbaijani poet Nasimi and Rafi׳s work “Basharatnama” 
Creative Session Nasimi, who was poet and mystic of XIV century, played a significant 

role in the development of Azerbaijani poetry. 
 Despite the fact, that there is no consensus among scientists regarding the date of death 

of a pet, Rafini clariffeal this issue in “Basharatnama”. Here are some of the most common 
pieces of information about Nasimi. 

 It is noteworthy to say that Nasimi 's creativity was often shrouded in the Koran. 
Forever poetry, the poetry is invaded by all kinds of deadly desires. 

 
Шохрат Салимов 
Творчество великого поэта Сеййида Насими и произведение  
Рафии «Башарат–намэ» 
Творчество Сеида Насими, известного поэта и мистика XIV века, сыграла значи-

тельную роль в развитии азербайджанской поэзии. 
Несмотря на то, что среди учёных нет единого мнения относительно даеы смерти 

поэта, Рафии, который является последователем Насими, внёс ясность в этот вопрос в 
своем сочинении под названием «Башаратнаме». Здесь он дает обширные сведения о 
творчестве Насими. 

Следует отметить, что в своем творчестве Насими часто обращался к Корану. 
Именнопоэтомутворчествопоэтаизучаетсявсемитюркоязычныминародами. 
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NƏSİMİ YARADICILIĞINDA HÜRUFİZM 
 
Şəfəq Ağayeva 
 
Kürdəmir rayon, Karrar qəsəbə tam orta məktəbi 
shafaq.aghayeva@gmail.com 

 
 Artıq VI əsrdən artıqdır ki, İmadəddin Nəsimi Yaxın Şərqdə fədakarlığın, mərdliyin 

rəmzi kimi ürəkləri fəth edən əsərləri ilə hər bir oxucusunun müasiridir. Nəsimi öz məsləki 
yolunda ölümün gözünə dik baxaraq dərisi soyulan, son anında belə öz əqidəsindən dönmə-
yən mərdlik, dəyanət və iradə simvoludur. 

 “Nəsimi Azərbayacan dilində şeirin ilk gözəl nümunələrini yaradan, öz mütərəqqi 
fikirlərini yüksək bədii dildə ifadə etməyi bacaran qüdrətli sənətkarlardan biri olmuşdur. 
Onun ana dilindən başqa ərəb və fars dillərində də yaratmış olduğu divanlar şarin adının öz 
vətənindən çox-çox uzaqlarda, bütün yaxın Şərqdə şöhrətlənməsinə səbəb olmuşdur” (1. 4 ). 

 Nəsiminin ədəbi irsi Azərbaycan ədəbi fikir tarixinidə özünəməxsusluğu ilə seçilən 
dərin mənalı və yüksək poetik imkanlara malik olan mükəmməl bir məxəzdir. Nəsiminin 
əsərləri yaxın Şərqin proqressiv fəlsəfi fikir tarixində möhtəşəm yer tutur. Nəsiminin fəlsəfəsi 
zülmə və ədalətsizliyə qarşı üsyan qaldıran, əsarətin kökünü titrədən poetik söz dünyasıdır.  

 Nəsimi yatadıcılığının ana xəttini hürufizm ideyaları və onun təbliği təşkil edir. Məlum 
olduğu kimi, hürufilik təriqətinin yaradıcısı və əsas ideoloqu Fəzlullah Nəimidirsə, onun ən 
dolğun və təsirli bədii fəlsəfi ifadəçisi, poetik tribunu İ. Nəsimidir. Nəsiminin söz sərvəti 
hürufilik ideyalarının ən iti qılıncıdır. Hürufiliyin Yaxın Şərqdə belə yüksək şəkildə intişar 
tapması bilavasitə Nəsiminin adı ilə bağlıdır. Hürufilik təriqətinin əsrlərdən bəri ədəbiyyatı-
mızda davam edib gələn sufi təriqətindən daha da kəskin şəkildə qloballaşmasında Nəsiminin 
rolu və xidmətləri əvəzsizdir. Dediklərimizi təsdiq etmək üçün belə bir mövcud mülahizəni 
xatırlayaq ki, əgər Nəsimi olmasaydı, hürufilik ideyaları çox tez öləziyib sönərdi. 

 Əğər Fəzlullah Nəimi hürufizmin mükəmməl nəzəriyyəsinin banisidirsə, İmaddədin 
Nəsimi hürufizmin ən gözəl poeziya nümunələrini yaratmış qüdrətli şəxsiyyətdir. Nəsimi öz 
hürufi görüşlərinə əsaslanaraq yer üzünün əşrəfi adlandırdığı kamil insanı bütün yaradılışın 
bəzəyi, zinəti adlandırır və öz fəlsəfi poeziyasında onu bütün gözəl sifətləri ilə vəsf edir. 

 Nəsimi poeziyasında əsas kredo insan, onun kamalı, gözəlliyi, ləyaqəti və qüdrətinin 
vəsfidir. Nəsimi kamil insanı təkcə real dünyanın yox, geniş məkanda kainatın ən uca varlığı 
kimi vəsf etmişdir: 

 

Mərhaba, ey bəhri-zatın gövhəri-yekdanəsi, 
Şəmi-vəhdətdir cəmalın, künfəkan pərvanəsi! 

 

Yüksək bəşəri düşüncələrin görkəmli tərənnümçüsü olan Nəsiminin yaradıcılığında 
yüksək dəyərləndirilən kamil insan obrazı orta əsr Azərbaycan şeirində bədii söz vasitəsilə 
cilalanmış əzəmətli insanın vəsfidir. Nəsimi insanı klassik Azərbaycan şeirindəki eşq 
mehrabından uzaqlaşdırır, İlahi varlığa doğru yol alan həqiqət aşiqi qismində təqdim edir. 

 Sənətkarın istər fars, istərsə də ana dilli əsərlərində hürufilik ideyalarının təbliği başlıca 
yer tutur. Nəsimi yaradıcılığı üçün səciyyəvi olan bu şəkildə poeziya nümunələrində bədii 
mətnin məzmunu, semantikası, ideya-məfkurəvi hədəfi və məqsədi bütövlükdə hürufiliyin 
ideya-fəlsəfi şərhinə və təbliğinə yönəlir. Sənətkaran şeirlərinin janrı da, bədii xüsusiyyətləri 
də müxtəlifdir: qəzəl, əlif-lam, müstəzad, tərcibənd, tuyuğ, rübai, məsnəvi və s. 

 Qeyd etdiyim kimi şairin bütövlükdə hürufilik baxışlarının bədii-fəlsəfi ifadəsinə 
xidmət edən nümunələri az deyil. Məsələn, “Söz”, “ Sığmazam”, “ İçindədir”, “Mənəm, mən” 
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rədifli qəzəlləri, “Əlif–Allah, sidrə boyun müntəhadır, müntəha” əlif-lamı, “Sal bürqeyi-
üzündən, əya surəti-rəhman” müstəzadı, “ Müshəfi-natiqəm, kəlam oldum” tərcibəndi, 
“İbtidadır, ibtidadır, ibtida” məsnəvisi və bir çox tuyuğ və rübailəri deyilənlər sırasındadır. 

 İndi isə hürufi ideyalarının təbliğinə həsr olunmuş bir neçə nümunənin izahına diqqət 
yetirək.  

 Nəsimi öz baxışlarına əsasən, insanı köləlikdən qurtarıb, öz qüdrətini dərk etməyə, 
mənəvi böyüklüyünü anlamağa səsləyirdi. Şairin fəlsəfi baxışları orta əsrlərin mühafizəkar 
düşüncələri ilə ziddiyyət təşkil edirdi. Şair öz hümanist fikirlərini qəbul etdirmək üçün həmin 
mühafizəkar düşüncələrlə döyüşməli idi. Bütün bunlar üçün şairin döyüşən ruhunun silahı 
onun qələmi və kəlamı idi. 

 “Söz” qəzəli Nəsiminin və hürufiliərin sözə münasibətini çox aydın şəkildə təcəssüm 
etdirir. Şeirdə “söz nədir?” sualına hürufiliyin etiqadı baxımından cavab tapmaq mümkündür. 
Söz ucadır, yarandığı yer də haqqın məkanıdır-göylərdir. Çünki o göylərdən endirilmişdir və 
ən ali məqamdır. Cəmi mövcudatın varlığı sözə bağlıdır. Belə ki, Allah bütün məxluqatı 
yaradarkən yalnız söz ( “kon” – “ol” ) demiş və bütün varlıq da bu sözdən yaranmışdır. 
Hürufilərin əsalandığı ” Allah-söz-məxluq” düsturuna əsaslanan varlıq və yaradılış düzənində 
söz mərkəzi yerdədir. Nəsimiyə görə söz cahanın yaranması üçün vasitə, səbəb və eləcə də 
“xaliqi-cahandır ”. Altı cəhətdən ibarət məkan ( sağ, sol, arxa, ön, yuxarı, aşağı), enən və 
endirilən də sözdür. Bütün mövcudat sözə bağlıdır: 

 

Dinləgil bu sözü ki, candır söz. 
Aliyü-asiman məkandır söz. 

Şeş cəhətdən münəzzəh anlavü bax, 
Söylə kim, xaliqi-cahandır söz. 

 

 Şairin fikrincə, söz ucadır nişansızdır. Onun ölçüsü, görünüşü yoxdur. Ən əsası isə söz 
yaradılmış deyildir, yəni o, Allaha məxsusdur. 

 Göründüyü kimi, bu əlamətlərin hamısı ilə Haqqa nişan verilir və beləliklə, Haqq ilə 
söz eyniləşdirilir. Başqa sözlə, söz Haqq zatının hərflər vasitəsi ilə izahıdır, kəlmələr 
vasitəsilə təzahürüdür. Təsadüfi deyildir ki, şair təbliğ etdiyi fəlsəfi fikirlərində sözə, kəlama 
çox geniş yer vermiş, sözün mahiyyətini çox yüksək dəyərləndirmişdir. 

 

Otuz iki həq kəlamı sözüdür, 
Cümlə-aləm, bil ki, Allah özüdür 

 

-misralarında şairin yüksək panteist görüşləri əks olunmuşdur. İslam dini Allahın hər 
yerdə mövcüdluğunu təsdiqləyir. Lakin Nəsiminin baxışlarına görə, Allah bütün bəşər əhlində 
mövcuddur. Filosof şair insanla Allahın birliyini “vəhdətül- vücud” fəlsəfəsi ilə irəli sürür. 
Məhz bu xüsusiyyət hürufi panteizmini sufi panteizminin seyrçi və passiv xüsusiyyətlərindən 
fərqləndirir. Nəsimi ateist deyil, Allahı inkar etmir, əksinə Allahın sifətini insanda axtarır, 
bununla insanın mövqeyini daha da yüksəltmiş olur və bununla yenə də Nəsimi “İnsan 
Allahın yerdəki təcəllisidir” fəlsəfəsinə gəlir. 

 “Hürufiliyin konkret mənası onda idi ki, fəal bir qüvvə kimi qiymətləndirilən insanın 
qarşısında özünü dərk etmək kimi böyük bir vəzifə qoyurdu. Özünü dərk etmək üçün insan 
hər şeydən əvvəl öz kimliyini müəyyən etməli, cəmiyyətdə öhdəsinə düşən vəzifəni başa düş-
məli, ictimai ədəalətsizliyi, pozulmuş təm-tərağı, pis əməlləri aradan qaldırmaq barədə 
düşünməli, yalnız düşünmək deyil, əməli iş görməli idi. Buradan da hürufiliyin ictimai mahiy-
yəti, inqilabi keyfiyyəti meydana çıxırdı” ( 2,13 ). 

 Hürufizm ideyaları Nəsimi şeirinin nəbzini təşkil edir. Nəsimi fəlsəfəsi mənsub olduğu 
xalqın tarixi qədər dərin və möhtəşəmdir. Nəsimiyə görə, Allahı həqiqi surətdə görmək, dərk 
etmək üçün insan daim kamilliyə can atmalıdır. Bunun üçün insanda saf, nəcib ruh, incə qəlb, 
xoş əməllər olmalıdır. Bu deyilən xüsusiyyətlər insanda cəmləşdikdə Allah insanda təcəlli 
tapar. Dediklərimizin sübutu olaraq bu misralara diqqət edək: 
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Surətdə adəm oğlu və mənidə div olan, 
Oldur ki, həqqi tanımamış aşina deyil. 

 

Yəni insanın daxili məni təmiz, vicdanlı deyilsə, ondan ayrılan ruh Allaha birləşə 
bilməz və şərin və iblisin ruhuna çevrilə bilər. Nəsiminin şeirləri “Mən insanam” kəlməsindən 
yaranan qürur hissinin tərənnümünə həsr olunmuş şərqilərdir. Nəsimi insana çox hümanist 
mövqedən yanaşaraq onu yer üzünün əşrəfi saymışdır. Arif insan haqqın, ədalətin yer 
üzündəki carçısıdır. İnsan bütün əməlləri ilə öz ucalığına cavabdeh olmalı, sahib olduğu ali 
məqamı ilə Allaha məxsus sifətlərinə laiq olmalıdır. 

 

Şol Xızır biçarə imiş abi-heyvan dedilər, 
Ta ləbin eyninə irməz yoxdur onun xanəsi. 

 
Bu beytdə dirilik suyu içib əbədi həyat qazandığı söylənilən və adı Quranda da çəkilən 

Xızır peyğəmbər xatırlanır. Xızırın əsl çarəsizliyi orasındadır ki, o abi- heyvanı insanın 
simasında görə bilməmişdi, onu gözəldən, insandan kənarda axtarmışdır. Halbuki, dirilki suyu 
elə gözəlin ləblərindədir. Çünki söz dodaq vasitəsi ilə deyilir. “Varlıq isə sözdən yaranıb. De-
məli, dodaq dirilik və varlıq nizamında, onun qərarlaşmasında iştirakçı vasitə, komponentdir. 
Beləliklə, Xızırın dirilk suyunu insanda tapa bilməməsi naşılıq əlamətidir. Nə qədər ki onun 
gözü gözəlin həyat çeşməsi olan ləblərini görməyib həqiqət evini tapmaq nicatından 
məhrumdur” ( 3, 83 ). 

