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Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik 
yubileyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
 

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

İmadəddin Nəsimi Azərbaycan xalqının ümumbəşər mədə-
niyyətinə bəxş etdiyi qüdrətli söz ustalarındandır. O, Şərqin zən-
gin mədəni-mənəvi sərvətləri üzərində ucalmış və bədii söz sə-
nətinin son dərəcə qiymətli incilərini meydana gətirmişdir. 
Mütəfəkkir şairin dərin poetik fikirlərlə fəlsəfi görüşlərin vəhdə-
tində olub, dövrün elmi-fəlsəfi düşüncəsinin aydın ifadəçisinə 
çevrilmiş müstəsna əhəmiyyətli ədəbi irsi qədim köklərə və çox-
əsrlik 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 unudulmaz şairin misilsiz 
xidmətləri vardır. Nəsiminin mənbəyini xalq ruhundan almış 
parlaq üslubu orta əsrlər Azərbaycan dilinin məna imkanlarını 
bütün dolğunluğu və rəngarəngliyi ilə əks etdirir. Sənətkarın ya-
radıcılığı bir sıra xalqların bədii-ictimai fikrinin inkişafına qüv-
vətli təsir göstərmişdir. 

Nəsimi irsinin Azərbaycan xalqının mənəviyyat xəzinəsin-
də layiqli yerini tutması ötən əsrin 70-ci illərində öz geniş fəa-
liyyəti sayəsində tarixi-mədəni dəyərlərimizə münasibətdə əsaslı 
dönüş yaratmış ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bilava-
sitə bağlıdır. Məhz ulu öndərin təşəbbüsü ilə Azərbaycan ədə-
biyyatının görkəmli nümayəndələrindən ilk dəfə Nəsiminin 600 
illik yubileyi YUNESKO-nun tədbirləri siyahısına daxil edilmiş 
və 1973-cü ildə beynəlxalq miqyasda qeyd olunmuşdur. 
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Həmin dövrdən etibarən Nəsimi irsinin və bütövlükdə klas-
sik Azərbaycan mədəniyyətinin daha əhatəli araşdırılması istiqa-
mətində mühüm addımlar atılmışdır. Nəsiminin yaradıcılığı artıq 
milli-mənəvi varlığımızın ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətində Nəsiminin yadda-
qalan 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 qərar-
gahında Nəsiminin vəfatının 600 illiyinin qeyd edilməsi və 
2018-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə Nəsimi şeir, incəsənət və 
mənəviyyat festivalının təntənəli şəkildə keçirilməsi ölməz şai-
rin xatirəsinə dərin ehtiramın ifadəsi hesab oluna bilər. 

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

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

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

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti böyük 
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 650 illik 
yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planının hazırlanıb həyata ke-
çirilməsini təmin etsin. 

 
İlham Əliyev, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 15 noyabr 2018-ci il 
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Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilin “Nəsimi ili”  
elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı 
 

Azərbaycan xalqının çoxəsrlik ənənələrə malik bədii və fəl-
səfi fikrində dərin iz qoymuş mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsimi-
nin zəngin irsi bu gün də insanların mənəvi-əxlaqi kamilləşmə-
sində mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Şərq xalqlarının mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməx-
sus layiqli yer tutan Nəsimi yaradıcılığı uzun illərdən bəri el-
mi-ədəbi fikrin diqqət mərkəzindədir. Şairin irsinin ölkəmizdə 
sistemli tədqiqi və təbliği ümummilli lider Heydər Əliyevin tə-
şəbbüsü ilə Nəsiminin 600 illik yubileyinin keçirildiyi vaxta tə-
sadüf edir. Böyük söz ustasının 600 illiyinin YUNESKO-nun 
görkəmli şəxsiyyətlərin və əlаmətdаr hadisələrin yubileyləri si-
yahısına daxil edildiyi və beynəlxalq miqyasda qeyd olunduğu 
həmin dövrdən etibarən Nəsimi ilə bağlı çox sayda araşdırma-
lar aparılmışdır. Qüdrətli şairin yaradıcılığının üzə çıxarılan əl-
yazma nüsxələri əsasında öyrənilməsi Azərbaycan dili və ədə-
biyyatı tarixinin tədqiqində 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 ölkə kitabxanalarına hədiyyə edilmişdir. 

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

2017-ci ilin may ayında Parisdə YUNESKO-nun baş qərar-
gahında Nəsiminin vəfatının 600 illiyi qeyd edilmiş, 2018-ci ilin 
sentyabr ayında ölkəmizdə ilk dəfə Nəsimi şeir, incəsənət və 
mənəviyyat festivalı keçirilmişdir. 
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2019-cu ildə Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi tamam 
olur. Azərbaycanın ədəbi-mədəni fikir tarixinin bu əlamətdar ha-
disəsinin dövlət səviyyəsində layiqincə qeyd edilməsi məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Böyük Azərbaycan 
şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi 
haqqında” 2018-ci il 15 noyabr tarixli 689 nömrəli Sərəncamı ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə müvafiq təd-
birlər planının hazırlanıb həyata keçirilməsi tapşırılmışdır. 

Nəsimi irsinin müasir humanitar düşüncənin tələbləri kon-
tekstində aktuallığını, milli mədəni-mənəvi dəyərlərin təbliği ba-
xımından xüsusi əhəmiyyətini nəzərə alaraq və Azərbaycan Res-
publikası 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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Sona Vəliyeva 
filologiya elmləri doktoru 

 
MÜSABİQƏDƏN MÜSABİQƏYƏ  

(Ön söz) 
 
Nə xoş ki, xalqımızın dəyərə çevrilmiş, bütün yaradıcılığı 

və şəxsiyyəti ilə birgə böyük məna yükü ehtiva edən müstəsna 
şəxsiyyətləri var. Belə ədəbi rəmzlərimiz, miqyaslı şəxsiyyətlə-
rimiz zaman keçdikcə millətimiz və dünya üçün daha artıq ma-
hiyyət kəsb edirlər. İmadəddin Nəsimi də elə böyük şəxsiyyət-
lərdəndir ki, bütün yaradıcılığında bəşəri düşüncəni, cahanşümul 
olmağın yollarını göstərirdi.  

Cənab Prezident İlham Əliyevin 2019-cu ilin “Nəsimi ili” 
elan edilməsi haqqındakı Sərəncamı Azərbaycanın dünyəvi, bə-
şəri ideyalarla yaşayan bir ölkə olduğunu növbəti dəfə daha ge-
niş planda sübut elədi. Çünki Nəsimi ideyaları ilə yaşamaq 
dünyanı vahid vətən kimi qəbul etmək, göy üzünü böyük bir çə-
tir sanmaq, yer üzünü hüdudsuz bir meydan hesab etmək de-
məkdir. Əgər Nəsimi yaradıcılığının mahiyyətinə fikir versəniz, 
dünyanın hüdudsuz miqyasını daha bariz görəcəksiniz, eyni za-
manda onun şeirindəki ideoloji güc sayəsində aşıb-daşan təlqin 
ruhunu – cəng, çağırış, haray ab-havasını duyacaqsınız. Bu elə 
bir ruhdur ki, orta əsrlərin bir qədər süst, bir qədər də fani ruhu-
na, əhvalına tam uyğun gəlmir, insanı ölməzliyə, sabaha, daha 
artıq insanlaşmağa, öz varlığıyla qüvvətlənməyə çağırır. Bu gün 
Qarabağ dərdimiz var, bizə bir xalq kimi özünəinam, özümüzü 
bəşərin əşrəfi saymaq cəsarəti, İnsanın ali bir qüvvənin parçası 
olmaq təlqini gərəkdir. Çünki o cür ruh, özünəinam, dünənin-
dən, yaşadıqlarından yorulmamaq bu gün bizim üçün bir millət 
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olaraq çox lazımdır. Bu mənada da “Nəsimi ili” həm də xalqımı-
za sarsılmaz Nəsimi ruhu aşılayır.  

Bildiyiniz kimi, artıq ənənəvi olaraq ölkəmizdə Nəsimi – 
Şeir, İncəsənət və Mənəviyyat Festivalı keçirilir, ədibin yaradı-
cılığına həsr olunan müxtəlif təyinatlı müsabiqələr baş tutur. 
Ötən il böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik 
yubileyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı bu gün dahi ədiblə bağlı görülməkdə 
olan işlərin həyata keçirilməsi üçün olduqca uğurlu və məq-
sədyönlü başlanğıc idi. Və cənab Prezident digər ədiblərimiz ki-
mi Nəsimi yaradıcılığına da dəqiq, dürüst qiymət verərək Sərən-
camda qeyd edirdi: “İmadəddin Nəsimi Azərbaycan xalqının 
ümumbəşər mədəniyyətinə bəxş etdiyi qüdrətli söz ustaların-
dandır. 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 Azərbay-
can ədəbiyyatı tarixində xüsusi mərhələ təşkil edir. 

Nəsimi dünya poeziyasının ən kamil nümunələri sırasın-
da 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 unudulmaz şai-
rin misilsiz xidmətləri vardır. Nəsiminin mənbəyini xalq ru-
hundan almış parlaq üslubu orta əsrlər Azərbaycan dilinin 
məna imkanlarını bütün dolğunluğu və rəngarəngliyi ilə əks 
etdirir. Sənətkarın yaradıcılığı bir sıra xalqların bədii-ictimai 
fikrinin inkişafına qüvvətli təsir göstərmişdir”. 

Unutmaq olmaz ki, Nəsimi yaradıcılığına ən böyük, dürüst 
qiymət verənlərdən biri də ümummilli lider, ulu öndər Heydər 
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Əliyev olmuşdur. Ulu öndər hər zaman işləri ilə örnək olur, 
klassiklərimizə qayğısını əməli müstəvidə göstərirdi. Məhz 
Ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Nəsiminin 600 illik yubileyi 
YUNESKO-nun tədbirləri siyahısına daxil olunmuş və 1973-cü 
ildə beynəlxalq miqyasda qeyd edilmişdir. Heydər Əliyevin tap-
şırığı ilə Nəsiminin məzarı bərpa olunmuş, Şairin portretini bər-
pa etmək üçün beynəlxalq müsabiqə elan edilmiş, gözəl bir film 
yaranmışdır. Dahi ədibin – Nəsiminin böyük miqyasda təbliği, 
əsərlərinin dünya miqyasında çapı və ən əsası, ardıcıl tədqiqata 
cəlb olunması da onun irsinə Ulu öndərin qayğısı nəticəsində re-
allaşıb. Bütün bunlar tariximizin, ədəbi-mədəni həyatımızın sə-
hifələrində Ulu öndərin çoxsaylı silinməz izlərindəndir.  

Biz də bu il “Kaspi” qəzeti və “Kaspi” Təhsil Şirkəti ola-
raq Nəsimi yaradıcılığına həsr edilmiş “Əbədiyyət günəşi” adlı 
məqalə müsabiqəsi elan etdik. Və onu da vurğulayaq ki, müsabi-
qə bu il Nəsimi yaradıcılığına həsr olunmuş ilk məqalə müsabi-
qəsi idi. “Kaspi” qəzeti və “Kaspi” Təhsil Şirkəti indiyə qədər 
Hüseyn Cavid, Məmməd Araz və Mübariz İbrahimova həsr edil-
miş yazı müsabiqələri keçirib, qaliblər pul və diplomla mükafat-
landırılıblar, müsabiqəyə göndərilən yazılar isə “Kaspi nəşrləri” 
seriyasından kitab şəklində işıq üzü görüb. Yeri gəlmişkən onu 
da qeyd edək ki, “Kaspi nəşrləri” seriyasından müxtəlif məz-
munlu kitablar maarifçilik məqsədi ilə nəşr edilərək oxucuların 
ixtiyarına verilmişdir. 

 “Əbədiyyət günəşi” adlı müsabiqəyə elmi və publisistik 
məqalələr qəbul edilirdi. Təqdim edilən əsərlər nasimimusabiqe-
sikaspi@gmail.com elektron ünvanına göndərilirdi.  Müsabiqədə 
iştirak edəcək namizədlər üçün yaş məhdudiyyəti qoyulmamışdı. 
Məqalələrin həcmi 5.000–30.000 (beş–otuz min) işarə (probel-
siz) olmalı idi, əsər qəbulu 2019-ci ilin 21 yanvarından həmin 
ilin 20 mayına qədər davam etdi. Daha sonra əsərlər nəsimişü-
nas, şərqşünas alimlər, filoloji fikrimizin aparıcı şəxsiyyətləri, 
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habelə ədəbi qəzet redaktorlarından ibarət olan peşəkar münsif-
lər tərəfindən qiymətləndirildi.  

Sonda bütün qalibləri “Kaspi” qəzeti və “Kaspi” Təhsil 
Şirkəti adından ürəkdən təbrik edir, onlara yaradıcılıq fəaliyyət-
lərində uğurlar diləyirik. Məqalələrini müsabiqəyə göndərən di-
gər iştirakçılara təşəkkürümüzü bildiririk. Eyni zamanda müsa-
biqə müddətində əsərlərin qiymətləndirilməsi işlərində xüsusi 
tələbkarlıqla fəaliyyət göstərən münsiflər heyətinin üzvlərinə də 
dərin minnətdarlığımızı çatdırırıq... 
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Nəzakət Məmmədli 
 

NƏSİMİ ŞEİRİNDƏ ƏTTARIN ƏTRİ 
(Şeyx Fəridəddin Əttar və Seyid İmadəddin Nəsimi 

yaradıcılığında irfani və poetik paralellər) 
 

Giriş 
Təsəvvüf ədəbiyyatının formalaşmasında müstəsna xidmət-

ləri olan Şeyx Fəridəddin Əttarın zəngin və çoxşaxəli yaradıcılı-
ğı öz dövründə və sonrakı əsrlərdə yaşayan şairlər üçün ilham 
qaynağı olmuş, şairin istər məsnəvilərinə, istərsə də divanındakı 
şeirlərinə çoxsaylı nəzirələr yazılmışdır. Bir çox hallarda müxtə-
lif şairlər Əttarın obraz və süjetlərindən faydalanmış, əsərlərinə 
təlmih və işarələr etmişlər. Əttar yaradıcılığı Azərbaycan ədə-
biyyatının inkişaf və zənginləşməsində böyük rol oynamış, 
xüsusilə də təsəvvüf ədəbiyyatımız ən çox Əttarın əsərlərindən, 
rəmz və məcazlar sistemindən faydalanmışdır. 

Azərbaycan təsəvvüf ədəbiyyatının ən görkəmli şəxsiyyət-
lərindən olan Nəsimi özündən öncəki şairlərin yaradıcılığına də-
rindən bələd olmuş və onlardan bəhrələnmişdir. “Nəsimi döv-
rünün ədəbi ənənələrinin ən layiqli müdavimlərindən biri idi. 
Nəsiminin qəzəli Əttarın təsəvvüfi şeirindən, Nizaminin nəzmin-
dən və Mövlana və onun vəcdindən rəng və qoxu almışdır. Şeir 
sənətində Nizaminin məqamı Nəsiminin idealı olmuş və o bu 
yüksək dərəcəyə çatmaq arzusunu daşımışdır” (Məmmədzadə, 
1997, s. 67). 

Nəsimi də əksər mütəsəvvif şairlər kimi Sənai-Əttar-Rumi 
məktəbinə bələd olmuş, istər fars, istərsə də türkcə divanlarına 
bu məktəbə xas olan rəmz və məcazlar sistemindən, obraz və 
süjetlərdən yararlanmışdır. 

 
Nəsimi və Əttarın farsca divanlarının müqayisəsi 
Nəsiminin türkcə divanında Əttar yaradıcılığı ilə bir çox pa-
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ralellər tapmaq mümkün olsa da, hər iki şairin arasında şeiriyyət 
və ideya baxımından bənzərlikləri ən bariz şəkildə müşahidə et-
mək üçün ilk növbədə Əttarın divanı ilə Nəsiminin farsca diva-
nını müqayisəli şəkildə araşdırmaq gərəkdir. 

Divan şairləri əsrlər boyunca səs, ritm və harmoniyanı tə-
min etmək üçün şeirlərində rədif və qafiyədən sıx istifadə etmiş-
lər. Çünki şeirdə rədif və qafiyənin olması onun həm qulağa xoş 
gəlməsini təmi edir, həm də yaratdığı musiqi ahəngi ilə oxuyan 
şəxsin ədəbi zövqünü oxşayır. Şeirin hər beytinin sonunda olan 
səs və söz bənzərliklərinin təkrar edilməsi şəkil və ahəng baxı-
mından ona etibar qazandırır. Belə ki, divan şeirində, xüsusilə 
də qəzəllərdə işlədilən rədiflər bir çox hallarda qəzəlin mövzu-
sunu müəyyənləşdirir (Çinarcı, 2010). 

Bizcə, bu fikir çox doğrudur. Çünki bir divan şairinin işlət-
diyi rədiflərə baxdıqda onun poeziyasının mövzu və ideya xüsu-
siyyətləri barədə çox şey demək mümkündür. 

Əttarın yaradıcılığında ən çox işlətdiyi rədiflərdən biri “Nə-
qoncəd”dir (Sığmaz). Şair 5 qəzəlində bu rədifdən istifadə edir. 
Bu rədif şairin dünyaya, maddi aləmə sığmayan böyük ruhunun 
harayını, dərin hisslərini, mistik yaşantılarını ifadə edir. Tə-
səvvüfi terminologiyada bədən, cisim lətif ruhun ayağına bağla-
nan qandallara (Seyid Yəhya, 2014, s. 22), bəzən də ruhun ayaq-
qabısına (“nəleynin”) bənzədilir. “Kamillik dərəcəsinə yetişən 
və öz vücudunun cövhərini ərəzdən təcrid edən şəxslər müqəd-
dəs vadidə nəfs və qəlb nəleynini ruhun ayağından çıxarırlar” 
(Məmmədli, 2011, 91). Ayaq böyük olduqca ayaqqabı onu daha 
çox sıxır. Böyük ruh sahibləri də bu maddi aləmin sərhədlərinə 
sığmır, dünya onlara dar gəlir. 

“Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam” deyən 
Nəsimidə də maddi aləmə, dünyaya, şeirə, sözə sığmazlıq mo-
tivləri üstünlük təşkil edir. Hətta bu sığmazlıq şairin yaradıcılığı-
nın leytmotivini təşkil edir. Nəsimi irsinin yorulmaz araşdırıcısı, 
tanınmış nəsimişünas alim Səadət Şıxıyeva Əttarın “Nəqoncəd” 
(“Cana, hədis-e hosnət dər dastan nəqoncəd // Rəmzi ze raz-e 
eşqət dər səd zəban nəqoncəd”) qəzəli ilə Nəsiminin məşhur 
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“Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam” rədifli qə-
zəlini müqayisə edərək yazır: “Əttara görə “bəyan”a (“şərhə”) 
sığmayan yarın eşqinin vəsfidir. (“Nişan” sözü ilə bağlı xüsusiy-
yət təkrarlanır). Nəsimi isə ayrı bir mövqedən – yer və göyün, 
eləcə də bu ikisinin arasında olanların əsl mahiyyətinin şərhə 
(bəyana) sığmadığını deyir” (Şıxıyeva, 2000, s. 49).  

Əttar: 
 

  ر جسم و جان نگنجدرویت د جانا شعاع
  (Əttar, 1381, s. 236)  وآوازه جمالت اندر جھان نگنجد

 
(Ey can, üzünün şüası cism və cana sığmır; 
Camalının avazı bütün cahana sığmır.) 
 

Nəsiminin “Nəqoncəm” (Sığmaram) rədifli qəzəli də məna 
və məzmun etibarilə Əttarın “Nəmigoncəd” (Sığmır) və “Nə-
qoncəd” rədifli qəzəlləri ilə səsləşir: 

 
  اسرار تو در زبان نمیگنجد

  (Əttar, 1381, s. 236) اوصاف تو در بیان نمیگنجد و
 

(Sənin sirlərin dilə-ağıza sığmır, 
Sənin vəsfin sözə-bəyanə sığmır.) 
 

Nəsiminin türkcə divanındakı məşhur “Sığmazam” qəzəli-
nin farsca qarşılığı olan, məna, ideya, rədif baxımından bu qə-
zələ uyğun gələn “Nəqoncəm” (Sığmaram) rədifli qəzəlində də 
Əttarla səsləşən məqamlar vardır. Nəsimi: 

 
  المکانم در المکان نگنجم من گنج

  (Nəsimi, 1972, s. 234) تر ز جسم و جانم در جسم و جان نگنجم بر
 

(Mən məkansız bir xəzinəyəm, məkansızlığa da sığmaram;  
Cisimdən və candan üstünəm, cismə və cana sığmaram!) 
 

Hər iki şairdə sığmazlıq anlayışı bənzər mövqedən verilsə 
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də, Əttarda vəsf edilən, məkanın, zamanın fövqündə duran sub-
yektdir, üçüncü şəxsdə verilir; Nəsimidə isə vəsf olunan və vəsf 
edən arasında fərq ortadan qalxmışdır, şair məbudu ilə özünü 
ayırmır, şeirlərində ilahi vüsal məqamının hiss və həyəcanını 
ifadə edir. 

 
Əttar və Nəsimidə rindlik və qələndərilik 
Məşhur İran tədqiqatçısı Əbdülhüseyn Zərrinkub Əttarın 

qələndəriliklə bağlı qəzəlləri barədə yazırdı: “Əttarın əksər ari-
fanə qəzəllərində də qələndərilik rəngi tapmaq mümkündür, şair 
ilahi şövq və məstlik sonsuzluqlarına baş vurur. Qələndərilik ru-
hu, bixudi (özündən, nəfsindən, cismindən uzaqlaşmaq, sıyrıl-
maq) sədası verir və insanın zahir aləmini xarab edir, onu bütün 
nəsihətlərdən və cismani bağlardan xilas edir. Qələndərə sov-
miə pirinin yerini, yolunu nişan verən tərsabeçə obrazı olur; 
sovmiənin piri, yəni mürid əksər hallarda sərməst və özündən 
xəbərsiz halda məscidə və ya sovmiəyə daxil olur və zahidlər 
onun qarşısında heyran qalaraq zünnar bağlayırlar. Tamah, 
dünyəvi istəklərin rəmzi olan mənlik zaviyəsindən (zavieyi-xudi) 
xərabat dünyasına qədəm qoyurlar”. (Zərrinkub, 1373). 

Doktor Əbdülhüseyn Zərrinkubun qeyd etdiyi kimi və bi-
zim də şəxsi qənaətimizə əsasən, Əttar bu qələndəriliyi içində 
yaşamış, sufilərin “zahirən baxəlq, batinən bahəqq” (zahirdə 
xalqla, batində Haqq ilə) konsepsiyasına əsasən, seyrü-süluku, 
mənəvi kamilləşmə yolundakı yaşantılarını, daxili hisslərini in-
sanlardan, kütlədən gizli yaşamışdır. “Bazarda, əczaxanada 
onunla həmsöhbət olan insanlar onun içindəki tufanlardan xə-
bərsiz olmuşlar” (Zərrinkub, 1371). 

Fikrimizcə, Əttarı xarakter olaraq təsvir etsək, onu daha çox 
təmkin əhli olan sufilərdən hesab edə bilərik. Şair yalnız bir sıra 
qəzəllərində “kəşfi-əsrar” edərək ilahi sirləri açıqlayır: 

 
  ّبار دگر پیر ما مفلس و قالش شد

  ٍدر بن دیر مغان ره زن اوباش شد     
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  میکدۀ فقر یافت، خرقۀ دعوی بسوخت
  (Əttar, 1381, s. 285) فر در دو جھان فاش شددر ره ایمان بک

 
 (Yenə də müflis və qəllaş oldu,  
Muğların məclisində yolkəsən oldu.  
 

Fəqirlik meykədəsini tapdı, dava (döyüş) paltarını yandırdı.  
İman yolunda küfr, kafirlikdə ittiham edilərək, hər iki aləm-

də faş (rüsvay) oldu.) 
 

Maraqlıdır ki, şair bir çox hallarda rindlik və qələndərilik 
anlayışlarını ya birləşdirir, ya da paralel olaraq işlədir: 

 
  دل دست بھ کافری بر آورد
  وآیین قلندری بر آورد

 
  ّقرایی و نایبی نمی خواست

 . (Əttar, 1381, s. 263) ّرندی و مقامری بر آورد
 

(Ürək kafirliyi tapdı,  
Qələndərilik ayinini öyrəndi.  
 
Qürrəlik və naibliyi istəmədi,  
Rindliyi və dərvişliyi tapdı, seçdi.) 
 
Bir din alimi, Quran əhli olan Nəsiminin də müəyyən bir 

dövrdən sonra qələndərilik libası geydiyi (bax: Şıxıyeva, 1996, 
s. 65-66) məlumdur. 

 Nəsimi qəzəllərinin əksəriyyətinə isə daha çox Mövlana 
Cəlaləddin Ruminin “Divani-Kəbir” və ya “Divani-Şəms” adlı 
böyük divanındakı çoşqun ruh halı, ilahi vəcd, yüksək emosio-
nallıq hakimdir. 

Əttarın divanında Haqqa qovuşmuş, mənəvi yolçuluğunu 
başa vurmuş bir salikin təmkinli ruh halı üstünlük təşkil etsə də, 
məzmunca rindlik əhvali-ruhiyyəsini ifadə edən bir çox şeirləri 
vardır: 
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  ره میخانھ و مسجد کدام است
  کھ ھر دو بر من مسکین حرام است

 
  نھ در مسجد گذارندم کھ رند است

   (Əttar, 1381, s. 181)  ّنھ در میخانھ کین خمار خام است
 

(Meyxanə və məscidin yolu hansıdır? 
Ayıra bilmirəm, çünki hər ikisi mən yazığa haramdır.  
 
Nə məscidə gedə bilirəm, nə meyxanəyə. Məscidə gedəndə 

deyirlər ki, rinddir,  
Meyxanədə isə deyirlər ki, bu xam sərxoşdur!) 
 

   امروزمرا کعبھ خرابات است
  (Əttar, 1381, s. 181)  حریفم قاضی و ساقی امام است

 
(Mənim Kəbəm xərabatdır bu gün; 
Həmsöhbətim qazıdır, imamım isə saqidir.) 
 

  دیر مغانھ یافتم دوش درون صومعھ
   (Əttar, 1381, s. 628)راھنمای دیررا پیر یگانھ یافتم 

 
(Dünən sovmiə içində muğlara xas olan deyr tapdım; 
Deyrin başçısının, yolgöstərəninin yeganə (tək, tayı-bəra-

bəri olmayan) pir olduğunu öyrəndim.) 
 

Nəsiminin farsca şeirlərində Əttarda olduğu kimi, rindlik 
motivləri üstünlük təşkil edir: 

 
  ما مرید پیر دیر و ساکن میخانھ ام

   بیما نھ امکشان ساغر و ھمدم دردی
 

  سافست و وصل یار و کنج میکدھتا می 
 .  (Nəsimi, 1972, s. 214) و کعبھ بتخانھ ایم بی نیاز از خانھ قاه
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 (Biz deyr müridi və meyxanə sakiniyik,  
Sağər və qədəh əhlinin dərd həmdəmiyik.  
 
Nə qədər ki saqinin meyi, yarın vüsalı və meyxanə küncü var,  
Xanəgah, Kəbə və bütxanəyə ehtiyacımız yoxdur.) 
 

Göründüyü kimi, Əttar deyrin piri, “yeganə pir, tayı-bərabəri 
olmayan mürşid” obrazını canlandırır. Nəsimi isə özünün deyrdə 
mürid, başçı olduğunu bildirir. Əttar və Nəsiminin mövqeyi fərqli 
olsa da, “meyxanə”, “sovmiə”, “pir”, “deyr” anlayışları hər iki 
şairin şeirində bənzər məna və məzmunda təqdim edilir. 

 
Əttar və Nəsimidə nuri-Məhəmmədiyyə ideyası və Əhli-

beyt sevgisi 
Nəsimiyə görə, Məhəmməd peyğəmbərin nuru insanı həm 

bu dünyada, həm də axirətdə xoşbəxt edən başlıca amildir: 
 
Nuri-cəmali-Mustafa canə verir səadəti, 
Batinə xoş cila verir, zahirə həm səlaməti.  

(Nəsimi, 1993, c. III, s. 146) 
 
Peyğəmbərimizi “səadət əxtəri”, “əzəldə kamil insan”, “səa-

dət bürcünün əxtəri” (Nəsimi, 2004, c. I, s. 144) adlandıran şair 
nuri-Məhəmmədiyyə ideyasını qəbul etdiyini qətiyyətlə bildirir: 

 
Səcdeyi-nuri-Mustafa çünki Nəsimi eylədi, 
Ayəti uscudu oxur, uşda edər tilavəti.  

(Nəsimi, 1993, c. III, s. 147) 
 
Şair burada “Səcdə” ayəsinin batini mənasına işarə edir. 

Qurani-Kərimdəki “Vəscud vuaktarib” (Ələq: 19) (Səcdə et və 
yaxınlaş) ayəsini oxumağı tövsiyə edən şairin bu beyti eyni za-
manda onun Quran tilavəti ilə məşğul olması, özü dediyi kimi, 
“səbexan”, “hafiz” olması faktını bir daha təsdiqləyir.  

Nəsimi bəzi şeirlərində həzrəti-Məhəmmədlə həzrəti-Əlinin 
birliyini xüsusi vurğulayır, Peyğəmbərin həzrəti-Əli haqqında dedi-
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yi “Mən ondanam, o da məndəndir” hədisinə işarə edərək, Pey-
ğəmbəri həqiqətən qəbul etmənin başlıca şərtinin həzrəti-Əlini Pey-
ğəmbərin vəsf etdiyi məqamda qəbul etmək olduğunu göstərir.  

 
Həmdülillah ki, bu gün mərdi-Xuda meydanıdır, 
Bəndeyi-övladi-Heydər, Mustafa meydanıdır. 
 
Seyrini qətl eylədi, getdi aradan ikilik, 
“Ləhmikə ləhmi”, Əliyyül Murtəza meydanıdır.  

(Göksal, 2009, s. 95) 
 

– mətləli qəzəlində şair “Ləhmikə ləhmi” (“Əti ətimdəndir”), 
“Mən ondanam, o da məndəndir” deyən Məhəmməd Peyğəmbər 
(s.ə.s.) və həzrəti-Əlinin arasındakı mənəvi birliyə, qeyri-adi 
sirli bağa işarə edir. 

 Şairin “imamiyyə” adlandıra biləcəyimiz şeirləri, həmçinin 
“Cəmalın qibleyi-əhli Səfadur // Vüsalın Kəbeyi-rüknü məna-
dur” mətləli qəzəlində 12 imamı vəsf etdikdən sonra “Əzəldən 
qul olan Ali-əbayə; Nəsimi tək gədayi-binəvadur” deyərək möv-
qeyini açıq ifadə edir; “Nuri-Məhəmmədiyyə” kimi, “Ali-Əba” 
və həzrəti-Əli eşqinin də hələ dünya və içindəkilər yaranmamış-
dan öncə insana bəxş edildiyi fikrini irəli sürür. Təsəvvüfi şeirdə 
geniş yayılmış “Hənuz” rədifli qəzəllərdə ifadə edilən əsas məna 
“nuri-Məhəmmədiyyə” və həzrəti-Əlinin nurunun ilkin nur 
olaraq qəbul edilməsidir. Nəsimi də bu rədifə müraciət edərək, 
“nuri-Məhəmmədiyyə” və “həqiqəti-Məhəmmədiyyə” anlayışla-
rına fərqli məna çalarları qatır: 

 
Düşdüm əzəldə zülfünə, dam olmadan hənuz, 
İçdim ləbin şərabını, cam olmadan hənuz. 
 
Gördüm üzünü Kəbədə əhli-Səfa ilə, 
Qıldım təvafi-Kəbə, həram olmadan hənuz.  
 
Ləlin meyi-ələst idi cam olmadan hənuz, 
Xas idi söhbətim dəxi amm olmadan hənuz. 
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...Didarını təcəllidə görmüşdü gözlərim, 
Musa ilə arada kəlam olmadan hənuz.  

(Nəsimi, 2004, c. I, s. 389-390) 
 

Nəsiminin imamiyyələri və Şeyx Fəridəddin Əttarın “Məz-
hər”, “Məzhərül-əcayib” və s. əsərlərindəki Əhli-beyt sevgisinin 
müqayisəsini başqa bir məqalədə verəcəyimiz üçün burada bu 
mövzudan qısa şəkildə bəhs etdik. 

 
Nəsiminin Şeyx Fəridəddin Əttar qəzəllərinə nəzirələri 
“Azərbaycan-türk şeirində nəzirəçilik ənənəsinin möhkəm-

lənməsində Nəsiminin türk və farsca divanlarının yeri ayrıca 
qeyd olunmalıdır. Onun divanları sələf və xələfləri arasında əla-
qələndirici mövqeyindədir. Sələflərinin şeirlərini sevə-sevə oxu-
yub öyrənən Nəsimi məlum olanı təkrarlamamış, yaradıcı tə-
xəyyülün qüdrəti ilə özü yeni bir üslub yaradaraq, böyük şairlər 
nəslinin yetişməsi üçün münbit bir ədəbi-fəlsəfi zəmin hazırla-
mışdır. Ədəbi əlaqələr yönümündə öyrənə biləcəyimiz bu nəzirə-
lər həm də Nəsiminin ədəbi-estetik və fəlsəfi anlayışlarının ayrı-
ayrı ünsürlər deyil, axınlar şəklində digər şairlərin əsərlərinə 
gəlişini təmin edirdi” (Şıxıyeva, 2000, s. 44). 

Şeyx Fəridəddin Əttar divanındakı “Rixte” rədifli qəzələ də 
Nəsiminin yazdığı nəzirə çox diqqətəlayiqdir. Əttar divanındakı 
istər vəzn, istərsə də məzmun baxımından digər qəzəllərlə mü-
qayisədə bir qədər zəif görünən bu qəzəlin Nəsiminin diqqətini 
çəkməsi, fikrimizcə, şeirdə işlədilən “nəsim-e sobhdəm” və 
“İmadəddin” sözünün kökü olan “omda” sözüdür. Ehtimal ki, 
Nəsimi bu ifadəni öz təxəllüsünə və təbinə bir işarə kimi qəbul 
etmişdir. Əttar: 

 
  شب را ز تیغ صبحدم خون است عمدا ریختھ

  ریختھ ابنک ییبن خون شفق در طشت مینا
 

  الال شب در ھر قدم لؤ لؤ بر آورد ه بھم
    (Əttar, 1381, s. 567) ریختھ حدم لؤ لؤ الالوز یک نسیم صب
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 (Gecənin (zülməti) gündüzün qılıncından indicə axan qan 
kimi tökülür, 

 Gör ki, şəfəqin qanı (günəş doğarkən üfüqlərin qızarması), 
qan rəngli alması mina teştə tökülür.  

 
Gecənin lalası (xidmətçisi, lələsi) hər qədəmdə bir ləl çıxa-

rır, əldə edir,  
Və bir sübh nəsimi, səhər yelindən Lə, Lə (lə iləhə illəllah) 

ləli, incisi tökülür.)  
 

Nəsiminin şeirə yazdığı nəzirə Əttarın bu qəzəlindəki əsas 
istiqaməti qorumaqla bərabər, ona orijinal məna çalarları qat-
mışdır:  

 
  صھبا ریختھ ای خیال چشم مستست خون

  زلف مشکین ترا سرھاش دریا ریختھ
 

  حلقۀ منظوم مرجان تو پیش جوھری
 (Nəsimi, 1972, s. 388) از دو لب آب رخ لؤ لؤ الال ریختھ

 
(Ey məst gözlərinin xəyalı (saf şərabın) səhbanın qanını 

tökmüş,  
Sənin qara zülflərin dəryanın kənara çıxardığı, tökdüyü 

sirlərdir?! 
 
Sənin düzülmüş mərcanlarının halqaları gövhərdən daha 

qiymətlidir,  
İki dodağının arasından lə-lə (Lə iləhə illəllah) ləli 

tökülür). 
 

Əttarın bu qəzəldə işlətdiyi “Nəsim-e sobhdəm” ifadəsini 
Nəsimi digər qəzəllərində də istifadə etmişdir: 

 
Ey Nəsimi-sobhdəm, billah bu yarım xoşmıdur, 
Şol həbibim, dilbərim, aləmdə varım xoşmıdur? 

 (Nəsimi, 2004, c. I, s. 213) 
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Öz təxəllüsünü aldığı “nəsim” sözünü fərqli mənalarda 
işlətməsinə şairin divanında sıx-sıx rast gəlirik: 

 
Nə hüsn olur bu surət, bu nə surət, zəhi behişti-nəim? 
Nə lütf olur, bu nə məni, zi rəbbi-ərşi-əzim? 
 
Könül səba nəfəsindən dirildi, can buldu, 
Qara saçının qoxusundan nə bu gətirdi nəsim. 
 
Nəsimi-zülfünə baş ilə can nisar edərəm, 
Nə simü zər kimi layiqdir ol nəsimə nəsim.  

(Nəsimi, 2004, c. I, s. 93) 
 
Əttar və Nəsiminin divanlarında “Oftad” rədifli qəzəllər də 

mövcuddur. Tədqiqatçı S.Şıxıyevanın da qeyd etdiyi kimi, bu qə-
zəlləri Nəsimi Əttara nəzirə olaraq yazmışdır (bax: Şıxıyeva, 2000, 
s. 47). Qəzəllər arasındakı qafiyə, rədif və vəzn xüsusiyyətlərindən 
əlavə, ruh və mövzu bənzərliyi də bunu deməyə əsas verir: 

 
  تا از لب لعل تو بعالم خبر اوفتاد

  بر اوفتاد از کار بسی گوشھ نشین پرده
 

  بر طور دل اوفتاد شبی پرتو رویت
  (Nəsimi, 1972, s. 163) جان مست تجلی شد و از پای در اوفتاد

 
(Sənin dodağının ləlindən aləmə xəbər düşdü  
Bu işdən çox güşənişinlərin pərdəsi düşdü.  
 
Ürək Turuna bir gecə üzünün şüası düşdü,  
Can məst oldu, əldən-ayaqdan düşdü.) 
 
Göründüyü kimi, Nəsimidə pərdə motivi ilk plana keçir.  
Şairin daha bir “Oftad” rədifli beytində həm ilk, həm də son 

misrasında “pərdə” sözü işlədilir. Pərdənin açılmasından sonra 
gizli sirlər meydana çıxır: 
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  رخسار چو ماه تو بر اوفتاد تا پرده ز
   (Nəsimi, 1972, s. 161)   از پرده بسی راز نھای بدر افتاد

 
(Elə ki sənin ay kim üzündən pərdə düşdü,  
Çox gizli sirlərin üzərindən pərdə düşdü.) 
 
Əttar yaradıcılığında da “pərdə” rəmzi geniş şəkildə qeyd 

edilir. Şair divan və məsnəvilərində insanı Allahdan ayıran 
maddi həvəsləri “pərdə” adlandırır. Şair bəzən bütöv bir qəzəli 
pərdə motivi üzərində qurur və bu sözün məna çalarlarından 
hərtərəfli istifadə edir: 

 
  عشق تو پرده صد ھزار نھاد

  پرده در پرده بی شمار نھاد
 

  پس ھر پرده آلمی پر درد
  گھ نھان و گاه آشکار نھاد

 
  صد جھان خون و صد جھان آتش

  پس ھر پرده استوار نھاد
 

  پرده بازی چنان عجایب کرد
  ی ھزار نھادکھ یکی در یک

 
  پردۀ دل بھ یک زمان بگرفت،
   (Əttar, 1381, s. 226) پرده بر روی اختیار نھاد

 
(Sənin eşqin araya yüz minlərlə pərdələr qoydu,  
Pərdə üstündən saysız pərdələr qoydu.  
 
Hər pərdənin arxasına dərdlə dolu bir aləmi  
Gah gizli, gah aşkar qoydu. 
 
Gah yüz cahan atəşdən, gah yüz cahan qandan,  
Hər pərdənin arxasına yerləşdirdi.  
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Elə əcaib, qəribə bir pərdəbazlıq etdi ki,  
Birinin yerinə minini qoydu. 
 
Bir zaman qəlbin üzərindən pərdəni götürdü;  
Üzün, surətin üzərinə pərdə qoymağı seçdi.) 
 

Xüsusən şairin “Üştürnamə” əsərində bu rəmz geniş şəkildə 
açıqlanır: “Üştürnamə” əsəri minacat, nət, “dər zat-o sefat” kimi 
bölümlərdən sonra “Hekayəti ostad-e tork və pərdebazi-ye u” 
(Türk ustad və onun pərdəbazlığı) adlı bir hekayətlə başlayır: 

 
 گپرده بازی بود استادی بزر

  جابکی دانا ولی از اصل ترک
 

  ّمثل خود در فن نقایشی نداشت
 ھر کجا می رفت آنجا کار داشت

(Əttar, 1380, s. 17) 
 

(Bir böyük türk pərdəbaz vardı;  
Ağıllı, bilgin, lakin əsli türk idi. 
 
Nəqqaşlıq-rəssamlıqda tayı-bərabəri yox idi.  
Hara getsə, orda özünə iş tapırdı.) 
 

Şair bu hekayədə hər kəsi yaratdığı əsərlərlə heyran edən 
bir türk əsilli Nəqqaşdan bəhs edir. Bu nəqqaş yaratdığı əsərləri 
yad gözlərdən gizləmək üçün onları bir-birindən gözəl və bəzək-
li yeddi pərdə arxasında gizlədirmiş. Hər pərdənin arxasında öz 
işçilərini, şagirdlərini əyləşdirirmiş. Onlar da əsl əsərin surətini 
çəkirmiş. İkinci pərdədə oturan birinci pərdədəki əsərin surətini, 
digərləri də növbə ilə özündən əvvəlki surətin surətini çıxarır-
mış. Əsl əsəri isə heç kim görməyibmiş. Ustad öz sənətini inki-
şaf etdirdikcə surətlər də daha gözəl və keyfiyyətli olurmuş. İş-
dən xəbərsiz olanlar ən üstdə olan əsəri görüb heyran qalır, onu 
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ustadın işi zənn edirlərmiş. Halbuki pərdənin arxasındakı əsər 
daha gözəl imiş. Nəhayət, ustad bir gün o pərdələri bir-bir ara-
dan götürdü. Surətləri sındırdı və əsl əsərin, Əslin gözəlliyi gö-
rən hər kəsin gözlərini qamaşdırdı” (Əttar, 1380, 19). 

Əttar bu hekayəni alleqorik şəkildə mənalandıraraq insana 
müraciət edir: “Sən də pərdələri, səni əslindən ayıran maneələri 
ortadan götür, surətlərdən qurtul ki, Əslə, Həqiqətə çatasan”. 

 
  ویشتن بنگر تو ھمیک زمان در خ

   (Əttar, 1380, s. 20) تا نباشی صورت و پرده بھ ھم
 

(Sən də bir dəfə də özünə nəzər sal ki,  
Pərdənin arxasındakı surət olmayasan.) 
 

Şair burada bildirir ki, ustad sənin ruhun, onun şagirdləri isə 
sənin yeddi hissindir. Bu hiss və duyğuların əsiri olma, surətə 
bağlanıb qalma. Ruhunun üzərindən pərdələri götür. 

Onu da qeyd edək ki, Nəsiminin türkcə divanında “Düş-
müş” rədifli iki qəzəli də vardır ki, onlarda məna və məzmun ba-
xımından Əttarın “Oftad” rədifli qəzəlləri ilə bənzərlik müşahidə 
etdik. İki beytə nəzər salaq: 

 
  جمال تو بر افتد گر پرده ز خورشید

  بدر اوفتاد گل جامھ قبا کرده ز پرده
 

  چون چشم چمن چھره گلرنک تو بیند
   (Əttar, 1381, s. 230) خون از دھن غنچھ ز تشویر بر افتد

 
(Elə ki, Sənin günəş camalının üzərindən pərdə düşdü,  
Gül öz köynəyini çıxararaq pərdədən çıxdı.  
 
Çəmənin gözü sənin gül rəngli çöhrəni gördükdə  
Qönçənin ağzından qan püskürdü.) 
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Bu beytdə də pərdə motivi və gül motivi əlaqələndirilir. 
Beytlərin məzmunu qəzəlin ümumi ahəngi ilə səsləşir və “ilkin 
yaranış”, “böyük partlama” deyilən, aləmin bir zərrənin partla-
masından alınan nurdan yaranması (müasir zamanda bu “Big 
Ben” adlanır) hadisəsinə işarə edir.  

Gül motivinin qabardılması isə şairin Məhəmməd peyğəm-
bərin nuruna, əzəllər əzəlində, hələ dünya və içindəkilər var ol-
mamışdan öncə yaradılan nuri-Məhəmmədiyyəyə işarə edildiyi-
ni göstərir. Bu mənada “pərdə” sözü Nəsiminin digər qəzəllərin-
də işlədilən pərdə terminindən fərqlənir. Məsələn, şair türkcə di-
vanında: 

 
Yüzünü bipərdə görmək istərəm daim, vəli 
Münkirin görməz gözi, çün kəşfi-əsrar istəməz, 

(Nəsimi, 2004, c. I, s. 64) 
 
– beytində “pərdə” dedikdə insanın Haqqı görməsinə əngəl olan 
maneələri, dünyəvi istəkləri, kəsrəti nəzərdə tutur. Haqqı inkar 
edənlərin ilahi sirləri açıqlamağı istəmədiklərini bildirir. “Mün-
kirin görməz gözü” dedikdə isə Qurani-Kərimdə “Bəqərə” surə-
sində “Summun bukmun, umyun və lə yubsirun” (Bəqərə: 18) 
(“Onlar kar, lal və kordurlar, dərk etməzlər”) ayəsinə işarə edir. 

Şair “Zülfünü ənbərfəşan etmək dilərsin, etməgil // Qarəti-
din, qəsdi-can etmək dilərsin, etməgil” mətləli qəzəlinin məqtə 
beytində (“Ey Nəsimi, Həqdən istərsən götürmək pərdəyi; Bütpə-
rəsti bigüman etmək dilərsin, etməgil” (Nəsimi, Əsərləri, 1973,  
I c., 452)) “pərdə” sözünə fərqli və daha geniş anlam qazandırır. 

Nəsimi və Əttarın farsca divanlarında “Bebin”, “Vəssa-
lam”, “Darəm”, “Darəd”, “Eşq”, “Mast” və s. kimi ortaq rədifli 
qəzəllər vardır. Bu qəzəllər müxtəlif vəznlərdə yazılsa da, məz-
mun, ideya və qafiyə sistemi baxımından bənzərdirlər.  

 
Əttar və Nəsiminin “Bər aməd” rədifli qəzəllərinin müqa-

yisəli təhlili 
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Şeyx Fəridəddin Əttarın “Bər aməd” rədifli iki şeiri vardır. 
Bunlardan biri qəzəl, digəri müstəzad janrında yazılmışdır. Ətta-
rın “Bər aməd” qəzəli qələndərilik əhvali-ruhiyyəsini ifadə edir: 

 
  دی پیر من از کوی خرابات بر آمد

  وز دلشده گان نعرۀ ھیھات بر آمد
 

  شوریده بھ محراب فنا سربھ برافکند،
    (Əttar, 1381, s. 300)  سرمست بھ معراج مناجات بر آمد

 
(Dünən mənim pirim xərabat küçəsindən gəlib keçdi,  
Qəlbi əldən getmiş aşiqlərdən “Heyhat!” nidası ucaldı. 
 
Pərişan halda fəna mehrabına baş qoydu,  
Sərməst minacat meracına çıxdı.) 
 

Fikrimizcə, şair kamil mürşidin xəlvəti-ərbəin və ya çillə 
adlandırılan qırx günlük və ya daha uzun bir xəlvət və üzlət ha-
lından çıxaraq, ilk dəfə məscidə, toplu ibadət yerinə gəlməsini, 
onun üzündəki ilahi ünsiyyətdən doğan qeyri-adi nurların mürid-
lərini heyrətə gətirməsini və buna görə də onlardan doğan heyrət 
nidalarını əks etdirmək istəmişdir. Onun xüsusi halındakı nama-
zı, səcdəyə baş qoyması, fəna mehrabına baş qoyması, namazı 
“merac-e minacat” adlandırılır. 

Nəsimi:  
  ز کوی خرابات بر آمدروح القدس ا

  مشتاق تجلی بمناجات بر آمد
 

  خورشید یقین از افق عین عیان شد
  (Nəsimi, 1972, s. 142)  ّذرات بر آمد انوار حق از مطلع

 
(Ruhül-qüds xərabat küçəsindən gəldi,  
Təcəllaya müştaq olan aşiqlər minacata gəldilər.  
 

Yəqin günəşi eyni-əyan üfüqlərində doğdu,  
Haqqın nurları zərrələrin doğmasından yarandı.)  
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Nəsimi də Əttar kimi müridin üzündə Haqqın nurlarının tə-
cəllisini görən aşiqlərin halını minacata gəlməyə, xəlvət və 
üzlətdən çıxan mürşidin camalını isə eyni-əyan üfüqlərindən do-
ğan günəşə bənzədir. Hər iki qəzəldə mürşid və müridlərdən, ila-
hi təcəllinin əks olunmasından söhbət gedir. 

Hər iki qəzəlin ilk iki beytində “Pir-e ma” (Bizim pirimiz, 
mürşidimiz) və Ruhülqüds; “dilşodeqan” və “müştaq-e təcəlla” 
paralel olaraq işlədilir. Üçüncü və dördüncü misralarda Əttarda 
“fəna mehrabına baş qoyan şuridə aşiq minacat meracına çıxır, 
burada mehraba çıxaraq vəz edən mürşidin söhbəti “merac-e mi-
nacat”, yəni özünü və dinləyənləri unudaraq, səmimi bir şəkildə 
Allah-Təala ilə söhbəti, dua və yalvarışları ilə müqayisə edilir. 
Nəsimidə isə mürşidin söhbətindən salikdə aydınlanma prosesi-
nin getməsi, yəqin günəşinin doğması və zərrələrin birləşməsin-
dən Haqqın nurlarının təcəlla etməsi motivləri toplu zikr və iba-
dət məclisinə işarədir. 

Əttar: 
  ُچون دردی جانان بھ ره سینھ فرو شد،

 .ّاز مشرق جان صبح تحیات بر آمد
 

  چون دوست نقاب از رخ پر نور بر انداخت،
    (Əttar, 1381, s. 300) دوست فرو شد، بھ مقامات بر آمدبا 

 
(Cananın dürdü (şərabın dibi; burada: eşq şərabı) sinədə 

işıqlandı, cuşa gəldi,   
Can məşriqindən sübhi-təhiyyat gəldi. 
 
Elə ki dost nurlu üzündən niqabı götürdü,  
Dostla (dostun nuru ilə) nurlandı və məqamata gəldi.) 
 

Əttar burada “sübh” dedikdə həm Qurani-Kərimin “Duhan” 
surəsinə, dostun üzündən niqab götürməsinə, həm kamil mürşi-
din üzlətdən çıxarkən üzündəki təcəlla nurlarına, eyni zamanda 
sətiraltı olaraq, Allah-Təalanın “Mən gizli bir xəzinə idim” cüm-
ləsi ilə başlayan qüdsi hədisinə işarə edir. 

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 30

Nəsimi: 
  سلطان ابد سنجق منصور بر افروخت

  آلحق انا از ارض و صماوات بر آمد
  آن نور کھ مسجود ملک گشت و نھان شد

   (Nəsimi, 1972, s. 162) ّ از مظھر ابرار بکرات بر آمد
 

(Əbədiyyət sultanı Mənsur bayrağını yandırdı,  
Həqiqətən, “Yer və göydən “Ənə” sədası ucaldı.  
 
O nur ki, mələklər ona səcdə etdilər, gizlənmişdi,  
Buludların zühuruyla dəfələrlə getdi və geri gəldi.) 
 

Burada da əvvəlki beytdə verilən təcəlla ideyası davam və 
inkişaf etdirilir. “Sultani-əbəd” dedikdə Allah-Təala, “Səncəqi-
Mənsur” – Mənsur bayrağını yandırmaq dedikdə isə Haqq-Təa-
lanın Tur dağında ağacdan çıxan “Ya Musa, inni ənəstu narən” 
(“Ey Musa, mən Allaham”) deməsi ilə Həllacın da ilahi eşqlə o 
ağac kimi yanması nəzərdə tutulur. Ağacın dili ilə danışan Allah 
kamil bəndəsinin dili ilə də danışır. Allah-Təalanın Mənsur bay-
rağını yandırması yanan ağac və ilahi eşq atəşi ilə yanan insan 
arasındakı paralelliyi metaforik şəkildə ifadə edir. Mələklərin 
məzhəri olan nur dedikdə isə Adəm peyğəmbər, əslində isə, 
onun mahiyyətindəki nuri-Məhəmmədiyyə adlanan ilkin nur nə-
zərdə tutulur. Buludlar vasitəsilə yağan yağış – su, yenidən göy-
lərə çəkilir, yenidən yağış yağır. Bu proses təkrarlanır: “Əz məz-
həri-əbrar bekərrat bər aməd” (Buludlar kimi dəfələrlə, təkrar 
gedib-gəldi). Allahdan qopan nur zərrələri də yenidən ona dö-
nür. “İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun” (“Biz Allaha məxsusuq 
və Ona da qayıdacağıq!”) kəlamı bulud və yağış misalındakı 
gizli metafora ilə ifadə edilir. 

Əttar: 
  آن دیده کھ از آن دیده توان دید جمالش
  آن دیده پدید آمد و حاجات بر آمد

 
  مقصود بھ حاصل شد و مطلوب بھ تعین،

   (Əttar, 1381, s. 300) ّمحبوب قرین کشت و مھمات بر آمد
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 (O göz ki onunla camalını görmək mümkündür,  
Həmin o göz göründü və bütün istəklər yerinə yetdi.  
 
Məqsəd hasil oldu, tələb edilən şey ələ gəldi,  
Sevgili yaxın oldu və mühümmat (vacib əməllər) yerinə 

yetirildi). 
 

Burada şair “Haqqın camalını görə bilən göz” dedikdə bəsi-
rət gözü açıq olan kamil insanın, yəni mürşidin gözünü nəzərdə 
tutur. Salik məqsədinə çatdı, mətləbini əldə etdi. Çünki Haqqa 
gedən yolda doğru rəhbəri tapmaq ən böyük xoşbəxtlikdir. Bəsi-
rət gözü açıq olan, getdiyi yoldakı bütün təhlükələrdən saliki qo-
ruyan, onu irşad edən bir pir mürid üçün səadət qapısıdır. 

Şair eyni zamanda “Məhbub qərin gəşt-o mühümmat bər 
aməd” (“Sevgili yaxın oldu, mühümmat yerinə yetirildi”) dedik-
də mürşidin namazdakı son səcdə halını da ifadə edir. Namazın 
mühümmatlarından olan səcdə eyni zamanda insanı Haqqa ya-
xınlaşdıran bir əməldir. Qurani-Kərimdəki “Vəscud-vuaktarib” 
(Ələq: 19) (Səcdə et, yaxınlaş) ayəsi burada “Məhbub qərin 
gəşt-o mühümmat bər aməd” şəklində ifadə edilmişdir. 

Nəsimi: 
 

  ّالمنھ هلل کھ ز حق حاجات عاشق
  طامات بر آمد. بی توبھ و سالوسی 

 
  نور است ای صورت حق روی تو آن سورۀ

   (Nəsimi, 1972, s. 163) کز صورت حرفش علم ذات بر آمد
 

(Allaha şükürlər olsun ki, aşiqin istəkləri  
Tövbəsiz, yalvarış və təmənnasız hasil oldu. 
 
Ey Haqqın surəti, sənin üzün o nur surəsidir,  
Üzünün hərflərindən Zatın ələmi (bayrağı) görünür.) 
 

Göründüyü kimi, Əttarın iki beytdə verdiyi məzmunu Nəsi-
mi bir beytdə lakonik şəkildə ifadə edir. Hər iki şairin şerində 

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 32

salikin mətləbinə çatması və bunun üçün də Allaha şükür etməsi 
öz əksini tapmışdır. İkinci misrada isə şair “Nur” surəsinin adını 
çəkir və “Ruhül-qüds” adlandırdığı mürşidinin öz üzündə Alla-
hın bayrağının ucaltdığını yazır. 

Əttar: 
 

  بد باز جھان بود بدان کوی فرو شد،
   (Əttar, 1381, s. 300) و اقبال بدان بود کھ شھمات بر آمد

 
(Sonra dünyanın oyunu oldu və o küçədə ortaya çıxdı,  
İqbal elə oldu ki şahmat oyununa döndü.) 
Nəsimi: 

 
  صورت رحمان َجز روی تو ای آیینۀ

   (Nəsimi, 1972, s. 163)  عالمات بر آمد بر وجھ کھ این نقش
 

 (Ey Rəhmanın surətinin aynası, sənin üzündən başqa 
 Kimin üzündə bu nəqş və əlamətlər zühur etdi.) 
Əttar: 
 

  جرعھ می عشق داشت و کرامات و بھ یک دین
    (Əttar, 1381, s. 300) بی خود شد از دین و کرامات بر آمد

 
(Din və kəramət sahibi idi, lakin bir qurtum eşq meyi ilə  
Özünü itirdi, dinindən və kəramətindən uzaqlaşdı.) 
 

Burada Əttarın qəzəlin əvvəlində verdiyi “pir-e ma” ifadəsi-
nin ünvanı məlum olur. Dində yüksək dərəcəyə çatmış, kəramət 
sahibi olan müridin bir qətrə eşq şərabını dadandan sonra hər şe-
yindən keçməsi, din və kəramətlərindən uzaqlaşması bizə şairin 
sevimli qəhrəmanını – Şeyx Sənanı xatırladır... 

Nəsimi: 
 

  برتخت وجود آن کھ نشد شاه حقیقی
   (Nəsimi, 1972, s. 163) از عرصھ اش آوازۀ شھمات بر آمد 
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 (Vücud təxtində oturan əgər həqiqi şah deyilsə,  
Döyüş meydanından şahmat oyununun səsləri gələcək.) 
 
Göründüyü kimi, Nəsimi də Əttarın bir beyt əvvəldə verdi-

yimiz nümunəsindəki kimi şahmat motivindən istifadə edir. Bu-
rada sözün həm də “şah” və “mat” (döyüş meydanında şahın 
məğlubiyyəti; şahmat oyunu) mənasından istifadə edilir. Vücud 
təxtində oturan “Şah-e həqiqi” dedikdə şair kamil mürşidi nəzər-
də tutur. Həqiqi mürid olmayanın döyüş (burada: nəfslə mücadi-
lə, cihadi-əkbər) meydanından şahmat taxtasındakı fiqurların 
götürülüb qoyulmasından ortaya çıxan səslər gələr, yəni onların 
işləri oyundur, rəngdir. 

Əttar: 
 

  ی گشت،ّعطار بدین کوی سراسیمھ ھم
    (Əttar, 1381, s. 300) تا نفی شد و از ره اژبات بر آمد

 
(Əttar o küçədə sərsəmcəsinə hey gəzib-dolaşdı,  
Nəfy olduqda onun yolu ilə isbat da gəlməlidir.)  
 
Qurani-Kərimdə “Yəməhvullahu mə yəşəu vua yusbitu ində-

hu ummul kitəbi” (“Allah dilədiyini məhv, dilədiyini isbat 
edər”) (Rəd: 39) buyurulur. Burada şair təsəvvüfi termin olan 
nəfy və isbatdan bəhs edir. Mənası bir şeyin izi qalmayacaq də-
rəcədə yox olması, sonra isə yenidən var olmasıdır. Nəfy və is-
bat bəzən “məhv və isbat” olaraq da işlədilir. Allah-Təala yük-
sək dərəcəyə çatmış qullarını öz dərgahına çəkib onların nəfslə-
rini nəfy və məhv, mənəviyyatlarını, ruhlarını var edir. Mütəsəv-
viflər bunu tövhid kəlməsindəki “La iləhə” sözünü nəfy, “illəl-
lah” sözünün isə isbata rəmz olması şəklində qəbul edirlər. Qu-
rani-Kərimdə “Allah dilədiyini məhv, dilədiyini isbat edər” 
(Rəd: 39) buyurulur. Bu ayənin mənası Allah-Təalanın qulun 
nəfsani xüsusiyyətlərini məhv, ruhani xüsusiyyətlərini var, isbat 
etdiyi kimi də yozulur. “İbn Ətaüllah: Allah qullarının nəfsani, 
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bəşəri sifətlərini imha, əsrarını isə isbat edər” (http://rufaiyo-
lu.com/nefy-ve-isbat-ne-demektir/). 

Əttarın şeiri nəfy və isbatla nəticələnir. Nəsimi isə qəzəlini 
belə bitirir: 

  مقصود نسیمی ز دو عالم ھمھ حق بود،
    (Nəsimi, 1972, s. 163)  .مقصود میسر شد و حاجات بر آمد

 
(Nəsiminin hər iki aləmdən diləyi hər zaman ancaq eşq 

olmuşdur, 
Məqsudu yerinə yetdi, istədikləri oldu.) 
 

Burada şair hər iki aləmdə məqsədinin eşq olduğunu və 
məqsədinə çatdığını bildirir. Burada sanki şair Əttarın: 

 
   می عشقجرعھ داشت و کرامات و بھ یک دین

 بی خود شد از دین و کرامات بر آمد
(Əttar, 1381, s. 300)  

  
(Din və kəramət sahibi idi, lakin bir qurtum eşq meyi ilə,  
 Özünü itirdi, dinindən və kəramətindən uzaqlaşdı.) 
 

– beytini nəzərdə tutur və bu beytin izahını vermiş olur. Nəsimi 
Əttarın bir qətrə eşq şərabına həyatını, dinini, ibadət və kəramət-
lərini qurban verən lirik qəhrəmanının fikrini davam etdirərək, 
sanki “o bir qətrə eşq şərabını” tapdığı üçün sevincini ifadə edir. 

Hər iki qəzəlin istər məzmunu, istərsə də ifadə edilən təsəv-
vüfi terminologiyanın bənzərliyi, vəzn, qafiyə və rədifin eyniliyi 
Nəsiminin bu qəzəli Əttara nəzirə olaraq qələmə aldığını göstə-
rir. Maraqlıdır ki, Nəsimi bəzən Əttarın açıq şəkildə ifadə etmə-
yərək işarə etdiyi fikirləri tamamlayır. Sanki şairin könlündən 
keçən mətləbləri belə anlayır və izah edir. Nəsimi bəzən Əttarın 
qəzəlində ifadə edilən sətiraltı mənaların açılışını verir, bəzən 
fərqli baxımdan yanaşır, bəzən isə əlavələr edir. Bəzən də Ətta-
rın digər qəzəllərində ifadə edilən təsəvvüfi məsələlərlə bu qə-
zəldəki ifadə edilən məsələlər arasında məntiqi əlaqə qurur. Ət-
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tarın 9, Nəsiminin isə 12 beytdən ibarət qəzəllərində hər iki şair 
arasındakı mənəvi yaxınlıq və duyum tərzi diqqəti cəlb edir.  

Nəsiminin “Bər aməd” rədifli qəzəli klassik divan ədəbiy-
yatımızda nəzirə janrının ən gözəl nümunələrindən biridir. 

 
Əttar və Nəsimidə süluk 
İstər Nəsimi, istərsə də Əttar yaradıcılığında insanın mənəvi 

inkişaf prosesi öz əksini tapmışdır. Hər iki sənətkarın divanların-
da salikin Haqq aşiqinin səciyyəvi özəllikləri, hansı xüsusiyyət-
lərə malik olması, mənəvi kamilləşmə yolunda nələrdən imtina 
etməli və nələrə sarılmalı olduğu barədə fikirlər ifadə edilmişdir. 

Əttarın fikrincə, Haqq aşiqi öz maddi varlığından azad ol-
malı, öz nəfsinin istəklərinə uymamalı, nəfsinin “yolkəsəni” ol-
malıdır. Şairə görə, Allahdan başqa hər hansı bir şeyə bağlan-
maq bütpərəstlikdir. Haqq aşiqi Haqq yolunda “bütşekən” olma-
lı, Haqdan qeyri nə varsa, silməlidir: 

 
  باید شدن عشق را بی خویشتن

    باید شدن نفس خود را راه زن
 

  بت بود در راه او ھر چھ نھ اوست
  (Əttar, 1381, s. 517) شکن باید شدن در ره او بت

 
(Eşqdə gərək özünü, varlığını tərk edəsən, 
Öz nəfsinin yolkəsəni olasan.  
 

Ona gedən yolda Ondan başqa hər şeyə rəğbət bəsləmək 
bütpərəstlikdir,  

Onun yolunda bütqıran olmaq gərəkdir.) 
 

Nəsimiyə görə də, Haqqa gedən yolda saliklə Haqq arasın-
da olan bütün maneələr aradan qalxmalıdır. İnsanın maddi varlı-
ğı, vücudu Haqqa qovuşmağa maneə olduğu üçün salik ilk 
növbədə bu maneəni aradan götürməli, öz vücudundan “bizar” 
olmalıdır: 
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  را یار میباید شدن طالب یار اول او
  بعد از آن در عشق او در کار میباید شدن

 
  در میان تا نماند جز وحود یار چیزی

     (Nəsimi, 1972, s. 253)رمیباید شدناز وجود خویشتن بیذا
 
(Yarın talibi əvvəl ona yar, həmdəm olmalıdır,  
Daha sonra onun eşqi yolunda çalışmalıdır.  
 
Yarla arasında heç bir maneə qalmasın deyə, 
Öz vücudundan bezməli, imtina etməlidir.)  
 

Şeyx Fəridəddin Əttar yaradıcılığında “tərsabeçə” obrazı, 
təsəvvüfi terminologiyaya uyğun olaraq, Haqdan salikə gələn 
nurlara, camali-təcəllilərə rəmz olaraq götürülür: 

 
  چون من ز ھمھ عا لم ترسا بچۀ دارم

  دانم کھ ز ترسایی ھرگیز نبود عارم
 
  یدم بھ کناری مھّزلف چو زنارش د تا

   (Əttar, 1381, s. 452) ّپیوستھ میان خود بر بستھ بھ زنارم
 

(Mənim bütün aləmdə varım bir tərsa balasıdır, 
Anladım ki, tərsalıqdan heç ar etmirəm.  
 
Ay üzünün ətrafında zünnar kimi zülflərini görüncə,  
Məni zünnar kimi daimi olaraq belinə bağladı.) 
 

Lakin Nəsimi yaradıcılığında divan şeirində çox işlədilən 
“tərsabeçə” obrazını, demək olar ki, heç görmürük.  

Əttar İlahi Həqiqəti, vəhdəti-vücud ideyalarını ifadə etmək 
üçün yazır: 

  نور ایمان از بیانی روی اوست
  ظلمت کفر از سر یک موی اوست

 
ّذره ذره    در دو عالم ھر چھ ھستّ

   (Əttar, 1381, s. 195)  پرده ای در آفتاب رو ی اوست



Nə s imi  –  650 

 37

 (İman nuru onun üzünün bəyanındandır,  
Küfr zülməti onun bir tükünün ucundandır.  
 
Hər iki aləmdə nə varsa, zərrə-zərrə,  
Onun günəş üzünün üzərində bir pərdədir.) 
 

Nəsimi də “Ust” rədifli, başqa bir vəzndə olan şeirində 
Allah-Təalanın birliyini, vəhdəti-vücud ideyasını ifadə edir: 

 
  ّمطلع نور تجلی آفتاب روی اوست

   لیلة القدری کھ می گویند ھست آن موی اوست
(Nəsimi, 1972, s. 73) 

 
(Təcəlla nurlarının tülu etməsi onun günəş üzündəndir,  
Leylətül-qədr dedikləri onun o qara saçıdir.) 
 

Hər iki şeirdə zülf və saç, gecə və gündüz, küfr və iman an-
layışları poetik və irfani baxımdan təsvir edilir. Həm məna, həm 
məzmun baxımından müşahidə edilən paralellik, əslində, hər iki 
şairin düşüncə dünyasındakı bənzərlik və uyumdan xəbər verir. 

Fikrimizcə, hər iki şair həqiqət yolunda axtarışlarını başa 
vurmuş, dünyada ikən Haqqa qovuşmuş seçkin insanlardan ol-
muşdur. 

Təsadüfi deyildir ki, Əttar və Nəsimi yaradıcılığında salikin 
mənəvi axtarışlarının nəticəsi olaraq yazılmış “Yaftəm” (Tap-
dım”) və “Yafteəm” (“Tapmışam”) rədifli qəzəllər vardır. 

Əttar ikinci “Bər aməd” rədifli şeirin (“Duş əz səre-xüm sə-
da bər aməd // Cuş əz meyi-canfəza bər aməd”) məqtə beytində 
özünü “sufiyi-səffeyi-səfa” adlandırır: 

 
  ّما صوفی صفۀ صفاییم

  (Əttar, 1381, s. 301) بی خود ز خودیم و از خداییم
 

(Biz Səffeyi-səfa sufisyik,  
Bixuduq (özümüzdən xəbərsizik) və Xudadanıq.) 
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Maraqlıdır ki, hər zaman sufiləri tənqid edən şair burada 
özünü “sufi” adlandırır. Lakin bu sufilik “Sufiyi-səffeyi-səfa” 
sufiliyidir. “Səffeyi-səfa” Məhəmməd Peyğəmbərin söhbətlərin-
də ilk səflərdə oturaraq, hər zaman onun söhbətlərini eşidənlər-
dir. Şah İsmayılın babası Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin həyat və 
hikmətlərindən bəhs edən məşhur mənqəbənin “Səffətüs-Səfa” 
adlanması da eyni mənanı ifadə edir.  

Hər iki şair şəriətdən yola çıxaraq mərifət əldə etmiş və Hə-
qiqət yolunda inamla irəliləmişlər; Məhəmməd Peyğəmbərin 
uca əxlaqını (xülqül-əzim) nümunə götürmüş və bu nümunə əsa-
sında hərəkət etmişlər. Peyğəmbərimizin pak əxlaqına işarə edən 
Nəsimi oxucusuna deyir ki, səadətə çatmaq üçün xoşxasiyyətli, 
səxavətli olmalı və ibadətlər yerinə yetirilməlidir (bax: Nəsimi, 
2004, c. II, s. 20).  

 
Əttarın “Məntiqüt-teyr” i və Nəsiminin “quş dili”  
Nəsimi farsca və türkcə divanlarında Əttarın məşhur 

“Məntiqüt-teyr” əsərinə işarə edir. Şair farsca divanında: 
 

  سالک عشق تو ھر دم بجھان دگرست
  ھرنفس طا لب وسلت بکمان دگرست

 
  درس ما ابجد عشقست چھ ماند نحوی

  (Nəsimi, 1972, s. 86)  منطق الطیر او لوالفضل زبان دگر ست
 

(Sənin eşq yolunun saliki (yolçusu) hər dəmdə bir başqa 
cahandadır;  

Vüsalınnı talibi hər nəfəsdə bir başqa gümandadır.  
 
Bizim dərsimiz eşqin əbcədidir, nə nəhv?!  
Fəzilət əhlinin “Məntiqüt-teyri” başqa bir dildir! 
 

Nəsimi türkcə divanında da Əttarın “Məntiqüt-teyr”ini tez-
tez yad edir. Nəsimidə də quş obrazı daim mənəvi kamillik, 



Nə s imi  –  650 

 39

Haqq axtarışında olan saliki, Ənqa və ya Simurq isə Haqq-
Təalanı ifadə edir.  

“Quş dili” anlayışı Qurani-Kərimdə “Həml” surəsinin 
16-cı ayəsində işlədilir: 

 
اوتین امن کل شیی ان . ا منطق الطیر  علمن و ورث سلیمان داود و قال یا ایھاالناس

  ھذا ل ھوالفضل المین 
 
(Süleyman Davuddan irs əldə etdi və dedi: Ey insanlar, bizə 

quş dili öyrətdilər və bizə hər şeydən xəbər verdilər və bu fəzl və 
bəxşiş aşkardır, göz qabağındadır.) 

 

Xəttü xalın “Məntiqüt-teyr”idir əhli-vəhdətin, 
Quş dilin sən tərcüman etmək dilərsən, etməgil. 

 (Nəsimi c. I, 2004, s. 22) 
 

Və yaxud: 
 
Heç kimsə Nəsimi sözünü fəhm edə bilməz, 
Bu, quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq.  

(Nəsimi c. I, 2004, s. 30) 
 

Şair bəzən “Simurq” sözü ilə paralel olaraq “Ənqa” adından 
da istifadə edir: 

 

Eşq ilə hər dəm, Nəsimi, seyr edərsən kuhi-Qaf, 
Sənsən ol ali məqamda şəhpəri-Ənqayi-eşq.  

 (Nəsimi c. II, 2004, s. 34) 
 

Nəsimi şeirində də, Əttarda olduğu kimi, təsəvvüfi məcaz 
olaraq quşlar və quş rəmzindən geniş istifadə olunur (bax: 
Şıxıyeva 1996). Şair “Çün bəyan oldı rümuzi-əlləməl-əsma bizə 
// Rövşən oldı nükteyi-sirri-şəbi-Əsra bizə” mətləli şeirində: 

 
Mən ki məna gülşənində söylərəm bülbül kibi, 
Həsrət eylər nitqlə şol tutiyi-şəkkərxa bizə.  

(Nəsimi c. II, 2004, s. 34) 
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Ey Süleyman məntiqindən quş dilin öyrənməyən, 
Divə uymuşsun, anınçün tabeyi-əfsanəsən.  

(Nəsimi c. I, 2004, s. 165) 
 
Xəttü xalın “Məntiqüt-teyr”idir əhli-vəhdətin, 
Quş dilin sən tərcüman etmək dilərsən, etməgil.  

(Nəsimi c. I, 2004, s. 462).  
 
Şeyx Fəridəddin Əttar kimi Nəsimi də Qurani-Kərimdə 

Süleyman peyğəmbərin quş dilini bilməsi süjetindən dəfələrlə 
yararlanır. Məsələn, o, “Dəxi bilməz” rədifli qəzəlində yazır: 

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

(Nəsimi c. I, 2004, s. 13) 
Və ya:  
 

Hüdhüdü Bilqeysə rəsul eylədi, 
Naməni göndərdi Süleymanımız.  

(Nəsimi c. I, 2004, s. 164) 
 
Əttarın “Məntiqüt-teyr” əsərində ən böyük hekayənin qəh-

rəmanı olan Şeyx Sənan obrazı da Nəsiminin yaradıcılığında 
özünəməxsus şəkildə xatırlanır: 

 
Nagəhan könlümə düşdi surişi-qovğayi-eşq, 
Aqili divanə qıldı aqibət sevdayi-eşq. 
 