 Hürufilik təriqətinin ən yüksək poetik bayraqdarı olan Nəsiminin fəlsəfi baxışlarına 
görə, bütün varlıq dörd həqiqət pilləsindəndən ibarətdir : 

 1. Həqq - Allah zirvəsi;  
 2. Məna aləmi - kamillik yolu; 
 3. Maddi aləm – mövcudat; 
 4. İnsan. 
 Hürufilərin düçüncəsinə görə Allah mütləq ruh kimi kainatın əsasını təşkil edir. 

Nəsimiyə görə “4-cü pillədə dayanan 1-ci pillədə dayananla oxşarlaşdırıldığı kim 2-ci və 3-cü 
pillədə dayananlar da 1-cinin içərisində əridilir. Həm də Allah sonrakı pillələrə endirilmir, 
əksinə, sonrakılar yuxarı qaldırılıb Xaliqin zatı içərisində həll edilir və mahiyyət etibarı ilə 
varlıqda vücudi-külldən başqa bir həqiqət qalmır. İslam panteizminin Avropa panteizmindən 
ən başlıca fərqi də budur.” ( 3, 89 ) 

 Nəsiminin hürufilik ideyalarını əks etdirən əsərlərindən danışarkən dillər əzbəri olan, 
hürufi baxışların əks olunduğu əsərlərə epiqraf ola biləcək “ Sığmazam “ rədifli qəzəlini 
xüsusi qeyd etmək lazımdır. Məhz bu qəzəldə şair insanın ucalığndan vəcdə gələn bir filosof 
kimi çıxış edir və öz insan adı ilə qürur duyduğunu bildirir. Şairə görə yer ilə göy arasında - 
cümlə aləmdə nə varsa, hamısı insandadır, onun ilahi sifətində, yüksək zəkasındadır. Heç bir 
şərhə, bəyana sığmayan insan oğlu yaradılışın ən kamil nümunəsi olaraq qarşısındakı hər şeyi 
susdurmağa qadirdir. İnsanın daxilindəki ilahi ruh onu maddi aləmdən ayırıb Allahla 
birləşdirir. Nəsimi hümanist qələmi ilə insanı, vəhdətdə olan bütün maddi və mənəvi aləmlər-
dən uca tutur, onun heç bir təsvirə, şərhə, izaha sığmadığını bəyan edir. 

 
Ərşlə fərşü kafü-nun məndə bulundu cümlə çün, 

Kəs sözünüvü əbsəm ol, şərhü- bəyanə sığmazam. 
  

Nəsimi kamil insanın aşiqidir. Bu digər beytlərdə də təsdiq olunur. İnsan nə qədər 
maddi aləmə məxsus olsa da, onun daxilində həqq zatına məxsus bir işarə mövcuddur . 
Nəsimiyə görə eşq insan qəlbindəki ilahi nurdur, insanın insanı sevməsi elə allaha olan sevgi 
deməkdir. Odur ki, kim insanı sevir və tərənnüm edirsə, o Allahı vəsf etmiş sayılır. Nəsimi 
bütün fəlsəfi poeziyası boyu məhz Allah məqamında gördüyü insanı tərənnüm etmişdir. 
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 Hürufiliyin banisi Fəzlullah Nəiminin ideallaşdırılmış poetik obrazı Nəsimi yaradıcılı-
ğında mühüm yer tutur “Hürufilər iddia edirdilər ki, Allahın nuru Adəmdən bütün peyğəm-
bərlərə keçərək sonuncu peyğəmbər Məhəmmədə gəlib çatmışdır. Ondan sonra imamlarda 
təcəssüm edərək Fəzlullahın simasında təcəssüm etmişdir” (4, 35). 

 O cümlədən, İmadəddin Nəsimi də, Nəimiyə olan inamını bir neçə şeirində qabarıq su-
rətdə əks etdirmişdir. Sənətkar Nəimini qeyri-adi, fövqəladə bir şəxsiyyət kimi təqdim edir. 
“Ümumiyyətlə, hürufilik ideyalarının ən coşğun təbliğatçısı Nəsimi olduğu kimi, öz ustadının 
şəxsiyyətinin ən ilhamlı təbliğ və tərənnümçüsü də Nəsimi olmuşdur. O, şeirlərində Fəzlullahı 
“Fəzli- həqq”, “ Fəzli-ilah”, “bəşər surətli rəhman” və s. ilahi mahiyyətin göstəricisi olan 
epitetlərlə təqdim edir. Onu Allahın yer üzərindəki əvəzləyicisi, bəşəriyyətin xilaskarı sayır. 
Nəsimin inamına görə Fəzl elə ilahdır. Onun pəhah olduğu insan iki cahan sultanı-
dır…Sübhanın nurunu, Quranın qövlünü faş edən, hərflərin gizli elmini faş edən insan 
üzündəki xətlərin əsrarını aşkarlayan Nəimidir.” ( 3, 94 ) 

 İ. Nəsimi yalnız Azərbaycan xalqının deyil, bütün tərəqqipərvər bəşəriyyətin qəlbində 
əbədi yaşayacaq bir şəxsiyyətdir. Ötən VI əsr Nəsimi şeirinin bir misrasının da təravətini 
soldurmamış, əksinə Nəsimi qəzəllərinin ruhuna yeni bir nur qatmışdır. Nə qədər insanlıq var, 
nə qədər bəşəriyyətin azadlıq carçısı xilaskar insanları var, o qədər də Nəsimi var olacaq, 
yaşayacaq. 

 Nəsimi zaman və məkan hududlarından qat-qat yüksükdə dayanan dühadır. Elə buna 
görə də böyük şairin əsl dəyərini, qiymətini zaman özü verir. 

 
İstifadə olunmuş ədəbiyyat: 

 
1. Seçilmiş əsərləri” iki cilddə, birinci cild. Bakı: Lider nəşr, 2004 
2. Nəsimi ”Məqalələr məcmuəsi”. Bakı: Elm nəşr,1973 
3. Bayev Y. Sufizm və hürufizm. Baki, Nurlan, 2007 
4 Risalə - araşdırmalar toplusu / N2. Bakı: Nurlan, 2005 

 
Shafag Aghayeva 
Hurufism in Nasimi's work 
 Imadaddin Nasimi is a distinguished figure occupying a special place in the artistic and 

philosophical thought of the Azerbaijani people. The ideas of Hurufism hold a special place in 
his work. Nasimi's ghazals are praise of the greatness of human being, poetry of Nasimi is a 
poetic example asserting that a perfect man is the image of God on the earth. The basic 
concept that Nasimi pursues throughout his creative work is that human being is the pearl of 
Earth, an explanation of how a perfect man is highly distinctive compared to an ignorant man, 
and awareness of a person of his spiritual greatness. 

 
Шафаг Агаева 
Хуруфизм в творчестве Насими 
Имадеддин Насими - выдающийся деятель занимающий особое место в 

художественно-философской мысли азербайджанского народа. В его творчестве идеи 
Хуруфизма занимают особое место. Газели Насими - это восхваление величия 
человека, поэзия Насими - это поэтические примеры утверждающие, что совершенный 
человек - это образ Бога на земле. Основная концепция, которой руководствуется На-
сими на протяжении всей своей творческой работы - это выражение того, что человек - 
жемчужина Земли , объяснение того, как совершенный человек находится на высоте по 
сравнении с невежественным человеком, и осознание человеком его духовного вели-
чия.  
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Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin dünya şöhrətli, görkəmli nümayəndələrindən olan 

İmadəddin Nəsimi Şirvan torpağının yetirməsidir. Mənbələrin verdiyi məlumata görə 1369-cu 
ildə Şamaxıda sənətkar ailəsində doğulmuşdur. Yaşadığı məkan Şərqin qədim mədəniyyət 
mərkəzlərindən olduğuna görə, Nəsiminin bir şair kimi yetişməsində böyük rol oynamışdır. 
Olduğu ədəbi mühit onun gün-gündən irəliləməsinə, yüksəlməsinə imkan yaratmışdır.  

XVI əsr təzkirəçilərindən Lətifinin “Təzklirətüş-şüəra”sında, eləcə də Alinin “Künhül-
əxbar” əsərində Nəsimi haqqında ilkin məlumatlara rast gəlinir. Mənbələrin verdiyi məlumat-
lara görə, Nəsimi doğulduğu Şamaxıda mədrəsədə oxumuş, ərəb və fars dillərini öyrənmişdir. 
Şeirə, ədəbiyyata böyük həvəsi olan Nəsimi Qətran Təbrizi, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, 
Marağalı Əvhədi, eləcə də Firdövsi, Sədi, Hafiz, Rumi, Əttar kimi şairlərin əsərlərindən 
bəhrələnmiş, eyni zamanda bütün elmlərə maraq göstərmiş, Farabinin, İbn Sinanın, İbn 
Rüşdün, Eynəl-Qüzzat Həmədaninin, Ömər Xəyyamın əsərlərindən dərin fəlsəfi biliklər əxz 
etmişdir.hətta qədim yunan filosoflarından Sokratın, Aristotelin və Əflatunun nəzəriyyələri ilə 
belə tanış olmuşdur.  

İlkin dövrlərdə “Hüseyni” və “Seyyid” təxəllüsləri ilə şeirlər yazan Nəsimi ictimai-si-
yasi şəraitin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq IV əsrdə Azərbaycanda yaranan hürufilik cə-
rəyanına qoşulmuş və əsərlərini “Nəsimi” təxəllüsü ilə qələmə almışdır.  

1386-cı ildə Azərbaycana gəlib hürufiliyi təbliğ edən Fəzlullah Nəimi başına bir çox 
tərəqqipərvər insanlar toplamışdır ki, Nəsimi də onlardan biri və ustadına ən yaxın olanı idi. 
Lakin Nəiminin öldürülməsi ilə əlaqədar hürufilər dünyanın müxtəlif yerlərinə səpələnmiş, 
Nəsimi də gəlib Hələbə çıxmışdır. Nəhayətdə onun da taleyi Nəiminin taleyi kimi olmuş və 
dərisi soyularaq, faciəli şəkildə qətlə yetirilmişdir. Məşhur türk səyyahı Övliya Çələbinin 
verdiyi məlumata görə Nəsiminin məzarının yeri təxmin edilmişdir. Xalq şairi Rəsul Rza 
1968-ci ildə Suriyada olarkən məzarı soraqlamış və gələndən sonra suriyalı mədəniyyət 
adamları, Hələbdəki konsul və Azərbaycanın nümayəndə heyəti ilə birlikdə Nəsimi məzarını 
ziyarət etmələri barədə geniş məqalə ilə oxucuları məlumatlandırmışdır. Sonralar Nəsimi ilə 
bağlı xaricdə olan məlumatlar azərbaycana gətirilməyə başlamış, şairin əsərləri çap olunmuş, 
yaradıcılığı ilə bağlı tədqiqatlar aparılmışdır. Nəhayət, Azərbaycan ziyalıları Nəsiminin 600 
illik yubileyini təntənəli şəkildə qeyd edərək, şairi xalqa tanıtmaq yolunda böyük işlər 
görmüşlər. 

Zaman keçdikcə Nəsimi Azərbaycanda, Türkiyədə, Türkmənistanda, İraqda, İranda, 
Rusiyada, İngiltərədə, Fransada, Almaniyada və b. ölkələrdə tanınmış, əsərləri çap olunmuş 
və yaradıcılığı ilə bağlı tədqiqat işləri aparılmış, haqqında monoqrafiyalar yazılmışdır. Ca-
hangir Qəhrəmanov yazır: “İmadəddin Nəsiminin dərin məzmunlu fəlsəfi lirikası, dövrünün 
mütərəqqi ideyalarını tərənnüm edən dolğun əsərləri, Azərbaycan, fars və ərəb dillərində 
yazdığı şeirləri Azərbaycan, Orta Asiya, Anadolu, iran, İraq Ərəbistan və Şərqin bir çox mə-
dəni mərkıəzlərində geniş yayılmış, əsasən “Divan” şəklində bağlanaraq intişar etmişdir. 
Şərqin bir çox Əlyazma xəzinələri və kitabxanalarının fəxri olan bu “Divan” nüsxələri şairin 
ədəbi-bədii irsinin misduilsuiz nümunələridir” (1, səh. 7).  

Azərbaycanda Nəsimi əsəri ilə ilkin tanışlıq nə zaman olmuşdur. Əlimiz çatan ədəbiy-
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yatı vərəqləyəndə görürük ki, təxminən ilk dəfə Azərbaycanda 1923-cü ildə “Məarif və mədə-
niyyət” jurnalının ilk sayında Nəsiminin səkkiz qəzəli dərc edilmişdir. Firudin bəy Köçərlinin 
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”ndə də şairin qəzəlinə rast gəlirik. Görkəmli tədqiqatçı Salman 
Mümtaz ilk dəfə şairin əsərlərini miniatürlərlə birlikdə 1926-cı ildə nəşr etdirmişdir. 1928-ci 
ildə çap olunmuş “Ədəbiyyatdan iş kitabı”nda da şairin bir qəzəli verilmişdir. 1937 və 1939-
cu illərdə “Ədəbiyyat qəzeti” də Nəsimidən şeir çap etmişdir ki, artıq ədəbi aləmdə Nəsimi bir 
şair kimi tanınmağa başlamış və alimlərin marağına səbəb olmuşdur.  

Axtarışlar, tədqiqatlar genişləndikcə, Nəsimi yaradıcılığı haqqında məqalələr yazılmağa 
başlanmışdır. Nəhayət, 1942-ci ildə Həmid Araslının “Fədakar şair: İmadəddin Nəsimi” adlı 
20 səhifəlik kitabçası, Mirzağa Quluzadənin “Nəsiminin həyat və yaradıcılığı” və “Nəsiminin 
yaradıcılığı” işıq üzü görmüşdür.  