Eşq içində dinü dildən gəl keç imdi, ey fəqih, 
Şeyx Sənan kimi ol, gəl, sən dəxi tərsayi-eşq. 

(Nəsimi c. I, 2004, s. 31) 
 

Şair bəzən “Məniqüt-teyr” ifadəsinin ilk tərəfini götürərək, 
“məntiqi-eşq” ifadəsini də işlədir: 

 
Aşiq ol eşq ilə, bil məntiqi-eşqin dilini, 
Möminə Nuhi-nəcat, kafirə tufan dedilər.  

(Nəsimi c. II, 2000, s. 132) 
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Nəsimi bəzən Şeyx Sənanın adını çəkməsə də, özünü ona 
bənzədir, onun kimi sevgilinin eşqi ilə imanı əlindən verərək, 
zünnar bağladığını qeyd edir: 

 
Verdi saçının küfrünə imanı Nəsimi, 
Ey xirqə geyən, mən dəxi zünnarımı buldum.  
 

– deyərək eşq yolunda var-yoxunu fəda edən, zünnar bağlayan 
Şeyx Sənana işarə edir. 

Əttarın “Məntiqüt-teyr” əsərində quşlar uzun yolçuluqdan 
sonra əzab və yorğunluq içində bir vadiyə çatırlar. Yalnız otuz 
quş yoldakı tələlərdən, maneələrdən, yolkəsənlərin şərindən qur-
tularaq bu vadiyə gəlib çatır. Hər yan nura qərq olur. Bu zaman 
nurlar içində Simurqun camalı təcəlli edir. Quşlar Simurqdan 
gələn səssiz, sözsüz bir nidanı eşidirlər: 

  
 بى زبان آيد ازآن حضرت حطاب

 كاينه است اين حضرت چون آقناب
 

 هر كه آيد خويشتن بينددر او
 تن وجانهم جان و تن بيند در او

 

(Əttar, 1958, s. 172) 
 

(O həzrətdən dilsiz-dodaqsız xitab gəldi ki,  
Bu həzrət günəş kimi bir aynadır. 
 
Hər kim onun qarşısına gəlsə, özünü görər,  
Cismi və canını, canını və cismini görər.) 
 

Nəsiminin aşağıdakı qəzəli də sanki Simurqdan gələn o 
heybətli nidanı xatırladır: 

 
Aləmi qıldı münəvvər, şol üzü mahı görün, 
Qüdrətullahdır camalı, qüdrətullahı görün! 

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 42

“Möminin miratı mömindir”, – dedi Xeyrülbəşər, 
Güzgüyi-safi dutun, güzgüdə Allahı görün! 
 
Piri-Kənanın əzizi, Misri-hüsnün Yusifi, 
Üzünə baxın, zənəxdanındakı çahı görün.  

(Nəsimi c. II, 1972, s. 12) 
 
Əttarın “Məntiqüt-teyr” əsərindəki Şeyx Sənanın dini tərk 

edib xristian olması, zünnar bağlaması təqlidi imanı tərk edərək, 
həqiqi imana qədəm qoymağın rəmzi kimi verilib. Ata-anası 
müsəlman olan, müsəlman olaraq doğulan hər kəs şəriətdə 
müsəlman hesab edilir. Lakin insan elm, düşüncə, təfəkkür sahi-
bi olduqda, özünü və ətraf aləmi dərk etməyə başladıqda onda 
müxtəlif suallar, güman və şübhələr baş qaldırır. Bu suallar zahi-
rən insanı dindən uzaqlaşdırmış kimi görünməsinə baxmayaraq, 
əslində, Allahı daha çox tanımasına və sevməsinə gətirib çıxarır. 
İnsan yalnız eşq yolu ilə Allahı dərk edə bilər. Yalnız həqiqi 
dərdin, əzabın, eşqin nə olduğunu anlayanlar Allahı layiqincə ta-
nıya və sevə bilərlər. Eşq əzabı bütün güman və şübhələri aradan 
götürür; sufilərin sözü ilə desək, eşq atəşi bütün “xarü-xəs”i 
yandırır.  

Nəsimi də Əttarın bu hekayəsindəki təqlidi imandan həqiqi 
imana keçid məsələsini küfr və iman anlayışlarının təsəvvüfi 
mənası ilə ifadə edirdi: 

 
Aşikar bildüm, tanıdum, küfrü iman xansıdur, 
Küfri verüb iman aldum, mən müsəlman olmanam.  

(Nəsimi c. I, 1973, s. 490) 
 
Şair özünü və ətraf aləmi tanıyıb, elmi və mənəvi axtarışlar 

nəticəsində dərindən dərk edərək Həqiqətə yaxınlaşmışdır. Şair 
bu mənəvi təcrübəsinə, süluk yoluna Şeyx Sənan misalında 
nəzər salır, təqlidi imandan həqiqi imana keçid prosesini əks 
etdirir, şeirlərində dəfələrlə bu mövzuya toxunurdu: 
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Ol mənəm, atam dəxi, anam müsəlmandur vəli, 
Bu şəriət şərti ilə mən müsəlman olmanam. 

(Nəsimi c. II, 1972, s. 490) 
 
İstər Şeyx Fəridəddin Əttar, istərsə də Seyid İmadəddin 

Nəsimi yaradıcılığında təqlidi imandan həqiqi imana keçiş pro-
sesi, zünnar bağlamaq, xaç taxmaq, dini tərk etmək, küfrə düş-
mək və s. təsəvvüfi rəmz və məcazlarla ifadə olunmuşdur. 

 
Nəsimi Əttarı necə yad edir? 
Nəsimi ”Ənbərin zülfün, nigara, bağladı divanəni // Şəmi-

vəhdətdir camalın, yandırır pərvanəni” rədifli qəzəlində də, fik-
rimizcə, Şeyx Fəridəddin Əttar və Mövlana Cəlaləddin Rumiyə 
işarə edir: 

 
Zahidi-zərraqı hər dəm oda yandırmaq gərək, 
Gərçi məndən eşidərsən Şeyx, həm Mövlanəni. 

 (Nəsimi, 2004, s. 96) 
 

Şair türkcə divanındakı “Güli-tərdən gülicək arizinə ma 
tökülür // Bağa gir, gör ki necə laleyi-həmra tökülür” rədifli bir 
qəzəlində Əttar şeirlərinin şirinliyinə, dərin məna incəliklərinə 
diqqəti çəkmək üçün yazır: 

 
Ləblərindən varalı Misrə xəbər əttarın 
Qutusundan dünü gün qənd ilə həlva tökülür.  

(Nəsimi, 1973, s. 233) 
 
Son beytdə Əttarın adını çəkdiyinə görə bu qəzəlin Əttarın 

yuxarıda haqqında danışdığımız “Rixte” rədifli qəzəlinə nəzirə 
olduğunu düşündük. Şair bu beytə farsca divanında nəzirə yaz-
mışdır. “Tökülür” rədifli qəzəl də Əttardan ilham alaraq yazılan 
bu qəzəlin türkcə versiyası təsirini bağışlayır. 

S.Şıxıyeva Nəsiminin farsca bir təkbeytində Şeyx Fəridəd-
din Əttarın adının çəkildiyi və Əttar divanının bir əlyazma 
nüsxəsində bu beytin haşiyədə verildiyini qeyd edir (Şıxıyeva, 
2000, s. 48). 
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Nəsimi və Əttar yaradıcılığında bənzər rədifli şeirlər 
Nəsimi şeirindəki ahəngdarlıq, əruz vəzninin ritmik bəhrlə-

rindən daha çox istifadə edilməsi, oynaqlıq bir çox tədqiqatçıların 
da diqqətini çəkmişdir: “Klassik Türk şiirinin 14-cü yüzyılda he-
nuz kurulma aşamasında, şiir adına çoğu şeyin yerli yerine otur-
madığı bir döneminde Seyid Nesimi gür sesiyle, samimi üslubuy-
la, orijinal bir tarz yaratmasını bilmiş ender şahsiyetlerdendir. 
Onun şairlik kudreti ideolojik degerlendirmelerinin gölgesinde 
kaldığı için Nesimi sanatçı kimligiyle hakettigi yere gelememiştir. 
Şiirleri incelendiginde onun yüz yıllar geçse de eskilmeyecek bir 
şiir dili oluşturduğu görülür” (Ezorol, 2013, s. 981). 

Şeyx Fəridəddin Əttarda olduğu kimi, Nəsimi qəzəllərində 
də rədiflərdən geniş istifadə edilir. Əttarın “Nəmirəsid” və Nəsi-
minin “Nərəsid” rədifli qəzəllərində bənzər təsəvvüfi məcazlar-
dan, poetik fiqurlardan istifadə edilməsi diqqəti cəlb edir: 

Əttar: 
 

  دلگشت بوی بھ ما نمی رسید از سر زلف
   (Əttar, 1381, s. 275)  کجا بھ ما رسید چون بھ صبا نمی رسید بوی

 
(Könül açan zülflərinin ətri bizə yetişmədi, 
Ətri bizə necə yetişsin ki, heç səbaya da yetişmədi.) 
Nəsimi: 

  جان بلب تا نرسید از تو بکامی نرسید
   (Nəsimi 1972, s. 104) تانشد دل بجفا خون بماقامی نرسید

 
(Canım ağzıma gəlməyincə sənin kamına yetmək mümkün 

olmadı,  
Ürək cəfa xəncəri ilə qana qərq olmadan məqama yetmək 

mümkün olmadı.) 
 

Nəsiminin bu qəzəlində Haqqın təcəllisi ”təcəlla-ye roxət” 
(üzünün təcəllisi) şəklində aydın ifadə edilir. Lakin Nəsimidə də 
bu təcəllaya yetişmək üçün, demək olar ki, mümkünsüz bir şərt 
qoyulur: üzün təcəllisinə yetişmək üçün Kəlim (Musa Peyğəm-
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bər) kimi can bağışlamaq, diriltmək bacarığına malik olmaq la-
zımdır. Bu can bağışlamaq funksiyası isə yalnız yarın dirilik su-
yuna bənzədilən dodağının məlhəminə, sirrinə yetişməklə 
mümkündür.  

Burada ətir Haqdan gələn təcəllilərə işarə olaraq verilir. Ət-
tar və Nəsimi yaradıcılığında ilahi təcəlli və təcəllinin müxtəlif 
növlərinə münasibət öz əksini tapmışdır. 

Nəsimi “Sübhdəm dildarımı gördüm, otağından gəlir // Ey-
lə sandım hurdur, Firdövs bağından gəlir” mətləli qəzəlində: 

 
Ya məgər nuri-təcəllidir, əyan oldu yəqin, 
Ayilə gün tələti gülgun yanağından gəlir. 

 (Nəsimi, 2004, c. I, s. 243) 
 
– rədifli qəzəlində bu nəsimə, bu nəsimdən aldığı ilahi qoxuya, 
ətrə, yəni ilahi, cəmali təcəllilərə çatdığını, yetişdiyini ifadə edir: 

 
Ey Nəsimi-ruhpərvər, gəldi yarindən nəsim, 
İsanın ənfasidür, yarın buxağından gəlür. 

 (Nəsimi, 1972, c. I, s. 243) 
 
Bu qəzəldə ifadə olunan mənanın əks variantı şairin “Nərə-

sid” rədifli qəzəlində yer alır. 
Haqq aşiqi və Haqq arasında hər gün təzələnən eşq motivi, 

Əttarda olduğu kimi, Nəsimi yaradıcılığında da poetik əks olun-
muşdur. 

 
Əttar və Nəsimi şeirində təcəlla anlayışı 
Şeyx Fəridəddin Əttar və Seyid İmadəddin Nəsimi yaradı-

cılığında insan üzünün Haqqın təcəlligahı, ilahi nurların əks 
edildiyi məkan olduğu dəfələrlə qeyd edilmişdir.  

Əttar: 
 

  ای تو را با ھر دلی کاری دکر
 در پس ھر پرده غمخواری دگر

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 46

  چون جمالت صد ھزاران روی داشت
   (Əttar, 1381, s. 373) ّذره دیداری دگر بود در ھر

  
(Ey hər qəlbdə başqa bir işi, başqa bir yeri olan,  
Hər pərdənin dalında başqa qəmxarı olan!  
 
Camalının yüz minlərlə surəti var, 
Hər zərrədə başqa bir əksi, başqa bir görüntüsü var.) 
Nəsimi:  
 

  ای گل روی ترا حسن و بھای دگر
  زلف تو از ھر گره نا فھ گشای دگر

 
  چشم تو از ھر طرف کرد جھانی خراب

  (Nəsimi, 1972, s. 185) سری کرد ھوای دگر تو در ھرزلف 
 

(Ey gül üzünün başqa hüsnü və qiyməti olan,  
Sənin zülfünün hər tərəfindən, hər buruğunun açılmasından 

ahu göbəyinin açılması kimi, müşk qoxusu aləmə yayılır.  
 
Sənin gözlərin hər tərəfdən cahanı xarab edir.  
Sənin zülflərin hər başda başqa bir hava, başqa bir sevda 

yaradır.) 
 

Hər iki qəzəldə “Degər” rədifi Haqqın fərqli təcəlliləri ilə 
əlaqədar olaraq, Haqq aşiqinin, salikin hisslərinin mütənasib şə-
kildə dəyişməsi, fərqli ruhi halətlərə girməsi kimi mənəvi pro-
seslər öz əksini tapmışdır. 

Burada hər iki şairin yaradıcılığında təsəvvüfdə “təcəlla” 
adlanan anlayışın əksini görürük. “Təcəlla” anlayışı İbn Ərəbi, 
Sədrəddin Konyəvi, Seyid Yəhya Şirvani və s. mütəfəkkirlər tə-
rəfindən geniş şəkildə açıqlanmışdır (Məmmədli, 2019, s. 440). 

 S.Konyəvi deyir: “Bilinməlidir ki, Haqqın imdadı və təcəl-
liləri hər nəfəsdə aləmə yetişir. Kamil təhqiqə görə isə, sadəcə 
tək təcəlli vardır. Bu təcəllinin mərtəbələrə görə çeşidli formala-
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rı zühur edir. Bu təcəllinin dışındakı şeylər isə mümkünlərin 
hökm və əsərlərindən ibarətdir. Bu hökm və əsərlər zühur əsna-
sında bəzi mümkünlərdən diğərlərinə zikr edilən vücudi və vəh-
dani təcəlliylə ulaşırlar” (Konyəvi, 2015, s. 68-69). 

Sədrəddin Konyəvinin bu fikirləri sonralar təsəvvüfi ədə-
biyyatda davam və inkişaf etdirilmiş, bir çox mutəsəvvüf şairlə-
rin yaradıcılığında bu ideyanı əks etdirən beytlər yer almaqdadır.  

Bu hər an dəyişən, salikə hər an fərqli bir şəkildə görünən 
ilahi təcəllilər onu hər an daha da artıq heyran edər, eşqi hər an 
artar. Təsəvvüf ədəbiyyatında aşiqin hər an yeni bir sevgiliyə 
aşiq olması süjeti əslində onun dəyişkən zövqlü və səbatsız ol-
ması ilə əlaqədar deyildir. Əksinə, bu, aşiqin hər an Sevgiliyə 
daha çox aşiq olması, Onun hər an daha fərqli bir gözəlliyini 
görərək eşqinin artmasıdır. 

 
Aşiq oldum yenə bir tazə güli-rənayə 
Ki, salır al ilə hər dəm məni yüz qovğayə.  

(Füzuli, 1958, c. II, s. 285). 
 

Haqq aşiqinin eşqi artdıqca həsrəti də artar; həsrəti dərdini 
artırar. Dərdi artdıqca qəlb gözü daha da aydın görməyə başla-
yar. Bu proses sonsuza qədər davam edər. Bu ağrılı və uzun yol-
da Haqdan daimi olaraq gələn ilahi feyzlər aşiqə təsəlli olur. Tə-
səvvüf ədəbiyyatında Haqqın hər an aşiqə fərqli bir şəkildə tə-
zahür edən feyzləri “müdam” adlandırılır: 

 
  ما در پیالھ عکس رخ یار دیده م 

     (Hafız, 1373, s. 9) ّای بی خبر ز لذت شرب مدام ما
 

(Biz piyalədə Yarın üzünün əksini görürük, 
Ey bizim müdam şərab içməyimizdən xəbərsiz olan!) 
 

Təsəvvüf ədəbiyyatında bu hadisə Hüsn və Eşq nisbətində 
ifadə olunmuşdur. Yarın hüsnü artdıqca, yəni aşiq hər an Onun 
daha gizli və sirli gözəlliklərini kəşf etdikcə eşqi daha da artar. 
Füzulinin sözləri ilə desək: 
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  آن ماه کھ نورچشم اھل نظر است
  ھر لحظھ بھ صورت دگر جلوه گر است

 
  مشکل کھ بھ یک حال بماند عاشق

 معشوق کھ ھر زمان بھ شکلی دگر است
(Füzuli, 1387, s. 331) 

 
(O ay üzlü nəzər əhlinin göz nurudur, 
Hər an başqa bir surətdə cilvələnir. 
 
Aşiqin eyni halda durması mümkünsüzdür, 
Çünki Məşuqə hər zaman başqa bir şəklə girir.) 
  

  ز تو است ھر زمان تازه عشقیمرا ا
  کھ تورا ھر ساعت حسن دگر است

(Füzuli, 1387, s. 97) 
 

(Mənim hər an təzə eşqə düşməyim Səndəndir, 
Çünki sənin hər saat fərqli, başqa bir gözəlliyin var!) 
 

İbn Ərəbi və Sədrəddin Konyəvi tərəfindən geniş şəkildə 
açıqlanan təcəlla və onun tövhidlə əlaqəsi həm Əttar, həm də 
Nəsiminin “Degər” rədifli şeirlərində öz əksini tapmışdır. 

 
Nəticə 
Əttar və Nəsimi yaradıcılığının əsas qaynağında Qurani-

Kərim dayanır. Hər iki şair ilhamını Haqdan aldığı üçün hikmət-
dən şeir söyləmiş və Quran poetikasından yararlanmışlar. 

İstər Nəsimi, istərsə də Əttar yaradıcılığında insanın mənəvi 
inkişaf prosesi açıqlanmışdır. Hər iki sənətkarın divanlarında 
salikin, Haqq aşiqinin hansı səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik ol-
ması, mənəvi kamilləşmə yolunda nələrdən imtina etməli və nə-
lərə sarılmalı olduğu barədə fikirlər öz əksini tapmışdır 

Sonda bunu da qeyd etməliyik ki, Nəsimi və Əttarın farsca 
divanlarında “Bebin”, “Vəssalam”, “Darəm”, “Darəd”, “Eşq”, 
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“Mast” və s. kimi ortaq rədifli qəzəllər vardır (bax: Şıxıyeva, 
2000). Biz burada daha çox Şeyx Fəridəddin Əttarın “Degər”, 
“Oftad”, “Rixte”, “Bər aməd” rədifli dörd qəzəlinə Nəsiminin 
yazdığı nəzirələri təhlilə cəlb etdik. Çünki bu nəzirələrdə Nəsimi 
orijinalda ifadə edilən ideya, məzmun, poetikanı qoruyub saxla-
maqla yanaşı, şairin fikir dünyasının dərinliklərinə nüfuz etmiş, 
bəzən hətta Əttarın qəzəllərindəki sətiraltı mənaları açmış, ge-
nişləndirmiş və öz poetik duyğuları, irfani müşahidələri ilə zən-
ginləşdirmişdir. 
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Yaqub Babayev 
 

İMADƏDDİN NƏSİMİNİN ANA DİLLİ ŞEİRLƏRİNDƏ 
İNSANIN HÜSN ELEMENTLƏRİNİN HÜRUFİ – 

METOFORİK YOZUMU 
 
Bəşəri xilqətin ilahi timsalında calal, qüdrət və əzəmətini 

göstərmək və təqdim etməkdən ötrü Nəsimi insanın vücudi 
görkəm, zahiri gözəllik və hüsn elementlərini coşqun ilhamla, da-
xili qürur və ehtirasla təsvir və tərənnüm etməyi başlıca məqsəd-
lərdən biri kimi yaradıcılığı boyu diqqət mərkəzində saxlayır. Bu 
mənada şairin poetik irsinin mühüm bir qismini gözəli, gözəlliyi 
təsvir və vəsf edən camal və hüsn lirikası təşkil edir. Doğrudur, 
sənətkarın dünyəvi gözələ və gözəlliyə həsr olunmuş lirik şeirləri 
də yox deyil. Bununla belə, filosof şairimizin deyilən mövzu və 
istiqamətdə qələmə alınmış poeziya nümunələrinin daha çox his-
səsi məhz təriqət ruhlu, hürufiyanə baxış və düşüncənin məhsulu 
olan şeirlərdir. Həm də bunların kəmiyyəti heç də az deyil və Nə-
simi yaradıcılığında aparıcı mövzulardandır.  

Nəsimi təriqət lirikasında gözəli – bəşər övladını zati-mütləqin 
bir zərrəsi və bənzəri kimi tərənnüm hədəfinə çevirir. Adilikdən, 
maddilikdən, dünyəvilikdən çıxarır. Onun lirik qəhrəmanına görə, 
insan “bəşər surətli rəhman, mələksima həbib”dir (12, s. 26). Su-
rətdə adi bəşər olsa da, mahiyyətcə zati-mütəhhərdir: 

 
Surətdə gərçi adı bəşərdir Nəsiminin,  
Mə’nidə gör ki, zati-mütəhhər degilmidir? (13, s. 249) 
 
Azərbaycan şairi obyekt kimi götürdüyü nigarı adilikdən çı-

xardığı kimi, onun fiziki-cismani varlığına, hüsn elementlərinə 
və gözəllik cizgilərinə də qeyri-adi poetik-fəlsəfi linzadan baxır. 
                                                            
 Ədəbiyyat siyahısı hər məqalənin sonunda nömrələnmişdir. 
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İfadələrdən, lirik ovqatdan, poetik terminlərdən tutmuş, zahiri 
cizgilərə, gözəlliyi yaradan atributlara və məramın ifadəsinə qə-
dər hər şey rəmzi məna kəsb edir. “Quş dili”nin hürufi-simvolik 
müstəvisinə keçir, məcaziləşir və rümuzat tülünə bürünür. Son 
idraki qənaətə görə insanın “Hüsnünün rümuzini nə mələk bildi, 
nə bəşər” (13, s. 213). Adəm övladına məxsus sifətlər rəmzlərin 
sirridir. Onu bəyan edən bu məntiqdir: 

 
Əsrari-rümuzdir süfatın,  
Bu məntiq ilə bəyanə gəldi. (12, s. 542) 
 
Həm də bütün xilqətin ən şərəflisi olmaqla yanaşı surət və 

görkəmcə də ən gözəlidir. Hədisdə deyildiyi kimi, Allah-təala 
“gizli bir xəzinə” (“küntə kənzə”) ikən özünü aşkara çıxarmağa 
və tanıtmağa ehtiyac hiss etdi və bu səbəbə də bəşəri xəlq etmək 
qərarına gəldi. Bütün kosmik gerçəklik və maddi kainat da insa-
nın naminə yaradıldı. Nəsiminin də isnad etdiyi hədisi-şərifin 
(“Sən olmasaydın göyləri yaratmazdım”. Nəsimidə: “Lövlakə li-
ma xələqtül əflak, Eşqinlə yaratdı kainatı”) (12, s. 547) hökmü-
nə və məntiqinə görə, bütün varlığın yaradılışında son məqsəd 
insanla bağlıdır. Elə buna görə də Tanrı insanı “əhsəni-təqvim” 
(“Ət-Tin” surəsi, ayə 4), yəni ən gözəl görkəmdə xəlq etmişdir: 
“Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq”. Bu Quran ayəsi hürufi-
məslək şairə bəşəri gözəli və gözəlliyi təsvir və tərənnümdən 
ötrü başlıca çıxış nöqtəsi, ən mötəbər istinad qaynağıdır: 

 
Surətin əhsəni-təqvimü üzün qiblə imiş. (13, s. 128) 
...Əhsəni-təqvimə inkar eyləyən şeytan olur. (13, s. 218) 
 
Haqqı həmin gözəl görkəm və camalda görməyəndən Haqq 

əbədi olaraq gizli qalmış olur.  
İlahi hüsnün daşıyıcısı kimi qəbul edilən insanın – dilbərin, 

cananın, nigarın camal gözəlliyini yaradan və ona xidmət edən 
bir sıra vücudi-cismani detallar və hüsn elementləri Nəsimidə 
xüsusi hürufi-rəmzi məna kəsb edir və ali obraz səviyyəsinə qal-
dırılır. Bu obrazlar adilikdən çıxır, sirli-əsrarəngiz “yüklə” yük-
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lənir və Tanrının bəşəri vücud və surətdəki atributlarına çevrilir. 
Üz, saç (zülf), qaş, göz (çeşm), kirpik, yanaq, xal (bən), dodaq 
(ləb), ağız (dəhən), diş, qamət (qədd) və s. cizgi, xətt və bədən 
üzvləri bu qəbildəndir. Bunların içərisində isə daha çox tə-
rənnüm hədəfi kimi götürülən üz və saçdır.  

Hətta sadalanan bədən üzvü və xətlərin bəzilərinin farsca və 
ərəbcə yazılışı əbcəd yolu ilə müxtəlif üsullarla hesablanaraq hüru-
filərə lazım olan müqəddəs rəqəmlər də alınırdı. Məsələn: üz (ərəb-
cə:vəch)-v=6+c=3+h=5=14; saç (ərəbcə: cə’d) əbcədi-səğirlə he-
sabladıqda-c=3+ “ayn”=10+d=4=17; qaş (ərəbcə:ha-cib)-
h=8+a=1+c=3+b=2=14; dodaq (farsca:ləb)-L=30+b=2=32. Bura-
dakı 32 – fars əlifbasındakı hərflərin, 17 – möminlərin bir gün ər-
zində qılmalı olduqları namazdakı rükətlərin sayına işarə kimi qə-
bul edilirdi. “14” rəqəmi isə həm 14 məsumə, həm də ərəb əlifbası-
nın yazılışındakı 14 əsas işarələr sisteminə müvazi olaraq anlaşılır-
dı. Belə ki, ərəb əlifbasında 28 hərf olsa da, həmin hərflərin bəzilə-
rinin yazılış formaları (şəkilləri) bir-birinə oxşayır və onları yalnız 
nöqtələr fərqləndirir. (Məsələn: “nun” “be” yə, “dal” “zal” a, “sin” 
“şin” ə, və s. oxşayır.) Əlifbadakı əsas işarələrin sayı isə 14-dür. 
Nəsimidə ən mütəhərrik rəmzi – poetik obraz kimi diqqəti cəlb 
edən insan üzü də nitqi-ilahiyə, 28 və 32 hərfə müncər edilirdi.  

 
Sivü dü, nitqi-ilahidir üzün. (12, s. 593) 
...Üzündə haqqın ayəti oldu otuz iki. (13, s. 214) 
...Vəchində yazmış idi anın iyirmi səkkiz hərf. (12, s. 71) 
 
Üzün bir hürufi-metoforik obraz kimi “32” rəqəmi ilə eyni-

ləşdirilməsi və ya təşbehat silsiləsi Haqqın özündən başlayıb 
aşağıya doğru enir, mənəvi və maddi gerçəkliyin çeşidli müqəd-
dəs varlıqlarını əhatə edir. “Üzün Haqdır” birbaşa qərarından 
sonra “üzün” “Haqqın Nurudur”, “həqqül-yəqindir”, “məzhəri-
həqdir”, “nuri-təcəllidir”, “şəmi-tövhidi-hidayətdir” və s. tipli 
etiqad hökmləri gəlir: 

 
Surətin Həqdir, budur həqdən xəbər,  
Söyləyən Həqdir, vəli adı bəşər. (12, s. 584) 
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...Şəm’i-vəhdətdir üzün, gül narıdır, (12, s. 584) 

...Ey camalın məzhəri-zati-qədim,  
Surətin Allahü rəhmanür-rəhim. (12, s. 599) 
...Əhli-mən’i xocəstə surətinə 
Mə’niyi-vahibissüvər dedilər. (13, s. 221) 
...Gördüm səni gümansız hər dilbərin yüzündə,  
Həqqəl-yəqin görənə zənnü güman gərəkməz. (13, s. 258) 
...Hər kim ki, deməz surətinə məzhəri-həqdir,  
Vaqif degil andan. (15, s. 280) 
 
Nəsiminin lirik qəhrəmanına görə, insanın surətinin nəqşlə-

rində Haqq zühur etmişdir. Daha doğrusu, Haqqın camal gözəl-
liyinin əlamətləri məna bənzəri olmayan (“leysəkəmislihü” – 
“Ona bənzər şey yoxdur”) surətə düzülmüşdür. (Surətdə düzdü 
mə’niyi, “leysəkəmis-lihü”dedi (12, s. 218). Onu görməyən kəs 
bibəsirət və bibəsərdir.  

Haqqın məkanı olan ərşi də, Rəhmanın camal gözəlliyini 
də, ilahi dərgahda olduğu güman edilən qeybi – hikmət toplusu 
lövhi-məhfuzu da, möminlərə vəd olunan əbədi cənnəti də mütə-
fəkkir şairimizin nigarının üzündə tapmaq mümkündür: 

 
Rövzeyi-rizvan üzündür, vəssəlam,  
Surəti-rəhman üzündür, vəssəlam,  
Ərşi-həq, ey can, üzündür, vəssəlam,  
Lövh ilə Qur’an üzündür, vəssəlam. (12, s. 600) 
 
Dini təsəvvürdə Allaha ixlasla ibadətin mükafatı olaraq vəd 

edilən cənnət Nəsiminin inancında gözəlin camalının vüsalına 
yetişməkdən başqa bir şey deyil. Bu vüsalın nəşəsindən hasil 
olan mənəvi məstlik isə aşiqi tərk etməz xislətə malikdir: 

 
Aşiqin cənnəti-ədni şol cəmalin vəslidir,  
Ey şərabi-kövsərim, getməz xumarım, qandasan? (13, s. 160) 
 
Məna aləminin sirrini özündə ehtiva edən gözəlin üzü aşa-

ğıya – kəsrət aləminə endikcə də öz ölçüsüz hikmətini hifz edir. 

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 56

Başqa sözlə, o, ayineyi-haqnüma olmaqla yanaşı, həm də cami-
cahannüma, on səkkiz min aləmin güzgüsü, sirri-kainatdır.  

Yer üzündə dilbərin camalının müqayisə və təşbeh obyekti 
islami nöqteyi-nəzərdən ən müqəddəs varlıq və Allah kəlamı sa-
yılan Qurandan (Müshəf) başlayır, sonra onun surə, ayə və ifa-
dələrinə doğru dərinləşir. Qiyamət gününə qədər hidayət nuru 
verən ölməz kitabı gözəlin camalında görən (“Müshəfi-ləmyəzəl 
ki, cəmalındadır sənin ”(13, s. 137) sənətkar belə hesab edir ki: 

 
Müshəfdir anın üzü, ey Vallah,  
Nun, eynü mim qülhüvəllah. (13, s. 272) 
 
Burada gözəlin üzü Quran elan edilməklə onun qaşı (nun-

 da Quranın 112-ci (“Əl-İxlas”) (م-mim) və ağzı ,(ع-eyn) gözü ,(ن
surəsinin 1-ci ayəsi (“qülhüvəllah” – “De ki, Allah birdir.) kimi 
dəyərləndirilir.  

Nəsimidə insanın camalı daha çox Quranın 1-ci və əsas su-
rələrindən olan, Qurana giriş hesab edilən, “ümmül-kitab” (“ki-
tabın anası”) adlandırılan “Əl-Fatihə” surəsi ilə müqayisə edilir. 
Hansı ki, dini təsəvvür və şərhlərdə onun Allah kitabının əsas 
mahiyyət və məğzini özündə cəmləşdirib ehtiva etdiyi söylənilir. 
Yeddi ayədən ibarət bu surənin iki dəfə nazil olunduğu güman 
edilir və buna görə də onunla bağlı Nəsimi lirikasında da tez-tez 
rast gəldiyimiz “Səb’ül-məsani” (2 dəfə yeddi) ifadəsi işlədilir. 
Bundan əlavə, şair gözəlin üzünü “Taha”, “Yasin”, “İsra”, “Ər-
Rəhman”, “Nur”, “Duxan” və s. surələrlə ya eyniləşdirir, ya da 
onlara bənzədir: 

 
Ey üzün ümmül-kitabü Fatihə (12, s. 608) 
...Surətin Tahavü, həm Yasin imiş. (12, s. 588) 
...Sureyi-İsrada gördüm üzünü. (12, s. 610) 
...Çün camalındadır Ər-Rəhman ələl-ərş istiva. (12, s. 527) 
...Zülfünlə rüxün hər necə kim, Müshəfə baxdım,  
Gördüm ki, anın surələri Nurü Duxandır. (12, s. 258) 
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Daha sonra bəşəri surətin bənzəyiş və vahidləşmə hədəfi 
Quranın ayə və ifadələrinə yönəlir: “Qülhüvəllahü əhəd, Əl-
lahüs-saməd” (“De ki, Allah təkdir, Allah ehtiyacsızdır” – “Əl-
İxlas”, ayə1-2), “Ayətəl-kürsi” (“Əl-Bəqərə”, ayə 255-257), “İn-
na fətəhna” (“Biz sənə qələbə qazandırdıq” – “Əl-Fəth”, ayə 1) 
və s. kimi bu məfkurəyə bağlı ifadələr silsiləsi, möminlərin hər 
gün beş vaxt namazda zikr etdikləri “Vəhdəhü-laşərikələh”(“O 
təkdir, şəriki yoxdur”), həmçinin “Əhsənə-ilah” (“Allah işin ən 
gözəlini işlədi”), “Təali-şənahi” (“Allahın ehsanıdır”), “Leysə 
kəmislihü” (“Onun misli-bərabəri yoxdur”) və s. dini anlayışlar-
la davam etdirilir: 

 
Ey camalın “qülhüvəllahü-əhəd”,  
Surətin yazusu “Əllahüs-səməd”. (12, s. 578) 
...Üzün “inna-fətəhna”dır, təbarək şə’ninə münzəl,  
Bu vəchi əhsəni-surət bilənlər əhli-ürfandır. (12, s. 206) 
...“Şahidi-laşərikələh”şol sənəmin cəmalidir,  
“Leysəkəmislihü”anın nun ilə mimü dalidir. (12, s. 217) 
 
Təbii ki, söz-kəlam və buyruq silsiləsi hürufiliyin aləmin 

hidayət və hikmət nişanı kimi anlaşılan ana kitabına qədər gəlib 
çıxır: 

 
Fəzli-həqqin “Cavidanıdır”üzün,  
Aləmin doğru nişanidir üzün. (12, s. 592) 
 
Nəsiminin dilbərinin üzü ilahi gözəlliyin təcəssüm güzgüsü, 

Haqq nurunun cismani təcəllisi kimi qüdsi məkan və məfhumla-
rı – Kəbəni, qibləni, ehramı, səcdəgahı da əvəz edir. Gözəl üzü 
ziyarət və onun vüsalı Həcci ziyarət timsalındadırsa, gözəl üzə 
səcdə də qibləyə səcdə anlamındadır. Din də, iman da “nuri-ni-
hayət” də, cümlə əşya da sənəmin hüsni-vəchindədir: 

 
Həccü ehramü ziyarətdir üzün,  
Cümlə əşyadan ibarətdir üzün. (12, s. 592) 
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...Qiblədir üzün, nigara, qaşların mehrablar. (13, s. 229) 

...Ol kim Həqqi tanır, yüzünə Kə’bədir demiş,  
Mə’nidə hacı oldurur, əhli-səfa derəm. (13, s. 122) 
...Kəbə üzündür, ey sənəm, üzünədir sücudumuz,(13, s. 66) 
...Məndən üzün yaşırma kim, səcdəgahim oldur. (13, s. 244) 
...Aşiqə iman ilə dindir üzün. (12, s. 592) 
 
Haqqın camal gözəlliyinin bəşəri vücuddakı təcəlli atribut-

larından biri də saçdır. Saç (zülf) sufilərin rəmzi-fəlsəfi təfsirin-
də neqativ məna tutumuna malikdir. Maddi dünyaya, kəsrətə, şə-
bi-hicrana, məşuqun gözəlliyini aşiqdən gizlədən hicaba və s. 
işarədir. Təsəvvüfdə o, az-az hallarda pozitiv anlamda işlənir 
(məsələn: saç ruhların məskənidir).  

Hürufilərin simvolik-fəlsəfi yozumunda və rəmzi-metaforik 
linzasından baxdıqda isə bütün spektrləri ilə işıqlı çalara malik, 
müsbət məna daşıyıcısı olan poetik istilahdır.  

Dahi sənətkarımızın qənaətinə görə, insani ruhun saça 
meyil və mehri bəşəri ruhun lap ilkin yaranış çağında, Vücudi-
küll ilə ruhun əhd-peyman (imsaq) bağladığı “bəzmi-əzəl”də, 
Ələst aləmində ruhun Tanrı həqiqətinə “qalu” (“bəli”) dediyi 
məqamda baş vermiş və əbədi hissə çevrilmişdir: 

 
Kimin ki, könlü dolaşdı saçınla “qalu”də,  
Ayırmaz anı saçın zülfi-dilrübasindən. (13, s. 153) 
 
Saça məhəbbətin bu əzəli məntiqindən çıxış edən Nəsimi-

nin fikrincə, zülf canın vətəni, aşiqin məskəni, əhli-irfanın mə-
qamıdır. Həqiqət yolçusu olan aşiqi, tövhid əhlini Haqqa bağla-
yan “həblülmətin”dir (“möhkəm ip”dir). Zülf kafəri islama çə-
kib imanı qarət edir. Zülf və qaş Nəsimiyə görə, “vəchi-hə-
sən”dir. Çünki Haqq əzəldən öz sirrini saça əmanət etmişdir. 
(“Zülfünə vermiş əmanət Həq əzəldə sirrini” (13, 160). Saç elə 
bir “səvadi-əzəm”dir (“böyük ölkə”) ki, ancaq həqiqi möminlər 
və ariflər ona məhrəm ola bilərlər. Nəhayət, zülf aşiqi meraca 
yetirən isra (“leylətül-isra”), qədr (Quranın ilk ayələrinin nazil 
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olunduğu və ya talelərin müəyyənləşdiyi gecə) və bərat (Mə-
həmməd əleyhüssəlama peyğəmbərliyinin xəbər verildiyi gecə) 
gecələridir. Əlbəttə, Nəsimi bu bədii-fəlsəfi və etiqadi şərhində 
gecənin qaralığı ilə saçın qaralığı arasındakı rəmzi-metaforik 
təşbehdən məharətlə bəhrələnmişdir: 

 
Ey xətin Xızrü, ləbin abi-həyat,  
Ənbərin zülfün şəbi-qədrü bərat. (12, s. 576) 
...Me’racə məni yetirdi zülfün,  
Qədrə irənin budur bərati. (12, s. 546) 
 
Üz kimi saçın da hürufi təşbehatı və vəhdəti vücudi-mütlə-

qin zatına işarə olan “gənci-nihan”dan başlayıb Quranın “Ən-
Nur”, ”Əd-Duxan”, “Əl-İnşirah” (“Ələm-nəşrəh”) və s. surələri-
nə, elmül-bəyana, küfr ilə imana qədər vacib və mümkün aləmə 
aid miqyassız varlıqları əhatə edir. Hətta “Əz-Züha” surəsində 
(ayə 1-2) Haqqın özünün and yeri kimi müqəddəs səviyyəyə qal-
dırılan gecə (“Vəlleyl”) gözəlin saçı, gündüz isə (“vəz-züha”) 
üzü kimi mənalandırılır: 

 
Sureyi-Nuri-Düxandır zülfi-yar,  
Yə’ni küfr ilə imandır zülfi-yar.  
Nə əcəb gənci-nihandır zülfi-yar,  
Aşiqə elmi-bəyandır zülfi-yar. (12, s. 585) 
...Ey saçın “vəlleyl”, üzün “vəzzüha”,  
Surətin şə’nində gəldi “qul kəfa”.  
Ey saçından çün əyan oldu mana,  
Sirri-ərrəhman ələl-ərş istiva. (12, s. 575) 
...“Ələm- nəşrəh “saçın, “vəş-şəms” alnın. (12, s. 243) 
 
Deyilənlərlə yanaşı, saçın iman əhlinə “siratül-müstəqim” 

(“düz haqq yol”), “fəthün-qərib” (“yaxınlaşan qələbə”) hesab 
edilməsi də onun insanın cismani varlığında vücudi-küllə işarə 
kimi dəyərləndirilən hüsn ünsürü olduğunu isbata yetirir.  

Lakin bütün bu göstərilənlərə baxmayaraq, zülf və xalın 
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gözəlliyini dərk hələ əbcədi öyrənmək kimidir. Rəhmanın dərki 
isə surətin bəyanı ilə ola bilər: 

 
Zülfü xalindən Nəsimi əbcədi qıldı tamam,  
Şimdi üzündən bəyani-surəti, rəhman edər. (13, s. 204) 
 
Saç kimi zəruri hüsn ünsürlərindən olan qaşın da ilahi hik-

məti və qüdsi mənası “sübhi-əzəl”dən, ələst aləmindən başlanır. 
Həmin vaxtdan qaş bəsirət əhli üçün qiblə məqamındadır. Kim 
ki o zamandan qaşı qiblə kimi dərk etmişdir, gecə və gündüz 
“Hu” (“Allah”) deyir.  

 
Kim ki qaşınla olmadı sübhi-əzəldən aşina,  
Ta əbəd ol qaragünün bəxti səhab içindədir. (13, s. 171) 
 
Nəsiminin rümuzat lüğətində qaş vəhy, qiblə, “həq kitabı” 

(Quran), mehrab, “nəsrin-minəllah” (“Allah tərəfindən olan yar-
dım”), merac zamanı islam peyğəmbəri ilə Allah arasındakı mə-
safəyə işarə kimi qəbul edilir, “qabü-qövseyn” (“iki qövs məsa-
fəsi”) və s. kimi mənalandırılır. İnsan surətindəki xətlər – qaş, 
kirpik və saç “ismi-əzəm”, “ümmül-kitab” (“Əl-Fatihə”surəsi) 
hesab olunur. Kirpik də xətlər sistemində Quran, onun ayəsi “in-
na fətəhna” və s.-lə eyni funksional mahiyyət kəsb edir: 

 
Ey qaşınla kirpigin, mişgin saçın ümmül-kitab,  
Əhli-tövhidin imamü mürşidi Qur’an olur. (12, s. 445) 
...Qaşları “nəsrin minəllah”, çün saçı “fəthün-qərib”,  
Kirpigi “inna-fətəhna”, çeşmi mazağəl-bəsər. (12, s. 482) 
 
Başqa fiziki bədən üzvləri, cizgilər və xətlər də gözəllik ele-

menti kimi ilahi hüsnün insan simasındakı təcəlli nişanələri olaraq 
müxtəlif simvolik-hürufi mənanın daşıyıcılarıdır. Məsələn: 

Xətt və xal: “Sətri-bismillahir-rəhmanir-rəhim”dir, ”hüvəl-
lahüs-saməd”dir,  
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(“Allah ehtiyacsızdır” – “Əl-İxlas”, ayə 2), “inna fətəh-
na”dır (“biz sənə qələbə qazandırdıq” – “Əl-Fəth”, ayə 1), 
“ümmül-kitab”dır, “sureyi-Vəlmürsəlat”dır (Quranın 77-ci surə-
si) və s.: 

 
 “Hüvəl-lahüs-səməd” söylər xətin, əlhəmdülillah kim. (12, s. 186) 
...Müsnəfi-hüsnündə şol hərfü xətü xalun sənin.  
Sətri-bismillahir-rəhmanir-rəhim olmuşdurur. (12, s. 226) 
...Zülfü xalın sureyi- Vəlmürsəlat. (12, s. 576) 
 
Dodaq (ləb, ləl) – “abi-heyvan”dır”, “çeşmeyi-heyvan”dır”, 

“abi-həyat”dır (bu anlayışların hər üçü “dirilik suyu”mənasında-
dır), səlsəbildir, abi-kövsərdir, ruhül-qudsdur, aşiqlərə can verir, 
müqəddəs ruh dodağın tökdüyü şəraba qədəhdir. Elə buna görə 
də: “Şəha, lə’lin şərabindən Nəsimi şöylə sərxoşdur, Olubdur 
valehü heyran, diləməz abi-ənguri” (13, s. 78). Çünki ləlin hik-
mətini anlamayan və onu sormayan susuz ilğım içərisindədir. 
Ona görə ki, bütün varlıq sözdən yaranmışdır, söz isə dodaqlar 
vasitəsilə deyilir. Deməli, bütün xilqətin varlığı dodağa bağlıdır.  

 
Saqi, ləbindən doğmuşuz, yə’ni ki, “bey”dən “lam”ilə,  
Fitrət günündən ta əbəd şol dayədəndir şirimiz. (14, s. 283) 
 
Bu beytdə “ləb” sözünün yazıldığı “lam” və “bey” hərfləri-

nin əbcədlə 32 rəqəmini ifadə etməsi (L=30+b=2=32) mənasın-
da da dodaq varlığın əsası hesab edilir.  

Ağız (dəhən) da bu mənada dodaqla eyniləşdirilir, “nöqte-
yi-pünhan” (“Ağzına nüqteyi-pünhan dedilər, gerçəkmiş” (13, 
s. 275)), “miftahi-qeyb” (“qeybin açarı”), xilqətin yaradılış vasi-
təsi kimi dərk edilir.  

Göz – bəsirət vasitəsi, “ayətullah” (“Allahın nişanəsi”), həq 
kitabıdır. Nigarın məstanə gözləri cahana qülqülə salmış, sərxoş 
gözlərinin piyaləsindən dünya başdan-başa sərxoş olmuşdur: 
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Qaşındır vəhy, eynin ayətüllah. (13, s. 86) 
...Düşdü cəhanə qülqülə fitnəli nərgisindən uş. (13, s. 171) 
...Sənin məstanə eynin sağərindən 
Cəhan sərtasəri məstan deyilmi? (13, s. 76) 
 
Qədd (qamət, boy) – “Cəllə cələllahü”dür (“uca zatı ucalıq-

larla anılsın”), tubadır, həqiqət sirridir, sidrədir və s.  
Yanaq – “mətləül-ənvar”, (“nurlar qaynağı”), Alın – “Əş-

Şəms” (Quranın 91-ci surəsi), “nəsrin-minəllah”dır.  
Diş – mənalar gövhərinin mədənidir, “vəs-sin”dir. Lamə-

kanı seyr edən, binişanı görə bilən maddi cövhərdir. Dişlərin 
sayı hürufi yozumda fars əlifbasındakı 32 hərfə işarə kimi qə-
bul edilir: 

 
Gövhəri-dürri-məani dişlərin,  
Seyr edər ol laməkani dişlərin,  
Gördü çün kim binişani dişlərin,  
Otuz iki gizli kani dişlərin. (12, s. 595) 
 
Ümumiyyətlə, Nəsiminin əqidəsinə görə, Allah-təala özü-

nəbənzər xəlq etdiyi insanı yaradarkən onun camalına hüsn 
ünsürlərinin timsalında Quranın surə və ayələrini nəqş etmişdir. 
Obrazlı şəkildə desək, bu müqəddəs ilahi kəlamlarla onun cama-
lını bəzəmişdir: 

 
Ji-vü jale, çeşmü əbru zülfü rüx, bu xəttü xal,  
Müshəfü-həqdir müəyyən gər oxursan taliba. (12, s. 529) 
...Gözünə “Vən-Nəcm”ü yazdı, qaşına “Vən-Naziat”,  
Alnına “nəsrün-minəllah”, görünür eynül-yəqin. (12, s. 175) 
 
Deyilənləri yekunlaşdıraraq cəsarətlə deyə bilərik ki, dünya 

poeziyası ibtidadan intəhaya insana və insan camalına İ.Nəsimi 
qədər yüksək dəyər verən, onu ucaldan və müqəddəs libasa 
bürüyən, poeziyanın əlçatmaz dili ilə vəsf edən ikinci bir sənət-
kar tanımır.  
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Firudin Qurbansoy 
 

İMADƏDDİN NƏSİMİNİN ULDUZLAR ALƏMİ 
 

Orta əsrlərdə öyrənilməsi vacib olan elmlər içində nücum 
elmi də vardı və ulduz elmləri sistemində həm nəzəri, həm də 
təcrübi sahələri ehtiva edirdi. Səyyarələrdən hər birinin adını, 
yaranma ehtimallarını, trayektoriyası ilə hərəkət sürətini, yolbo-
yu yerləşdiyi məntəqələri ilmül-fələk və ya ilmül-heyət öyrənir-
sə, bu hərəkətin nəticəsində baş verə biləcək hadisələri ilmün-
nücum və ya ilmüt-təncim tədqiq edir. İlmül-fələk, ilmül-heyət – 
astronomiya, ilmün-nücum və ya ilmüt-təncim – astrologiyadır. 
Başqa sözlə, astronomiyanın məlumatından istifadə etməklə, 
astrologiya öncəgörmələri tərtib edilir. Nəsimi öz dövründə 
mövcud olan bütün elmləri, o cümlədən nücum elmini mükəm-
məl bilir və buna böyük əhəmiyyət verirdi:  

 
Məğribü məşriqdən oldu yəslimiz,1 
Yeddi ulduz, on iki bürc əslimiz,  
Bistü həştü sivü düdür nəslimiz,  
Fəzli-həqdən oldu babü fəslimiz. (2, s. 276) 
 
Yeddi ulduz (Günəş, Ay, Mars, Merkuri, Yupiter, Venera 

və Saturn), on iki bürc (Qoç, Buğa, Əkizlər, Xərçəng, Şir, Qız, 
Tərəzi, Əqrəb, Oxatan, Oğlaq, Dolça, Balıqlar), iyirmi səkkiz 
(bistü həşt) ərəb, otuz iki (sivü dü) fars əlifbalarındakı hərflərin 
sayıdır. Fəzlullah Nəiminin açdığı təriqət qapısından hürufilərin 
fəsli, zamanı başlayır. Şair şeirlərində ulduz elmi terminologiya-
sından geniş istifadə edib:  

                                                            
1 H.Araslı tərtibində: “seylimiz” (İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri. Tərtib 
edən: H.Araslı, Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1973, s. 587) (red.) 
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Həm mərkəz ilə kövkəbü bürc ilə mədarım,  
Səyyarəmü çərxim, fələkim, seyri-səbatım. (2, s. 91) 
 
Beytdə adı keçən “mərkəz”, “kövkəb” (ulduz), “bürc”, 

“səyyarə”, “çərx” – “fələk” (göyün sferaları), “seyr” (səyyarələ-
rin trayektoriyası) və “səbat” (bürcdəki ulduzların yeri) kimi ast-
ronomik terminlər bu elmin əsasını təşkil edir. 

Avropa münəccimlərinin bilmədiyi bir həqiqəti – Ayın Gü-
nəşdən nur aldığını Nəsimi şeirində bədii şəkildə ifadə edirdi: 

 
Ayın hilali əgərçi Günəşdən alır nur, 
Bu Ayı gör ki, Günəş nur alır hilalindən. (1, s. 152) 
 
Gərçi Günəşdəndürür tabəndə mahın tələti,  
Еy Qəmər, Xurşidü Mahı tələtin taban еdər. (1, s. 285) 
 
Yerin peyki olan Ayın bir sıra münəccimlər tərəfindən müs-

təqil səyyarə kimi qəbul edilməsinə şair poetik deyim məqamın-
da etirazını bildirirdi: 

 
Günəş bənzər dеdim şol Aya, hеyhat,  
Qaçan şol maha hər səyyarə bənzər? (1, s. 252) 
 
Orta yüzilliklərdə rəsədxana və rəsəd quyuları gecə-gündüz 

ulduzlar aləmini öyrənmək üçün fürsət verirdi.  
 
Səyyarə kimi sеyr еdərəm daim anınla,  
Şol sеyrеdici kövkəbi-səyyar ələ girməz. (1, s. 76) 
 
Beytdən aydın olur ki, Nəsimi ulduzlar aləmini bir seyrçi 

kimi də müşahidə edib. Şair göy sferasının adi seyrçisi kimi qal-
mayıb, səma cisimlərinin hərəkət məntiqini və fəlsəfəsini anla-
mağa və anlatmağa çalışırdı: 
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Dünü gün müntəzirəm mən ki, bu pərgar nədir?  
Günbədi-çərxi-fələk, gərdişi-dəvvar nədir?  
 
Bu doquz çərxi-müəlləq nədən oldu tərtib,  
Fələk altında dönən kövkəbi-səyyar nədir? 
 
Günəşin qürsü nədən yer üzünə şölə verir,  
Ya bu bir məşələdə nur nədir, nar nədir? (2, s. 15) 
 
Ayın Yer ətrafında dövr etməsinə görə tərtib edilən təqvim-

lər “qəməri təqvim” adlanır. Məhərrəm ayı ilə başlayıb zilhiccə 
ayı ilə bitən qəməri təqvim ili 355 gündür və Günəşlə ölçülən 
təqvim ilindən 10 gün qısadır. Belə ki, qəməri tarixlə 89 il yaşa-
yanın yaşı şəmsi (Günəş) təqvimiylə 86 il hesablanır. Nəsimi qə-
zəllərində münəccimlərin illik təqvim hazırlamasına da işarə 
edib. Yeni zamanda köhnə təqvim etibardan düşür: 

 
Saqiya, camı gətir kim, mən uşatdım tövbəmi,  
Köhnə təqvimim mənim biеtibar oldu yеnə. (1, s. 54) 
 
Münəccim, zahid inanmaz ki, sənsən əhsəni-təqvim,  
Əzəldən ta əbəd oldu əyan hüsnün kitabından. (1, s. 183) 
 

– beytdəki “əhsəni-təqvim” söz birləşməsi həm gözəl tərtib 
olunmuş təqvim, həm də Qurani-Kərim ifadəsi olub, 95-ci surə-
nin (“ət-Tin”) 4-cü ayəsində keçir, insana aid edilən “gözəl bi-
çimdə” (yaratdıq) mənasına gəlir.  

Makrokosm – mikrokosm (kainat – insan) ahəngdar vəhdə-
tinə və tibbi təncim sahəsinə Nəsimi kosmoqoniya ilə bağlı dini-
mənqəbəvi urcuzasında işıq salıb. Beytlərdən dahi şairin nə qə-
dər dərin zəkaya, elmi məlumata malik olduğunu aydın görmək 
olur: 

 
On iki bürc ilə yeddi kəvakib 
Olur başdan ayaq bu yeddi sanım. 
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Büruc içrə əyaq Hutü Həməl – baş, 
Qəmər həm övkədir, bürcü zəbanım. 
 
Ütarid təbimiz, böyrək bu Zöhrə, 
Ürəkdir Şəmsü Xurşidi-təbanım. 
 
Dalaq oldu Zühəl, Mərrix həm öd, 
Bağırsaq Müştəri, göbək Mizanım. 
 
Boyum – Surü, qolum – Cövza bilirmən, 
Bu sözdə yoxdurur zərrə gümanım. 
 
Sümük – torpaq, diş yeldir, sinir – yer, 
Olur od, qanü ət abi-rəvanım. 
 
Vücudda bəlğəmü sevdavü səfra 
Qılır qəlbə, olur sərçeşmə canım. 
 
Əsəd köksümdürür, əmcək Sərətan, 
Bağırsaq Sünbülə, göbək Mizanım. 
 
Solum Məğrib, sağım Məşriq, yəmin – ön, 
Baş üstün, sol yasar üstdən dabanım. 
 
Könülün qütbüdür gərdunda gərdan, 
Görünər arxadakı kəhkəşanım. (2, s. 326-327) 
 
İmadəddin Nəsimi ulduz elmini dərinliyilə bildiyindəndir 

ki, poetik obrazları səyyarə və bürclərə müvafiq qruplaşdıraraq 
bədii fikrini daha qabarıq çatdırmağa müvəffəq olub: 

 
Şəbi-yеldadurur saçın gеcəsi,  
Surətin bədrinə Qəmər dеdilər. (1 , s. 265) 
 
Rüxün şəmi şüasından münəvvər, 
Fələkdə Mahü Mehrü Müştəridir. (14 , s. 82) 
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“Sənin üzünün şamının şüasından fələkdə (göy sferasında) 
Ay, Günəş, Yupiter öz işığını alır” deməklə şair öydüyü şəxsin 
iman işığı ilə nurlandığını önə çəkmiş olur.  

Göy sferasında olan hər bir sabit (ulduzlar) və səyyarənin 
(planetlərin) öz rəmzləşdirdiyi məna var. Hər bir bürcün xarak-
teri, xəstəlikləri, məzacı, səyyarələrlə təmasından baş verən ha-
disələr məlumdur, eyni zamanda bu bürclərdə olan ən parlaq ul-
duzların da öz adı və təyinatı rəmzlər cərgəsindədir. 

Ay Qoç və Tərəzi bürcündə olanda həmin günlər toy etmək 
məsləhət görülmür. Hər Qəməri ayın 6, 10, 11, 15, 17, 21, 26, 
27-ci günləri də toy etmirlər. 

Ərəbcə “təfəül” və ya “felul-hasən” təbiri dilimizdəki “xey-
rə yozma” ifadəsinin qarşılığı olaraq işlənir. Bunun əksi isə “ti-
yərə” və ya “təşəüm” təbirləridir ki, “uğursuz sayma” anlamın-
dadır. 

Hər işi vaxtında görmək tələbi ömrümüzdən leytmotiv kimi 
keçir. Bəs vaxtı, məqamı, görüləcək işlərin uyğun zamanını necə 
təyin edək? Həzrət Əli ibn Əbu Talibin “Divani-Əmir“indəki so-
nuncu misrasına (“Bu elmləri ancaq Nəbi (peyğəmbər) və onun 
vəsiyi dərk edə bilər”) və: 

 
َلنعم ِ ُالیوم َ ِالسبت َ       ّحقأ َّ

َلصید ٌامترا ِبال َأردت إن ِ ِ    
َالبناءآلن حد في اآل َو ُ ِفیھ ِ ِ  

   َالسماء خلق فی آهلل ّتبرا
 

(Həqiqətən də, şənbə günü 
Ov üçün ən münasibdir. 
Bazar günü tikinti işlərini başlamaq üçün yaxşıdır.  
(Çünki bu gün) Allah-Təbərra göyləri xəlq etməyə başladı), 
 

– beytləri ilə başlayan həftənin hansı günlərində nə iş görməyin 
məsləhətliyini göstərən qitəyə nəzirə olaraq Nəsimi bir qəzəl yazıb: 

 
Şənbə günü mən uğradım ol sərvi-rəvanə,  
Şеyda qılıban saldı məni cümlə cəhanə.  
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Yеkşənbə günü məcnun olub hеyranı oldum,  
Gördüm üzün, oхşatdım anı mahi-təbanə.  
 
Düşənbə günü razi-dilimi dеdim aхır,  
Ol gözləri nərgis, üzü gül, qaşı kəmanə.  
 
Səşənbə günü səyyad olub sеyrana çıхdım,  
Mən sеyd oluban qurban olum püstə dəhanə.  
 
Çərşənbə günü yar gəzə gəldi çəmən içrə,  
Bülbül dəхi gördü üzünü, düşdü fəğanə.  
 
Pəncşənbə günü yarə dеdim: pəndim еşitgil,  
Faş еtmə bu razi-dilimi yaхşı-yəmanə.  
 
Adinə günü gördü camalını Nəsimi,  
Əmdi ləbi-ləli-şəkkərin ol qanə-qanə. (1, s. 61) 
 
Mətndən göründüyü kimi, həftənin hər bir gününün nəyə 

aid edilməsinin elmlə bağlı olması və bu nücum (astrologiya) el-
mindən hamının yox, ancaq seçilmişlərin – Peyğəmbərin və 
imamların baş çıxarması xüsusi vurğulanır. Şeirdə göstərilən, 
sırf təncim (astrologiya) elmınə aid məlumat indi hamıya bəlli-
dir; hər günün öz səyyarəsi (planeti) var və onlar bu ardıcıllıqla 
yerləşib: 

1. Bazar ertəsi – Ay (xəyalpərəstliyi, yaralanmaları himayə 
edir). 

2. Çərşənbə axşamı – Mars (döyüşkənliyin, müharibə ovqa-
tının himayəçisidir). 

3. Çərşənbə – Merkuri (ticarəti, yazıçılığı, katibliyi qoruyur). 
4. Cümə axşamı – Yupiter (səadət, böyük uğurlar gətirir). 
5. Cümə – Venera (sevgini, gözəlliyi himayə edir). 
6. Şənbə – Saturn (çətinlik, problem gətirir). 
7. Bazar – Günəş (var-dövlətin, xoştaleliyin himayəçisidir). 
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Nücum elminə görə, həftənin hər bir günü ayrı-ayrı səyya-
rələrlə bağlıdır. (Latın dilində həftənin günləri bu səyyarələrin 
adı ilə adlanır, ya da qrafik işarəsi ilə yazılır. Avropalılar indi də 
həftənin günlərini bu qayda ilə sıralayır.)  

Nücum elminə aid məlumatdan öyrənirik ki, həftənin 
günlərinin səyyarələrlə münasibəti aşağıdakı nisbətdədir: 

1. ŞƏNBƏ – ərəbcə ZÜHƏL (hərfi mənası “qaçıb uzaqla-
şan”), farsca KEYVAN, latınca SATURN – qara rənginə görə 
uğursuzluq gətirdiyi düşünülür. 

 
Səadət bürcünün dirxahi oldur, 
Yer ilə Gögü həm Keyvan anındır. (1, s. 82) 
 
2. YEKŞƏNBƏ (BAZAR) – GÜNƏŞ, ərəbcə ŞƏMS, fars-

ca XURŞİD, MEHR, latınca SUN – xoşbəxtliyi, var-dövləti, 
yüksək vəzifəni rəmzləşdirir. 

 
Gəlməyə çün afitabü gеtməyə çün mahitab,  
Haliya, еy kövkəbi-səyyar, хoş gördük səni. (1, s. 102) 
 
3. DÜŞƏNBƏ (BAZAR ERTƏSİ) – AY, ərəbcə QƏMƏR, 

farsca MAH (MƏH), latınca MUN – yuxuları, yaraları, xəyalpə-
rəstliyi rəmzləşdirir. 

 
Zülfü rüхün vüsalına susamış, еy qəmər, gözüm,  
Еy qəmərin qatında yüz ay ilə gün, sitarə gəl. (1, s. 124) 
 
Saçının şəbində üzü iki həftəlik qəmərdir,  
Bu sözü bilən bilür kim, bu nəzər nеcə nəzərdir. (1, s. 266) 
 
4. SEŞƏNBƏ (ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI) – ərəbcə MƏR-

RİX, farsca BƏHRAM, latınca MARS – dava-dalaşı, müharibə-
ləri, cəngavərliyi himayə edir. Ona görə çərşənbə axşamına 
“ağır çərşənbə” də deyirlər. Bu günə xeyir işləri salmırdılar. Bu-
nu bildiyindəndir ki, Nəsiminin şeirlərində başqa səyyarələrdən 
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fərqli olaraq, Mərrixin adı, demək olar ki, çəkilmir. 
5. ÇƏHARŞƏNBƏ – ərəbcə ÜTARİD, farsca TİR, latınca 

MERKURİ – dövlət idarəsindəki kargüzarlığı, yazıçılığı, ticarəti 
rəmzləşdirir. 

6. PƏNCŞƏNBƏ (CÜMƏ AXŞAMI) – ərəbcə MÜŞTƏRİ, 
farsca BƏRCİS (HÖRMÜZ), latınca YUPİTER – “Böyük səa-
dət səyyarəsi” onun başqa bir adıdır. 

 
Rüхün şəmi şüasından münəvvər,  
Fələkdə Mahü Mеhrü Müştəridir. (1, s. 254) 
 

və ya: 
Sədi-əkbərdir camalın, vəslə vasil can quşu,  
Tələti-fərхəndə şəmsü kövkəbü səyyarədən. (1, s. 155) 
 

və ya: 
Qara qaşının, gözünün adı Qövsü Müştəridir,  
Bu sitarənin oxun gör ərəbi kaman içində. (2, s. 31) 
 
7. ADİNƏ (CÜMƏ) – ərəbcə ZÖHRƏ, farsca NAHİD, la-

tınca VENERA – gözəlliyi, sevgini, şadlıq məclislərini himayə 
edir. Ona göylərin musiqiçisi də deyirlər. 

 
Şəşəəsində məhv olur Ay ilə Gün bu Zöhrənin,  
Gör ki, nə afitabmış şol fələkin sitarəsi. (2, s. 50) 
 
Nəsimi bürc adlarını boşuna çəkmir. Bir beytində şair fərdi 

horoskopunu göstərir. “Cədvəl” adlanan fərdi horoskopları tərtib 
edərkən 12 tale evinə əsas önəm verilir. Bu evlərin mahiyyəti 
belədir: 

1. BİRİNCİ TALE EVİ – xarici simanı, fərdin tutumunu və 
ədalarını, həyata baxışlarını, mərdliyini, fərdi inkişafını, həyat 
enerjisini, səhhətini, təbii güc və fiziki durumunu, zəka və hissi 
keyfiyyətlərini təyin edir. 

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 72

2. İKİNCİ TALE EVİ – irsi və sosial fonu, maliyyə vəziy-
yətini, pulunu, əmlakını, gəlirin itirilməsi və ya qazanılmasını, 
qazanmaq və ya xərcləməyini, şəxsi borclarını, pul qazanmaq 
yollarını, vəzifəyə münasıbəti formalaşdırır. 

3. ÜÇÜNCÜ TALE EVİ – zəkanın gücünü, yaxşı imkanla-
rı, intellekti, təhsili, qısa səyahətləri, yaxın qohumları, qonşuları, 
məktublaşmanı, rabitəni, qeydləri, mühazirələri göstərir. 

4. DÖRDÜNCÜ TALE EVİ – ev və məişəti, xatirələri, ya-
şayış yerini, həyatın əvvəl və axırını, fərdi işləri, ahıllığı, ilkin 
ev işlərini, torpağı, malikanəni, mədən şaxtasını, ehtiyatdakı və-
saiti, gizli və şüuraltı məsələləri, sosial qayğı və əziyyətləri, də-
nizi ehtiva edir. 

5. BEŞİNCİ TALE EVİ – nəticəni, meyvəni, uşaqları, yara-
dıcılıq ilhamını, nəsil artırmağı, oyunları, əyləncələri, aktyorluq 
qabiliyyətlərini, romantik işi, düşüncələri, riski, fəaliyyəti, teatrı 
bildirir. 

6. ALTINCI TALE EVİ – ərzağı, geyimi, ev heyvanlarını, 
xidməti bacarığı, qulluğu, səhhəti, xəstəlikləri, gündəlık işi, pəh-
rizi, gigiyenanı təyin edir. 

7. YEDDİNCİ TALE EVİ – əməkdaşlığı, iş ortaqlığını, ni-
kahı, müharibəni, qanuni müqavilələri, məhkəmə proseslərini, 
boşanmanı, düşmənləri göstərir. 

8. SƏKKİZİNCİ TALE EVİ – doğumu, ölümü, bərpa olun-
manı, şəhvəti, gizli elmləri, mirası, özgə əmlakını, təhqiqatı, o 
biri dünyanı əks etdirir. 

9. DOQQUZUNCU TALE EVİ – fəlsəfəni, dini, qanunu, 
səyahətləri, tədqiqatı, araşdırmaları, xarici ölkə və xariciləri, ali 
təhsili, çap işini göstərir. 

10. ONUNCU TALE EVİ – fərdi obrazı, hakimiyyəti, şərə-
fi, yüksək uğurları, vəzifələri, iddiaları, atanı, təşkilatı, himayə-
çiləri, işəgötürənləri ehtiva edir. 

11. ON BİRİNCİ TALE EVİ – dostları, əlaqələri, maraq 
dairələrini, sosial qrupları, insansevər cəmiyyətləri, ümid və ar-
zuları formalaşdırır. 

12. ON İKİNCİ TALE EVİ – xidməti, fədakarlığı, qurbanı, 
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repressiyaları, nevrozları, gizli düşmənləri, zindanı, himayə ev-
lərini, idarələri, okkultizmi, zahidliyi, sirləri göstərir  

 
Həm Həməl, həm Qövsü Cövza, həm Əsəd Mərrix ilə,  
Həm Sərətan, Sünbülə, həm Dəlvinin həmpasıyam. (2, s. 108) 
 
 “Həmpa” “birgəaddımlayan” mənasındadır, deməli, şair 

bürcləri sadalamaqla onların tale evlərindəki yerini öz horosko-
punda göstərib. Beytdən məlum olur ki, şair dünyaya gələndə 
Mars səyyarəsi onun birinci tale evi olan Qoç bürcündə idi. Bu 
bürcə dost olanlar Əkizlər, Şir və Oxatan sayılır. Onlar da növbə 
ilə III, V və IX tale evlərini təşkil edir. Xərçəng və Qız rəqib 
bürclər sayılsa da, şairin IV və VI evlərini göstərir. Dost sayılan 
Dolça isə XI tale evindədir. Oxatan bürcü altında yerləşən Şa-
maxıda Qoç bürcündə göz açan Nəsiminin IV tale evi Xərçəng 
bürcündədir. Bu o deməkdir ki, əgər Şirvanda qalsaydı, səhhəti 
və taleyilə bağlı problem olmayacaqdı. Bu mümkünsüzdü, od 
ünsürlü bürcdə, müharibə ovqatlı Mars səyyarəsinin təsirilə 
dünyaya gələn şairin üsyankar, hərbcu və talesiz olduğu, qürbət-
də öldürüləcəyi aydın görünür.    

 
Səadət bürcünün dirxahi oldur, 
Yer ilə Gögü həm Keyvan anındır. (1, s. 82)     
 
Laməkan Xurşidiyəm, həm Sədi-əkbərdir adım,  
Nəhsü kənzü tələti-bədri-şəbi-deycuruyam. (2, s. 112) 
 
“Səadət bürcü” deyəndə Nəsimi Yupiteri nəzərdə tutur. Şair 

bu beytdə təzad bədii fiqurundan bəhrələnib. Yupiter əgər xoş-
bəxtliyə işarədirsə, Keyvan – Saturn talesizlikdən xəbər verir. Yer 
və Göy də təzaddır: biri ucalığı, digəri alçaqlığı rəmzləşdirir. 

 
Üzünə, qaşına anın özümü bənzədəm dеyib,  
Gah dönər ay bədr olur, gah özünü hilal еdər. (1, s. 287) 
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Bənzətmədə, qiyas bədii fiqurundan istifadə etməklə, şair 
Ayın bir ay ərzində 28 şəklə düşdüyü, onun gah hilal, gah bədr 
halında olduğu üçün, hilalı qaşa, bədri girdə üzə oxşadır.  

 
Ayü günü nə vəch ilə üzünə nisbət еyləyim,  
Hüsni-rüхün qatında çün Ay ilə Gün sitarədir. (1, s. 213) 
 
Sana Günəş kimi, еy fitnə, sücud еyləyənin,  
Əхtərü talеyi məsudü müzəffər dеdilər. (1, s. 264) 
 
Günəş Şərqdən çıxıb, Qərbdə batır. Əslində, Günəş çıxıb-

batmır, bu, Yerdən elə görünür. Şərqdən Qərbədək hərgünkü ey-
ni dönümü təkrarlamaqla, sanki Günəş Yerə səcdə edir, Günəşin 
xoş taleyi himayə etməsi də nücum elmindən bəllidir. 

 
Qaçan ki, sünbüli-zülfün niqabı Aya düşər, 
Qəmər səhaba girər, Afitaba sayə düşər. 
 
Düşürmüş Aya saçın zillinivü kölgəsinə, 
Düşürmək ancılayın sayə şol hümaya düşər. (1, s. 289) 
 
“Günəş dutuldu” dеdilər, nəzər qıldım camalına, 
Üzünə zülfüdür düşmüş, bu еl yanlış хəyal еylər. (1, s. 216) 
 

– beytlərində Günəşin tutulması poetik dillə təsvir olunmuşdur. 
Burada konkret olaraq Ayın Qız (Sünbülə) bürcündə olarkən 
Günəşin tutulması tarixçəsi verilib. Ayın kölgəsinin Günəşə 
düşməsindən Gün işığı yerə çatmır, qara görünür. Üzdə olan mə-
na isə budur ki, sünbül kimi hörülmüş saçların Ay kimi üzünə 
düşəndə, göydəki Ay utandığından bulud arxasında gizlənər, 
günəşə isə kölgə düşər. Ərəb dilində “kusuf” – Günəş tutulması-
na, “xusuf” isə Ayın tutulmasına deyilir. Bir-birindən 15 gün 
fərqi ilə baş verən bu təbiət hadisəsi insanlar arasında vahimə 
doğururdu.  
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Məhi-tabana, ya Mеhrə səni bənzətməzəm, nеyçün  
Ki, hüsnün хirmənində gün Məh ilə Sünbüləçindir. (1, s. 256) 
 
Şair məmduhunu (təriflədiyi şəxsi) bədrlənmiş Aya, Günəşə 

ancaq ona görə bənzətmir ki, şeiri yazan vaxt Ay ilə Günəşin hər 
ikisi Qız (Sünbülə) bürcündə idi. Sanki Ay da, Günəş də onun 
tarlasının sünbülbiçən rəncbəridirlər.  

 
Şəşəəsindən məhv olur Ay ilə Gün bu Zöhrənin, 
Gör ki, nə Afitab imiş ol fələkin sitarəsi. (1, s. 243) 
 
Dəbdəbəli parıltısı ilə Ayı, Günəşi, sübh çağı görünən Zöh-

rənin işığını azaldıb məhv edən bu gözəlin ulduzu gör necə bir 
Günəş imiş!  

 
Zülfün qəmərin dövrünə yüz fitnə buraxdı,  
Ey dövri-qəmər fitnəsi, fəttani-zamansan. (2, s. 80) 
 
Dövri-qəmərdə gözlərin bir gəz qıya baxdı mana,  
Zülmündən ol xunxarənin qan ilə qəltan olmuşam. (2, s. 117) 
 
Dövri-qəmərdə mərkəzi aşubü fitnənin,  
Mişkin saçınla хali-müdəvvər dеgilmidir? (1, s. 277) 
 
Zülfi-dü tası şahımın həlqəsi mah içindədir,  
Şol qəmərin mənazili əbri-siyah içindədir. (1, s. 270) 
 
Ta gördü günəş ay üzünü, dərbədər oldu,  
Bədr aya zaval irdivü dövri-qəmər oldu. (1, s. 299) 
 
Gərçi sərfitnə saçındır qəmərin dövründə,  
Fitnənin mərkəzi şol хali-müdəvvər dеdilər. (1, s. 263) 
 
Ay Qız (Sünbülə) bürcündə olanda fitnələr daha da çox 

olur. Şair bu astroloji məlumatdan gen-bol bəhrələnib. 
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İslam sferalı nücum elmində “əbaun” (atalar) və “ummuha-
tun” (analar) bir termin kimi ədəbi və fəlsəfi əsərlərdə istifadə 
olunur. “Atalar” dedikdə yeddi səyyarə: Günəş, Ay, Merkuri, 
Mars, Venera, Saturn və Yupiter nəzərdə tutulur. Bu səyyarələrə 
ərəbcə gah “əba səb’ə” (yeddi ata), gah da “əba’i-ulvi” (yüksək-
də, göylərdə olan atalar) dedikləri kimi, “ummuhat” – (analar) 
ifadəsi ilə də dörd ünsürü – od, su, hava, torpağı nəzərdə tutur-
dular. Bunlara “ummuhatu-ərbəə” – (dörd ana), bəzən də “um-
muhati-sufli” (alçaqda, yer kürəsində olan analar) adı vermişlər. 
Xatırladaq ki, “dünya” sözü ərəbcə aşağı, alçaq deməkdir. Ona 
görə də “Quran göydən endirildi” ifadəsi işlənir. Yüksəkdə yer-
ləşmələrinə rəğmən, şair insanı bütün səma cisimlərindən də 
ucada görür: 

 
Səcdə еdər Şəmsü Qəmər, Zöhrəvü Mahü Müştəri, 
Hüsni-camalın görməgə, hurü mələk, insan budur. (1 , s. 229) 
 
Müştəri, Bəhramü Kеyvan, Tirü Zöhrə, Mеhrü Mah,  
Hüsnünə təhsin oхurlar rüb’i-məskun, şеş cəhat. (1, s. 293) 
 
Mеhr ilə Mahü Müştəri hüsnünə bəndədir, vəli  
Sərv ilə Sidrə özünü qamətinə qulam еdər. (1, s. 284) 
 
Astrologiya Merkurinin katibliyi, dəftərdarlığı himayə etdi-

yini öyrədir. 
 
Еy Nəsimi, çün еşitdi bu Ütarid nəzmini,  
Caməsin çak еtdi ol dəm, oda saldı dəftərin. (1, s. 175) 
 
“Nəsiminin şeirini eşidən kimi, Merkuri yazdıqlarını yan-

dırdı” o deməkdir ki, ilahi məhəbbətlə yazılan şeirlər səma ci-
simlərindən də ucalıqdadır. 

 



Nə s imi  –  650 

 77

Ədəbiyyat 
 

1. İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. Bakı, 2004. 
2. İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Bakı, 

2004. 
3. Əbu Nəsr Muhəmməd ibn Muhəmməd ibn Uzlaq ibn Tərxan əl-

Fərabi (870-950). Risala (Nukat) fima yasihhu və ma lə yasihhu 
min əhkam ən-nücum” (“Ulduzların hökmlərinin həqiqiliyi və 
yanlışlıqları haqqında risalə”), ərəbcə əlyazma. 

4. Xoca Nəsir əd-Din Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn 
Həsən Tusi (1201–1274) “Kitab-e-ixtiyarat”, farsca daşbasma, 
ilsiz. 

5. Еремеева А.И., Цицин Ф.А. История астрономии. М., 1989 
6. Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука. II. Рождение 

астрономии. М., 1991. 
7. Николов Н., Харалампиев В. Звездочеты древности. М., 

1991. 
8. Птолемей Клавдий. Альмагест. М., 1998. 
9. Пантелеев А. Греческая астрономия и астрология, 2001. 
10. Campion, Nicholas. An Introduction to the History of 

Astrology. ISCWA, 1982. 
11. Holden, James Herschel. A History of Horoscopic Astrology. 

AFA, 2006. 
12. Parker, Derek; Parker, Julia. A history of astrology. Deutsch, 

1983. 
13. Robbins, Frank E., ed. Ptolemy Tetrabiblos. Harvard University 

Press (Loeb Classical Library). 1940. 
14. Tester, S. J. A History of Western Astrology. Boydell & 

Brewer, 1999. 

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 78

 
 

Möhsün Nağısoylu 
 

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİ TARİXİNİN  
NƏSİMİ ZİRVƏSİ 

 
Azərbaycan dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə bir çox görkəmli 

şəxsiyyətlər, böyük söz ustaları, nadir düha sahibləri bəxş etmiş-
dir: Əfzələddin Xaqani, Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi, 
Məhəmməd Füzuli... Azərbaycan klassik ədəbiyyatının nəhəng 
simalarından, böyük şəxsiyyətlərindən olan bu şairlərin hər biri 
yaratdıqları əsərlərinin istər yüksək bəşəri dəyərlərinə və işıqlı 
fikirlərinə, istərsə də bənzərsiz poetik özəlliklərinə görə bütün 
dövrlərin zamandaşları olan, sağlıqlarında özlərinə heykəl ucal-
dan əbədiyaşar sənətkarlar, dahi söz ustalarıdır. Azərbaycan ədə-
biyyatının bu parlaq simaları sırasında Seyid İmadəddin Nəsimi-
nin özəl yeri və məqamı, xüsusi çəkisi və sanbalı vardır. Bu bir 
danılmaz həqiqətdir ki, “Nəsimi” dedikdə ilk növbədə öz əqidəsi 
və amalından dönməyən, bu yolda canından belə keçməyə hazır 
olan əyilməz və yenilməz bir söz ustası yada düşür, dar ağacın-
dan asıldıqda belə başını dik tutan, məğrurcasına dayanan şəhid 
şair göz önünə gəlir. 

Seyid İmadəddin Nəsimi Azərbaycan klassik poeziyasını 
həm məzmun və ideya, həm də yeni janrlarla zənginləşdirən, 
ona yeni nəfəs gətirən novator şair kimi tanınır. Mütəfəkkir şai-
rin ədəbiyyat tariximizə gətirdiyi yeniliklər sırasında birinci ola-
raq qüdrətli sənətkarın anadilli poeziyamızda fəlsəfi qəzəlin, 
xüsusilə də hürufiliyin təbliğinə həsr olunmuş şeirlərin kamil 
nümunələrinin yaradıcısı olduğunu qeyd etmək lazımdır. Məlum 
olduğu kimi, Nəsimiyə qədər anadilli ədəbiyyatımızın İzzəddin 
Həsənoğlu və Qazi Bürhanəddin kimi tanınmış nümayəndələri 
də fəlsəfi məzmunlu qəzəllər yazmışlar. Lakin danılmaz bir ger-
çəklikdir ki, onların şeirləri istər insana böyük dəyər verən 
yüksək humanist fikirlərinə, istər poetik keyfiyyətlərinə, istərsə 
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də dil-üslub xüsusiyyətlərinə görə Nəsiminin fəlsəfi qəzəlləri sə-
viyyəsinə çatacaq dərəcədə deyil.  

İmadəddin Nəsiminin Azərbaycan ədəbiyyatı, bütövlükdə 
türk dünyası ədəbiyyatına gətirdiyi daha bir yenilik türk əruzunu 
formalaşdırması, onu daha da təkmilləşdirməsi və yüksək məqa-
ma çatdırmasıdır. Qeyd edək ki, Nəsimi yaradıcılığında əsas yer 
tutan qəzəl janrına dair nümunələr əruz vəzninin çeşidli bəhrlə-
rində (rəməl, həzəc, rəcəz, mizare, xəfif, mütəqarib və s.) yazıl-
mışdır. Nəsiminin anadilli şeirləri şəkil və janr baxımından da 
rəngarəngliyi ilə seçilir ki, bu cəhətdən də böyük şair sələflərin-
dən fərqlənir. Belə ki, mütəfəkkir şair anadilli Azərbaycan ədə-
biyyatında məsnəvi şəklində, eləcə də mürəbbe, müstəzad və 
tərcibənd janrlarında ilk dəfə qələmini sınayan qüdrətli söz usta-
sıdır. İzzəddin Həsənoğlu və Qazi Bürhanəddin yaradıcılığında 
sözügedən janrlara təsadüf edilmir ki, bu cəhət də Nəsimiyə 
Azərbaycan ədəbiyyatında yenilikçi, novator bir şair statusunu 
qazandırmış olur. Bundan əlavə, məlum faktlara söykənərək de-
mək olar ki, Nəsimi poetik əsərlərini Azərbaycan türkcəsi ilə ya-
naşı, fars və ərəb dillərində də yazan ilk Azərbaycan şairidir. 
Nəsimiyə aid edilən “Müqəddimətül-həqayiq” (“Həqiqətlərin 
başlanğıcı”) adlı nəsr əsərini də nəzərə alsaq, böyük şairimiz ey-
ni zamanda həm nəzmlə, həm də nəsrlə ana dilində əsər yazmış 
ilk Azərbaycan müəllifi sayıla bilər.  

İmadəddin Nəsimi Azərbaycan klassik ədəbiyyatında daha 
bir “ilk”ə imza atmış şairdir. Belə ki, o, anadilli lirik şeirləri ilə 
Yaxın və Orta Şərqdə ədəbi məktəb yaradan ilk Azərbaycan şai-
ridir. Böyük şair zamanın fövqündə dayanan işıqlı fikirlərinə 
görə şəhidlik zirvəsinə yüksəldikdən az sonra Azərbaycan şairlə-
ri ilə yanaşı, indiki Türkiyə, İran, Türkmənistan, Özbəkistan, 
Krım torpaqlarında yaşayıb-yaratmış bir sıra söz ustaları Nəsimi 
yaradıcılığının güclü təsiri altında olmuş, onun şeirlərinə nəzirə-
lər və təxmislər yazmışlar. Həmin sənətkarlar sırasında XV-XVI 
əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən 
Nemətullah Kişvəri, Həbibi və Füzulinin, eləcə də XV yüzillik-
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də yaşayıb-yaratmış Osmanlı şairlərindən Əhməd Paşa və Nica-
tinin, yenə həmin yüzilliyin çağatay söz ustalarından Lütfi, Sək-
kaki və Əlişir Nəvainin adlarını çəkmək olar. Maraqlıdır ki, Ca-
hanşah Həqiqi (Qaraqoyunlu), Şah İsmayıl Xətai (Səfəvi) və 
Sultan Süleyman Qanuni (Osmanlı Türkiyəsi) kimi hökmdar, 
sultan şairlər də əsərlərində Nəsiminin adını ehtiramla yad etmiş 
və onun qəzəllərinə çoxlu sayda nəzirələr yazmışlar.2 

İmadəddin Nəsimi ana dilində qələmə aldığı lirik şeirləri 
ilə ədəbiyyat tariximizə əbədi möhrünü vuran, Yaxın və Orta 
Şərqdə böyük şöhrət qazanan, ədəbi məktəb yaradan mütəfək-
kir şair olmaqla yanaşı, eyni zamanda milli varlığımız, mənəvi 
sərvətimiz olan ədəbi dilimizin cilalanması, zənginləşməsi və 
təkmilləşməsində misilsiz xidmətləri olan qüdrətli söz ustadı 
kimi tanınır. Nəsiminin yüksək poetik keyfiyyətləri ilə seçilən 
cilalanmış şeir dili XIV əsr Azərbaycan ədəbi dilinin ən kamil, 
mükəmməl nümunəsidir. Şairin bənzərsiz şeir dili Azərbaycan 
ədəbi dilinin lüğət tərkibini incə məna çalarları ilə, bir sıra diq-
qətçəkici yeni söz və ifadələrlə daha da zənginləşdirdi, ədəbi 
dilimizi öz tarixi inkişafının ən mükəmməl mərhələsinə, zirvə 
nöqtəsinə qaldırdı. Azərbaycan ədəbi dilinin parlaq təzahürü 
olan Nəsiminin şeir dili zəngin semantik çalarlı, dərin məna tu-
tumlu, axıcı və ahəngdar, yüksək poetik özəllikləri ilə seçilən 
bir dildir. Akademik Tofiq Hacıyevin yazdığı kimi, Nəsimi 
“həm ana dilinin bütün leksik-semantik imkanlarını üzə çıxar-
dı, xalq dilinin idrak potensialını aşkar etdi, həm də ərəb və 
fars dillərindən zərurət həddində məhz ehtiyacı olan qədər, if-
rata varmadan material mənimsədi, bununla da Azərbaycan 
ədəbi dilinin fəlsəfi, elmi ifadəçi səviyyəsini təmin etdi. Nəsimi 
ədəbi dilin qrammatik quruluşca da müəyyən dərəcə cilalan-
masına nail oldu”. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbi dili tari-
xində XIV yüzillik istər rəngarəng dil və üslub xüsusiyyətləri, 

                                                            
2 Bu barədə ətraflı məlumat üçün bax: S.Şıxıyeva. Sultan şairlərə örnək şəx-
siyyət // Azərbaycan qəzeti, 2019, 27 yanvar. (red.)  
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istərsə də bütövlükdə mükəmməlliyi və kamilliyi baxımından 
xüsusi bir mərhələni təşkil edir və onun ən yüksək zirvəsində, 
ən uca məqamında Nəsimi dayanır. Cəsarətlə demək olar ki, 
orta əsrlər Azərbaycan türkcəsinin şirinliyi və məlahətliliyi, oy-
naqlığı və axıcılığı, əzəməti və coşqunluğu, lirikliyi və poetik-
liyi ilk dəfə məhz Nəsiminin anadilli şeirlərinin nümunəsində 
tam dolğunluğu və mükəmməlliyi ilə yazılı ədəbi dil səviyyə-
sində parlaq şəkildə özünü göstərir. 

 Nəsiminin anadilli şeirləri, xüsusilə də qəzəlləri ilk növbə-
də milli mənşəli sözlərin bolluğu, hər bir misra və beytin özünə-
məxsus oynaqlığı və melodikliyi, ahəngdarlığı və ritmikliyi – bir 
sözlə, musiqililiyi ilə seçilir ki, poeziya üçün önəmli olan bütün 
bu keyfiyyətlər də oxucuya, dinləyiciyə yüksək estetik zövq ve-
rir, onun könlünü, ruhunu oxşayır, güclü təsir bağışlayır. Qeyd 
edək ki, bu incə məsələ heç də təsadüfi deyil. Məsələ burasında-
dır ki, Nəsimi hürufilik məzmunu daşıyan qəzəllərinin bir qismi-
ni bilavasitə səma məclislərində dərvişlər tərəfindən oxunmaq 
məqsədilə qələmə almışdır. Məhz bu səbəbdən də şairin qəzəllə-
ri müəyyən mənada uca dağlarda, gen düzlərdə yaşayan çılğın 
dərvişlərə xas olan özəl bir melodiya və oynaq musiqi havaları 
üzərində köklənmişdir. Bütövlükdə götürdükdə, Nəsiminin qə-
zəlləri həm dilinin sadəliyi və axıcılığı, həm də saflığı və təmiz-
liyi ilə seçilir ki, bu da şairin xalq ruhuna, canlı ümumxalq danı-
şıq dilinə söykənməsi, bu tükənmək bilməyən qaynaqdan böyük 
uğurla və ustalıqla bəhrələnməsi ilə bağlıdır. Şairin aşağıdakı 
məşhur misralarında bunu əyani şəkildə görmək olar: 

 
Düşdü yenə dəli könül gözlərinin xəyalinə, 
Kim nə bilir bu könlümün fikri nədir, xəyali nə? 
 
Al ilə ala gözlərin aldadı aldı könlümü, 
Alini gör nə al edər, kimsə irişməz alinə. 
 
Qiymətini dodağının dəgmə xəsisə sorma kim, 
Mən bilirəm ki, can ilə susamışam zülalinə. 
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Gözlərinə əsir olan halımı oldur anlayan, 
Kim ki bu halə düşmədi, qoy, vara kəndü halinə. 
 
Şairin bu qəzəlinin ilk dörd misrasında “fikir” və “xəyal” 

sözləri istisna olmaqla bütün sözlər milli sözlərimizdir, türkmən-
şəli leksemlərdir. Birinci beytdə böyük şairin qafiyə yerində iş-
lətdiyi “xəyalinə” və “xəyali nə” cinas qafiyələri özəl bir diqqət-
çəkiciliyi ilə yadda qalır və yüksək emosiya yaradır. İkinci beyt 
isə ilk növbədə səslərin xüsusi bir ahəngi, ritmi və melodiyası: 
“a” və “l” səslərinin yaratdığı assonans və alliterasiya ilə diqqəti 
çəkir və bənzərsiz poetikliyi, qeyri-adi obrazlılığı ilə yadda qa-
lır. Böyük şairin bu beytdə “al” sözünü böyük məharət və 
yüksək ustalıqla həm “hiylə” (birinci misrada), həm də “qırmızı” 
(ikinci misrada) anlamında işlətməsini də ayrıca olaraq qeyd et-
mək lazımdır. Nümunədə işlənmiş “könlün düşməsi”, “könül al-
maq”, “can ilə susamaq”, “gözə əsir olmaq”, “hala düşmək”, 
“kəndü halına varmaq” kimi deyim və obrazlı ifadələr isə Nəsi-
minin canlı xalq danışıq dilinə yetərincə bələdliyindən və ondan 
böyük məharətlə istifadə etməsindən xəbər verir. 

Nəsiminin aşağıdakı misraları da dilinin sadəliyi və saflığı, 
eləcə də oynaqlığı və ahəngdarlığı ilə diqqəti çəkir: 

 
Yüzüni məndən nihan etmək dilərsən, etməgil, 
Gözlərim yaşın rəvan etmək dilərsən, etməgil. 
 
Bu beyt də ilk növbədə axıcılığı, yüksək ritmi və musiqi 

ahəngdarlığı ilə seçilir. Nəsimi burada “etmək” sözünü həm təs-
diqdə, həm də inkarda, özü də əmr şəklində işlətməklə beytdə 
yüksək ekspressivlik yaradır, oxucuya böyük estetik zövq duy-
ğuları aşılayır.  

Nəsiminin şeir dilinin başlıca qaynağı təbiiliyi və sadəliyi, 
eyni zamanda yüksək obrazlılığı ilə seçilən ümumxalq danışıq 
dilidir. 600 ildən də çox müddət öncə yazılan bu şeirlərdə xalq 
ifadə və sözlərinin işlənməsi bugünkü oxucunu heyran etməyə 
bilmir. Məhz Azərbaycan bədii-fəlsəfi fikir və ədəbi dili tarixin-
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də tutduğu belə bir yüksək məqama görədir ki, böyük şair və 
mütəfəkkirin ədəbi irsi Azərbaycanda ən çox araşdırılan və nəşr 
edilən klassik sənətkarlar sırasında ilkin yerlərdən birini tutur.  

Böyük şairin əsərləri ölkəmizdə ilk dəfə 1926-cı ildə işıq 
üzü görmüşdür. Azərbaycan əlyazmalarının toplanması və nəşri 
sahəsində əsl vətəndaşlıq qeyrəti göstərmiş əlyazmaşünas-
mətnşünas alim Salman Mümtaz həmin il “Azərbaycan ədəbiy-
yatı” başlığı altında buraxılan silsilə kitablar seriyasından Seyid 
İmadəddin Nəsiminin əsərlərini də ərəb əlifbası ilə nəşrə hazırla-
yaraq oxuculara ərməğan edir. Sonralar – 1962-ci ildə görkəmli 
ədəbiyyatşünas Mirzağa Quluzadə Nəsiminin “Seçilmiş əsərlə-
ri”ni kiril əlifbası ilə nəşr etdirmişdir. Nəsiminin ölkəmizdə ötən 
əsrdə nəşr olunmuş kitabları sırasında akademik Həmid Araslı-
nın 1973-cü ildə tərtib etdiyi şairin “Seçilmiş əsərləri” sanballılı-
ğı və mötəbərliyi ilə seçilir.  

İmadəddin Nəsimi irsinin tədqiqi və nəşri sahəsində dönüş 
mərhələsi bilavasitə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Hey-
dər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ana dili və ədəbiyyatına, mədəniy-
yət və incəsənətə – bir sözlə, mənəviyyat məsələlərinə yüksək 
dəyər verən Ulu öndərin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 1973-cü ildə 
Nəsiminin 600 illik yubileyi nüfuzlu beynəlxalq təşkilat olan 
YUNESKO-nun tədbirlər siyahısına daxil edilmiş və həmin il 
geniş şəkildə qeyd olunmuşdur. Bu möhtəşəm yubiley tədbirləri 
çərçivəsində 1973-cü ildə mətnşünas-dilçi alim Cahangir Qəhrə-
manov tərəfindən hazırlanmış Nəsiminin anadilli əsərlərinin el-
mi-tənqidi mətni ərəb qrafikası ilə nəşr edildi. Azərbaycanda 
İmadəddin Nəsimi irsinin araşdırılması sahəsində mühüm elmi 
nailiyyətlərdən sayılan bu dəyərli elmi-tənqidi mətnin hazırlan-
masında mütəfəkkir şairin anadilli əsərlərinin 5 əlyazmasından 
və iki əski nəşrindən istifadə olunmuşdur. Qeyd edək ki, Nəsimi 
əsərlərinin sözügedən elmi-tənqidi mətni həm şairin ədəbi irsi-
nin tədqiqi istiqamətində gələcək araşdırmalar üçün geniş yol 
açdı, başlıca qaynaq rolunu oynadı, həm də əsərlərinin müasir 
elmi nəşrləri işini asanlaşdırdı. Çünki görkəmli rus şərqşünası 
Yevgeni Bertelsin qeyd etdiyi kimi, hər hansı bir şairin əsərləri-
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nin elmi-tənqidi mətni olmadan onun həyatı və dünyagörüşü, 
eləcə də yaradıcılığı haqqında dəqiq və düzgün fikir söyləmək 
çətindir. Onu da əlavə edək ki, professor Cahangir Qəhrəmanov 
bu sanballı işə girişməzdən öncə 1970-ci ildə Nəsiminin dili 
mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş və həmin il 
“Nəsimi “Divanı”nın leksikası” adlı dəyərli kitabını nəşr etdir-
mişdi. Adı çəkilən sanballı kitab Azərbaycanda Nəsimi irsinin 
bu istiqamətdə araşdırılması sahəsində ilkin işlərdən biri kimi 
böyük əhəmiyyət daşıyır. Yeri gəlmişkən onu da əlavə edək ki, 
C.Qəhrəmanovun bu kitabı bir sıra məşhur türkoloqların (məsə-
lən, Əmir Nəcibin) tədqiqatlarında başlıca qaynaqlardan biri ki-
mi yer alır. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, İmadəddin Nəsiminin Azər-
baycan ədəbi dilinin inkişafında və zənginləşməsində misilsiz 
xidmətləri olmuşdur. Məhz bu mühüm və əhəmiyyətli amili nə-
zərə alaraq, 1973-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
Dilçilik İnstitutuna Nəsiminin adı verilmişdir. 

Ulu öndərin layiqli varisi, Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin dövlət siyasətində də mədəniyyət 
və ədəbiyyata, eləcə də dövlət atributlarından olan Azərbaycan 
dilinə böyük diqqət və qayğı göstərilir. Məhz bu qayğının nəti-
cəsidir ki, ölkə Prezidentinin “Azərbaycan dilində latın qrafikası 
ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 12 yanvar 
2004-cü il tarixli Sərəncamına əsasən Nəsiminin ikicildlik “Se-
çilmiş əsərləri” kütləvi tirajla nəşr olunmuşdur. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü və qayğısı 
ilə 2017-ci ilin may ayında Parisdə YUNESKO-nun baş qərar-
gahında İmadəddin Nəsiminin vəfatının 600 illiyi qeyd olun-
muşdur. 2018-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycanda ilk dəfə ola-
raq “Nəsimi: şeir, incəsənət və mənəviyyat” festivalı keçirilmiş 
və bu möhtəşəm tədbir çərçivəsində Moskva Beynəlxalq Müna-
sibətlər İnstitutunun binasında mütəfəkkir şairin büstü ucaldıl-
mışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əli-
yev 15 noyabr 2018-ci ildə “Böyük Azərbaycan şairi və mütə-
fəkkiri İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illik yubile-



Nə s imi  –  650 

 85

yinin qeyd edilməsi haqqında” Sərəncam imzalamışdır. Böyük 
söz ustasına dövlət qayğısının və dərin ehtiramın daha bir bariz 
nümunəsi olan Sərəncamda deyilir: “Nəsimi dünya poeziyasının 
ən kamil nümunələri sırasında diqqətəlayiq yer tutan əsərlərində 
daim insanın əzəmətini, insani məhəbbəti və şəxsiyyətin azadlı-
ğını tərənnüm etmişdir. Anadilli şeirin humanist ideyalarla, yeni 
məzmun, deyim tərzi və bədii lövhələrlə daha da zənginləşməsin-
də unudulmaz şairin misilsiz xidmətləri vardır. Nəsiminin mən-
bəyini xalq ruhundan almış parlaq üslubu orta əsrlər Azərbay-
can dilinin məna imkanlarını bütün dolğunluğu və rəngarəngliyi 
ilə əks etdirir. Sənətkarın yaradıcılığı bir sıra xalqların bədii-ic-
timai fikrinin inkişafına qüvvətli təsir göstərmişdir”. Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbay-
can Respublikasında 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi 
haqqında” 11 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı isə mütəfəkkir 
şairin Azərbaycanın ədəbi-mədəni fikir tarixində tutduğu yüksək 
məqama dövlət səviyyəsində böyük dəyər verildiyini bir daha 
açıq-aşkar şəkildə sübut edir. Bu Sərəncam eyni zamanda böyük 
söz ustasının bədii təfəkkürünün məhsulu olan bütün əsərlərinin 
müasir ədəbiyyatşünaslıq və dilçilik, şərqşünaslıq və fəlsəfə 
elmlərinin nailiyyətləri işığında hərtərəfli və sistemli şəkildə 
öyrənilməsi, bədii irsinin daha geniş miqyasda təbliği üçün geniş 
imkanlar açır.  

İmadəddin Nəsimi irsinə dövlət səviyyəsində göstərilən bu 
cür yüksək diqqət və qayğı Azərbaycan humanitar elminin 
nümayəndələri qarşısında böyük şairin həyat və yaradıcılığının 
tədqiqi istiqamətində bir sıra vacib işlərin həyata keçirilməsini, 
bu sahədə mövcud olan boşluqların aradan qaldırılmasını təxirə-
salınmaz bir vəzifə olaraq qoyur. Nəsimi irsinin tədqiqi və nəşri 
ilə bağlı görüləsi işlər sırasında ilk növbədə böyük şairin anadilli 
əsərlərinin latın qrafikası ilə yeni elmi-tənqidi mətninin və onun 
əsasında akademik nəşrinin həyata keçirilməsini qeyd etmək la-
zımdır. Düzdür, yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, professor Ca-
hangir Qəhrəmanov bu işi 1973-cü ildə əldə olan əlyazmalar 
əsasında yüksək səviyyədə həyata keçirmişdir. Lakin ötən illər 
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ərzində Nəsimi əsərlərinin dünyanın müxtəlif ölkə kitabxanala-
rında saxlanılan yeni və daha mötəbər əlyazma nüsxələri aşkara 
çıxarılmışdır. Bundan əlavə, həmin tənqidi mətn 46 il öncə ərəb 
qrafikası ilə hazırlanmışdır. Bütün bunları nəzərə alaraq, 
düşünürük ki, C.Qəhrəmanovun hazırladığı tənqidi mətn də işə 
cəlb edilməklə Nəsimi əsərlərinin yeni elmi-tənqidi mətninin la-
tın qrafikası ilə hazırlanması məqsədəuyğun olardı.  

Yuxarıdakı kiçik bilgilərdən də göründüyü kimi, ölkəmizdə 
İmadəddin Nəsiminin ədəbi irsinin nəşri sahəsində görülən işlər 
kifayət qədərdir. Bununla belə, şairin əsərlərinin istər əvvəlki il-
lərə aid nəşrlərində, istərsə də son dövrün məhsulu olan çapla-
rında müəyyən mübahisəli məqamların, kiçik çatışmazlıqların 
mövcudluğunu da danmaq olmaz. Bu qəbildən olan bəzi incə 
məqamlara bir mətnşünas-dilçi kimi öz münasibətimizi bildir-
mək istəyirik. Hər şeydən öncə qeyd edək ki, Yaxın Şərq ədə-
biyyatı klassiklərinin divanlarındakı şeirlər ənənəvi olaraq ərəb 
əlifbasının müvafiq hərflərinə (sözün son hərfinə) uyğun şəkildə 
hazırlanır və müasir mötəbər, akademik nəşrlərdə də bu tarixi 
prinsipə əməl edilir. Məsələn, yuxarıda adını çəkdiyimiz Nəsimi 
divanının C.Qəhrəmanov tərəfindən 3 cilddə tərtib olunmuş el-
mi-tənqidi mətni bu şəkildə hazırlanmışdır. Klassik şairlərin di-
vanlarının Türkiyə nəşrlərində də bu ənənə mütləq şəkildə 
gözlənilir, yəni şeirlər çap variantlarında məhz ərəb əlifbasının 
müvafiq hərflərinə uyğun şəkildə yerləşdirilir. Azərbaycanda 
son dövrlərdə nəşr olunan Nəsimi əsərlərində isə bu qaydaya 
əməl edilməmiş və şeirlər kiril əlifbasının hərflərinə uyğun şə-
kildə yerləşdirilmişdir. Nəsiminin ikicildlik “Seçilmiş əsərlə-
ri”nin 2004-cü il nəşri, təbii ki, latın əlifbası ilə işıq üzü gör-
müşdür. Bununla belə, sözügedən nəşrdə latın əlifbasının deyil, 
kiril əlifbasının hərflərinin sıralanma qaydası əsas götürülmüş-
dür ki, fikrimizcə, bu incə məsələyə sırf diqqətsizlik üzündən fi-
kir verilməmişdir. Düşünürük ki, Nəsimi əsərlərinin gələcək 
nəşrlərində bu məsələnin həlli məqsədəuyğun olardı. Onu da 
qeyd edək ki, professor Qəzənfər Paşayevin nəşrə hazırladığı 
“Nəsiminin İraq divanı”nda qəzəllərin yeri əlyazmada olduğu 
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kimidir, yəni ərəb əlifbasının hərflərinə uyğun şəkildə sıralan-
mışdır. 

Nəsimi əsərlərinin gələcək akademik nəşri üçün əhəmiyyət-
li olan digər bir incə məqam isə şairin divanında yer alan qəzəl-
lərin bəhrinin və təfiləsinin göstərilməsi ilə bağlıdır. Qeyd edək 
ki, türkiyəli nəsimişünas alim Hüseyn Ayanın tərtib etdiyi Nəsi-
minin türkcə divanının tənqidi mətnində (Ankara, 2014) bu qay-
daya əməl edilərək, şeirlərin bəhri də göstərilmişdir. Qəzənfər 
Paşayevin tərtib etdiyi kitabda da (Bakı, 1987) qəzəllərin bəhri 
səhifənin başlanğıc hissəsində qeyd olunmuşdur. Yuxarıda qeyd 
olunanlardan daha vacib və əhəmiyyətli digər bir məsələ isə 
böyük şairimizin davamçıları olan eyni təxəllüslü başqa şairlərin 
qələminin məhsulu olan ayrı-ayrı şeirlərin Nəsiminin türkcə di-
vanına daxil edilməsidir. Mütəxəssislərə məlum olduğu kimi, or-
ta əsr katibləri bir sıra hallarda köçürdükləri mətnə bilərəkdən 
müdaxilələr etmiş, onlar üçün aydın olmayan ayrı-ayrı sözlərin 
əvəzində onların öz dövrləri üçün işlək olan və müasirləri tərə-
findən anlaşılan qarşılıqlarını işlətmişlər. Bundan əlavə, ən prob-
lemli məsələ orta əsrlər əlyazmalarında bir müəllifin əsərləri sı-
rasına digər müəlliflərə məxsus şeirlərin daxil edilməsi halları-
nın olmasıdır. Buna nümunə olaraq, görkəmli türk şairi Yunus 
Əmrənin “Söz” rədifli gəraylısının uzun zaman Şah İsmayıl Xə-
taiyə aid edilməsini, eləcə də böyük özbək söz ustası Əlişir Nə-
vainin bir rübaisinin Məhəmməd Füzulinin türkcə divanının ay-
rı-ayrı əlyazmalarında yer almasını göstərmək olar. Oxşar hala 
Nəsiminin türkcə divanında daha çox rast gəlmək mümkündür. 
Bunun başlıca səbəbi isə əqidəsi yolunda şəhid düşən İmadəddin 
Nəsimi şəxsiyyətinin və ədəbi irsinin təsiri ilə onun ölümündən 
sonra tərəfdarları və davamçıları olan bir sıra şairlərin “Nəsimi” 
təxəllüsü ilə şeirlər yazmasıdır ki, onlardan ən məşhuru XVII əsr 
müəllifi Qul Nəsimidir. Görkəmli nəsimişünas C.Qəhrəmanovun 
yazdığı kimi, İmadəddin Nəsiminin XVII əsrdən sonra köçü-
rülmüş divan nüsxələrində Qul Nəsiminin bir neçə şeiri də yer 
almışdır. Nəsimi divanına başqa şairlərin şeirlərinin daxil edil-
məsinə ən yaxşı nümunə mütəfəkkir şairin guya ölüm ayağında 
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yazdığı və bir beytində zahidin ikiüzlülüyü ilə bağlı məlum epi-
zodun yer aldığı “Ağrımaz” şeiri sayıla bilər. Bəlli olduğu kimi, 
bu şeirin Nəsimiyə aid olmadığı çoxdan sübuta yetirilmişdir. 
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Nəsiminin həyatı ilə bağlı son 
dövrdə aparılan və tarixi qaynaqlara söykənən ciddi araşdırmalar 
əqidəsi, amalı yolunda şəhid düşən, əbədiyyətə qovuşan şairimi-
zin dünyasını dəyişməsi məsələsinə tam aydınlıq gətirmişdir.3 

İndi isə Nəsiminin “Seçilmiş əsərləri”ndə yer alan, lakin 
şairimizə aidliyi müəyyən qədər şübhə doğuran: 

 
Afərin olsun nigarin zülfi ilə qaşinə, 
Gər macal bulsam, həbibin çevriləydim başinə, 
 

– mətləli qəzələ nəzər salaq. Bu qəzəlin Nəsimi qələminin məh-
sulu olmasını bir neçə cəhətdən şübhəli sayırıq. Birincisi, yuxa-
rıda ilk beyti verilmiş qəzəl Cahangir Qəhrəmanovun tərtib etdi-
yi Nəsimi divanının elmi-tənqidi mətni üçün əsas götürülmüş 
beş əlyazma nüsxəsində və əsərin iki əski çapında yoxdur. Bu 
qəzələ Hüseyn Ayanın Türkiyədə nəşrə hazırladığı Nəsiminin 
                                                            
3 Tanınmış dilçi və mətnşünas alim akademik M.Nağısoylunun son qeydləri 
tamamilə yerində və doğrudur. Araşdırmalarımız göstərdi ki, şairə aid edi-
lən “dustaqlıq şeirləri” onun olmayıb, sevənləri tərəfindən sonradan yazıya 
alınmışdır. (bu barədə bax: S.Şıxıyeva. “Ağrımaz” rədifli qəzəl Nəsiminin-
dirmi? // Ana sözü”, 1996, №1, s. 32-35; Yenə onun: Nəsiminin şəxsiyyəti və 
həyatı mənqəbələrdə // AMEA akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitu-
tunun “Elmi araşdırmalar”ı (IX buraxılış), 2012, s. 85-114).   
   Nəsiminin edam səbəbi ilə bağlı orta çağ qaynaqları ilə müasir araşdır-
maların müqayisəli tədqiqi əsasında belə bir qənaətə gəldik ki, mütəfəkkir 
şairin ölüm hökmünün arxa planında, ənənəviləşmiş yanlış təsəvvürlərdən 
fərqli olaraq, dini görüşlər deyil, siyasi maraqlar dururdu.  (S.Şıxıyeva. 
Hürufilərin siyasi mübarizə tarixindən // Dil və ədəbiyyat, №3, Bakı, 1998, s. 
126-129; Yenə onun: Nesimi’nin Biyografisinin Araştırılmasında Meto-
dolojik İlkeler // Klasik Türk Edebiyatında Biyografi. Bildiriler. Ankara: 
Atatürk Kültür Merkezi, 2011, s. 565-602; Yenə onun: Hurufi Ayaklanmaları 
/ XVI. Türk Tarih Kongresi.  3. Cilt. Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi. 
(20-24 Eylül 2010, Ankara). Kongreye Sunulan Bildiriler. Ankara: Türk 
Tarih Kurumu, 2015, s. 177-234 və s.)  (red.) 
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türkcə divanının sanballı tənqidi mətnində, eləcə də Qəzənfər Pa-
şayevin tərtib etdiyi yuxarıda adı çəkilən kitabda da rast gəlmirik. 
Qəzəl yalnız Cahangir Qəhrəmanovun Nəsimi əsərlərinin elmi-
tənqidi mətninin tərtibi işini başa çatdırdıqdan sonra əldə etdiyi 
İstanbulun Bəyazid kitabxanasına məxsus bir əlyazma nüsxəsində 
yer alır. Qeyd edək ki, Hüseyn Ayan tərtib etdiyi Nəsimi əsərləri-
nin tənqidi mətnində bu əlyazma haqqında qısa bilgi vermiş, lakin 
nüsxənin mötəbərlik səviyyəsini nəzərə alaraq ondan bir qaynaq 
kimi istifadə etməyi lazım bilməmişdir. İkincisi isə, qəzəlin rəqibə 
qarğış səciyyəli məzmunu bütövlükdə götürdükdə Nəsiminin lirik 
şeirlərinin ümumi ruhuna və ideya-məzmun özəlliklərinə müəy-
yən mənada uyğun gəlmir. Belə ki, qəzəlin sonrakı beytlərində li-
rik qəhrəman öz rəqibinə açıq-aşkar bir şəkildə ağır qarğışlar yağ-
dırır, hətta onun susuz, qidasız bir yerdə ölməsini və leşinin qar-
ğa-quzğuna yem olmasını arzulayır: 

 
Şol rəqibi görə idim çah içində bir kərə,  
Gilliyəydim başinə şol səd həzaran daş yenə. 
 
Ey rəqib, bir yerdə olgil ki, bulunmaz aşü su, 
Yığılsın qarğavü quzğun leşinə, hey leşinə. 
 
Buduna çıxsın ufalar, gözünə həm qarə su, 
Tutulsun dil-qulağın, bir neçə daş dişinə. 
 
Dedilər, miskin Nəsimi, doğruya yoxdur zaval, 
Müddəilər qalib oldu, hazır olgil başinə. 
 
Üçüncüsü, qəzəldə işlənmiş “gilləmək”, “ufalar”, “başinə 

çevrilmək” və s. kimi ifadələrə Nəsimi dövrünə aid türkcə yazılı 
abidələrin və poetik nümunələrin dilinə dair məlum qaynaqlarda 
rast gəlmirik. Qeyd edək ki, bu sözlərdən birincisi – gilləmək 
mətnin məzmunundan da göründüyü kimi, “atmaq, tullamaq” 
anlamındadır və dilimizin bir sıra şivələrində eyni mənada “gil-
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lətmək” şəklində işlənir. Müasir ədəbi dilimizdə isə bu sözün 
“diyirlətmək” anlamı qeydə alınmışdır. Maraqlıdır ki, çağdaş 
türk dilində bu sözə, ümumiyyətlə, rast gəlmirik. Fikrimizcə, 
“gilləmək” sözü Azərbaycan ədəbi dilinin sonrakı dövrünə aid 
bir leksik vahiddir.  

Deməli, qəzəlin dil faktları da onun Nəsimiyə aidliyi məsə-
ləsini təsdiq etmir, əksinə, şübhə altına alır. Və nəhayət, dördün-
cüsü, yuxarıdakı qəzəlin ilk beytində qafiyə yerində işlənmiş 
“başinə” sözü sonuncu beytdə də eyni mənada yer alır ki, bu hal 
da klassik qəzəllər üçün məqbul sayılmır. Bütün bu amillərə əsa-
sən düşünürük ki, yuxarıdakı qəzəl şəhid Nəsimi dühasının və 
bənzərsiz şəxsiyyətinin vurğunu, pərəstişkarı olmuş, buna görə 
də eyni təxəllüsü seçmiş sonrakı dövrün digər bir Azərbaycan 
şairinə məxsusdur. Qəzəlin dil xüsusiyyətləri də onun təxminən 
XVII-XVIII əsrlərin məhsulu olması haqqında mülahizə yürüt-
məyə əsas verir. Qeyd edək ki, Nəsiminin əsərlərinin mövcud 
nəşrlərində yer almış daha bir neçə qəzəlin şairimizə aidliyi biz-
də şübhə doğurur. 

Nəsimi əsərlərinin Bakı nəşrlərində diqqəti çəkən və ayrıca 
araşdırma tələb edən mühüm məsələlərdən biri də şairin bir sıra 
şeirlərinin fərqli variantlarda çap olunmasıdır. Məsələn, şairin 
“Neylərəm” rədifli məşhur qəzəlinin son beytinə diqqət yetir-
mək kifayətdir. Belə ki, şairin əsərlərinin müxtəlif nəşrlərində 
sözügedən beytin müxtəlif fərqli variantlarına rast gəlirik. 
C.Qəhrəmanovun tərtib etdiyi Nəsimi əsərlərinin elmi-tənqidi 
mətnində həmin beyt bu şəkildədir: 

 
Dilbər aydır, ey Nəsimi, səbr qıl, etmə fəğan, 
Şimdi əfğan etməsəm, danla fəğanı neylərəm?  
 
Sözügedən tənqidi mətndə birinci misradakı “səbr qıl” sö-

zünün Nəsimi divanının bir əlyazmasında “sabir ol” variantının 
da olması göstərilməklə yanaşı, digər bir əlyazmada ikinci mis-
ranın tamam fərqli biçimdə yer alması da diqqətə çatdırılır: 
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Bən bu gün səbr eyləsəm, daxi fəğanı neylərəm?  
 
Türkiyəli nəsimişünas alim Hüseyn Ayanın tərtib etdiyi Nə-

simi əsərlərinin tənqidi mətnində həmin beyt bu şəkildədir: 
 
Ey Nəsimi, neyiçün eylərsən əfğanü fiğan, 
Mən bu gün səbr eyləsəm, tanla fiğanı neylərəm?  
 
Nəsiminin 2004-cü ildə Bakıda nəşr olunmuş “Seçilmiş 

əsərləri”ndə yuxarıda verilmiş bu beytin birinci misrasındakı 
“səbr qıl” sözü “sabir ol” şəklindədir, ikinci misra isə Hüseyn 
Ayanın tərtib etdiyi mətndəki kimidir, sadəcə olaraq burada 
“tanla” (sabah) sözünün “danla” fonetik variantı işlənmişdir. 
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Nəsiminin bu məşhur qəzəlinin 
ilk misrasının mötəbər qaynaqlarda aşağıdakı variantına da rast 
gəlirik: 

 

Dilbəra, mən səndən ayrı təndə canı neylərəm?  
 
Bununla belə, şairin əsərlərinin 2004-cü il Bakı nəşrində 

yuxarıdakı misradakı “təndə” sözü “ömrü” şəklindədir. Fikri-
mizcə, misranın yuxarıda təqdim olunan variantı məntiqi ba-
xımdan daha uğurludur. Qeyd edək ki, bu cür misalların sayını 
istənilən qədər artırmaq mümkündür. Şairin əsərlərinin yeni el-
mi-tənqidi mətni isə, fikrimizcə, bu cür çoxvariantlılığa son qo-
ya bilər. 

Nəsimi əsərlərinin Bakı nəşrlərində nəzərə çarpan daha bir 
incə məqam böyük şairin əsərlərində işlənmiş türkmənşəli bir sı-
ra qədim sözlərin açıq-aşkar bir şəkildə müasirləşdirilməsi cəhdi 
ilə bağlıdır. Buna nümunə olaraq, şairin aşağıdakı məşhur qəzə-
lini göstərmək olar: 

 
Səndən iraq, ey sənəm, şamü səhər yanarəm, 
Vəslini arzularam, dəxi betər yanarəm. 
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Beytlə bağlı ilk növbədə onu demək lazımdır ki, qəzəlin əl-
yazmadakı yazı variantını əsas götürərək, birinci misradakı 
“iraq” sözünün sonundakı “ğəyn” hərfinə əsasən bu leksik vahi-
di “irağ” şəklində transkripsiya etmək məqsədəuyğundur. Qeyd 
edək ki, professor Qəzənfər Paşayev Nəsiminin İraq divanında 
bu sözü doğru olaraq elə “irağ” şəklində vermişdir. Nəsimi diva-
nının Bakıda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
saxlanılan qədim əlyazmasında da həmin sözün yazılışı onun 
məhz “irağ” şəklində oxunmasını tələb edir. Maraqlıdır ki, aka-
demik Həmid Araslının tərtib etdiyi Nəsimi divanında həmin qə-
zəlin üçüncü beytində haqqında danışdığımız söz elə “irağ” şək-
lindədir: 

 
Məndən irağ olduğun bağrımı qan eylədi, 
Oldu gözümdən rəvan xuni-cigər, yanarəm. 
 
Nəsiminin “Seçilmiş əsərləri”nin 1985-ci il və 2004-cü il 

nəşrlərində isə qəzəlin istər mətlə beytində, istərsə də üçüncü 
beytində bu söz “iraq” şəklindədir. 

İndi isə Nəsiminin “Səndən irağ, ey sənəm...” sözləri ilə 
başlayan qəzəlinin yuxarıda verdiyimiz mətlə beyti ilə bağlı da-
ha bir mühüm və əhəmiyyətli məqama öz münasibətimizi bildir-
mək istəyirik. Qeyd edək ki, klassik mətnlərin transkripsiyası, 
daha doğrusu, transfoneliterasiyası zamanı dil faktları ilə yanaşı, 
ədəbiyyat məsələlərinə, xüsusilə də poetika, vəzn və qafiyə ilə 
bağlı incə məqamlara da – bir sözlə, şeirin bədii imkanları və 
özəlliklərinə də xüsusi diqqət yetirmək olduqca mühüm və vacib 
məsələlər sırasındadır. Məsələyə bu mövqedən yanaşdıqda, fik-
rimizcə, yuxarıda verilən qəzəlin mətlə beytindəki “yanaram” və 
“arzularam” sözlərinin “yanərəm” və “arzulərəm” şəklində oxu-
nuşu daha məqsədəuyğundur:  

 
Səndən irağ, ey sənəm, şamü səhər yanərəm,  
Vəslini arzulərəm, daxi betər yanərəm.  
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Fikrimizi əsaslandırmağa çalışaq. Birincisi, beytdə rədif ki-
mi işlənən “yanərəm” sözünün, eləcə də ikinci misradakı “arzu-
lərəm” lekseminin orijinalda (əlyazmada) yazılışı onların məhz 
bu şəkildə oxunuşunu tələb edir. İkincisi isə, bu sözlərin təqdim 
etdiyimiz variantda oxunuşunu qəzəldə qafiyə yerində işlənən 
sözlər: “səhər”, “betər” (əslində “bətər” olmalıdır: farsmənşəli 
“bədtər” (daha pis) sözünün qısaldılmış formasıdır), “qəmər”, 
“düşər”, “əgər” və s. tələb edir. Belə olduqda şeir səs uyarlığı, 
poetika baxımından daha oynaq, daha ahəngdar səslənir, xüsusi 
bir ritm yaradır, qulağı oxşayır və şeirin musiqililiyini, axıcılığı-
nı daha da artırmış olur. Aydınlıq üçün onu da qeyd edək ki, 
beytin ikinci misrasında işlənmiş arzulər(əm) sözü bətər kəlməsi 
ilə daxili qafiyə yaradır. Onu da qeyd edək ki, Nəsimi əsərləri-
nin kütləvi nəşrləri mütəxəssislər üçün deyil, müasir oxucu üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Bununla belə, düşünürük ki, tarixi foneti-
ka, tarixi dialektologiya, bütünlüklə ədəbi dil tarixi baxımından 
Nəsiminin əsərlərinin dilinə, imlasına toxunmaq olmaz. Məhz 
buna görə də şairin əsərlərinin akademik nəşrinə böyük ehtiyac 
duyulur. 

Bundan əlavə, vaxtilə “yüz”, “yürək”, “degil”, “qarşu” və s. 
şəklində olan sözlərin müasirləşdirilərək “üz”, “ürək”, “deyil”, 
“qarşı” kimi verilməsini də akademik nəşr üçün məqbul saymaq 
olmaz. Onu da qeyd edək ki, Nəsimi şeirlərinin müasir nəşrlərin-
də bu məsələdə bir pərakəndəlik, açıq-aşkar bir dağınıqlıq müşa-
hidə olunur. Nümunə olaraq, şairin “Seçilmiş əsərləri”ndəki iki 
qəzəldən verilmiş aşağıdakı beytlərə nəzər salaq: 

 
Camalın rövzeyi-rizvan deyilmi? 
Dodağın çeşmeyi-heyvan deyilmi?..  
 
Yarın cəfası cümlə vəfadır, cəfa degil, 
“Yarım cəfa qılur” dеyən əhli-vəfa degil.  
 
Göründüyü kimi, birinci beytdə rədif kimi işlənmiş “degil-

mi” sözü müasirləşdirilmiş, yəni “deyilmi” şəklində təqdim edil-
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miş, ikinci beytdə isə orijinalda olduğu kimi “degil” variantında 
verilmişdir. Onu da qeyd edək ki, birinci beytdəki “camal” sözü 
sözügedən kitabdakı bəzi şeirlərdə yuxarıda verilən nümunədəki 
kimidir, digərlərində isə cəmal şəklindədir: 

 
Surəti-həqdir cəmalın, ey nigar, 
Uş nəbinin sözləri bürhanımız.  
 
Onu da diqqətə çatdıraq ki, birinci misradakı “həq” sözü 

Allah anlamında işləndiyi üçün onun böyük hərflə verilməsi, bu-
nunla da semantikasının seçdirilməsi düzgün olardı. Aşağıda bir 
beytini verdiyimiz “Ey üzü gül, ləbləri mərcanımız” misrası ilə 
başlayan qəzəldə “yüz” (üz) və “qarşu” (qarşı) sözləri müasir 
deyimdəki variantı ilə verilmişdir ki, bu məsələyə də Nəsimi 
əsərlərinin gələcək akademik nəşrlərində diqqət yetirilməlidir: 

 
Üzünə qarşı sücud eylər mələk, 
Səcdəyə inkar edər şeytanımız.  
 
Məlum olduğu kimi, klassik ədəbiyyat nümunələrində şəxs 

və işarə əvəzliklərinin oxşarlıq, bənzərlik məzmunu bildirən “cı-
layın” şəkilçisi ilə (əslində, şəkilçiləşmiş qoşmadır) işlənməsi 
geniş yayılmışdır. Məsələn, Nəsiminin aşağıdakı beytində oldu-
ğu kimi: 

 
Ey aşiq, anın zülfünə yapış bu cahanda, 
Bir ancılayın dilbəri-əyyar ələ girməz.  
 
Bu qəbildən olan “sənciləyin” (sənin kimi) əvəzliyi isə Nə-

siminin İraq divanında, bəlkə də, texniki qüsur üzündən bu şə-
kildə getmişdir: 

 
Aləmdə bu gün səncəliyim yar, kimin var? 
Gər var desən, yox deməzəm, var, kimin var... 
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Eşqin qəminə eyləmişəm könlümü məskən, 
Göz məncəliyin “məxzəni-əsrar” kimin var?  
 
Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, Nəsiminin aşağıdakı 

məşhur misraları: 
 
Heç kimsə Nəsimi sözünü kəşf edə bilməz, 
Bu, quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq  
 

– şairin İraq divanında bu şəkildədir: 
 
Heç kimsə Nəsimi sözünü fəhm edə bilməz, 
Bu, quş dəgildir, bunu Süleyman dəxi bilməz.  
 
Aydındır ki, məntiqi baxımdan yuxarıdakı beytin birinci va-

riantını düzgün saymaq lazımdır. Nəsimi əsərlərinin əksər əlyaz-
malarında həmin beyt məhz bu şəkildədir. 

Bundan əlavə, Nəsimi şeirlərində işlənmiş bir sıra qədim 
türk sözlərinin şairin əsərlərinin sonunda verilən lüğətə düşmə-
məsi də təəssüf doğurur. Buna nümunə olaraq qüdrətli sənətka-
rın aşağıdakı beytini göstərmək olar: 

 
İkilikdə qalan əzazil olur, 
Mələksiyrət insan ol, anı gidər. 
 
Beytdə işlənmiş “gidərmək” sözü qədim türk leksemidir: 

“yox etmək”, “aradan qaldırmaq” deməkdir. Bu söz ana abidə-
miz “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda, eləcə də XIII-XV əsrlərə 
aid bir sıra poeziya nümunələrində sıx-sıx işlənmişdir. Onu da 
qeyd edək ki, beytin ikinci misrasındakı vergül işarəsini biz qoy-
muşuq, misranın çap variantında bu işarə yoxdur. Halbuki bura-
da vergül işarəsinin qoyulması beytin məzmununun açılması ba-
xımından vacibdir. Belə ki, şair demək istəyir ki, mələkxasiyyət-
li insan ol, ikiliyi təbiətindən götür, yox et. 
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Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, dilçi mütəxəssislərə də yaxşı 
məlum olduğu kimi, durğu işarələrinin düzgün işlədilməsi mət-
nin qavranılmasında mühüm rol oynayır. Fikrimizə nümunə ola-
raq Nəsiminin “Seçilmiş əsərləri”ndə yer alan aşağıdakı beytə 
diqqət yetirmək kifayətdir: 

 
Səndən ayru könlümün yoxdur vəfalı yarü dust, 
Ey cəfasız hüsni-kamil, yari-ğarım, qandasan? 
  
Beytin ikinci misrasında işlənmiş “yari-ğarım” leksik vahi-

di söz birləşməsidir və əslində, bu cür yazılmalıdır: “yar-i ğar” 
(mağara dostu). Qeyd edək ki, bu birləşmə islam aləmində məş-
hur olan bir hadisəyə işarə məqsədilə klassik Şərq ədəbiyyatında 
çox işlənən bir ifadədir, daha doğrusu, Məhəmməd peyğəmbərin 
(s.) Məkkədən Mədinəyə gedərkən o həzrətlə birgə mağarada 
gizlənən birinci xəlifə Əbu Bəkrə verilən ad – ləqəbdir. Onu da 
diqqətə çatdıraq ki, fars dilinə məxsus bu qəbildən olan izafət 
birləşmələrinin Azərbaycanda yazılışı bu şəkildə qəbul edilmiş-
dir: “yari-ğar”, “şəbi-hicran” (ayrılıq gecəsi), “çeşmi-siyah” (qa-
ra göz) və s. Yuxarıdakı nümunədə isə bu söz birləşməsinin biti-
şik yazılması onun mənasının anlaşılması məsələsində müəyyən 
çətinlik yarada bilər. Təəssüf hissi ilə onu da qeyd etmək lazım-
dır ki, yuxarıdakı söz birləşməsi Nəsimi divanının son nəşrləri-
nin birində “yadigar” kimi getmişdir. 

Nəsimi əsərlərinin son dövr nəşrlərində qabarıq şəkildə nə-
zərə çarpan daha bir incə məsələyə toxunmaq istəyirik. Bu, ilkin 
qaynaqda – əlyazmada olan bəzi sözlərin müasir nəşrlərdə 
müəyyən qədər dəyişdirilməsi, daha doğrusu, orijinaldakı vari-
ant əvəzində onların fərqli şəkillərinin verilməsi ilə bağlıdır. Şai-
rin aşağıdakı beyti buna nümunə ola bilər: 

 
Kimin ki yoxdurur gənci-nihanı, 
Ya anca mülk ilə mal anda neylər? 
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Nəsiminin “Neylər” rədifli qəzəlindən götürülmüş bu bey-
tin ikinci misrası şairin əsərlərinin elmi-tənqidi mətnində bu şə-
kildədir: 

 
     Ya bunca mülklə mal anda neylər? 
 
Göründüyü kimi, misranın müasir çap variantında “bunca” 

sözü ona yaxın mənalı olan qədim türk leksemi “anca” (o qədər, 
o cür) ilə əvəzlənməklə yanaşı, “mülk” sözünə qoşulan hissəcik 
(bağlayıcı) azacıq fərqli şəkildə verilmişdir ki, bu da, təbii ki, 
mətnşünaslıqda yolverilməz bir hal sayılır. 

Beləliklə, böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin 
Nəsiminin türkcə divanının Bakıda işıq üzü görmüş son nəşrləri 
haqqındakı bu kiçik qeydlərimizin yekunu olaraq belə bir qənaəti-
mizi diqqətə çatdırırıq ki, qüdrətli söz ustasının əsərlərinin müasir 
əlifba ilə yeni elmi-tənqidi mətninin hazırlanması və türkcə diva-
nının mükəmməl akademik nəşri məqsədəuyğundur. Belə bir işin 
həyata keçirilməsi ölkəmizdə geniş şəkildə qeyd olunan böyük 
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 650 illik 
yubileyinə və “Nəsimi ili”nə əsl töhfə olardı.  

İmadəddin Nəsimi əsərlərinin dilçilik istiqamətində araşdı-
rılması məsələsinə gəldikdə isə, qeyd etməliyik ki, AMEA Nəsi-
mi adına Dilçilik İnstitutunda şairin anadilli əsərlərinin mükəm-
məl izahlı lüğətinin hazırlanması işinə artıq başlanılmışdır. Ya-
xın gələcəkdə İmadəddin Nəsiminin anadilli əsərlərinin müasir 
dilçilik elminin müxtəlif aspektlərindən geniş və hərtərəfli şəkil-
də araşdırılması da nəzərdə tutulur. 
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İslam Sadıq 
 

NƏSİMİNİN TANRI-İNSAN KONSEPSİYASININ 
“DƏDƏ-QORQUD” VƏ ŞUMER QAYNAQLARI 

 
Nəsimi poeziyasını səciyyələndirən, başqalarından fərqlən-

dirən başlıca cəhətlərdən biri özündən əvvəl və sonra yaşamış 
şairlərin yaradıcılığında rast gəlinməyən Tanrı-insan ilişgilərinin 
özünəməxsusluğudur. Tanrı-insan konsepsiyası Nəsimi yaradıcı-
lığının ana xəttini təşkil edir. Bu ilişgilər Nəsiminin öz sevgilisi-
ni görüb, onun haqqında işlətdiyi epitetlərdən başlayır. Şair sev-
diyi gözəli görür, ilk baxışda onu huriyə, pəriyə, qılmana, mələ-
yə bənzədir: 

 
Ey mələk surətli dilbər, can fədadır yoluna,  
Çün dedin ləhmikə ləhm qana qanım, mərhəba! 
 
Nəsimi öz seygilisini pəriyə, huriyə bənzədəndən sonra on-

ları gözəgörünməz sananların yanıldıqlarını yurgulayır: 
 
Surəti hər şeydə çün kim vazeh olmuş, ey könül,  
Kim dedi huri görünməz, ya pəri pünhan olur? 
 
Nəsimi bu sözlərinin dogruluğuna inandırmaq üçün sevgili-

sinin göydən gəldiyini söyləyir və hətta onun adına niyə insan 
deyildiyindən təəccüblənir: 

 
Yarəb, ol pakizə cövhər kim, bəşərdir surəti,  
Qanqı aləmdən gəlir, adı nədən insan olur! 
 
Huri, pəri və insan bağlılığını biz “Dədə Qorqud”da görü-

rük. Təpəgöz Oğuzdan olan Sarı Çobanla Pəri qızından doğul-
muşdur. Burada pəri qızının gözəgörünməz, pünhan olmadıgı və 
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eyni zamanda insanla evlənməyinin mümkünlüyü öz əksini tap-
mışdır ki, bu da Nəsiminin fikirlərilə tam üst-üstə düşür.  

Bundan sonra Nəsimi sevgilisinin huri, pəri, mələk oldu-
ğundan şübhələnir, onu huri, pəri, mələk adlandırmaqla sanki ki-
çiltdiyini, ucalığından aşağı endirdiyini düşünür: 

 
Bilmirəm hurimisən, yoxsa məlaik, ya pəri,  
Kim ki gördü ay üzün şərməndə oldu xu tutar! 
 
Çünki şairin sevgilisinin hüsnünün rəmzlərini nə mələk bi-

lir, nə bəşər. Onların ikisi də bundan xəbərsizdir: 
 
Hüsnün rümuzini nə mələk bildi, nə bəşər,  
Hər dəgmə canvərdə qaçan bu bəyan olur? 
 
Bu misralardakı sual bədii sualdır və Nəsimi onunla kim-

dənsə heç nə soruşmur. Bu cür suallarla o, əslində, sevgilisinin 
huri, pəri, mələk olmadığını bir qədər örtülü şəkildə açıqlayır.  

Huri də, pəri də deyilsə, bəs bu gözəl kimdir? Nəsimi indi 
onu hansı gözlə görür? Buradakı sirr ondadır ki, bu gözəlin kim-
liyini birdən-birə dərk etməyin çətinliyini Nəsimi yaxşı başa 
düşür. Ona görə də oxucusunu yavaş-yavaş, addım-addım bu hə-
qiqətə yaxınlaşdırır və onu dərk etməyə hazırlayır: 

 
Surəti-həqsən, ey qəmər, pərdəsiz eylə üzünü,  
Ta büti-azəri yazan nəqşi-xəyalə düşməyə.  
 
Və yaxud: 
Surətindən, ey sənəm, ta görmüşəm həqqi əyan,  
Səcdə qıldı üzünə bu aşiqi-qəllaşınız.  
 
Və yaxud: 
Surəti-həqdir cəmalin, ey nigar,  
Uş nəbinin sözləri bürhanımız! 
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Və yaxud: 
Hər kim səni deməzsə rəhman sifətli həqsən,  
İtirmiş ol qaragün həqq ilə həqşünasi.  
 
Nəsiminin şeirlərində bu cür misraların sayı yetərincə çox-

dur. Həm də bu şeirlərdə fikir o qədər aydın ifadə edilmişdir ki, 
onları açıqlamağa belə ehtiyac yoxdur. Hətta şair gözəlin üzünə 
baxanda Tanrını görməyənlərə deyir ki, sənin güzgün pas tut-
muşdur, onu arıtlamaq, təmizləmək lazımdır: 

 
Kim ki zahir görmədi üzündə həqqin surətin,  
Güzgüsü ari degildir, çarə qılsın pasinə.  
 
Və yaxud: 
Üzün lövhündə, ey hüri, ilahi görməyən qafil,  
Yəqin kim, güzgüsü anın üzündən getməmiş pasi.  
 
Güzgüsünün üzündən pası təmizləyənlər isə gözəlin üzündə 

Tanrının surətini görürlər. Güzgünün pası deyəndə çox güman 
ki, Nəsimi könül qapısını nəzərdə tutur. Pas güzgünü örtüb ora-
da nəyisə görməyə qoymadığı kimi, qəlbinin qapısı və gözü bağ-
lı olanlar da Tanrını görə bilməzlər: 

 
Nəqqaşı nəqş içində hüsnündə gördü zahir,  
Güzgüsünün üzündən hər kim gedirdi pasi.  
 
Buradakı nəqqaş Tanrının özü, nəqş isə onun yaratdığı 

gözəlin hüsnüdür.  
Bundan sonra Nəsimi sevgilisinin Tanrının surəti oldugu 

fikrindən də uzaqlaşır. İndi sevgilisi onun gözünə Tanrının özü 
kimi görünür. Şair onu insan surətli Tanrı adlandırır: 

 
Gənci-məxfidir saçın çün, ey bəşər surətli həq,  
Niçün eylərsən bu gizli gəncə məhrəm şanəyi? 
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Və yaxud: 
Həq surətində insan sənsən gələn cahanə,  
Ey Tanrının süfatı, aləmdə cavidansan.  
 
Və yaxud: 
Ey bəşər surətli rəhman, vey mələksima həbib! 
 
Nəsimi məntiqi ardıcıllığı dəqiqliklə gözləyir. Əvvəl gözə-

lin üzündə Tanrının surətini görür. Sonra gözəlin özünü “insan 
surətində Tanrı” adlandırır. Tanrı-insan ilişgilərinin “Tanrı surə-
tində insan” və “insan surətində Tanrı” formullarında əksini tap-
mış fikirləri davam etdirərək Nəsimi “bəşərin zatında, kökündə 
Tanrının sufatı var” qənaətinə gəlir: 

 
Zatının eynidir allahın süfatı, ey bəşər,  
Leykin ol bildi bu rəmzi kim, irişdi zatına.  
 
Deməli, bu rəmzi duyanlar və zatının Tanrıya bağlı olduğu-

nu bilənlər Tanrıya qovuşdular.  
Nəsimi öz yaradıcılığı boyu insandan Tanrıya doğru pillə-

pillə, addım-addım yaxınlaşır və sonuncu məqamda zahidə üz 
tutub deyir ki, “sən məni bəşər sanma, mən insan surətində Tan-
rıyam”: 

 
Zahida, sən məni bəşər sanma,  
Adəmi surətində rəhmanam.  
 
Nəsimi bunun ardınca “Tanrı surətli insan” və “insan surətli 

Tanrı” ifadələrini bir qədər də yığcamlaşdırır, konkretləşdirir. 
Daha doğrusu, surət sözünü şeirdən çıxardır, yerdə yalnız Tanrı 
və insan sözləri qalır. Burada Tanrı-insan ilişgisi, bağlılığı daha 
aydın görünür: 

 
Bulmuşam həqqi, ənəlhəqq söylərəm,  
Həq mənəm, həq məndədi, həq söylərəm.  
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Son beytdə Nəsimi hər şeyi açıb söylədi. İndiyə qədər de-
mək istəyirdi, indi dedi: “Tanrını tapmışam: Mən Tanrıyam! 
Tanrı mənəm! Tanrı məndədi!” 

Maraqlıdır ki, Nəsimi dediklərinin cəmiyyətdə, toplumda an-
laşılmayacağını, pis qarşılanacağını da yaxşı bilir və ona görə 
sözlərinin doğruluğuna şübhə edənlərə Tanrının özünü tanıq tutur: 

 
Mən vücudi-mütləqəm, mütləq derəm,  
Həq tanıqdır, həq bilir kim, həq derəm.  
 
Misranın təxmini açımı belədir: “Tanrı tanıqdır, mən müt-

ləq varlığam, Tanrı bilir ki, doğru danışıram”. Şairin demədiyi 
və bəlkə də, yuxarıdakı misralarda balabanda qandırdığı odur ki, 
mənim dediklərimə kim inanmırsa, Tanrıdan soruşsun.  

“Həq mənəm, həq məndədir, həq söylərəm” misrasındakı 
fikir Nəsiminin ayrı-ayrı şeirlərində çox təkrarlanır və buna 
söykənib deyə bilərik ki, şair onu təsadüfən söyləməyib. Başqa 
bir beytdə bu fikrin daha qabarıq ifadəsini görürük: 

 
Çün əzəldən ta əbəd baqi mənəm,  
Kün-fəkanın xəlqin xəllaqi mənəm.  
 
M. A. Məhəmmədi bu beytə aşağıdakı kimi açıqlama ver-

mişdir: “Beytdə özünü (Nəsimi – İ. S) həm “Kün-fəkan” ifadəsi-
ni yaradan, həm də o ifadə vasitəsi ilə yaranan hesab edərək de-
yir: “Çün əzəli və əbədi olaraq mən varam, ona görə də mən 
həm kainatın yaradıcısı, həm də yaranmışıyam”. 

Nəsimi özünün Tanrı olduğunu söyləyəndən sonra bütün bə-
şərə üz tutur. Bütün insanların Tanrı olduğunu onlara xatırladır: 

 
Həq-təala adəm oğlu özüdür.  
Otuz iki həq kəlamı sözüdür.  
Cümlə aləm, bil ki, Allah özüdür.  
Adəm ol candır ki, günəş üzüdür.  
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Nəsimi bütün bəşəri insan adlandıranda Orxon-Yenisey ya-
zılarından xəbəri olmamışdır. Həmin yazılarda türk xaqanlarının 
Tanrıtək göydə doğulduqları söylənilir ki, bu da Nəsiminin fikir-
lərilə tam üst-üstə düşür.  

Nəsimi üzünü yenidən sevgilisinə tutur və ona da xatırladır 
ki, “səni Tanrı bilməyən nadandır”: 

 
Səni kimdir ki, fərq edən həqdən,  
Məgər ol laşəyi ki, nadandır.  
 
Həmin gözəli Tanrı sanıb ona səcdə qılmayana isə Tanrı 

özü şeytan demişdir: 
 
Hüsnünə səcdə qılmayana sənin,  
Həq dedi adını ki, şeytandır.  
 
Nəsimi Tanrını görməyib, lakin görmək istəyənlərə deyirdi: 
 
Kim dilərsə görməyə təhqiq, rəhman surətin,  
Gəlsin ol görsün yəqin canan ilə can surətin.  
 
Məcnun da Leylinin üzündə Tanrını gördüyünə görə, onu 

sevmiş, əslində, Leyliylə bir yerdə Tanrının məcnunu olmuşdur.  
 
Çünki Məcnun gördü ol üzündə həqqin surətin, 
Aşiqin məşuqəsi Leyli olur didarına.  
 
Quranda işlənmiş və din adamlarının onun Tanrı haqqında 

söyləndiyini dedikləri “ona bənzər şey yoxdur” ifadəsini Nəsimi 
bir beytində gözəlin camalına aid etmişdir: 

 
Vəhdəhulaşərikələh ol sənəmin cəmalidir,  
Leysə kimislihi-anın mim ilə nunü dalidir.  
 
Bu beyti M. A. Məhəmmədi belə açıqlamışdır: “Bu ərəb 

ifadəsini (Vəhdəhulaşərikələh – İ.S.) möminlər hər gün beş vaxt 
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namazın beşındə də təkrar oxuyaraq, gözə görünməyən məbud-
larının tək və şəriksizliyinə şahid olduqlarını bildirirlər. Din xa-
dimləri bu ifadənin ancaq Allaha xas olmasını təbliğ edirlər. 
Bundan əlavə, yuxarıdakı beytdə “leysə kimislihi” (ona bənzər 
şey yoxdur) ifadəsini də din xadimləri ancaq Allaha xasdır deyə 
bunun əksini düşünənləri kafir sayırlar.  

Nəsimi isə yuxarıdakı beytdə Qurandan götürülmüş bu ifa-
dələrin hər ikisinin insan gözəlliyinə aid olduğunu tərənnüm 
edərək deyir: “Quranda tək və şəriksizliyi xəbər verilən şey 
gözəlin cəmalı və misilsiz hesab edilən şey isə onun saçı, qaşları 
və çənəsidir”.  

Əslində, bu açıqlamanın yarımçıqlığı ondadır ki, M.A.Mə-
həmmədi Nəsiminin gözəli Tanrılaşdırdığını nəzərdən qaçırmışdır.  

Nəsimi bütün bu deyilənləri təsadüfən söyləmədiyini, hər 
şeyi ona Tanrının pıçıldadığını, hətta əmr etdiyini və hər şeyi 
Tanrının əmri ilə yazdığını da xatırladır: 

 
Həq mənə söylə dedi, əmr etdi, mən də söylədim.  
Sözümü dastan edib aləmdə təkrar etdilər.  
 
Əgər Tanrı Nəsimiyə əmr edirdisə, söylə deyirdisə, deməli, 

Nəsimi Tanrıyla danışırdı. Onların necə danışdıqlarını özlərin-
dən başqa kimsə bilməzdi. İnsanın Tarıyla danışdığına “Dədə 
Qorqud”da da rast gəlinir. Dəli Domrul Tanrıya üz tutur, onunla 
danışır: 

 
Ucalardan ucasan! 
Kimsə bilməz necəsən! 
Görklü Tanrı! 
Mənim canımı alır olsan, sən alğıl! 
Əzrayili almağa qoymağıl! – dedi.  
 
Bəkil oğlu Əmran da yağı üstünə gedərkən Tanrıya üz tu-

tur. Eyni sözlərlə onu öyür. Mədəd istəyir. Tanrı Əmranın sözlə-
rini eşidir və Cəbrayıla deyir: 
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– Ya Cəbrayıl, var, şol quluma qırx ərcə qüvvət verdim, – 
dedi.  

“Dədə Qorqud”da Tanrıyla bu cür danışıqlar çoxdur.  
Şumer qəhrəmanı Bilqamıs Humbabanı öldürməyə gedər-

kən Günəş Tanrısı Utuya üz tutur, ona qahmar durmağını istəyir. 
Utu onun səsini eşidir, qahmar duracağını bildirir. Bilqamusla 
Utu açıq danışırlar.  

Boynaq adlı bir türk sərkərdəsi də həmişə döyüşdən qabaq 
Tanrıyla danışırdı. O, düşərgə salandan sonra gecəyarı hamıdan 
xəlvət çadırından çıxıb o qədər uzaqlaşırmış ki, səsini heç kim 
eşitməsin. Üzünü göyə tutub qurd kimi ulayırmış. Əgər Tanrı 
onu eşidib qurd səsiylə cavab versəymiş, bilirmiş ki, davanı uda-
caq. Cavab gəlməsə, inanırmış ki, uduzacaq və davadan əl çəkib 
geri qayıdırmış. Bu da Tanrıyla danışmağın bir yoludur.  

Tanrıyla danışdığını Nəsimi başqa bir şeirində belə ifadə et-
mişdir: 

 
Sən bu Nəsiminin dilini anla, bil sözün,  
Kim, var bu dildən özgə bizim bir lisanımız.  
 
“Bu dildən özgə bizim bir dilimiz də var” deyəndə Nəsimi 

nəyi nəzərdə tuturdu? Sözsüz ki, burada ərəb və fars dillərindən 
söhbət gedə bilməz, çünki onların olduğunu hamı bilir. Nəsimi 
isə heç kimin bilmədiyi ikinci bir dilin adını çəkir. Əgər söhbət 
Nəsiminin Tanrı ilə danışmağından gedirsə, onda burada Tanrı 
dilinin nəzərdə tutulduğu şübhə doğurmamalıdır.  Bu fikri söylə-
məyə şeirin digər misraları daha çox əsas verir. Şeirin ilk iki 
misrası belədir: 

 
Var bu cahandan özgə bizim bir cahanımız,  
Surət bu aləm oldu bizə, ol məkanımız.  
 
Nəsimi bu dünyanı o biri cahanın surəti adlandırır. Həm də 

oranı özünün əsl məkanı hesab edir. Onda Nəsiminin aşağıdakı 
misralarının sirri də çox asanlıqla açılır: 
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Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam,  
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü-məkanə sığmazam.  
 