1962-ci ildə Mikayıl Quluzadənin tərtibatında “Uşaqgəncnəşr”də çap olunmuş “Seçil-
miş şeirlər”də də şairin şeirləri oxuculara çatdırılmışdır. 60-cı illərdə müntəzəm olaraqşairin 
farsca şeirləri Əbülfəz Hüseyni, Məmmədağa Sultanov və b. tərəfindən tərcümə edilərək, 
“Ədəbiyyat qəzeti”ndə dərc edilmişdir. Getdikcə Nəsimi irsinə maraq artmış və şairin 
yaradıcılığının tədqiqi sahəsində daha böyük addımlar atılmışdır. Nəsimi yaradıcılığı ilə bağlı 
axtarışlar, tədqiqatlar 70-ci illərdə daha da geniçlənməyə başlamlışdır. Belə ki, 1970-ci ildə 
Elməddin Əlibəyzadənin “İmadəddin Nəsimi (Mühazirəçiyə kömək)” kitabçası, Cahangir 
Qəhrəmanovun “Nəsimi divanının leksikası”, 1972-ci ildə Həmid araslının “İmadəddin Nəsi-
mi (həyat və yaradıcılığı)” adlı monoqrafiyası, Məmmədağa Sultanovun tərcüməsində şairin 
fars divanı, 1973-cü ildə Cahangir Qəhrəmanov tərəfindən nəşrə hazırlanan İmadəddin Nəsi-
mi. Əsərləri 3 cilddə (elmi-tənqidi mətn), Cahangir Qəhrəmanovun tərtibatında Nəsiminin 
“Rübailər”, Həmid Araslının tərtibatında Nəsimin “Seçilmiş əsərləri”, Əmir Əfəndiyevin 
“İmadəddin Nəsimi (biblioqrafiya)”, Mikayıl Quluzadənin “Böyük ideallar şairi” adlı mo-
noqrafiyası işıq üzü görmüşdür. Nəsimi yaradıcılığını hərtərəfli təhlilə çəkən M.Quluzadə 
yazır: “Nəsiminin ən böyük yaradıcılıq rəşadəti onun XIV əsrin ikinci yarısında doğma ana 
dilində yazıb-yaratmasıdır. Üç dili mükəmməl bilmək sayəsində Nəsimi Yaxın Şərq bədii fik-
rinin ən gözəl nailiyyətlərinə yiyələnmiş, geniş elmi biliyə, parlaq istedada, yüksək sənətkar-
lıq mədəniyyətinə malik ustad bir şair kimi, Azərbaycan şeirinə və türkdilli xalqların ədə-
biyyatına yeni istiqamət vermişdir. o, qəzələ tamamilə yeni siyasi-fəlsəfi məzmun gətirən, onu 
forma, bədii obrazlar və üslub cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə zənginləşdirən, şeiri xalq hə-
yatına, ictimai problemlərə doğru yönəldən novator sənətkardır. Onun yaratdığı insan-
pərvərlik və məhəbbət lirikası sonralar Xətai, Füzuli kimi böyük sənətkarların yaradıcılıq 
yolunu işıqlandırmışdır. Nəsimi şeiri əsrlər boyu feodal zülmü, ictimai ədalətsizlik, şəriət 
ehkamlarının əsarəti əleyhinə mübarizə aparan sənətkarlar üçün əsil klassik nümunə ol-
muşdur. Onun şeirə gətirdiyi təranə, mükərrər və sair oynaq gözəl bədii formalar həyatı təsdiq 
edən dünyəvi şeirin sonrakı inkişafına çox səmərəli təsir göstərmişdir. Məhz belə ictimai, 
estetik keyfiyyətlərinə görə Nəsimi şeiri dünya ədəbiyyatının xəzinəsinə qiymətli bir töhfə 
kimi həmişəlik daxil olmuş və xalqların dərin məhəbbətini qazanmışdır” (4, səh. 61-62).  

Get-gedə Nəsiminin yeni əsərləri əldə edilmiş, şairin farsca əsərləri Mübariz Əlizadə, 
Balaş Azəroğlu, İsmayıl Cəfərpur, Abbasağa Sarovlu və b. tərəfindən tərcümə edilərək 
oxuculara çatdırılmışdır.  

80-ci illərdə Nəsimi yaradıcılığına maraq daha da artmış və yeni gənc nəsimişünaslar 
meydana çıxmışdır. Bu dövrdə artıq yazıçıların da şairə münasibəti hiss olunur. Belə ki. 
Nəsimi haqqında şeirlər, poemalar yazılmağa başlanır. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin, 
Qabil İmamverdiyevin poemalarını, Cabir Novruzun məşhur “Nəsimi taleyi gərəkdir mənə” 
adlı şeiri və s. şairin kütləvi şəkildə tanınmasına, sevilməsinə səbəb olur. “Ədəbiyyat qəzeti”, 
“Azərbaycan” və “Ulduz” jurnalları müntəzəm Nəsimi şeirini dərc edirlər. Bu zamanda Nə-
simi ilə bağlı tədqiqatlar da genişlənir. 1987-ci ildə Qəzənfər Paşayevin tərtibatında Nə-
siminin “İraq” divanı çap olunur. Tərtibçi “Nəsiminin İraq divanı” adlı ön sözdə yazır: “Ədəbi 
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əlaqələr genişləndikcə bir sıra Yaxın Şərq ölkələrində Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında və 
formalaşmasında müstəsna xidmətləri olan Azərbaycan xalqının qüdrətli sənətkarı Nəsiminin 
yeni-yeni əlyazma nüsxələri aşkar edilir. Bu, şairin sağlığında və ölümündən sonra onun 
poeziyasının Şərq ölkələrində yüksək qiymətləndirildiyinə, geniş yayıldığına və böyük rəğbət 
qazandığına dəlalət edir. Şairin İraq Divan nüsxəsinin üzə çıxarılması dediklərimizə sübut-
dur” (2, səh.3). 

90-cı illərdə Sovet dönəmi dağıldıqdan sonra digər şairlər kimi Nəsimi şeirinə baxış da 
dəyişilir, şairin irfani şeirləri, Quranla, Əhli-beyt ilə bağlı əsərləri yeni yönümdən tədqiq 
olunur.  

1991-ci ildə gınc nəsimişünas alim, Nəsimi aşiqi Səadət Şıxıyevanın namizədlik disser-
tasiyası olan “Nəsiminin lirikası” monoqrafiyası çapdan çıxır. Onlarla məqalə müəllifi olan 
gənc alimin kitabı da ədəbi aləmdə gözəl qarşılanır. 1996-cı ildə Yusif Seyidovun “Nəsiminin 
dili”, 1999-cu ildə Ə.Həsənoğlunun “Kamilliyə gedən yol (İmadəddin Nəsimi haqqında)” 
kitabı nəşr edilir.  

Aida Qasımovanın 1998-ci ildə çap olunan “XIV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı və 
Quran qissələri” adlı monoqrafiyasında da Quran qissələri klassik Azərbaycan ədəbiyyatının 
dini-fəlsəfi və bədii qaynağı kimi tədqiq olunmuş, Qazi Bürhanəddin, Xətai, Füzuli ilə yanaşı, 
Nəsiminin də ana dilində olan əsərləri əsasında qiymətli tədqiqat aparılmış, şairin dini dünya 
görüşləri, fəlsəfi düşüncə aləmi ilə Quran qissələri arasında mövcud bağlar ortaya qoyulmuş-
dur. 

Nəsimin əsərləri bir sıra toplularda da oxuculara çatdlırıllmışdır: “Hikmət xəzinəsi”, 
Məmməd Nuru oğlunun nəşrə hazırladığı “Azərbaycan qəzəlləri”, xalq yazıçısı Anarın nəşrə 
hazırladığı “Min beş yüz ilin oğuz şeiri” və s.  

2000-ci illərdə keçid dövrünün xaosundan bir qədər başı ayılan alimlər yenidən elmi 
işlərə qayıdırlar. Akademiya sistemində yaranan donuqluğun buzu açılır, sanki bir canlanma 
hiss olunur və gəclərin elmi institutlara axını başlayır. Hər sahədə olduğu kimi ədəbiyyatşü-
naslıqda da yeni-yeni mövzular, yazıçılara, şairlərə, alimlərıə bir başqa baxışla baxılması yeni 
tədqiqatçıları meydansa gəlməsinə səbəb olur. Hətta akademiyadan kənarda da rəsmiyyətdən 
kənar elmi əsərlər yazılır, kitablar nəşr olunur. Nəsimişünaslıqda da yeniliklər nəzərə çarpır. 
Yenə də bir sıra tədqiqatçıların, xüsusən də Səadət Şıxıyevanın bir-birindən maraqlı mə-
qalələri oxuculara çatdırılır.  

2004-zü ildə Həmid Araslının tərtibatında 2 cildlik Nəsimin “Seçilmiş əsərləri”, H.Ən-
vəroğlunun “Nəsiminin lirikası. Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq problemləri”, Ə.Həsən-
oğlunun “Nəsimi “ənəlhəq”inin kökləri”, Q.Məmmədovanın “Nəsiminin dili və azərbaycan 
şivələri”, F.Yusifovun “Məktəbdə Nəsimi əsərlərinin məzmununun öyrədilməsi”, 2005-ci ildə 
Xəlil Yusuflinin tərtibatında “Seçilmiş əsərlər”i də çap olunmuşdur. 2007-ci ildə R.Fazuhun 
“Seyyid İmadəddin Nəsiminin seçilmiş bəzi şeirlərinin şərhi”, 2008-ci ildə S.Nemətzadənin 
“Seyid İmadəddin Nəsiminin dünyagörüşü fəlsəfə tarixinin obyekti kimi”, 2009-cu ildə B.Nə-
biyevin “Nəsimi kəlamının işığında” əsıərləri nəşr olunub elmi dövriyyəyə buraxılır.  

Səadət Şıxıyevanın son on ildə böyük şairlə bağlı apardığı tədqiqatlar Nəsimin ürfanı 
baxışlarını ortaya qoymaq baxımından xüsusilə əhəmiyyətlidir. Müəllifin ““Ənəlhəq” Möv-
lana və Nəsiminin yozumlarında”, “Mən Nicatiyəm, cahanda adım oldu dasitan...” məqalələri 
2009-2010-cu illərdə “Azərbaycan şərqşünaslığı” jurnalında işıq üzü görmüşdür.  

Bu gün də Azərbaycan nəsimişünaslığı elmi öz töhfələrini ədəbiyyatşünaslığımıza 
verməkdədir. Bu il Nəsimi ilidir. Hər yerdə şairin 650 illik yubileyinə hazırlıq gedir. Nəsimi-
şünas Səadət Şıxıyevanın “Ədəbiyyat qəzeti”ndə “Azərbaycan şeirinin qərib səhifələri” baş-
lıqlı silsilə məqalələri dərc olunub.  

2019-cu ilin ilk ayında Firudin Qurbansoyun “Ədəbiyyat qəzeti”ndə dərc olunan 
“Nəsimi Şirvani şeirinin qaynaqları”, Səadət Şıxıyevanın “AMEA-nın xəbərləri” jurnalında 
işıq üzü görən “Hürufi şairin xəlvəti xələfi: Nəsimi və Gülşəni” kimi məqalələri Nəsiminin 
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sələfləri və xələfləri ilə münasibətdə öyrənməyə kömək edir.  
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun alimləri də Nəsimi ilində fəal 

iştirak edir. Cari ilin son aylarında İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini Paşa Kərimovun 
“Ulduz” jurnalında “Nəsimi yaradıcılığının tədqiqi tarixi barədə” və “Azərbaycan” qəzetində 
“Nəsimi irsinə yeni baxış” adlı məqalələri dərc olunub ki, bu yazılardan nəsimişünaslığın 
keçmişi və bu günü haqqında geniş təəssürat əldə edə bilirik.  

Bizim Əlyazmalar İnstitutu iyun ayında keçiriləcək Nəsimi ilə bağlı elmi konfransa ha-
zırlaşır. Biz də Nəsimi ilə əlaqədar tədqiqatları araşdırdıq, şairin yaradıcılığı ilə bağlı bir yazı 
hazırlamaq istədik. Hansı sahəni düşündüksə, o sahədə xeyli tədqiqatlar aparıldığının, məqa-
lələr yazıldığının şahidi olduq. Səadət Şıxıyevanın tədqiqatlarını oxuyandasa, məqalə yazmaq 
fikrindən daşındıq. Amma yenə də konfransa qoşulmağın gərəkliliyini düşünərək, nəsimi-
şünaslığın tarixinə bir nəzər saldıq. 
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Sonakhanim Hadiyeva 
A glimpse to the history of Nasimi study 
The outstanding Azerbaycan poet ImadaddinNasimi was born in 1369 in Shamakhi in 

the family of craftsman. He got first education in madrasa and studied Arabic and Persian. 
The place he lived for being one of the ancient cultural centers of the East, played the great 
role in Nasimi`s growing up as a poet and allowed him to rise. Researches about Nasimi 
heritage have begun in the beginning of the XX century. Over time Nasimi was recognized by 
Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, Iraq, Iran, Russia, England, France, Germany and etc. His 
works were published and investigated, the monographs about him were written. 

 
Сонаханум Гадиева 
Взгляд в историю Насимиведение 
Выдающийся Азербайджанский поэт ИмадеддинНасими родился в 1369 году в 

городе Шемахе в семье мастера. Он учился в медресе, изучил арабский и персидский 
языки. Место где он жил было одним из древних культурных центров Востока и это 
сыграло большую роль в развитии Насими как поэта, создало условия для его возвы-
шения. Исследования связанные с Насими начались в начале ХХ века. Со временем 
Насими стал известен в Азербайджане, Турции, Туркменистане, Ираке, Иране, России, 
Англии, Франции, Германии и др. странах, были изданы его произведения и проведены 
исследовательские работы связанные с его деятельностью, написаны монографии.  
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SƏLƏFLƏR VƏ XƏLƏFLƏR 
 
 
 
QUL ƏHMƏD AĞDAŞİ VƏ ONUN  
“HAŞİYƏ ALƏ ƏL-FƏVAİD ƏL-FƏNARİYYƏ” ƏSƏRİ 
 
Rübabə Şirinova  
 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu  
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
rubaba.sirinova@mail.ru 
 
Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrini-tibb və astronomiya, riyaziyyat 

və mineralogiya, poetika və fəlsəfə, teologiya və hüquqşünaslıq, qrammatika, məntiq, dilçilik, 
tarix və coğrafiya, bədii nəsr və poeziyaya aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə 
zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir. Hazırda Əlyazmalar İnstitutunda 40 mindən 
artıq material vardır. Bunlardan 12 minə qədəri ərəb qrafikalı əlyazmalarıdır ki, IX-XX əsrlər-
də yazılmış və ya üzü köçürülmüşdür. 

Məntiqə aid əlyazmalar içərisində Əsirəddin Əbhərinin “İsağuci”, Nəsrəddin Tusinin 
“Şərhul-İşarat”, İbn Sinanın “Təliqat” və s. misal göstərmək olar. Orta Əsr bir sıra Azərbay-
canlı alimləri, o cümlədən İmad Şirvani, Bərdai, Sədrəddin Şirvani, Qul Əhməd Ağdaşi, Fəx-
rəddin Tiflisi yuxarıda adı çəkilən əsərlərə şərh və haşiyə yazmışlar. Bu alimlərdən Qul Əh-
məd Ağdaşinin üzərində xüsusi olaraq dayanmaq istərdik.  

Orta əsrlərdə yaşamış Əhməd bin Məhəmməd bin Xızır Ağdaşi Şirvani (706-785/1306-
1383)dövrünün tanınmış filosofu və ilahiyyatçısı olub, Qul Əhməd təxəllüsü ilə tanınmışdır. 
Orta əsr mənbələrində Qul Əhmədi “fazil alim”, “ən dəqiq tədqiqatçı” adlandırmışlar. Bu da 
onu göstərir ki, Qul Əhməd elm aləmində böyük nüfuza malik şəxsiyyətlərindən biri olmuş-
dur. 

İsmayıl Paşa Bağdadai (13, I,s.115), Gürcüstan əlyazmaları kataloqu (2,s.167), AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan çap kitablarında Qul Əhməd kimi 
(3, I, s.192-193), A.B.Xalidov (8,I,s.361), İ.Y.Kraçkovski (11, IV, s.408), Fehrist maxtutat 
məktəbəti köprülü (15, I, s.451) və Topqapı Sarayı Muzeyi ərəbcə yazmalar kataloqları (6,III, 
s.670) onu gah Qul Əhməd bin Məhəmməd, gah da Qul Əhməd bin Məhəmməd bin Xızır 
Cəmaləddin əl-Kirməsti kimi vermişlər.  

Filologiya elmləri doktoru professor Kamandar Şərifli “Alim, pedaqoq və kitabşünas” 
əsərində Qul Əhməd haqqında yazır ki: “... Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə onun tam adını 
Qul Əhməd Çardami Ağdaşi Şəkəvi Şirvani kimi qeyd etmişdir” (4, s.197). 

Apardığımız araşdırmalar nəticəsində müəyyənləşdirmişik ki, Qul Əhmədin AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan Orta əsr əlyazmalarında nisbəsi 
Ağdaşi kimi verilmişdir. Beləliklə onun tam adını belə vermək olar: “Qul Əhməd bin Məhəm-
məd bin Xızır əl-Öməri Cəmaləddin (Şihabəddin) Cardami Ağdaşi Şəkəvi Şirvani”. 

Qul Əhmədin həyatı haqqında mənbələrdə geniş məlumat yoxdur. Mətnşünas alim Əb-
dülqəni Nuxıvi Xalisəqarızadənin verdiyi məlumata görə o, Azərbaycanın Ağdaş vilayətininn 
Çardam kəndində dünyaya gəlmişdir. Nisbəsindən göründüyü kimi Qul Əhməd sonralar 
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Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Şəkiyə köçmüş və o orada məskunlaşmış-
dır. Bir müddət sonra isə Türkiyənin Kirməsti vilayətinə köçmüş, onun “Kirməsti” nisbəsi də 
bundan irəli gəlmişdir. Mənbələrin verdiyi məlumata görə o, 950/1543-cü ildə Kirməst vila-
yətində vəfat etmiş və orada da dəfn olunmuşdur (4,s.198-199). 

Qul Əhməd bin Məhəmməd Ağdaşi bir çox əsərlər yazmışdır:  حاشیة على شرح
,”Şərh Durər əl-bihar fil - furu“ شرح درر البحار فى الفروع,"Haşiyə alə şərh İsağuci"ایساغوجى حاشیة  

ى شرح العقائد النسفىحاشیة الخیالى عل على “Haşiyə alə haşiyət əl-Xəyali alə şərh əl-Əqaid ən-Nəsəfi”, 
شرح رسالة ,”Əs-sırat əl-müstəqim fi tibyan əl-Ouran əl-Kərim“ الصراط المستقیم فى تبیان القران الكریم

)الفوائد الفناریة فى االستعارة(االستعارة  “Şərh risalə əl-istiarə fəraid fil  -istiarə” (13, I, s.115). 
Katib Çələbi “Kəşf əz-Zunun...” adlı biblioqrafik kitabında Azərbaycan fəlsəfi fikir 

tarixində özünəməxsus yeri olan XIII əsrdə yaşamış görkəmli Azərbaycanlı filosofu Əsirəddin 
Əbhəri və onun “ İsağuci” əsəri haqqında məlumat verərək yazır ki, bu əsər ona böyük şöhrət 
gətirmişdir (16, I, s.207). Əsirəddin Əbhərinin “İsaqoci” əsəri 700 ilə yaxın bir dövr ərzində 
Azərbaycanda, İranda, Türkiyədə və Orta Asiyada məntiq üzrə əsas vəsait kimi istifadə edi-
lərək, mədrəsələrdə bir dərs vəsaiti kimi tədris olunmuşdur. Buna görə də bu əsərin əlyazma-
ları Avropa və Asiya ölkələrində geniş yayılmışdır. AMEA Əlyazmalar İnstitutunda bu əsərin 
katiblər tərəfindən XVI-XIX əsrlərdə üzü köçürülmüş hələlik 30 əlyazma nüsxəsini müəyyən-
ləşdirmişik (10,II, s.61-73). “İsaqoci” əsəri beş fəsildən ibarət lakonik şəkildə yazılmış mənti-
qə aid qısa həcmli traktatdır.  

 Bu əsərə Orta Əsrlərdə yüzlərlə şərh,haşiyə,təliq,izah yazılmış bir neçə müəlliflər tə-
rəfindən nəzmə çəkilmişdir.Bu qəbildən olan əlyazmaların sayı xəzinəmizdə 200-ə qədərdir. 
Həmçinin azərbaycanlı alimlər də “İsaqoci” əsərinə şərh və haşiyələr yazmışlar. Bu Azərbay-
canlı alimlərdən Sədəddin Sədullah Bərdəi, Numan bin Şeyx Səid Şirvani, Mühyəddin Talişi-
ni (10,II, s.163) və başqalarını misal göstərmək olar. Əsirəddin Əbhərinin “İsağuci” əsərinə 
Qul Əhməd Ağdaşi də müraciət etmişdir. Belə ki, 751/1350-ci ildə Bursada anadan olmuş, 
böyük Osmanlı alimi, şeyxülislam Şəmsəddin Məhəmməd ibn Həmzə əl-Fənari (7, s.93-94; 
14, III, s.640) Əsirəddin Əbhərinin “İsağuci” əsərnə şərh yazmış və onu “Şərh İsağuci əl-Əb-
həri” adlandırmışdır (10, II, s.217-240). Qul Əhməd Ağdaşi isə bu şərhə “Haşiyə alə əl-fəvaid 
əl-fənariyyə”adlı haşiyə yazmışdır. Katib Çələbi Qul Əhməd Ağdaşinin bu əsərini yüksək də-
yərləndirərək yazır ki:” Bu haşiyə, digər yazılan haşiyələr içində ən mükəmməlidir (16, I, 
s.207). 

Qul Əhməd Ağdaşinin “Haşiyə alə əl-fəvaid əl-fənariyyə” adlı haşiyəsinin katiblər tərə-
findən müxtəlif dövrlərdə üzü köçürülmüş onlarla əlyazma nüsxələri kitabxana, muzey və əl-
yazma xəzinələrində qorunub saxlanır. Bunlardan İstanbul “Topqapı Sarayı Muzeyi Kitab-
xanası Ərəbcə Yazmalar Kataloqu” kitabında əsərin XVII–XVIII əsrlərdə köçürülmüş 5 
(6,III, s.670-672), Gürcüstanda Kekelidzə adına Əlyazmalar İnstitutunda XVII-XVIII əsrlərdə 
köçürülmüş 6 (9, s.167-168),Berlin Əlyazmaları Kitabxanasında XVII-XVIII əsrlərdə köçü-
rülmüş 2 (12,V, s.504),İstanbulda Köprülü kitabxanasında bir (köçürülmə tarixi verilməyib) 
(15,I,s.451),AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda XVI-XIX əsrlərdə 
köçürülmüş 50-ə yaxın (10, II, s.248-279;5, I, s.137-138) əlyazma nüsxələri mühafizə olunur. 
Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxlanan bu nüsxələrin katib qeydlərindən belə qənaətə 
gəlmək olar ki, bu abidələrin əksəriyyəti Azərbaycanda köçürülmüşdür (10, II, s.248-279). 

Qul Əhməd Ağdaşinin bu haşiyəsinə Abdullah bin Heydər bin Əhməd əl-Hüseynabadi 
“Təliqat” yazmış və onu “Təliqat Haşiyə alə əl- fəvaid əl-fənariyyə” adlandırmışdır. Bu təli-
qatın XVII–XVIII əsrlərdə köçürülmüş üç əlyazma nüsxəsi xəzinəmizdə qorunub saxlanır. 
(10, II, s.248-279). 

Qul Əhməd Ağdaşinin Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan iki çap kitablarıni ilkin 
olaraq aşkarlamışıq.Bu çap kitabları XI-241 və XVI-1709 şifirləri altında saxlanır (3, s.192-
193). XI –241 şifirli çap kitabı İstanbulda “Abdullah Əfəndi” mətbəsində 1305/1888-ci ildə 
çap olunub (3,s.193;1). XVI–1709 şifirli çap kitabı isə İstanbulda “Hacı Məhərrəm Əfəndi 
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Busnəvi” mətbəəsində 1294/1877-ci ildə çap olunmuşdur (3,s.192;2). XVI–1709 şifirli çap 
kitabında isə Fənarinin şərhi bu şərhə Qul Əhmədin, Qara Xəlilin və Burhanəddin ibn Kəma-
ləddinin haşiyələri verilib. 

Qul Əhmədin həyat və yaradıcılığı haqqında verilən bu məlumat onu göstərir ki, o çox-
şaxəli yaradıcılığı ilə Yaxın və Orta Şərq ölkələrində geniş şöhrət tapmışdır. Gələcəkdə apa-
racağımız tədqiqat işi onun şəxsiyyətini tam şəkildə işıqlandıracaq və bizə məlum olmayan 
əsərlərini də üzə çıxaracağıq. 
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  .١٩٤١١٩٤٣االول، استنبول 
 
Rubaba Shirinova  
Gul Ahmad Aghdashi and his work “Hashiya ala  
al- favaid al - fanariyya” 
One of the Medieval scholars, whose works are being kept in different libraries and 

museums of the world, is Ahmad bin Muhammad bin KhizirShirvani. He was a famous 
philosopher and theologian of his time, known under pseudonym Gul Ahmad. In the result of 
the investigations, we revealed more than a hundred copies of his gloss “Hashiyaala al-favaid 
al-fanariyya”, scripted in XVI-XIX centuries and kept at the Institute of Manuscripts named 
after Muhammad Fuzuli. 
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Рубаба Ширинова  
ГулАхмад Агдаши и его произведение «Хашийа ала  
аль-фаваид аль-фанарййа» 
Одним из средневековых ученых, чьи произведения хранятся в разных библио-

теках и музеях мира, является Ахмад бин Мухаммад бин Хызыр Агдаши Ширвани. Он 
был известным философом и богословом своего времени, известным под псевдонимом 
Гул Ахмад. В результате проведенных исследований нами были обнаружены более ста 
экземпляров его глоссы «Хашийа ала аль-фаваид аль-фанарийа», переписанных в   
XVI-XIX вв. и хранящихся в Институте Рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА. 
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Multiculturalism is an important instrument of cultures and civilizations. It is impossi-

ble to respect and have a tolerant attitude to the representatives of other cultures without 
learning their nature, history and achievements. And it is far from the reality to have mutual 
understanding and establish a dialogue between cultures and civilizations in this case. Materi-
als and Methods Today, the processes in Azerbaijan society are examples of multiculturalism. 
The Republic of Azerbaijan - a multinational state, so here along with muslims, well as repre-
sentatives of other religious communities live in peace. Respect and good attitude approach 
for each individual is characteristic feature of multiculturalism. The policy of multiculturalism 
are supported by the state. Azerbaijan from this point of view can not only present their Mul-
ticultural Society, but also can be an example for the world in this field. In various countries 
in the world are trying to study the practice of multiculturalism in Azerbaijan. Azerbaijan is a 
country where coexist different religions. And the representatives of these religions have al-
ways lived in peace, friendship and cooperation. 

Modern multicultural societies develop on the deliberate policy of multiculturalism 
based on the cultural strategies. The demonstration of this is a development of Azerbaijan Re-
public, where develop representatives of different nations, which integrate into the national 
culture of Azerbaijan. Rejecting of multiculturalism does not promise anything good, because 
this path leads through the development of disagreement, phobia, ethnic and religious con-
flicting of the world [6, p. 4]. 