Deməli, bu iki cahanın biri Nəsiminin öz məkanı hesab et-

diyi dünya, ikincisi isə onun surəti olan bu dünyadır. Bəs onda 
bu dünyanın əsli olan dünya hansıdır? Buna da Nəsiminin özü 
çox aydın cavab verir: 

 
Ey dəvət eyləyən bizi firdövsə, eylə bil,  
Cənnətdən özgə vardurur əla məkanımız.  
 
“Cənnətdən özgə əla məkan” deyən kimi Adəmlə Həvvanın 

cənnətdən qovulmaları haqqındakı əfsanə yada düşür. Onlar da, 
sözsüz ki, o dünyadan bu dünyaya qovulmamışdılar. Deməli, 
cənnət heç vaxt o dünyada ola bilməzdi. Bu dünyadan sonra in-
sanların cənnətə gedəcəkləri fikri din adamlarının uydurmaları-
dır. Bəs onda, görəsən, Nəsiminin “cənnətdən əla” dediyi o mə-
kan haradır? Bu sualın cavabını tapmaq üçün Şumer mətnlərini 
bilmək lazımdır. Şumer mətnlərinə görə, bu dünyanı Tanrılar 
yaratdılar. Onlar bu gün də tapılmamış Nabur planetində yaşa-
yırlar. Nəsimi bu dünyanı Nabur planetindəki dünyanın surəti 
hesab edir ki, buna yox demək çətindir. Nəsimi Tanrıyla danışır-
dısa, deməli, həmin dünyadan xəbəri varıydı. Ona görə də oranı 
cənnətdən daha gözəl məkan adlandırırdı. “Məndə sığar iki ca-
han” və “Var bu cahandan özgə bizim bir cahanımız” misrala-
rındakı cahanın biri insanların, digəri Tanrıların yaşadıqları 
dünyadır. Nəsimi bu dünyanı o dünyanın surəti adlandıranda da 
insanın Tanrının surəti olduğu haqqında söylədiklərinə möhür 
vurmuşdur. Nəsimi özünü artıq həmin dünyada görürdü. Onun 
dediyi ikinci dil də həmin dünyadakı dildir.  

Bilqamıs türk dilində danışırdı. Bu dili ona anası Tanrı Nin-
sun öyrətmişdi. Ninsun həm də Tanrılarla danışırdı. Burada ikidil-
lilikdən söhbət açmağa belə dəyməz. Ninsun oğluna öz dilindən 
başqa dil öyrədə bilməzdi. Sözsüz ki, Nəsimi “Var bu dildən özgə 
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bizim bir lisanımız” deyəndə Ninsunla Bilqamısın danışdığı dili 
nəzərdə tutduğuna heç bir şübhə yoxdur. Nəsiminin burada Tanrı 
dilini nəzərdə tutduğunu onun “Həq mənə söylə dedi, əmr etdi, 
mən də söylədim” misrası da təsdiqləyir. Tanrı həmin dildə Nəsi-
miyə əmr etmişdir. Onda insan Tanrının, bu dünya Tanrıların 
dünyasının, dilimiz də Tanrıların dilinin surətidir.  

Yuxarıda deyilənlər Nəsiminin Tanrı-insan konsepsiyası 
haqqında aydın və dolğun təsəvvür yaradır. Nəsimi insanı tanrı-
laşdırmışdır. O “Tanrı mənəm. Tanrı məndədi. Mən Tanrıyam” 
deyəndə tək özünü yox, bütün insanları nəzərdə tuturdu. Çox 
maraqlıdır ki, Nəsiminin Tanrı-insan konsepsiyası “Dədə Qor-
qud”la yaxından səsləşir. Əvvəldə bununla bağlı bir neçə motivə 
toxunuldu. Dastanın “Müqəddimə”sində Tanrı dost, mədəd ad-
landırılır. Bundan başqa, dastanın bir neçə boyunda “Ana haqqı 
Tanrı haqqı”na bərabər tutulur. “Salur Qazanın evinin yağma-
landığı”, “Uşun Qoca oğlu Səgrək”, “Salur Qazanın dutsaq olub, 
oğlu Uruz çıxardığı” boylarda “Ana haqqı-Tanrı haqqı” deyilir: 

 
Ana, Ağzın qurusun! 
Ana, dilin çürüsün! 
Mənim xud qardaşım varmış,  
qayırsam olmaz.  
Qardaşsız Oğuzda dursam olmaz.  
Ana haqqı Tanrı haqqı olmasaydı, 
Qara polaq üz qılıcım tutaydım,  
Qafillicə görklü başın kəsəydim.  
Alca qanın yer üzünə tökəydim.  
Ana, zalım, ana! – dedi: 
 
“Dədə Qorqud”da “Ana haqqı Tanrı haqqına bərabər tutul-

maqla ana tanrılaşdırılmışdır” (daha ətraflı bax: İslam Sadıq. İn-
sandan Tanrıya bir yol var. “Azərbaycan” dərgisi. Bakı. 2012. 
Nömrə: 10.  s. 171–182). “Basat Təpəgözü öldürdüyü boy”da 
Təpəgöz Basatdan kim olduğunu soruşanda deyir: 
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Atam adın sorar olsan, Qaba Ağac,  
Anam adın deyirsən, Qoğan Aslan.  
Mənim adım sorarsan, Aruz oğlu Basatdır, – dedi. 
 
Dastandan bilirik ki, Basatın atası Aruzdur. Burada Basat 

həm də Tanrı oğlu olduğunu söyləyir. Qaba Ağac da, Qoğan As-
lan da Tanrının addəyişməsindən başqa bir şey deyil. Basatın həm 
yerdə, həm göydə ata-anası var. Nəsimi də bir şeirində deyir: 

 
Sirri-ənəlhəq söylərəm aləmdə, pünhan gəlmişəm,  
Həm həq derəm, həq məndədir, həm xətmi-insan gəlmişəm.  
 
Bu sətirlərin qısa anlamı belədir ki, mən insan kimi doğul-

muş Tanrıyam. Basat da Təpəgözə təxminən eyni fikirləri söylə-
mişdir. Nəsimidəki Tanrı-insan ilişgiləri “Dədə Qorqud”dakı ey-
ni motivlə üst-üstə düşür.  

Tanrı-insan ilişgilərinin eyni mənzərəsini biz Şumer mətn-
lərində görürük. Şumer mətnlərində insanın Tanrının övladı ol-
duğu açıq deyilmişdir. İlk dəfə Tanrı Enkinin yeddi qadından 
yeddi oğlu, yeddi qızı doğulmuşdur. Onlar atabir, anaayrı qar-
daş-bacıydılar. Bunun çox böyük önəmi var. Şumer Tanrılar 
Panteonunda və sonra da Şumerdə anabir qardaş-bacının evlən-
məyinə yol verilmirdi. Bu yeddi qardaş-bacı isə öz aralarında 
evlənib insanların sayını çoxaltmalıydılar. Yalnız ana ayrı bacı-
qardaş bir-biriylə evlənə bilərdi.  

Bu yeddi qardaş-bacı ilk insanlarıydılar. Onların atası da, 
anası da Tanrıydı. İnsanın Tanrıya oxşamağının, bənzəməyinin 
də kökündə oğulun atasına çəkməyi durur. İnsanlar o qədər 
gözəl olmuşlar ki, kişi Tanrılar qadın insanlarla və qadın Tanrı-
lar kişi insanlarla evlənmişlər. Onların uşaqları doğulmuşdur. 
Şumer mətnlərində belə evliliklərlə bağlı çoxlu bilgilər saxlan-
mışdır. Şumerlərin epik qəhrəmanı Bilqamısın tarixi şəxsiyyət 
olduğuna dair çoxlu sənədlər var. Bunu bütün şumerşünaslar 
gerçək kimi qəbul edirlər. Onu inkar edən yoxdur. Bilqamısın 
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anası Tanrı Ninsun, atası insan Luqalbandadır. Onun üçdəikisi 
Tanrı, üçdəbiri insandır. Luqalbandanın adını Luqalmurad kimi 
də oxuyurlar. Deməli, Bilqamıs Tanrı ilə insanın evliliyindən 
doğulmuşdur. Təkcə bu fakt Tanrı-insan ilişgisinin çox gözəl 
örnəyidir. Onu danmaq mümkün deyil. “Dədə Qorqud”da “Ana 
haqqının Tanrı haqqı”na bərabər tutulması, ananın tanrılaşdırıl-
ması da Bilqamısın anasının Tanrı olması faktı ilə tam üst-üstə 
düşür və bu motivin Şumerdən qaynaqlandığını aydın göstərir.  

Nəsimi atasının, anasının Tanrı olub-olmadığı məsələsinə to-
xunmur. Lakin böyük inamla deyir ki, mən Tanrıyam. Bu Tanrı-
dan doğulmaq yox, sonradan tanrılaşmaq motividir ki, Şumerdə 
buna aid xeyli örnəklər var. Bir çox Şumer xaqanları öz sağlıqla-
rında tanrılaşmışlar. Öncə bilmək lazımdır ki, Şumerdə Tanrının 
razılıq vermədiyi heç bir adam xaqan ola bilməzdi. Xaqanları 
Tanrılar qoyurdular və qoruyurdular. Onların tanrılaşmaları da 
yalnız Tanrının razılığından asılıydı. Naram-Sin, Şulgi, Bur-Sin, 
Şu-Sin, İbbi-Sin tanrılaşmış xaqanlarıydılar. İnsanların tanrılaş-
masına onların saf əməlləri, təmizlikləri, xalqa təmənnasız və 
gözəl xidmətləri, bütün pisliklərdən, əyriliklərdən, fırıldaqlardan, 
kələklərdən uzaqlıqları səbəb olmuşdur.  

Göründüyü kimi, Nəsimidə, “Dədə Qorqud”da, Şumerdə 
rast gəlinən Tanrı-insan konsepsiyası bir-birilə üst-üstə düşür. 
Hər üç konsepsiyanın mahiyyəti, məramı eynidir. Bütün insanlar 
saflığa, təmizliyə, bütövlüyə, xeyirxahlığa, halallığa çağırılır ki, 
yalnız bu yolla Tanrıya qovuşub tanrılaşmaq mümkündür! 
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Aygün Yaşar 
 

İMADƏDDİN NƏSİMİNİN YARADICILIĞINDA 
FOLKLOR NÜMUNƏLƏRİ 

 
Nəsiminin yaradıcılığı folklor nümunələri ilə çox zəngindir. 

Şairin söz xəzinəsini bəzəyən həmin folklor incilərini konkret 
nümunələr əsasında aşkara çıxarıb növlərin ardıcıllığı ilə izləyək. 

Nəsimi yaradıcılığına şifahi xalq ədəbiyyatının bütün növ-
lərinin az və ya çox dərəcədə təsiri vardır. Həmin üç növün ara-
sından Nəsimi şeirində təsiri qüvvətli duyulan növ epik növdür. 
Lakin lirik və dramatik növlərin də bəzi janrlarının təsiri bu ya-
radıcılıqdan yan keçməmişdir. 

 
Epik növ  
Nəsimi şeirində epik növün mif (əsatir), əfsanə, rəvayət, na-

ğıl, dastan, atalar sözləri və zərbi-məsəllər kimi janrlarına aid 
olan nümunələr öz əksini tapmışdır. 

Bu nümunələrdən maraq doğuranlar içərisində şifahi xalq 
ədəbiyyatının epik növünün ən qədim janrı sayılan miflərin 
xüsusi yeri vardır. Mifologiyadan bəhs edən tədqiqatçıların çoxu 
bu nəticəyə gəlir ki, bütün xalqların bədii söz sənəti miflərdən 
başlanır. 

Əsasında kainatın və bəşəriyyətin yaradılışı problemi qoyu-
lan miflər Nəsimi yaradıcılığına təsir etməyə bilməzdi. Çünki 
əvvəlcə o, bir insan kimi təfəkkürün mərhələli təkamülü prosesi-
nin ilkin pillələrində duran mifik dünyagörüşünün səciyyəvi in-
formasiyalarının, bilgilərin daşıyıcısıdır. 

İkinci bir tərəfdən isə, Nəsimi adi bir insan olmayıb filosof-
şairdir. Buna görə də onun yaradıcılığında Azərbaycan xalqının, 
eləcə də bütün türk mifologiyasının əski mifik görüşlərini, in-
sanlarını, adət-ənənələri, bədii və ictimai təfəkkürünün qidalan-
dığı mənbələri öyrənmək böyük maraq kəsb etmiş olar. Lakin 
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əvvəlcə folklorumuzda mifoloji dünyagörüşünün təsiri barədə 
bir fikri qeyd edək. Ədəbiyyatşünas V.Vəliyevin fikrincə, 
“Azərbaycan folkloruna mifoloji axın iki istiqamətdə daxil ol-
muşdur. Birinci mifoloji dalğanın əsas mənbəyi qədim türkdilli 
xalqların yaratdığı dastanlardır... 

Azərbaycan folklorunun özülünü təşkil edən ikinci mifoloji 
qaynaq Şərqin qədim abidəsi olan “Avesta”dır. Azərbaycan 
folkloruna mifoloji material həm də «Avesta» vasitəsilə gəlir” 
(V.Vəliyev. Azərbaycan folkloru. Bakı, 1985, s. 37). 

Hər iki qaynaqdan gələn mifoloji materiallara Nəsimi şei-
rində də rast gəlmək olar. Şair miflərin verdiyi məlumatlara 
məqsədli şəkildə müraciət etmişdir. Səbəb isə budur ki, kainatın 
yaradılışı barədə ortaya çıxan suallara artıq cavab tapmış miflər-
də şairin təbliğ etdiyi təriqətin ideyaları barədə ortaya çıxan su-
allara cavab tapmaq qismən də olsa, mümkün idi. Yəni şair öz 
ideyalarını cəmiyyətə çatdırmaq yolunda bir vasitə kimi miflər-
dən də bəhrələnmişdir. 

Dünya xalqlarının mifik görüşlərini ümumiləşdirən ortaq 
bir xətt var ki, bu da yaradılışın kökünün məhz təbiətə bağlanıl-
masıdır. 

Türk xalqlarının mifik görüşlərini özündə əks etdirən bir sı-
ra oğuznamələrdə, ayrı-ayrı əsatirlərdə nəinki cansız təbiətin, 
eləcə də bəşəriyyətin başlanğıcı ayrı-ayrı bitki və heyvanlarla 
əlaqələndirilir. Miflərin söylədiyi bu fakta Nəsimi şeirlərində 
təkrar-təkrar qayıtmışdır. Məsələn: 

 
Əbavü ümmühatdan sənsən xülasə, şəksiz,  
Ey kainata məqsəd, məqsudi-kün-fəkansan. 
 
Birinci misrada şair deyir: “Ey insan, şübhə yoxdur ki, ata-

lar və anaların xülasəsi, nəticəsi sənsən”. 
Burada şair “əbavü-ümmühatdan” sözlərində Şərq mifik 

dünyagörüşündə atalar (aba) hesab edilən yeddi səyyarəni – Ay, 
Merkuri, Mars, Venera, Saturn və Yupiteri, analar (ümmühat) 
hesab edilən dörd ünsürü – od, su, hava və torpağı nəzərdə tut-

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 112

muş və insanı onlardan yaranmış hesab etmişdir. “İnsan, sən nə-
dən yaranmısan?” sualını cavablandırdıqdan sonra növbəti mis-
rada şair əsas ideyasını söyləməyə imkan verən ikinci bir “Yara-
dılışın məqsədi nədir?” sualını ortaya qoyur və belə cavab verir: 
“Ey insan, kainatın yaradılmasında da məqsəd sən olmusan, Yə-
ni kainatın özü də sənin yaranman üçün yaradılıb!” 

 
Əqli-küll, ərşü kürsü lövhü qələm, 
Çar ünsür, nöh asimandır söz. 
 
Yaxud:        
 
Dörd müxalif cəm olanda bil ki, əsması nədir, 
Fələk altında dönən kövkəbi-səyyar nədir?  
 
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, dörd ünsür və ulduzların kai-

natın yaranış və başlanğıc nöqtələri kimi qəbul edilməsi barədə 
olan mifik düşüncə qədim türk xalq dastanları və oğuznamələri-
nin əsas qayəsini təşkil edir, Oğuznamələrdən “Yaradılış”, 
“Oğuz Qağan”, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları kimi mənbə-
lərdə sözügedən mifoloji düşüncələr öz əksini tapmışdır. Bu 
mətnlərin araşdırılması belə bir nəticəyə gətirmişdir ki, insanlar 
özlərini və ətraf aləmi dörd ünsürdən (su, torpaq, od və hava) və 
bunlardan həyat qüvvəsi alan bitki və heyvan növlərindən, eləcə 
də dağ, dəniz və göy cisimlərindən yaranmış hesab etmişlər. 

Burada digər bir məsələ də maraqlıdır ki, insanlar Tanrıya 
və ya yaradıcısına qarşı çıxıb hər hansı günah işləyəndə də məhz 
təbiət vasitəsilə cəzalandırılmışlar. Bu fakta da oğuznamələrdə 
və ayrı-ayrı əsatirlərdə, miflərdə rast gəlirik. Bunların içərisində 
daha geniş miqyasda yayılmış olanı “Nuhun tufanı”dır ki, bu 
mənbəyə Nəsimi də öz şeirlərində dönə-dönə qayıtmış, mifin 
verdiyi ideyadan məqsədyönlü şəkildə istifadə etmişdir: 

 
Kəştiyi-Nuha ki, hər kim girmədi, oldu həlak,  
Gər nicat istərsən, istə sən bizim dəryamızı.  
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Beytdə deyilir: “Hər kim ki, Nuhun gəmisinə girmədi, onlar 
həlak oldular, əgər xilas olmaq, nicat tapmaq istəyirsənsə, bizim 
dəryamızı istə”. 

Şair obrazlı şəkildə təmsil etdiyi təriqət yolunu nicat yolu 
adlandıraraq, həmin təriqətin kamil insan olmaq kimi ideyasını 
qəbul etməyin yeganə xilas yolu olduğunu bildirmişdir. Əks hal-
da, Nuhun sözünə, çağırışına inanmayıb gəmiyə minməkdən im-
tina edən insanlar kimi Nəsiminin əsl insan olmaq çağırışını eşit-
mək istəməyən insanlar da sonda Tanrının qəzəbinə düçar olub 
məhv olacaqlar. 

Əbədi həyat arzusu və ona qovuşmağın yolları məsələsi də 
daim bəşər övladını düşündürmüşdür. Türkdilli xalqların mifik 
təfəkküründə dirilik suyu – əbədi həyat Xızır mifik obrazı ilə 
bağlıdır. Həm də xeyirxahlıq, sevgi və həyat müjdəçisi hesab 
edilən bu mifik obrazın adına Nəsimi yaradıcılığında da kifayət 
qədər çox rast gəlinir. Nəsimi Xızıra daha çox dirilik suyu içib 
əbədi həyat qazanan mifik obraz kimi müraciət etmişdir: 

 
Mişkin saçın zülmatına yol bulmaq istər, Xızrı gör, 
Ləlin şərabın içmişəm, mən abi-heyvan gəlmişəm. 
 
...Şol həyat abı ki, buldu Xızr anı zülmətdə, uş 
Bulmuşam ləlində, yəni çeşmeyi-heyvan budur! 
 
...Abi-heyvan qiymətin heyvana sorma, Xızra sor, 
Çünki idrak eyləməz hər dəgmə heyvan sizlərə. 
 
Bir müləmməsindəki farsca beytdə isə deyir: 
 
...Səbzeyi Xızrvəş cəvani yaft, 
Çeşmeyi-abira resid həyat.  
 
(Yaşıllıq Xızr kimi cavanlaşdı,  
Bulaqlar dirilik suyuna döndü). 
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Qeyd etməliyik ki, Xızır-İlyas qoşalığı onların adları ilə əla-
qəli olan yaşıllıq və suyun bir-birilə bilavasitə bağlılığından irəli 
gəlir. Çünki su olmadan yaşıllıq ola bilməz. Su olan yerdə yaşıl-
lıq, yaşıllıq olan yerdə su var. Bu 2 ünsür isə həyatın 50 varlığını 
şərtləndirən amillərdəndir. 

İndi isə Nəsiminin yaradıcılığında əksini tapmış digər bir 
mifoloji dalğadan söhbət açaq. Bu dalğa bir az əvvəl də qeyd et-
diyimiz kimi, “Avesta”dan Azərbaycan folkloruna süzülüb gələn 
mifoloji düşüncələrdən ibarətdir. 

Ümumiyyətlə, “Avesta”nın nəinki Azərbaycan şifahi xalq 
ədəbiyyatına, eləcə də qədim yazılı ədəbiyyatına güclü təsiri 
diqqəti cəlb edir. 

 
Həmdəm nə rəsm ilən ola Cəbrayılü Əhrimən, 
Munis nə tövr ilən ola tuti ilə qürab? 
 
Beytdə deyilir: “Cəbrayılla Əhrimən necə həmdəm olur? 

Tuti ilə qarğa necə isinişib yaxın olar?” 
Cəbrayıl islami görüşlərə görə, dörd baş mələkdən biri, Əh-

rimən isə, zərdüştiliyə görə, şər allahıdır. Tuti gözəl, qarğa isə 
çirkin və xeyirsiz sayılan quşlardır. Bu ikiliklər bir-birilə ziddiy-
yət təşkil edir. 

Nəsiminin aşağıdakı beytində də bu mifin təsirini görmək 
mümkündür: 

 
Divi-naməhrəm ki, dutmaz ismi-əzəmdən xəbər, 
Əhriməndən rəhməti-rəhman umarsan, nə əcəb? 
 
“Məhrəm olmayan div ismi-əzəmdən (ən böyük addan – 

Allahdan) xəbər tutmaz. Əhriməndən (Şər allahı; burada: xəbis 
adamdan) Allahın mərhəmətini umarsan, təəccüblü deyilmi?!” 

Mifoloji görüşlərin nəticəsi olaraq meydana gələn inanc, al-
qış və qarğışlar da Nəsimi poeziyasından yan keçməyib və de-
yimlər şairin əsərlərinə xalq dilinin şəhdü-şəkərini, təbiilik və 
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sadəliyini bəxş edir. Məsələn, şair qarğışlardan xüsusi tərzdə is-
tifadə edib: 

 
Ey rəqib, bir yerdə ölgil ki, bulunmaz aşü su, 
Yığılsın qarğavü quzğun leşinə, hey leşinə. 
 
Buduna çıxsın ufalar, gözünə həm qara su, 
Tutulsun dili-qulağın, bir neçə daş dişinə. 
 
...Yarımı məndən ayıran hacəti hasil olmasın.  
 

və s. 
Aşiqin öz rəqibinə belə qarğış etməsi çox təbii və maraqlı 

görünür. Nəsiminin sənətkarlığı burada da özünü göstərir. Belə 
ki, hətta qarğışlar da oxucuda xoşagəlməz hisslər yaratmır. Ək-
sinə, aşiqin eşqinin necə güclü və möhkəm olmasını, sevgisində 
qətiyyətliliyini göstərir. Eyni zamanda oxucu aşiqin öz yarını iti-
rə bilmək qorxusunu da təbii olaraq hiss edir, aşiqin sevgisinin 
səmimiliyinin şahidi olur. 

Alqışlar isə Nəsiminin şeirlərinə xüsusi gözəllik və həlimlik 
verir:  

 
Əhli-aləm ildə bir qurban edərlər eyd üçün, 
Hər zaman qurbaninəm, ey cümlə qurban sizlərə,  
 

– misralarının sahibi olan şirin dilli şairimizin dili həm də xeyir-
dualı və alqışlı olduğu üçün gözəldir: 

 
Kim ki doğru yol verər, onun yeri dar olmasın, 
Düşmənin ömrü tükənsin, bəxti bidar olmasın; 
 
Alinə vermişəm könül, ali çox alə düşməsin, 
Yanağının qızılgülü üstünə jalə düşməsin. 
 
Şəha, könlün həmişə biqəm olsun, 
Əlində daima Cami-Cəm olsun.  
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Nəsimi şeirində xalq arasında geniş yayılmış bir sıra inanc-
lar da öz əksini tapmışdır. Məsələn, el arasında “göz dəyməsi” 
anlamı var ki, bu da hər hansı bir üstünlüyü ilə başqalarından se-
çilən, yəni daha bacarıqlı, daha gözəl və ya varlı bir şəxsə pis 
gözlə, həsədlə baxanın gözü dəyir, ona bir xətər, ziyan toxunur. 

Şairin də bununla bağlı qələmə aldığı şeirlərdə göz dəy-
məsi anlamından mənaya müvafiq şəkildə istifadə olunmuş-
dur. Məsələn: 

 
Vəslin şikarın olmuş ikən bəxti-səd ilən, 
Qaçırdı hasidin gözü məndən şikarımı. 
 
Və ya: 
Münkirin əgri gözləri üzünə baxmasın anın, 
Kəmnəzərin yavuz gözü hüsni-camalə düşməsin.  
 

və s. 
Bu kimi bir çox nümunələr Nəsimi poeziyasında təkcə milli 

və ya türk yox, həm də ümumilikdə Şərq mifologiyasının izləri-
ni aşkara çıxarmağa imkan verir. 

Nəsimi poeziyasında təsiri xüsusi seçilən xalq ədəbiyyatı 
janrlarından olan əfsanə və rəvayətlərin də mühüm rolu və yeri 
vardır. Şifahi xalq ədəbiyyatının bu janrları şairimizin yaradıcılı-
ğına digər janrlara nisbətən daha çox təsir göstərmiş, özünü daha 
qabarıq şəkildə büruzə vermişdir. Bu da təsadüfi deyil, bir daha 
Nəsiminin məsləki, ideyaları ilə bağlı olmuşdur.  

Həmin əfsanə və rəvayətlərin qəhrəmanları, onların başları-
na gələn hadisələrdən çıxan nəticələr, onların əməlləri və aqibət-
lərindən Nəsimi yaradıcılığında humanist görüşləri, fəlsəfi dü-
şüncələri, həyati qənaətləri əsaslandırmaq üçün bir vasitə kimi 
istifadə edilmişdir. 

İndi isə Nəsimi yaradıcılığındakı həmin əfsanə və rəvayət-
ləri konkret nümunələr əsasında izləyək. 

Bildiyimiz kimi, xalq əfsanələrimizdə ayrı-ayrı dövrlərdə 
xalq hər hansı bir ideyanı, baxışı, əxlaqi-mənəvi fikirləri ifadə 
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etmək üçün bu və ya başqa ictimai-siyasi hadisəni, şəxsiyyəti, 
eləcə də təbiət aləmini bədii sözün obyektinə çevirmiş, bu ob-
yektlərlə bağlamışdır. 

Bütün növ əfsanələri bir cəhət birləşdirir ki, bu da şərə və 
zülmə, qaranlığa və bədxahlığa qarşı güclü etirazdan ibarətdir. 
Şübhə yoxdur ki, elə Nəsiminin də xalq yaradıcılığının bu janrına 
möhkəm bağlılığı əfsanə və rəvayətlərin ideyasından irəli gəlir.  

Dini görüşlərlə bağlı əfsanələrin Nəsimi şeirinə təsiri daha 
genişmiqyaslıdır. Bunu şairin əsərlərində çox tez-tez rast gəldi-
yimiz dini-əfsanəvi simaların adları, onların kəlamları, onlarla 
bağlı hadisələrə edilən işarələr sübut edir. 

Həmin şəxsiyyətlər, həqiqətən də, tarixi şəxsiyyətlər olma-
sına baxmayaraq, onlar haqqında olan müəyyən hadisələri xalq 
əfsanə və rəvayətlərdə qoruyub saxlamış və bəziləri də Quran və 
dini kitablarda yazıya alınmışdır. Onlardan Məhəmməd, Musa, 
İbrahim, İsa, Xızır, Süleyman, Bilqeyis, Yusif, Yəqub, Kənanın 
adlarına, onlarla bağlı əfsanələrin xatırlanmasına tez-tez rast gə-
lirik. Nəsimi deyir: 

 
Dünü gün müntəzirəm mən ki, bu pərgar nədir? 
Günbədi-çərxi-fələk, gərdişi-dəvvar nədir? 
 
Bu cür suallara cavab axtara-axtara bəziləri hürufilik gö-

rüşlərini, bəziləri İslam dininin müddəalarını, bəziləri isə öz hə-
yat təcrübəsini – ətrafda baş verən hadisələri araşdırarkən, bir 
insan kimi ətraf aləmə – cəmiyyətə və təbiətə, son nəticədə isə 
Yaradana və yaradılanlara münasibəti, bütün qəlbi ilə inandığı 
dəyişməz qənaətləri formalaşmış oldu. Elə onlar da öz fikirlərini 
sübut edərkən məhz dini əfsanə və rəvayətlərə üz tutmuşdular. 
Hətta Tövrat, İncil və bunlarla bağlı başqa dini qaynaqlardakı 
(“Kitabi-Şəmun”, “Kitabi-Fitros” və s.) rəvayət və əfsanələr 
Fəzlullah Nəiminin “Cavidannamə” əsərinin bəzi bölmələri ilə 
səsləşməkdədir. Artıq bu fakt “Cavidannamə”nin ən yorulmaz 
təbliğatçısı və tərənnümçüsü olan Nəsiminin də niyə dini əfsanə 
və rəvayətlərə müraciət etdiyini aşkara çıxarır. 
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Əfsanə və rəvayətlər içərisində şairin daha çox təsirləndiyi 
Musa peyğəmbərin Tur dağında ilahi nuru görməsi barədə olan 
əfsanədir. Şair bu əfsanəyə bir çox qəzəllərində toxunmuşdur. 
Onlardan bir neçəsinə baxaq: 

 
Əgər Musa kimi gəlmək, təcəlli görmək istərsən, 
Nəzər qıl üzünə gör kim, iki aləm əyan oldu.  
 
Beytin açıqlaması: “Əgər Musa kimi sən də Tanrının təcəl-

lasını görmək istəyirsənsə, onda elə öz üzünə bax. O zaman iki 
aləmi görə bilərsən”. 

Yaxud:           
 
Gülüstan Turi-qüds oldu baharın nurü narindən, 
Gəl, ey Musa, gör asarin çəməndə nur ilə narin. 
 
Bu Quran qissəsində işlənmiş Musa peyğəmbər və Allaha 

aid ifadə və sözlərə Nəsimi qəzəllərində də rast gəlmək 
mümkündür. Məsələn: 

 
Anəstünarən sirrini Musa nə bilsin, ya şəcər, 
Anı mana sorsun ki, mən ol nur ilə nar olmuşam.  
 
Və ya: 
Musa kimi didarına müştaqsan, gəl üstə gör, 
Anəstünaram, həm şəcər, Musi bin-İmran gəlmişəm.  
 
Beytlərdəki “Anəstünarən” ifadəsi “Odu gördüm” demək-

dir. Rəvayətə görə, Musa peyğəmbər qaranlıqda uzaqdan bir işıq 
gəldiyini görərkən belə deyib. İfadə Quranın 27-ci surəsinin 6-cı 
ayəsində ətraflı verilmişdir və başqa surələrdə də bu əfsanəyə 
işarələr var. 

Bu rəvayətdən götürülən digər söz “Ləntərani” (“Məni görə 
bilməzsən”) kəlməsidir. Bu ifadədən də Nəsimi şeirlərində isti-
fadə etmişdir: 
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Rəbbi-ərninin cəvabı ləntərani çün gəlir,  
Səndə gör didarı, andan özgə didar istəmə! 
 
Şairin Musa peyğəmbərlə əlaqəli toxunduğu əfsanələrdən 

biri də Allahın ona doqquz möcüzə göstərmək bacarığı vermə-
siylə bağlıdır. Məsələn, şair bir qəzəlində deyir: 

 
Tisə ayət, atəşü Musavü lövhün sirrini  
İstər isən, gəl təvaf et məscidi-əqsamızı. 
 
“Tisə ayət” “doqquz” möcüzə deməkdir. Bu ifadəni Nəsimi 

Quranın 17-ci surəsinin 103-cü ayəsindən iqtibas etmişdir.  
Nəsiminin tez-tez müraciət etdiyi dini əfsanələrdən biri də Al-

lahın ilk insanı yaradıb bütün mələklərə ona səcdə etməyi əmr etdi-
yi zaman şeytanın bundan boyun qaçırması barədə olan əfsanədir. 
Bu dini rəvayət Nəsimiyə, həqiqətən də, haqq verir desin ki: 

 
Gərçi mühiti-əzəməm, adım adəmdir, adəməm, 
Dar ilə künfəkan mənəm, mən bu məkana sığmazam. 
 
Yaxud: 
Gör sən səni kim, nə cismü cansan, 
Məqsudi-vücudi-künfəkansan. 
 
Adəmdə təcəlli qıldı Allah,  
Qıl Adəmə səcdə, olma gümrah. 
 
Bu dini əfsanənin də Nəsimi şeirində xüsusi yeri vardır. Hə-

min nümunələrdən bəzilərinə nəzər salaq: 
 
Odü su, torpağü yel adı nədəndir adəm? 
Ana səcdə nə üçün, İblisə inkar nədir?  
 
Bu mövzu ilə bağlı nümunələr saysız-hesabsızdır. Ümumiy-

yətlə, Adəmlə bağlı bir neçə dini əfsanə var ki, Nəsimi şeirində 
onların təsiri aydın duyulur. 
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Nəsiminin şeirlərində tez-tez xatırlanan dini əfsanələrdən 
biri də İsa peyğəmbərin adı ilə bağlıdır. Müqəddəs ruhdan yara-
nan bu peyğəmbərin adını “ruhülullah”, “ruhülqüds” və ya 
“Məryəm oğlu” kimi çəkən Nəsimi İsa peyğəmbər haqqındakı 
əfsanələrdən də istifadə etmişdir: 

 
Ruhülqüdüs dəmindən İsə-bni-Məryəm oldu,  
Еy biхəbər bu dəmdən, gəlgil ki, dəm bu dəmdir!  
 
Nəsimi poeziyasında tez-tez rast gəldiyimiz dini əfsanələr-

dən biri də Süleyman peyğəmbərin barəsində olan əfsanədir. Ta-
rixdən məlumdur ki, Süleyman Davud peyğəmbərin oğludur. 
Onun haqqında bir çox əfsanələr var. Nəsimi şeirində rast gəldi-
yimiz əfsanələrdən biri Süleyman peyğəmbərlə Bilqeyis haqqın-
dadır. Bilqeyis Səba məlikəsidir.4 Nəsimi deyir: 

 
Ərş təxtimdürür, Süleymanəm, 
Hüdhüdəm, Bilqeysə pəyam oldum.  
 
Və ya: 
Hüdhüdü Bilqeysə rəsul eylədi,  
Naməni göndərdi Süleymanımız.  
 
Süleyman peyğəmbər haqqında olan digər əfsanələrə görə, 

onun çox zəngin bir xəzinəsi olmuş və bu xəzinənin ən qiymətli 
əşyası barmağındakı sehrli üzük olmuşdur. Onun qeyri-adi bir 
istedadı da var imiş ki, bu da peyğəmbərin bütün canlıların – 
heyvanların, quşların dilini bilməsi imiş. Bütün bunlar barədə də 
Nəsimi şeirində məlumat vardır. Məsələn:  

 
Süleymanam mən, ey arif ki, xatəm məndədir, məndə, 
Mən onun hökmünə təslim, Süleyman mürgü mahıyam.  
 

– beytində şair Süleymanın həmin sehrli üzüyünü, 
                                                            
4 Səba Yəmən və Ərəb yarımadasının güney hissəsinə deyilir. 
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Ey Süleyman məntiqindən quş dilini öyrənməyən, 
Divə uymuşsan, anınçün tabeyi-əfsanəsən.  
 
Heç kimsə Nəsimi sözünü fəhm edə bilməz, 
Bu, quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq. 
 

– beytlərində Süleyman peyğəmbərin bütün canlıların dilini bil-
məsini nəzərdə tutur. 

Nəsimi şeirində adı çəkilən əfsanələrdən biri də gözəlliyi və 
əzabkeşliyi ilə yadda qalan Yusiflə bağlıdır. Yusif dini-əfsanəvi 
şəxsiyyət olmuşdur, onun adını şair bir sıra qəzəllərində yenə də 
məqsədəuyğun şəkildə çəkmişdir: 

 
Yəqub olub axıtmaz isən xun cigərdən, 
Misrə irişib, Yusif-Kənan olamazsan. 
 
Susadım vəslini görməkliyə, еy cani-cahan,  
Şöylə kim, Yusif üçün Yəqubi-Kənan susadı.  
 
Nəsimi yaradıcılığında haqqındakı əfsanələrdən istifadə 

olunan dini-tarixi şəxsiyyətlərdən biri də islam dininin yaradıcısı 
Məhəmməd (ə) peyğəmbərdir. 

Əhmədi-Muxtar, Əhməd, Mustafa, Rəsul kimi xatırlanan 
peyğəmbərin haqqındakı əfsanələrdən istifadə olunmuş nümunə-
lərdən bir neçəsinə nəzər yetirək: 

 
Küfri-zülfin eşqinə iman gətirdi canü dil,  
Möcüzati-Əhmədi-Muxtar haqqıçün, inan.  
 
Beytin açıqlaması: “Ruh və könül Əhmədi-Muxtarın xatiri-

nə, inan ki, saçının qaralığının eşqinə iman gətirdi”. 
Məhəmməd peyğəmbər haqqındakı əfsanələrdə əsas ideya 

onun xarakterinin aliliyi, mənəvi zənginliyi, çox humanist bir in-
san olmasıdır. Yuxarıdakı beytdə də Yusifin gözəlliyi, İsanın 
nitqinin qeyri-adiliyi, Məhəmməd peyğəmbərin isə məhz xasiy-
yətinin gözəlliyi ən yaddaqalan cəhətlər kimi verilmişdir. 
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Şair Məhəmməd peyğəmbər haqqında olan əfsanələrə də to-
xunmuşdur. Məsələn: “Meracə çıxdı ruhi-Nəsimi Buraq ilən / 
Şol laşədən nə faidə kim, lazəlul ola?” misrası ilə Məhəmməd 
peyğəmbərin meraca Buraq adlı atla çıxmağı barədəki dini əfsa-
nəyə işarə edilmişdir. 

Nəsiminin yaradıcılığında epik növün atalar sözü və zərbi-
məsəllər janrının da öz yeri var. Azərbaycanın  folklor irsi, həqi-
qətən, zəngin bir xəzinədir. Bu söz xəzinəsində “atalar sözləri” 
adlanan hikmət bulağının öz yeri, öz ağırlığı və öz dəyəri vardır. 
“Öz xalqının arzu və əməlini, məişət və ənənəsini, onun psixolo-
giyasını təsvir və tərənnüm edərkən, adətən, şairlərin daha çox 
atalar sözü və məsəllərə arxalandığı məlumdur. Bu da, hər şey-
dən əvvəl, özünəməxsus ifadələrdəki aforistik təfəkkürün gücü 
ilə bağlıdır. Atalar sözləri elə bir bulaqdır ki, onun suyundan 
dadan sənətkarın xalqla əlaqəsi daha möhkəm olur” (N.Xəlilov. 
Dini əfsanə və rəvayətlərin Nəsimi şeirlərinə təsiri // Folklorşü-
naslıq məsələləri, Bakı, IV buraxılış, 1999, s.107). 

Bəlkə, elə buna görədir ki, Nəsimi şeiri də zamanın ölməz-
lik sınağından çıxa bilmiş, həmişəyaşarlıq qazanmışdır. 

Nəsimi yaradıcılığında xalq ədəbiyyatının bu janrı iki isti-
qamətdə özünü göstərir. 

1. Şair atalar sözlərindən yararlandığı nümunəni təxminən 
olduğu kimi, yəni şəkli dəyişməmiş formada verir. 2. Şair atalar 
sözlərini ideyasından, mənasından yararlanaraq yeni forma qəli-
bində verir.  

Ədəbiyyatşünasların fikrincə, atalar sözü və zərbi-məsəllər-
dən yazılı ədəbiyyatda istifadə etmənin xüsusi çətinlikləri vardır. 
Belə ki, atalar sözünə mexaniki şəkildə yanaşan yazıçıların əsər-
lərində, bir qayda olaraq, bu hikmət ifadə edən sözlərin təkcə 
özləri parıldayır və bu sözlərin işığında sönük nəzm və ya nəsr 
parçaları itib-batır. Çoxlarının nəfəs közərtilərində isə çox vaxt 
“ata malı” və “övlad əmlakı” tanınmaz dərəcədə bir-birinə qay-
nayıb-qarışır. Fikrimizcə, Nəsimi poeziyası öz dərin hikmətamiz 
xüsusiyyəti və yüksək fəlsəfi səviyyəsi etibarilə xalq təfək-
kürünün ümumi məhsulu olan atalar sözləri və zərbi-məsəllərin-
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dən heç də geridə qalmır. İstər yeni varianta saldığı, istərsə də 
formasını dəyişmədən istifadə etdiyi atalar sözü və zərbi-məsəl-
lər onun müvafiq şeirlərinin həyati-fəlsəfi, poetik qənaətləri ilə 
tam uyğunluq təşkil edir. Fikrimizi nümunələrlə əsaslandıraq. 
Şeirlərində yeri düşdükcə rastlaşdığımız “zər qədrini zərgər bi-
lər” atalar sözü şairin bu kəlamı çox sevdiyini göstərir: 

 
Gövhərin üştə qiymətin sərraf olan arif bilir, 
Ol ki mübəssir olmadı, görə göhər, nə faidə. 
 
Cahili nadan nə bilsin danə-dür,  
Danəyi dana bilir kim, danədir. 
 

– beytlərində şair yuxarıdakı kəlamı təxminən eyni formada isti-
fadə etmişdirsə: 

 
Tutidürür bu şəkkərin dadını, ləzzətin bilən,  
Qarğa nedər bu gülşəni, zağə şəkər, nə faidə. 
 
Və ya: 
Ənbiyanın sirrini bilməz davar, 
Qismət olmaz divə rahi-xoşgüvar.  

 
– beytlərində isə eyni mahiyyəti yeni bir biçimdə təqdim etmiş-
dir. Nəsiminin dünyasında isə əsl ləzzət nümunəsi sözdür – mə-
rifət, hikmət, kamal əxz edən söz: 

 
Mərifətdir xalis altun, sikkəsi fəzlü hünər,  
Altunu tanı, zəğəldən ari dinar istəmə!  
 
Şairin söz xəzinəsində tez-tez parlayan xalq kəlamlarından 

biri belədir: “Bu günün işini sabaha qoyma”, çünki “Sonrakı 
peşmançılıq fayda verməz”. 

 
Oxu kitabi-nəfsini dilinlə eynin sağ ikən, 
Qoyma bu günü yarına, sonra sənə peşman gəlir. 
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Yəni ürəyinin qüvvəti, gözünün işığı var ikən, nəfsinə səni 
ram eləməyə imkan vermə. Nəfsinin quluna çevrilib peşman ol-
mamış onu özünə qul et. Eyni çağırışı başqa bir beytində şair be-
lə ifadə edir: 

 
Gəl bu gün fani ol, bəqa bulasan, 
Danla sud eyləməz peşimanı.  
 
Şair başqa bir beytində bu atalar sözündən lirik qəhrəmanı-

nın dili ilə öz sevgilisinə müraciət etmişdir: 
 
Yürəgimi yarəli eylədi şövqün, iriş, 
Yarəsinə bax bu gün, qoyma anı yarinə. 
 
Aşağıdakı beytdə isə “Doğruya zaval yoxdur” xalq kəlamı-

nın olduğu kimi işləndiyini görürük: 
 
Dedilər, miskin Nəsimi, doğruya yoxdur zaval, 
Müddəilər qalib oldu, hazır olgil başinə. 
 
Beləliklə, gətirilən nümunələrdən göründüyü kimi, atalar 

sözləri və zərbi-məsəllər Nəsimi poeziyasının ideya-fəlsəfi mün-
dəricəsində mühüm yer tutduğu kimi, onun məzmununun xəlqi-
lik xüsusiyyətini dərinləşdirmiş, poetikasını əhəmiyyətli dərəcə-
də zənginləşdirmiş və inkişaf etdirmişdir. 

Nəsimi yaradıcılığında şifahi xalq ədəbiyyatının geniş ya-
yılmış digər bir janrının – nağılların izlərinə də rast gəlmək 
mümkündür. Əlbəttə ki, bu izlər nağılların forması ilə yox, on-
larda əks olunan dünyagörüşü, baxışları – bir sözlə, nağılların 
həyatı və cəmiyyəti özünəməxsus tərzdə təqdimetmə üsulu ilə 
bağlıdır.  

Nəsimi şeirində xalq nağıllarının təsirini aydınlaşdırmaq 
məqsədilə konkret nümunələrə müraciət edək: 

Bildiyimiz kimi, nağılların əksəriyyətinin məğzini, ideyası-
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nı xeyirlə şərin, yaxşılıqla pisliyin mübarizəsi təşkil edir. Bu ba-
xımdan Xeyir və Şərin daşıyıcıları və ya təmsilçiləri hər nağılda 
iştirak edən ənənəvi obrazlardır. Xeyir qüvvələri Simurq quşu, 
ağ qoç, cüt ağ göyərçin, pirani, üzü nurlu qocalar, kiçik qardaş-
lar, kiçik bacılar və s., şər qüvvələri isə divlər, əjdahalar, zalım 
padşahlar və s. təmsil edir. 

Nağıllarda şər qüvvəni təmsil edən ənənəvi obrazlardan biri 
də küpəgirən qarı obrazıdır. Onlar həmişə nağıllarda xeyirxah 
qəhrəmanların yolunu kəsib, onları aldadıb yoldan çıxarmaqda, 
şər işlərə sövq etməklə və nəticədə onlara uyanların, aldananla-
rın bədbəxtliyinə səbəb olmaqları ilə yadda qalırlar. Nəsimi də 
məhz bu cəhətlərə görə dünyanı həmin obrazlara bənzədir: 

 
Bu ərusi-dünya kim gah al geyər, gah yaşıl, 
Al ilən aldar səni, olmaya kim aldanasan. 
 
Pirəzən məkkarədir aldar səni, aldanmagil, 
Gər ana aldanasan, aldanasan şeytanə sən.  
 
Məlumdur ki, nağıllarda həmişə maraq obyekti olan, xoş-

bəxtlik, səadət təminatı hesab edilən xəzinələr barədə də söhbət 
açılır. Maraqlı burasıdır ki, bu xəzinələri qoruyan və ya orada 
məskən salan da həmişə ölüm və bədbəxtlik gətirən ilan olur. 
Nağıllarda olan bu epizoda şair Nəsimi fəlsəfi prizmadan yanaş-
mış və çox maraqlı tərzdə şeirində istifadə etmişdir: 

 
Bir məgəs təbinə bax, bal nədən, zəhr nədən,  
Yenə bir yerdə əcəb, mal nədir, mar nədir? 
 
Nəsimi şeirində izini gördüyümüz digər bir nağıl epizodu 

şairin canı quşa bənzətməsidir. Nağıllardakı süjet xətlərini bir-
ləşdirən digər bir epizod qəhrəmanların öldürmək istədikləri 
məğlubedilməz divlərin canının həmişə quş cildində olmasıdır. 
Adətən, bu quşlar gözdən uzaq bir qəfəsdə saxlanılır. Nağıllar-
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dan gələn bu məsələ, yəni canın quş şəklində olması və ya quşa 
bənzədilməsi fikri də Nəsimi şeirinə, zənnimizcə, məhz xalq na-
ğıllarından keçmişdir. Bu barədə şairin aşağıdakı beytlərini 
nümunə göstərmək olar: 

 
...Ki can quşu uçar bir gün qəfəsdən, 
Qalar firqət içində mehri-canım.  
 
Can nə quşdur ki, qurtula deyəsən 
Ənbərin zülfünün duzağından.  
 
Can quşunu uçuranda buldu iman hər kim ol,  
Canü dildən ol pərirüxsarə döndərmiş üzün.  
 
Nağılların dağ obrazı Qaf dağı, sehrli gözəlliyə malik Si-

murq və Ənqa quşu obrazları da Nəsimi şeirində fikri ifadəyə əl-
vanlıq gətirmişdir: 

 
Çün Nəsiminin məqamı Qaf imiş Ənqaləyin, 
Şol müəlla qədrə gər ali göhər dersəm, nola! 
 
Bu və digər nümunələrdən də göründüyü kimi, xalq təxəy-

yülünün məhsulu olan nağıllardakı bəzən ilk baxışdan sadə, bə-
zən də qeyri-adi görünən və ya maraq oyatmaq xatirinə istifadə 
olunan epizodlarının çox dərin hikmətə malik olduğunu duya və 
öz fəlsəfi görüşlərini ifadə zamanı yararlana bilmişdir. Eyni za-
manda da, Nəsimi bu nağıl epizodlarının rəmzi, simvolik məna-
larının əsl hikmətini, ideyasını açıqlamışdır. 

Nəsiminin yaradıcılığında epik növün əksər janrlarının təsi-
rini araşdırdıq. Xalq ədəbiyyatının bu növünün dastan janrı ilə 
də Nəsimi şeirinin əlaqəsinin olub-olmaması barədə söhbət aç-
mazdan əvvəl bu janrın XIV əsrdəki inkişafına nəzər yetirməmiz 
labüddür. 
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Həmin əsrə qədərki dastan yaradıcılığı sahəsində məlumat 
əldə etmək üçün əlimizdə olan yeganə vasitə, yeganə dastan nü-
munəsi “Kitabi-Dədə Qorqud”dur. 

Çox mükəmməl formada yaradılmış olan bu dastan bizə onu 
deməyə imkan verir ki, dastan yaradıcılığı qədim tarixə malikdir. 
Əks halda həmin dövrdə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı kimi həm 
məna, həm də forma nöqteyi-nəzərindən belə bitkin və mükəm-
məl bir əsər yarana bilməzdi. Lakin çox təəssüf ki, həmin dastan-
lardan dövrümüzə qədər gəlib çatanı yoxdur. 

Nəsimi şeiri və “Kitabi-Dədə-Qorqud” dastanı arasında 
olan yaxınlıq bir sıra tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmişdir. 

Doğrudan da, bu mənbələrin hər biri öz-özlüyündə Azər-
baycan xalqının çox mühüm tarixi keçmişinin, zəngin və şərəfli 
tarixinin öyrənilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Eyni za-
manda, bu iki mənbə Dədə Qorqudun Nəsiminin xalqına, Nəsi-
minin Dədə Qorqudu yaradan xalqa, həqiqətən, mənsub olduğu-
nu sübuta yetirən dəlillərdir. Bu dəlillər Dədə Qorqudun və ya 
Nəsiminin Azərbaycan xalqına mənsubluğunu inkar etməyə ça-
lışan digər xalqları susdurmağa qadirdir. Çünki aparılan tədqi-
qatlar göstərir ki, yalnız və yalnız bizim millətə xas olan 
görüşlər, əxlaqi və mədəni münasibətlər, ailə-məişət münasibət-
ləri, bir çox adət-ənənələr, inamlar bu əsərin də ruhunun əsasını 
təşkil edir. Bu barədə geniş izahata ehtiyac yoxdur. Artıq təsdiq 
olunmuş faktdır ki, həm dastan, həm də XIV əsrdə ana dilimizdə 
layiqli poeziyasını yaratmış olan Nəsimi məhz ulu xalqımıza 
məxsusdur. 

O ki qaldı Nəsimi poeziyası ilə “Kitabi-Dədə Qorqud” das-
tanı arasındakı əlaqələrə – bu, özünü hər iki mənbənin dilində 
göstərir. 

Belə ki, “Dədə Qorqud” dastanlarının fonetik, qrammatik 
və leksik quruluşu Nəsiminin dili ilə səsləşir. Tədqiqatın bu 
yönümü dilçiliyin problemi olaraq indiyə qədər görkəmli dilçi-
lərimiz Ə.Dəmirçizadə, Y.Seyidov, C.Qəhrəmanov, qorqudşü-
nas alim Ş.Cəmşidov və başqaları tərəfindən müxtəlif aspekt-
lərdən öyrənilmiş, geniş təhlillər aparılmışdır. Bu sahədə aparı-
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lan bütün elmi işlərin nəticəsindən belə qənaətə gəlmək olur ki, 
dilimiz və mədəniyyətimiz, tariximiz və dövlətçilik ənənələri-
miz son əsrlərin məhsulu olmayıb, bəlkə də, bəşəriyyətin özü 
qədər qədimdir... 

İndi isə “Kitabi-Dədə Qorqud”la Nəsimi şeirini yaxınlaşdı-
ran misralara diqqət yetirək. Bildiyimiz kimi, “Kitabi-Dədə Qor-
qud” dastanı hikmətli aforizmlər və atalar sözləri ilə zəngindir. 
Həmin atalar sözlərinin sırasında elə nümunələr də vardır ki, on-
lara Nəsiminin də şeirlərində rast gəlirik. Məsələn, “Kitabi-Dədə 
Qorqud”da belə bir kəlam var: 

 
Ər malına qıymayınca adı çıqmaz. 
 
Yaxud: 
Bir igidin qara tağ yumrısınca malı olsa, yığar-dərər, tələb 

eylər, nəsibindən artuğun yeyə bilməz. 
 
Bu kəlamlardan çıxan məna Nəsiminin aşağıdakı beytinin 

də məğzini təşkil edir: 
 
Yığıb yedirməyən kişi sinində mar olur malı, 
Saqi, söz ki, assı varsa, boynunda vəbal eylər. 
 
Şair deyir ki, dövlətli kişi üçün şərəfli ər adı o zaman layiq 

olur ki, o, xeyirxah işlər görsün. Özü yığıb ehtiyacı olanları unu-
danda həmin adamın adı ilə bərabər var-dövləti də çox yaşamır. 
Deməli, xalqın xeyir-duasını qazanan kəsin adı ilə bərabər, xe-
yir-bərəkəti, ruzusu, varı da çox yaşayar. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”dakı qəhrəmanlardan olan Salur Qa-
zan da oğuz elinin xeyriyyəçi oğlu idi. İmadəddin Nəsiminin yu-
xarıdakı beytini oxuduqda məhz Salur Qazan bu keyfiyyətləri ilə 
yada düşür. 

Əvvəldə qeyd etdik ki, Nəsimi şeirini bu dastanla bağlayan 
mühüm tel onların dilidir. Məsələn, hər iki mənbənin leksikasın-
da “ağ” sözü vardır. Bu söz artıq arxaikləşmiş qədim türk sözü 
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olub mənası “yüksək”, “uca” deməkdir. Nəsimidə bu söz belə iş-
lənib: 

 
Lövhi-ixlas eylədinsə könlünü, ey müttəqi, 
Kürsiyi-rəhmana ağdın, gögdə ərşüllahi gör!  
 
“Kitabi-Dədə Qorqud”da bu söz “ev” sözü ilə yanaşı işlə-

nib. Məsələn: “Beyrəgin babasına-anasına xəbər oldu. Ağ evi-
eşigində şivən qopdu”. 

Nəsimi şeirində və “Kitabi-Dədə Qorqud”da işlənən sözləri 
müqayisəli şəkildə veririk: 

“Uçmaq” – Qədim türk dilində bu söz “cənnət” mənasında 
işlənmişdir. Nəsimi:  

 
Ey uman yarın günün uçmağını, gəl gör ki mən, 
Satmışam anı bu gün yarın ləbü dəndaninə.  
 
Yəni “Ey sabahkı gündə cənnətdə olmağı umanlar, gəlin, görün 

ki, mən sabahın cənnətini bu gün yarımın dodağına satmışam”. 
“Kitabi-Dədə Qorqud”: 
 
“Ağ saqqallı baban yeri uçmaq olsun”. 
“Ayıtmaq” “demək” mənasında işlənmişdir. Nəsimi:  
 
Seyyidin könlündə sənsən, səndən özgə nəsnə yox, 
Həm dilində bu fəqirin daim aydır: “ya əhəd!” 
 
“Kitabi-Dədə Qorqud”: “Aruz aydır: “Mənim İç Oğuzda qı-

rımım Qazan olsun!”. 
“Qanı” – “hanı” mənasında. Nəsimi:    
 
Qanı qəflət şərabından bir ayıq, 
Qanı əsrüklərin cəmində hüşyar?  
 
“Kitabi-Dədə Qorqud”: 
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Qanı dedigim bəg ərənlər, 
Dünya mənim deyənlər. 
 
“Görklü” – “uca”, “müqəddəs” mənasındadır. Nəsimi: 
 
Görklü üzün nurindən aləm münəvvər oldu, 
Şirin sözün qatında şəkkər mükəddər oldu.  
 
“Kitabi-Dədə Qorqud”:  
 
“Ağız açub ögər olsam, üstümüzdə tənri görklü!”, “Tənri 

dostu, din sərvəri Məhəmməd görklü”. 
 
Göründüyü kimi, Nəsimi irsinin “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanları ilə yaxınlığından danışarkən məhz onların dili bizə 
geniş tədqiqat aparmaq imkanı vermiş olur. 

 
Lirik növ 
Nəsimi yaradıcılığında xalq ədəbiyyatının lirik növünə aid 

edilən bir sıra janrların təsirini görmək olar. Bu yaradıcılıqda tə-
zahür edən xalq lirikasının janrlarından biri bayatıdır. 

Lirik folklor irsimizin bu qədim janrı Azərbaycan poeziya-
sının fikir və hiss zənginliyini əks etdirir. Ona görə də bu gün 
biz onlardakı kamilliyə, bütövlüyə, gözəllik və dərinliyə heyran 
qalmaya bilmərik. 

Nəsiminin də söz irsində bayatı poetikasının, bayatı örnəyi-
nin təsirinin mövcudluğu bizə onu deməyə əsas verir ki, şair də 
xalq şeirinin heyranlarından olmuşdur. 

Bu janr şairin yaradıcılığında yer tutan bir sıra nümunələrlə 
bir daha təsdiq olunur. Həmin nümunələrə nəzər yetirək: 

 
Daş olubani dilbər könlüm şişəsin atar, 
Qarşu tutaram, şişə bilməm qala, ya sına. 
 
Bu beyt aşağıdakı bayatını xatırladır. 
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Göy üzü damar-damar, 
Göydən yerə nur damar. 
Könül var ki, şüşədir, 
Sən sındırsan, kim yamar? 
 
İnsan qəlbinin şüşəyə bənzədilməsi motivi hər iki nümunə-

nin məğzini təşkil edib onları forma cəhətdən fərqli olmaqlarına 
baxmayaraq, məzmunca eyniləşdirir. 

Digər nümunələrə baxaq. Nəsimi:  
 
Eşidərsə daş ərir həsrətdə ahü zarım, 
Ol güləndam yarı gör, könlümü zindan eylədi.  
 
Bayatı:  
 
Mən aşiq, oda yandı, 
Tutuşdu oda, yandı. 
Dərdimi daşa dedim, 
Od tutdu, o da yandı. 
 
Mübaliğəli şəkildə dərdin böyüklüyünü, ağırlığını göstərmə 

vasitəsi bu nümunələri bir-birilə bağlayır. 
Nəsiminin bir neçə şeiri var ki, orada eynilə tapmaca xüsu-

siyyətindən istifadə olunmuşdur. Məsələn: 
 
Ol nədir kim, hayü huyu altıdır? 
Kim görübdür bir sədəfdə altı dür? 
 
Bistü həştdən dişxarı heç nəsnə yox, 
Fövq başın, təht ayağın altıdır. 
 
Bu tip tapmaca xarakterli şeir nümunələri Nəsimi yaradıcı-

lığında kifayət qədərdir. Bu şeirlərdə məhz hürufı təriqətinin 
konsepsiyası əks olunduğundan onların hər birinin xüsusi izahla-
rı vardır. 
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Tapmaca xarakterli şeirlər Nəsimi yaradıcılığında 3 istiqa-
mətdə özünü göstərir. 

1. Rəqəmlərlə bağlı. 
2. Hərflərlə bağlı. 
3. Adlarla bağlı. 
Bu üç istiqaməti də rəmzləşdirmə ortaq bir xüsusiyyət kimi 

birləşdirir. Həmin rəmzlərin mənasını hürufı görüşlərinə bələd 
olmadan izah etmək, anlamaq mümkün deyil. 

Nəsiminin istifadə etdiyi bu cür rəmzi sözlər iki mənbədən 
alınmışdır: 

1. Təsəvvüf poeziyasında işlənən rəmzi sözlər. Məsələn, 
gül, rux, ləb, zülf, müjgan, əbru, mey, saqi, sevda, vəsl və s. 

2. Quran ayələrində, dini hədis və rəvayətlərdə işlənmiş 
kəlmələr. Məsələn, “həblül-vərid” (qan damarı), “Ləntərani” 
(Məni görə bilməzsən), “əshabi-kəhf” (mağara yoldaşları), 
“Amənna və səddəqna” (İnandıq və itaət etdik), “Əqbil, la təxəf” 
(Qorxma, qabağa gəl), əma (kor), “ənfus” (ruhlar) və s.  

Nəsimi şeirlərinin dilinin əksərən rəmzi sözlərdən ibarət ol-
duğunu özü də etiraf etmişdir. 

 
Heç kimsə Nəsimi sözünü fəhm edə bilməz, 
Bu, quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq. 
 
Nəsimi yaradıcılığında təsiri aydın duyulan aşıq şeiri şəkil-

lərindən də danışmaq olar. Belə ki, aşıq şeirində rast gəlinən ci-
nas sözlərlə qafiyə yaratmaq üsulundan Nəsimi də öz şeirlərində 
istifadə etmiş və maraqlı nümunələr yarada bilmişdir. Xalq şeiri 
şəkillərinin bir çox maraqlı, özünəməxsus cəhətləri və formaları 
vardır: dodaqdəyməz, qıfılbənd, vəsfı-hal, vücudnamə və s. Bu 
şeirlər içərisində “dedim-dedi” sözləri ilə başlayan əsərlər də 
maraqlıdır. Nəsiminin də şeirləri içərisində belə formada nümu-
nələr var. 
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Dramatik növ 
Məlumdur ki, dramatik növün əsas janrları xalq mərasim-

ləri, oyunları və tamaşalarıdır. “Xalqımız zəngin, özünəməxsus 
bir oyun, tamaşa mədəniyyətinin varisidir. Maddi və mənəvi 
kökləri ən qədim dövrlərdən, ən müxtəlif ictimai-tarixi epoxa-
lardan xəbər verən bu mədəniyyətdə təkrarsız milli bədii sər-
vət, ulu babaların müdrikliyi və şuxluğu, unudulmuş əski inam 
və təriqətlər, əyləncə və oyunlarda yaşayan vərdiş, adət və ənə-
nə öz əksini tapmışdır” (Yaşar Qarayev. Ədəbi üfüqlər. Bakı: 
Gənclik, 1985, s. 21).    

IX-X əsrlərdə yaşamış Yaxın Şərq alimlərindən Kəsrəvi və 
Biruninin, sonralar isə dahi Nizaminin əsərlərində və eləcə də 
Nəsiminin yaradıcılığında bu mərasim və oyunlar barədə məlu-
matlar vardır. Nəsiminin şeirlərində adı tez-tez çəkilən qədim 
oyunlarımızdan biri çövkən oyunudur. Çövkən oyununun qayda-
sı belədir ki, oyunçular iki qrupa bölünərək, ya da fərdi şəkildə 
atın üstündə əllərində dəyənək topu əldə etməyə çalışırlar. Topu 
vurmaq üçün işlədilən dəyənək “çövkən” adlandığı üçün oyun 
belə adlanır. Bu oyunun təsəvvüf ədəbiyyatında xüsusi mənası 
da vardır. Belə ki, çövkən – əzəli təqdir, top isə həmin təqdirin 
təcəlli və təzahürünə qatlanan varlıq kimi mənalandırılır. Nəsimi 
isə bu oyundan özünəməxsus şəkildə faydalanmışdır. Bir nümu-
nəyə baxaq: 

 
Zülfü çövkan yar ilə düşməz nihan eşq oynamaq, 
Başını top eyləgil, meydanə gir mərdanə sən.  
 
Şair yarın saçını çövkənə, aşiqin başını isə topa bənzədir və 

ondan eşqini heç nədən çəkinməyərək mərdanə bildirməsini istəyir. 
Qeyd etməliyik ki, bu bənzətmələr sırf təsəvvüfı anlamda 

verilmişdir. 
Nəsiminin şeirlərində bu gün də yaşamaqda olan bir sıra 

mərasimlər barədə də məlumatlar var. Həmin mərasimlərin ya 
adları çəkilir, ya da o zaman icra edilən adət-ənənələr və onlar-
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dan yararlanan insanların izlərini görürük. Belə mərasimlərdən 
toy, yas, bayram mərasimləri, daha sonra ehsan vermək, qurban 
vermək kimi xalq adətlərinin adını çəkmək olar. Məsələn, aşağı-
dakı beytə diqqət yetirək: 

 
Xəstə Nəsimi, yarın əhvalını heç sormaz, 
Sormağına çün gəlməz, barı gələ yasına. 
 
Beytdə şair deyir ki, ey eşq xəstəsi Nəsimi, sənin yarın əh-

valını soruşmaq üçün səni yoluxmağa gəlmir. Barı heç olmasa, 
öləndən sonra yasına gələydi. 

Bu maraqlı beytdə sanki lirik qəhrəman sevgilisinin onu xa-
tırlaması, düşünməsi naminə özünə ölüm arzulayır. 

Məlumdur ki, yas mərasimlərində müəyyən zamana qədər 
matəm saxlanılır. Yəni şadlıq mərasimlərinə yol verilmir, mər-
humun əzizləri al-əlvan geyimlər yox, əsasən, qara paltar geyi-
nirlər və s. Nəsiminin aşağıdakı beytində də bu matəm əlamətin-
dən maraqlı və məqsədəuyğun şəkildə istifadə olunmuşdur: 

 
Qaradır geydigi, ya gög həmişə zahidin, yarəb, 
Nə matəm düşmüş ana kim, tükənməz heç anın yası.  
 
Əlavə izaha ehtiyacı olmayan bu XIV əsr şeir nümunəsində 

şairin riyakar zahidləri ifşa edən kinayəsi açıq-aşkar hiss olunur. 
Bir çox mətləbləri açıqlayan bu ikicə misrada sənətkar xalq 

folklorunun elementindən məharətlə yararlanmışdır. 
Müasir dövrümüzdə yaşadılan qurbankəsmə, ehsan vermə 

adətləri də Nəsimi şeirində özünəməxsus tərzdə görünür. Ehsan 
hər hansı bir istəyin, arzunun Allah tərəfindən qəbul olunması 
üçün xalqın müəyyən hissəsinə verilən maddi nemətlərdən ibarət 
olur. Bu, ehsan vermək anlamının müstəqim, ilkin mənasıdır. 
Poeziyada isə maddi nemətlərin yerini gözəl münasibət, ülvi mə-
həbbət və vüsal tutur. Nəsimi şeirində ehsan vermək anlamı da 
təsəvvüfi mənadadır. Məsələn: 
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Lütfü ehsan vaxtıdır, şəha, mənə ehsan gərək, 
Çün əzəldən qismət olmuş lütfü ehsan sizlərə. 
 
Onu da deyək ki, ehsan yalnız hər hansı yas mərasimində 

verilmir, xeyriyyəçilik məqsədilə də icra olunur. 
Aşağıdakı beytdə də şair bu mərasimin məhz xeyriyyəçilik 

əlamətindən danışır: 
 
Ol əli kəsgil, buraxgil, xeyri yoxdur, şəri çox, 
Dutgil imdi ol əli kim, xeyrilə ehsan bitər.  
 
Yəni “daim şər işlər görən əlin olmasındansa, onu kəsib at-

maq daha yaxşıdır. Xeyir verən, xeyir əməllərilə ehsan bitirən 
əli isə qorumaq lazımdır”. 

Növbəti nümunədə isə qurbankəsmə mərasiminə toxu-
nulur: 

 
Əhli-aləm ildə bir qurban edərlər eyd üçün, 
Hər zaman qurbaninəm, ey cümlə qurban sizlərə. 
 
Bu beytdə şair qurbankəsmə mərasiminin bir əlamətini – il-

də bir dəfə icra edilməsini xatırladır.  
Bu yerdə onu da qeyd edək ki, bu izlər ayrı-ayrı sözlərin ar-

xasında “gizləndiyi” üçün onları, epik növün izlərindən fərqli 
olaraq, bir qədər çətinliklə aşkarlamaq mümkün olur. Ancaq hər 
halda, bu növün bəzi çalarlarından da danışmağa Nəsimi şeiri 
bizə material verə bildi.  

Göründüyü kimi, İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı şifahi xalq 
ədəbiyyatının, ümumiyyətlə, folklorun hər bir sahəsindən sənət-
karcasına barınmış bir yaradıcılıqdır.  
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Ziyadxan Əliyev 
 

NƏSİMİ DÜNYASI TƏSVİRİ SƏNƏTDƏ 
 

Orta əsrlər Şərq və Azərbaycan incəsənətinin dünya şöhrəti 
qazanmasında həmin dövrdə yazılan və yaxud da üzü köçürülən 
əlyazmaların hələ zamanında bədii hadisə kimi dəyərləndirilən 
miniatür üslublu əsərlərlə bəzədilməsinin böyük rolu olmuşdur. 
Bu gün dünyanın ən məşhur muzey və sənət saxlanclarının öz 
kolleksiyalarında belə bir əlyazmasının mövcudluğu ilə fəxr et-
mələri danılmazdır. Daha çox Firdovsi və Nizami ünvanlı olan 
bu rəsmli əlyazmalar arasında öz dövrünün bədii-mənəvi məka-
nında təzadlı həyat tərzi və dünyaya fərqli baxışı ilə dərin iz sal-
mış İmadəddin Nəsimi (1369–1417) yaradıcılığına həsr olunmuş 
sənət əsərlərinin olmaması suallar doğursa da, haradasa təbii 
görünür. Təkcə “Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığma-
zam / Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü-məkanə sığmazam” beyti 
ilə bu günə kimi xələflərinin düşüncəsini tarıma çəkən və hələ 
də çəkməkdə davam edən Nəsimi yaradıcılığına xəttat-rəssam 
münasibətinin, demək olar ki, yoxluğu, heç şübhəsiz, ilk növbə-
də elə də asan başa gəlməyən əlyazmaların zamanında, bəlkə də, 
yeni sifarişçilərinin olmamasından qaynaqlanır.  

XIV–XV əsrlər Azərbaycan təsviri sənətini zənginləşdirə 
biləcək Nəsimiyə həsr olunmuş miniatür üslublu əsərlər, demək 
olar ki, yoxdur. Bizim dövrə gəlib çatmış Nəsimi ünvanlı ən qə-
dim təsvirlərdən biri XVI əsrə aiddir. Aşıq Çələbinin “Şairlərin 
şeirləşməsi” (“Məşairüş-şüəra”) əlyazmasında yer almış bu əsər 
Nəsiminin ondan sonra yaradılacaq çoxsaylı portretlərindən kəs-
kin şəkildə fərqlənir. Qayalıq qarşısında, ağacların yanında 
görüntüyə gətirilən şairin qolları açıq-bəyaz geyimdə təsvirində 
onun irfan əhli olmasına dolayısı işarə duyulmaqdadır. Əli 
kəşküllü, çiyni xəz dərili hərəkət edən Nəsiminin bir anlığa duru-
şunda və tamaşaçıya zillənmiş baxışlarında qeyri-adi, nüfuzedici 
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enerji duyulmaqdadır. Portretin əza və ayrıntı inandırıcılığının əl-
də olunmasında naməlum miniatürçü-rəssamın nümayiş etdirdiyi 
yüksək sənətkarlıq hissolunandır. Əlyazmasında yer almış 114 
miniatür üslublu əsərin müəlliflərinin adları konkret bilinməsə də, 
Osmanlı imperiyası dövründə məkanda Şahqulu Təbrizi, Qara 
Məmi, Məhəmməd şah, Mehmet Sinan, Arifi və b. rəssamların 
fəaliyyət göstərməsinin qarşılığında, onun da kamil sənətkar fır-
çasından çıxdığını söyləmək olar... 

 Orta əsrlərdə çəkilmiş bir miniatür üslublu təsvirdə isə 
Nəsiminin edamı səhnəsi görüntüyə gətirilib. 2009-cu ildə elmi 
ictimaiyyətə alman nəsimişünası Maykl Reinxard Hess tərəfin-
dən təqdim olunan bu miniatür 1700-cü ildə çəkilib. Öndə şai-
rin onun xilasına çalışan həmfikiri ilə hürufiliyə qarşı mübarizə 
aparan qüvvələrin təmsilçisinin bir-biri ilə mükaliməsini qaba-
rıq əks etdirən naməlum rəssam müəyyən şərtiliklər əsasında 
qurduğu kompozisiyanın ikinci planında dar ağacının altında 
görüntüyə gətirdiyi şairi və edamı izləyən insanları əhatəli təs-
vir edib... 

Nəsimi ünvanlı bu iki qrafika nümunəsindən sonra bədii 
məkanda uzun müddət şairin təzadlı taleyinə və bənzərsiz poetik 
dünyasına “bədii güzgü” tutan digər əsərlər yaradılmayıb. Yal-
nız XX yüzilliyin birinci yarısında bir çox söz xiridarının obrazı-
na öz yaradıcılığında yer ayıran Əzim Əzimzadə 1941-ci ildə 
“Nəsiminin edamı” süjetli kompozisiyasını işləmişdir. Bu çoxfi-
qurlu əsərdə yaşanan faciəvi dəqiqələrin təsirli alınmasına səy 
göstərən böyük sənətkar, bir neçə fiqur istisna olmaqla, hürufi 
şairin meydana toplaşan əqidə düşmənlərinin hamısının soyuq-
qanlı baxışlarını dərinin soyulmasına yönəltmişdir. Hadisəni şai-
rin əqidə rəqibləri ilə yanaşı çoxsaylı şəhər əhalisi izləsə də, rəs-
sam edam kötüyündə köməksiz halda uzadılmış söz xiridarını, 
əsasən, mövhumatçı dindarlarla əhatələndirmək və onun qanına 
susayanların kimliyini göstərməklə, onların daha qabarıq təqdi-
matına nail olmuşdur. Şəhər mənzərəsinin və meydana toplaş-
mış insanların qovşağından ibarət olan kompozisiya, onun bədii 
tutumunu təşkil edən obrazların ifadəli-səciyyəvi hərəkətlərinə 
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və cəlbedici xarakter daşıyıcılığına, həm də uğurlu rəng həllinə 
görə çox təsirli baxılır. Kompozisiyada şairin öz mərdanə ölümü 
ilə düşmənlərini təəccübləndirməsi, insanların qəlbində əsrlərlə 
yaşamasına zəmin yaratması duyulandır...  