One of the most ancient Orthodox churches in the Western region of the country is lo-
cated in Ganja, and here until now, believers perform their religious rites, celebrate important 
historical dates and holidays. And this ancient temple is protected as an important historical 
and architectural monument and the residents of the city respect the Orthodox believers. One 
of the largest and at the same time ancient German Lutheran churches is also preserved in our 
ancient city and is declared a historical and architectural monument. Despite the fact that the 
main part of the faithful population of the city is Muslim, the inhabitants of the city for centu-
ries protected with special respect the ancient Albanian Christian churches, as well as the 
Georgian church and other monuments [1, p. 17]. 
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Ganja is one of the few cities where such residential neighborhoods as “Jewish Street”, 
“Lezghy Quarter”, and “Lagich (Lahydzh) Quarter existed, etc., where representatives of ot-
her nations lived in peace and quiet. The word "Imamzadeh" comes from the concept of 
"child of imam" and means "a descendant of the kind of imams." Among the people, the name 
Imamzade is considered a sacred place of worship and pilgrimage. Many members of the 
“Ahli Beit” who fled from persecution and persecution during the rule of the Umayyad dy-
nasty (661-750), found refuge on the outskirts of the caliphate. Hazrat Ibrahim (a) moved to 
one of the centers of Islamic culture - the city of Ganja. Hazrat Ibrahim (a) lived on this land 
until the end of his life, where he was buried. A mausoleum (turbe) was erected over the gra-
ve of Movlan Ibrahim, and the tomb itself became a sacred place of pilgrimage [8, p. 34-41]. 
The territory of the mausoleum, built in the VIII century, was expanded in the fourteenth and 
sixteenth centuries, and the buildings around it were erected mainly in the seventeenth and 
eighteenth centuries. The mausoleum is the most valuable historical monument of the Imam-
zade complex. Its height is 12 m, the height of the dome is 2.7 m, the diameter is 4.4 m. Out-
side the dome is covered with blue facing [10, p. 6]. In the 20th century, a significant histori-
cal epigraphic pattern was discovered on the inner walls of the tomb - an ancient scripture that 
was studied by prominent historians and researchers - archeologist, professor Isag Jafarzade, 
and a prominent epigraphy scientist, member of the National Academy of Sciences of Azer-
baijan Meshadikhanum Neymatova, and read as follows: He, Allah, is eternal. This is the son 
of Imam Mohammed Bagheer Movlan Ibrahim (bless him) a glorious (paradise) garden. He 
died 120 years after his grandfather - may Allah bless him! ”As a result of scientific research 
of this historical scripture, it became known that the mausoleum of Imam’s son was erected in 
739. Applied significance of research The territory of the pilgrimage site Imamzade was in the 
possession of the representatives of the kind of the great Azerbaijani poet and thinker Nizami 
Gadzhevi - Sheikhzamanov. For centuries, the tomb of Movlan Ibrahim was holy guarded and 
was a place of worship. At the direction of the legendary commander, the last Khan Ganja 
Javadkhan Ziyadoglu (1748-1804), who entered his name in the heroic history of Azerbaijan, 
large-scale restoration work was carried out in Imamzad. In 1878-1879, at the initiative of 
General Major Israfil bey Yadigarzade, and at the beginning of the XX century - the Ganja 
intellectuals in the Imamzade complex underwent a major overhaul [5, p. 14-22]. 

Due to centuries-old national and moral values, this city has been considered as a kind 
of “indicator” of the socio-cultural and political-social system for many centuries. Since it 
was Ganja that was the main center of the main historical reforms, important national upris-
ings against the enemy troops advancing on our homeland. Back in the first millennium BC, 
the brave woman leader Tomris Khatun defeated the enemy Ahamenid (Persian) troops and 
cut off the head of the second King Kiros, who deceived and killed the son Tomris Khatun, a 
young commander a year before this battle. Until now, in Ganja, the most courageous, beauti-
ful daughters in the families are called Tomris or Tumruz. In the city of Dresden (in Ger-
many) was erected a monument to Tomris Khatun [4]. In 1231, it was in Ganja, the birthplace 
of the great thinker and poet of the Renaissance East, Nizami Ganjavi, the first woman of the 
philosopher, chess player and composer Mehseti Ganjavi, the artisan-potter Bender, led the 
national liberation movement against the Mongols and Kharemsmshahs. In 1804, the great 
commander, the last ruler of Ganja Khanate Javad Khan, along with his sons, was fighting to 
the last for his homeland, keeping his promise that the conquering tsarist troops would enter 
Ganja only after his death [2]. 

Together with the scientific staff of the Institute of Archeology and Ethnography of 
ANAS, as a result of archaeological research, a map of ancient burial mounds was prepared in 
the southern zone of the city, in the Yeni Ganja residential area. On the basis of a map pre-
pared in 2017, excavations were carried out on five-ancient barrows, where material and cul-
tural remains, samples of local craft, anthropological findings, paleozoological and paleobota-
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nical samples were found, which proves their relationship to the early Bronze Age. Theore-
tical basis of investigation The obsidian and flint tools found in the Gillikdag camp found by 
I. Jafarzade in the village of Bakhchukurd stone scoop suggest that they lived in this territory 
in the VII-VI millennium BC. e., people were among the founders of the Neolithic culture. 
The way of life of the Neolithic period (V millennium BC) in the Ganja region continued and 
created the prerequisites for a new economic development in the Eneolithic. Archaeological 
researches show, that during this period, the local population, having moved to a sedentary 
lifestyle, began to engage in farming and animal husbandry. This is confirmed by osteological 
remains found in archaeological excavations, which are bones cultivated in the Ganja region 
in the V millennium BC. e. animals known to us. It is in the IV-III millennium BC. Based on 
the Eneolithic culture, Ganja has become one of the centers of the Early Bronze Age of the 
Kur - Araz culture. Excavations in burial mounds near Ganja showed the presence of rounded 
pits for ordinary burials and cremation rituals. This is characteristic of Ganja and Garabakh, 
as well as other ancient tribes in the country.  
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Nərgiz Quliyeva, Elnur Həsənov 
Gəncə şəhərinin orta əsrlər dövrü maddi-mədəni irsinin  
və multikultural dəyərlərinin öyrənilməsində əlyazmaların əhəmiyyəti 
Elmi əsərdə Gəncə şəhərinin orta əsrlər dövrünə aid ədəbi və maddi-mədəni irsi, həmçi-

nin multikultural dəyərlərinin öyrənilməsində müxtəlif tarixi məxəzlərin, əlyazmalarının mən-
bə kimi əhəmiyyəti tədqiq olunmuşdur.  
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Наргиз Кулиева, Эльнур Гасанов 
Значение рукописей в исследовании материально-культурного наследия и 
мультикультуральных ценностей города гянджисредневекового периода 
В научной работе исследовано значение различных исторических источников и 

рукописей как источников в изучении литературного и материально-культурного нас-
ледия, а также мультикультурных ценностей Гянджисредневекого периода.  
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ŞƏRQİN ELM VƏ MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİ HİLLƏ VƏ ALİMLƏRİ 
 
Rüxsarə Məmmədova 
 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
mrukhsara@mail.ru 
 
Orta əsrlərdə Azərbaycan alimlərinin və mədəniyyət nümayəndələrinin yaşayıb – yarat-

dığı böyük elm və mədəniyyət ocaqlarından biri, İraqda yerləşən Hillə şəhəri idi. Bu şəhər is-
lam aləminə bir çox dəyərli alimlər bəxş etmişdir. Həmin alimlərin əsərləri əlyazma şəklində 
bizim dövrümüzədək gəlib çatmış və Şərq dünyasına, o cümlədən Azərbaycan elm və mədə-
niyyətinin zənginləşməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, müxtəlif elm sahələrinə aid edilən bu 
əsərlər öz dövründə layiqli qiymətini almış və alimlərimiz tərəfindən bu əsərlərə çoxlu şərh və 
haşiyələr yazılmışdır.  

Müxtəlif mənbələrdə bu şəhər haqqında məlumatlar vardır. Onlardan Yaqut Həməvinin 
“Mucəm əl-Buldən” əsərində deyilir: “Hillə Kufə və Bağdad arasında böyük şəhərdir. Əvvəl-
ki adı Camii olub. Ona Məzdiyyə də deyilir. Uzunluğu 67 dərəcə və 6/1, eni 32 dərəcədir. Ən 
uzun günü 14 saat 15 dəqiqədir.  

İlk dəfə Seyfüddövlə Sədəqə ibn Mənsur ibn Dəbis ibn Əli ibn Məzid əl-Əsədi buraya 
gəlib onu abadlaşdırdı. Onun ata-baba yurdu isə Nilin yaxınlığında idi. Məlikşahın övladları 
Məhəmməd və Səncər ilə Börgüyaruq arsında gedən müharibələr nəticəsində Seyfüddövlə 
Məhərrəm ayında çoxlu mal - dövlət əldə edə bildi. Fərat çayının qərb hissəsində olan Camii-
lərə - Hilləyə köçdü. Qamışlıqlar olan bu yerlərdə vəhşi heyvanlar yaşayırdı. Seyfüddövlə bu-
rada özü və qoşunu üçün binalar, imarətlər tikdirdi. 

Seyfüddövlə həyatda olduğu zamanlar bura ən gözəl şəhərlərdən biri idi. Ərəb şairləri 
bu şəhərə çoxlu şerlər həsr etmişdir. Onun vəfatından sonra şəhərin tikintisi dayandırıldı və bu 
gün ora qəsəbə şəklindədir”(2, s.21).  

Tənzimat dövrünün nümayəndəsi, tanınmış türk tədqiqatçısı, ensiklopedist alim Şəm-
səddin Sami isə özünün “Qamusül - Əlam” adlı lüğətində Hilləni belə təsvir edir: “Hillə şəhə-
ri əvvələr Fərat çayının yalnız qərb hissəsində yerləşirdisə, əhalinin sayı artdıqca şəhər daha 
da böyümüş və zaman keçdikcə çayın hər iki sahilini əhatə etmişdir. Qəsəbənin ən böyük his-
səsi Fəratın sağ sahilində, yəni cənub qərbində yerləşir. Bazar və hökumət qonağıyla qışla də-
xi o tərəfdə idi. Çayın üzərində ikiqat körpü salınmışdı. Burada çoxlu məscid və sair xeyriyyə 
binaları yerləşir. Şimal cəhətində isə bir saatlıq məsafədə məşhur Babil şəhərinin xərabələri 
qalmaqdadır. Hillədə olan binaların əksəriyyətinin inşasında istifadə olunan kərpiclərin çoxu 
oradan götürülüb. Hillə şəhəri 495/1101 hicri tatixində Səlcuqiyyə əmirlərindən olan Seyfüd-
dövlə Sədəqə ibn Mənsur ibn Dəbis ibn Əli ibn Məzid əl - Əsədi tərəfindən təsis olunmuşdur. 
İlk dəfə özünə, qövmü - qəbiləsinə və qoşundakı əsgərlərinə qışlalar və evlər bina etdirmişdir. 
Bundan sonra tacirlər cəm edib çarşı və bazarı dəxi vücuda gətirmişdi. Hillədə məşğuliyyət 
kimi pambıqdan bez, yundan alaçıq kimi şeylər istehsal edirdilər ki, ticarətin əsasını bu təşkil 
edirdi. Hillə az zaman zərfində genişlənərək, böyük bir şəhər halını almışdı. Abbasilərin xila-
fəti dövründə digər şəhərlərlə bərabər Hillənin də çiçəklnməsi tənəzzülə uğramış, tədriclə qə-
səbə şəklinə düşmüşdü. Vaxtilə Bağdadla Bəsrə arasında eynilə “Hillə” adlı iki kiçik qəsəbə 
yerləşdiyindən adı dəyişik düşməsin deyə onu banisinin qəbiləsinin adının şərəfinə “Hillətu 
bəni Məzid” dəxi adlandırırdılar” (7, s.1977).  

Hillə böyüdükcə orada elm və maarif ocaqlarının da sayı artmış, hilləlilər xilafətin bö-
yük tədris ocaqlarında təhsil almağa, böyük alimlərin yanında müxtəlif elm sahələrini öyrən-
məyə başlamış, nəticədə şəhər islam mədəniyyətinin nəzərə çarpacaq mərkəzlərindən biri ki-
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mi məşhurlaşmış və tədricən islamda yeni ideya, yerli adət - ənənələrlə bağlı imamiyyə məz-
həbindən irəli gələn yeni dünyagörüşlərinin yayıldığı bir mədəniyyət ocağına çevrilmişdir . 

Hillə şəhərinin salınması haqqında tarixi faktlarla yanaşı, tarixə düşmüş bəzi rəvayətlər 
də mövcuddur. Əllamə Məhəmməd Baqir Məclisi “Bihərül - Ənvar”ın kitabının “Əs - səma 
vəl - aləm” babında belə nəql edir ki, Əbu Həmzə Səmali Əsbəğ ibn Nəbata demişdir: “Əmi-
rəlmöminin Əli (ə.s.) Sıffin istiqamətində yürüş etdiyi zaman onunla yoldaş oldum. Bir təpədə 
dayandıq. Sonra Babil (İraq) ilə o təpə arasındakı qamışlığı göstərib buyurdu: “Şəhər! Özü də 
nə gözəl şəhər!” Mən öz təəccübümü ifadə edərək dedim: “Siz şəhərə işarə edirsiniz. Burada 
bir şəhər olmuşdumu ki, onun izləri aradan getmiş olsun?” Buyurdu: “Burada bir şəhər olacaq 
ki, ona Hilleyi-Seyfiyyə deyəcəklər. Bu şəhərdə əməlisaleh qövmlər yaşayacaqdır. Əgər on-
lardan biri öz səhmini tanrıya nəzir etsə, ona vəfalı olacaqdır” (5, s.28).  