Bir çox hallarda olduğu kimi, Nəsimi yaradıcılığı da sovet 
dönəmində uzun müddət təsviri sənət ustalarının diqqətindən kə-
narda qalmışdır. Yalnız 1973-cü ildə YUNESKO-nun qərarı ilə 
şairin anadan olmasının 600 illik yubileyinin keçirilməsi onun 
həyat və yaradıcılığına hərtərəfli diqqət göstərilməsini şərtlən-
dirmişdir. Yubileydən bir neçə il əvvəl Nəsiminin rəngkarlıq və 
heykəltəraşlıq obrazının yaradılması üçün müsabiqənin keçiril-
məsi, şair haqqında bədii filmin çəkilməsi, görkəmli sənətkarın 
ədəbi irsinin yenidən nəşri və s. yubileylə bağlı baş tutan yadda-
qalan tədbirlərdən olmuşdur.  

Etiraf etmək lazımdır ki, əslində, şairin obrazının yaradıl-
ması üçün yeni müsabiqənin keçirilməsinə heç bir ehtiyac yox 
idi. Belə ki, artıq 1941 və 1943-cü illərdə yeni yaradılmış Niza-
mi Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin sifa-
rişi ilə rəssam Sadıq Şərifzadə (1912–1986) şairin bir neçə port-
retini işləmişdi. Elmi və ədəbi materiallar əsasında yaradılan bu 
əsər həmin muzeyin elmi şurasında dövrün tanınmış tarixçiləri 
və ədəbiyyatşünasları, eləcə də digər görkəmli mütəxəssisləri tə-
rəfindən ekspozisiyada nümayiş olunmaq üçün bəyənilmişdi. 
Sadıq Şərifzadə tərəfindən elə həmin dövrdə işlənmiş Nəsimi 
portretinin qrafik variantının dərsliklərdə və mətbuatda çap 
olunması da yaradılan əsərin ictimaiyyəti razı salmasının göstə-
ricisi sayıla bilərdi. Amma bununla belə, şairin yeni obrazının 
yaradılması üçün 1969-cu ildə açıq müsabiqə elan olunur.  

Bir il sonra sənət yarışmasına təqdim olunan əsərlərə ilk ba-
xış keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, rəssamlara qaranlıq qalan sə-
bəblərdən I tur baş tutmur. Bununla belə, rəssamlara ruhdan 
düşməmək, bu istiqamətdə axtarışların davam etdirilməsi tövsi-
yə olunur. Sonda münsiflər heyəti məşhur fırça ustası, SSRİ 
Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevin yaratdığı portreti qalib elan 
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edir. Eyni zamanda, qalibdən heç də geri qalmayan Əməkdar in-
cəsənət xadimi Sadıq Şərifzadənin çəkdiyi portret də müsabiqə-
nin uğurlu əsərlərindən hesab olunur... 

Həmin dövrün maraqlı hadisələrindən biri yubiley günlərin-
də nüfuzlu “Komsomolskaya pravda” qəzetində Azərbaycanın 
Xalq şairi Süleyman Rüstəmin imzası ilə Nəsimi barəsində çap 
olunan məqaləni M.Abdullayevin yox, S.Şərifzadənin çəkdiyi 
portretin müşayiət etməsi olmuşdur. Bu əsər rəssamın müsabiqə-
yə təqdim etdiyi ona qədər (onların bir qismi hazırda Azərbay-
can Milli İncəsənət Muzeyinin fondlarında saxlanılır) Nəsimi 
portretlərindən biri olmaqla, həm də dolayısıyla Moskvanın ob-
razın bu cür təqdimatına üstünlük verməsinin göstəricisi idi...  

Azərbaycan təsviri sənətində bir çox tarixi şəxsiyyətlərin 
(Babək, Məhəmməd Füzuli, M.Ə.Sabir və s.) obrazlarının yara-
dıcısı kimi tanınan Sadıq Şərifzadənin, haqqında söz açdığımız 
portretində Nəsimi gecə fonunda təsvir olunmuşdur. Gözlərini 
naməlum istiqamətə tuşlayan dahi söz xiridarının – yaradıcılığı 
ilahi mənşəli olan şairin düşüncəli-cəlbedici portreti və dizinin 
üstündəki “Ənəlhəq” kəlamlı əlyazması onun həyatda mövqeyi-
ni və əqidə bütövlüyünü təsirli şəkildə əyaniləşdirir desək, yanıl-
marıq. Obrazı səciyyələndirən geyim və digər ayrıntılar da inan-
dırıcılığı ilə yadda qalır...  

Mikayıl Abdullayevin portretində isə Şamaxının fonunda 
görüntüyə gətirilmiş şair bir qədər rəsmi və patetik görkəmdə 
təsvir edilmişdir. Odur ki bu əsərin mənəvi-psixoloji tutumu bir 
qədər fərqlidir... 

Duyulası zaman distansiyasından o vaxtlar baş verənləri də-
yərləndirməli olsaq, onda həm Sadıq Şərifzadənin qeydlərini, 
həm də Mikayıl Abdullayevin obraz barəsində “Yazılarım” kita-
bında yer almış düşüncələrini saf-çürük etməklə deməliyik ki, 
Nəsiminin ikonoqrafik göstəriciləri barəsində onların bir-birin-
dən kəskin şəkildə fərqli baxışları olub. Odur ki son nəticədə 
haqqında danışdıqlarımız baş verib, bir-birindən fərqli bədii-psi-
xoloji tutuma, inama və əqidəyə malik şair obrazı yaradılıb. Qə-
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naətimizcə, bunu şərtləndirən başlıca səbəb isə müsabiqə keçi-
rənlər arasında tərəfləri inandıra bilən və sözü keçən mütəxəssi-
sin yoxluğu olmuşdur... 

Hər halda, yubileylə bağlı bu portretin yaradılması digər 
rəssam və heykəltəraşlarımızın öz yeni əsərlərində artıq təsdiq-
lənmiş ikonoqrafiyadan istifadələrinə yol açmışdır. Həmin illər-
də yaradılmış qrafik əsərlərlə tanışlığı davam etdirməli olsaq, 
onda ilk növbədə Xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadənin Nəsiminin 
yeni nəşrinə çəkdiyi illüstrasiyaların (1973) adını çəkmək lazım-
dır. Şairin həyat, sevgi və gözəllik haqqında yazdıqlarına özünə-
məxsus bədii münasibət göstərən rəssamın yığcam kompozisiya-
lı illüstrasiyalarında cəlbedicilik və duyğulandırıcılıq qabarıq 
təqdim olunduğundan, görüntüyə gətirilən müxtəlif tutumlu mo-
tivlər yaddaqalandır. Müəllifin bu əsərlərində bədii vasitə kimi 
miniatür üslubundan istifadə etməsinin kökündə, heç şübhəsiz, 
təsvirlərin ovqatdaşıyıcı ruhunu şeirlərin yazıldığı və bu mini-
atür üslubunun geniş yayıldığı Nəsimi dövrünə qaytarmaq istəyi 
durur. Əlyazma vərəqi formasında həll edilmiş kompozisiyanın 
əsas təsvirlə köməkçi fon-naxışın qovşağından ibarət olan ümu-
mi görüntüsündə ənənə ilə müasirliyin bədii sintezinin yaratdığı 
estetik tutum kifayət qədər duyğulandırıcıdır... 

Rəssamın şairin qəzəllərinə çəkdiyi və hazırda Nizami adı-
na Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində saxlanan dörd 
illüstrasiyada da poetik misraların məna-məzmun tutumundan 
qaynaqlanan lirizm qabarıq göstərilmişdir.  

Xalq rəssamı Altay Hacıyevin Nəsiminin “Lirika”sına çək-
diyi rəsmlərdə (1973) şairin gizli-açıq tutumlu poeziyasına dü-
şündürücü bədii şərhi görmək mümkündür. Onun fəlsəfi qata bə-
lənmiş Nəsimi ünvanlı rəsmlərində cahana sığışmayan irfan əh-
linin yaşantılarına obrazlı münasibət mövcuddur. Hürufi şairin 
şeirlərinin həm rəngli, həm də ağ-qara cizgilərlə ifadə olunmuş 
məna-məzmun yükündə əqidə daşıyıcıları olan qəhrəmanlarının 
və onları tamamlayan müxtəlif ayrıntıların çeşidli forma-biçim-
də təqdimatı poetik tutumun özü kimi fikirparalayıcıdır desək, 
həqiqəti söyləmiş olarıq... 
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Elə həmin yubiley ilində tanınmış qrafika ustası Elçin Asla-
nov da Nəsimi poeziyasına həsr olunmuş iki illüstrasiyada şairin 
altqatı oxucusunu suallar məngənəsinə salan misralarına dü-
şündürücü görüntü verməyə nail olmuşdur. Qara tuşla çəkilmiş 
bu kompozisiyalardan birinin yuxarı hissəsində çərçivə içərisin-
də ağ örtüklü qadın təsviri verilmişdir. Çərçivəyə dolaşan bulud-
lardan ox şəklində yağış tökülür. Aşağıda bir tərəfində kol bit-
miş iri göy hovuzun üstündən çərçivə içərisindən göyə sarı iki əl 
uzanmışdır. Əllərə sarılan qara buludlar göyə doğru qalxıb qadı-
nın ayaqlarına dolaşmaqdadır... 

Digər əsərdə isə insanın mücərrəd təsviri verilmişdir. Onun 
daxilindən yüksələn məşəlin qara alovu hər yanı bürümüşdür. 
Arxa planda dağılıb uçulan evlər alov içindədir. Havada uçan bir 
mələyin əlində qaval, digərinin əlində ud görünür. İnsan oğlu 
aləmdə olan qarışıqlığa qarşı əllərini göyə qaldıraraq imdad dilə-
yir. Hər iki əsərin ümumi kompozisiyasında görüntüyə gətirilən 
təzadların yükləndiyi fəlsəfi-psixoloji bədii yükdə şairin poezi-
yasının leytmotivini təşkil edən insan fəlsəfəsinin çoxqatlılığını 
əyaniləşdirmək istəyi duyulmaqdadır... 

Öz çoxşaxəli yaradıcılığında orta əsrlər ədəbiyyatına tez-tez 
müraciət edən rəssam-heykəltəraş Sənan Qurbanov da yubiley 
günlərində Nizami adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi-
nin sifarişi ilə iki maraqlı qrafika əsəri yaratmışdır. Onlardan bi-
ri şairin “Badəni qoy, ey könül, gəl, bu dəmi xoş görəlim” şeiri-
nə tuşla çəkdiyi illüstrasiyadır. İki – cənnət və cəhənnəm aləmi-
nin təsviri verilmiş bu kompozisiyada bədii həllin şərtiliyi ilk 
növbədə məzmunun çoxqatlılığından qaynaqlanmışdır 

Nəsiminin məşhur “Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana 
sığmazam” şeiri ikinci əsərin məzmununu təşkil edir. Burada 
buludların arasından görünən günəş hər tərəfə işıq saçmaqdadır. 
İki dağın arasından isə çay axır. Təsvirdə sanki dağ, çay, günəş 
– bütün aləm birləşmişdir. Bu da Nəsiminin “hər şey mənəm” 
deməsi ilə uyğunlaşmışdır. Burada yer alan təsvirin poetik mis-
ralarla səsləşməsi cizgilərin ovqatyaradıcı ruhundan duyulmaq-
dadır...  
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Bütün yaradıcılığı boyu müxtəlif məzmunlu ədəbiyyat 
nümunələrinə maraqlı bədii münasibəti ilə seçilən Xalq rəssamı 
Arif Hüseynovun Nəsimi ünvanlı silsilə qrafik nümunələrində li-
rizmin fəlsəfəyə bələnmiş gözoxşayan ifadəsini görmək müm-
kündür. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik 
hesabatında (2015) yer almış on üç rəsmin hər birində hürufi 
şairin özümlü dünyasına özünəməxsus bədii nüfuzetməyə şahid-
lik etmək mümkündür. Bir-birindən fərqli koloritdə həll edilmiş 
bu kompozisiyalarda yer almış şairin bir neçə portreti, Azərbay-
can poeziyasında yeni dövr açmış yaradıcılığının məna-məzmun 
yükünə bələnmiş müxtəlif biçimli ayrıntılar, insanı Allah mərtə-
bəsinə ucaldan “Ənəlhəq fəlsəfə”sinin daşıyıcıları və digər çox-
saylı təsvirlər Nəsimi dünyasının, doğrudan da, fərqli mənəvi 
enerjiyə malik olduğuna oxucusunu-tamaşaçısını inandırmaq 
gücündədir...  

Uzun əsrlər boyu oxucusunu ovsunlamaqda davam edən 
Nəsimi poeziyası sehrinin hələ də rəssamlarımızı cəlb etməkdə 
davam etməsini şairə həsr olunmuş yeni qrafik əsərlərin yaradıl-
ması da təsdiqləyir. Yaradıcılığında klassik miniatür üslubunun 
ifadə vasitələrinə tapınan Pərnisə Əsgərovanın (Miniatür) özün-
də ənənə və müasirliyi birləşdirən “Nəsiminin edamı” (2015) 
qrafik lövhəsi belə əsərlərdəndir. Nəsiminin ağrılı yaşantılarını 
yığcam vasitələrlə bədiiləşdirən rəssam mənəvi zənginliyi ilə 
bədxahlarının yuxusunu ərşə çəkən şair vücudunu onun ayaqla-
rına əyilərək dərisini soymağa başlayan iblis xislətli cəlladın 
üzərində yenilməzlik rəmzi kimi təqdim etmişdir. Burada şairin 
ruhunun halsızlaşmaqda olan bədənindən çıxaraq ali məqama 
yönəlik təsviri də məqsədli olub, az sonra baş tutacaq bu birləş-
məni əqidəsindən dönməyən hürufi şairin mənəvi qələbəsi kimi 
düşünülmüşdür... 

Onun Nəsimiyə həsr etdiyi ecazkar xəttatlıq nümunəsini də 
müəllifin mövzuya yaradıcı yanaşmasının nəticəsi saymaq olar.  

Tanınmış xəttat-rəssam Yavər Əsədovun Nəsimi dünyasına 
bədii münasibətinin başqalarından fərqli olması danılmazdır. Bu 
özünəməxsusluğu şərtləndirən xüsusiyyət onun Nəsimiyə həsr 
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etdiyi portretlərin (2018) yazı ilə – ərəb qrafikası ilə çəkilməsi-
dir. Birinci əsərdə fas təsvir olunan söz xiridarının çalması və üz 
cizgiləri “Seyid Əli İmadəddin Nəsimi” sözlərindən əmələ gəti-
rilmişdir. Şairin profil verilmiş ikinci portreti isə onun doğuldu-
ğu və vəfat etdiyi illərin (1369–1417) və şəhərlərin adının (Şa-
maxı,  Hələb) yazılışı ilə yaradılmışdır. Xəttatlıqla rəssamlığın 
qovşağının nəticəsi olan bu qrafika nümunələrində müəllif fanta-
ziyasının uğurlu nəticəsini görmək mümkündür... 

Xalq rəssamları Elmira Şahtaxtinskaya və Yusif Hüseyno-
vun Nəsiminin 600 illik yubileyi münasibətilə çəkdikləri plakat-
larda (1973) təntənəyə uyğun gələn ciddilik duyulmaqdadır. Be-
lə ki, hər iki əsərin kompozisiyasını şairin saya – mavi və boz 
yerlikdə fas və profil verilmiş portretləri və yazı təşkil edir. 
Gənc rəssam Emin Aslanovun “Nəsimi” filminə həsr etdiyi iki 
plakat da mövzunun obrazlı açımı baxımından maraq doğurur.  

Yaradıcılığında ədəbi mövzulara geniş yer ayıran Yaşar Sə-
mədovun çəkdiyi "Məndə sığar iki cahan...” adlı qrafik lövhənin 
(2019) qum saatını xatırladan ümumi siluetində şairin edamı ilə 
anım yaradan bədii məqamlar duyulmaqda, axıb gedən ağlı-qa-
ralı “şair ömrü”nü xatırlatmaqdadır... 

Şairin yubileyi ilə əlaqədar çəkilmiş “Nəsimi” bədii filmi-
nin (1973) rəssamları Məmməd Hüseynov və Mayis Ağabəyo-
vun ərsəyə gətirdikləri dekorasiya eskizlərində orta əsrlər me-
marlığı, hadisələrin cərəyan etdiyi məkanın inandırıcılığı duyul-
maqdadır... 

Nəsimiyə həsr olunmuş rəngkarlıq əsərləri arasında süjetli 
tablolar və portretlər üstünlük təşkil edir. Yazının əvvəlində biz 
S.Şərifzadə və M.Abdullayevin zamanında müzakirələrə səbəb 
olmuş portretlərindən söz açmışdıq. İndi isə elə həmin müəlliflə-
rin digər portret əsərlərinin adını çəkmək istərdik. S.Şərifzadə-
nin şairi müxtəlif ovqatlı təsvir edən çoxsaylı portretləri göstərir 
ki, müəllif Nəsiminin daha inandırıcı və təsirli portretini yarat-
maq üçün davamlı axtarışlar aparmışdır. Bu gün onun Milli 
Azərbaycan İncəsənəti Muzeyində saxlanan bir neçə portretində 
hürufi şairin əqidəsinə yönəlik təzadlı həyat mərhələsinin müx-
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təlif anlarına şahidlik etmək mümkündür. Obrazın inandırıcı 
ikonoqrafik cizgilərinin axtarışını başlıca yaradıcılıq amalı he-
sab edən S.Şərifzadə bir-birindən fərqli bədii-psixoloji tutuma 
malik olan bu əsərlərdə iki cahana sığışa bilməyəcəyinə başqala-
rında inam yaradan şair-filosof portreti ərsəyə gətirməyə nail ol-
muşdur. Bunun üçün şairi günün müxtəlif vaxtlarında, fərqli ge-
yimlər və ikonoqrafik cizgilərlə görüntüyə gətirməklə rəssam 
obrazın zamansızlığa qovuşmasını təmin etmişdir... 

S.Şərifzadənin “Nəsimi məhkəmədən öncə” (1950-ci illər) 
adlı çoxfiqurlu tablosu şairin həyatının ən çətin məqamlarından 
birinə – onun mühakiməsinə həsr olunub. Kompozisiyada Hələ-
bin şeyxi, naibi, qazılar qazısı və şəriət alimlərindən ibarət olan 
mühakimə qrupu arasında dayanmış şair həm geyimi, həm də 
qürurlu duruşu ilə seçilir. Hürufi şairin hazırcavablığının məka-
na duyulası gərginlik gətirməsi təsviri gətirilən bədxahlarının 
hərəkətlərindən duyulmaqdadır...  

M.Abdullayevin “Nəsimi mühakimə ərəfəsində” (1968) və 
“Nəsimi edam ərəfəsində” (1971) əsərlərində gördüyümüz şairin 
obrazı onun müsabiqədə qalib elan olunmuş “İmadəddin Nəsi-
mi” (1972) portretindən daha mübariz ruhlu və təsirlidir desək, 
yanılmarıq. Belə ki, əgər sonuncu əsərdə üsyankar şair üçün bir 
qədər səciyyəvi olmayan patetika duyulursa, ilk iki portretdə 
onun hürufi yaşantılarına “bədii güzgü” tutan bədii-psixoloji 
məqamlar duyulandır... 

Tanınmış fırça ustası – Əməkdar incəsənət xadimi Nəcəfqu-
lu İsmayılovun çəkdiyi portret (1973) və süjetli tablonu (1973) 
rəssam və heykəltəraşların yaratdıqları “Bədii Nəsimi salnamə-
si”nə layiqli töhfə saymaq olar. Nəsimini füsunkar Azərbaycan 
təbiətinin fonunda – oturmuş və düşüncəli vəziyyətdə profil təs-
vir edən müəllif lakonik bədii vasitələrlə şairin qətiyyət dolu ob-
razını yaratmışdır. 

Onun çoxfiqurlu “Nəsimi Hələbdə şeir oxuyur” tablosu isə 
küçədə yazdıqlarını – həyata fərqli fəlsəfi yanaşmasını yerli əha-
li qarşısında səsləndirən hürufi şairin maraqla qarşılandığını əks 
etdirir. Əsərdə rəng və forma-biçim təzadlarından uğurla istifadə 
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edilməsi üfüqi kompozisiyada ifadə olunmuş cəlbediciliyi şərt-
ləndirmişdir... 

Əməkdar incəsənət xadimi Toğrul Sadıqzadənin çəkdiyi 
“İmadəddin Nəsimi” (1972) tablosunda şair Hələb şəhərinin fo-
nunda görüntüyə gətirilib. Bir qədər romantik ruha bələndiyi du-
yulan şairin vücudunda əqidəsinə inam, gələcəyə ümid duyul-
maqdadır. Bunu portretin parlaq boyalardan “toxunmuş” koloriti 
də təsdiqləyir... 

Tanınmış fırça ustası, Xalq rəssamı Səlhab Məmmədovun 
“Nəsiminin məzarı” (1993) əsəri də Hələb ünvanlıdır. Ötən əsrin 
sonlarında Nəsiminin edam olunduğu bu şəhərdə yaradıcılıq 
ezamiyyətində olan sənətkar şairin məzarı üzərində ucaldılmış 
məqbərəni ziyarət etmişdir. Məşhur sələfi ilə bu mənəvi təması 
həyatının ən yaddaqalan anlarından hesab edən rəssam Bakıya 
qayıtdıqdan sonra aldığı təəssüratı bədiiləşdirmişdir. Şairin məq-
bərəsini qızılı, boz və qara rənglərin qovşağında təqdim edən 
rəssam bu boya təzadında sanki uzaq ellərdə “qəribsəyən” məq-
bərənin Vətən xiffətini göstərmək istəmişdir...  

Şairin həmyerlisi Ələkbər Rəsulovun çəkdiyi “Cahana sı-
ğışmayan şair” (2019) tablosu da obrazlı bədii həllinə görə diq-
qət çəkir. Ruhunda gəzdirdiyi missiyanın dünyəviləşməsinə qə-
rar verən Nəsiminin cahana sığmazlığı bu əsərdə Şamaxıdan Hə-
ləbə yol alan əqidə adamının yer kürəsi ilə əlaqəli təqdimatda 
ifadə olunub. Lakonik bədii vasitələrlə əyaniləşən şair qətiyyəti 
bu əsərdə inandırıcıdır... 

Rəngkar Eldəniz Babayevin “Əqidə yolunda” (2000-ci il-
lər) tablosunda da hürufi ideyalarını yaymağa başlayan şair 
görüntüyə gətirilmişdir. Uzaq səfərlərin rəmzi kimi qəbul olunan 
dəvə karvanının fonunda təsvir olunan Nəsiminin addımlarında 
özünə inam hissi qabarıq göstərilmişdir... 

Nəsimi ünvanlı heykəltəraşlıq əsərlərinin arasında, heç 
şübhəsiz, şairin paytaxtda ucaldılan abidəsi diqqətçəkəndir. Şai-
rin abidəsi üçün elan olunmuş müsabiqədə respublikanın əksər 
tişə ustaları iştirak etsələr də, ilk turda qalibi müəyyən etmək 
mümkün olmadı. Yalnız ikinci turda qalib adını Xalq rəssamları 
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Tokay Məmmədov və İbrahim Zeynalovun hazırladığı layihə 
qazandı. 1979-cu ildə təntənəli açılışı baş tutan bu abidə plasti-
kasının romantik ruhlu olması ilə göz oxşayır... 

Müsabiqədə ikinci mükafata layiq görülmüş layihə-abidə 
(müəllifi Telman və Eldar Zeynalov qardaşlarıdır) şairin vətəni 
Şamaxıda ucaldılmalı idi. Amma subyektiv səbəblərdən bu baş 
vermədi və sonralar burada Cavanşir Dadaşovun hazırladığı nis-
bətən kiçik həcmli abidə (1990-cı illər) qoyuldu.  

Amma qeyd etmək lazımdır ki, heykəltəraşlarımız 1973-cü 
ilin müsabiqəsinə qədər də şairin portretini işləmişdilər. Əmək-
dar rəssam Münəvvər Rzayeva əvvəlcə Nəsiminin kəcdən 
(1958), sonra isə ağacdan (1960) hazırda Nizami adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində qorunan portretini hazırla-
mışdır. Hər iki plastika nümunəsində şair şəxsiyyətinə xas olan 
mübarizlik duyulmaqdadır... 

Qeyd etmək lazımdır ki, zamanında hürufi şairin faciəvi ta-
leyi yerli sənətkarlarla yanaşı, xarici ölkə heykəltəraşlarının da 
marağına səbəb olmuşdur. Belə əsərlərdən birini (1974) polşalı 
heykəltəraş Qustav Zemla yaratmışdır. Onun ərsəyə gətirdiyi 
portretin timsalında, doğrudan da, “cahana sığışmayan” bir 
adamla üz-üzə, göz-gözə qaldığına əmin olmaq mümkündür.  

Şair çöhrəsinin mənalı tutumundakı gərgin dramatizmin 
zənginliyini qabarıq əks etdirən portretdə plastikanın məna-məz-
mundan “şirələnməsi” kifayət qədər duyulandır. Əsərin şaquli 
ritmə, daxili hərəkətə əsaslanması, xarakterin dəqiq cizgilərlə, 
ifadəli siluetlə ifadə olunması, həcmlərin bütövlüyü və reallığı 
sözün əsl mənasında şaşırdıcı biçimdədir. Hürufi şairin xarakte-
rinin açılmasını onun gözlərinin ifadəliliyinə etibar edən müəllif 
bununla da baxışlarını tamaşaçıdan “gizləyən” söz xiridarının 
sual dolu olmasına diqqəti çəkmişdir. Nəsimi nə xəyala dalmış, 
nə də baxışlarını dəqiq bir nöqtədə cəmləşdirmişdir. Onun nə-
zərləri sirli bir aləmə – öz düşüncə və ümidlərini apardığı gələ-
cəyə yönəlmişdir. Şairin varlığını təşkil edən iradə və dəyanət 
ifadələri sözün əsl mənasında bu baxışlarda toplanmışdır desək, 
həqiqəti söyləmiş olarıq... 
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Ukraynada yaşayıb-yaradan həmyerlimiz Seyfəddin Qurba-
nov da ötən il Nəsimiyə həsr olunmuş – Kiyevdə ucaldılacaq 
abidənin iki layihəsini hazırlamışdı. Monumental tutumlu bu 
heykəltəraşlıq nümunələrində şairin vüqarlı baxışı və daxili gər-
ginliyinin plastikası yaddaqalan tutumda ifadə olunmuşdur. Kəs-
kin cizgilər bu mərd, ölməz şairdə misilsiz bir daxili-mənəvi 
müqavimət qüvvəsinin olduğuna işarə kimi qəbul olunur... 

Tanınmış tişə ustası Asim Quliyev və Vaqif Nəzirovun 
Sumqayıtda ucaldılan “Nəsimi abidəsi” (2003) əsəri şairə həsr 
olunmuş heykəllər arasında müasir bədii həlli ilə seçilir. Şərti-
obrazlı bədii tutuma malik bu əsərdə vurğulanan monumentallıq 
həm də onun ruhunda gəzdirdiyi fikir möhtəşəmliyi ilə səsləşdi-
yindən abidə çox təsirli baxılır... 

Heykəltəraş T.Məmmədovun müstəqil olaraq işlədiyi Nəsi-
mi obrazı (1970) ilə yanaşı, M.Mirqasımovun ərsəyə gətirdiyi 
portretdə də (1970) şair qətiyyəti duyulmaqdadır... 

Respublikamızın dekorativ-tətbiqi sənət ustaları da müxtəlif 
illərdə Nəsimi şəxsiyyətinə öz yaradıcı münasibətlərini sərgilə-
mişlər. Xalq rəssamları Lətif Kərimov (1970) və Kamil Əliyevin 
(1974), eləcə də İ.Kərimovanın (1973) toxuduqları xalça-port-
retlər, keramika ustası Səkinə Şahsuvarovanın hazırladığı vaza 
(1970), Xalq rəssamı Səlhab Məmmədovun mis üzərində döymə 
nümunəsi (1993) və s. həmin münasibətlərin nəticəsidir. Gör-
kəmli şairin şərti-dekorativ tutumlu bu portretlərində həm də sə-
ciyyəvi ikonoqrfik cizgilər inandırıcı ifadə olunmuşdur... 
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Azər Novruzov 
 

“ƏNƏLHƏQ” BARƏDƏ DÜŞÜNCƏLƏR 
 

Böyük arif, sufi, şair və mütəfəkkir İmadəddin Nəsimi 
Azərbaycanın dünyaya bəxş etdiyi ümumbəşəri şəxsiyyətlərdən-
dir. Onun yaradıcılığı dünya alimləri tərəfindən tədqiq edilmiş, 
əsərləri bir çox dillərə tərcümə olunmuşdur. Nəsiminin yaradıcı-
lığı onun fəlsəfi-ezoterik bilgiləri üzərində qurulmuşdur. Bu bil-
gilər islam etiqadının ayrılmaz bir parçası olan vəhdəti-vücud 
nəzəriyyəsinə əsaslanır. Elə Nəsiminin işlətdiyi məşhur “ənəl-
həq” ifadəsi də bu nəzəriyyənin qısa şəkildə ifadəsidir. 

“Ənəlhəq” ifadəsini ilk dəfə məşhur sufi mütəfəkkiri Hüseyn 
ibn Mənsur Həllac işlədib. Bu söz ərəbcə “ənə” və “əl-həqq” söz-
lərinin birləşməsindən yaranıb. “Ənə” ərəb dilində “mən” demək-
dir. “əl-Həqq” sözü isə lüğəvi mənada “batil” sözünün ziddi ola-
raq işlədilir və “həqiqi”, “sabit olan” deməkdir. 

Rəvayətə görə, bir gün ariflərdən biri yuxuda görür ki, İblis 
Həllac Mənsura belə deyir: “Sən “ənəlhəq” dedin, mən isə 
“ənəlxeyr”, amma sənə rəhmət oxundu, mənə isə lənət. Bu işin 
sirri nədir?” Həllac Mənsur isə ona belə cavab verir ki, sən mə-
nəm-mənəmlik etdin, mən isə mənliyimi özümdən kənar edib 
ancaq Haqqı gördüm. 

“Ənəlhəq” ifadəsi ilahi eşqin insanın vücudunda tamamilə 
qalib olduğu və onun nəfsi istəklərindən, mələkələrindən azad 
olduğu halda söylənilən bir ifadədir. Mövlana Cəlaləddin Rumi 
həzrəti-Musaya Sina dağında təcəlli edən “ənəllah” səsinin əs-
lində kainatın bütün zərrəciklərindən daima duyulduğunu, hər 
bir zərrənin “ənəlhəq” deyərək, Həllac Mənsur kimi dar ağacın-
dan asıldığını söyləyir. Lakin qulaqları möhürlənmiş olan qafil 
insanlar kainatın hər bir zərrəsinə sirayət etmiş bu eşq sədalarını 
eşidə bilmirlər. 
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Tanrını bilmək və tanımaq digər varlıqları bilmək və tanı-
maqdan fərqlidir. Belə bir bilgi və mərifət adi subyekt və obyekt 
münasibətləri çərçivəsində hasil edilə bilməz. Belə bir “tanı-
maq” yalnız tanıyanın tanınan ilə mütləq şəkildə eyni olması ilə 
mümkündür.  

“Ənəlhəq” kimi bir nidanın digər insanlar tərəfindən zahi-
rən ziddiyyətli görünməsi normaldır. Nəsiminin timsalında bir 
çox ariflərin söylədikləri bu kimi ifadələri həm zahirpərəst din 
alimləri küfr və şirk adlandırmış, həm də müxtəlif batini təriqət 
mənsubları fərqli tərzdə şərh etmişlər. Dövrün siyasi-dini ideo-
loji durumunu nəzərə alaraq, şəriət və təriqət tarazlığını gözlə-
mək, mühafizəkar dini dairələrin diqqətini çəkməmək, zahirpə-
rəst din alimlərinin təhrik edilməsinə səbəb olmamaq üçün bir 
çox məşhur ariflər öz əsərlərində belə ifadələrə fərqli şərhlər ve-
riblər. İmadəddin Nəsimi isə, digər ariflərdən fərqli olaraq, öz 
həyat və yaradıcılığında belə ehtiyatlı üslub seçməyib. Zahiri 
mənası ilə batini mənası fərqli olan belə ifadələri ariflərdən öncə 
peyğəmbərlərin, hətta Tanrının özünün də işlətdiyi görülüb. İstər 
Zəbur, istər Tövrat, istər İncil, istərsə də Quranda bir çox yerdə 
zahiri ilə batini mənaları arasında çox böyük fərqlər olan ifadə-
lərə rast gəlmək mümkündür. Əlbəttə ki, peyğəmbərlərin belə 
sözləri söylədikləri hal digər ariflərin olduqları haldan fərqli və 
üstündür. İslam peyğəmbərinin “Allah Adəmi öz surətində ya-
ratdı”, “Allah Adəmi Rəhman surətində yaratdı”, “ Rəbbimi ən 
gözəl surətdə gördüm”, “Meracda Onun soyuq nəfəsini hiss et-
dim”, “Onun kürsüsü ayaqları altındadır”, “Allah hər gecə yer 
səmasına enər” və s. kimi hədisləri, şübhəsiz ki, zahiri mənası 
ilə qəbul edilərsə, bir çox teoloji ziddiyyətlər ortaya çıxar. Hal-
buki qeyd etdiyimiz hədislərin fəlsəfi-batini mənaları vardır. 
Məsələn, “Allahın Adəmi öz surətində yaratması” ifadəsinin 
mənası Adəmin Allahın sifətləri ilə yaradılmasına dəlalət edir. 

Nəsiminin edamı ilə əlaqələndirilən “ənəlhəq” ifadəsinın 
mənasını çox zaman Allahlıq iddiası kimi təqdim edənlər onun 
həqiqi, batini mənasından xəbərdar olmayıblar. 
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 Halbuki bu sözü işlədənlər əgər Allahlıq iddiasında olsay-
dılar, “ənəlhəq” yox, “ənəllah” deyərdilər. “Allah” kəlməsi də, 
“Həqq” kəlməsi də Tanrının isimlərindəndir. Amma mənaları 
fərqlidir. Belə ki, Allah kəlməsi “ilah” və ya “uluhiyyət” kəlmə-
sindən törəyib. Bu sifət Tanrının sübuti, yəni zati sifəti deyil. 
Hələ heç bir məxluq xəlq olunmadığı halda, yalnız Tanrının özü 
mövcud olduğu halda, daha dəqiq desək, bir ilaha ehtiyacı olan 
bir varlıq olmadığı halda, onun “Allah” ismi ilə vəsf edilməsi 
məntiqə uyğun deyil. Necə ki, böyük mütəfəkkir Muhyiddin ibn 
Ərəbi buyurur: “Nəhnu biməluhiyyətina cəəlnahu ilahən” (Fu-
susul-hikəm, s.147; Məbaniyi-irfan, s. 523). Mənası odur ki, biz 
bir ilaha, bir Tanrıya ehtiyaclı olduğumuz səbəbindən Onu ilah 
qərar vermişik. Tanrının “Həqq” ismi isə onun sübuti, yəni zati 
sifəti olan “vücud” sifətinin mənasını özündə tam ehtiva edir. 
Tanrı məxluqatı xəlq etmədən öncə də mövcud idi və mütləq hə-
qiqət idi. Elə buna görə də Həllac və Nəsimi Tanrının məhz 
“həqq” ismini işlədiblər. Əgər Tanrının digər isimlərini, o 
cümlədən “Allah” ismini işlətsəydilər, bu həm vəhdəti-vücud 
nəzəriyyəsinin ziddi, həm də küfr etmək olardı. Çünki bir insa-
nın özünü Tanrı bilməsi şirkdir. Böyük sufi müfəssir şeyx Əbül-
qasim Qeysəri Xorasani “həqq” kəlməsi və bu kəlmənin Tanrı-
nın ismi olaraq ifadə etdiyi məna haqqında belə buyurub: “Onun 
isimlərindən olan “əl-həqq” kəlməsi “mövcud olan” mənasını 
ifadə edir. Bu kəlmənin mənası haqqında böyük islam alimi Əbu 
Hamid Qəzzali belə buyurub: “Batilin müqabilində olana, yəni 
onun ziddi olana “həqq” deyilir”. Hər şey öz ziddi ilə tanınır. 
Haqqında xəbər verilən hər şey ya mütləq şəkildə batildir, ya da 
mütləq şəkildə haqdır. Mütləq şəkildə batil olana misal olaraq 
fəlsəfə və kəlam elmində “mümtəniül-vücud” şərti adı ilə adlan-
dırılan, var olmağı mümkün olmayan şeyləri misal göstərmək 
olar. Məsələn, Allahın şərikinin olması mümkün deyil və bu, 
mütləq şəkildə batildir. Nəsiminin şeirlərində işlətdiyi “ənəlhəq” 
ifadəsi kimi bir çox ifadələr də vardır ki, onlar lüğəvi mənasında 
tam anlaşılmayan simvolik, məcazi ifadələrdir. Muhyiddin ibn 
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Ərəbi ariflərin söylədiyi belə ifadələri söz etibarilə ikrah doğu-
ran, amma məna etibarilə misilsiz adlandırır.  

Əgər “ənəlhəq” demək tanrılıq iddiasıdırsa, onda bu söz ya 
bir eqoizm partlayışıdır, ya da həddən ziyadə altruizm nişanəsi-
dir. Lakin belə bir qənaətə gəlmək, Fironun “Ənə rəbbukumul-
əla”, yəni “mən sizin uca rəbbinizəm” deməsi ilə İmadəddin 
Nəsiminin “ənəlhəq”, yəni “mən mütləq həqiqətəm” deməsini 
eyniləşdirmək ədalətsizlikdir. Ümumiyyətlə, bu vaxtacan ariflər-
dən heç birinin “Ənəllah”, yəni “Mən Allaham” dediyi görülmə-
yib. Mövlana Cəlaləddin Rumi özünün “Fihi ma fih” adlı əsərin-
də “ənəlhəq” iddiası barədə belə deyir: “ənəlhəq” deməyi böyük 
bir iddia hesab edirlər. Halbuki “ənəlhəq” demək böyük bir tə-
vazödür. Çünki (“Ənəlhəq” ifadəsinin əvəzinə) “ənə əbdül-
həqq”, yəni  “mən Həqqin quluyam” deyən bir kəs öz varlığı və 
həqq olan Allahın varlığını dilə gətirərək, iki ayrı varlıq iddiası 
etmiş olur. Halbuki “ənəlhəq” deyən bir kəs öz varlığını yox et-
diyi üçün “ənəlhəq” deyir. Yəni “mən yoxam, hər şey Odur. 
Tanrıdan başqa heç bir varlıq yoxdur, mən yalnızca yoxluğam, 
heçəm”, – deyir. Bu ifadədə açıq-aşkar təvazö görsənir. İnsan-
lar bunun mənasını anlamırlar”. (Fihi ma fih, s. 20) 

Qeyd etdiyimiz kimi, “Ənəlhəq” ifadəsinin lüğəvi və zahiri 
mənası “Mən haqqam” deməkdir. Batini mənası isə “mütləq hə-
qiqətdən başqa bir şey mövcud deyildir” deməkdir. Bu ifadəni 
işlədən ariflər ilahi eşq ilə öz varlıqlarından keçərək, “inbisat” 
adlanan hala düşmüş və “ənəlhəq” demişlər. “İnbisat” halı arifin 
ilahi sirlərin ona açılmasından sevinmə halıdır. Mənası “izah 
olunma” deməkdir. 

Vəhdəti-vücud nəzəriyyəsi bir çox hallarda başqa fəlsəfi-di-
ni cərəyanlarla qarışdırılır. Bunlara misal olaraq panteizm fəlsə-
fəsi (Qərbdə Spinoza tərəfindən əsası qoyulan, Tanrı ilə təbiəti 
eyniləşdirən fəlsəfi nəzəriyyə), hüluliyyə (Tanrının bəzi insanla-
rın bədəninə girməyini mümkün bilən etiqad), İttihadiyyə (insa-
nın təkamül edərək Tanrıya qovuşub, onunla eyni olmasına olan 
etiqad), mücəssimə (inkornasiya, Tanrının cisim olduğuna olan 
etiqad) və müşəbbihə (antropoteizm, Tanrının bəzi məxluqlara 

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 152

bənzədiyinə olan etiqad) kimi nəzəriyyələri göstərə bilərik. 
“Ənəlhəq” ifadəsinin “mən Allaham” kimi başa düşülüb, yanlış 
anlaşılmasının səbəblərindən biri də budur. Əslində isə, bu nəzə-
riyyələr vəhdəti-vücud etiqadı ilə ziddiyyət təşkil edir. Bu nəzə-
riyyələrin əsassız və məntiqsiz olması bir çox filosof və teoloq-
lar tərəfindən isbat edilib. 

“Vəhdəti-vücud” ifadəsinin mənası varlığın vəhdəti, birliyi 
deməkdir. Həllac Mənsur və Nəsiminin “ənəlhəq” deməsi onla-
rın vəhdəti-vücud əqidəsində olduqlarını göstərir. Çünki “ənəl-
həq” vəhdəti-vücud nəzəriyyəsinin qısa şəkildə ifadəsidir. Bu 
nəzəriyyəyə görə mövcud olan tək bir varlıq var. O da varlığın 
özüdür. 

Bu həqiqəti filosofların və islam teoloqlarının öz ibarələri 
ilə belə sübut etmək olar. Vücud (varlıq, var olma) özü mövcud-
dur. Əksini iddia etmək məntiqsizdir. Çünki fəlsəfənin və mənti-
qin qanunlarına görə, bir şey özünün ziddi ilə vəsf edilməz. 
Vücudu (varlıq) olan mövcudlar iki qismə bölünür: 

1. Vücudu (varlığı) özündən olmayan, varlığını başqa birin-
dən kəsb edən varlıqlar. Belə varlıqlar “mümkün varlıqlar” ad-
landırılır. Yəni var olub-olmaması ehtimalları mümkündür. Bü-
tün məxluqat bu qismə aiddir. 

2. Vücudu (varlıq) bizzat özündən olan, öz-özlüyündən 
mövcud olan varlıq. Belə varlığa “vacib varlıq”, yəni varlığı zə-
ruri olan, var olmamaq ehtimalı olmayan varlıq deyilir. Vacib 
varlığın tək vacib varlıq olmağının həqiqəti də bədihi və sübuta 
ehtiyacsızdır. Çünki əks təqdirdə, bütün filosoflar tərəfindən ba-
til və əsassız olduğu qəbul edilən “təsəlsül” və “dövr” nəzəriy-
yələrinə etiqad etmək lazım gəlir. 

 
Edəndə dövr buxağın təsəlsüli-zülfün 
Bu fitnədən necə qalsın əqaidim salim. 

 
Vacib varlıq “mütləq həqiqət” adlandırılan ümumi vücudun 

(varlığın) külli və həqiqi olaraq, bizzat özüdür, çünki vücud (var 
olmaq) sifəti də Allahın (vacib varlığın) zati sifətlərindəndir. 
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Əgər vacib varlıq (vücud) ümumi vücudla (var olmaq) iki fərqli 
həqiqətlərdirsə, vacib varlığın var (mövcud) olması üçün vücud 
həqiqətinin (var olmaq) ona əlavə edilmiş olması lazım gəlir. 
Bəzi islam teoloqları bu düşüncədədirlər. 

İkinci bir ehtimal isə, vacib varlıq “vücud” həqiqətinin (var 
olmaq) fərdlərindən biridir və digər varlıqlar öz vücudlarını on-
dan kəsb edirlər. Əksər filosoflar bu düşüncədədirlər. Hər iki eh-
timal məntiqsiz və əsassızdır. 

Dahi şairimiz Seyid Əzim Şirvani bir beytində bu fikri ay-
dın şəkildə belə ifadə edir: 

 
Seyyida, masiva irir fani 
Leysə fil-mülk ğeyrəhu mövcud.  

(S.Ə.Şirvani. Qəzəllər, s. 41) 
 

Yəni mütləq həqiqət olan Allahdan başqa hər şey əslində 
yoxdur. Kainatda Ondan başqa heç nə mövcud deyildir. Kvant 
fizikasında “superstring sahə” adlandırılan “vahid sahə”, 
“mütləq potensial” reallığı da bu həqiqətə bariz şəkildə dəlalət 
edir. Müasir elm məhz Kvant fizikası ilə reallığın təməlində yal-
nız tək bir həqiqətin olduğunu, kainatdakı bütün müxtəlifliklərin 
pərdə arxasında yalnız bir həqiqətin durduğu qənaətinə gəlmiş-
dir. Yəni həqiqətdə “Mən”, “Sən”, “Biz” dediyimiz məfhumlar 
hamısı tək bir həqiqətdir. Bu həqiqəti “makrokosmik elm” də 
adlandırmaq olar. Bu mütləq həqiqət təbiətin özüdür. Bu səbəb-
dən də, “vahid sahə” adlandırılır. Qısaca desək, “hər şey tək bir 
varlıqdır”. Təbiətin bütün gücləri, bütün hissələri, kiçik zərrəcik-
lərin bətnindəki leptonlar, protonlar, neytronlar belə “tək” və 
“mütləq” olan həqiqətdir. Gözlə gördüyümüz və görmədiyimiz 
bütün təbiət aləmi yalnız və yalnız tək olan bir varlıq dənizində-
ki müxtəlif dalğalardır. Hər şeyin, şüurun və maddələrin təmə-
lində olan bir həqiqət mütləq zəkanın özüdür. Bu mütləq həqiqət 
materiya deyildir. Kainatda hər şey sadəcə Odur. Bəli, bu gün 
Kvant fizikası vasitəsilə elmin gəldiyi son qənaəti bir cümlə ilə 
ifadə etmək olar: “Kainatdakı hər şey, həqiqətən də, Ondan baş-
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qası deyildir”. Bu cümlə Nəsiminin timsalında əksər ariflərin 
dillərində şüar olan “leysə fid-dar ğeyrəhu dəyyar”, yəni “varlıq 
evində Ondan başqa heç kim yoxdur” cümləsi ilə eyni gərçəkli-
yin açıqlamasıdır. İnsanlar, heyvanlar, bitkilər, cansızlar... ümu-
miyyətlə, bütün zərrəciklər qeyd etdiyimiz tək həqiqətin, kvant 
fizikasının dili ilə desək, “vahid sahənin” sadəcə dalğalanan tit-
rəyişləridirlər. Nəsimi “ənəlhəq” deməklə məhz bu həqiqəti dilə 
gətirirdi. 

Qurani-Kərimdə bir neçə ayədə (Taha/ 12, Nəml/ 9, Qəsəs/ 
30) nəql olunan Musa peyğəmbərə Sina dağında bir ağacdan 
“Ənə rəbbuk” (Mən sənin Rəbbinəm) və ya “Ənəllah” (Mən Al-
laham) nidasının gəlməsi, yenə Qurani-Kərimin “Naziat” surəsi-
nin 24-cü ayəsində Fironun “Ənə rəbbukumul-əla”, yəni “Mən 
sizin uca rəbbinizəm” ifadəsi ilə mövzumuz olan İmadəddin Nə-
siminin “ənəlhəq” ifadəsi məna baxımından çox fərqlidir. 

Fironun iddiası aləmlərin rəbbi olan Allahın varlığını inkar 
edib, özünü Tanrı bilmək idi. Bu, insan eqosunun və təkəbbü-
rünün böyüklüyündən nəşət edən bir küfrdür. Necə ki, həmin 
ayədən sonra Allah onu dünyada və axirətdə bu iddiasına görə 
cəzalandırdığını buyurur. 

Ağacdan həzrəti-Musaya “ənəllah” (mən Allaham) və “ənə 
rəbbuk” (mən sənin rəbbinəm) deyilməsi Allahın öz həqiqət nu-
runu atəşdə, atəşin isə ağacda təcəlla etməsi, üzə çıxması ilə 
həzrəti-Musa ilə danışmasıdır. Ağac nəbatatdan (bitkilər) olduğu 
üçün, yəni şüursuz və heç bir ilahi əmrlərlə mükəlləf olmayan 
bir varlıq olduğu üçün yalnız Allahın öz iradəsi və fövri cazibəsi 
nəticəsində mütləq həqiqətin məzhəri və “ənəllah” (mən Alla-
ham) sözünün məsdəri olmuşdur. Nəsimi isə kəsbi cazibə ilə tə-
kamül edərək “fənafillah” (Allahda yox olmaq) məqamına yeti-
şərək, hər şeyin “mütləq həqiqətin” məzhəri olduğunu görmüş 
və “ənəlhəq” sözünün məsdəri olmuşdur. Şübhəsiz ki, Nəsimi-
nin “ənəlhəq” deməsi qeyd etdiyimiz hər iki haldan fərqli və 
üstün bir məqamın ifadəsidir. “Ənəlhəq” yaradılmışların ən 
üstünü olan, şüuru və seçim azadlığı olan, peyğəmbərin təbiri ilə 
desək, özünü tanımaqla Rəbbini tanıya biləcək insanın, ilahi eşq 
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odu ilə öz nəfsini yandırıb kül edərək, fani olaraq, öz varlığının 
olmadığını, tək həqiqətin – həqq olanın yalnız Allah olduğu ger-
çəkliyinin etirafıdır. 

 
Kül edib könlümü küyində sovurdum küləyə, 
Bir ümid, bəlkə, gedib zülfünə bir dəfə dəyə. 
 
Dedi Musaya “ənəllah” sözünü adi ağac, 
Bir ağactək dəyərim yoxmu “ənəlhəq” dəməyə?! 
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Vüqar Əhməd 
 

NƏSİMİNİN DİNİ-FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİ 
 

Seyid İmadəddin Nəsimi bütün yaradıcılığı boyu bəşəriyyə-
tin hidayət qaynağı olan müqəddəs Qurani-Kərimdən bəhrələn-
mişdir. Məhz Qurani-Kərimin mübarək ayələrindən qaynaqlan-
maq dahi şairin bütünlüklə yaradıcılığının ana xəttini təşkil et-
mişdir. Sovetlər dönəmində Nəsiminin “Ənəlhəq” fəlsəfəsini 
ateizm ideologiyasının tələbləri əsasında tamamilə əks istiqamə-
tə yönəldirdilər. Əlbəttə, quruluş özü ateizmə əsaslanan bir qu-
ruluş idi, bu səbəbdən də Nəsimisevər ədəbiyyatşünas-alimləri-
miz böyük şairin yaradıcılığını məhz bu istiqamətdən təhlil edir-
dilər. Zaman keçdi, haqq öz yolunu tapdı, başqa sahələrdə oldu-
ğu kimi, elm sahəsində də qadağalar götürüldü, hər şey olduğu 
kimi görünməyə başladı və Nəsimi yaradıcılığının gerçək üzü 
meydana çıxdı. Nəsimi haqqında yeni elmi tədqiqat əsərləri ya-
ranmağa başladı və alimlərimiz gerçəyi əks etdirən şəkildə Nəsi-
minin yaradıcılığını xarakterizə etməyə başladılar.  

“Nəsiminin poetik hünərinin əsasında onun Allaha və onun 
qüdrətinə misilsiz, səmimi imanı və inamı dururdu. Onun təfək-
kürünü işıqlandıran və aydınlaşdıran bu iman idi, Allaha hüdud-
suz və şəriksiz bir sevgisi idi. Allah sevgisi Nəsimi üçün hər 
şeydir. Şair Allahdan və onun iqrarından başqa heç nə istəmir... 
Onun möcüzəyə oxşayan bəyan şeirləri xüsusi bir ruhi vəziyyə-
tin əksidir: bu halda Allah sevgisi onun bütün varlığına hakim 
kəsilirdi, onun ağlını və ilhamını işıqlandırırdı, fikrini misilsiz 
dərəcədə itiləşdirirdi” (9, s. 131). 

İmadəddin Nəsimi yaradıcılığının əsas qayəsi və ideyası 
isə, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, hikmət və möcüzələrlə zəngin 
müqəddəs Qurani-Kərimin mübarək ayələri ilə bağlıdır. Bu sə-
bəbdən də ilk öncə onun “ənəlhəq” deyilən fəlsəfi baxışlarını 
təhlil eləmək lazımdır. Məsələn, müqəddəs Qurani-Kərimin 
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“Sad” surəsinin 84-cü ayəsində buyrulur: “Qalə-fəl-haqqu vəl-
haqqə-əqul” (“Allah buyurdu: Haqq Məndədir və Mən Haqq 
söylərəm”) Nəsimi də bunu Uca Allahın adından sadəcə şeir di-
linə çevirməklə bəyan edir: 

 
Bulmuşam həqqi, ənəlhəq söylərəm, 
Həq mənəm, həq məndədir, həq söylərəm!  
 
Söz yox ki, Nəsimi də öz sələfləri Xaqani, Nizami və başqa 

qüdrətli şairlərimiz kimi müqəddəs Qurani-Kərimə Uca Allahın 
ona bəxş etdiyi dərəcədə yiyələnmişdi və bütün elmlərin qayna-
ğı olan bu Allah kitabının istər mütəşabih, yəni çətin anlaşılan, 
istərsə də asan anlaşılan mübarək ayələrini özünün həyat şüarına 
çevirmişdi. 

Müqəddəs Qurani-Kərimin “əş-Şüəra” surəsinin 223-227-ci 
ayələrində uca Allah buyurur: “Uca məqamdan eşitdiklərini on-
lara təlqin edərlər və əksəriyyəti yalançıdır. Peyğəmbər şair de-
yildir. Şairlərə yalnız azğınlar tabe olarlar. Məgər görmədizmi 
onlar hər bir vadidə dərbədərdilər?! Və onlar özləri etmədikləri 
şeyləri deyirlər?! Ancaq iman gətirib yaxşı işlər görən, Allaha 
çox zikr edən, zülmə uğradıqdan (Peyğəmbər və İslam dini əley-
hinə həcv eşitdikdən) sonra (onlara cavab olaraq şeirlər yaz-
maqla) intiqam alanlardan başqa! Zülm edənlər tezliklə biləcək-
lər ki, necə bir dönüş yerinə qaytarılacaqlar”. Ayələr nazil 
olandan sonra üç nəfər şair həzrət Məhəmmədin yanına gəlib so-
ruşurlar ki, “Allah bu ayələri nazil edəndə bizim də şair olduğu-
muzu bilirdi, bəs biz indi hansı növ şairlərdən sayılırıq?” Alla-
hın Rəsulu buyurdu: “İman etmiş olanlar və yaxşı əməllər edən-
lər istisnadır”.  

O zaman, yəni hələ İslam dininin yeni yayılmağa başladığı 
zamanlarda müşrik şairlər fitnə-fəsad törətməyi təbliğ eləyən və 
əslində, pis əməllərə çağıran şeirlər yazırdılar. Belə ki, müşriklə-
rin, yəni bütpərəstlərin əksəriyyəti Qurani-Kərimin mübarək 
ayələrinin nəzmlə nazil olduğuna və həzrət Məhəmmədin Alla-
hın peyğəmbəri olduğuna inanmadıqlarına görə onu şair hesab 
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edirdilər. Halbuki Qurani-Kərimin “Haqqə” (Haqq olan qiya-
mət) surəsinin 41-43-cü ayələrində buyrulur: “O, şair sözü de-
yildir! Nə az inanırsınız! O, kahin sözü də deyildir! Nə az 
düşünürsünüz! O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir!” 

 Lakin o dövrdə iman gətirən, Allaha və onun Rəsuluna ina-
nan, namaz qılıb zəkat verən, saleh işlər görən şairlər də var idi 
ki, bu şairlər, öz şeirlərini küfr üzərində quran şairlərə cavab 
olaraq Uca Allahı zikr edən, Ona şükr edən, Onun Haqq Allah 
olduğunu və varlığını, eyni zamanda Onun Rəsulunun Haqq 
peyğəmbəri olduğunu bəyan edən gözəl şeirlər yazırdılar.  

 Şübhə yoxdur ki, bütün varlığı ilə Uca Allaha, Onun Rəsu-
luna, Həzrət Peyğəmbərin Əhli-Beytinə bağlı bir şair olduğun-
dan Nəsimi də öz sələfləri kimi yalnız və yalnız Uca Allahı zikr 
edir, onun şəriksizliyini, hər şeyə qadir olduğunu, mərhəmət və 
rəhmətinin sonsuzluğunu, bir sözlə, zatı və sifətlərini bəyan 
edirdi.  

 Bu səbəbdən də şairin yaradıcılığını izləyərkən onun ən ali 
məqsədinin bilavasitə Uca Allahın intəhasız böyüklüyünü və 
bütün varlığı ehtiva etdiyini poetik cizgilərlə nümayiş etdirdiyini 
görürük. Uca Allahın sonsuz və hüdudsuz varlığını şair heyrəta-
miz bir şəkildə vurğulayır: 

 
 Ərş ilə fərşi, kafü nun, məndə bulundu cümlə çun, 
 Kəs sözünüvü əbsəm ol, şəhrü bəyana sığmazam!  

(5, s.158) 
 
Şair “ərş” deyəndə göyləri, “fərş” deyəndə isə Yer üzünü 

nəzərdə tutur. Uca Allah müqəddəs Qurani-Kərimin 71-ci 
“Nuh” surəsinin 18-19-cu ayələrində buyurur: 

 “Sonra sizi yenə ora qaytaracaq və (qiyamət günü də di-
rildib ordan) çıxardacaqdır. Allah yeri sizin üçün xali etdi 
(fərş kimi ayaqlarınızın altına döşədi) ki, onun geniş yollarında 
gəzəsiniz”. 

 “Kaf” (ك) ilə “nun” (ن) isə Quran hərfləridir; belə ki, ك kai-
natın  yaranmasını, ن isə Uca Allahın kainatın yaradılışını və hə-
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yatın gedişatını lövhi-məhfuzda mələklərə qələmlə yazdırmasını 
bildirir. Belə ki, Uca Allah “hürufi-müqətta” hərflərindən olan ن 
“Nun” surəsinin birinci ayəsində: “And olsun qələmə və mələk-
lərin yazdıqlarına, yaxud Lövhi-Məhfuzda yazılanlara ki...”,  
buyurur. Nəsimi deyir: 

 
Kövni məkandır ayətim, zatinədir5 bidayətim, 
Sən bu nişanda bil məni, bil ki nişana sığmazam! 
         
Kimsə gümanı zənnilə olmadı, haqq ilə biliş, 
Həqqi bilən bilir ki, mən, zənni gümanə sığmazam! 
         
Surətə baxü məniyi surət içində tanı kim, 
Cismi ilə can mənəm, vəli cism ilə canə sığmazam! 
         
Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşrü sirat ədinciyəm, 
Bunca qumaşü rəxt ilə, mən bu dükanə sığmazam!  
 
Gənci-nihan mənəm, mən uş, eyni-əyan mənəm, mən uş, 
Gövhəri-kan mənəm, mən uş, bəhrəvü kana sığmazam!  
 
Gərçi mühiti-əzəməm, adım Adəmdir, Adəməm, 
Dar ilə künfəkun mənəm, mən bu məkanə sığmazam!  
 
Can ilə həm cahan mənəm, dəhrilə həm zaman mənəm,  
Gör bu lətifəyi ki, mən dəhrü zamanə sığmazam.  
 
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm, 
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam.  
 
Zat iləyəm, sifat ilə, gülşəkərəm nabat ilə,  
Qədr iləyəm bərat ilə, bəstə dəhana sığmazam.  
 

                                                            
5 Əslində, “zatıdurur” olmalıdır. (red.) 

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 160

Nara yanan şəcər mənəm, çərxə çıxan həcər mənəm, 
Gör bu odun zəbanəsin, mən bu zəbana sığmazam.  
 
Şəhd ilə həm şəkər mənəm, şəms mənəm, qəmər mənəm,  
Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvana sığmazam.  
 
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm,  
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam.  

(5, s. 158) 
 
Yuxarıdakı beytlərdən altıncısında “Kun fəkun” “Ol desə, 

olar” anlamına gəlir. “Gör bu lətifəyi ki, mən dəhru-zamana sığ-
mazam!” deyərkən isə şair Allahın zamana sığmadığını, zaman-
sız olduğunu, zamanı xilqətləri üçün yaratdığını bildirir. Burada 
şair “Qədriləyəm bərat ilə” deyəndə müqəddəs Qurani-Kərimin 
nazil olduğu “qədr”, eyni zamanda “bərat” (bağışlanma) gecələ-
rini nəzərdə tutur. Nəsimi: 

 
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, Haşimiyəm, Qüreyşiyəm, 
Məndən uludur ayətim, ayəti-şana sığmazam!  

(5, s. 158) 
 
 Çoxları, ələlxüsus da iman əhli Uca Allahın aləmlərə rəh-

mət olaraq göndərdiyi həzrət Məhəmmədin “Haşimi” şəcərəsin-
dən və “Qüreyş” tayfasından olduğunu bilir və şair burada 
özünün onun nəslindən gəldiyinə işarə edir.  

 
Ey üzü gül, ləbləri-mərcanımız, 
Ey gözü nərgiz, şahi-məstanımız, 
             

   Üzünə qarşı sücüd eylər mələk,  
   Səcdəyə inkar edər şeytanımız. 
 

Nunü eynin, Həqq kitabıdır vəli, 
Surətin nəqşidurur Quranımız! 



Nə s imi  –  650 

 161

Surəti-haqdır camalın, ey nigar, 
Uş nəbinin sözləri Quranımız. (10, s. 77) 
 
  Bu misralarda Nəsimi özünün İslam dininə, müqəddəs Qu-

rani-Kərimə nə qədər bağlı olduğunu bəyan edir. Nəsimi həm də 
bir Əhli-beyt şairi idi, belə ki, onun yaradıcılığında Əhli-beytə 
olan sevgisi özünəməxsus ləfzi, ahəngi, poetik nizamı, xətasız 
düzümü, heyrətamiz axıcılığı ilə oxucuya başda həzrət Məhəm-
məd olmaqla onun pak Əhli-beytinin, eyni zamanda, onların 
nurlu övladlarının Allah yanındakı məqamını xatırladır. Nəsimi 
Həzrət Əlini çox sevmiş və onu öz divanında intəhasız bir sevgi 
ilə mədh etmişdir.  

Məlumdur ki, “Fatihə” surəsi Quranın açarı və anası sayılır. 
Nəsimi Uca Allahın ona bəxş etdiyi kəramətlə, bəsirət gözünün 
açılması ilə bu mübarək surənin yeddi ayəsinin hikmətlərini, məna 
içində məna daşıdığını özünəməxsus şəkildə açaraq bəyan edir: 

 
Fatihə ümmül-kitabın göstər ayasi nədir? 
Büstü həştü sivü du hərfin xülasasi nədir? 
 
Doqquz ata, yeddi ana, dörd dayədən ver xəbər, 
Du çəharü pəncü şeşin saqi, bünyasi nədir? 
 
Üç yüz altmış altı mənzil, qırx səkkiz yerdə mizan, 
Ey ki yetmiş yeddi hərfin on iki xası nədir? 
 
Sidrəvü kövsər nədəndir, nöh fələkin gərdişi, 
On iki bürcü kəvakib çayi, məvasi nədir? 
 
Yeddi yerdir, yeddi gögdür, yeddi dərya, yeddi xət, 
Yeddi müshəf, yeddi ayət, yədi-beyzasi nədir? 

(11, s. 53) 
 
Qeyd etmək lazımdır ki, həm dünyəvi elmlərə, həm də ila-

hiyyat elmlərinə əsasən, göyün yeddi qatı, yerin yeddi qatı və 
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okeanların da yeddi qatı var... Bundan əlavə, Uca Allah müqəd-
dəs Qurani-Kərimin mübarək ayələrini yeddi hərflə nazil etmiş-
dir və məhz Həzrət Məhəmməd (s.ə.s.) meraca qalxarkən Uca 
Allahın hökmü ilə Sidrətül-müntəhaya yüksəlmiş və burada ona 
artıq mələksiz, yəni bilavasitə vəhy ilə Uca Allah tərəfindən 
“Fatihə” surəsi, eyni zamanda “Kövsər”, “əl-Bəqərə” surəsinin 
“Ayətül-kürsü” adlanan 255-256 və 257-ci ayələri, “Amənə Rə-
sulu” adlanan 286-cı ayəsi nazil olmuşdur.  

Nəimi tərəfindən yaradılan və Nəsiminin üzvü olduğu hüru-
filik müqəddəs Qurani-Kərimin hərflərinin dünyanın və kainatın 
sirlərini ehtiva etməsini göstərən bir təriqət idi. Hürufiliyin əsas 
müddəaları Fəzlullahın “Cavidannamə” (“Əbədiyyət kitabı”) 
əsərində şərh edilmişdir. “Hürufilər bu fikirdə idilər ki, ərəb əlif-
basının hərfləri müqəddəs xarakter daşıyır və dünyanın sirlərini 
açmaq üçün bir vasitədir” (1, s. 219).  

Bütün fəlsəfi görüşləri Yaradanın təkliyi və intəhasız bö-
yüklüyünə həsr olunmuş Nəiminin müridlərindən olan Nəsimi 
onun yolunu davam etdirmiş və ömrünün axırına qədər də öz 
əsərləri ilə hürufiliyi təbliğ etmişdir: 

 
 Sirri-ənəlhəq söylərəm, aləmdə pünhan gəlmişəm, 
 Həm həq derəm, həq məndədir, həm xətmi-insan gəlmişəm.  

(8, s. 107) 
 
Nəsiminin ustadı Fəzlullah hürufilik cərəyanının nəzəri 

əsaslarını, öz düşüncələrinə rəğmən, müqəddəs Qurani-Kərimin 
mübarək surələrinin başlanğıcında işarə olunan “Hurufi-Müqət-
ta” hərflərindən almışdır. Belə ki, müqəddəs Qurani-Kərimin bir 
çox surələri “Hurufi-Müqətta”, məsələn: sad (ص), ayn (ع), qaf 
 və ilaxır hərflərilə (ا) əlif ,(ل) lam ,(م) mim ,(ن) nun ,(ر) ra ,(ق)
başlayır. Nəsimi bu müqəddəs hərflərə özünəməxsus şəkildə 
fərqli məna verir. Onu da mütləq qeyd etmək lazımdır ki, “huru-
fi-müqətta” sirri-Xudadır, Uca Allahla Həzrət Məhəmməd ara-
sında olan rəmzlərdir və Allah Rəsulu bu hərflərin mənasını 
kimsəyə anlatmamışdır. Belə ki, daim Quran təfsirçiləri bu hərf-
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lərə cürbəcür izahlar versələr də, bunlar, sadəcə olaraq, fərziyyə-
lərdir.  

Görünür, Nəsiminin ustadı Nəimi də bu hərflərin sirrini 
özünəməxsus şəkildə qəbul etdiyi üçün bir növ təfəkkürünün qə-
ləbəsi kimi bunu həqiqət hesab eləmiş və öz düşüncələrinə 
əsaslanaraq hürufilik təriqətini yaratmışdır.  

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, müqəddəs Qurani-Kərim-
dən qaynaqlanan bəlağət, bədiyyat elmləri Azərbaycan klassik 
ədəbiyyatını zinətləndirmiş və zənginləşdirmişdir. Azərbaycan 
şairlərinin elmi, fəhmi, poetik təxəyyülü bilavasitə müqəddəs 
Qurani-Kərimin mübarək ayələrinin təsiri ilə işıqlanmış və 
bütün bəşəriyyətə örnək olacaq səviyyədə möhtəşəm əsərlər ya-
ratmağa vadar etmişdir. Bu da öz növbəsində şairlərin ədəbi ir-
sində bədii təsvir sisteminin qurulmasına müsbət təsirini göstər-
mişdir. Məsələn, hüsni-təlildə bir sifət ədəbi səbəb kimi həqiqi 
səbəbin yerinə işlədilir. “Əks” sözünün mənası tərsinə çevirmək, 
“təbdil” sözünün mənası yerdəyişmə, “tədvir” isə dövr etmək 
deməkdir. Bir çox poetik vasitələr kimi bunlar da müqəddəs Qu-
rani-Kərim bəlağətindən irəli gələn bədii təsvir üsullarıdır. Nəsi-
mi bu cür bədii təsvir üsullarından öz əsərlərində məharətlə isti-
fadə etmişdir. Hüsni-təlillər, əkslər, təbdillər, tədvirlər, eyni za-
manda istər klassik, istərsə də müasir poeziyada ən çox işlənən 
istiarələr, təkrirlər daim onun şeirlərinin bəzəyi olmuşdur. Nəsi-
mi şeir xəzinəmizi daha da zənginləşdirməkdən ötrü bütün poe-
tik qəliblərdən, bədii ifadə vasitələrindən olduqca məharətlə isti-
fadə etmişdir. Məsələn: 

 
 Ey müsəlmanlar, mədəd, ol yari-pünhan ayrılır, 
 Ağlamayım, neyləyim, çün gövdədən can ayrılır. 
          
Ey sənəm, hicran əlindən naleyi-zar eylərəm, 
Gözlərimdən sanasan, dəryayi-ümman ayrılır. 
         
Ol səbəbdəndir ki, mən bimarü rəncur olmuşam, 
Xəstə könlüm mərhəmi, şol dərdə dərman ayrılır.  

(10, s. 247) 
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Klassik bədii ifadə vasitələrində “müdəvvər” xüsusi yerlər-
dən birini tutur. Müdəvvər dairəvi dövrə deməkdir. Bu vasitə ilə 
yazılmış misranın və yaxud beytin hansı kəlməsindən başlayıb 
oxusan, məna itmir. Nəsimidə bu cür ritmik quruluşa malik qə-
zəllər vardır. Onlardan birinə diqqət yetirməklə dahi şairin sənə-
tinin nə qədər zəngin olduğunu açıq-aydın görərik: 

 
Ey baharım, ey nigarım, ey şikarım, şahidim, 
Ey hərifim, ey zərifim, ey şərifim, sərvərim.  

(5, s. 98) 
 
 Qeyd etməliyik ki, Müqəddəs Qurani-Kərimin bir sıra ayə-

ləri vardır ki, “əks” adlanan poetik qəlibə uyğun həm başdan, 
həm sondan oxunarkən bir-birinin təkrarı olur.  

“Təşbeh Azərbaycan poeziyasında ən geniş yayılmış vasitə-
dir. Elə bir Azərbaycan şairi yoxdur ki, təşbehdən istifadə etmə-
sin. Təşbeh zatən özlüyündə bir fəlsəfi kateqoriyadır. Təşbehdə 
emosional təsir çox güclüdür. Şairlər, əsasən, təşbehlər vasitəsi-
lə öz şairlik qüdrətinin hansı dərəcədə olduğunu nümayiş etdirə 
bilər. Ərəb ədəbiyyatşünası İbn Quteybəyə görə, şeiriyyətdəki 
müqayisə sadə bənzətmə yaratmaq üçün deyil, predmet və hadi-
sələri daha dəqiq tanımaq və ayırd etmək məqsədi daşıyır. Ox-
şar sifətlər və artıq cəhətlər isə şərti xarakter daşıyır. Onlar nə 
qədər çox olarsa, müqayisə daha mükəmməl sayılır. Bu sayaq 
qarşılaşmada bu mühakimə başqa bir mühakimənin doğruluğu-
nu vurğulamaq üçün dəlil kimi gətirilir” (13, s. 12, 99, 107). 

 Nəsimi təşbehlərdən olduqca geniş şəkildə istifadə etmişdir 
və onun əsərlərində bu bədii ifadə vasitəsi bədii sözün qüvvət-
lənməsində olduqca mühüm rol oynayır:  

 
Qəmər-çehrəm, pəri-ruyum, zərifim, şuxumu şəngim, 
Çəmən buyum, güləndamım, zəhi sərvi-gülüstanım. 
 
Çirağım, şəmimi-nurum, ziyamü ulduzum, şəmsim, 
Həzarım, bülbülüm, vərdim, Nəsimiyi-xoş əlhanamım.  
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 “Nəsimi poetik irsinə bir mübhəmlik gətirən, onun şeirində 
həm də bədii dəyər kəsb edərək “sirri”nin əsasını təşkil edən isə 
təsəvvüf məcazları və hürufi rəmzlərinin çoxluğudur. Yüzildən-
yüzilə, şeirdən-şeirə inkişaf edərək, məna tutumunu genişləndi-
rən və çoxsaylı təsəvvüf anlayışlarının müştərək leksik fondunu 
yaradan termin-məcazlar Nəsimi şeirinin də poetik və fəlsəfi fik-
ri özülünü təşkil edir. Buna baxmayaraq, mütəfəkkir şairin şeir 
sənətinin sirlərinə yiyələnmək və dərinliklərinə nüfuz etmək üçün 
ənənəvi, müştərək fəlsəfi-dini məzmunlu poetik deyimləri bilmək 
kifayət etmir. Nəsimi öz sirrini XXI yüzilliyin oxucusuna asanlıq-
la açmır. Onun zəngin fikir dünyasının zahiri “örtüyü” mövqe-
yində olan məcazların həqiqi anlamını başa düşmək üçün şairin 
üçdilli (türk, fars və ərəb) bədii-fəlsəfi məhsulunun dönə-dönə 
mütaliə edilməsi və incələnməsinə ehtiyac duyulur. Onu da qeyd 
etməliyik ki, Nəsiminin didaktik, öyrədici xarakterli şeirləri bir 
çox hallarda onun ruhi haləti və daxili həyəcanlarını ifadə edən 
əsərlərinin “açar”ı mövqeyindədir” (14, s. 125). 

Nəsimi əruz vəzninin bir çox bəhrlərində əsərlər yaratmış-
dır, lakin şair, əsasən, “həcəz” və “rəməl” bəhrlərindən istifadə 
etmişdir. Onun divanında həcəz bəhrində 70, rəməl bəhrində isə 
96 şeir vardır. Lakin şair rəcəz, münsərih, müzare, xəfif, mütə-
darik və s. bəhrlərdə də əsərlər yaratmışdır. Onun qəzəllərinin 
bədii-emosional imkanları hüdudsuzdur. Şair Azərbaycan dilin-
də qəzələ zəngin üslub çalarları gətirmişdir.  

Onun milli şeirimiz qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri 
xalq üslubunda yaratdığı qəzəllərdir. Bu qəzəllər Nəsimi ədəbi 
irsində çoxluq təşkil edir və əsasən, əruz vəzninin oynaq bəhrlə-
rində yazılmış, koloritli nümunələrdir; ürəyəyatımlı ahəngləri ilə 
nəğmə-təranə məqamındadır: 

 
Mehri ruhun tabinə düşdü könül, yanədir? 
Şəmə düşən narına yansa gərək, ya nədir? 
Ey məhi-bədrin üzü mehri-rüxündən xəcil, 
Şəminə gör canımı kim, necə pərvanədir.  