 İslam ensiklopediyasında isə hillə “cahiliyyə dönəmində həcc və Kəbə ilə əlaqədar heç 
bir imtiyaza sahib olmayan qəbilələr haqqında istifadə edilən bir termindir. İslamiyyətdən əv-
vəl Məkkədə yaşayan və Kəbənin xidmətində olan Qureyş ilə qohumluq əlaqəsi və müttəfiq 
olan bəzi qəbilələrə “hums”, onlardan qeyrilərinə isə “hillə” deyilirdi. Qaynaqlarda daha çox 
dini bir atmosferdə nəql etdikləri hums və hillə ilə bağlı adətlər belədir: Humslar, həcdə ehra-
ma girdikdən sonra süd içməz və ondan düzəldilmiş hər hansı bir şeyi yiyə bilməzlər, ov edə 
bilməz, saç və dırnaq kəsə bilməz, ətir istifadə edə bilməzlər, ayaqlarına səndəl, əyinlərinə isə 
yeni libas geyə bilərdilər o şərtlə ki, yundan olmasın. Bunlarla bərabər dəvə yunundan hazır-
lanmış çadırlarda oturmaq olmazdı. Hums mənsubları digər Ərəblərin onlarla bir olmadığını 
iddia edirdilər. Bu səbəbdən başqa qəbilələr Ərəfata və Mina vadisinə getdikləri zaman onlar 
getməz, günəş üfüqə yaxınlaşana qədər Nəmirədə qalıb sonra Muzdəlifəyə doğru hərəkət 
edərdilər. Çünki Ərəfat və Mina hərəmin sərhədlərindən xaricdə idi.  

Ərəfə günü Ərəfatda vəqf edən Hillə mənsubları Kəbəni ziyarət edən zaman özləriylə 
yemək gətirməz, sadəcə humslardan aldıqlarını yeyərdilər. Babussalamdan içəri girdikləri za-
man isə əyinlərindəki üst paltarlarını çıxararaq bütün günahlardan arındıqlarını düşünürdülər. 
Sonra isə sırf ziyarət üçün gətirdikləri yeni paltar geyinərdilər. Hillələr də humslar kimi yalnız 
dəri çadırda oturardılar. Hər iki qrup da haram aylara hörmət edər, evlərinə qapıdan deyil, 
bacadan daxil olardılar.  

Qurani - Kərimdə bu cahiliyyə adətləri tənqid edilərək, ərəblərin evlərinə bacadan gir-
mələri, Ərəfata getməmələri, Kəbəni çılpaq təvaf etmələri və özləriylə fəxr etmələri qadağan 
edilmişdir.(Əl-Bəqərə 2/189; əl-Əraf 7/28,31) (4, s.364-365) 

 Hillə şəhərinin etimalogiyasına gəlincə, şəhərin adı barədə də müxtəlif fikirlər mövcud-
dur. X.K.Baranovun lüğətində “hillə” sözü aşağıdakı mənalarda işlənmişdir: 1) dayanacaq, 
düşərgə, kənd, qəsəbə, yaşayış məntəqəsi; 2) dini: əhddən, anddan azad olma, günahların ba-
ğışlanması (1, s.190). 

Şəhərin salınma tarixini nəzərə aldıqda “Hillə” sözünün konkret olaraq “düşərgə”, bir 
qədər sonra buranın kifayət qədər geniş “yaşayış məntəqəsi”nə çevrildiyini nəzərə aldıqda isə 
məhz həmin mənada işləndiyi qənaətə gəlirik. Bunu Əllamə Məhəmməd Hüseyn əl - Hairi də 
təsdiqləyir:  

“Şiə islam ensiklopediyasında Hillə və hilləlilər haqqında aşağıdakı məlumat verilmiş-
dir: Məzid Kufə ilə Bağdad arasında böyük bir şəhər saldı. Səlcuqilər dövründə 495-ci ildə öz 
əhli və qoşunu ilə birlikdə cəngəlliklərlə örtülü və vəhşi heyvanlarla dolu olan bir yerə gəlib 
düşərgə saldı, orada fəxr etməli evlər tikdirdi, bu yerləri cah - cəlallı bir məskənə çevirdi. 
Onun ardınca tacirlər və alimlər buraya axışdılar və bir qədər keçmiş bu yerlər İraqın ən gözəl 
diyarına çevrildi. Qasım ibn Musa Kazım əleyhissəlamın, Zülkəfl ən - Nəbi əleyhissəlamın 
qəbrləri Taciyə çayının yaxınlığındadır. “Mucəm əl-buldən” əsərinin 2-ci cildinin 153-cü 
səhifəsində göstərildiyi kimi yəhudilər tez - tez gəlib onları ziyarət edirdilər. Deyildiyinə görə, 
Həmzə bin əl - Qasim bin Məhəmməd bin Abdullah bin Übeydullah bin Əbülfəzl əl - Abbas 
əleyhissəlamın qəbri onların yaxınlığındadır. Dəqiq məlumdur ki, Həmzə bin əl - Qasim bin 
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Əli bin Həmzə bin əl - Həsən bin Übeydullah bin Əbülfəzl əl - Abbas əleyhissəlam əl - Ələvi-
nin, Əbülharis İzzəddin Zeyd əl - Həsənin, Zeyd bin Məhəmməd bin əl - Həsən bin Əli bin 
Qütadə əl - Həsənin qəbirləri də oradadır. “Rövzat” əsərinin tərcüməsinin 602-ci səhifəsində 
tərcüməçi Məhəmməd bin Əhməd bin İdris əl - Hilli yazır: [Hillə] ərəb İraqı torpağında gözəl 
və yaraşıqlı tikililəri, gözəl havası, təmiz səması olan bir yerdir, Fərat çayının sahilində yerlə-
şir. Şair bu şəhər haqqında demişdir: “Hillə Ədn cənnətidir və oradan bir otaqdır”. (5, s.31).  

“Ümdət ət - talib” əsərində İbn Mühənna böyük alimlərdən Ali - Rəmih, Ali –Əbdül-
həmid (qədim zamanlarda onlara Ali - Əbülfəzl deyirdilər, onlar Əli ibn Süleyman ibn Əbdül-
həmidin nəslindən və Müslim ibn Məhəmməd əl - Hüseyninin övladlarından idilər), Bəni - 
Əsamə ibn Ədnan ibn Əsamə, Bənül - Bəzzaz Übeydullah ibn Məhəmməd əl - Əttar, Bəni - 
Cəlal ibn Mühəyya əl - Hüseyni, Bəni Rəhm ibn Əli əl - Müfəzzəl, Bəni - Sultan ibn Xəlifə, 
Bənüs - Seyyid İzzəddin Yəhya ibn Şərif, Bənül - Əşair Məhəmməd ibn Übeydullah ər – Ra-
be, Bəni - Məlhus və Bəni - Nəsrullah ibn Məhəmmədin bu şəhərdə yaşadığını göstərmişdir. 

Əbdürrəhim Əqiqi Bəxşayişinin “Tanınmış Şiə Fəqihləri” əsərində və Mövla Həsən Ka-
şani Amilinin “Kitab əl - İnşa” əsərində bu qədim şəhərin məşhur şəxsiyyətlərinin adlarını və 
əsərləri haqqında məlumat verilir. Burada yaşamış alimlərdən Əllamə Hilli Cəmaləddin adı ilə 
məşhur olan Həsən bin Yusif bin Əli bin Mütəhhər, onun əmisi Məhəmməd bin Əli ibn Mü-
təhhər, babası Əli, oğlu Məhəmməd Fəxrül - Mühəqqiqin, nəvəsi Zəhirəddin Məhəmməd bin 
Məhəmməd bin Həsən (onlar hamısı imamiyyə məzhəbinə qulluq etmişlər). 

 Hillə adı və Hillə tarixi Azərbaycanda bir o qədər də qəribə səslənmir. Akademik Ziya 
Bünyadov özünün “Azərbaycan VII - IX əsrlərdə” əsərində qeyd edir: “Arranda rəbiilər de-
mək olar ki, həmişə çox olub. Bərdə, Şamaxı və Şirvanda məskən salırlar. Yeri gəlmişkən mi-
sal olaraq göstərək ki, vaxtilə (İraqdan) Hillədən Azərbaycan Respublikasının indiki rayon 
mərkəzi Hilləyə gəlmiş rəbiilər burada məskən salmışdılar. İraq Hilləsində rəbiilərin müstəqil 
əmirliyi vardı. Onların həmqəbilələri isə Arran Şirvanında demək olar, eyni vaxtda ilk müstə-
qil Şirvanlılar sülaləsi yaratmışlar”. Mənbələrin verdiyi məlumata görə İraq əhalisinin 2 faizi-
ni türkmanlar təşkil edir. Türkmanlar türk hökmranlığı dövründə dəmir və magistral yolların 
mühafizəçisi kimi İraqa köçürülmüşdür. Onlar Təll Əfər, Mosul, Ərbil, Kərkük və Kufədə ya-
şayırlar ( 2, s.22). 

Hillə şəhəri bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni olmuşdur. Hillədə yaşan alimlər ba-
rəsində araşdırma aparan Azərbaycan tədqiqatçıları fəlsəfə elmlər doktoru Əbilova Zəkiyyə 
(“Əbülqasim Mühəqqiq Hillinin “Şəraiul - islam fi məsailil - halal vəl - haram” əsəri Cəfəri 
məzhəbinin əsas qaynaqlarından biri kimi”), Nemətzadə Səbinə (“Əllamə Hilli və onun “İrşa-
dül - əzhan ila əhkamil - iman əsəri”) və Məmmədova Rüxsarə ( “Əbu Abdullah Miqdad əs – 
Süyuri əl - Hillinin “Kənzül -irfan fi fiqhil - Quran” əsərinin təhlili”) bu məsələ ilə bağlı çox 
geniş məlumat vermişlər. Onların yaradıcılığı barəsində məlumat vermək yerinə düşərdi. 

Mühəqqiq Hilli: Əbülqasim Mühəqqiq Nəcməddin Cəfər bin Həsən bin Əbu Zəkəriyyə 
Yəhya əl - Mühəqqiq əl-Hilli əl-Hizli 602/1205-ci ildə Hillədə dünyaya gəlmişdir. Gənclik il-
lərində şeir və ədəbiyyata meyl etmişdir. Sonralar atasının istəyi ilə dini elmlərə yönəlmişdir. 
Atasından başqa Məhəmməd bin Cəfər bin Neman əl - Hilli, Fəxxar bin Məd əl - Musəvi və 
Məhəmməd bin Cəhm əl-Hilli kimi alimlərdən dərs almışdır. Məhz onun zamanında ən böyük 
elm mərkəzlərindən birinə çevrilən Hillədə Mühəqqiqin elm məclislərinə Nəsirəddin Tusi və 
İbnül - Mütəhhər əl-Hilli kimi məşhur simalarla yanaşı İbn Davud əl - Hilli, Əbdülkərim bin 
Əhməd bin Tavus, Məhəmməd bin Əli bin Tavus, Həsən bin Əbu Talib əl - Yusifi, Mahfuz 
bin Vişah əl-Hilli, Məhəmməd bin Əli əl - Kaşi, Cəmaləddin Yusif bin Hatim əl - Amili və 
Əli bin Yusif əl - Hilli kimi alimlər də davam etmişlər.  

Mühəqqiq Hillinin tələbələrindən İbn Davudun söylədiyinə görə o, 676/1277-ci ildə 
dünyasını dəyişmişdir. Hillədəki Məşhədüş - şəmsdə yerləşən türbəsi xalqın ziyarətgahına 
çevrilmişdir. Mühəqqiq Hilli dövrünün bir sıra elmlərinə dair tədqiqat əsərlərinin, bir çox 
şerlərin digər ədəbi - bədii əsərlərin müəllifi, əqli, nəqli, riyazi elmləri sahəsində dövrünün ən 
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böyük bilicisidir. Elə ona görə də alimlər içərisində onu günəşə bənzətmişlər. Elminin nuru 
bütün islam ölkələrinə yayılmışdı. Əsərlərinə gəlincə isə bəzilərinin qeyd etmək yerinə dü-
şərdi: “Üsul əd-din”, “Kənzül-məntiq”, “Müxtəsər əl-mərasim”, “Əl-Məsəil əl-aziyyə”, “Əl-
Məsail əl-Misriyyə”, “Əl-Mutəbər” (7, s.178 ). 

Əllamə Hilli: Əllamə Hilli kimi tanınan Həsən bin Sədiəddin Yusif bin Zeynəddin Əli 
ibn Mütəhhər Hilli 648/1254-cü ildə Hillədə dünyaya gəlmişdir. Əllamənin dediyinə görə, 26 
yaşınadək kəlam və hikmətə aid olan əsərlərini yazıb bitirmişdir. Sonra isə fiqhə aid əsərlər 
yazmağa başlamışdır.  

Əllamə Hilli zəmanəsinin tanınmış alimlərindən, o cümlədən Xacə Nəsrəddin Tusi və 
Katibi Qəzvinidən əqli və nəqli elmləri, dayısı Mühəqqiq Hillidən, atası Şeyx Sədidəddin Yu-
sifdən, Seyid Əhməd ibn Tavusdan, İbn Meysəm Bürhanidən və anasının əmisi oğlu Şeyx Nə-
cibəddin Yəhyadan kəlam, fiqh, üsul, riyaziyyat, ədəbiyyat və digər elmləri öyrənmişdir. Əl-
lamə həmçinin öz əsərində Şeyx Müfiəddin ibn Cəhm, Şeyx Nəcibəddin Məhəmməd ibn Nü-
may Hillinin, Seyid Əbdülkərim ibn Tavus, Əli ibn İsa Ərbilinin adlarını da hörmətlə yad edir 
(5, s.37).  

Əqiqi Bəxşaişi özünün “Füqəhayi - namdari - şiə” əsərində Əllamə Hillə haqqında geniş 
məlumat verərək yazır: Əllamə Hilli adı ilə tanınmış Həsən bin Yusif bin Əli bin Mütəhhər 
Hilli taleyin bizə bəxş etdiyi möcüzələrdən biridir. Fiqh, üsul, kəlam, məntiq, fəlsəfə, rical və 
digər elm sahələrinə aid çoxlu kitablar yazmışdır. Yüzə yaxın əlyazma və ya çap əsəri məlum-
dur ki, onlardan bəziləri ayrılıqda (məsələn, “Təzkirətül - füqəha”) onun dahiliyini nümayiş 
etdirmək üçün kifayətdir. (3, s.137-148) 

Əsərləri: “İbtalül - cəbr”, “əl - Əsrar”, “Kitabül - yəqin”, “ət - Töhfə”, “Təlxisül – eh-
kam”, “Tənqihül - qəvaid”, “Təhzibül - üsul”, “Camiul - əxbar”, “Şərhü hikmətil - eyn”, “Şər-
hü Nəhcil - bəlağə”, “əl - Müqavimət”, “Nihayətül - ehkam”, “Nəhcül - müstərşidin fi üsulid - 
din”, “Vacibül - etiqad”, “əl - İman”, “əl - xülasə”, “Kitabül - əlfeyn” və bunlar kimi yüzlərlə 
belə kitabın müəllifidir. 

 Fazil Miqdad: Fazil Miqdad kimi tanınan Cəmaləddin Əbu Abdullah (Ubeydullah) əl – 
Miqdad bin Abdullah bin Məhəmməd bin Hüseyn bin Məhəmməd əs - Süyuri əl - Hilli əl - 
Əsil Əsədi Əbu Abdullah qəbiləsindən. 

Mötəbər kitablarda Fazil Miqdadın şeyxi və ustadı olaraq yalnız Şəhid - Əvvəli 
(Məhəmməd bin Cəmaləddin Məkki) göstərmişlər. Onun tərcümeyi - halını yazan bəzi alimlər 
isə öz kitablarında Fəxr əl-Mühəqqiqin (Məhəmməd Həsən bin Yusif bin Əli bin Mütəhhər 
Hilli), Seyyid Ziyaəddin Abdullah əl-Əraci və Seyyid Əmidəddinin adlarını qeyd etmişlər. 

Hələ kiçik yaşlarından Quran və islami elmlərə maraq göstərən Fazil Miqdadın ilk mü-
əllimi atası olmuşdur. Daha sonra elm mədəniyyət mərkəzi olan Nəcəfə gedərək fiqh, üsul, 
kəlam elmlərinə yiyələnmiş və ömrünün sonunadək orada yaşamışdır. Sonralar Səlim Xana 
nisbət verilərək “Səlimiyyə” adı ilə tanınan Şərqin ən məşhur mədrəsələrindən birini tikdirmiş 
və uzun müddət orada təlim - tərbiyə ilə məşğul olmuşdur... 

Fazil Miqdad 826/1423-cü il Cəmadiəl - axır ayının 26-sı rəhmətə getmiş və Əmirəl – 
Mumininin (ə.s.)-in rövzeyi-münəvvərəsində dəfn olunmuşdur .  

Əsərləri: “Ədəbül-həcc”, “əl-Ədiyyətu əs-səlasin”, “əl-Ənvar əl-cəlaliyyə”, “əl – İtimad 
fi şərhi vacib əl-itiqad”, “Kənzül - irfan fi fiqhil - Quran”, “Nəzdül - qəvaidil – fiqhiyyə”, 
“İrşad ət-talibin ilə nəhcil - müstərşidin”, “Nəzdül-qəvaidil - fiqhiyyə”, “Şərhü əlfiyyə Şəhidi 
- Əvvəl”, “Təcridül - bəraə fi üsulil-bəlağə” adlı onlarla əsərlərin müəllifidir.  

Bu alimlərin əsərləri istər öz dövründə, istərsədə sonrakı yüzilliklərdə dəfələrlə köçürü-
lərək yayılmış, dünyanın bir çox ölkələrində elmi - tədqiqat işlərinə cəlb edilmişdir. 

Bir daha qeyd etmək vacibdir ki, Hillə qədim elm və mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmış 
və Azərbaycan alimləri orada elmlə, ədəbiyyatla, incəsənətin müxtəlif növlərilə məşğul ol-
muşlar. Onlar vətənə dönərkən həmişə özlərilə qalaq-qalaq qiymətli kitablar gətirmiş, bu yolla 
da elm və kitab mədəniyyətinin inkişafına öz töhfələrini vermişlər. Uzaq ellərdən gətirilən ki-
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tablar köçürülərək yayılmış, məktəb və mədrəsələrdə tədris proqramına daxil edilərək, şəxsi 
kitabxanaların bəzəyinə çevrilmişlər. 
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AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda əlyazmalarla yanaşı biri-bi-

rindən maraqlı, müxtəlif mövzulu çap kitabları mühafizə olunur. Bu kitabların sıralarında na-
dir və ya yeganə ekzemplyar olan əsərlər də mövcuddur ki, onlar həmin kitabların dəyərini 
daha da artırır. Belə kitablardan biri Şəmsəddin Saminin “Qamusül-elmi və fənni” əsəridir. 
Əsər avtobioqrafik və ensiklopedik məna daşıyır. Çox təəssüf ki, əlimizdə olan kitab həmin 
əsərin yalnız ikinci hissəsidir. Kitab türk dilindədir. Həcmi: 250-dən 496-cı səhifəyədəkdir. 
Cildi- tünd yaşıl və açıq yaşıl rəngli mərmər bəzəkli kartondur. Ölçüləri: 14,5x23,6 sm. Əsə-
rin titul vərəqində Azərbaycan dilində qara mürəkkəbli nəstəlik elementli nəsx xətti ilə kitabın 
keçmiş sahibinin adı qeyd olunub: Ağa Kərim Canibekov (Mal xass məşhədi Ağa Kərim Ca-
nibekov). Kitabın sonuna yapışdırılmış narıncı rəngli vərəqdə də qara mürəkkəblə rus dilində 
həmin şəxsin adı qeyd olunub (Эта книга принадлежит Ага Кериму Джанибекову). Alt 
cildin iç tərəfində bəzək məqsədi ilə rəsm olaraq qara mürəkkəblə insan başlı şir təsvir olunub. 
Kitabın titul vərəqində, ərəb qrafikalı yazılarla kitabın adı, müəllifi, müəllifin avtoportreti, 
naşiri və köçürmə yeri qeyd edilib. Kitabın naşiri Baxçasaray şəhərində yerləşən “Tərcüman” 
idarəsi olmuşdur. Çap yeri: “Tərcüman” elektrik mətbəəsi. Çap tarixi: 1906-cı il. Həmin 
vərəqin haşiyəsində narın xətlə verilən məlumata görə, lüğət vaxtı ilə “Tərcüman” və “Millət” 
qəzetində silsilə şəklində çap olunmuşdur (“Tərcüman” və “Millət” ğəzetələrinə qoşulub 
verilür.) Titul vərəqində müəllif tərəfindən əsərə kiçik xülasə də əlavə olunub: “Cümleyi 
əqvam və miləl, ənbiyə, xüləfa, səhabə və mühəddisin kiram, mülük, uməra, uləma, hukəma, 
füqaha, övliya, məşaix, üdəba, şüəra, muarrixin, səyyahin, əshabi hünər və hasil şərq və 
ğərbdə keçmiş və hazırdakı zamanlarda məşhur olanlara dair məlumat və təfsilat verilüb 
dünyamızda mövcud məməlik və büldən, bunların tarixlərinə, əhalisinə, ticarətinə və sair və 
sair şeylərə dair əxbar mufiddəsi hüruf heca ilə bəyan edər lüğət kitabıdır” (7).Yəni, əsər yer 
kürəsində yaşayan bütün ümmətə, peyğəmbərlərə, xəlifələrə, səhabələrə, hədisçilərə, məlik-
lərə, əmirlərə, alimlərə, hökümdarlara, fəqihlərə, övliyalara, şeyxlərə, ədəbyatçılara, şairlərə, 
tarixçilərə, səyyahətçilərə, qəhramanlara, Şərqdə və Qərbdə yaşayıb və yaşayan məşhur şəxs-
lərə, o cümlədən, ölkələrin, məmləkətlərin tarixinə, əhalisinə, ticarətinə və bu kimi digər ma-
raqlı xəbərlərə həsr olunan və əlifba sırası ilə düzülən lüğət kitabıdır. 

 Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu kitab əsərin yalnız ikinci hissəsi olduğu üçün ا ب -
dən ا ن - dək yazılmışdır. Kitab sadə və ciddi tərtibata malikdir. Başlıqlar diqqəti cəlb etmək 
məqsədi ilə nisbətən iri və qalın xətlə yazılıb.  

 Kitabin müəllifi, tənzimat dövrünün nümayəndəsi, tanınmış türk yazıçısı və ensiklo-
pedisti Şəmsəddin Samidir (1850-1904). Maraqlıdır ki, kitabın çap tarixi müəllifin ölümündən 
sonra, 1906-cı ilə təsadüf edilir. Tədqiqat zamanı əldə olan və Sami yaradıcılığına həsr olunan 
türk, alban, rus, ingilis və Azərbaycan ədəbiyyatlarının heç birində müəllifin “Qamusül - elmi 
və fənni” adlı ensiklopedik əsərindən məlumat yoxdur (7,s.11). Müəllifin çap olunmamış 
əsərlərinin mövcudluğunu, o cümlədən, yaradıcılığının böyük bir hissəsinin lüğətçilik mövzu-
larında olduğunu nəzərə salsaq, çox güman ki, bu əsər həqiqətən Samiyə aid olub, lakin tədqi-
qatçıların diqqət nəzərindən qaçırılmışdır. Kitabın Samiyə mənsub olmasının digər göstəricisi 
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də, həmin kitabın titul vərəqində müəllifin avtopartretin həqq olunmasıdır. Həmin avtopartret 
Şəmsəddin Sami ilə bağlı olan digər mənbələrdə təsvir olunan müəllifin şəkli ilə eynilik təşkil 
edir.  

 Belə ki, bu kitab ilk olaraq bizim tərəfimizdən üzə çıxarılmışdır. Bu da Şəmsəddin 
Saminin elmi-bədii irsinin öyrənilməsinə bir töhfədir. Əsər haqqında ilkin elmi-paleoqrafik 
təsvir 2011-ci ildə filoloqiya elmləri doktoru, mərhum Məmməd Adilovun “Əski çap kitabları 
kataloq”unun I cildində filologiya elmləri doktoru Əzizağa Məmmədov tərəfindən verilmiş-
dir. Burada müəllifin, kitabın, mətbəənin adı, nəşr yeri, həcmi və qısa annotasiyası qeyd edilib 
(5, s.222).  

Şəmsəddin Sami Albaniya ərazisində yerləşən Fraşer qəsəbəsində dünyaya göz açmışdı. 
O, öz “Qamusül - Əlam” adlı nəhəng ensiklopedik əsərində öz vətəni olan Fraşerin geniş 
təsvirini vermişdir. Belə ki, bu qəsəbə coğrafi baxımından Yanya vilayətinin Ergiri sancağına 
tabe olan Pirmədi ərazisində yerləşir. Xanələri və məhəllələri ilə birlikdə bu ərazi 7-8 km idi. 
15000 əhalisi, 3 camisi, 1 kilsəsi, 1 ibtidai məktəbi, 2 tədris müəssisəsi, 20-yə qədər dükanı 
olan çarşısı, qünaşırı işləyən bazarı, 3 dəyirmanı, biri bektaşi, digəri sədi təriqətinə məxsus 2 
təkiyəsi vardır. Əhalisinin böyük bir hissəsi müsəlmandır...Yazın havası sərin və sağlam, qışı 
şiddətli və çox vaxt aylarca yollar qardan tutulur. Təpədələnli Əli Paşanın zamanınadək Fra-
şer bəyləri qonaqlıqlarında hacılar tutub ovladlarına mükəmməl surətdə ərəb, fars dillərini öy-
rədirdilər. Fraşer nahiyəsinin özü 28 kənddən ibarətdir. Dağlıq bir yer olub. Əhalisinin böyük 
qismi müsəlman olmaqla çəsarət və şücaətlidir. Əksəri qürbətdə və dövlət xidmətlərində çalı-
şırlar (8, s.3352). 