(10, s. 222) 
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Əruz vəzninin sirlərinə mükəmməl surətdə yiyələnən şairin 
qəzəlləri əlvan məcazlar silsiləsi ilə zinətlidir. Şair ənənələrdən 
gəlmə və sistem halına düşmüş bədii fiqurlardan yaradıcı şəkildə 
istifadə etməklə, doğma xalqın lüğət fondundan bu silsiləni dol-
ğunlaşdırmış, kamilləşdirmişdir.  

Yuxarıda dəfələrlə qeyd olunduğu kimi, Nəsimi Uca Allaha 
çox bağlı idi və o qədər bağlı idi ki, ilahi eşqdən məst olurdu. 
Buna görə də şair bütün yaradıcılığı boyu başqa-başqa biçimlər-
lə işarələnən Uca Yaradanın eşqini qələminin heyrətamiz qüdrə-
tilə bildirir: 

 
Çün məni bəzmi-əzəldə eylədi ol yar məst, 
Ol cəhətdən görülür bu çeşmimə dəyyar məst. 
 
Eşqi-sübhani meylindən valeh oldu şöylə bil, 
Ərş məstü fərş məstü kövkəbü səyyar məst. 
 
Ənbiyavü övliyavü əsfiyavü ətqiya, 
Oldular həq məclisində şöylə bihuşyar məst. 
 
Könlümüz nuri-təcəlli, cismimizdir kuhi-Tur, 
Canımız didara qarşı oldu Müsavar məst. 
 
Ey Nəsimi, sirri-həqqin məhrəmi sənsən bu gün, 
Söylədin qüdrət dililə məniyi-əsrar məst. (2, s. 35) 
 
İmadəddin Nəsimi bu əsərdə mövcudatın ilahi eşqilə məst 

olduqlarını söyləyir. Şair insanın vücudunu Tur dağına, könlünü 
isə “nur”a bənzədir. Yəni İlahi nurun təcəllası qarşısında Həzrət 
Musa kimi özündən gedəndə də əgər Uca Allah sevdiyi bəndəsi-
ni Öz nuruna qərq edibsə, həmin bəndə dünyasını dəyişənə qə-
dər həmin nur vasitəsilə Allah eşqi ilə məst olacaqdır. Müqəddəs 
Qurani-Kərimin 24-cü surəsi olan “Nur” surəsinin 35-ci ayəsin-
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də buyrulur: “Allah nur içində nurdur və dilədiyini Öz nuruna 
qovuşdurar”. 

“Azərbaycan xalqının dahi şairi İmadəddin Nəsiminin 
özünəməxsus poetik və fəlsəfi fikir dünyası vardır. O, hər şey-
dən əvvəl, hürufiliyə məxsus fəlsəfi fikirlərin ən böyük tə-
rənnümçüsü və təbliğatçısı olmuşdur. Nəsimi şeirləri özünün 
hürufilik təriqətinin, zəmanəsinin siyasi-ictimai fikirlərinin poe-
tik salnaməsinin özünəməxsusluğunu səciyyələndirərək, çox 
haqlı olaraq deyib ki, ancaq məna əhli Nəsiminin sözlərini dərk 
edə bilər” (11, s. 291). 

Nəsimi bizə yol göstərir! O bizə Uca Allahın həqiqətlərini, 
Quranı, Həzrət Məhəmmədi, Əhli-Beyti, imamlarımızı, vətəni-
mizi, torpağımızı, dilimizi, dinimizi, milli və dini dəyərlərimizi, 
elmimizi, ədəbiyyatımızı, adət-ənənələrimizi, əcdadımızı, soy-
kökümüzü, sələflərimizi sevməyi anladır, Uca Allahın dostlarını, 
düşmənlərini tanıdır, Siratul-müstəqimlə, yəni Uca Allahın qoy-
duğu hidayət yolu ilə yaşamağı başa salır, böyüyə, ağsaqqala, 
ağbirçəyə hörmət eləməyin Uca Yaradan yanında nə qədər də-
yərli olduğunu və zatən bu dünyada halallıqla ömür sürməyin 
vacibliyini bəyan edir.  

 Dahi şairin əsərləri, əslində, bizlər üçün dərsdir, öyüd-nəsi-
hətdir, tövsiyədir, ilk öncə isə İslam hökmlərinin və əxlaqının 
bir aynasıdır. Bu səbəbdən də Nəsimini oxumaq, Nəsimini 
öyrənmək, Nəsimini yeni baxışlarla tədqiq və təhlil eləmək çox 
vacibdir. Nəsimi bir dünyadır, belə ki, biz bu dünyanın dərinlik-
lərinə vara bilsək, həm özümüz üçün, həm xalqımız üçün çox 
şeylər əldə eləyə bilərik! Çünki Nəsimi dünyasında heç bir xəta 
yoxdur! Hər şey çox gözəldir, çox pak və safdır. Çünki Nəsimi 
Uca Allahın kainatın, həyatın, varlığın, mövcudatın, məxluqatın 
tək bir Yaradanı və Haqq Allah olduğunu, Onun Bəşər övladına 
bəxş etdiyi hər ayəsində məna içində məna olan müqəddəs Qu-
rani Kərimin misilsizliyini, Uca Allahın aləmlərə rəhmət olaraq 
göndərdiyi sevgili Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmmədin (s.ə.s.) 
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və Onun pak Əhli-beytinin bəşəriyyətin xilası üçün nicat gəmisi 
olduğunu incələmiş, nəqşləmiş, cilalamış, heyrətamiz poetik qə-
liblərlə, bədii ifadə vasitələri ilə olduqca rəvan və aydın şəkildə 
nəzərimizə çatdırmışdır. Biz Azərbaycan xalqı olaraq hər zaman 
qürur duymalıyıq ki, Nizami, Füzuli və Nəsimi kimi tək Azər-
baycan, ya müsəlman Şərqinin ədəbiyyatına deyil, dünya ədə-
biyyatına qiyməti heç bir şeylə ölçülməyən töhfələr, ləllər – dahi 
şairlər bəxş etmişik! 
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Aytac Babayeva  
 

HƏQİQƏT ŞƏHİDİ 
 

Ey parlayan dahi Günəş! 
Ətrafına işıq saçan, 
Ürəkləri nurlandıran, 
Öz sözü ilə parlayan! 
 
Nəsimi kimdir? Bu suala cavab vermək üçün gərək Nəsimi 

haqqında dərin biliklərə yiyələnib nəsimişünas olasan. Mənim 
üçün dahi şair haqqında nə isə yazmaq, nə isə danışmaq çətindir. 
Fikirlərimi şeirlə çatdırmaq mənə daha rahatdır: 

 
Balaca ürəyimdə 
Hekayən çox uzundur. 
Danışsam, bitməyəcək, 
Sevgi ilə doludur. 
 
Adın gəlsə ağlıma, 
Danışacaq qələmim. 
Susmayacaqdır bir an 
Sevgi dolu ürəyim. 
 
Mən 11-ci sinif şagirdiyəm. Tariximizlə maraqlanıram. 

Tariximiz barədə düşünəndə mən İmam Hüseyn ilə Nəsiminin 
həyatında bir uyğunluq, oxşarlıq tapıram. İmam Hüseyn də, 
Nəsimi də haqq-ədalət şəhididirlər. 

Hər dövrdə dahi insanların ətrafında cahil, daxili gözəl ol-
mayan insanlar olub. İmadəddin Nəsiminin, Mirzə Ələkbər Sabi-
rin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Mikayıl Müşfiqin, Hüseyn Cavi-
din ətrafında belə insanlar az olmayıb. Hüseyn Cavid “İblis” əsə-
rini təkcə səhnə üçün yazmayıb, bu bizim real həyatımızdır. 
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Dahi filosof olmağı, məntiqi, riyaziyyatı, astronomiyanı də-
rindən bilməyi, İmam Əliyə olan sevgisi mənim İmadəddin Nə-
simiyə olan məhəbbətimi daha da artırır. Nəsimi: 

 
Ta əzəldən bil, mənim könlümdə sultandır Əli, 
Həm əlif, həm nöqteyi, həm hərfi-Qurandır Əli. 
 
Nəsimi Tanrı sevgisi ilə, Tanrı eşqi ilə yaşayıb. İmam Əlini 

“könlünün sultanı” adlandıran Nəsimi heç vaxt heç kimsəyə 
əyilməyib. O, haqq-ədalət aşiqi idi. Nəsimi: 

 
Həm kəvakib, həm qəmər, həm afitabi-xavəri, 
İsmi rəsmi, fövqi təhti, mədəni-kandır Əli. 
 
Bu misralarla Nəsimi İmam Əlini ulduzlara, aya bənzədə-

rək, qəlbində ona əbədi taxt qurmuşdur. 
 
Ta əzəldən padişahımdır Həsən xülqi-riza, 
Dünyavü üqbada sərtacım Hüseyni-Kərbəla. 
 
Nuri çeşmimdir İmam Zeynul-İbad, 
Qibləgahımdır Məhəmməd, səcdəgahımdır Əli. 
 
Əgər Nəsimi Allahını, Peyğəmbərini və İmamlarını ürəkdən 

sevməsəydi, belə gözəl qəzəl, misralar yaratmazdı. Şeir alt-alta 
qafiyələr yaransın deyə kor-koranə yazılan söz yığını deyil. Şeir 
bəzən ürəkdən keçən, amma dilə gətirə bilmədiklərimizdir. La-
kin onlar ürəkdən gözəl yollarla gəlib qələmdən vərəqə süzülən 
ən gözəl misralardır. Şeir, qəzəl bax budur. 

 
Bir insanın ürəyi 
Belə gözəl olarmı?.. 
Onun gözəl kəlmələrin 
Saatlarla dinləsəm, 
Ürəyim heç doyarmı?.. 
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İmadəddin Nəsiminin ən çox sevdiyim qəzəllərindən biri 
“Hardasan” qəzəlidir. Çünki bu qəzəli oxuyanda insanın ruhu 
dincəlir. Sətirlər bir-birini o qədər gözəl tamamlayır ki, 
oxuduqca insan rahatlıq tapır. 

Çox sevinirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev 2019-cu ili “Nəsimi ili” elan etmişdir. Arzu edi-
rəm ki, hər qarşıladığımız il dahi şəxsiyyətlərimizin (Babəkin, 
Nizami Gəncəvinin, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin, Mikayıl 
Müşfiqin, Məmməd Əmin Rəsulzadənin və s.) birinin adı ilə 
bağlı olsun. 

 
Şair qəlbi başqa olur, 
Şair qəlbi incə olur, 
Duyğuları tam fərqlidir. 
Nəsiminin hissləri 
Qəzəllərindən bəllidir. 
 
Yaşayır əsrlərdir 
Qəlb oxşayan qəzəlləri. 
Tarixlərə yazılıbdır 
Çox sevilən şeirləri. 
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Məhərrəm Hüseynov 
 

NƏSİMİ DİLİNDƏ TƏKRARIN ESTETİK BOYALARI 
VƏ LİRİK TƏHKİYƏ MELODİYASI 

 
Nəsimi poeziyasında ritmik kompozisiya onun məzmununu 

açan amildir. Səs, söz və ifadələr bütöv halda onun şeirinin zər-
rələri kimi bir-biri ilə daxilən elə bağlıdırlar ki, onlardan 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 oluna bi-
lir. Şeirlə melodiyanın, misra ilə musiqinin bağlılığı Nəsimi dili-
nin ecazkarlığından xəbər verir. Xalqın təfəkkür tərzini, onun 
mənəviyyatını təcəssüm etdirən söz naxışları, şeir sətirlərinin 
füsunkarlığı bədii memarlıq funksiyası kəsb edir. 

Söz təkrarı Nəsimi dili üçün daha çevik, rasional və təsirli 
ifadə üsullarındandır. Şairin sözləri təkrarlama səyləri daha çox 
gerçəkliyi rəngarəng lirik formalarda əks etdirmə əlvanlığı üçün 
əlamətdardır. Söz təkrarları Nəsimi dilində musiqi ahəngi ilə 
müşayiət olunur və ona dayaq rolunu oynayır, emosiya yaradır. 
Çünki “emosiya təkrarın canıdır, təkrar isə nitqin ritmik təşkili-
nin canıdır” (1, s. 148). Bu səbəbdən də dil rəvanlığının tutumlu 
spektrini ehtivalı şəkillərə salmaq üçün söz təkrarı Nəsimi şeiri-
nin başlıca forma məziyyətlərindəndir, şeir dilindəki melodik 
səslənmənin vüsətində həlledici rola malikdir. Bədii forma üçün 
söz təkrarı ahəngdarlığın, ritm və intonasiyanın tükənməz mən-
bəyidir. Təlqin edilən fikir və həyəcanların lirik təcəssümü üçün 
söz təkrarlarının yaratdığı ifadə modelləri şeirin poetik struktu-
runda incə üslubi detallardır və onlar poeziya sərvətinə çevril-
məklə lirik təfəkkür və ovqatı obrazlı şəkildə təzahür etdirmə 
vasitələridir. Nəsimi poeziyasında müəyyən sözlərin qəzəlin 
bütün misra və beytlərində işlədilməsi fikir bəzəyinə xidmət 
edən güclü üslubi kateqoriyadır, şairin sözişlətmə qabiliyyətinin 
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meyarlarından biridir. Ritmin, melodiyanın, tempin və tembrin 
təkrarla fəallaşması poetik fikri oxucunun şüuruna daha intensiv 
çatdırır. Təkrarlanan sözün səs sistemindəki hər bir fonem mətn 
mühitində poetikləşərək melodiya boyalarına çevrilir, onun üslu-
bi çalarlar qamması misralardakı canlı insan nəfəsinin təzahürü 
kimi meydana çıxır. Söz təkrarı Nəsimi şeir təməlində iki 
mühüm üslubi-poetik ünsürü vəhdətdə əks etdirir: poetik səslən-
mə ilə bədii mündəricə bir-birini tamamlayıb estetik bütövlüyün 
yaranmasına səbəb olur. Başqa sözlərlə desək, söz təkrarlandıq-
ca hər məqamda intonasiya-ahəng assosiasiyası hesabına vahid 
poetik bütövün hissəciklərinə çevrilir: 

 
Canımın, cana, vüsalın can içində candır, 
Canə canü canə canü can həm canandır.  
 
Bir motivi, eyni cizgini, yaxud da müəyyən və konkret an-

layışın 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 predmetinə çevirir. Bu, bədii mündəricə-
nin hüdudlarını genişləndirmək cəhdlərinin ən yetkin üslubi tə-
zahür formasıdır. “Can” sözünün təkrarı hesabına yaranan axıcı-
lıq, lirizm və ifadəlilik poetik fikrin inkişaf xəttini müəyyən edir 
ki, bu da aydın poetik lövhələr yaratmaq məqamlarında fəal iş-
ləklik hüququ qazanır. Aşağıdakı beytin “var” sözünün təkrarına 
söykənən intonasiyasında, misra həcmində, sintaqmlarda tə-
ləffüz dəqiqliklə nəzərə alınmışdır. Sətirlərdəki arxitektonikanın 
maraqlı quruluşunu da söz təkrarı təmin etmişdir. Misraların rə-
van ahəngi ona görə seçilir ki, burada “var” sözünün yaratdığı 
ritm və intonasiya tərzi olduqca uğurludur və uğurlu intonasiya 
məzmuna emosional çalarlar əlavə edir: 



Nə s imi  –  650 

 175

Aləmdə bu gün sənciləyin yar kimin var? 
Gər var desən, yox deməzəm, var, kimin var?  

(4, s. 59) 
 
Buradakı “var” sözünün oyatdığı bədii təəssürat əksərən da-

xili ritmlə şərtlənir. Xüsusi intonasiya ilə müşayiət olunanda söz 
mətn mühitində sanki lüğəvi hüdudlarından kənara çıxır. Sözün 
bağlı olduğu anlayış güclü dinamizmə, üslubi hərəkətə məruz 
qalır. Təkrarlanan söz materialı onu müşayiət 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 mündəri-
cənin 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 sintak-
tik çevikliyinə də stimul verir. Mənanı və məna çalarlarını fərq-
ləndirməklə təkrarlar Nəsimi dilinin estetikasını müəyyənləşdi-
rən faktorlardan biri kimi təzahür edir: 

 
Nəsiminin dili canı Əli nurindən od alır, 
Əli vali, Əli vala, Əli sərvər, Əli sərdar. (4, s. 262) 
 
Başqa ifadə vasitələrindən fərqli olaraq söz təkrarlarının iş-

ləndiyi şeir dilinin özgə ahəngi vardır. Sintaktik paralelizmlər, 
ritorik fiqurlar, nida və bədii suallar, həyəcanlı vurğular və s. ilə 
müşayiət olunan təkrarlar Nəsiminin şeir nitqinin ifadəliliyini və 
ritmemelodikasını qüvvətləndirən üslubi vasitə kimi həmişə fəal 
və aktualdır. O da önəmlidir ki, Nəsimi misralarında təkrarlan-
maqla söz özünün estetik təbiətini, bütün bədii boyalarını maksi-
mum şəkildə nümayiş etdirir, mətni melodiklik baxımından zən-
ginləşdirir, intonasiyanın mütəhərrik komponentlərini üzə çıxa-
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rır. Təkrarlanma üslubi hadisəsindən məharətlə yararlanmaqla 
Nəsimi dilimizin bütün fonoqrammatik imkanlarını xüsusi həs-
saslıqla ölçüb-biçir, bədii təkrarın şeiriyyətini ləyaqət səviyyəsi-
nə qaldırır: 

 
Dinləgil bu sözü ki, candır söz, 
Aliyi-asiman məkandır söz. (4, s. 114) 
 
Nəsiminin poetikasında təkrarlar daha çox emosional çalar-

ların zənginliyindən doğur. “Mətn onunla nəfəs alıb yaşayır” (2, 
s. 147). Poetik fikrin çevikliyi üçün sözün təkrar sistemliliyi tə-
məl 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, təkrarı fo-
noqrammatik hadisə fövqünə qaldırmışdır. 

Nəsimi misralarının poetexniki quruluşunda, müəyyən tə-
ləffüz 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 ritmik qrup-
ların yaranmasını asanlaşdırır. Beləliklə, sintaqmların eyni 
ahəng qəlibində əmələ gətirdiyi səs-söz axımından intonasiya 
rəngləri formalaşır, bu proses şeir sətirlərinin ritmində, bədii 
melodiyasında rəngarənglik yaradır. Mətndə sıralanan eyni 
sözün müxtəlif məsafələrdə təkrarı şeirə musiqi gözəlliyi gətirir. 
Söz təkrarının yaratdığı məna və ahəng bədii mətnin cövhərini 
oxucunun malı edir. 

Dilimizin daxili poetik potensialı Nəsiminin ən etibarlı isti-
nad nöqtəsidir. Şeiri musiqi elementləri ilə gözəlləşdirmək üçün 
dahi söz ustadı elə sözlərə üstünlük verir ki, həmin sözdə təkrar-
lanan 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 
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üslubi vasitə kimi misra ahəngində xüsusi canlanma əmələ gəti-
rir. Beləliklə, təkrar zənginliyindən irəli gələn məntiqi və emfa-
tik vurğu daha genişmiqyaslı üslubi vəzifələr yerinə yetirib, 
güclü poetik fakta çevrilir: 

 
Gəl, bu dəmi xoş görəlim, ol keçən dəm dəm degil, 
Kim bu dəm qədrini bilməz, eylə bil adəm degil. 
 
Qafil olma, dəm uzat, vermə dəmi özgə 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.  
 
Nümunədən də görmək çətin deyildir ki, təkrarlar elə ni-

zamlanmışdır ki, onların bütöv bir üslubi vahidin, intonasiya sis-
teminin ayrılmaz tərkib hissəsi olması Nəsiminin deyim tərzin-
dən güc-qüvvət almışdır. Təkrara məruz qalmış “dəm” leksik 
vahidi deyim mütənasibliyinin, məzmuna uyğun tələffüz biçim-
lərinin yaradılmasında mərkəzi fiqurdur. Bu söz qəzəlin sətirlə-
rində eyni bölgü və ölçünün yaranmasına şərait yaradır, eyni qə-
libdə meydana çıxır. Təkrarlanmanın yaratdığı intonasiya şeirin 
zəruri estetik atributuna çevrilir. Hətta ayrılıqda bədiilikdən 
uzaq olsa da, təkrarlanma hesabına söz üslubi çəkisini hiss olu-
nacaq dərəcədə artırır, bədii təsir təkrarın yaratdığı ritm və into-
nasiya incəlikləri ilə meydana çıxır. Təkrarlanan sözlər şeirin zə-
rif naxışlarına çevrilib misraları zənginləşdirir. Nəsimi söz tək-
rarını sanki notlara çevirir, musiqi ahəngi yaradır, sözlərdən “tə-
ranələr” bəstələyir. 

Nəsiminin dilində söz təkrarı bədii nitqin ritmik-melodik 
komponenti olan intonasiya vasitəsilə mətnin emosional-eksp-
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ressiv gücünü artırır, nitqin hissələri arasında müxtəlif üslubi 
münasibətləri əks etdirir və bədii çalarlılığı ilə fərqlənir. Təkrar-
lanan söz, adətən, daha yüksək tonla tələffüz olunur, sanballı 
ahəngdarlıqla müəllif tələffüz əzəməti yaradır, poetik nəfəsi 
təmkinli məcraya salır. Səs təkrarının intonasiya boyaları oxucu-
nu duyğulandırır. Təkrarlanma və ritmemelodika üzvi surətdə 
qovuşub, eyni üslubi mətləbə qulluq etmək naminə ünsiyyətə gi-
rirlər. Beləliklə, onlar poetik ovqatın məzmununda, bədii qayədə 
orijinal izlər buraxırlar: 

 
Bivəfadır çün bu aləm, kimdən istərsən vəfa, 
Bivəfa aləmdə sən yari-vəfadar istəmə.  
 
Nəsiminin üslubunda təkrarlanan söz kökləri formal əla-

mətlərindən, zahiri görkəmindən daha çox məzmunlu siqləti, da-
xili mənasının zənginliyi ilə səciyyələnir, bədii qavrayışın inten-
sivləşmə prosesinə təkan verir. Nəsimi qələminin məhsullarının 
analitik təhlili göstərir ki, onun dilində passiv mövqeli, qeyri-iş-
lək vəziyyətdə olan söz təkrarı yoxdur. Onun fərdi üslubunun 
estetik təbiəti sözlərin təkrarlanma miqyasını genişləndirir, 
ünsiyyət dairəsinə intensivlik verir. “Ritorik təkrarlar fikrin ifa-
də həssaslığını artırır”. (3, s. 241) 

Nəsiminin dilində söz təkrarları elə bir üslubi-poetik konst-
ruksiya əlamətidir ki, o, fikir-mündəricə siqlətinin sanbalını ar-
tırdığı kimi, bədii təsirin nüfuzedicilik keyfiyyətlərinə də xüsusi 
güc verir. Təkrarlanan söz sayəsində şeirin dili təbii, vəzni oy-
naq, obrazları uğurlu, ahəngi ürəyəyatımlıdır. Həyat materialla-
rını, fikirləri poeziyaya çevirmək işində təkrar sözlərin 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 səciyyələndirməyin 
mənbəyi də söz və səs uyğunluğu, onun məna zənginliyinə for-
ma mükəmməlliyinin qaynayıb-qarışması, estetik bütövlüyü ilə 
birbaşa əlaqəlidir. Nəsimi üslubu bir daha təsdiqləyir ki, əsl poe-
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ziya musiqi dili ilə ümumi cəhətlərə malik olduğu üçün poetik 
işarələr sistemində ortaq notlar vəhdət təşkil edir. Musiqililik 
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 de-
tallarını, bədii düşüncə konturlarını canlandırmışdır. 
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Abid Tahirli 
 

AZƏRBAYCAN MÜHACİRƏT  
MƏTBUATINDA NƏSİMİ 

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncam-

ları ilə 2018-ci ilin ölkəmizdə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
İli” elan olunması milli dövlətçilik və istiqlal tariximizə, onun 
qurucularının xatirəsinə tükənməz ehtiramın ifadəsi, 2019-cu 
ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi isə ədəbi irsimizə, milli-mənəvi 
dəyərlərimizə sonsuz sevginin parlaq təzahürüdür. Xalqımızın 
tarixində və taleyində misli görünməmiş, müxtəlif zamanlarda 
meydana gəlməsinə baxmayaraq, üzvi şəkildə bir-biri ilə bağlı 
olan bu iki əlamətdar hadisənin yüksək səviyyədə qeyd olunma-
sı tarixi, ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni, fəlsəfi məfkurəmiz üçün 
son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Əsrlərlə bundan əvvəl olduğu kimi bu gün də oxucuları dil-
ifadə və üslub gözəlliyi, forma və məzmun vəhdəti, milli koloriti 
ilə heyrətləndirən, valeh edən, düşündürən Nəsimi bədii-fəlsəfi 
poeziyamızın əsasını qoymuş, Azərbaycan ədəbi-bədii dilinin 
formalaşmasında müstəsna xidmətlər göstərmiş, ərəb və fars dil-
lərində də nadir sənət nümunələri yaratmışdır. Klassik poeziya-
nın müxtəlif qəzəl, qəsidə, müstəzad, tərcibənd, tuyuq, rübai, 
məsnəvi və s. kimi bədii forma və janrlarında qələmini uğurla sı-
nayan Nəsimi ilahi, həm də dünyəvi eşqi, məhəbbət və gözəlliyi 
təsvir və tərənnüm edən, ictimai-fəlsəfi ideyalarla zəngin, əxla-
qi-didaktik məzmunlu bənzərsiz xəzinə yaratmışdır.  

“Nəsimi ili” ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Böyük 
Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin ke-
çirilməsinə dair Tədbirlər Planı” təsdiq edilmişdir. Həmin sə-
nəddə Nəsiminin irsi və şəxsiyyəti problemlərinin dərindən, hər-
tərəfli, müasir tələblər baxımından araşdırılması, dünyada daha 
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geniş tanıdılması və təbliği məqsədi ilə çoxsaylı ölkə və beynəl-
xalq miqyaslı tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Məsələ burasında-
dır ki, sağlığında olduğu kimi, sonrakı dövrlərdə də Nəsimi irsi-
nə və şəxsiyyətinə münasibət birmənalı olmamışdır. Belə ki, 
mütəfəkkir şairin təbliğ etdiyi ideyalar əsrlər boyu heç də hər 
yerdə birmənalı qarşılanmamış, müzakirə və mübahisə mövzusu 
olmuşdur. Nəsiminin əleyhdarları, nüfuzundan qorxanlar, təşvi-
şə düşənlər, onu gözü götürməyən qara qüvvələr, xalqımızın tə-
rəqqisinə, dilimizin çiçəklənməsinə, mədəniyyətimizin tərəqqisi-
nə qənim kəsilənlər bundan istifadə edərək onun haqqında 
müxtəlif böhtan və şayiələr yaymışlar. Sovet hakimiyyətinin ilk 
50 ili ərzində Nəsimi divanının yalnız bir dəfə, görkəmli ədəbiy-
yatşünas Salman Mümtaz tərəfindən 1926-cı ildə ərəb əlifbası 
ilə çap olunması da rejimin və kommunist ideologiyasının şah 
əsərimiz "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanına və bu qəbildən olan 
digər milli-mənəvi dəyərlərimizə olan yad, düşmən münasibə-
tinin eyni ilə Nəsimi irsinə də aid olduğundan xəbər verir. Yal-
nız 70-ci illərdən sonra – Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik 
etdiyi dövrlərdən Nəsimi irsinə münasibət kökündən dəyişmiş, 
Nəsiminin yaradıcılığı milli-mənəvi varlığımızın ayrılmaz tərkib 
hissəsinə çevrilmişdir. Görkəmli professor, Nəsimi irsinin tədqi-
qində böyük xidmətlər göstərmiş prof. Qəzənfər Paşayev yazır ki, 
məhz həmin illərdə Həmid Məmmədzadənin tərtibində şairin 
"Fars divanı" (Bakı, 1972), Həmid Araslının kiçikhəcmli "Nəsi-
mi" monoqrafiyası (Bakı, 1972), eləcə də akademikin tərtib etdiyi 
irihəcmli "Nəsimi. Seçilmiş əsərləri" (Bakı, 1973), prof. M.Qulu-
zadənin "Böyük ideallar şairi" (Bakı, 1973) monoqrafiyası, prof. 
C.Qəhrəmanovun tərtib etdiyi "Nəsimi. Məndə sığar iki cahan" 
(Bakı, 1973) və ərəb əlifbası ilə çap etdirdiyi, hər cildi üst-üstə 
600 səhifədən çox olan Nəsimi əsərlərinin elmi-tənqidi mətninin 
üçcildliyi (Bakı, 1973), Moskvada prof. V.Aslanovun tərtibi və 
giriş məqaləsi ilə şairin şeirləri Peter Tempestin ingiliscə tərcümə-
sində (bax: İmadeddin Nesimi, Poema. M., 1973, 112 s.) və s. işıq 
üzü görmüşdür. Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, görkəmli 
alim, professor, Əməkdar elm xadimi Cahangir Qəhrəmanov 
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(1927–1995) "İmadəddin Nəsimi əsərlərinin tənqidi mətni və lek-
sikası" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş, 
1973-cü ildə İmadəddin Nəsiminin 600 illik yubileyi keçirilmiş 
və akademik Həmid Araslının tərtibatı ilə Nəsiminin divanı çap 
olunmuşdur. Şairin çox sayda əsərlərinə mahnılar bəstələnmiş, 
SSRİ Xalq artisti Fikrət Əmirov “Nəsimi dastanı” baletini yazmış, 
Xalq yazıçısı İsa Muğannanın ssenarisi əsasında “Nəsimi” bədii 
filmi çəkilmişdir. Şairin əsərləri ingilis və fransız dillərinə tərcü-
mə edilməyə, haqqında xarici ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların 
mətbuat orqanlarında məqalələr dərc olunmağa başlanılmışdı. Nə-
siminin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində mühüm tədbir-
lər həyata keçirilmişdir: 1979-cu ildə Bakıda abidəsi qoyulmuş, 
Bakının rayonlarından birinə, ölkəmizdə bir neçə təhsil müəssisə-
sinə Nəsiminin adını verilmiş, Bakı və Sumqayıtda Nəsimi adına 
mədəniyyət və istirahət parkları salınmışdır. 1973-cü ildə Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutuna Nəsimi-
nin adı verilmişdir. 

Yuxarıda qeyd etmişdik ki, Nəsimi irsinə münasibət ziddiy-
yətli və mürəkkəb olmuşdur. Şairin əsərlərinin tədqiqi və nəşri 
istiqamətində əvvəlcə Türkiyədə, daha sonra Avropada, Rusiya-
da müəyyən addımlar atılmışdır. Lakin Sovet Azərbaycanında 
Salman Mümtazın tərtibatı ilə nəşr edilən Nəsimi divanının nəş-
rindən, bir-iki kiçik tədqiqat materialı nəzərə alınmazsa, XX əs-
rin 70-ci illərinə qədər Nəsimi, demək olar ki, az yada salınmış-
dır. Ancaq bir istisna var! Azərbaycan mühacirləri, mühacirət 
mətbuatı ideyaları, əqidəsi ilə, milli dilə, milli dəyərlərə, amalı-
na sədaqəti, mərdliyi, mübarizliyi ilə onlara doğma olan Nəsimi 
şəxsiyyəti və irsini yüksək dəyərləndirmişlər. 1993-cü ildə 
dünya şöhrətli türkoloq, istiqlal mücahidi prof. Əhməd Cəfəroğ-
lunun redaktorluğu ilə İstanbulda “mədəni sahədə araşdırmalar 
aparmaq, türk tarixinin hələ aydınlaşmamış nöqtələrini işıqlan-
dırmaq, Azərbaycansevərlərə bu Vətəni tanıtmaq məqsədi və qa-
yəsi ilə” nəşrə başlayan ədəbi-elmi, tədqiqat məcmuəsi “Azər-
baycan yurd bilgisi”nin 11-12-ci nömrələrində M. Şakir adlı 
müəllifin “Azəri şairi Nəsiminin namına müqəyyət (bağlı – 
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T.A.) basılmamış parçalar” adlı məqaləsi dərc edilmişdir. Yazı-
dan aydın olur ki, müəllif 15 ildən çox bir müddətdə cünglərdən 
(aşıq şeiri ilə yanaşı, az da olsa, qəzəl nümunələrinin yazıldığı 
dəri üzlü dəftərçələr – T.A.) topladığı klassik ədəbiyyatın Yunus 
Əmrə, Niyazi Misri, Aşıq Ömər, Yesari və Haki kimi nümayən-
dələrinə məxsus nümunələri araşdırmaqla məşğuldur. Tədqiqatçı 
məqaləsində yazır: “Nəsimi XIV əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 
böyük bir şəxsiyyəti, təsirlərinin vüsət və davamı etibarı ilə də 
bütün türk ədəbiyyatının yüksək müməssillərindən (nümayəndə-
lərindən – T.A) biridir. Bu baxımdan ona aid hənuz basılı olma-
yan bir neçə şeirin nəşri, bu sahədə əhəmiyyətlə tələqqiyə dəysə, 
gərəkdir. Bizim müxtəlif cünglərdə və bəzi nəşrlərdə “Nəsimi” 
namına müqəyyət bulduğumuz şeirlərin sayı 60-a yaxındır. Şu 
qədər ki, bu şeirlərdən bir qismi şairin mətbu divanında müqəy-
yət isə də, bəziləri mündəric (yer almış, dərc olunmuş – T.A.) 
deyildir. Bununla bərabər, divanda hasil olanlarla bizim bul-
duqlarımız arasında da ufaq-təfək bəzi fərqlər mövcuddur”. Da-
ha sonra tədqiqatçı alim M.Şakir İstanbulda nəşr olunan Nəsimi 
divanına düşməyən bir neçə qəzəl ilə bağlı müəyyən müddəalar 
irəli sürür, üzə çıxardığı tuyuqlardan sitatlar gətirir və şairin 3 
qəzəlini oxucuların diqqətinə təqdim edir. Müəllifin mülahizələ-
rində müəyyən mübahisəli məqamlar olsa da, məqalə həm nəsi-
mişünaslığın tarixini öyrənmək, həm də Azərbaycan mühacirət 
mətbuatının mövzu, ideya və mühərrirlərini araşdırmaq və 
düzgün dəyərləndirmək nöqteyi-nəzərindən bu gün də aktuallı-
ğını, əhəmiyyətini saxlamaqdadır. 

 1949-cu ilin fevralında Ankarada yaradılan Azərbaycan 
Kültür və Dayanışma Dərnəyinin 1952-ci il aprelin 1-dən etiba-
rən “Azərbaycan” adlı jurnalı nəşrə başladı. “Birlik – Dirilikdir” 
şüarı ilə çıxan jurnal birinci nömrəsindəki "Nəşrə başlarkən" adlı 
baş məqalədə "Hər bir türk irqinin və qanının icabı olaraq yaxın 
və uzaq qardaşlarını, heç olmazsa, kültür baxımından tanımaq, 
öyrənmək, tanıtmaq və öyrətməkdə mükəlləfdir" deyə bəyan etsə 
də, çox keçmir ki, jurnal istiqlal uğrunda ideoloji mübarizəyə 
başlayır. Uzun illər jurnalın baş redaktoru kimi fəaliyyət göstər-
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miş Əhməd Qaraca yazırdı ki, "Azərbaycan"ın bütün nömrələri 
bir yerdə Azərbaycan haqqında bir ensiklopediyadır. "Azərbay-
can" türk kültür dərgisi mütləq milli davamıza xidmət etdiyinə 
görə bir abidə olaraq əbədiyyən yaşayacaqdır. 

 Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi müntəzəm şə-
kildə milli-mənəvi, ədəbi-mədəni sərvətimizin yaradıcılarına, o 
cümlədən Nəsimiyə həsr olunmuş toplantılar, digər tədbirlər ke-
çirmiş, “Azərbaycan” jurnalı isə mövzu ilə bağlı materiallar dərc 
etmişdir. Prof. İsmayıl Hikmət Ərtaylanın (1889–1967) “Nəsi-
mi” (1958-ci il, №80-81, səh. 14–19; 1959-cu il, №82-83, səh. 
13–17; №85, səh. 22–25); Yunus Lənkəranlının “Nəsimi (1369–
1417)”, (1987-ci il, №259, səh. 53–59) sərlövhəli məqalələr, elə-
cə də “Nəsimi haqqında konfrans”, (1958-ci il, №80-81, səh. 13-
14 ), “Nəsimi 600. Doğum Yıldönümündə anıldı” (1973-cü il, 
№208, səh. 54) adlı yazılar maraq doğurur. Jurnal Nəsimi haq-
qında məqalələrlə kifayətlənməmiş, qüdrətli söz ustasının əsərlə-
rindən də “Nəsimidən” rubrikası ilə nümunələr də dərc etmişdir 
(1973-cü il №208, səh. 25). Həyatı və yaradıcılığı ilə Azərbay-
cana sıx tellərlə bağlı olan prof. İsmayıl Hikmət Ərtaylanın 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, təhsili qarşısındakı xidmətlərini 
xüsusi vurğulamaq və dəyərləndirmək lazımdır. O, divan və tən-
zimat ədəbiyyatı şair və yazıçıları, o cümlədən Azərbaycanın 
görkəmli ədəbiyyat, elm, və dövlət xadimlərindən Şah İsmayıl 
Xətai, Murtuzaqulu xan Zəfər, Həsən xan Şamlu haqqında də-
yərli monoqrafiya, məqalələr qələmə almışdır. 

Uzun illər boyu Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti, təhsi-
li, eləcə də mühacirətdəki mədəni irsimizin araşdırılması ilə fəal 
və fədakarcasına xidmət göstərən Ömər Özcan prof. İsmayıl 
Hikmət Ərtaylan haqqındakı məqalələrinin birində yazır: “Azər-
baycan hökuməti Türkiyə hökumətindən müəllimlik istədiyinə 
görə 1923-ün aprelində Maarif Nazirliyi onu Bakıya göndərib. 
Bakı Universiteti ilə Bakı Teatr Məktəbində türk ədəbiyyatı tari-
xi müəllimi, Bakı Pedaqoji İnstitutunda, Bakı Darülmüəlliminin-
də Qərb ədəbiyyatı tarixi və sənət tarixi müəllimi, 1924-ün sent-
yabrından Bakı Universiteti ədəbiyyat fakültəsinin dekanı işlə-
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yib. 1927-nin iyulunda Bakı Universiteti Ali Şurasının qərarı ilə 
professorluğa yüksəldilib. Professorluq dissertasiyası olan 
"Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi" adlı əsəri Bakıda nəşr edilib. 
1927-nin dekabrında Ankaraya dönüb”. Ömər bəy prof. İsmayıl 
Hikmət Ərtaylanın Azərbaycanda olduğu illərdə yazdığı ("Türk 
ədəbiyyatı tarixi" (1-ci cild, 1-ci hissə. Bakı, Azərnəşr, 1925, 
13+285 s.; "Türk ədəbiyyatı tarixi", 2-ci cild, 2-ci hissə. Bakı, 
Azərnəşr, 1925, 698+46 s.; "Türk ədəbiyyatı tarixi", 3-cü cild, 3-
cü hissə. Bakı, Azərnəşr, 1925, 1067+15 s.; "Türk ədəbiyyatı ta-
rixi (Osmanlı qismi. 1908-1918)". Bakı, Azərnəşr, 1926, 7+387 
s. (Türk Tarix Qurumu bu əsərin yeni basımını nəşr proqramına 
salıb); "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Mənşəyindən 1905-ə qə-
dər" (professorluq dissertasiyası). Bakı, Azərnəşr, 1928, 458 s.) 
əsərlərin adlarını sadaladıqdan sonra yazır: “Bunu da bildirməli-
yəm ki, Azərbaycanda olduğu müddətdə İsmayıl Hikmətin yerli 
mətbuatda, özəlliklə "Maarif və mədəniyyət" və "Şərq qadını" 
dərgilərində çoxlu şeirləri və elmi məqalələri dərc olunub. Hə-
min yazıların toplanaraq bir kitab halında çapı indiki gənc nəslə 
də çox faydalı olardı”. Bolşeviklərin təqiblərindən təngə gələn 
İsmayıl Hikmət Azərbaycanla bağlı xatirələrini illər sonra 
"Azərbaycanda dörd il yarım" adlı bir məqaləsində Almaniyanın 
Münhen şəhərində çıxan "Dərgi" adlı jurnalda ("Dərgi" jurnaı, 
1958, №13, s. 84–92) nəşr etdirmişdir. Yeri gəlmişkən qeyd 
edək ki, 1953-cü ildə Almaniyanın Münhen şəhərində ABŞ-ın 
yaratdığı SSRİ-ni Öyrənmə İnstitutu tərəfindən buraxılan “Dər-
gi” jurnalının nəşrində azərbaycanlı mühacirləri fəal iştirak et-
mişlər. Jurnala bir müddət Mirzə Bala Məhəmmədzadə redak-
torluq etmişdir. Mirzə Bala, Ceyhun Hacıbəyli, Süleyman Təki-
nər, Məhəmməd Əmircan, Əli Azərtəkin kimi mücahidlər bu 
jurnalda çıxış etmiş, sovet rejimi və kommunist ideologiyasına 
qarşı mübarizə aparmış, milli müstəqillik problemi ilə bağlı mə-
qalələr yazmışlar. Göründüyü kimi, Vətənimizin taleyi üçün ni-
garan olan, onun istiqlalını düşünən prof. İsmayıl Hikmətin 
Azərbaycan mücahidlərinin fəal iştirakı ilə buraxılan “Dərgi” 
jurnalında çıxış etməsi təsadüfi deyil. 

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 186

 Ömər Özcanın üzə çıxardığı yuxarıda adını çəkdiyimiz hə-
min xatirədə İsmayıl Hikmət Bakıdakı fəaliyyəti, kommunistlə-
rin ona və silahdaşlarına qarşı düşmən münasibətindən və onla-
rın hər vəchlə Azərbaycandan çıxarılmasına çalışmalarının, 
Türkiyəyə dönmək məcburiyyətinin səbəbini açıqlayır: “Bu su-
rətlə, türk kültürünə, türk ənənə və birliyinə, türk tarixinə xidmət 
edən türkiyəli türklərin Azərbaycan və sair türk ölkələrindən 
çıxmaları və bu birliyi bu surətlə qırmaları çarəsinə baş vur-
muşdular. Nitəkim türkiyəli professor və müəllimlərin sovet 
hüdudlarından çəkilmələrinin ardınca bunların buraxdıqları 
bütün əsərləri və bütün izləri məhv etməyə qalxışmışlar. Mənim 
bu tərz hərəkətimə "hikmətizm" adını vermişlər, ruscaya da 
tərcümə etmək istədikləri bütün əsərlərimi yandırmışlar və əsl 
canlı əsərlərimi – milli qayə, milli kültür, milli vüqar və milli 
şüurlarla yetişmiş olan yüzlər və yüzlərcə gəncləri darmadağın 
və pərişan etmişdilər. Budur milli tərbiyə, milli kültür, milli dil 
və milli ədəbiyyata yardım vəd edən siyasətin iç üzu!” 

Göründüyü kimi, prof. İsmayıl Hikmət Ərtaylanı “Azərbay-
can” jurnalına bağlayan həm Azərbaycan, Nəsimi sevgisi, peşə-
sinə, məsləyinə sədaqəti olmuşdur. Prof. İsmayıl Hikmət Ərtay-
lan həm də “Azərbaycan” dərgisində “Nəsimi” adı ilə dərc olu-
nan irihəcmli yazısında Nəsiminin həyat və yaradıcılığı, dövrün 
ədəbi axın və cərəyanları, poeziyanın tanınmış simaları, Nəsimi-
nin sənətkar kimi formalaşmasında rolu olan, eyni zamanda 
böyük şairin təsiri ilə yazan, onun cazibəsindən çıxa bilməyən 
sənətkarlar haqqında dövrün sənətkarlarını maraqlandıran, 
düşündürən mövzu və problemlər barədə mənbələrə əsaslanaraq, 
sənədlərdən, bədii nümunələrdən sitat gətirərək bəhs edir. Təd-
qiqatçı Nəsiminin dili haqqında geniş söz açır, fars və ərəb dili-
nin ədəbi meydanda əsrlərlə hegemonluq etdiyi bir mühitdə ya-
radıcılığı sayəsində, o cümlədən “heca vəzni ilə xalq üçün ana 
dilində türkcə yazdığı mənzumələrlə” “mümtaz bir mövqeyə 
yüksəldiyini, istər öz zamanında, istərsə də özündən sonra təqlid 
olunan, əsərlərinə nəzirələr yazılan bir ustad mərtəbəsinə çıxdı-
ğını” qeyd edir. Prof. İsmayıl Hikmət Nəsiminin hürufiliyin əsa-
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sını qoyan təbrizli müəllimi Fəzlullah Nəimiyə qədər meyil, ma-
raq göstərdiyi, məzhəb və təriqətlərə, o cümlədən Şeyx Şibiliyə, 
Mənsur Həllaca bağlı olduğunu, bir müddət sonra isə Həzrəti-
Əliyə vurğunluğu, hətta “Əlinin allahlığını qəbul etdiyini” yazır 
və fikirlərini Nəsimidən verdiyi parçalarla əsaslandırır. Tədqi-
qatçı Nəsiminin Fəzlullah Nəiminin görüşlərini qəbul etdikdən 
sonra bu ideyaların alovlu, ardıcıl və öldürülənə kimi qatı tərəf-
darı və təbliğatçısına çevrildiyini yazır: “Filhəqiqə (həqiqətən – 
T.A), Nəsimi Fəzlullaha olan bağlılığını, ölüncəyə qədər dərviş-
liyini onun ideyalarının missionerliyini həyata keçirməklə isbat 
etmişdi. Fəzlullahın təlqinlərinə candan elə bağlanmış, qəlbən 
elə inanmışdı ki, mürşidinin ölümündən sonra müridlərindən hər 
birinin bir küncə çəkilib görünməz olduqları zaman o, diyar-di-
yar dolaşaraq, şeirlər yazaraq, özünə qapanaraq həyatını tama-
milə fəda etmişdi”. 

Tarixdə ilahi eşq, gözəllik  nəğməkarı kimi silinməz iz bu-
raxmış Nəsimi, eyni zamanda əqidə uğrunda sarsılmaz mübariz 
simvoluna çevrilmişdir. Təsadüfi deyil ki, onun haqqında xalq 
sevgisindən doğan təsirli və maraqlı əfsanələr, rəvayətlər yaran-
mış, dillərdə dastan olmuşdur. Məqalədə prof. İsmayıl Hikmət 
də Nəsiminin ölümü ilə bağlı məşhur və təsirli rəvayətlərin biri-
ni nəql edir: “Hələb şəhərində gənc bir hürufi Nəsiminin bir qə-
zəlini uca səslə oхuyur. Onun bu hərəkəti məmurların xoşuna 
gəlmir və gənci həbs edirlər. Sorğu-sual başlayır. O, qəzəlini 
özününkü olduğunu söyləyir. Ruhanilərin fitvası ilə gənci dar 
ağacından asılmağa məhkum еdirlər. Hadisədən хəbər tutan Nə-
simi özünü cəza mеydanına yеtirir, qəzəlin müəllifinin asılmağa 
məhkum olunan yox, özü olduğunu bildirir. Ruhanilər onun 
hürufi mürşidi olduğunu öyrənib, diri-diri soyulmasına fitva vе-
rirlər. Dərisi soyularkən qan itirən şairin saraldığını görən ru-
hanilərdən biri kinayə ilə soruşur: “Sən ki, həqsən, bəs niyə rən-
gin saralır?” Əzab içində qovrulan Nəsimi özünəməxsus təmkin 
və qürurla: “Mən əbədiyyət üfüqlərində doğan еşq günəşiyəm. 
Günəş batanda saralar”, – dеyə cavab vеrir. Bu rəvayətdə bеlə 
bir qеyd də var ki, guya şairin ölümünə fitva vеrən ruhani dе-
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mişdi: “Bu o qədər məlundur ki, qanından hara düşsə, kəsib at-
maq lazımdır. Təsadüfən şairin qanından bir damcı həmin ruha-
ninin barmağına sıçrayır. Camaat ondan barmağının kəsilməsi-
ni tələb еdir. O isə: “Mən sözgəlişi dеmişəm”, – cavabını vеrir. 
Bu zaman al-qan içində olan şair:     

           
Zahidin bir barmağın kəssən, dönüb həqdən qaçar, 
Gör bu gеrçək aşiqi sərpa soyarlar, ağrımaz, 
 

 – dеyərək can verir. 
Bədəni parça-parça edilmiş Nəsiminin tikələri ona, onun 

ideyalarına rəğbət bəsləyən bəzi qonşu dövlətlərin hökmdarları-
na göndərilir. Tədqiqatçı haqlı olaraq qeyd edir ki, işin içində di-
yanətdən ziyadə siyasətin olduğu görünür. 

Məqalənin sonuna doğru prof. İsmayıl Hikmət yazır: 
“Vaxtı ilə Bakı Universitetində ikən yazmış olduğumuz “Azər-
baycan ədəbiyyatı tarixi”ində onun haqqında söyləmiş olduğu-
muz bu sözləri təkrar etməklə yazıma son vermək istəyirəm: 
bundan altı əsr əvvəl yaşamış bir şairin istifadə etdiyi bu 
türkcə bu gün heyrətlə qarşılanmağa dəyəcək dərəcədə səlis və 
təmizdir. Ondan sonra gələn və türk ədəbiyyatında səmimiyyət 
və rübabiliyilə (lirikasıyla) yüksək bir mövqe tutan Füzuli Nəsi-
minin sənətdə də, hicran və ələmdə də, yəs (üzüntü – T.A.) və 
məlamətdə də şagirdidir, feyzini ondan almışdır”. Daha sonra 
tədqiqatçı müəllifi olduğu kitabdan bir qədər də bəhs edərək, 
məqaləsini yekunlaşdırır. 

 “Azərbaycan” jurnalının Yunus Lənkəranlının “Nəsimi” 
adlı məqaləsi də (1987-ci il, №.259, səh. 53–59) maraqla oxu-
nur. Müəllif Nəsimini ümumtürk şeirinin ilk təmsilçilərindən, 
Azərbaycan yazılı şeir nümayəndələrindən ən önəmli biri”, 
“Azərbaycan, Anadolu, Orta Asiyada tanınan və təsəvvüf şeiri 
üzərində dərin izlər buraxan böyük bir şair” kimi təqdim edir. 
Nəsiminin tərcümeyi-halı, uşaqlıq, gənclik illəri, təhsili, dünya-
görüşünün, baxışlarının formalaşdığı mühit, müəllimi Fəzlullah 
Nəimi ilə tanışlığı, hürufiliyin mahiyyəti, dövrünün sənətkarları 
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haqqında geniş məlumat verən müəllif yeri gəldikcə bu məsələ-
lərlə bağlı yürüdülən fikir və mülahizələrə münasibət bildirir. 
Nəsiminin Azərbaycan poeziyasının inkişafında, ədəbi dilimizin 
zənginləşməsindəki rolundan yazan Yunus Lənkəranlı şairin 
klassik poeziyanı mükəmməl bildiyini, atalar sözü, nağıl və das-
tanlardan ilham aldığını, məhz bunlara görə də şeirlərinin üslub-
ca son dərəcə gözəl, dilinin axıcı, canlı, sadə olduğunu xüsusi 
vurğulayır. Nəsimi yaradıcılığının iki başlıca mövzu – sufi-hüru-
fi və dünyəvi şeirlər üzrə təsnifatını aparan tədqiqatçı, şairin ir-
sindən gətirdiyi çoxsaylı sitatlarla onun əsərlərini təhlil edir və 
dəyərləndirir. Məqalənin sonunda müəllif şairin Türkiyə və 
Azərbaycandakı tədqiqatçılarının adlarını çəkir, Nəsiminin doğ-
ma Vətənində xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı həyata keçi-
rilən tədbirləri qeyd edir. 

Beləliklə, bu qənaətə gəlmək olar ki, mühacirət mətbuatının 
həm mədəni xəzinə, həm də sarsılmaz ideya mənbəyi olan Nəsi-
mi irsinə və yaradıcılığına tez-tez müraciət etməsi təbii idi. Xal-
qımızın azadlığı, istiqlalı uğrunda mücadiləni, onun milli-mənə-
vi dəyərlərini, dilini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini tanıtmağı, 
təbliğ etməyi özünün əsas vəzifəsi hesab edən mühacirət mət-
buatı öz ilhamını məhz bəşər sivilizasiyasının möhtəşəm sənət 
abidəsi – “Kitabi-Dədə Qorqud” eposundan, dünya ədəbiyyatı 
xəzinəsinə nadir incilər bəxş etmiş Nizami, Xaqani, Füzuli kimi 
qüdrətli sənətkarların əsərlərindən, o cümlədən Nəsimi irsindən 
alırdı. 
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Əminə Yusifqızı  
 

NƏSİMİ ÜLVİYYƏTİ 
 

Bu il Azərbaycanda olduqca fərqli, zaman ötdükcə unudul-
mayacaq, daim yaddaşlarda yaşayacaq bir ildir. Çünki düşüncə 
ili, şeir, poeziya ilidir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İma-
dəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illik yubileyi münasibə-
tilə imzaladığı müvafiq Fərmanla xalqımızın, dövlətimizin bu 
böyük şairinə ehtiramını, hörmət və məhəbbətini ifadə edib. 

Doğrudan da, olduqca fərəhli və qürur doğuran bir Fərman-
dır. Çünki Azərbaycanın klassik, əzəmətli, böyük düha sahibi 
sayılan mütəfəkkir şairləri içərisində İmadəddin Nəsiminin yeri 
və mövqeyi ayrıdır. Əgər dahi Nizamini Azərbaycan xalqı filo-
sof, qüdrətli qələm sahibi, ən gözəl məhəbbət və tarixi əsərlərin, 
Məhəmməd Füzulini poeziya səmasında doğan bir günəş, Şah 
İsmayıl Xətaini doğma ana dilinə aşiq olan, bu dili və dilin mən-
sub olduğu xalqı göylərə qaldıran bir şair kimi tanıyırıqsa, say-
dığım əksər məziyyətlər, haqqında söz deməyə çalışdığım Nəsi-
midə də var, lakin bu qüdrətli söz sahibində heç bir dühada ol-
mayan fərqli bir özəllik də var. Bu da Seyid İmadəddin Nəsimi-
nin üsyankar ruhlu, öz əqidəsi uğrunda canından keçən, 48 ya-
şında səmavi mükəmməlliyin zirvəsinə qalxan bir filosof şair ol-
masıdır. 

Nəsimi adı çəkilərkən şeiri, sənəti sevən xalqımızın hər bir 
nümayəndəsinin gözündə həyatı boyu öz əqidəsi və amalından 
dönməyən, bir barmağı kəsilərsə, dönüb həqdən qaçan zahidlə-
rin fövqündə başı göylərə ucalan məğrur, dar ağacından asıldıq-
da belə sınmayan, ruhu əzilməyən bir şair, bir böyük İnsan can-
lanır. 
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Nəsimi novator şairdir 
O, Azərbaycanın klassik poeziyasını məzmun və ideya, o 

vaxta qədər rast gəlinməyən ədəbi janrlarla zənginləşdirmiş, öz 
əsərləri ilə poeziyaya yeni nəfəs, yeni çalarlar gətirmişdir. Qey-
də dəyər ki, Nəsimiyə qədər anadilli ədəbiyyatımızın bir çox nü-
mayəndələri fəlsəfi məzmunlu qəzəllər yazmış, lakin onların heç 
biri Nəsiminin fəth etdiyi zirvəyə qalxa bilməmişlər. 

Şairin “Sığmazam” rədifli qəzəli klassik ədəbiyyatımızda 
yeni bir səhifə, hamının asanlıqla dərk edə bilmədiyi, amma öz 
məzmununa görə fəlsəfi fikrin ən dərin qatlarına enə bilən, insan 
qəlbinə nüfuz edən bir poeziya nümunəsidir. Nəsimi: 

 
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam, 
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam. 
 
Ərş ilə fərşü kafü nun, məndə bulundu cümlə çün, 
Kəs sözünüvü əbsəm ol, şərhü bəyana sığmazam. 
 
Nəsimi lirikasında insana məhəbbət, insan şəxsiyyətinin 

azadlığı mövzusu başlıca yer tutur. Şairin novatorluğu buradan 
qaynaqlanır ki, o, “qiblə” adlandırdığı insanı alçaldan, onun 
azadlığını buxovlayan feodal-dini əsarət əleyhinə üsyan edirdi, 
alovlu etiraz səsini qaldırırdı. Nəsimi insanı yaradıcı bir varlıq 
kimi ucaldır, hətta “məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığ-
mazam”, “həqq-təala adəm oğlu özüdür”, “ənəlhəq” deyə onu 
ilahi məqama yüksəldirdi.  

Şairin lirik “mən”i elə bir poetik aləmdir ki, bütün Kainatın 
sirləri onda gizlənmişdir. O, əzəli və əbədidir, dünyada müxtəlif 
şəkillərdə təzahür edir. İnsan zəkasının varlığın sirlərini açmağa 
qadir olduğuna inanan şair İnsanı özünü dərk etməyə çağırırdı. 

Nəsiminin lirik qəhrəmanı düşünən və duyan bir aşiqdir. 
Saf və yüksək bir sevgi onu kamala çatdırır, əqli və irfani gözəl-
liklər onun başlıca xüsusiyyətləridir. Şairin təsvir etdiyi aşiq ali 
bir eşq yolunu tutub. Onu cəzb edən, düşündürən Kainatın mə-
həbbətdən yaranması, dünya və varlığa rövnəq verən ilahi bir 
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qüvvənin nurudur. Nəsimi Həllac Mənsur kimi nəfsə qalib gəlib 
“ənəlhəq” deyərək, ruhən öz idealına qovuşmağı böyük insan 
adının təsdiqi kimi başa düşür, “haqqa, gerçəkliyə uyğun mə-
nəm, puç deyiləm, haqqam” deməklə özünü Tanrısı ilə vəhdətdə 
görürdü. Buna görə də bu ifadəni “mənəm Allah” mənasında ba-
şa düşmək doğru deyildir. 

Nəsimi poeziyasına daha dərindən bələd olduqca, misrala-
rın fəlsəfi yükünü, fikir qatlarını açdıqca insan anlayır ki, onun 
vəsf etdiyi aşiq daim haqqı özündə duyur və tapır. Haqqı özündə 
tapmaq… Bu isə həqiqəti, gerçəkliyi bulmaq, ona yetişmək de-
məkdir. Gəlin bu poeziyanın fikir dalğalarında şairin daxili, 
mübhəm dünyasına səyahət edək. Onda bilərik ki, ən böyük hə-
qiqət öz varlığında ali bir qüvvənin əbədi və əzəli keyfiyyətlərini 
duymaq, aşkarlamaq, həm də həqiqəti, ucalığı və ülviyyəti görən 
gözə malik olmaq xoşbəxtliyi deməkdir. Şairə görə, əslində, hə-
qiqəti görən bəsirət gözü də insanın üzündə Allahı görən, sezən 
gözdür. 

Bütün bunlar isə bir daha aydınlaşdırır ki, şair Nəsimi sovet 
alimlərinin dediyi kimi, heç də Allahsız, ateist deyildi, o, Alla-
hın varlığına, əbədi və Uca bir varlıq olduğuna inanırdı. Nəsimi: 

 
Bütxanə ilə Kəbəyi surətdə fərq edən  
Mənidə baliğ olmamış ol, gərçi pirdir. 
 
Nəsiminin anadilli şeirləri bu dahinin bizlərə ən böyük 

töhfəsidir 
Böyük ədəbiyyatşünas-alim, məşhur tədqiqatçı Salman 

Mümtaz şairin anadilli poeziyası barədə belə yazır: “Nəsiminin 
öz əsrində Azərbaycan ləhcəsi ilə yazılmış miniatürlü bir divanı 
da mövcud imiş ki, o qocaman divandan yalnız 10 səhifə əlimizə 
keçmişdir. Xoşbəxtlikdən, o səhifələrdə həm şairimizin şəmayüli, 
həm də əsl imlamızla yazılmış bir neçə qəzəli mövcuddur ki, on-
lar da klişe edilərək bu divana köçürülmüşdür. Miniatürlərin 
əsilləri isə tərəfi-acizanəmizdən türkoloji qurultayına bir yadi-
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gar olmaq üçün “Kommunist” qəzeti kitabxanasına hədiyyə 
edilmişdir”. 

Nəsiminin anadilli şeirləri, ayrıca qəzəlləri ilk növbədə dili-
mizdə bu gün də işlənən milli sözlərin bolluğu ilə seçilir. Bu qə-
zəllərdə hər bir misra və bənd özünün orijinallığı, oynaqlığı, di-
limizə yatımlılığı ilə seçilir. Şairin anadilli şeirləri olduqca musi-
qilidir, sanki bu qəzəllər başdan-başa musiqi ilə doludur, onunla 
məlahət mülkünə qədəm qoymuşdur. Nəsiminin elə qəzəlləri 
vardır ki, onları oxuyanda Azərbaycan xalqının ən qədim və 
zəngin sərvəti olan muğam dünyasına daxil olursan, şair muğa-
mımızı o qədər dərindən bilir, o qədər ürəkdən sevir ki, oxucula-
rına muğamın dəstgahlarını, şöbələrini, hətta ruhunu belə çatdı-
rır, onu beyinlərə, ürəklərə nəql edir. Gəlin, birlikdə onun bir qə-
zəlinin daxilində gizlənən, qəlb dünyamızda sərgilənən ulu, unu-
dulmaz, indi də ləzzətlə dinləyib feyziyab olduğumuz muğam 
dünyasına qulaq tutaq, ruhumuzu dilləndirək: 

 
Həsrət yaşı hər ləhzə qılır bənzimizi saz, 
Bu pərdədə kim, nəsnə bizə olmadı qəmsaz. 
 
“Üşşaq” meyindən qılalı işrəti “Novruz”, 
Ta “Rast” gələ çəngi-“Hüseyni”də sərəfraz. 
 
Ba “Çargah”ı lütf qıl, ey hüsnü “Büzürgi”, 
“Kuçik” dəhənindən bizə, ey dilbəri-«Tənnaz». 
 
“Zəngulə”sifət nalə qılam zar “Segah”a, 
Çün əzmi-“Hicaz” eyləyə məhbubi-xoşavaz. 
 
Ahəngi-“Sifahan” qılır ol nami-“Əraqi”, 
“Rəhavi” yolunda yenə canım qıla pərvaz. 
 
Könlümü “Hisar” eylədi ol ruhi-“Mübarğə”, 
Gəl olma “Müxalif” bizə, ey dilbəri-“Şəhnaz”. 
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Çün “Şur”ə gəlib eşq sözün qıla Nəsimi, 
Şövqündən anın cuşə gəlir Sədiyi-Şiraz. 
 
İmadəddin Nəsiminin Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında, 

zənginləşməsində, dilin yeni məzmun və formalara qovuşmasın-
da misilsiz, təkrarolunmaz rolu olmuşdur. Artıq yuxarıda misal 
gətirdiyimiz Azərbaycan muğamatının sirli dünyasını gözlər 
önündə sərgiləyən qəzəldə olduğu kimi, onun anadilli şeirləri di-
lin sadəliyi, axıcılığı, xalq ruhuna yaxınlığı, şəffaflığı, təmizliyi 
ilə seçilib fərqlənir. Bu isə azman Azərbaycan şairinin xalqımı-
zın ruhuna, canlı ümumxalq dilinə söykənməsi, bu saf və tükən-
məz qaynaqdan sevərək, doymadan, usanmadan bəhrələnməsi-
dir. Onun anadilli qəzəlləri həm də daxili, bənzərsiz ritmi, insan 
qəlbinə anında nüfuz etməsi və yüksək obrazlılığı ilə qəlblərdə 
yaşayır. 

Ona görə də Nəsimi Azərbaycanın bədii-fəlsəfi fikir və ədə-
bi dil tarixində yüksək məqam sahibidir və şairin ədəbi irsi 
Azərbaycanda ən çox araşdırılan və tədqiq olunan, nəşr edilən 
klassik sənətkarlar sırasındadır. Heç təsadüfi deyil ki, AMEA-
nın Dilçilik İnstitutu bu böyük Azərbaycan şairinin adını daşıyır. 

 
Böyük sufi şair  
Dünyada mövcud olan bütün böyük sufilər kimi Nəsimi də 

öz yaradıcılığında Allahla İnsan arasında ünsiyyətin olmasına ina-
nırdı və öz əsərləri ilə başqalarını da buna inandırmağa çalışırdı. 

Nəsimi həm də digər hürufilər kimi Allahla İnsan arasında-
kı gözəgörünməz yolu hər kəsin keçə biləcəyinə inanırdı. 

Onu da qeydə dəyər ki, Nizami, Füzuli, Nəsimi yaradıcılığı 
nəinki Azərbaycan, bəlkə, bütün dünya mədəniyyəti tarixinin 
parlaq səhifəsini təşkil edir. Nəsiminin təmiz Azərbaycan dilin-
də qələmə aldığı ölməz əsərləri təkcə Azərbaycan deyil, bütün 
türk dünyasının bədii-fəlsəfi düşüncə tarixinin guşə daşı sayıla 
bilər. İnsanlığın yüksəlişi və səadəti isə məhz ulu şair Nəsiminin 
əsərlərində öz parlaq təcəssümünü tapmışdır.  
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Məlumdur ki, İntibah dövründə iqtisadi, ictimai və siyasi 
məsələlərdə olduğu kimi, bədii sənətlərdə də insan fikrini kəskin 
surətdə real varlığa çəkirdi. Bu mənada dahi şairimiz Nəsimi  
realist təsvir üsulunun gözəl nümunələrini yaradaraq xalq yara-
dıcılığında, aşıq poeziyasında, xalqın məhəbbət və qəhrəmanlıq 
dastanlarında öz ali ideyalarının izini qoyur; xalqın məişətini, 
sənətini, daxili varlığını təsvir edən əsərlərlə 48 yaşında Yaxın 
və Orta Şərqdə ədəbi məktəb yaradır. Amalı, əqidəsi uğrunda şə-
hidlik zirvəsinə yüksəldikdən sonra indiki Türkiyə, İran, 
Türkmənistan, Özbəkistan kimi ölkələrdə məşhurlaşır, onun 
ölməz əsərləri bu torpaqlarda yaşayan söz və hikmət adamları 
tərəfindən sevə-sevə oxunur, yayılır. 

Nəsimi sözü, təfəkkürü, yaradıcılığı, düşüncəsi ayrıca, fərq-
li bir dünyadır, bir ədəbi məktəbdir. Onu nə qədər ömrümüz var-
sa oxusaq, dərk etsək, dünyasına qədəm bassaq, yenə də yaradı-
cılıq xəzinəsində açılmamış səhifələr, oxunmamış, dərk edilmə-
miş mənalar qalacaqdır. 

Cənab Prezident İlham Əliyevin ilimizi böyük şairin şərəfi-
nə adlandırması da məhz bu baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb 
etməklə, Nəsimi irsinin öyrənilməsi, dərk edilməsi baxımından 
olduqca fərəhli və qürurdoğuran tarixi olaydır. 
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Əbülfət Ədilov  
 

QƏLBİ NURLA NURLANMIŞ 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 
anadan olmasının 650 illiyi münasibətilə şairin yubileyinin 
Azərbaycan Respublikasında dövlət səviyyəsində geniş qeyd 
edilməsi barədə 15 noyabr 2018-ci il tarixdə sərəncam imzala-
mış və digər bir fərmanı ilə 2019-cu ili “Nəsimi ili” elan etmiş-
dir. Tarixi-mədəni dəyərlərimizə, xüsusən, Nəsimi irsinə yüksək 
münasibətinə görə bütün Nəsimisevərlər adından hörmətli Prezi-
dentimizə minnətdarlığımı bildirirəm. 

Nəsimi və onun səviyyəsində olan digər mütəfəkkirlər mil-
lətimizin mənəvi sərvəti olub, bu millətin dünyaya çıxışı və tanı-
dılmasında xüsusi dəyərə malikdirlər. Söz yox ki, Azərbaycan 
bu gün dünyada öz maddi sərvətləri ilə də tanınır. Ancaq hamıya 
yaxşı məlumdur ki, maddi dəyərlər istifadə olunduqca tükənir, 
mənəvi dəyərlər isə paylaşıldıqca, tanıdıldıqca yeni-yeni bəhrə-
lər verir. Bu mənada hörmətli Prezidentimizin sərəncamı Nəsi-
minin araşdırılıb-tanınmasına, tanıdılmasına və ölkəmizin 
hüdudlarından kənarlarda təqdim olunmasına stimul yaradır. 

Təsəvvüf fəlsəfəsindən bəhrələnən, sufi təriqətlərindən biri 
olan hürufiliyin mahiyyətini anlamaq üçün bəzi məsələlərə ay-
dınlıq gətirək. Çünki hürufiliyin sufizmə aid olmayan, ondan 
fərqli təlim kimi təqdim edilməsi hallarına çox təsadüf olunur. 

Təsəvvüf fəlsəfəsi VIII əsrdə Zünnun əl Misri və Abdullah 
Mühasibi tərəfindən yaradılmış, Cüneyd Bağdadi və Bayəzid 
Bistami tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Əslində, təsəvvüf əxlaq 
fəlsəfəsidir, xüsusi əxlaq normalarını təlqin edir. Cüneyd Bağda-
dinin müasiri Şümnun belə deyirdi: “Təsəvvüf maddi olaraq heç 
nəyə sahib olmamaqdır və heç kimin də onu özünə qul etməmə-
sidir”. 
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“Türk ədəbiyyatı” kitabında Əhməd Kabaklı təsəvvüfə ol-
duqca dolğun bir tərif vermişdir: “Təsəvvüf kökü islamiyyətə və 
şəriətə bağlı yüksək inam, fikir sistemi və yaşam tərzidir”. 

Bağdad sufilərinin ustadı sayılan Cüneyd Bağdadinin əl-
Qəzalinin yetişməsində təsiri oldu. XI əsrdə əl-Qəzali kəlam, 
fiqh (şəriət qaydaları) və təsəvvüfü birləşdirərək sufiliyi sistem 
halına gətirdi. Mühyiddin Ərəbi isə sufiliklə fəlsəfəni birləşdirə-
rək, “fəlsəfi təsəvvüfün” banisi oldu. Vəhdəti-vücud (varlıqların 
birliyi) fəlsəfəsi də Ərəbiyə məxsusdur. Bu fəlsəfəyə görə, yega-
nə bir varlıq var: Allah. Yerdə qalan hər şey ondan qopan zərrə-
lərdir. Ərəbi “La ilahə illəllah” (“Allahdan başqa Allah yoxdur”) 
kəlamına qarşı “La mövcuda illəllah” (“Allahdan başqa mövcüd 
yoxdur”) deyimini irəli sürmüşdür.  

Təsəvvüf fərdi konsepsiyalar üzrə inkişaf etdiyindən su-
fizmdə banilərinin adı ilə adlandırılan təriqətlər yaranırdı. Məsə-
lən: qadiriyyə (banisi: Əbdülqadir əl-Gilani (XII əsr)), bəktaşilik 
(banisi: Hacı Bəktaş Vəli (XII-XIII əsr)), yəsəviyyə (banisi: Xo-
ca Əhməd Yəsəvi (XIII əsr)); mövləvilik (banisi: Mövlana Cəla-
ləddin Rumi (XIII əsr)); nəqşbəndilik (banisi: Bəhaəddin Nəqş-
bəndi Buxarəvi (XIV əsr)) və s. 

Hürufiliyin banisi Fəzlullah bin Əbu Məhəmməd sufi şeyxlə-
rindəndir. Əslində, sufizmin yaranışından, xüsusən Hüseyn ibn 
Həllac Mənsurdan başlayaraq, bir çox sufidə hürufilik elementlə-
rinə çox təsadüf olunur. Ancaq hürufilik Fəzlullah Nəiminin sayə-
sində mükəmməl bir təlim kimi formalaşdı və tanındı. “Hüruf” 
sözü ərəb dilindən tərcümədə “hərflər” mənasını daşıyır. Bu təri-
qətin daşıyıcıları hərf və saylara müxtəlif rəmzi mənalar verir, in-
san sifətində 28 və 32 saylarını tapır və onları Allahın kəlamı olan 
Qurani-Kərimlə əlaqələndirirdilər. Nəsimi deyir: 

   
Bistü həştu sivi düdür ayəti-nitqi xuda,  
Görmüşəm eyni-əyani, məndədir həqq aşina. 
 
Beytdə Nəsimi 28 və 32 sayını Allah nitqinin əlamətləri 

saydığını ifadə edir. 
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Hürufilər bütün əşyaların adının və ümumiyyətlə, kəlamın 
və ayələrin hərflərin sayəsində yaranmasını əsas götürərək, hərf-
lərə böyük önəm verirdilər. Hərf və sayların mənalandırılması 
və bəzi hürufi rəmzləri mətnlərin çətin anlaşılmasına səbəb olur, 
nəticədə ancaq hürufilərin anlaya biləcəyi yeni bir “dil” (Nəsi-
minin təbirincə “quş dili”) yaranırdı: 

 
Heç kimsə Nəsimi sözünü fəhm edə bilməz, 
Bu quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq. 
 
Yaxud: 
 
Sən bu Nəsiminin dilini anla, bil sözün 
Kim, var bu dildən özgə bizim bir lisanımız. 
 
İnsü cinnin dilini gərçi Süleyman bildi, 
Sən bilən dili bu gün yəni Süleyman nə bilir? 
 
Əslində, belə bir dilin yaranması zəruriyyəti dövrün tələbin-

dən irəli gəlmişdi. Sufilərin çoxu öz ideyalarını yaymaq üçün 
dərvişlik həyatı yaşamış və bu zaman əlaqə vasitəsi kimi özləri-
nə məxsus “dil”dən istifadə etmişlər. Hürufilərin əsas məqsədi 
hakimi elm olan, qəlbi eşqlə yoğrulmuş kamillər səltənəti yarat-
maq idi. Fəzlullah buna nail olmaq üçün insanların bətnində in-
qilab etməyin vacibliyini bildirirdi. 

Ərəb əlifbasında hər bir hərfin müqabilində bir say dayanır 
ki, bu da əbcəd hesabı adlanır. Nəsiminin bir beytinə baxaq: 

 
Saqi ləbindən doğmuşuz yəni ki, “bey”dən “lam” ilə, 
Fitrət günündən ta əbəd şol dayədəndir şirimiz. 
 