Saminin tərcümeyi-halını öyrəndikdə, məlum olur ki, atası Xalid bəy, babası Durmuş 
bəy, Beratdan Fraşerə köçmüş Timar bəylərinin nəslindəndir. Anası Əminə xanım Fateh sul-
tan Mehmet və II Bəyazid dönəmi, o cümlədən indiki Korça şəhərinin qurucusu imperator İl-
yas bəyin nəslindəndir. Xalid bəylə Əminə xanımın 1835-ci il izdivacından səkkiz uşaq dün-
yaya gəlmişdir. Sırası ilə Əbdül, Nəfisə, Şərif, Naim, Şahnisə, Sami, Təhsin və Mehmet 
(4,s.2). Əldə olan bütün mənbələrdə müəllifin uşaqlıq illəri eyni verilir: Uşaq ikən 9 yaşında 
(1859) atasını, 11 yaşında anasını (1861) itirmiş Sami Fraşeri böyük qardaşı Əbdül bəyin hi-
mayəsində böyüyür. Əbdül bəy valideynlərin ölümündən sonra ailəsini Yanyaya köçürür. İb-
tidai məktəbini Fraşerdə oxuyan Sami özündən böyük qardaşı olan Naim ilə birlikdə Yanyada 
Zosemiya adlı rum liseyində təhsilini davam edir (1865). Yeni, modern təlimüsullu bu mək-
təbdə Sami şəhərin ən məşhur müəllimləri yanında kimya, riyaziyyat, tarih, astronomiya, o 
cümlədən xarici dillərdən - italyan, fransız, latın, ərəb və fars dillərinə yiyələnmişdir. Səkkiz 
illik məktəbi yeddi ilə bitirən alim (1871) qısa bir müddət Yanyada Məktubi - qələmdə çalış-
mış, daha sonra 1872-ci ildə İstanbula gələrək qardaşı Naim Fraşer ilə birlikdə Mətbuat Qə-
ləmində işləməyə davam etmişdir. Tədqiqat zamanı məlum olur ki, müəllifin yaradıcılıq həya-
tı burada başlayır. Yusuf Akçura, Abdullah Uçman, Ömər Faruk Akün, Agah Sirri Ləvənd, 
Florida Kulla, Fırat Güllü və başqaları onun müxbirlik fəaliyyətini geniş şəkildə şərh edərək 
bir neçə qəzet və dərgilərin adlarını sadalamışlar. Məlumatların çoxu eynidir. Həmin mənbə-
lərdən bəlli olur ki, müəllif məsul vəzifə olaraq baş redaktor kimi ilk öncə “Hadiqa” adlı dər-
gidə çalışmağa başladı. Belə ki, 1873-cü ildə Şəmsəddin Sami 23 yaşında ikən artıq “Hadiqa” 
nın baş redaktoru idi. Türk alimi Əbuzziya Tofiq Sami haqqında (Yeni Osmanlılar. Təsvir - i 
efkar, 11 sentyabr 1910-cu il, say 351, təfrikanöm 208) bəhs edərək yazmışdır ki, Şəmsəddin 
Sami bəy 1873-cü il martın əvvəlləri “Hadiqa” bağlanandan sonra “Sirac” qəzetində müxbir 
və tərcüməçi kimi işləməyə davam etdi (4,s.411). Həmin il Türkiyədə baş verən siyasiyönlü 
hadisə müəllifin həyatına ciddi təsir etmişdir. 1 aprel 1873-cü il tarixində Namiq Kamalın və-
tənpərvərlik ideyalarını tərənnüm edən “Vətən, yaxud Silistra” dram əsəri İstanbulun “Gedik-
paşa” teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Dramın ikinci tamaşası qurtar - qurtarmaz camaat hə-
yacanla “Yaşasın Vətən”, “Yaşasın Kamal” nidaları ilə nümayişə çıxdılar. Nəticədə dramın 
müəllifi tamaşa bitməmiş teatrın binasında həbs edilərək Kipr adasındakı Maqosa zindana 
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salınır. Onunla bərabər Əhməd Midhət, Əbuzziya Tofiq, İsmayıl Həqqi, Nuri bəy kimi tanın-
mış ziyalılar da mərkəzdən sürgün olunurlar (2,s.12). Həmin ərəfədə Yeni osmanlıların lehinə 
xəbərləri işıqlandıran Əbuzziyanın “Sirac” qəzeti bağlanır, onun müxbiri Şəmsəddin Sami isə 
Trablüsqərbə yollanır. Burada qeyd etmək vacibdir ki, Saminin Trablüsqərbə gedişi alimlər 
arasında müzakirəyə səbəb olmuşdur. Yəni, müəllifin 1874-cü ildə bu məkana gəlişi birmə-
nalı qarşılanmamışdır. Belə ki, bir qrup alim onun oraya bir təcrübəli mütəxəsis olaraq dəvət 
olunduğunu göstərir (9, s.520; 4, s.411; 1, s.40). Digər mənbələrə əsasən, Sami yuxarıda işıq-
landırılan hadisələrlə bağlı Əbdülhəmid şahın qəzəbinə uğramış və bu səbəbdən Trablüsqərbə 
sürgün edilmişdir (6,s.1075; 4,s.4; 2, s.215). Elə alimlər də vardır ki, onlar müəllif haqqında 
qısa xarakterli məlumat verərək həmin məkanın adını heç cəkməmişlər (10, s.110;11, s.245) . 
Bir çox müəlliflərin, o cümlədən Şəmsəddin Saminin doğma oğlunun məlumatına əsaslanan 
Yusuf Akçuranın tədqiqatına əsasən, müəllif Trablüsqərbdə türkcə-ərəbcə nəşr olunan “ Trab-
lüs” adlı vilayət qəzetinin sahib və baş redaktoru kimi fəaliyyət göstərirdi. Bir il burada 
çalışandan sonra müəllif İstanbula döndü. 

 1876-cı ildən etibarən Sami yenə Əbuzziya ilə iş birliyi qurur və onun “Mühərrir” adlı 
məcmuənin idarəsi ilə məşqul olur. Daha sonra, 9 fevral 1876-cı il tarixində Mihran əfəndi ilə 
birgə Türk mətbuat tarixində önəmli yer tutan və ilk günlük qəzeti olan “Sabah”ın təsisçisi 
olur və eyni zamanda bir ilə yaxın bu qəzetin baş redaktoru fəaliyyət göstərir (2; 4; 9;). Alban 
tədqiqatçısı Florida Kullanın qeyd etdiyinə görə, bu qəzet 3 yanvar 1877-ci ilədək qəzetin 
256-cı nömrəsinədək nəşr edilmişdir (4,s.4). Sonra bu qəzetin imtiyazı Mihrana keçir. Akçu-
ranın əsərində, Saminin oğlu Əli Saminin dediyinə əsasən, Şəmsəddin Sami ehtiyac baxımın-
dan “Sabah” qəzetinin imtiyazını erməni mənşəli şəxsə, yəni Mihrana satmaq məcburiyyə-
tində idi (10; s.110). Sonralar da “Şəmsəddin Sami bəy, ölümünə gədər mürəttib Mihran 
əfəndinin iqtisadi təhəkkümü altında qalmışdır”(10; s.110).  

1877-ci ilin fevralında Rum əsilli dövlət xadimi, yazıçı və həkim Yannis Sava Paşa 
(1832-1904) Cəzayir - i Bahri Sefid valiliyinə təyin olunmuş və Sami onunla bərabər möhür-
darı olaraq beş ay müddətinə Rodosa qedir (4; 6; 9; 11). Beş ayın tamamında Sami bu 
vəzifədən istefa edir. Bu ərəfələr Rus - türk muharibəsinə təsadüf edilir. Mənbələrdən bəlli ol-
duğu kimi, Sami oradan Yanya ərazisinə keçir və Abidin Paşanın qurduğu müfəttiş komis-
siyasında bir neçə ay katiblik vəzifəsində çalışır (2,s.215; 4, s.412;). Muharibə bitəndən sonra 
müəllif yenidən İstanbula dönür və “Tərcüməni - Şərq” qəzetində baş redaktor işləyir. Burada 
müəllif “Şundan-bundan” başlığı altında olan publisistik məqalələrinə görə “şundan -bundaçı” 
ləqəbini almışdır (4; s.412). 

 Berlin Konqresinin qərarlarından və Ayastefanos sazişindən (1978) sonra Arnavud 
torpaqlarının bir qisminin paylaşmasına qarşı çıxan və öz fəaliyyətini daha da qüvvətləndirən 
“Arnavud İttifaqı”nın (Prezren Arnavud Cəmiyyəti) siyasi aksiyalarında da fəal iştirak edən 
(cəryanın təsiscilərindən biri Saminin böyük qardaşı Əbdül bəy olmuşdur) (4,s.412; 9,s.520;) 
Sami Fraşeri İstanbul mətbuatında albanlar haqqında bəzi ittihamlara qarşı yazılar yazaraq, 
arnavudluların Osmanlı dövlətindən ayrılmaq istəmədiyini izah etməyə çalışırdı (9,s.520).  

Bu sıralarda qurulan digər cəmiyyət “Cəmiyyəti Elmiyye-i Arnavudiyye” idi (1878). 
Arnavud ziyalıları tərəfindən qurulan, Alban mədəniyyətinə və elminə böyük töhfə verən bu 
dərnəyin məqsədi arnavudça yazılmış, ya da başqa dillərdən alban dilinə tərcümə edilmiş də-
yərli əsərləri nəşr edib onları albanlar arasında təbliğ etmək idi (1,s.23). II Əbdülhəmidin 
icazəsi ilə İstanbulda qurulan bu qurumun başında yenə də Saminin böyük qardaşı Əbdül bəy, 
Sami özü, Vasa əfəndi və Yovan Vretua adlı ziyalı şəxslər dururdular (4,s.412). Həmin cə-
miyyətin nəzdində Şəmsəddin Sami tərəfindən bir neçə ay ərzində latın qrafikası əsasında tər-
tib olunan arnavud dilinin əlifbası təşkil olunur və məkan olaraq İstanbulda tərtib edildiyinə 
görə bu əlifba “İstanbul əlifbası” adlandırılır. 

1878-ci ilin oktyabrında Saminin iş yeri olan “Tərcüməni - şərq” qəzeti bağlanır. Sami, 
fəaliyyətini davam edərək 1880-cı ildə “Ailə” məcmuəsinin qurucusu və müəllifi olur. 16 
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səhifəni əhatə edən bu jurnal, adından bəlli oduğu kimi, daha çox öz ətrafına qadın audito-
riyasını toplayırdı. Jurnalın yalnız 3 nömrəsi, digər mənbələrdə əsasən 4 nömrəsi dərc olundu. 
Şəmsəddin Saminin başqa bir məcmuəsi də “Həftə” dergisi idi (1881-1882) (9;6;4). Yəni, 
bunun da təsisçisi və redaktoru Sami idi. Geniş aspektə fəaliyyət göstərən bu jurnal müxtəlif 
mövzuları, o cümlədən ədəbiyyat və incəsənət mövzularını əhatə edirdi (1,s.62). “Həftə” 5 ay 
davam etdikdən sonra 20-ci nömrəsində bağlandı. Məcmuənin bağlanmasından sonra Sami 
müxbirlik fəaliyyətinə son qoydu.  

 Qeyd etmək vacibdir ki, 1880-cı ildə Saminin həyatının əsas məqamı da baş vermişdir. 
O, II Əbdülhəmidin dəvəti ilə saraya çağrılaraq Hərbi Müfəttişlik komissiyasına katib təyin 
olundu. Tədqiqatçılar Saminin həyatında olan bu dəyişikliyi xüsusi qeyd edirlər. Bu vəzifə 
tədqiqatçıların nəzərincə Samiyə ömrünün sonunadək ona nisbətən rahat həyat tərzi yaradaraq 
mühüm əsərlərə imza atmağa şərait yaratdı. Belə ki, ömrünün axırınadək bu vəzivədə ikən 
müəllif bütün enerjisini və diqqətini Türk mədəniyyəti, dili, ədəbiyyatı, lüğətləri kimi önəmli 
mövzulara vermiş və hal - hazırda da önəmini mühafizə edən “Qamusi - Fransəvi”, “Qamusül 
- Əlam”ı, “Qamusi - Ərəbi”, “Qamusi - Türki” kimi lüğətləri və digər sözlük, dilçilik və dərs-
lik kitabları, şərhləri, tərcümələri yazmışdır. Bunların sıralarında 1890-cı illərin sonlarında 
“Sabah” qəzetində Türk ədəbiyyatı və türk dilinin təməl məsələləri üzərində yazdığı aktual və 
ciddi məqalələri xüsusi qeyd etmək vacibdir. Akçura öz kitabında yazdığı kimi, Sami öncə bu 
qurumda ikinci katib, bir müddət sonra isə baş katib vəzifəsinə keçmişdir (10, s.111). Nihad 
Sami Banarlı isə Şəmsəddin Saminin baş katiblik vəzifəsinə keçməsinin dəqiq tarixini gös-
tərərək onu 1893-cü il kimi qeyd etmişdir (6,s.1074). Türk mədəniyyətinə və elminə xidmət 
edən Şəmsəddin Sami 1885-ci ildə öz yaradıcılığına görə “İftixar” medalı ilə təltif olunaraq 
“Ulə sınifi-sanisi” rütbəsinə (9, s.520; 4, s.413), 1894-cü ildə isə yenidən mükafatlandırılaraq 
“Ulə sınif-i əvvəl” rütbəsinə yeyələnmişdi (9, s. 520). 

 Sami Fraşerinin evlilik həyatına gəlincə, o, 33 yaşında, 1883-cü ildə Ədrəmitli Kazəs-
kər Səadəddin əfəndinin qızı Əminə xanımla ailə həyatı qurur (4,s.7). Digər mənbələrdə bu 
tarix 4 may 1884-cü il kimi göstərilir (1,s.43; 9,s.520; 11,s.244) və ya sadəcə 1884-cü il kimi 
göstərilir (4, s.411). Saminin həmin izdivacdan Samiyə, Əli Sami, Sədiyə, Sədi adlı dörd öv-
ladı olur. Burada qeyd etmək vacibdir ki, Saminin ikinci övladı Əli Sami məşhur Türk idman-
çılarından olmuşdur. Böyük qızı Samiyə xanım 1901-ci ildə Tevfik Paşanın kabinetində Ma-
liyyə, Təhsil və Vəqflər nazirliyində çalışan Rəşid Ərərlə ailə qurur və bu evlilikdən Mehmet 
və Əminə adlı iki uşağı olur. Aqah Sirri Ləvənd öz monoqrafiyasında Saminin qızı Samiyə 
haqqında yazaraq onun atasının yazılarında yardımçı olduğunu da qeyd etmişdir (1, s.96). 
İkinci qızı Sədiyə xanım həkim - radioloq Neşet Beken ilə ailə qurur. Bu evlilikdən bir qızı 
olur. Digər oğlu Sədi on səkkiz yaşında vəfat etmişdir. 

1892-ci ildə uzun sürən xəstəlikdən Saminin həyat yoldaşı Əminə xanım vəfat edir.  
Şəmsəddin Sami isə 18 iyun 1904-cü ildə 54 yaşında vəfat etmiş və Erenköydəki 

Səhrayicədid məzarlığında dəfn edilmişdir (5,s.520; 4, s.413). Lakin 1968-ci ildə məhrumun 
nəşi Feriköydəki ailə qəbiristanlığına köçürülmüşdü (5,s. 520). 
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Rana Iskenderli  
The "Gamusul - Science and Science" by Shamsaddin Sami 
Shamsaddin Sami was an Albanian born Turkish writer and encyclopeadist Compiled 

dictionaries, already at that gained great popularity. 
This article is devoted to the “Gamusil elmi ve fenny” , dictionary, which has not yet 

been studied. 
 This study, conducted for the first time, will contribute to the study of creativity itself.  

 
 Рена Искендерли 
Произведение Шамсаддин Сами «Камусуль – елми ва фанни» 
Ш. Сами был турецким писателем - энциклопедистом албанского происхождения. 

Его словари были очень популярны долгое время. 
Данная статья посвящена изучению «Камусуль – елми ва фанни» словарю, 

который до сих пор ни кем не был исследован. 
 Эта работа впервые была проведена нами. 
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