“Bey” hərfi (əbcəd hesabı ilə: 2) “lam” (əbcəd hesabı ilə: 

30) ilə yanaşı yazıldıqda “ləb” (dodaq) oxunur. Və Quranın 
“Yasin” surəsinin 82-ci ayəsində belə buyurulur: “Allah bir şeyi 
istədikdə “Ol” deyər, o da dərhal olar”. 
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Bunları nəzərə alsaq, bu beytdə: “Ey Allah, sənin dodaqla-
rından, yəni dodaqlarının kəlamından (32 hərfdən) yaranmışıq, 
yaranış günümüzdən (Adəmin yaranış günündən) əbədiyyətə qə-
dər o dayədən (kəlamdan, başqa cür desək, Qurandan) süd əmə-
cəyik, yəni bəhrələnəcəyik” anlamının nəzərdə tutuluğunu anla-
ya bilərik. 

Ərəb, fars və türk (Azərbaycan) dillərində bir-birindən 
gözəl poeziya nümunələri yaradan Nəsimi öz sözlərini möcüzə 
adlandıraraq deyirdi: 

 
Əlfazi-Nəsimi bu gün ol möcüzədir kim, 
Bənzər ana bir lölövü şəhvar ələ girməz. 
 
Nəsimi sözləri (şeiri) bu gün elə bir möcüzədir ki, ona bən-

zəyən, şahlara layiq başqa bir inci ələ düşən deyil. Şairin yaradı-
cılığına müqayisəli şəkildə yüksək qiymət verən Əhməd Kabaklı 
belə yazır: “Füzuli və Şeyx Qalib də təsəvvüf vadisində xeyli irə-
li getmişdirlər, amma Nəsimi qədər coşqun, inanclı, qorxusuz 
bir təsəvvüf əri göstərilə bilməz”. 

Nəsimi poeziyası hürufiliyin mahiyyətinin açıqlanması 
üçün olduqca səciyyəvidir. Oeyd etdiyimiz kimi, hürufilik sufi 
cərəyanlarından biridir. 

Əhməd Kabaklı sufi təriqətlərinin müxtəlif olmasına bax-
mayaraq, hamısı üçün təsəvvüfün müştərək bir sistemi olduğunu 
və nəzəri olaraq altı məsələnin ortaqlığını bildirir: 1) varlıqların 
birliyi; 2) Allah nurunun təcəllası; 3) əyan olanın sifət sabitliyi; 
4) eşq; 5) insan amili; 6) əxlaq göstəricisi. 

Varlıqların birliyi (vəhdəti-vücud) nəzəriyyəsinə görə, Al-
lah külldür (hər şeyi əhatə edən), qalan hər şey cüzdür, yəni Al-
lahdan qopan zərrəcikdir. Nəsimi deyir: 

 
Vəslinə irmək istərəm, gərçi ki, eyniyəm anın, 
Məndən anı kim ayıra, fikrü məlal içindəyəm. 
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Allahdan ayrılan zərrəcik kimi onun eyni olduğunu söylə-
yən şair, ayrılığın (Adəmin cənnətdən qovulmasının) qəmini çə-
kərək, vüsala (əbədiyyətə) qovuşmaq arzusunda olduğunu bildi-
rir. Şair “Sığmazam” rədifli qəzəlində varlıqların birliyi fəlsəfə-
sinin daha geniş və dolğun bəyanını verir. Məsələn: 

 
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncu şeş mənəm, 
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam. 
 
“Varlıqların birliyi” fəlsəfəsinə görə, insan, günəş, ay və s. 

Allahdan qopan zərrəcik kimi ilahi varlıqda eyniləşir ki, Nəsimi 
də bunu çatdırmaq istəyir.  

Allah nurunun təcəllası dedikdə, təsəvvüfi düşüncənin daşı-
yıcılarının Allahın bütün yaratdıqlarında görünməsi ideyası nə-
zərdə tutulur. Yəni bu ifadə Allahın kainatda olan canlı və can-
sız hər bir zərrədə zühur etməsi (varlığını aşkara çıxarması), öz 
nurunu göstərməsi anlamındadır. Nəsimi poeziyasında Allah nu-
runun təcəllası ən qabarıq verilən məsələlərdən biridir: 

 
Nəzmi Nəsiminin yəqin Allahü nurun şərhidir,  
Ol nuru hər kim bilmədi, həqdən nəsibi nar imiş. 
 
Nəsimi şeirinin (“nəzm”) məqsədi Allah nurunu şərh et-

məkdən ibarətdir, hər kim ki, o nurun nə olduğunu bilmir, Allah 
tərəfindən onun qisməti cəhənnəmdir. Yaxud: 

 
Ey Nəsimi, nəfəsin gərçi Məsiha dəmidir, 
Möcüzün rəmzini Musa bilə, İsa nə bilür? 
 
Maraqlıdır: o nədir ki, Musa (ə.s.) bilir, İsa (ə.s.) bilmir? 

“Məsih” (ibranicə “Moşiah”, yunanca “Xristos”) “Seçilmiş”, 
“Xilaskar” mənalarını daşıyır. “Məsih” İsa peyğəmbərin epiteti 
olub, xəstələri sağaltma, ölünü diriltmə (mümkünsüzü mümkün 
etmə) xüsusiyyətlərinə görə ona verilmişdir. Göstərilən beytdə 
ilahi nurlanmaya qovuşduğunu bildirən Nəsimi Məsiha məqamı-
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nı yaşadığını ifadə edir və bu möcüzənin mahiyyətini İsanın de-
yil, yalnız Musanın biləcəyini söyləyir. Çünki Allahın nurunu 
Tur dağında işıq saçan və yanmayan ağac timsalında görən Mu-
sa peyğəmbər olmuşdur. Bu barədə Quranın “Taha” surəsinin 9-
47-ci ayələrində geniş məlumat verilir. 

 
Təcəlla nurini, şəha, yüzündə çün əyan gördüm, 
Cəmi əşyada ol nuri təcəllası hüveydadır.  
 
– Ey Allah (“şəha”), üzündə nurun təcəllasını mən aşkar 

gördüyümdən, bütün əşyalarda da mənə bəlli olan o nuru 
görürəm. Burada “yüzündə” dedikdə şair Allahın sifətlərini – 
mövcudatı nəzərdə tutmuşdur. Başqa bir beytində şair ilahi nurla 
nurlandığını, Haqla haqq olmasını söyləyir: 

 
Möminin qəlbi içində çünki beytüllahdır,  
Neçin izzət eyləməzsən, anda çün Allahdır. 
 
Ümumiyyətlə, dindarlar qəlbin Allahın evi olmasını qəbul 

edirlər, ancaq ilahi nurlanma yalnız elmi və eşqi sayəsində ka-
milliyə qovuşan sufilərə aiddir. Bu mənada Nəsimi: “Sən bilir-
sən ki, möminin qəlbi Allahın evidir, bəs nə üçün Allahın oldu-
ğu o evə hörmət qoymursan?” – deyirdi.  

Təsəvvüf daşıyıcıları ilahi nurlanmaya (ənəlhəq məqamına) 
yetişmək üçün şəriət, təriqət, mərifət və həqiqət kimi kamilləş-
mə mərhələlərindən keçməlidirlər. Nəsimi demişkən: 

 
Kişi kim mərifətdə kamil olmaz, 
Ona nuri-inayət hasil olmaz. 
 
Yəni kamilləşib mərifət sahibi olmayan bir kişiyə Allah nu-

rundan pay yetişməz. Yalnız mərifət əhli olanlar bu həqiqətə qo-
vuşa bilərlər. Şairin poeziyasında istənilən qədər belə nümunələ-
rə rast gəlmək mümkündür. 
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Əyan olanın sifət sabitliyi dedikdə, yalnız Allahın varlığı, 
qalan hər şeyin ona nisbətdə var olması anlaşılmalıdır. Başqa 
cür desək, əyan olanın sifət sabitliyi bütün görünənlərdə Allahı 
görə bilmək qabiliyyətidir. Nəsimi deyir: 

 
Faili-mütləqdən özgə nəsnə yoxdur arada,  
Gər sən idrak eyləməzsən, bil ki, səndəndir qüsur. 
 
Ortada Allahdan (“faili-mütləq”) başqası yoxdur, əgər bunu 

dərk etmirsənsə, bil ki, nöqsan sənin özündədir.  
Təsəvvüfdə “eşq” dedikdə, insan ruhunun Tanrıya qovuşub, 

onda ərimə (vüsal) arzusu nəzərdə tutulur. İlahi eşqdə “hicran” 
Adəmin cənnətdən qovulub Yerə göndərilməsi, “vüsal” isə Adə-
min (insanın) qovulduğu yerə qayıdışıdır. Bayəzid Bistami ob-
razlı şəkildə belə eşqi “ilahi şərabla sərxoşluq” adlandırırdı. 

Yeri gəlmişkən, təsəvvüf tarixində ilk olaraq İlahi eşq ide-
yasını ortaya gətirən islamın ən böyük sufi qadını Rəbiyyə əl-
Ədəviyyə olmuşdur. İlahi eşq yolunda məcnunluq, fəqirlik (tə-
kəbbürdən uzaq olmaq), saflıq və tərki-dünyalıq (dünya malının 
faniliyini anlamaq) ən vacib şərtlərdəndir. Bu isə əzablara sinə 
gərmək üçün dözüm və iradə tələb edir. Belə eşqi qiymətləndi-
rən Nəsimi deyir: 

 
Canda ki еşq olmadı, dildə хəbər, nə faidə?  
Gözdə ki görmək olmadı, nuri-bəsər, nə faidə? 
 
Yəni canda eşq olmadan dildə eşqdən danışmaq, kor ada-

mın nurdan danışması kimi bir şeydir. Şair qəlbinə hakim kəsi-
lən eşqini belə ifadə edir: 

 
Vəsli-rüхün bahasına vеrsəm əgər ucuz ola,  
Canü cahanü hər nə kim, iki cahan içindədir.. 
 
...Oldu Nəsimi, еy qəmər, hüsnünə fitnə, nеyləsin  
Fitnеyi-aхirəzzaman çün bu zaman içindədir. 
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Birinci misrada deyilir ki, ey Allah, sənin üzünü görmək 
(vüsal) üçün canı, cahanı və iki cahanda olan hər şeyi versəm, 
yenə də ucuz olar. 

İkinci misrada isə Nəsimi Allahın gözəlliyinin sehrinə düş-
düyünü deyir və təəssüflənir ki, sənə qovuşduracaq axirətin özü 
də zamandan asılıdır. İlahi eşqin şeyda bülbülü olan Nəsimilər, 
Füzulilər usanmaq bilmədən bu yolda hər cür əzablara qatlaşır 
və vüsala can atırdılar. 

İnsan amili də təsəvvüfdə vacib şərtlərdəndir. Belə ki, bu 
fəlsəfəni dərk etmək üçün idrak lazımdır. Yüksək şüur isə Alla-
hın xəlq etdikləri içərisində yalnız insana məxsusdur. Deməli, 
insan Allahı dərk edən idrak sahibi olmaqla yanaşı, ilahi eşqdə 
aşiq kimi ikinci tərəfdir. Aşiq olan Nəsiminin varlığı ilahi eşqin-
dən söhbət açmağa, məşuquna qovuşma yolunda əzab və iztirab-
lara dözməyə hazır olduğunu söyləməyə haqq qazandırır. Elə bu 
eşq səbəbilə Füzulilər Allahdan qəm, kədər, əzab istəyirdilər ki, 
onunla vüsal üçün zaman məsələsində irəli düşsünlər. Çünki bu 
dünyada əzabların çoxluğu əbədiyyətə qovuşmanın qısa yoludur. 
Nəsimi: 

 
Həqiqət həqqi biləndir, verən varını yəğmaya,  
Təraş olub nəməd geyən dolaşmadı bu sevdaya, 
  

– deyir. Yəni ki, Haqqı bilənlər dünya malında gözü olmadığı 
üçün onu ətrafa paylayırlar. Sufilərə məxsus keçə (“nəməd”) ge-
yim geyənlər isə ilahi eşq yolunu tuta bilmədilər... 

 
Еy Nəsimi ki, nəzər əhli vücudun еvinə  
Laməkan gəncinə viran dеdilər, gеrçək imiş. 
 
Ey Nəsimi, bəsirət sahibləri (nəzər əhli) sənin bədənindəki 

evi, yəni qəlbini Allah (məkansız xəzinə) üçün xarabalıq adlan-
dırdılar, doğru imiş. Burada xəzinənin, adətən, xarabalıqda giz-
lədilməsi ideyası əsas götürülmüşdür. 
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Həm şəriət, həm təriqət, həm həqiqət, mərifət, 
Verdilər fitva bizə dər məniyi-həlqəbeguş. 
 
“Həm şəriət, həm təriqət, həqiqət və mərifət hökm verib bi-

zi məna qapısının qulağısırğalı qulu etdilər” deyən Nəsimi su-
fizmdə kamilləşmənin dörd məqamını göstərir və sufiləri bu mə-
na qapılarının qulağısırğalı qulu (“həlqəbeguş”) adlandırır. 

İlk türk sufisi, yəsəvilik təriqətinin banisi Xoca Əhməd Yə-
səvinin “Fərqnamə” kitabında sufilərin yetkinləşmə yolunun dörd 
mərhələ (şəriət, təriqət, mərifət və həqiqət) və qırx məqamdan 
(hər mərhələdə on məqam) ibarət olduğu verilmişdir. Göründüyü 
kimi, insan amili təsəvvüfün əsas sütunlarından biridir. 

Əxlaq göstəricisi təsəvvüfdə fərdlərin əməl (əxlaq) norma-
larını müəyyən edir. Belə ki, onlar dini mükəmməl bilib əməl et-
məli, tərki-dünyalığın və islam dininin fəal təbliğatçısı olmalı-
dırlar. Bu mövqedə olan aşiq kamilləşmə yolu ilə mələk xislətli 
olub, məşuquna (Allaha) layiq olduğunu sübut etməlidir ki, Al-
lah da onun könlündə öz nurunu göstərsin və əbədiyyətə qovuş-
duqda yeri behişt olsun. Belə aşiqlərdən biri olan Nəsimi deyir: 

 
Bu Nəsiminin irişməz kimsə qövlü felinə,  
Gah şeyxü abid olur, gahi piri-meyfüruş. 
 
Heç kim bu Nəsiminin söz hünərinə yetişə bilməz, çünki gah 

dindar şeyx olur, gah da şərabsatana (məcazi anlamda: elm payla-
yan) çevrilir. Bax Nəsimi anlaşılmazlığının, çətin dərk olunması-
nın bir səbəbi də bunda idi. Onun poeziyasında çox istifadə olu-
nan “saqi”, “mey”, “şərab”, “meyxanə” kimi ifadələrin rəmzi mə-
naları hər kəsə məlum olmadığından çaşqınlıq yarada bilər. An-
caq Nəsimi təsəvvüfi düşüncənin daşıyıcıları içərisində inancı, 
etiqadı, iradəsi və dini saflığı ilə əxlaq nümunəsi idi. Şair deyirdi: 

 
Tutma şeytani-rəcimin qövlünü, rəhmana uy,  
Kim, uyan şeytana cindir, tabeyi-rəhman degil. 
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Açıqlaması: “Qovulmuş şeytanın sözünə qulaq asma, Alla-
ha inan, şeytana uyan cindir, Allaha tabe olan deyil”. 

Bundan öncəki beytdə deyilən “şərabsatan” kəlməsi şeytana 
aid əməl olduğu üçün, deyə bilərik ki, Nəsimi bu sözün hərfi 
mənasından uzaq olub, ancaq məcazi mənasının icraçısıdır.  

Şairin poeziyasında tərki-dünyalıqla bağlı istənilən qədər 
nümunə göstərmək olar: “Səfavü zövqi-dünyaya, könül, aldan-
ma, al eylər” qəzəli bu cəhətdən daha səciyyəvidir. Qəzəlin son 
beyti belədir: 

 
Nəsimi хəstəyə sənsiz Sülеyman mülkünü vеrsən,  
Ol anı bir çöpə saymaz, təmənnayi-vüsal еylər. 
 
Məlumdur ki, Süleyman peyğəmbərin (ə.s.) mülkü bu 

dünya üçün ən böyük sərvət sayılır. Şair Allahın üzünü görmək 
müqabilində belə bir sərvəti çöp dəyərində görür və ondan imti-
na edir. 

Nəsimi fəlsəfəsində ən çox mübahisələrə səbəb olan məsə-
lələrdən biri də “ənəlhəq” məqamıdır. “Nəsimi və klassik dini 
üslubun təşəkkülü” kitabında Rəhim Əliyev belə yazır: “Allah 
Musa peyğəmbərə yaxınlaşanda dağlar titrəyir, ağaclardan 
tüstü çıxır, güclü nur görünür. Allah insan dilində, insan səsi ilə 
danışır. Ən ümumi rəyə görə, Allah peyğəmbərlərə nur şəklində 
görünür. Tək-tək kamil insanlarda ilahi nur, işıq çox olur və mə-
cazi mənada “ənəlhəq” iqrarına səbəb olur”. 

Həmin kitabdan başqa bir nümunəyə baxaq: “Şübhə yoxdur 
ki, “ənəlhəq” təlimini “mənəm həqq” kimi tərcümə edib ona 
müstəqim məna vermək olmaz. “Ənəlhəq” bir bənzətmədir, mə-
cazdır və bu məcazın dini mənası Allahın təbliğidir, onu əyani 
olaraq insanlara dərk etdirməkdir”. 

“Ənəlhəq” ifadəsi ilk dəfə X əsrdə Hüseyn ibn Mənsur 
(Həllac Mənsur) tərəfindən səsləndirilmişdir. Kamilləşmə üzrə 
olan şair Mənsura həsəd apararaq deyirdi: 
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Mənsur kimi cuşə gələr, söylər “ənəlhəq”, 
Ol aşiqi-sadiq ki, bu meyxanəyə uğrar. 
 
Bu beytdə məcazi meyxanədən bəhrələnən və ilhamı coşan 

sədaqətli aşiqlərin Mənsur kimi “ənəlhəq” söyləyə bilməsi bildi-
rilir. 

Digər bir beytdə şair Mənsura heyranlıqla deyir: 
 
Darə çıxmaq bu fəna ərsədə Mənsura düşər, 
Bilməyən sirri-ənəlhəqi o dəvi nə bilür? 
 
“Ənəlhəq” söyləmək kimi o ucalıq məqamına qovuşmaq 

Mənsurun payına düşüb, ənəlhəqqin sirrini bilməyən bu iddianın 
nə olduğunu haradan biləcək? 

Göründüyü kimi, “ənəlhəq” sirli bir kəlamdır və onu söylə-
mək hər kəsə qismət olan məqam deyildir. “Ənəlhəq” söyləmək 
o kamil insanlara qismət olurdu ki, onlar öz içində nəfsi boğub 
mələksima olmaqla “fəna- fillah” məqamına yetişsinlər. Belə in-
sanlar Allah tərəfindən mükafatlandırılaraq qəlbləri nurlandırılır. 
Bu məqam “bəqa billah” adlanır və “ənəlhəq” söyləməyə imkan 
verən bir haldır. Möminlər tərəfindən qəbul edilməyən “ənəl-
həq” Haqq aşiqləri tərəfindən Quranın “ən-Nur” surəsinin 35-ci 
ayəsi ilə əsaslandırılırdı: “Allah göylərin və yerin nurudur. O, 
nur üstündən nurdur. Allah dilədiyini öz nuruna qovuşdurar”. 

Sonralar təsəvvüf yolunda kamilliyə yetişən, qəlbi İlahi 
nurla nurlanma ucalığına qovuşan Nəsimi deyirdi: 

 
Buldu Nəsimi səni çün, necə ənəlhəq deməsin,  
Ey bu sözə münkir olan, dövlətü darın yox imiş. 
 
“Nəsimi Səni tapdı (yəni ilahi nurlanmaya qovuşdu), necə 

“Haqq mənəm” deməsin? Ey inkar edən, sənin bu ucalıq var-
dövlətindən xəbərin yox imiş” deyən şair, qürur hissi keçirir və 
xoşbəxtliyini bildirir. 

Bütün deyilənlərdən bu nəticəyə gəlmək olar ki, “Ənəlhəq” 
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aşiqin qəlbinin İlahi nurla nurlanmasının, yəni Haqla haqq olma-
ğın dillə ifadəsidir. 

İndi də “Məndə sığar iki cahan...” ifadəsinə açıqlama gəti-
rək. Nəsimi deyir: 

 
Mömini-sadiq, müvəhhid canfəşan oldu sana, 
Gərçi müşrik şübhədən pak olmadı ol bisəbat. 
 
Burada şair təkallahlılığa inanan mömin bir bəndə olub, Al-

laha tapındığını bildirir. Başqa bir beytində: 
 
Kəsb eyləməyən axirəti, anı dəli bil,  
Ey əql iyəsi, dünyayi-qəddara yapışma!  
 
Nəsimi: “Axirətin varlığına inanmayanı dəli hesab eylə, 

əgər ağıllısansa, bu qəddar dünyaya bel bağlama”, – deyir. Digər 
tərəfdən, imanın beşinci şərti axirətin varlığına inanmaq idi və 
Nəsimi də müsəlman olduğu üçün onun iki dünyasının olması 
şəksiz idi. Odur ki “məndə sığar iki cahan...” deyən şair, “mən 
müsəlmanam” deyib möhürünü vururdu. “Mən bu cahana sığ-
mazam” deməklə isə, bu dünyaya sığmırdı.  

“Gövhəri-laməkan mənəm” ifadəsinə iki cür yanaşmaq 
olar. Birincisi, Nəsimi insan (Adəm) olaraq özünün Allahın (“la-
məkan” Allaha aid xüsusiyyətdir) yaratdıqları içərisində ən də-
yərlisi olduğunu bildirirdi. “Kövni məkana sığmazam”, yəni bir 
məkanda dayanıb qala bilmərəm, dərviş kimi hər yerdə gəzib el-
mimizi yaymalıyam. 

Nəsimi “küfr”ləri barədə:  
Nəsimi poeziyasında təsəvvüf mahiyyətindən, eləcə də 

hürufi rəmzlərindən irəli gələn bəzi məqamlar adi dindarlar üçün 
anlaşılmaz olduğundan, sair bəzən təqiblərə məruz qalmışdı. 
Onun bu qəbildən olan bəzi beytlərinə nəzər salaq: 

 
Gəl, ənəlhəq sirrini mеyхanəvü mеydən еşit,  
Еy düşən inkarə, niçün münkiri-mеyхanəsən?  

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 208

İlk baxışda “ənəlhəq”, “mey” və “meyxanə” islam nöqteyi-
nəzərindən küfr kimi qəbul oluna bilər. Bunların məcazi mənala-
rı öndə açıqlandığından təkrara lüzum görmədən beyti belə şərh 
edə bilərik: “Gəl, ilahi nurlanmanın sirrini bizim elm ocağında 
(təriqətdə) təbliğ olunan elmdən öyrən. Ey elmimizi qəbul etmə-
yən, nə üçün elm ocağımızı inkar edirsən?” 

 
Necə gizlədəyim məndən səni kim, 
Nəyə kim baxıram, andan əyansan. 
 
“Səni özümdən necə gizlədə bilərəm ki, nəyə baxıramsa, 

onda Səni görürəm” deyən şair varlıqların birliyi fəlsəfəsinə 
əsaslanaraq, külldən (Allahdan) qopmuş hər zərrəciyə baxanda 
küllü gördüyünü bildirir. Təəssüf ki, belə fikirlərə görə çoxları 
yanlış olaraq Nəsimini panteist adlandırırlar. Panteizm Yaradanı 
təbiətdə görən bir təlimdir. Bu təlim 1705-ci ildə ingilis C.To-
land tərəfindən irəli sürülmüşdür. Nəsimi heç vaxt panteist ol-
mamışdır və birmənalı olaraq övliyadır. 

Nəsimi: 
 
Səfasız sufiyi gör kim, haram der, dinləməz sazı 
Ki, əhli, eşq olan kişi, nə qəm girsə kəlisayə. 
 
Əqidəcə saf olmayan sufiyə bax ki, sazın haram buyruldu-

ğunu deyib onu dinləməz. Eşq əhli olan kişinin kilsəyə getmə-
sində nə qəbahət var ki?.. 

İlk baxışda kilsəyə getməyi təbliğə bənzəyən bu beyt ima-
nın III, IV şərtlərinə (“peyğəmbərlərin və müqəddəs kitabların 
varlığına inandım”) əsasən söylənilib. Belə ki, İlahi eşq yolunda 
olan kəsin Allahın evinə (məscid də, kilsə də Allahın evidir) get-
məsində nə qəbahət ola bilər ki?.. 

 
Təsbih ilə səccadəyi bir cürəyə satar, 
Şol sufiyi-safi ki, bu pеymanəyə uğrar. 
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Saf sufi təsbih ilə səccadəni azacıq bir elmə fəda edər. 
Füzuli isə belə deyir: 

 
Könül, səccadəyə basma ayaq, təsbihə əl urma, 
Namaz əhlinə uyma, onlar ilə durma, oturma! 
 
Füzuli: “Özünə eyləmə həmdəm füqəradan qeyri” deyərək, 

təkəbbürsüz, sadə insanlardan dost tutmağı tövsiyə edirdi. Nəsi-
mi daha bir beytində: 

 
Təsbih ilə səccadəyi ərz еtmə əhli-hala kim, 
Həbbül-mətini aşiqin şol zülfi-ənbərsa imiş. 
 
“Həbbül-mətin” Quran kəlamı olub, “Allaha uzanan möh-

kəm ip” mənasındadır. Dindarlar namazı “həbbül-mətin” adlan-
dırırlar. Nəsimi isə deyir ki, hal əhlinə (sufilərə) təsbih ilə səcca-
dədən bəhs etmə, onların Allaha uzanan möhkəm ipi qovuşmağa 
can atdıqları, ənbər ətri saçan əbədiyyət dünyasıdır. 

Allahın əbədiyyətdə görünəcəyi vədinə ümid bəsləyən 
Füzuli deyirdi: 

 
Məhşər günü görəm, derəm ol sərvqaməti, 
Gər onda həm görünməsə, gəl, gör qiyaməti. 
 
Nəsiminin bir qəzəlində isə belə deyilir: 
 
Kəbədən döndərdi üzün, kim ki, gördü üzünü, 
Gör nə göyçək qiblеyi-divara döndərmiş üzün. 
 
Bu beytdə: “İlahi nurlanmayla üzünü görənlər qiblədən üz 

döndərib Sənə çevirdilər, ey Allah, gör ki, üzlərini necə bir 
göyçək qibləgaha çeviriblər”, – deyilir. 

İlk baxışda küfr kimi görünən belə misallardan çox göstər-
mək olar, ancaq heç birində Allaha, Qurana və islam dininə xə-
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ləl gətirəcək nəsə tapmaq mümkün deyildir. Əgər tapılsa belə, 
bu, nəşrin, yaxud şərhin yanlışlığı ola bilər. 

Bütün bunlara baxmayaraq, bəzən xristianlar Nəsimini xris-
tian meyilli kimi qəbul edir, hətta onu özününkü hesab edənlərə 
də təsadüf olunur. 

Hörmətli Prezidentimiz tərəfindən 2019-cu ilin “Nəsimi ili” 
elan edilməsi respublikamızın mədəniyyəti və ədəbi mühiti üçün 
əlamətdar hadisələrdən biri olmaqla, şairin ədəbi irsinin araşdı-
rılmasında, müxtəlif dillərə tərcümə edilməsində, yeni tədqiqat 
işlərinin ərsəyə gəlməsində və şərqdən doğan bu əbədiyyət 
günəşinin nurunun dünyaya yayılmasında mühüm rol oynaya-
caqdır. 

Son olaraq onu da deyim ki, Nəsimi İlahi eşqi, möhkəm di-
ni etiqadı və saflığı ilə övliya olmuş, islam dininin yayılması və 
saflığı uğrunda mübarizədə həyatını itirməsinə görə şəhidlik mə-
qamına yetişmişdir. Əxlaqı, əqidəsi, iradəsi və dözümü ilə Nəsi-
mi müharibə vəziyyətində olan ölkəmizin gəncləri üçün bir 
nümunədir. 
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Gülnar Nəzərova 
 

İMADƏDDİN NƏSİMİ AZƏRBAYCAN  
KİNO SƏNƏTİNDƏ 

 
Azərbaycan mədəniyyəti sahəsində kino sənətinin uğuru 

xüsusilə seçilir. Belə ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində yayım-
lanan filmlərimiz heç də az deyil. Bunlardan bəziləri məhz 70-
ci illərdə ekran üzü görmüş filmlərimizdir. Qeyd etmək lazım-
dır ki, 1970-ci illər Azərbaycan kino sənətində elə bir canlan-
ma dövrü idi ki, məhz bu illərdə “Azərbaycanfilm” kinostudi-
yasında tarixi-bədii filmlərin çəkilişinə mühüm yer verilmişdi. 
Bu filmlər sırasında öz dolğun ssenarisi ilə yer tutmuş “Nəsi-
mi” filmindən bəhs etmək çox zəruridir. Çünki bu film bioqra-
fik səciyyə daşıyaraq, Nəsimi kimi bir ustadın həyatını, öz ide-
alları uğrunda keçdiyi o məşəqqətli yolu bizlərə tanıdır.  

Demək lazımdır ki, Nəsimi irsinin ölkəmizdə layiqli yerini 
tutması XX əsrin 70-ci illərində Azərbaycan mədəniyyətinin 
zənginləşdirilməsinə və tanınmasına önəm vermiş ümummilli li-
der Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Tarixi-mədəni dəyərlərimi-
zin dünya üzərində təbliğ olunmasına yardımçı olmuş Ulu 
Öndərin təşəbbüsü sayəsində Azərbaycan ədəbiyyatının görkəm-
li nümayəndələrindən biri olan Nəsiminin 600 illik yubileyi YU-
NESKO-nun tədbirləri siyahısına daxil edilmiş və 1973-cü ildə 
beynəlxalq miqyasda qeyd olunmuşdur. Həmin hadisədən etiba-
rən Nəsimi irsinin daha geniş araşdırılması istiqamətində önəmli 
addımlar atılıb. Həmçinin bu tədbirlər çərçivəsində Nəsimi fil-
minin ərsəyə gətirilməsi də planlaşdırılmışdır. “Xalq yazıçısı İsa 
Hüseynovun (Muğanna) ssenarisi üzrə H.Seyidbəylinin 1973-cü 
ildə çəkdiyi tarixi-bioqrafik “Nəsimi” filmi Azərbaycan xalqının 
böyük mütəfəkkir şairi İmadəddin Nəsiminin (1369–1417) ana-
dan olmasının 600 illiyinə həsr edilmişdi” (1, s. 8). Bu xüsusda 
ümummilli lider Heydər Əliyevin ədəbiyyatımızın baş tacı olam 
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İmadəddin Nəsiminin ədəbi yaradıcılığına bəslədiyi müsbət 
münasibəti qeyd etmək lazımdır. 

Nəsimi filmi kino sənətimizin ən dəyərli nümunələrindən 
biri kimi Azərbaycan kino yaradıcılığına daxil edilmişdir ki, bu-
rada baş obraz orta əsrlər ədəbiyyatımızın görkəmli şairi İma-
dəddin Nəsimi idi. Onun zəngin ədəbi yaradıcılığı, zəmanəsinin 
tələblərinə uyğun gəlməyən fəlsəfi görüşləri filmin əsas süjet 
xəttini təşkil edir. Belə ki, filmin süjet xətti şairin həyat və yara-
dıcılığı ilə yanaşı, onun geniş fəlsəfi biliyi və hürufilik təliminə 
əsaslanan mülahizələri uğruna yaşadığı qanlı mübarizədən 
söhbət açır.  

Nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, film ekrana daşındığı zaman-
larda da bir çox müşküllə üz-üzə qalmışdı. Buna səbəb o idi ki, 
XIII-XIV əsrlərin yanlış anlayışları ötən əsrə də ötürülmüş, keç-
miş zamanın fərziyyələrinə uyğun olaraq, film də bu düşüncənin 
təsiri altında qalmış və Nəsimi Allahı inkar edən bir obraz kimi 
bəzilərinin beyninə həkk olmuşdu. Bəlkə də bunun əsas səbəbi 
filmin mahiyyətinin düzgün qavranılmaması, yaxud Nəsiminin 
üzərinə atılan o çirkin böhtandan xilas ola bilməməsi idi. Halbu-
ki onun fəlsəfəsini, ədəbi yaradıcılığını dərk edən şəxslər Nəsi-
minin qəlbində alovlanan ilahi məhəbbətin fərqində idilər. Nəsi-
mini uçuruma aparmaq istəyənlər isə onun görüşlərinə nəinki 
hörmətlə yanaşır, əksinə, onu məhv etmək üçün bir çox yollara 
əl atmağa çalışırdılar. Və sonda onların bu istəkləri cismani an-
lamda gerçəkləşsə də, Nəsiminin şairanə ruhuna xələl gətirə bil-
mədilər. Bu çox sevindirici haldır ki, əsrlər əvvəl yaşayaraq ilahi 
eşqlə yanıb tutuşan Nəsiminin ruhu indi öz yüksək zirvəsində 
yerini almışdır. Bu müvəffəqiyyətli işdə ulu öndər Heydər Əli-
yevin səyləri ilə yanaşı, hazırda mədəniyyətimizin hər bir incisi-
nin yer üzündə təbliği prosesinə yönəldilmiş qərarları ilə Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsləri 
təqdirəlayiqdir. 2019-cu ildə Nəsiminin anadan olmasının 650 
illiyinin tamam olması kimi bir əlamətdar hadisənin dövlət sə-
viyyəsində layiqincə qeyd edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin “Böyük Azərbaycan şairi İmadəd-
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din Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 
2018-ci il 15 noyabr tarixli 689 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbay-
can Respublikasının Nazirlər Kabinetinə müvafiq tədbirlər pla-
nının hazırlanıb həyata keçirilməsi tapşırılmışdır.  

11 yanvar 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti İlham Əliyevin 2019-cu ilin Azərbaycan Respublika-
sında “Nəsimi ili” elan edilməsi barədə verdiyi sərəncam Nəsi-
minin bütün dünyada tanıdılmasına, doğru qiymətləndirilməsinə 
şərait yaratdı.  

Nəsiminin tanıdılmasında “Nəsimi” filminin də xüsusi yeri 
vardır. Film peşəkar yaradıcı kollektivin birgə əməyi nəticəsində 
ərsəyə gəlib. Başda rejissor Həsən Seyidbəyli olmaqla digər kol-
lektiv üzvləri də bu işin ən gözəl şəkildə ortaya çıxması üçün ça-
lışmışlar. Öz sənətinin məsuliyyətli tərəflərini çox yaxşı bilən is-
tedadlı rejissor Həsən Seyidbəyli obrazların seçimi ilə şəxsən 
məşğul olmuş və ekrana o zamanlar çox da tanınmayan üzlər çı-
xartmağı qərara almışdı. Elə bu səbəbdəndir ki, o, Nəsimi obra-
zını Rasim Balayevə, Fatimə rolunu isə Xalidə Qasımovaya hə-
valə etmişdi. Bu film çoxları kimi Rasim Balayev və Xalidə Qa-
sımovanın da kino sahəsi üzrə karyera həyatının başlanğıcında 
ilk böyük işi olmuşdur. Filmin ssenarisini isə görkəmli yazıçı İsa 
Muğanna özünün “Məhşər” romanı əsasında yazmışdı. Görün-
düyü kimi, “Azərbaycanın görkəmli yazıçısı, ssenarist və kino-
redaktoru, “Nəsimi” mükafatının ilk laureatı (2012)”  İsa Hüsey-
nov yalnız ssenari yazmaqla kifayətlənməmiş, filmin çəkilişi za-
manı da öz köməyini əsirgəməmişdir.  

Filmdə İmadəddin Nəsiminin həyatı və yaradıcılıq fəaliyyə-
ti geniş şəkildə əks olunur. Süjet xəttinə uyğun olaraq, Nəsimi 
təkcə hürufilik təlimi ilə əlaqəli fəlsəfi-poetik düşüncələrini de-
yil, eyni zamanda aşiqanə-lirik şeirlərini dilə gətirir. Həmin qə-
zəllər kinoda Nəsimi rolunu oynayan məşhur aktyor Rasim Ba-
layevin dilindən təqdim edilmişdir. Həmin qəzəllərin izahını isə 
tanınmış ədəbiyyatşünas Əli Fəhmi öncədən verirdi ki, kollektiv 
Nəsiminin ədəbi dilini daha dərindən başa düşə bilsin. Bunun 
üçün Əli Fəhmi qəzəllərin düzgün qiraəti üçün Rasim Balayevlə 
xüsusi məşqlər edirdi. 

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 214

Çəkiliş kollektivi Azərbaycanın Suraxanı, Qobustan kimi 
regionlarında bir çox hissələri çəkilən filmin digər hissələrinin 
lentə alınması üçün Naxçıvan Muxtar Respublikanın Culfa rayo-
nuna getmişlər. Burada Xanəgah kəndi tarixiliyi baxımından çox 
qiymətli olduğundan çəkiliş üçün bu yer münasib görülmüşdü. 
Həm də şair-şeyx Fəzlullah Nəimi də bu kənddə dəfn edilmişdi. 
“Fəzlullah Nəimi 1394-cü ildə Əlincədə qətlə yetirildikdən son-
ra müridləri onun cənazəsini burada dəfn ediblər. Xanəgah uzun 
müddət yaşayış, ibadət və zikr yeri olub, tarixin müxtəlif dövrlə-
rində isə həm də elm, təhsil və mədəniyyət mərkəzi kimi fəaliyyə-
tini davam etdirib”. Təsadüfi deyildir ki, Xanəgah kəndinin adı-
nı da hürufilik təriqəti ilə əlaqələndirirlər. 

Filmdəki bir çox səhnələr məhz Xanəgah kəndi ərazisində 
lentə alınmışdır: Teymurləngin oğlu Miranşahın Teymura yal-
varması, İmadəddin Nəsimi ilə Teymur arasındakı dialoq, Fəz-
lullahın dəhşətli qətl səhnəsi həmin kəndin başqa-başqa bölgələ-
rində çəkilib.  

Filmin özünəməxsus maraqlı bir xüsusiyyəti də onun tarixi-
bioqrafik səciyyəli olmasına rəğmən dekorasiyadan istifadə 
olunmaması, pavilyon çəkilişlərinə deyil, tamamilə naturaya 
əsaslanaraq yaradılmasıdır. Bu da özlüyündə filmə ayrı bir təbii-
lik qazandırmış və kulminasiyanın bədii həllinə yardımçı olmuş-
dur. Sonunda bu xüsusiyyət filmə digər tarixi filmlərdən fərqli-
lik qazandırmışdır. Bütün bu fərqliliklər, əslində, filmin mərkə-
zində duran əsas məsələləri tamaşaçının daha yaxşı qavramasına 
kömək edir.  

Filmdə Nəsimi obrazı ilə yanaşı, bir çox digər obrazlar da 
yer alırdı və bu böyük kollektivin bir çox üzvü olduqca dəyərli 
rollara sahib idi. Belə ki, filmi izləyərkən diqqəti ilk cəlb edən 
Nəsiminim mürşidi Fəzlullah və şagirdlərinin geyim tərzi olur. 
Tarixi məlumatlara uyğun olaraq, onların hər biri bəyaz rəngə 
bürünərək ağ paltar və ağ papaq geyinirdilər. Bu, hürufilik təli-
minin daşıyıcılarının digər insanlardan fərqləndirilməsi üçün se-
çilmiş bir geyim tərzi idi.  
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Filmin başlanğıcında Fəzlullahın qızı Fatimənin könlünü 
Nəsimiyə verdiyi və şairin bundan xəbərsizliyi göstərilir. Eyni 
zamanda, Şeyxin qızı Şəms də Nəsimiyə heyran idi. Lakin 
Şeyx zəif idi, ona görə də onun qızını Miranşah əlindən aldı. 
Amma Miranşahı sevməyən Şəmsin qəlbi onu hər dəfə rədd 
edirdi. Buna görə də Miranşah Şəmsin qəlbində yer alan o şəx-
sin kim olduğunu öyrənməyə can atır və onda nifrət hissi yara-
nıb alovlanırdı...  

Hadisələr filmin ortalarında daha da dərinləşir. Hürufilərin 
düşmənləri Fəzlullahı tutandan sonra onu amansız ölümə düçar 
edirlər. Bu səhnəni xalqa tamaşa şəklində göstərmək üçün onun 
çəkilişini açıq bir sahədə gerçəkləşdirdilər. Bu səhnə Teymur-
ləngin Fəzlullah və onun şagirdlərinə qarşı bəslədiyi nifrət hissi-
nin hədsiz olduğunu aydın şəkildə ortaya qoyur. Ölüm səhnəsini 
izləyənlər yalnız xalq kütləsi deyildi, onların arasında Fəzlulla-
hın qızı Fatimə və ona dəstək olan Nəsimi də vardı. Həmin vaxt 
Nəsimi keçirdiyi duyğuları şeirlə ifadə edir, digər insanlar da 
onu tək qoymur, ona qoşulur: 

 
Еy müsəlmanlar, mədəd, ol yar pünhan ayrılır, 
Ağlamayım nеyləyim, çün gövdədən can ayrılır. 
 
Еy sənəm, hicran əlindən nalеyi-zar еylərəm, 
Gözlərimdən sanasan dəryayi-ümman ayrılır. 
 
Ol səbəbdəndir ki, mən bimarü rəncur olmuşam, 
Хəstə könlüm mərhəmi, şol dərdə dərman ayrılır. 
 
...Taqətim, səbrim tükəndi, yarsız mən nеylərəm? 
Əqlimi şеyda qılan ol çеşmi fəttan ayrılır. 
 
Məhşəri-yövmül-hеsab, qopdu qiyamət başıma, 
Еy Yusuf surətli, məndən piri-Kənan ayrılır. (5, s. 247) 
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“Ayrılır” rədifli qəzəlin beytlərinin müxtəlif şəxslər tərəfin-
dən deyilməsi və insanların birlik nümayiş etdirməsi ilə bu səh-
nənin təsir gücü daha da artır.  

Sonrakı səhnələrdə isə Nəsimi düşmən əlinə keçir. Bunu 
görən Şəms Nəsiminin ardınca gedir. Şəraitdən istifadə edən Mi-
ranşah şeyxi öz övladının da hürufi olduğuna görə ittiham edir. 
Şeyx isə bunu özünə təhqir olaraq qəbul edir. Axı necə ola bilər 
ki, öz qanı və canından olan övladı ona xəyanət etsin, onun tut-
duğu yoldan qeyri yol tutsun? Bununla da şeyx həyatında edə 
biləcəyi ən böyük səhvi edir. Günəş timsalı qızı Şəms də tutulur 
və şeyx öz qızının ölümünə səbəb olur. Şeyxin göz yaşları içində 
dediyi sözlər səhnənin təsir gücünü daha da artırır: “Günahımı 
yudum, qibleyi-aləm”.  

Bu hissədə Əmir Teymur Nəsimini azad edir, səbəb isə Nə-
siminin Allahın xüsusi bəndəsi olduğunu düşünməsi idi. Lakin 
Əmir Teymur sonra qəddar bir tərzdə və çox sərt səs tonuyla de-
yir: “Bir dənə də başıpapaqlı qalmamalıdır”. Bu hökm ilə neçə-
neçə can həyatıyla vidalaşır və faciəvi ölüm səhnələri bir-birini 
əvəz edir. Bu hadisə Nəsiminin qəlbini qırır və Azərbaycanı tərk 
edib başqa ölkələrə yollanır. Lakin təlimindən, görüşlərindən əl 
çəkmir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində şeirlərini səsləndirir. 
Dərvişlər də onun dillər əzbəri şeirlərini dünyaya çatdırır. Nəha-
yət, Nəsimi ölkələri gəzdikdən sonra Hələbə çatır. Fatimə bura-
da hamıdan gizlin, sakit bir həyat yaşayır. Nəsimi onun həsrətini 
çəkir, bu ayrılıq isə ona ikiqat əzab verir. Filmin son səhnəsində 
Nəsiminin müdhiş ölüm səhnəsi göstərilir. Nəsiminin şagirdlə-
rindən biri özünü Nəsimi olaraq göstərir, elə buna görə də mütə-
fəkkirin düşmənləri onu dar ağacına doğru aparırlar. Bunu görən 
Nəsimi onları dayandırır, həqiqi Nəsimi olduğunu deyərək, şa-
girdini xilas edir. O, şagirdinə xitabən deyir: “Ruhum sizlədir, 
gedən cismimdir”. Bu ifadə Fəzlullahın ölümə gedərkən dediyi 
sözlərinə çox bənzəyir. Elə bu cəhət də Nəsiminin Fəzlullahın 
necə vəfalı şagirdi olduğunu göstərir. Və sonda edam səhnəsi 
qorxu saçan detallarla gözlər önündə canlandırılır. Bunu da qeyd 
etməliyik ki, bu səhnənin çəkilməsi heç də asan olmamışdır. La-
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kin Rasim Balayevin peşəkarlığı, aktyorluq istedadı bu səhnədə 
açıqca görünür. O, edam zamanı dərisi soyulan Nəsiminin keçir-
diyi bütün ağrı-acıları filmi izləyənlərə çatdırmağı bacarır. Son-
da isə yenə eyni əqidəni daşıyanların – hürufilərin birliyi nəzərə 
çatdırılır. Nəsimi: 

  
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam, 
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam, (6, s. 7) 
 

– misralarıyla şeirinə başlayır, sonra isə ətrafda bu vəhşət dolu 
səhnəni göz yaşları ilə seyr edənlər arasında onun tərəfdaşları 
şeirini davam etdirir: 

 
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm, 
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam. 
 
Ərşlə fərşü kafü nun məndə bulundu cümlə çün, 
Kəs sözünüvü əbsəm ol, şərhü bəyana sığmazam. 
 
Kimsə gümanü zənn ilə olmadı həqq ilə biliş, 
Həqqi bilən bilir ki, mən zənnü gümana sığmazam. (6, s. 7) 
 
Bu səhnə ilə Nəsiminin cismani həyatı sona yetir. Amma 

Nəsimi cismən qətlə yetirilsə də, onun irsini, düşüncələrini mə-
nəvi dünyamızdan ayırmağa heç kimin gücü çatmaz. Filmdə də 
məhz bu düşüncə vurğulanmışdır. Filmin bu cür güclü epizodla-
ra malik olmasına səbəb isə yaradıcı heyətin bu işə məsuliyyətli 
yanaşması, Nəsimiyə olan ülvi məhəbbətdən irəli gəlir.  

Göründüyü kimi, İmadəddin Nəsiminin həyatda da, filmdə 
də taleyi acı sonluqla bitir, ancaq bu heç də o demək deyil ki, bu 
bir məğlubiyyət idi, əksinə, Nəsiminin onu yalan-yanlış ittihamla-
ra tuş edənlərə qarşı mübarizəsi sonra da davam etdi: onun fəlsəfi, 
ədəbi düşüncələrini təkcə çağdaşlarına deyil, bu günümüzə də çat-
dırması, həmin ideyaların beynimizə həkk olması, şeirlərinin dil-
lərdə dolaşması tamamilə böyük bir zəfərdir. Bunu isə İmadəddin 
Nəsimi kimi böyük qəlbə sahib olan şair bacara bilərdi.  
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Günel Əhmədova  
 

NƏSİMİNİN İLAHİ EŞQ ANLAYIŞI: 
QAYNAQLAR VƏ SÖZLÜK 

 
İmadəddin Nəsimi orta əsrlər Azərbaycan klassik poeziyasını 

ölməz sənət nümunələri ilə zənginləşdirmişdir. Mütəfəkkir şairin 
yaradıcılığı sufilik və hürufilik düşüncələrinin mükəmməl qay-
naqlarındandır. Bununla belə, onun fəlsəfəsi müəyyən dövrlərdə 
doğru anlaşılmamış, bəzən düşüncələri tənqid edilmişdir. Bu yan-
lış fikirlər Nəsimi yaradıcılığına səhv bucaqdan baxılmasının, su-
filik və hürufilik düşüncəsinə bələd olmamağın nəticəsidir. Təbii 
ki, burada sovet dövrü ideologiyasının da təsiri vardır. Müstəqillik 
dövründə isə artıq Nəsimini, onun kamil sənət nümunələrini anla-
maq üçün araşdırmalar genişləndi. Onun ideyalarının bədii qay-
naqları daha doğru planda araşdırılmağa başlandı.  

Həllac Mənsurla başlayan “ənəlhəq” ideyası Nəsimi yaradı-
cılığında da öz əksini tapmışdır. Ancaq burada Nəsimi “ənəlhəq” 
dedikdə, Allahın insanda təcəlli etdiyini söyləmək istəmişdir: 

 
Mən surəti-mənidə həqqəm, həqq, 
Mən həqqi-əyan, əyan mənəm, mən! 

(3, s. 25) 
 
Yaradılmışların ən şərəflisi olan insan Yaradanın təcəllisi-

dir. Bunu Nəsimi aşağıdakı beytdə belə ifadə etmişdir: 
 
İnsanü bəşərsən, ey Nəsimi, 
Həq der ki, həman, həman mənəm, mən! 

(4, s. 26) 
 
Şairin insanda Haqqın təcəlli etməsi düşüncəsində olduğu-

nu buradan aydın görmək olar. 
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Bununla bağlı sufi mütəfəkkiri İbn Ərəbidən şeir parçasını 
nümunə gətirə bilərik: 

 
Səni evimdə tutdum surətim izhar olsun deyə, 
Səni təsbih edirəm, tənzih edirəm. 
Sən ki məndə təcəlli edirsən. 
Gözlərin baxmadı mənim qədər kamil bir kimsəyə. 
Heç bir göz baxmadı Sənin kimi bu varlığa. 
Hansı kamal olursa-olsun, həmişə Sənsən mövzu. 
Hansı görünüşdə olursa-olsun, həmişə Odur, O. 

(2, s. 22) 
 
İnsanın kamilliyi məsələsinə xüsusi diqqət yetirən Nəsimi-

nin fikirləri İbn Ərəbinin aşağıdakı görüşləri ilə üst-üstə düşür: 
 
Bu imkan içində olsaydı Səndən daha mükəmməli,  
Şübhəsiz, qüsurlu bir mövcudluq olardı məndə. 

(2, s. 22) 
 
İnsanı Allahın dünyadakı mükəmməl təcəssümü sayan Nə-

siminin bu ideyaları da İbn Ərəbinin fikirləri ilə səsləşir: 
  
Gəlməmişdir aləmə məndən daha mükəmməl bir varlıq, 
Çünki mənim varlığım surətində ortaya çıxdın sən. 

(2, s. 22) 
 
Yaradan yaradılana öz ilahi nurundan bəxş etdiyi üçün insan 

Allahın təcəlli yeridir. İnsanın gözəlliyinin, kamilliyinin, mükəm-
məlliyinin əsasında Allahın gözəlliyi durur. İnsan bu mükəmməl-
liyin bir zərrəsidir. Vəhdəti-vücud fəlsəfəsinə görə, insan küllün 
bir zərrəsi, dəryanın bir damlasıdır. İlahi nurdan qaynaqlanan in-
san yaradılmışların içində ən kamili, ən şərəflisidir. 

Nəsiminin “quş dili”ni anlamaq onun şeirlərinin ilahi qay-
nağını doğru açıqlamaqdır. “İnsanın Allahı sevdiyi zaman sevgi-
nin içində boğulması məsələsinə gələndə bunun səbəbi insanın 



Nə s imi  –  650 

 221

Tanrı surətində yaradılmış olmasıdır. Belə olduqda insan İlahi 
varlığı tamamilə özünə qəbul edə bilir, onu özünə sığışdıra bi-
lir” (2, s. 32). İlahi varlığı özünə sığışdıran insan artıq özü bu 
aləmə, cahana sığa bilmir. Nəsimi deyir: 

 
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam, 
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü-məkanə sığmazam. 

(4, s. 7) 
 
İki cahanı özünə sığışdıran insan cahana sığa bilmir. Çünki 

onun varlığı hər iki cahanın sultanı olan Allahın təcəllisidir. Bu 
şeirdə Nəsimi “gövhəri-laməkan mənəm” deyərkən məkansız 
gövhərin öz nurundan bəxş edərək yaratdığı bir zərrə olduğunu 
nəzərə çatdırır. İnsan gövhəri-laməkanın (Allahın) yaratdığı ka-
mil varlıqdır və onun bir zərrəsidir.  

Təsəvvüf poeziyasında aşiq, məşuq və eşq anlamları vəh-
dətdədir. Aşiq eşqindən yanaraq məşuqa qovuşmaq istəyir. Ka-
milləşərək Haqqa qovuşmaq istəyən aşiq üçün artıq “mən” və 
“sən” anlamları birdir, çünki onlar vəhdətdədir. 

Həqiqi aşiq özündən keçərək yalnız “sən” deyir. “Mən”lik-
dən azad olan aşiq həqiqi aşiqdir. Bu mənada Nəsiminin həqiqi 
aşiqliyi nəzərə çarpır. “Məşuqun qapısına çatanda mənlik güdən 
aşiq geri göndərilir. Çünki aşiq dostun qapısını çalanda içəri-
dən: “Kimsən?” sözünə “mənəm” deyəndə dost: “Madam ki 
sən, sənsən, qapını açmıram. Çünki dostlardan heç birini tanı-
mıram ki, o mən olmasın” deyərək, aşiqdə ikiliyə yer olmadığını 
qeyd edir. Aşiq bir il sonra yenidən məşuqun qapısına gəlir. Mə-
şuqun “kimdir?” sualına: “Könlümü alan sevgili sənsən” deyə-
rək cavablandırır. Məşuq “Madam ki mənsən, ey mən, gəl içəri 
gir!” – deyərək onu qəbul edir” (6, b. 3056-63). 

Beləliklə, aydın olur ki, həqiqi aşiq artıq öz varlığından ke-
çərək yalnız Onu görür, yalnız Onun varlığını duyur. Nəsimi də 
həqiqi aşiq olaraq öz varlığından keçmişdir və o, yalnız İlahi 
varlığı qəbul edir. Nəsimi Onun özündə təcəlli etdiyini qeyd edir 
və buna görə də, o artıq “mən” deyərkən özünü deyil, Allahı nə-
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zərdə tutur. Təsəvvüfdə də belə bir düşüncə vardır ki, aşiq öz 
varlığında yox olaraq var olmaq istəyir. “Təsəvvüfün mövzusu 
nəfsi islah etmək, bəd əməllərdən və varlıqdan keçmək, Tanrıya 
qovuşmaq, onun varlığıyla var olmaqdır” (1, s. 14). 

Həqiqi eşq yolçusu olan Nəsimi eşqi üçün canından keçmə-
yi üstün tutur: 

 
Canımı qıldım fəda şol dilbərin didarına, 
Aşiq oldur, canını qıldı fəda dildarına. 

(3, s. 55) 
 
Nəsiminin “quş dili”ni anlamaq onun əsərlərini təhlil etmək 

üçün olduqca vacib bir məsələdir. Şairin ifadə etdiyi mənalar 
rəmzlərdə gizlidir. Həmin rəmzləri nəzərə almadan onun şeirlə-
rini oxuduqda bu şeirlərdə yalnız məcazi eşqin tərənnüm edildi-
yini düşünmək olar. Yalnız həmin rəmzləri, simvolları açaraq, 
onun həqiqətdə nə demək istədiyini anlamaq mümkündür. Onun 
şeirlərində sufilik və hürufiliyin simvolları olduqca geniş ifadə 
dairəsinə malikdir. Nəsiminin: 

 
Nuri-təcəlli sirrini xalında gördü gözlərim, 
Gör kim, nə surət bağlamış bu çeşmi-giryan üstünə. 

(3, s. 62) 
 

beytində Haqqın nurunun insanda təcəlli etməsi ideyası ifadə 
olunmuşdur. 

 
Yandırdı, bəli, eşqin odu, qıldı məni kül, 
Eşqində kül olan irişər külli-kəmalə.  

(3, s. 46) 
 
“Külli-kəmalə”, “vəhdətə çatmaq üçün eşq odu ilə yanıb 

kül olmaq lazımdır” deyərək, Nəsimi Haqqa çatmağın yalnız eşq 
yolu ilə mümkün olduğunu qeyd edir: 
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Vüsalın qiyməti dürdür, nəhayətsiz dəniz eşqin, 
Bu dürrün kanın ol buldu ki, qərq oldu bu dəryayə.  

(3, s. 34) 
 
Məşuqun eşqilə yanan aşiq pərvanəyə bənzədilir: 
 
Yandıraram canımı şəminə pərvanətək, 
Yanar imiş yar üçün vasil olan yarinə. 

(3, s. 47) 
 
Nəsimi “vəhdət dünyasından, ilahi nurdan maddi aləmə, 

dünyaya gəldi və səndən ayrıldığı üçün cansız oldu” deyərək, 
vəhdət aləmindən ayrılmağın aşiqə verdiyi dərdi, qəmi nəzərə 
çatdırır: 

 
Nəsimi quluna qıl çarə, dərman 
Ki, canlı gəldi, bican oldu sənsiz. 

(3, s.66) 
 
Nəsimi yaradıcılığında nəzərə çarpan sufi rəmzlərindən biri 

pərdədir. Pərdə Süleyman Uludağın “Təsəvvüf terminləri söz-
lüyü”ndə belə izah olunur: “1. Hicab, örtü, 2. Təsəvvüfdə aşiqi 
məşuqdan ayıran xüsusiyyətlər. Haqq ilə qul arasında həm zül-
mətdən, həm nurdan minlərcə pərdə vardır. Maddə, mənfəət, 
mal, mülk, nəfs və şəhvət zülmani pərdələr olub, Haqqı görməyə 
və ona qovuşmağa maneədir. Bəsirət gözü pərdə ilə bağlı olana 
məhcub və ya əhli-hicab deyilir. Haqqın təcəlliləri isə nurani 
pərdələrdir. Allah ilə qulu arasında yetmiş min pərdə vardır” 
(7, s. 265). 

 
Surəti-həqsən, ey qəmər, pərdəsiz eylə üzünü, 
Ta büti-azəri yazan nəqşi-xəyalə düşəməyə. 

(3, s. 50) 
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Şərab da sufi rəmzlərindən biridir; ilahi eşqi ifadə edir. Şə-
rab içib sərxoş olmaqla eşq sərxoşu olmaq arasında əlaqə yaradı-
lır. Şərab içən insan keçici olaraq şüurunu itirir və şərab onun 
ağlını əlindən alır. Eyni şəkildə ilahi eşq də aşiqin ağlını könül 
qarşısında hökmsüz edir (9, s. 967). Nəsimi: 

 
İçdim qədəhi-pürmeyi məşuqə əlindən, 
Cismim qamu can olduvü can uğradı halə. 

(3, s.46) 
 
Seyid, qədəh iç, əbsəm, əzəldən şəhi-təqdir 
Hər kimsəyə öz qədri ilə sundu nəvalə.  

(3, s. 46) 
 
Nəsimi “Ənəlhəq” deyərkən ilahi nurdan yarandığını və 

Haqqın onda təcəlli etdiyini, onun bir zərrəsi olduğunu söyləyir: 
 
Hər bir səri-mu Mənsur olub söylər ənəlhəq, 
Həqqa mey içənlər irişərlər bu xəyalə. 

(3, s. 46) 
 
“Haqqa mey içənlər” dedikdə Haqq aşiqləri nəzərdə tutulur. 

Çünki təsəvvüf rəmzlərindən olan mey, badə, şərab ilahi eşq 
simvolu kimi izah edilir. Yəni şərab məstlik verdiyi kimi ilahi 
eşqə tutulanlar da həmin eşqlə məst olurlar. 

Zülf (saç) təsəvvüfdə bəzi məqamlarda hicab, bəzən isə ila-
hi bağlılıq simvolu kimi izah edilir: 

 
Zülfün kəməndindən könül qurtulmaz ayruq, şöylə bil, 
Sevdasinə bel bağlamış, həm göz qaratmış bəndinə. 

(3, s. 48) 
 
Miskin saçın məndən məni kəsdivü peyvənd eylədi, 
Təhsin anın təqtinə, rəhmət anın peyvəndinə.  

(3, s. 48) 
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“Saçın məni özünə bağladı” deyərək, şair ilahi bağlılığı ifa-
də edir: 

 
Düşdü kəməndi-zülfünə könlü Nəsiminin, necə 
Canı bu rəsmə yanmasın? Kimsə bu halə düşməsin! 

 (3, s.173) 
 
“Kimsə bu hala düşməsin” deyərkən aşiq məşuqun yalnız 

ona nəzər salmasını, bu eşqin yalnız ona nəsib olmasını istəyir. 
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Salidə Şərifova 
 

XX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA NƏSİMİ 
YARADICILIĞININ ƏKSİ 

VƏ BƏDİİ OBRAZININ ÖZƏLLİKLƏRİ 
 

İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı və şəxsiyyəti Azərbaycan el-
mi və sosial-siyasi dairələrinin daimi marağındadır. Nəsiminin 
dövrün elmi-fəlsəfi düşüncəsinin aydın ifadəçisinə çevrilmiş 
müstəsna əhəmiyyətli ədəbi-poetik irsinin və həyatının tədqiq 
edilməsi Salman Mümtazın “Seyid İmadəddin Nəsimi”, Mirzağa 
Quluzadənin “Böyük ideallar şairi Nəsimi”, Cahangir Qəhrəma-
novun “Nəsimi divanının leksikası”, Həmid Araslının “İmadəd-
din Nəsimi: həyat və yaradıcılığı”, Bəkir Nəbiyevin “Nəsimi kə-
lamının işığında”, Qəzənfər Paşayevin “Nəsimi haqqında araş-
dırmalar” kimi kitab və tədqiqatlarda özünü göstərmişdir. Nəsi-
mi ruhuna hörmət olaraq bir çox tədbirlər həyata keçirilmiş və 
keçirilməsi davam etməkdədir. Məsələn, ümummilli lider Hey-
dər Əliyevin təşəbbüsü ilə Nəsiminin 600 illik yubileyinin 
YUNESKO-nun tədbirlər siyahısına daxil edilməsi, 1973-cü ildə 
Nəsiminin anadan olmasının 600 illik yubileyinin təntənəli şə-
kildə qeyd edilməsi ənənəsinin davamı kimi qəbul edilməli olan 
Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Mədəniyyət Nazirliyi-
nin dəstəyi ilə reallaşmış “Nəsimi – şeir, sənət və mənəviyyat 
festivalı”nın təşkili fikrimizə əyani sübutdur. Azərbaycan şairi 
İmadəddin Nəsiminin doğumunun 650 illiyini nəzərə alan Prezi-
dent İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq 2019-cu ili 
Azərbaycan Respublikasında “Nəsimi ili” elan etməsi də məhz 
dahi şairimizin zəngin irsinə qayğı və diqqətin təzahürüdür. 

Azərbaycan bədii qələm ustaları da İmadəddin Nəsimi yara-
dıcılığı və şəxsiyyətinə daimi maraq göstərirlər. Azərbaycan 
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ədəbiyyatında Nəsimiyə maraq özünü iki aspektdən göstərmiş-
dir. Birincisi, Nəsiminin əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatının inki-
şafına təsir etmişdir. İkincisi, Nəsimi tarixi şəxsiyyət kimi Azər-
baycan ədəbiyyatında bir bədii obraz kimi öz əksini tapmışdır. 

Nəsiminin Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri onun misraları-
nın epiqraf kimi bədii əsərlərə daxil edilməsi və yazarların Nəsi-
minin davamçısı kimi özlərini təqdim etməsi formasında geniş 
yayılmışdır. Nəsiminin Azərbaycan bədii dilinin formalaşması 
və inkişafına təsiri də araşdırmalarda xüsusi vurğulanır. 

Azərbaycan poeziyasında, həmçinin bədii nəsrində Nəsimi 
kəlamlarının fikir, ideya baxımından bədii nümunələrin başlığın-
da və yaxud başlıqlarında işlədilməsi faktı, yəni epiqrafların ve-
rilməsi müşahidə olnur. Bu, şairin yaradıcılığının yüksək dəyər-
ləndirilməsi və onun yaradıcılığına xas olan hikmətli kəlamların 
söz xiridarları tərəfindən qəbul edilməsinin göstəricisidir. Əli 
Kərimin “Şəhidliyin zirvəsi” şeirində altı əsr əvvəl yaşamış 
böyük şair Nəsiminin şeirindən epiqrafın verilməsi onun hikmət-
li kəlamlarının ədəbiyyatda qəbul edilməsinin və təbliğinin bir 
nümunəsidir: “Zahidin bir barmağın kəssən, dönüb həqdən qa-
çar // Gör, bu gerçək aşiqi sərpa soyarlar, ağrımaz!”  

Ümumiyyətlə, Nəsimi kəlamlarına şair və ədiblərimiz daim 
müraciət edir, onlardan epiqraf kimi istifadə edirlər. Nəsimidən 
epiqrafların verilməsi yalnız poeziya nümunələrimizdə deyil, 
həmçinin nəsrdə də özünü göstərmişdir. Məsələn, Xalq yazıçısı 
Mövlud Süleymanlının “Yel Əhmədin bəyliyi” povestinin prolo-
qunda Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ana dilində yaranan fəl-
səfi qəzəlin qurucusu olmuş Nəsiminin qəzəlindən epiqraf ver-
məsi fikrimizə əyani sübutdur: “Dünya duracaq yer deyil, ey 
can, səfər eylə...” 

Azərbaycan poeziyasında özünü Nəsimi davamçıları kimi 
təqdim edən söz sahibləri çox olmuşdur. Məsələn, Rəsul Rzanın 
bir şeir nümunəsində özünü Nəsimi davamçısı elan etməsi fikri 
orijinallığı ilə diqqəti cəlb edir. Şairin yaratmış olduğu Nəsimi 
obrazında insanın əzəmətliliyilə yanaşı, iztirablarının da əksini 
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tapması maraq doğurur. Rəsul Rza “Allaha məktub” şeirində 
məhz çətinliklərə, iztirablara sinə gərməyin rəmzinə çevrilmiş 
“şair Nəsiminin nəvəsi mən” deyərək, özünü dahi şairin davam-
çısı hesab etmişdir: 

 
Mənim imkan qanadımı 
qırıb kəsən,  
qadir, 
adil, 
ya hər nəsən! 
Xəstəlikdən, 
Yorğunluqdan 
bir sədd çəkdin 
niyə yazmaq həvəsimə? 
Yoxsa qorxdun 
bir gün gələr, 
hamı bilər, 
sənsən qadir, adil, 
yoxsa 
Nəsiminin nəvəsi 
mən? 
 
Azərbaycan poeziyasında Nəsiminin ana dilində yazıb-ya-

ratması faktı da əksini tapmışdır. Çağdaş Azərbaycan poeziya 
məktəbinin nümayəndələrindən olmuş Qabil “Nəsimi” əsərində 
şairin xalqın dilinə yaxın tərzdə, yəni öz ana dilində yazıb-yarat-
masını, həmçinin ana dilindən ustalıqla istifadə etməsini xüsusi-
lə qabartmağa nail ola bilmişdir: 

 
O uzaq, o qədim lisana bir bax! 
Büllur bulaq kimi süzülər, çağlar. 
Əsər var yazılıb otuz il qabaq, 
Otuz cür lüğətə ehtiyacı var... 
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Xüsusi vurğulamaq istərdim ki, Qabilin janr baxımından 
mübahisələr yaratmış “Nəsimi” əsəri Azərbaycan ədəbiyyatşü-
naslığında poema, mənzum roman kimi təqdim edilmişdir. Qeyd 
etməliyik ki, Qabilin janr xüsusiyyətləri baxımından maraq do-
ğurmuş “Nəsimi” mənzum romanı ədəbiyyatımızda Nəsimiyə 
həsr olunmuş ilk mənzum roman kimi diqqəti cəlb etməkdədir. 
Başlanğıcda lirikaya üstünlük verilməsi ilə diqqəti cəlb edən 
mənzum roman yalnız orta əsrlərdə yaşayıb-yaratmış İmadəddin 
Nəsiminin acı tale və faciəsini deyil, həmçinin folklor və adət-
ənənələri əks etdirməsi ilə diqqət mərkəzindədir. Qeyd etməliyik 
ki, Qabilin irihəcmli nəzm nümunəsi olan, xronikalara, qədim 
əlyazmalara, ədəbi mənbələrə, eləcə də Nəsiminin öz əsərlərinə 
söykənən “Nəsimi” əsəri roman xüsusiyyətlərinə malik olması 
ilə fərqlənir. 

Nəsimi dövrünün ideya-fəlsəfi konsepsiyaları açıqlanan 
“Nəsimi” mənzum romanının tarixi-dramatik poema kimi səciy-
yələndirilməsi faktları da mövcuddur. Əsərdəki dramatizm öz 
əqidə və baxışları uğrunda qətlə yetirilmiş şairin taleyinin ağırlı-
ğından irəli gəlir. Təsadüfi deyil ki, üç hissədən ibarət olan “Nə-
simi” mənzum romanında tərcümeyi-hal, faciə və tədqiqat əsərin 
ayrı-ayrı hissələrindən asılı olaraq fərqlənsələr də, roman və 
poema elementlərinin qarışıqlığı əsər boyu özünü qabarıq şəkil-
də göstərir. Qeyd etməliyik ki, zaman qarışıqlığının məhz bu 
forması təhkiyənin xarakterini, hadisələrin fabula-süjet xüsusiy-
yətlərini müəyyən edir. 

Nəsiminin bədii obrazı şifahi və yazılı Azərbaycan ədəbiy-
yatında öz əksini tapmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, aşıq yaradı-
cılığı Nəsiminin kamil bədii obrazını yarada bilmişdir. Nəsimi-
nin bədii obrazı yaradılarkən şairin qətlə yetirilməsi və öz əqidə-
sindən dönməməsi kimi tarixi faktların işıqlandırılmasına əsas 
yer verilmişdir.  

XVII əsr Azərbaycan aşıqlarından olan Sarı Aşığın yaradıcı-
lığında Nəsiminin yad edilməsi böyük şairin ədəbiyyata təsirinin 
nəticəsidir. Sarı Aşığın yaradıcılığında inandığı həqiqətlər uğrun-
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da canından keçən Nəsiminin obrazına müraciət aşığın bayatı-təc-
nisində özünü göstərir. Qeyd etməliyik ki, Sarı Aşığın qafiyələri 
səslənişcə eyni, məzmunca fərqli sözlərdən ibarət olan cinaslı ba-
yatısında Nəsiminin əyilməzlik simvolu kimi təqdimi müşahidə 
olunur. Bununla yanaşı, Sarı Aşıq özünü mütəfəkkir şairlə müqa-
yisə edərək, həyatındakı sıxıntılardan şikayətini bildirir: 

 
Gözəllik soy iləndir, 
Şahmar da soy ilandır. 
Nəsimitək bu aşıq 
Yolunda soyulandır. 
 
Bir çox tədqiqatçılarımız (Həmid Araslı, Mirzağa Quluzadə 

və b.) Nəsiminin diri-diri dərisinin soyulmasını bir fakt kimi qə-
bul etsələr də, mərhum akademik Ziya Bünyadov orta əsrlər 
qaynaqları əsasında bu barədəki məlumatları təkzib etmişdir. 
Nəsiminin diri-diri dərisinin soyulmasının sonralar xalq tərəfin-
dən yaranmış bir əfsanə olması faktına rəğmən, ədəbiyyatımızda 
bu motiv şair və yazarlarımızın bədii nümunələrində əks etdiril-
mişdir. Məsələn, Rəsul Rzanın “İnsan şəkli” şeirində biz məhz 
Nəsiminin “dabanından soyulması” motivi ilə üzləşirik: 

 
Mənə bir sərgi salonu verin! 
Orda bir insan şəkli asacağam 
– adi bir insan. 
Nə elə kiçik ki, məhəl qoyan olmaya, 
nə elə böyük ki, baxanda qorxasan. 
Orda bir insan şəkli asacağam, 
görünsün dünyanın hər yerindən;  
zamanın keçmişindən, 
dövranın indisindən, 
əsrin gələcəyindən 
Bir insan şəkli asacağam; 
bir yanında Nəsimi. 
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Cabir Novruz “Nəsimi” adlı şeirində Nəsiminin faciəsini 
şairin şəxsi faciəsi kimi əks etdirməmiş, məhz şairin bu taleyini 
yaşamaq üçün bir stimul və örnək kimi dəyərləndirmişdir: 

 
Nəsimi taleyi gərəkdir mənə, 
Adımı vüqarla daşımaq üçün. 
Nəsimi taleyi gərəkdir mənə, 
Həyatda mərdanə yaşamaq üçün. 
 
C.Novruz Nəsiminin keçmiş olduğu tale yolunun faciəli ol-

masına rəğmən, ləyaqətli şair yolu olması amilini qabartmış, 
əqidəsi uğrunda canını qurban vermiş şairi özü üçün ideal seçə-
rək Nəsiminin obrazını yarada bilmişdir: 

 
Nəsimi taleyi gərəkdir mənə, 
Şeirimin, sözümün qüdrəti üçün. 
Nəsimi taleyi gərəkdir mənə, 
Şairlə düzlüyün birliyi üçün, 
Şairlə mərdliyin vəhdəti üçün. 
 
“Kaş millətdə ruh yaşasın...” adlı şeirində isə millətdə ru-

hun yaşamasının vacibliyini duyan C.Novruz bu yolda Babəklər, 
Nəsimilər kimi tarixi şəxsiyyətlərin olmasını və onlar kimi Və-
tən üçün qəlbi döyünən insanların tükənməməsini tərənnüm et-
mişdir: 

 
Millət əzər, əzilər də, 
Kaş millətdə ruh yaşasın. 
Əyri qəddi düzələr də,  
Kaş millətdə ruh yaşasın. 
Zaman-zaman, nəsil-nəsil 
Babəklərin gəlir səsi. 
Nəsimilər tükənməsin, 
Kaş millətdə ruh yaşasın...  
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Azərbaycan poeziyasında Nəsiminin əqidəsindən dönmə-
yən şair kimi təqdim edilməsi də diqqəti cəlb edir. Xəlil Rza 
Ulutürkün “Nəsimi kimi” şeirində şairin Nəsimi kimi mübarizə 
aparmağa səsləyişi ilə bərabər, həyat həqiqətləri ilə bağlı 
düşüncələrinin ifadəsinin şahidinə də çevrilirik: 

 
Biz nəyik? 
İldırım! 
Torpaq! 
Su! 
Külək! 
Əsək yer üzünün nəsimi kimi. 
Yaşayaq, 
Yaradaq! 
Ölsək də ölək 
Bir ömrə sığmayan Nəsimi kimi! 
 
Əli Kərim də Xəlil Rza Ulutürk kimi Nəsimini əqidəsindən, 

inamından dönmədiyi üçün tərənnüm etmişdir. Ə.Kərim “Azər-
baycan” şeirində Şərqin dahi şair və mütəfəkkirlərindən biri ol-
muş İmadəddin Nəsiminin həqiqət şəhidi olmasını belə təsvir et-
mişdir: 

 
Azərbaycan! 
Odlar yurdu! –  
Ürəklərin odundan 
Yaranmış bir diyar. 
Dostuyla hər dərdi, məlalı, 
Sevinci bir duyar. 
Azərbaycan –  
Tarixlər şahidi, 
Nizamisi sərhədsiz təfəkkürü, 
Nəsimisi həqiqət şəhidi. 
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Əli Kərim yaradıcılığının anlam gücü və səmimiliyi ilə diq-
qət mərkəzində olmağı bacaran, əxlaqi-mənəvi mövzularda əsər-
lər qələmə alan Nəsiminin kamil obrazını oxucunun gözü qarşı-
sında canlandırmağa nail ola bilmişdir: 

 
Altı yüz ildir idrak 
çırpınır pələng kimi, 
Nərə çəkir, 
ağlayır, 
tapa bilmir ki, bilmir – 
o bir sirr-xudanı. 
Təpədən dırnağadək 
soyalar bir adamı; 
Necə ola dinməsin, 
Böyük əqidəsindən 
Bir misralıq enməsin. 
Gözündən bir nöqtə yaş 
sinəsinə düşməsin. 
Qaşları çatılmasın 
bir xırda vergül qədər, 
Diri-diri soyulsun, 
əqidədən keçməsin. 
 
Əli Kərim oxucusunu şairin sirri qarşısında fikrə dalmağa 

vadar etmək və onun qəlbinin ən dərin qatlarına nüfuz etməklə 
yanaşı, yüksək amal uğrunda mübarizə aparan bir insanın əzm-
karlığını göstərməyə də nail olur: 

 
Altı yüz ildir bəşər 
ağrılardan inildər. 
Altı yüz ildir bəşər 
düşünər, çatmaz yenə 
Məşəqqətli ölümün 
Nəsimi zirvəsinə. 
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Altı yüz ildir, altı 
Nəsimini soyurlar, 
Qanlı yaralarına 
Hələ duz da qoyurlar. 
“Uf” da demir Nəsimi. 
 
Əli Kərim “Şəhidliyin zirvəsi” şeirində sona kimi dərk 

olunmamış Nəsimi ilə dialoq qurur, ona müraciət etməklə, şairin 
mənən məğlubedilməzliyini, güclü düşmənlə öz əqidəsi uğrunda 
mübarizədə canını qurban verməsini vurğulayır: 

 
Bir qəzəbli baxışın 
ucunda tir-tir əsən 
Adam görsən, Nəsimi, 
əlbət, heç nə deməzsən, 
Ləkələməzsən əsla 
Yazmaq istedadını, 
ölmək istedadını, 
Dinməzsən ucalardan, 
Enməzsən ucalardan. 
 
Rəsul Rzanın Nəsiminin ölümqabağı gecəsinin müəyyən 

məqamlarının təsvirindən ibarət olan “Son gecə” poeması Nəsi-
minin kamil obrazının təsvir edilməsi ilə poeziyamızda iz qoy-
muşdur. Əsərdə Nəsiminin dustaq yoldaşı olan qoca ilə söhbəti 
vasitəsilə R.Rza şairin əqidəsindən dönməzliyini əks etdirməyə 
nail olmuşdur: 

 
İmadəddin gülümsəyir 
acı-acı. 
Deyir:  
“Sağ ol, nəcib qoca! 
Ölümdən qorxmayanın 
bu tədbirə nə ehtiyacı? 



Nə s imi  –  650 

 235

Onlar öldürəcəklər 
mənim bədənimi. 
Gerçək eşqim, doğru sözüm yaşayacaq. 
Ölümə baş əyərmi 
idrak, həqiqət, 
ülvi eşq, təmiz məhəbbət?! 
İnan, möhtərəm qoca, inan! 
Ölümsüzdür yaradan insan! 
 
Qabilin “Rüşvət” şeirində də biz dahi Nəsiminin əqidəsindən 

dönməzliyinin bir daha şahidinə çevrilirik. Qabil şairin əqidəsin-
dən dönməzliyini oxucunun gözü önündə belə canlandırmışdır: 

 
Nəsimiyə 
– Hələbin valisi ol! – dedilər. 
Təki “ənəlhəq” demə! 
Onda Şamaxıya dön, 
Dön, yaxşı yol! – dedilər, 
Təki “ənəlhəq” demə. 
Xurcunlara dolduraq 
Ləl-cəvahir, ziba-zər, 
Üstəlik bağışlayaq 
Sənə sütül kənizlər, 
Təki “ənəlhəq” demə. 
 
Maraqlı məqam odur ki, Qabil bir şair kimi qısa şəkildə qə-

ləmə aldığı “Rüşvət” şeirində dialoq qurmağa nail ola bilmişdir. 
Qabil kiçik şeir parçasında dialoq qurmaqla Nəsiminin güclü 
iradə sahibi olmasını nəzərə çatdırır: 

 
Nəsimi: 
– Həqq mənəm, həqq məndədir, 
Həq söylərəm. 
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Bulmuşam həqqi, 
“Ənəlhəq” söylərəm. 
 
Azərbaycan poeziyasında Nəsiminin əqidəsindən dönməzli-

yi tərənnüm edilmiş, həmçinin şairin mərdlik, qorxmazlıq rəmzi 
olması faktı da vurğulanmışdır. Nəsiminin bu xüsusiyyətlərə 
malik olması bütün ştrixlərilə Əliağa Kürçaylının ona ithaf etdi-
yi “Nəsimi” şeirində Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevə etdiyi 
müraciətdə də əksini tapmışdır. M.Abdullayev Nəsiminin ana-
dan olmasının 600 illik yubileyi ərəfəsində şairin portretini yara-
darkən Əliağa Kürçaylının üz cizgilərindən yararlanmışdır. Bu 
səbəbdən də, Əliağa Kürçaylı Mikayıl Abdullayevə mərdlik, 
qorxmazlıq rəmzi hesab etdiyi Nəsiminin portretində həmin 
ştrixləri əks etdirməsini tövsiyə etməsi şairə olan böyük sevgi-
dən doğmuşdur: 

 
Qardaşım, bircə ricam var ancaq: 
Sən Nəsimini çəkərkən elə çək – 
Baxışından səpələnsin şimşək. 
Günəşin nurunu doldur gözünə, 
Kişilik nəqş elə dönməz üzünə. 
 
İstər Azərbaycan poeziyasında, istərsə də nəsrində Nəsimi-

nin məzarının Azərbaycana gətirilməsi aktuallıq kəsb etmiş, bu 
haqda istək və arzular bədii nümunələrdə əksini tapmışdır. Bu 
haqda ilk dəfə Xalq şairi Rəsul Rza 1968-ci ildə Suriyaya eza-
miyyətindən qayıdandan sonra “Ədəbiyyat və incəsənət” qəze-
tində dərc etdirdiyi “Cahana sığmayan şairin qərib məzarı” adlı 
məqaləsində bəhs etmişdir. Şair Nüsrət Kəsəmənlinin “Oğru ol-
maq istəyirəm” şeirində də Nəsiminin qəbrinin doğma vətənə 
gətirilməsi istəyi əksini tapmışdır. Qeyd etdiyimiz kimi, Nəsimi-
nin qəbrinin Suriyanın Hələb şəhərindən Azərbaycana gətirilmə-
si məsələsi daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Nüsrət Kəsəmən-
li “Oğru olmaq istəyirəm” şeirində də Nəsiminin qəbrinin Azər-
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baycana gətirilməsi istəyini qabardaraq, bunu yalnız öz istəyi ki-
mi deyil, ictimaiyyətin istəyi kimi də vermişdir: 

 
İndi neçə dövlətlərdən 
Məzlumların ah-zarını, 
Yad torpaqda yatıb qalan, 
Əsrlərin arxasından 
Qollarını çatıb qalan 
Kərbəladan Füzulinin, 
Hələbdənsə Nəsiminin məzarını 
Oğurlamaq istəyirəm! 
 
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının bu kontekstdə təhlili Nə-

simi mirasına artan marağı və onun bir tarixi şəxsiyyət kimi xal-
qımız üçün önəmli yerə malik olduğunu göstərir.  
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Əmraslan Bəşirov 
 

İMADƏDDİN NƏSİMİNİN FƏLSƏFİ  
GÖRÜŞLƏRİ 

 
Mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsimi nəinki Azərbaycan ədə-

biyyatında fəlsəfi şeirin əsasını qoymuş və Azərbaycan dilinin 
zəngin imkanlarının gücü ilə bədii-fəlsəfi irs yaratmış, o həm də 
Allahın yaratdığı varlıqlar içərisində insanı fövqəlbəşəri qüvvə 
kimi tərənnüm etməklə dünya ədəbiyyatına böyük bir sənətkar 
kimi təsir göstərmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın 70 illik sovet quru-
luşu dövründə Nəsiminin yaradıcılığının təbliğinə geniş imkan-
lar yaradılsa da, bəzi tədqiqatçılar böyük şairi ateist mütəfəkkir-
lər sırasına daxil etmişlər. Necə ki, Nizami Gəncəvini italyan 
mütəfəkkiri T. Kampanella ilə eyni sıraya qoyaraq, utopik sosia-
lizmin görkəmli nümayəndəsi etmişdilər. Halbuki Kampanella 
ateizm nümayəndəsi sayılırdı. Bütün bunlar sovet ideologiyasına 
yararlanmaqla bağlı idi. 

  İmadəddin Nəsimi yaradıcılığını və bütövlükdə onun 
hürufi ideyalarının təsiri altında yazdığı şeirləri dərin düşüncə 
süzgəcindən qiymətləndirsək, belə deməyə tam əsas var ki, şai-
rin yaradıcılığı, fəlsəfi görüşləri kamil insan ideyasını diktə edir. 
Nəsimi insanların könül dünyasını, mənəvi dəyərlərini misilsiz 
ustalıqla bədii-fəlsəfi araşdırmadan keçirmiş, nəticədə insanı 
kainatın ən kamil varlığı kimi ulu Yaradanın mahiyyətinə yaxın-
laşdırmış təlimin poetik nümunələrini yaratmağa nail olmuşdur. 
Nəsiminin insanlıq, kamil şəxsiyyət haqqında təsəvvürləri və qə-
naəti mükəmməl və gerçəkliyə uyğundur. 

  İmadəddin Nəsimi nəfsi insan mənəviyyatının ən pis kom-
ponenti kimi ön plana çəkir və bu zərərli xislətə qarşı eşq yolunu 
ən dəyərli vasitə kimi təlqin edir. Şair insanın bəşəri keyfiyyətlə-
rini poetik səviyyədə mənalandırır və onu əqidəyə çevirir. 
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Nəsimiyə görə, “mən” mənəmlik deyil, insanın özünü dərk 
etməsidir: 

  
Kəndi vücudunda çün gördü Nəsimi səni,  
Tanıdı kim, kəndidir məzhəri-ənvari-zat. 
 

– deyən şair özünü dərk etməyin haqqı dərk etməyə gətirib çı-
xardığını izhar edir. 

Şairin “Bəhrül-əsrar” adlı fəlsəfi ruhlu qəsidəsi bu baxım-
dan qiymətlidir: 

 
Bir ovuc tozdur küləklər qarşısında bu bədən, 
Ömrümüz qartək ərir hər an günəşdən, şölədən.  
 
İnsan üçün mərifətdən özgə yoxdur bir bəzək, 
Aqil insan zər üçün öz ömrünü verməz hədər. 
 
Şairin fəlsəfi müddəalarından biri də budur ki, həyatını var-

dövlət yığmağa sərf edənlər gərəksiz və özünə qalmayacaq 
(“yığdın yadındır”) yük üçün çalışırlar ki, bu əzablı işdən bir şey 
əldə edə bilməyəcəklər. 

 İmadəddin Nəsimi insan mənəviyyatını böyük ustalıqla bə-
dii-fəlsəfi düşüncə süzgəcindən keçirmiş, insanın bəşəri keyfiy-
yətlərini araşdırmış, mənalandırmış və bədii ustalıqla gələcək 
nəsillərə çatdırmışdır. 

Nəsiminin yaradıcılığında bəzən dərin kədər, dünyadan na-
razılıq və şikayət motivlərinə də rast gəlinir. Lakin bədbinlik 
motivləri Nəsiminin poeziyası üçün səciyyəvi deyildir. Belə ki, 
Nəsimi haqqa qovuşmanın yolunun üç mərhələsindən sıx-sıx 
bəhs edir: “Nəsimi idrakda “yəqinliyin elmi” (“elm əl-yəqin”), 
yəqinliyin eyni” (“eyn əl-yəqin”) və “yəqinliyin həqiqəti” 
(“haqq əl-yəqin”) mərhələlərini nəzərdən keçirmişdir. Onlardan 
birincisi bilik, ikincisi görmə və üçüncüsü Haqqa çatmadır. O 
yazır:  
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Bildigim elmül-yəqindir, gördügüm eynül-yəqin. 
  
Eynəl-yəqin haqqı görən gözdür”. (Zakir Məmmədov. 

Azərbaycan fəlsəfi tarixi. Bakı, 2006, s. 255) 
Şairin fəlsəfi görüşlərində səbəb və nəticə münasibəti də 

xüsusi yer tutur. “Şərq peripatetikləri bütün varlıqları səbəb və 
nəticə asılılığında görür, onları qarşılıqlı surətdə bir-biri ilə 
əlaqədar tədqiq edirlər. Nəsimi isə diqqəti səbəb və nəticəni de-
yil, səbəblərin başlanğıcı saydığı cövhəri bilməyə  yönəldirdi: 

 
Ey hikmətin rəisi, məlulu illəti qoy, 
Əvvəl bu cövhəri bil kim, məbdəi-iləldir”.  
  
(Yenə orada, s. 253). 
Tanınmış alim Z.Məmmədov Nəsimi şeirində 28 və 32 sa-

yının yeri barədə yazır: “Nəsiminin fəlsəfi fikirlərini sufilərin 
fəlsəfəsindən fərqləndirən başlıca xüsusiyyət onun hürufi rəmz-
lərindən istifadə etməsidir. 28, yaxud 32 hərf şairin mühüm ifa-
də vasitələrindəndir. 

O, bir sıra şeirlərində hərfləri xüsusi mövzuya çevirmiş, bi-
rincidən otuz ikinciyədək, yaxud əksinə, hər bir hərflə bağlı fikir 
söyləmişdir... 

        
Gör Nəsimi ki, surətü məni, 
Aşkarü nihan otuz ikidir”.  
 
(Yenə orada, s. 256-257)  
Böyük sələfi Nizami Gəncəvidən sonra ədəbiyyatımızda və 

fəlsəfi fikir tariximizdə insansevərlik, bəşərilik və ədalət ideya-
larının dönməz carçılarından biri olmuş Nəsiminin zəngin bədii-
fəlsəfi irsinin saflaşdırıcı gücü bu gün də önəmli və təsirlidir. 

Dərin ümumbəşəri mahiyyətə malik poetikası, dilinin şirin-
lik və axıcılığı, heyrətamiz şeiriyyəti ilə Nəsimi milli özünəməx-
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susluğa əlavə rövnəq verərək, doğma xalqına bizim günlərdə də 
mənəvi zənginlik gətirir.  

Nəsimi ana dili ilə yanaşı, ərəb və fars dillərində də yazmış-
dır ki, bu da o dövrün ab-havasına uyğun seçim idi və şairin 
oxucu auditoriyasını xeyli genişləndirməyə imkan verirdi. Yaşa-
dığı dövrün üslubi-qrammatik və yazılı ədəbi dilinin formalaş-
masına təsirini araşdırmaq baxımından da Nəsimi şeirləri misil-
siz bir qaynaq və milli sərvətimizdir. 

Burada Nəsimi şeirinin daha bir özəlliyi olaraq, yaradıcılı-
ğındakı dini-fəlsəfi mövzunu dünyəvi ideya axtarışlarının üzvi 
surətdə tamamladığını qeyd etməliyik. 

Məlumdur ki, Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilın-
də yazılmış fəlsəfi qəzəlin banisi olub. Allaha sevgi və onun ya-
ratdığı varlıqlar içərisində ən qiymətlisi olan insana məhəbbət və 
ona dəyər vermək Nəsiminin fəlsəfi tipli şeirlərində açıq seçilir 
ki, bu da onu ateist və dinsiz adlandıranların yad ideologiyalar-
dan tutulmuş kor gözlərinə və qərəzli münasibətlərinə qarşı də-
lil-sübutdur. Məsələn:    

 
Sən mənə yar ol ki, könlüm bir dəxi yar istəməz, 
Könlümün dildarı sənsən, özgə dildar istəməz... 
 
Bu misralardakı həm “yar”, həm də “dildar” Allahın məcaz-

larıdır. Beytdə şairin ona sığınmaq arzusu və sevgisi poetik ifa-
dəsini tapmışdır. 

Təəssüf ki, XX əsrin sovet ideoloqları böyük filosof-şairin 
yaradıcılığını və fəlsəfi görüşlərini öz cəng arabasına qoşaraq, 
onu milli və müsəlman ruhundan, başlıcası bəşəri dəyərlərdən 
uzaqlaşdırmağa, ayrı salmağa cəhd etmişlər. 

Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində ilk dəfə qəsi-
də, müstəzad və tərcibəndlər yazmışdır (ətraflı məlumat üçün 
bax: K.Allahyarov. Azərbaycan şeir mədəniyyəti. Bakı, Ozan, 
1996, s. 68). Onun ana dilindəki dördlükləri – tuyuqları bədii 
quruluş və məzmunca orijinal və qiymətlidir. Tuyuqlarında hü-
rufiliyin müddəaları, şairin fəlsəfi görüşləri, həyat və kainat haq-

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 242

qında düşüncələri yığcam və məntiqi bir dildə ifadə olunmuşdur. 
Nəsiminin şeirləri Azərbaycan, Yaxın Şərq, Kiçik Asiya və 

Orta Asiyada geniş şöhrət tapmışdı. İmadəddin Nəsiminin ana 
dilində yazdığı şeirlər Şah İsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli, 
Molla Pənah Vaqif kimi böyük sənətkarların yaradıcılığına 
qüvvətli təsir göstərmişdir. XV əsrin I yarısında yaşamış Qara-
qoyunlu hökmdarı, “Həqiqi” təxəllüsü ilə yazıb-yaratmış Cahan-
şah İmadəddin Nəsimiyə ana dilində nəzirələr yazmışdır. 

İmadəddin Nəsiminin fəlsəfi görüşlərinin təsiri ədəbiyyat-
da iki istiqamətdə davam etmişdir. Nəsimi poetikası, fəlsəfi 
görüşləri XV əsrdən etibarən bütün türkdilli ədəbiyyata 
qüvvətli təsir göstərmişdir. Belə ki, özbək şairi Əlişir Nəvai 
“Nəsayimül-məhəbbə” əsərində İmadəddin Nəsiminin yaradıcı-
lığına yüksək qiymət vermişdir. Türkmən şairi Əndəlib İma-
dəddin Nəsimiyə bir məsnəvi həsr etmişdir. Nəsimi mövzusuna 
müasir şair, yazıçı və digər sənət adamlarının yaradıcılığında 
da geniş yer verilmişdir. Şair Qabil “Nəsimi” poemasını, yazıçı 
İ.Hüseynov “Məşhər” romanını, rəssam M.Abdullayev “Nəsi-
mi” portretini, bəstəkar F.Əmirov “Nəsimi dastanı “xoreoqra-
fik poemasını, C.Cahangirov “Nəsimi kantatası”nı, A.Rzayev 
“Nəsimi” simfonik poemasını, H.Seyidbəyli İ.Hüseynovun sse-
narisi ilə çəkilmiş “Nəsimi” filmini şair İmadəddin Nəsimiyə 
həsr etmişlər.  

Şairin şeirlərinə onlarla mahnılar bəstələnmişdir. Qəzəlləri 
muğam məclislərinin bəzəyidir. Heykəltəraşlar T.Məmmədov və 
İ.Zeynalovun yaradıcılıq məhsulu olan “Nəsimi” abidəsi Bakı 
şəhərində ucaldılmışdır. 

Azərbaycanda AMEA-nın Dilçilik İnstitutu, onlarla mək-
təb, küçə, eləcə də bir gəmi şair İmadəddin Nəsiminin adını da-
şıyır. Suriyanın Hələb şəhərində şairin türbəsi və adına küçə 
vardır. 

2008-ci ildə şair İmadəddin Nəsimiyə edam meydanı olan 
Hələb şəhərində ikigünlük Beynəlxalq Nəsimi Forumu keçiril-
mişdir. Forumda Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak etdi. 
Həmin tədbirdə gözlənilməz və yaddaqalan bir hadisə baş verdi:  
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Hələb şəhəri dini icmasının rəhbəri, şəhər müftisi Mahmud 
Əkkam “Nəsimi və sufilik” mövzusunda maraqlı məruzə ilə çı-
xış edərək, şairin əsərlərinin Yaxın Şərq xalqları ədəbiyyatın-
da, Azərbaycan-Suriya ədəbi əlaqələri tarixində ən önəmli mər-
hələ olduğunu qeyd etmişdir. Əkkam məruzəsinin sonunda sa-
lonun birinci cərgəsində əyləşdirilmiş Azərbaycan nümayəndə-
lərinə üzünü tutub demişdir: “Möhtərəm qardaşlar! 591 il bun-
dan öncə bəşər tarixində ən faciəli hadisələrdən biri baş vermiş, 
böyük Azərbaycan şairi və filosofu, parlaq istedad sahibi olan 
sufi, vəliyullah (Allahın dostu) Seyid Əli İmadəddin Nəsimi 
vəhşicəsinə edam olunmuşdur. Bu gün biz xəcalət çəkirik ki, 
bu mühdiş faciə bizim Hələb şəhərinin adı ilə bir yerdə tarixə 
düşmüşdür. Həmin faciə şəhərimizə hökmranlıq edən əcnəbilər 
və onların havadarları tərəfindən törədilmişdir. Lakin Nəsimi-
nin günahsız qanı məhz burada axıdıldığı üçün mən müasir Hə-
ləb dini icmasının rəhbəri kimi Sizdən dönə-dönə üzr istəyi-
rəm. Təsəllimi onda tapıram ki, hələblilər Nəsiminin məzarını 
öz oğlunun qəbri kimi günümüzə qədər qorumuşdur. Tarixi-el-
mi mənbələrdə öz əksini tapmış məlumata görə, bu edamdan 
on il sonra (1427-ci il) Hələb məhkəməsi işə yenidən baxıb əv-
vəlki ədalətsiz hökmü ləğv etmiş və şairə gec də olsa bəraət 
vermişdir” (B.Nəbiyev. Nəsimi kəlamının işığında. Bakı: Qara-
bağ nəşriyyatı, 2009, s. 67–72). 

Nəsimi özü dediyi kimi, “əbədiyyət üfüqlərində doğan bir 
günəşdir". Zaman keçdikcə onun kamil eşq libasına bürünmüş 
misraları dünyanı fəth etməkdədir. İmadəddin Nəsiminin yaradı-
cı varlığından yeddi əsr keçsə də, tam əminliklə demək olar ki, 
o, bəşəriyyəti düşündürən dahi sənətkar və şəxsiyyət olmaqla 
yanaşı, öz əqidəsi, bəşəri ideyaları yolunda canından keçmiş 
Azərbaycan şəhididir. 

İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığı gənc nəslin tərbiyəsi 
və pedaqoji təlimlər üçün də dəyərli mənbədir. Şairin yaradı-
cılığı yolayrıcında qalanlara, özünü və qüvvəsini dəyərləndir-
məyi bacarmayanlara da istiqamətləndirici bir mayak rolunu 
oynayır. Çünki İmadəddin Nəsimi dönə-dönə təlqin edir ki, 
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özünü tanımaq, qüdrət sahibi olmaq kamil insana xas olan 
keyfiyyətlərdir. 

2017-ci ilin may ayında Parisdə YUNESKO-nun baş qərar-
gahında Nəsiminin ölümünün 600-cü ildönümü bəşəri bir tarix 
kimi yad edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyevin 15 noyabr 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azər-
baycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə İmadəddin Nəsimi-
nin 650 illik yubileyi üçün müvafiq tədbirlər planının hazırlanıb 
həyata keçirilməsi tapşırılmış, 11 yanvar tarixli Sərəncamla 
2019-cu il Azərbaycanda “Nəsimi ili” elan edilmişdir. Bu, 
dövlətimizin və xalqımızın öz dahi şairinə, böyük əqidə sahibinə 
verdiyi layiqli qiymətdir ki, onu bütün dünyaya nümayiş etdirir.  



Nə s imi  –  650 

 245

 
 

Mehman Rəsulov 
 

DİRİ BABA TÜRBƏSİ 
VƏ POEZİYANIN NƏSİMİ ZİRVƏSİ 

EYNİ DÖVRÜN ƏBƏDİYYƏT NİŞANƏLƏRİ KİMİ 
 

Azərbaycan torpağının hər yeri cazibədardır, onun hər bir 
güşəsində bir qeyri-adilik, ilahi gözəllik və ekzotiklik var. Gö-
rənləri heyran edən gözəl şəhərlərin və nəfis abidələrin bir qismi 
məhv olsa da, onların hər daşı, hər kəsəyi tarixin canlı şahididir. 
Bu mədəniyyət nişanələri sənədli xarakter daşıyan yazılı məxəz-
lər dəqiqliyi ilə keçmiş təsəvvür və baxışları xalqın yaddaşında 
düzgün bərpa etməyə imkan verir.  

XV əsr Şirvan-Abşeron memarlıq abidələrini tədqiq edənlər 
lap əvvəldən qeyd etmişlər ki, həmin dövr Azərbaycan memarlıq 
tarixində ən yaxşı yerlərdən birini tutur.  

Elmi tədqiqat başa çatdıqdan sonra mütəxəssislər qeyd et-
mişlər ki, Diri Baba türbəsində (1402) və Bakıdakı Şirvanşahlar 
Sarayı kompleksində (1420–1460) Şirvan-Abşeron memarlıq 
məktəbinin yetkinlik dövrü öz əksini tapmışdır.  

Bu mövzunun zənginliyi hər vaxt alimlərin diqqətini cəlb 
edir. Nüfuzlu alimlərdən biri R.Əmənzadə həmin dövrü belə xa-
rakterizə edir: “Əvvəlki çağların güclü plastlarından qaynaqla-
nan monumental memarlığın memarlıq-tikinti ənənələri XV əsr-
də də davam etməkdədir. Böyük inkişaf yolu keçmiş memarlıq 
müstəsna bir çiçəklənmə (!) mərhələsini yaşamaqdadır... Şirva-
nın ictimai-siyasi və iqtisadi həyatının sabitləşməsi monumental 
tikililərin üslub bütövlüyünün ifadəsi olan Şirvan-Abşeron me-
marlıq məktəbinin yaradıcı dühasının parlaq bir şəkildə çiçək-
lənməsini, qeyri-adi yüksəlişini (!) müəyyən etmişdir”. 

Ehtimal edilir ki, Şirvanşahlar Saray kompleksinin tikintisi-
nə daha əvvəllər başlanıb. Mütəxəssislər qeyd edir ki, Diri baba 
türbəsi ilə Şirvanşahlar Saray kompleksi arasında genetik bağlı-
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lıq, genetik qohumluq vardır. Diri Baba türbəsinin əsrarəngiz ki-
tabə yazıları Təbrizdəki Göy məscidin (1465) yazılarına yaxın-
dır. Bütün bunlar xalqın mənəvi bütövlüyündən irəli gəlir. 
Görkəmli memar Ş.Fətullayevdən (1928–2014) bir neçə dəfə 
eşitmişəm ki, İranda yaşayan memarların bir qismi Diri Baba 
türbəsini özlərinə çox əziz bilirlər.Yəqin ki, bu, ziyarətə hörmət-
lə bağlıdır. A.Oleari (1636) səyahət qeydlərində yazır ki, çox-
çox uzaqdan, çox vaxt da piyada Diri Babanı ziyarətə gəlirlər. 
Hələ 1949-cu ildə Ə.Salamzadə belə qeyd edirdi: “Doğrudur, 
Diri Baba türbəsi hər şeydən əvvəl dillərdə gəzən əfsanələrinə 
görə diqqəti cəlb edir. Lakin onun memarlıq xüsusiyyətləri də 
cazibədardır, görənləri valeh edir”. Əlbəttə, bu həm ümumxalq 
məhəbbətindən, həm də bu məhəbbəti ürəyində yaşadan mema-
rın yaradıcılıq dühasından irəli gəlir. Bu abidə XVII əsrin 30-cu 
illərindən başlayaraq Qafqaza gələn Avropa səyyahlarının da 
diqqətini cəlb etmişdir. A.Oleari Kornelius de Bryuin abidənin 
rəsmini də çəkmişlər. Həmin dövrdə Diri Babanın çürüməyən 
bədənini öz gözləri ilə görən Övliya Çələbi öz səyahətnaməsin-
də qeyd edir ki, bu abidə afaqi-İranda və Turanda məşhurdur. 
Bu abidəyə yalnız Məşhəddəki İmam Musarza türbəsi bərabər 
ola bilər.  

 1860-cı ildə abidəni tədqiq etmək istəyən B.Dorn yazır ki, 
doyunca tamaşa etdikdən sonra tədqiqata başladıq. 

 Ə.V.Salamzadə Şərq xalqları incəsənətinə həsr edilmiş 
Beynəlxalq Simpoziuma yazdığı "Memarlıq" (1983) əsərində 
XV əsr Şirvan-Abşeron memarlığından söz açarkən ən əvvəl Di-
ri Baba türbəsi və Şirvanşahlar Saray kompleksinin adlarını çək-
mişdir. 

Mütəxəssislər onu da qeyd edirlər ki, dekorativ bədii xüsu-
siyyətlərinə görə Bayıl kitabələrini çıxmaq şərti ilə epiqrafik 
abidələr üçün ən dolğun dövr XV–XVII əsrlərdir. Dövrünün ən 
inci memarlıq və epiqrafik abidələrinin eyni abidələrdə cəmləş-
məsi təsadüfü deyil. 

Çox maraqlıdır ki, Azərbaycan tarixi üçün çox qiymətli 
əhəmiyyəti olan Ə.Bakuvinin "Abidələrin xülasəsi və qüdrətli 
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hökmdarın möcüzələri" əsəri də XV əsrin ilk 15 ili ərzində yazı-
lıb. Təsadüfi deyil ki, "Möcüzələr" kitabında da Diri Baba ziya-
rəti haqqında məlumat verilir. Ə.Bakuvi Şirvan haqqında məlu-
mat verərək yazır: “...Bəziləri sübut etməyə çalışırlar ki, Musa 
ilə Xızrın hekayəti bura aiddir... 

Orada mağarası olan bir dağ var və bu mağarada oturmuş 
halda bir kişinin çürüməyən cəsədi var. Bu yeri camaat ziyarət 
edir... 

 Ləyaqətli həkim, kamil insan, müdrik adam və şair Əfzə-
ləddin Xaqani buradandır. O, danışığın elə bir üslubunu icad et-
mişdir ki, ona yalnız özü sahib idi. Onun şairlikdə xüsusi məha-
rəti var idi. O, özünü şairlərin yol verdiyi nöqsanlardan qoru-
yur, şücaət adətlərinə hörmət edirdi”. 

 Diri Baba türbəsinin kitabəsində belə yazılıb: “Ən böyük 
sultan, xalqların ixtiyar sahibi, sultan oğlu sultan, cəlal-əd-
dünya və-d-din (dünyanın və dinin şöhrəti) Şeyx İbrahim xanın – 
Allah onun dövlət və hökmranlığını əbədiləşdirsin və hər iki 
dünyanı onun dəlili ilə aydınlaşdırsın – hakimiyyəti günlərində... 
Səkkiz yüz beşinci (1402/03) ilin aylarında... Onu (kitabəni) dər-
viş yazdı”.  

 Bəli, Diri Baba türbəsinin kitabəsi dövlətçiliyimizin, müs-
təqilliyimizin və Şirvanşah Şeyx I İbrahimin tarixi şöhrətinin 
əbədi olduğunu ifadə edir.  

Bu kitabəni M.Nemət tədqiq etmişdir. O yazır: “Diri Baba-
nın şəxsən adının hələlik müəyyən edilməsi mümkün olmasa da 
..., belə nəticəyə gəlmək olar ki, o ...Seyid İbrahimin müridi ol-
muş və Bakı–Şamaxı ticarət yolu üzərində yerləşmiş sosial-mə-
dəni, iqtisadi-siyasi mərkəzlərdən birinin şeyxi kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. 

Qeyd  olunan mərkəz, şübhəsiz, sufiliklə bağlı olmuş və orta 
əsr Azərbaycanının sosial mədəni, ideoloji həyatında mühüm rol 
oynamışdır. Onun fəaliyyətinin xalq işi ilə bağlı olmasının və 
ona xalqın dərin ehtiramının, inamının  nəticəsidir ki, bu gün 
belə o ölməmiş, müqəddəsləşmiş, arzu-amallarla eyniləşmiş, 
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əsrlər keçdikcə adı unudulsa da, işi, hünəri, məqbərəsi unudul-
mamış, əzəmətli memarlıq abidəsi simasında qocaman qayaların 
sinəsində qürurla dayanmış, mədəniyyətimizin ən gözəl nümunə-
lərini dövrümüzə qədər qoruyub saxlamışdır”.  

Şirvanşahlar Saray kompleksi İçərişəhərlə birlikdə 
YUNESKO maddi mədəniyyət abidələri siyahısına daxil olunub. 
Diri Baba türbəsinin də dünya əhəmiyyətli olduğu, həmin siya-
hıya layiq olması haqqında fikirlər vardır. Diri Babanı ziyarət 
edən hər bir şəxs özü hiss edir ki, onun əzəmət və kəramətini 
bilmək hər adama qismət olmur. Ziyarətə gələn müxtəlif cığırla-
rın hər birindən onun möhtəşəmliyinin bir başqa əlaməti hiss 
edilir. 

Məlumdur ki, 1952-ci il 23 iyul Misir İnqilabı XX əsrin ən 
böyük tarixi hadisəsi olmuşdur. Müstəmləkə rejiminə qarşı 
mübarizəyə Camal Əbdül Nasir başçılıq etmişdir. İnqilabdan əv-
vəl, 1939-cu ilin 15 yanvar tarixində C.Ə.Nasir və onun dostları 
(kurs yoldaşları)  Cəbəl-Şərif dağına (!) gedərək ərəblərin müda-
fiəsini təşkil edə biləcək ordu yaratmağa and içmiş və arzularına 
çatmışdılar. 

1958–1965-ci illərdə Misir Ərəb Respublikasının Prezi-
denti C.Ə.Nasirin SSRİ-yə səfəri SSRİ tarixində görünməmiş 
bir tarixi hadisə idi. Ehramlardan sonra Misirin insanları valeh 
edən ikinci möcüzəsi olan  bu şəxsin həmin səfəri və səfər çər-
çivəsində  Azərbaycanı ziyarət etməsi xalqımız üçün iftixar və 
bayram idi. Onun Bakıda Azərbaycan dilində səslənən məruzə 
ilə qarşılanması, qonağı qarşılayanlara “salam!” deməsi, Tə-
zəpir məscidində namaz qılması, həm də Diri Babanı ziyarət 
etməsi, ziyarət vaxtı xalqımızın qəlbinin riqqətə gəldiyini 
görməsi öz qisməti idi. 

Təsadüfi deyil ki, ziyarət vaxtı onun dediyi xoş sözlər də əf-
sanələşmiş şəxsin özünə layiq hörmət və ehtiramı ifadə edən 
hikmət kimi dillərdə əzbər ola bildi. Onun ziyarətə gəlməsi də, 
dediyi ürək sözləri də abidənin beynəlxalq miqyasda mənəvi 
zənginliyi olan bir zirvə olduğunu bir daha təsdiqləyir. Bu kimi 
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sözləri yazmaq istəyən ən əvvəl təhrifdən çəkinir. Ona görə ki, 
hər bir söz özünəməxsus məkan və zaman qovşağında daha hik-
mətlidir.  

1959-cu ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan incəsənəti və 
ədəbiyyatı ongünlüyündə (Dekadasında) Diri Baba türbəsinin 
bərpadan əvvəlki və bərpa prosesindəki şəkilləri ayrıca guşədə 
(stenddə) nümayiş etdirilmişdir. Şəkillərin altından “XV əsrin 
görkəmli abidəsi Diri Baba türbəsi (1402-ci il)” yazılmışdır. 

Moskvanın lirik şairi Arkadi Kanıginin Diri Baba haqqında 
ürək sözlərini (1984) orijinalda olduğu kimi yazmaq daha məs-
ləhətdir:  

 
И трудно нам сквозь многослойный 
    налет легенд прозреть, каким 
был этот человек достойный, 
седой пророк и муаллим.   
 
Arkadi Kanıginin “Diri Baba” şeirini tərcumə etmiş Sevda 

Xasıqızı məzmuna öz fikrini də əlavə etmişdir: 
  
Diri Babanın yolu 
Məhəbbətin simvolu. 
 
Şirvanlı Aşıq Mirzə Bilalın sözləri də yerinə duşür: 
 
Qobustan ənbiyalar yurdu, 
Diri Baba orda nurdu. 
 
Abidəyə xas olan əlamətlərdən biri də kölgə ilə işığın oy-

naqlığıdır; hətta zəvvarlar kölgədən asılı olaraq, namaz vaxtını 
müəyyən edə bilmişlər. Oksana Bulanova abidə ətrafındakı 
göyərçinlərin səmada dəstə ilə uçaraq öz qanadları ilə kölgə və 
isığın oynaqlığını göstərməsinin fotosunu çəkə bilmişdir (bu 
məzmunda internet səhifələrində fakt çoxdur, bax: “Загадки 
Дири Баба” və s.). 
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1983–2004-cü illərdə Diri Babanı ziyarət edənlər həm də 
qeyri-adi bulaq suyundan içə bilirdi. Belə faktlar ürəklərdə yaşa-
yan əfsanələrə yeni qol-qanad verir. Xeyir və şər məclislərində 
xalqın hikmətinə şirinlik həm də Diri Baba haqqındakı söhbət-
lərdən gəlir. 

Maraqlıdır ki, Diri Babaya əvvəllər karvanla ziyarətə gələn-
lərin bir qismi bir gün əvvəl və sonra Şamaxı şəhərində qalmalı 
olurdu. Ona görə də Şamaxı şəhərinin qocaman sakinləri də hə-
min söhbətləri öz şirinliyi ilə bilirdi. İsgəndər və dirilik suyu 
haqqındakı əfsanəni S.Paşayev toplaya bilmişdir (söyləyəni Sa-
maxının 74 yaşlı sakini Əliyeva Minabəyim nənə (1988) olmuş-
dur). Ağsaqqallardan eşitdiyi folklor nümunələri Deminskinin 
də diqqətini cəlb etmişdir (1901). 

Abidənin diqqəti cəlb edən fotolarından bir neçəsi H.Əliyev 
Fondu tərəfindən hazırlanmış “Azərbaycan” (2009) və digər al-
bomlardadır. Ətraf aləm nura qərq olunub, abidə ətraf mənzərə ilə 
üzvi vəhdətdədir. Abidənin günbəzi səmadakı buludlara qovuşub. 
Qeyd edilir ki, qaya içərisində tikilmiş bu tip türbələr dünyada üç 
yerdə – İran, Meksika və Qobustanda mövcuddur. 

A.Oleari (1636) və B. Dorn (1861) tərəfindən təqdim edilən 
rəsmlərdə də abidə ətrafında səmanın aydınlığı, günbəz ətrafında 
göyərçinlərin dəstə-dəstə uçması diqqəti cəlb edir.  

Diri Babanın özü 1402-ci ildən əvvəl yaşayıb. Lakin ona qar-
şı ümumxalq məhəbbətinin ən uca zirvəsi 1402-ci ildə onun şərə-
finə tikilmiş türbə ilə mahir memar tərəfindən ifadə edilmişdir. 

Çox təəssüf ki, monqolların Azərbaycana vurduğu yaralar 
təzə-təzə sağalan dövrdə cənubdan və şimaldan yeni təhlükələr 
yaranmışdır. Xalqın öz arzusu ilə seçilmiş Şirvanşah I Şeyx İb-
rahim ağlının gücü ilə Əmir Teymurla "dostluq kəməri" bağla-
yaraq, Şirvanın müstəqilliyini və tərəqqisini qoruya bildiyi hal-
da, Güney Azərbaycanı müharibə alovları bürümüşdür. Təbriz 
şəhərinə 1387–1392-ci illər ərzində 22 dəfə hücum olub, bu 
müddətdə Təbriz şəhəri 18 dəfə əldən-ələ keçib, 1392-ci ildə 
Teymurun qoşunu tərəfindən tutulub. Sonra isə Miranşahın əmri 
ilə Təbriz və Sultaniyyədə tarixi abidələrin əksəriyyəti dağıdıl-
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mış, Əmir Teymur Təbrizin görkəmli sənətkarlarını Səmərqəndə 
aparmışdır. 

Təsadüfi deyil ki, 1475-ci ildə Şamaxıda olmuş Avropa 
səyyahı A.Kontarini onu Təbrizdən zəngin bir şəhər kimi göstə-
rir. XV əsrdə Şamaxı artıq beynəlxalq ipək ticarətində əhəmiy-
yətli mövqe tuturdu. Şirvan ipəyi Hələb yolu ilə Avropaya da 
aparılırdı. Bakı həm də liman şəhəri kimi Avropa atlasında 
(1375) qeyd edilirdi. 

İngilis səyyahı A.Cenkinson (1562) XVI əsrdə Şamaxını 
"qəşəng kral şəhəri" adlandırır, Cefri Deker isə "bütün Midiya-
nın ən yaxşı şəhəri" (1572) kimi vəsf edirdi. 

Xaqani Şirvani, Nizami və Seyid Yəhya Bakuvinin həyat və 
yaradıcılığından aydın olur ki, XII–XV əsrlərdə görkəmli şair və 
filosoflar Şirvana gəlirlərmiş, şirvanşahlar onları himayə edir-
miş. Şirvanşah I Şeyx İbrahim saray şairi Bədr Şirvani ilə 
görüşmək üçün Şirvana gəlmiş fars şairi Katibi Turşiziyə bir şei-
rə görə 10 000 qızıl dinar vermişdir. 

Yuxarıda dediyimiz faktlar Nəsimi dövründə Azərbaycan-
dakı vəziyyəti hərtərəfli, aydın göstərir.  

Fəzlullah Nəimi XIV əsrin son rübündə Şirvana gəlmişdi. 
O, fəlsəfi fikirlərini yaymaq üçün Şirvanda yaxşı mühitin oldu-
ğuna inanırdı. O dövrdə Bakı bir növ hürufiliyin təbliğ ocağına 
çevrilmişdi. Fəzlullah ömrünün son illərini Şirvanda yaşayıb. O, 
bir neçə fəlsəfi əsər yazmışdır. Deməli, Fəzlullah Şirvanda ka-
mil və cəsarətli müridlərinin olduğunu görmüş və buna güvən-
mişdir.  

Hürufilər Allahın təcəssümü kimi, Allah şəklində olan ka-
mil insanları qəsbkar, zalım hökmdarlara qarşı qoyurdular. Baş-
qa sözlə, bu dövrdə Teymurilərin zülmünə qarşı geniş xalq 
kütlələrinin azadlıq mübarizəsinə sərdabarilər (insan azadlığı 
üçün başlarından keçənlər), müxtəlif dini-fəlsəfi cərəyanların 
başçıları rəhbərlik edirdilər. Həmin ideoloji cərəyanın başçıla-
rından biri də Nəsiminin mürşidi Fəzlullah Nəimi idi. 

Nəsimi əvvəlcə “Hüseyni” təxəllüsü ilə şeirlər yazmış-
dır. Fəzlullahın təriqətinə daxil olduqdan sonra o, “Nəsimi” tə-
xəllüsünü qəbul etmişdir. 
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Nəsimi o dövrün sınaq meydanı olan ərəb və fars dillərində 
şeirlər yazsa da, üstünlüyü ana dilinə vermişdir. Buna görə də 
Nəsiminin yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatı və bədii dilinin 
tarixində yeni bir mərhələnin başlanğıcı hesab edilir. Onun tarixi 
xidməti sayəsində Azərbaycan dili ərəb, fars dilləri ilə yanaşı 
Yaxın Şərqin ən geniş yayılmış ədəbi dilinə çevrilmişdir. Xalq 
dilinin üslubi-qrammatik imkanlarından yaradıcı şəkildə bəhrə-
lənən Nəsiminin dili misilsizdir, taysızdır. XIV əsr Azərbaycan 
ədəbi dilində ismi birləşmələrin ümumi mənzərəsini yalnız Nəsi-
minin əsərlərinə istinad etməklə əks etdirmək mümkündür. 

“Ənəlhəq” söylədiyinə görə Hüseyn Həllacın dara çəkildi-
yini Nəsimi əvvəlcədən bilirdi. Lakin yaradıcılığının ilk mərhə-
ləsindən son nəfəsinə qədər “döyüş meydanında” heç vaxt əqi-
dəsindən dönməmişdir. O öz mübarizəsində Qurani-Kərimdən, 
hikmətdən, məntiqdən, fəlsəfi fikirlərindən, ana dilimizin incəlik 
və zənginliyindən yaradıcılıqla istifadə edərək, hər mənada zən-
gin və parlaq olan Nəsimi zirvəsini fəth etmişdir: 

     
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam, 
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam. 
 
...Gərçi bu gün Nəsimiyəm, Haşimiyəm, Qüreyşiyəm, 
Məndən uludur ayətim, ayətə, şanə sığmazam,  
 

– deyən şair bəşəriyyətə həmin dövrə qədər qismət olmuş mənəvi 
zənginliyi qəbul etmişdi, özünə məxsus mənəvi dəyərlərin köklə-
rinin daha ulu olduğunu bildirərək, ən uca zirvələr fəth edəcəyinə, 
kamilliyin ən yüksək səviyyəsinə çatacağına da inanırdı. 

Şairin mühakimə zamanı mərdanə davranışı, məntiqli ca-
vabları, mətin iradəsi uzun müddət xalq arasında danışılmış, əf-
sanə kimi dillərdə söylənmişdir. 

Nəsimi Marağalı Əvhədinin qəsidələrindən birini Azərbay-
can dilinə çevirərək tərcüməçilik sənətinin əsasını qoymuşdur. 
Onun yaradıcılıgı özündən sonra gələn Şərq ədəbiyyatına güclü 
təsir etmişdir.  
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Maraqlıdır ki, XV əsrdə yaşamış görkəmli şair Bədr Şirva-
ninin (1387–1450) yaradıcılığı həm poeziyamızın, həm də me-
marlığımızın inkişafını öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir. 
Onun 38 maddeyi-tarixi məlumdur. Bu maddeyi-tarixlər döv-
rünün görkəmli şəxslərinə və son dərəcə gözəl memarlıq abidə-
lərinə həsr olunub ki, bu da bir daha XV əsrdə Azərbaycan mə-
dəniyyətinin hərtərəfli və zəngin olduğunu təsdiqləyir. Bədr Şir-
vaninin ikidilli şeirləri – müləmmələri də məlumdur. Bu əsərlər-
də şair özünü Azərbaycan-türk ədəbi dilinin və şifahi xalq yara-
dıcılığının gözəl bilicisi kimi göstərmişdir.  

Nəsimidən 33 il sonra vəfat etmiş Bədr Şirvaninin ədəbi di-
limizdəki yaradıcılıq uğurları da Nəsimi  ənənəsinin davamı ki-
mi dəyərləndirilə bilər.  

Bu gün dünyanın bir çox bölgəsini bürüyən müharibələri 
sevməyən xalqlar Nəsimi  ideyalarının həqiqiliyini təsdiqləyir. 

1973-cü ildə Nəsiminin yubileyini qeyd etmiş beynəlxalq 
ictimaiyyət bu il də, gələcəkdə də onun yubileyini qeyd etməyi 
özünə şərəf biləcəkdir. Sülhsevər xalqlar öz arzularına çatdıqca 
Şeyx Nəsimi ideyaları qarşısında baş əyəcəkdir. Yer üzünün əş-
rəfi olan İnsan müharibə şəraitində yox, Kamillik Zirvəsində ya-
şamalıdır. 

Bəli, Diri Baba 1402-ci ildən əvvəl də Əbədiyyət Günəşi  
kimi yaşayırdı. Lakin 1402-ci ildə memar dühası ilə Diri Baba 
türbəsi simasında da o, yeni Əbədiyyət Günəşi kimi parladı, alə-
mə nur saçdı, Şeyx Nəsimi kimi Əbədiyyət Günəşi ilə birlikdə 
Vətənin qoşa qanadı oldu. Azərbaycan xalqı həmişə qoşaqanadlı 
olub. 

Bəli, Nəsimi ən böyük poeziyanın yaradıcılarından biri və 
Azərbaycan dilində birincisi olmuşdur. O, insanın kamilləşməsi 
və mənəvi azadlığı uğrunda mübarizə aparmış, bu yolda şəhidli-
yi qəbul etmiş, bütün irticaçı fikirlərin dünyasını sarsıdan, insanı 
azad etmək üçün zülmün, əsarətin sütunlarını titrədən böyük bir 
poeziya yaratmışdır (Əkrəm Cəfər). 

Ədalət naminə, onu da qeyd etməyi özümə mənəvi borc bi-
lirəm ki, Moskvanın lirik şairi Arkadi Kanıgin eyni dövrün əbə-
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diyyət nişanələri olan Diri Baba türbəsinə və Nəsimi zirvəsinə 
məndən qabaq diqqətli olmuşdur, çünki o, Azərbaycanın mənəvi 
zənginliyinə hər zaman hüsn-rəğbət bəsləmişdir. A.Kanıgin 
Azərbaycana aid şeirlərini bir kitabda cəmləşdirib çap etdirmiş-
dir. Kitabın adı da, ilk seirlərdən biri də “Diri Baba”dır (1984). 
Digər iki kitabında (1983, 1986) isə “Nəsimi” şeiri ilə əziz və ən 
fədakar şairimizi, Azərbaycan poeziyasının ən böyük yaradıcıla-
rından birini yad etmişdir: 

 
   Он встал посреди эшафота, 
   все силы сбирая в комок. 
   Вникать никому неохота 
   в его утвержденье: –Я-Бог!  
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Ağamir Heydərov 
 

NƏSİMİ POEZİYASININ FORMA  
GÖZƏLLİYİ 

 
Klassik ədəbiyyatımızda şeiriyyətinə və sözünün anlamına 

görə özünəməxsus yer tutan İmadəddin Nəsimi Azərbaycan ədə-
bi fikir tarixində aparıcı sənətkarlardandır. Nəsimi poeziyasının 
axıcılığı, təbiiliyi və rəvanlığının təminatçısı, hər şeydən öncə, 
fitri istedadıdır. Biz burada sənətkarın poeziyasının, xüsusən də 
lirikasının forma gözəlliyini və məcazlar sistemini araşdıracağıq 
ki, sənətkarın yaradıcılığına kiçik bir töhfəmiz olsun. 

İmadəddin Nəsiminin lirikası qəzəl, müstəzad, tərcibənd, 
məsnəvi, müləmmə, tuyuq və s. poetik janrlardan ibarətdir. Klas-
sik ədəbiyyatımızın əsas janrlarından biri olan qəzəl Nəsimi yara-
dıcılığında ən çox işlənməsi ilə seçilir. Bu janrın şairin dövründə 
mövcud tələblərinin hamısı onun qələmində sınağa çəkilmiş, 
gözəl poetik örnəklər ərsəyə gəlmişdir. Şairin lirikasının qida 
mənbəyinin geniş, rəngarəng olması bəzən bu janrın həcmini keç-
məyə səbəb olsa da, bundan şeiriyyət xələl görməmişdir. Nəticədə 
onun bəzi qəzəlləri kiçik qəsidələrə bənzər şəkil almışdır. 

Qəzəl janrının tələblərinə görə, sənətkarın təxəllüsü məqtə 
beytdə verilməlidir. Əgər son, məqtə beytdə yox, ondan əvvəlki 
beytlərdə təxəllüs işlədilərsə, o zaman təxəllüs verilən beytdən 
sonrakı beytlərə “zeyl beyt” deyilir. Nəsiminin də bəzi qəzəllə-
rində zeyl beytlərə rast gəlmək olur: 

    
 Məhv oldu Nəsimi eşq içində, 
 Dəryayi-mühitə düşdü mahi. 
   
 Sufi nə bilir rümuzi-rindan,  
 Çün çəkmədi bər sər sürahi.  

(İmadəddin Nəsimi. I cild, səh. 87) 
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Və yaxud da başqa bir qəzəldə zeyl beytə nəzər salaq: 
 
Nəsimi, sən yəqin əhli-nəzərsən, 
Bu üç nəsnəyi qıl kəndunə adət: 
 
Biri – lütfü kərəm, həm xülqi-niku, 
Biri – heç kimsəyə baxma həqarət. 
 
Bu sözlər xoş nəsihətdür bilənə,  
Səadətdir, vəli eyni-səadət.  

(İmadəddin Nəsimi, II c., s. 21) 
 
Hər iki qəzəldə təxəllüs verilən beytdən sonra gələn beytlər 

“zeyl”, yəni “əlavə edilmiş beytlər” adlanır. 
Ədəbiyyatımızda ilk dəfə qəzəldə təxəllüsü məqtə beytdə 

işlətmək qaydası Xaqani Şirvanidən başlanmışdır. Azərbaycan 
ədəbiyyatında bu tərzin tam sistemli tətbiqinə isə Nəsiminin ya-
radıcılığında rast gəlinir. Bəzi qəzəllərində “Seyid” təxəllüsünü 
işlətsə də, ən çox “Nəsimi” təxəllüsündən istifadə etmişdir.  

Üçdilli mədəniyyətin qarşılıqlı vəhdətindən irəli gəlib, ədə-
biyyatımızda öz yerini tapmış poetik formalardan biri də müllə-
mədir. “Mülləmə” “rəngarəng”, “bəzəkli” deməkdir. Bədi el-
mində isə misra və beytləri müxtəlif dillərdə yazılan şeir şəkli 
mülləmə adlanır. Bu baxımdan mənbələrdə müləmməni “Zülli-
saneyn” (İkidilli) də adlandırıblar (M. Quliyeva. Klassik Şərq 
poetikası. Bakı, 1991, s. 44). Ayrı-ayrı misra və ya beytləri türk-
fars, türk-ərəb-fars dillərində yazılan şeirlər müləmməyə nümu-
nə ola bilər. Onu da qeyd edək ki, bu poetik parçanın ahəngi, 
vəzni və qafiyəsi o qədər həlim və qulağa yatımlı olmalıdır ki, 
şeirin misraları müxtəlif dillərdə olsa da, bütöv poetik parça təsi-
ri bağışlasın. 

Azərbaycanın söz ustalarından Füzuli, fars və tacik şairlə-
rindən Sədi, Hafiz, Cami və s. sənətkarlar müləmmə janrında 
yazıb-yaratmışlar. İlk dəfə Azərbaycan ədəbiyyatında bu poetik 
formada qələmini sınaqdan keçirən sənətkar isə İmadəddin Nəsi-
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mi olmuşdur. Onun divanında verilən bu müləmmə nümunəsinə 
diqqət yetirək: 

 
Eyyühər-rağıbunə fil-övqat 
Üzküruha fəma məza qəd fat 
 
(Ey həyatı sevənlər, 
Onu bilin ki, keçən geri qayıtmaz). 
 
Foti fersət məkon ki, vəqti-səfast, 
Ki, bəsi həst dər cəhan afat 
 
(Səfa vaxtıdır, fürsəti fövt etməyin, 
Dünyanın çoxlu bəlaları vardır). 
 
İrdi bir dəm ki, bəhcətindən anın 
Səkkiz uçmağa döndü altı cəhat... 

(İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri, Bakı, 1973, s. 569) 
 
Qəzəl janrının bir növü sayılan müstəzad ilk dəfə Nəsimi 

tərəfindən Azərbaycan ədəbiyyatına gətirilmişdir. Müstəzad bir 
misrası uzun, bir misrası isə qısa olan klassik şeir janrıdır. Bu 
janrın tələbi qəzəl janrı ilə eynidir. Belə ki, qafiyələnməsi və tə-
xəllüsün işlədilməsi baxımından eyniyyət təşkil edirlər. 

 
Sal bürqəyi üzündən, əya surəti-rəhman, 

Tərh eylə gümani, 
Hər kim ki, camalın görə, ey xosrovi-xuban, 

Qurban edə cani 
 
Fariğ degiləm şövqi-rüxündən dünü gün mən,  

Yanmaqdayam, ey dost! 
Yəqub-sifət qılma məni zarü pərişan, 

Ey Yusifi sani! 
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Pərvanə sifət şəmi-rüxün narına yandı 
Ey dust, Nəsimi, 

Rəhm eylə ana, lütf eylə, ey sərvəri-xuban, 
Yandırmagil ani. 
         (İmadəddin Nəsimi, II c., s. 207) 

 
Yenilikçi kimi tanınan Nəsimi bununla da kifayətlənməmiş, 

divan şeirinə ilk dəfə əliflam və tərs-əlifba formasında poetik 
gözəllik bəxş etmişdir. Ərəb və fars əlifbalarının hərf sistemini 
əsas götürən sənətkar ardıcıl olaraq, hər hərfə bir beyt və ya bir 
misra həsr etmiş və “əliflam” adlı poetik formanı yaratmışdır: 

 
Əlif – Allah, sidrə boyun müntəhadır, müntəha, 
Çün cəmalındadır ərrəhman ələl-ərş istiva. 
 
Bey – Bilindi qəddinin həddi nə miqdar olduğu,  
Bildilər kim, tuləhu sittun zərən fis-səma. 
 
Tey – Türabilər əlində Zülfiqar şəmşirü tiğ, 
Fərz bu buyruldu həqdən, həm buyurdu Mustafa. 
 
Gaf – Gönlüdür Nəsiminin, məhəbbətdən sərir 
Şol şaha kim, kölgəsidir zilli-simurğü hüma.  

(İmadəddin Nəsimi, II c., s. 215) 
 
Tərs əlifba şeir şəklində də qələmini sınamış sənətkarımız 

gözəl poetik nümunə yarada bilmişdir: 
 
Yey – Yüzün mahiyyətidir aləmə nuri-nəcat 
Lam əlif – Lareybə illa vəchəhü ana cəhat. 
 
Hey – hilalın qabə qövseyn, qaşların mehrabdır, 
Vey – Vəhdət nuru üzün, saçların vən-naziat..... 
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....Əlif – Allahdur ki, olmaz nitqi-zatından cüda, 
Uş kitabü həyyi-mütləq, uş Məsihi-möcüzat.  

(İmadəddin Nəsimi. II c., s. 223-224) 
 
Şeiriyyətin formaca gözəl yazılması oxucuya yüksək zövq 

verir. Burada Nəsimi poeziyasında rast gəlinən bəzi poetik fiqur-
lara nəzər yetirəcəyik. Qeyd etməliyik ki, şeirin poetik imkanla-
rını zənginləşdirən ən vacib sintaktik fiqurlardan biri təkrirdir. 
Şərq poetik nəzəriyyəsində təkririn bir neçə növü vardır ki, bun-
lardan bir qismi Nəsimi yaradıcılığında ustalıqla işlənmiş, onun 
lirikasına əlavə forma gözəlliyi gətirmişdir. 

Təkrir poetik fiqur kimi fonetik, leksik və morfoloji olaraq 
üç əsas prinsiplə fərqlənir. Fonetik təkrarlarda assonans, allitera-
siya və heca təkrarları əsas sayılır. İmadəddin Nəsiminin lirika-
sında bir neçə fonetik təkrara diqqət yetirək: 

   
Al ilə ala gözlərin aldadı aldı gönlümü, 
Alını gör nə al edər, kimsə irişməz alinə.  

(İmadəddin Nəsimi. I c., s. 43) 
 
Düşdü könül ala gözün ağinəvü qarəsinə, 
Ayrıq anınla kimsənin ağı nədir, qarəsi nə?  

(İmadəddin Nəsimi. I c., s. 52) 
 
“Təkririn Şərq ədəbiyyatında geniş tətbiq olunan növlərin-

dən biri qoşalamadır. Dilçilik elmində reduplikasiya və ya gemi-
nasiya da adlandırılan bu poetik fiqur Nəsimi yaradıcılığında is-
tifadə olun”muşdur.  

Eyni nitq vahidlərinin ardıcıl olaraq qoşa-qoşa işlədilməsi 
ilə yaradılan təkririn bu növü Nəsimi ədəbi irsində üstünlük təş-
kil edib, digər sənətkarlara da sirayət etmişdir: 

   
Məni, məni, məni qəmzən oxu bilə vurdu, 
Sənin, sənin, sənin ol cadu gözlərin yeksər. 
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yaxud: 
 
Yəqin, yəqin ki, yəqindir Nəsimiyə, şəksiz, 
Həbib, həbib, həbibdir dilində kim, söylər. 

(İmadəddin Nəsimi. I c., s. 208) 
 
Həmçinin də bu tipli təkrirlər morfoloji mahiyyət daşıyırlar. 
Birinci misranın sonunun digər misranın əvvəlində işlənmə-

si – rəddül-əcz aləs-sədr adlanır ki, buna da şeir nəzəriyyəsində 
epanastrofa deyilir (bu barədə bax: Ə.B.Nəcəfov. Füzuli – şairin 
yaradıcılıq psixologiyası, Bakı: Mütərcim, 2012, s. 92). Nəsimi-
nin külliyyatında iki qəzəli bu təkrir əsasında yazılmış, gözəl 
ədəbi örnək kimi yaddaşlara həkk edilmişdir: 

   
Tutdu gülzari-cahanı əbri-gövhərbar bar, 
Bar darəd əbri-neysan yüz şəqayiqvar var. 
   
Var, nəzər qıl, gör nədir əz qüdrəti-səbbağ bağ, 
Bağ içində yanadır, hər guşədə gülnar nar. 
 
Nari-gül yandırdı bülbülnü ki, qəmpərvərd vərd 
Vərd üçün daim dolanır guşeyi-gülzar nar...  

(İmadəddin Nəsimi. I c., s. 211) 
 
Digər bir qəzələ də nəzər salaq: 
 
 Tari-zülfün aşiqin ruzun qılır şəbrəng rəng, 
 Rəngi ali zərd olur həm, ey üzü gülzar zar. 
 
 Zardır hüsnündən ötrü ba ləbi-gülgün gün, 
 Gün ötər xürrəm dutar ki, nərgisi-xunxar xar. 
 
 Xarvəş ba hər kəsi sən güldən ötrü tizi tiz, 
 Tiz Nəsimi cisminin sən yarğusunu yar, yar. 

(İmadəddin Nəsimi. I c., s. 212) 
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 “Müdəvvər” sözünün mənası “dairəvi təkrir “ deməkdir. 
Bu sənətlə yazılmış misranın (ya beytin) hansı kəlməsindən baş-
layıb oxunsa vəzni pozulmaz, mənası itməz, yəni məzmuna xə-
ləl gəlməz. Bu cür sadalanma ritmik ahəng yaradır. Nəsimi yara-
dıcılığında bu forma və ritmik quruluşda yazılmış qəzəllərə rast 
gəlmək mümkündür. Həmin qəzəllərdən bir neçə beyti misal gə-
tirməklə kifayətlənirik: 

 
Ey baharım, ey nigarım, ey şikarım, şahidim, 
Ey hərifim, ey zərifim, ey şərifim, sərvərim. 
  
Bənövşəm, sünbülüm, vərdim, rəyahim, zanbağım, laləm 
Əbirim, ənbərim, udum, gülüm, ğönçəm, gülüstanım. 
 
Təbibim, şərbətim, dərdim, nəbatım, şəkkərim, qəndim, 
Əlacım, məlhəmim, çarəm, Çalinus ilə Loğmanım. 

 (İmadəddin Nəsimi. Məndə sığar. Səh. 99). 
 
Klassik ədəbiyyatda “səc” adlanan poetik fiqur Qurandan 

götürülmüş və olduqca geniş miqyasda istifadə edilmişdir. Şair-
lər və nasirlər, hətta tarixçilər öz əsərlərində səc sənətini böyük 
ustalıq hesab etmiş, öz qələminin qüdrətini göstərmək istəyən 
şairlər bu sənətdən istifadə etmişlər. “Səc” öz-özlüyündə “qafi-
yələnmə” deməkdir. Lakin qafiyə beytin axırında olduğu halda, 
səc misraların və sözlərin arasında olur. Səc daha çox qafiyəli 
poetik nəsrdə işlənir. Orta çağ ədəbiyyatında bu sənətə olduqca 
çox əhəmiyyət verilmiş və demək olar ki, bütün klassik nəsr səc-
li olmuşdur. Şeirdə isə bu sənətə “daxili qafiyə” adı verilmişdir. 
Azərbaycan klassik ədəbiyyatında ilk dəfə Nəsimi bu sənətdən 
istifadə etmişdir: 

 
Ərşlə fərşü kafü nun, məndə bulundu cümlə çun, 
Kəs sözünüvü əbsəm ol, şərhü bəyana sığmazam. 
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Kövnü məkandır ayətim, zatınadır bədayətim, 
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişanə sığmazam 

(İmadəddin Nəsimi. I c., s. 319) 
 
Ol əzəli-həbibi gör, ləmyəzəli-təbibi gör, 
Qıl canını fəda ana, gör bu süfatı basəfa.  

(İmadəddin Nəsimi. II c., s. 174) 
 
Təkrir sənəti klassiklərin şeirlərində geniş işlənir. Həmin 

üsluba daha çox Nəsimi şeirində rast gəlinir: 
 
Mən mülki-cahan, cahan mənəm, mən, 
Mən Həqqə məkan, məkan mənəm, mən. 
 
Mən ərşilə fərşü kafu nunəm, 
Mən şərhü bəyan, bəyan mənəm, mən.  
 
Təkrir təkid məqsədilə sözün bədii-emosional təsirini 

gücləndirir və bu hal Nəsimi poetikasında özəlliklə seçilir:  
 
Sözün, sözün, sözündən utandı qəndü nəbat, 
Üzün, üzün, üzündən tutuldu şəmsü qəmər. 
 
Gətir, gətir, gətir ol kaseyi-rəvanpərvər, 
Götür, götür, götür ol cəngi, bir nəva göstər. 
 
Ləbin, ləbin, ləbinizdən əqiq ləlilə mat, 
Dişin, dişin, dişinizdən bəhanəsiz gövhər. 

               (İmadəddin Nəsimi. Məndə sığar..., s. 181) 
 
Tərsi sənəti zülqafiyəteyndən daha çətindir və daha yüksək 

ustalıq tələb edir. Buna görə də tərsi sənəti ilə yazılmış şeir 
nümunələri o qədər də çox deyil.  

Zülfüvə zülməti-hicran dedilər, gerçək imiş 
Ləbüvə çeşmeyi-heyvan dedilər, gerçək imiş. 

                        (İmadəddin Nəsimi. səh. 301) 
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Toizi adlı poetik forma – şeirdə eyni səslə düzülən sözlərin 
təkrarı deməkdir. Nəsimi yaradıcılığından bir nümunəyə baxaq: 

 
Gə-gə-gə-gəl ki, sevirəm sə-sə-sə-sən məhi-Çini, 
Za-za-za-zar oluban mən çə-çə-çə-çənd nişini. 
 
İmadəddin Nəsimi poeziyası tükənməz sevgiylə sevilir, bu 

da onun yüksək poetik forması və məzmunu ilə seçildiyi 
üçündür. 
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Əli Ağazadə 
 

İMADƏDDİN NƏSİMİNİN “BƏHRÜL-ƏSRAR”I: 
ÖMÜRDƏN BİR SƏHİFƏ 

 
Bu il, 2019-cu il yaradıcılığı, əqidəsi uğrunda mübarizəsi, 

kamil insan üzünün vəsf və tərənnümü ilə onu ərşi-əlaya, göyün 
yeddinci qatına qaldıran, əsli oddan olan iblisə, alçaq nəfsə, na-
danlığa və cahilliyə qarşı sinəsini sipər edən dahi söz ustadı, 
anadilli şeirimizin ilk yaradıcılarından biri, Azərbaycan xalqının 
qüdrətli oğlu, görkəmli şair-mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 
anadan olmasının 650 ili tamam olur.  

Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2019-cu il Azərbaycanda “Nəsimi 
ili” olaraq qeyd olunur. 

Əsrlərin əlamətlərini dağlarında, qayalarında yaşadan bu 
torpağın indisi də şərəflidir, keçmişi də. Ayaq izlərini özündə 
saxlayan bu torpağın daşları içində su gəzdirir. Nuhun gəmisi bu 
daşlar üzərində durub özünü dağlara söykəmiş və insanlıq yeni-
dən nicat tapmışdır. Yenidən doğulma və yenidən var olma mə-
nasında Adəm peyğəmbərdən sonra Nuh (ə.s.) Allahın izni ilə 
bəşər həyatını bu dağlarda yenidən başlamışdır. Bu torpağın daş-
ları və daş kitabələrində qorunan fikir xəzinələri də bu elin, bu 
yurdun milli sərvətləridir.  

İmadəddin Nəsimi dünya ədəbiyyatı korifeyləri içərisində 
öz mövqeyi, öz kürsüsü olan ən qüdrətli sənətkarlardandır. Dahi 
Nəsimi öz yaradıcılığı ilə XIV əsr dünya ədəbiyyatı və ictimai-
fəlsəfi fikir tarixinə, ölümü ilə isə bütün dövrlərə zirvə oldu. 
Bütün zamanlar düşünəcək, indilik isə 650 ildir ki, “bəşər dü-
şünər, çatmaz yenə məşəqqətli ölümün Nəsimi zirvəsinə” 
(Ə.Kərim).  

 Ümummilli lider Heydər Əliyev İmadəddin Nəsiminin 600 
illik yubileyinin dünya miqyasinda, YUNESKO səviyyəsində 
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qeyd olunmasına nail olmuşdu. Bu məqsədlə respublikamızda 
çox böyük işlər gedirdi. 1973-cü ilin yay tətili günləri idi, 9-cu 
sinfi bitirmişdim. Qəzetdə şair Balaş Azəroğlunun tərcüməsində 
Nəsiminin “Bəhrül-əsrar” qəsidəsi çap olunmuşdu. Böyük qar-
daşım – indi elmlər doktoru, professor olan Yədulla Ağazadə 
qəzeti mənə verib qəsidəni əzbərləməyimi istədi, mən də həvəslə 
bu işə girişdim. Kubşəkilli evimizə artırma olan eyvanda qardaş-
larımla birgə yatırdıq. Kimsəyə mane olmayım deyə fənər işı-
ğında şeiri əzbərlədim və səhərə hazır oldum. Fənərin batareyası 
səhərə yaxın qurtardı, amma əlli ilə yaxındır ki, öyrəndiyim 
“Bəhrül-əsrar” qəsidəsi Günəşdən, ulduzlardan aldığı enerjisi ilə 
məni bəzən öz isti, bəzən ilıq ağuşuna alıb-götürür, haldan-hala 
salır, təlim-tərbiyə, elm və təhsil istiqamətlərində xidmətlərini 
göstərir. 

1973-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda Nəsimi ilə bağlı te-
leviziya və radioda keçirilən tədbirlər bu dahini hər ailəyə doğ-
malaşdırdı. Ələlxüsus “Nəsimi” filminin xidmətlərindən ayrıca 
danışmaq lazım gəlir. Ümumxalq məhəbbəti qazanan S.Vurğu-
nun “El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən” 
– misraları el içində necə əzbərdirsə, Nəsiminin “Məndə sığar 
iki cahan, mən bu cahana sığmazam” misrası da dilimizdə o sə-
viyyədədir. 

Təsəvvüfə görə, on səkkiz min aləmin hər birinin öz dövrü 
olur. Bir dövr yeddi hissədən, hər hissə yeddi min ildən ibarət 
olub, yeddi göy cismi Günəş (Şəms), Saturn (Zühəl), Yupiter 
(Müştəri), Mars (Mərrix), Venera (Zöhrə), Merkuri (Ütarid) və 
Ay (Qəmər) tərəfindən idarə olunur. Nəsimi bir hürufi və sufi 
şair olaraq, dövrünün hərf, say, rəmz və işarələrindən öz yaradı-
cılığında geniş istifadə edir. Məhəmməd peyğəmbərin (s.) 
dünyaya gəldiyi və qiyamətədək davam edəcək Ay (Qəmər) 
dövrünü şair belə qələmə alır: 

  
Ta gördü Günəş Ay üzünü, dərbədər oldu, 
Bədr aya zaval irdivü dövri-qəmər oldu. 
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Açıqlaması: Günəş sənin üzünü gördü, utandı özündən, ye-
rini sənə verdi. Sənin on dörd gecəlik Aya bənzər camalının nu-
ru bədrlənmiş Ayı incəltdi, o, hilala döndü və Ay dövrü başladı. 
(Haşiyə çıxaraq qeyd edim ki, insanların Ay üzünə salavat çevir-
mək adətləri indi də qalmaqdadır. Uşaqkən Ayın bədr halının ta-
maşasına durardım. Anam mənə: “Aya çox baxma, Ay üzünə sa-
lavat çevir! “Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəm-
məd” de! – deyərdi). 

Və:  
 
Dövri-qəmər məlahətin hüsnünə ixtitam edər,  
Yüzünə “vahibüs-süvər” xubluğu müstədam edər. 
 
Açıqlaması: Ay dövrü bütün gözəlliyini sənin üzündə ta-

mamladı. Üzündə ilahi nuru daimi etdi. 
Və ya: 
  
Qamətindən qiyamət oldu zühur, 
Ey hesabın günü, nə məhşərsən?!  
 
“Bəhrül-əsrar” qəsidəsi yerin, göyün yeddi qat və mərtəbələ-

rindən, təbiətin, səsin, sözün yeddi rəng, ahəng və çalarlarından 
xəbər verir, gənc nəslin təlim-tərbiyəsində bu gün də etibarlı qay-
naq yeri, çox faydalı bir mənbə ola bilir. Yəqin ki, Qərb dünyası 
çox sonralar musiqidəki not sistemini Şərqin formalaşdırdığı yed-
di əsas muğam və təsəvvüfi yeddilikdən bəhrələnərək yaratmışlar 
(Do – Dominis – Allah; Re – rerum – materiya; Mi – miraculum 
– möcüzə; Fa – famillas plaetarium – yeddi planet; Sol – Solis – 
Günəş; La – Lactea via – Kəhkəşan; Si – siderae – Səma). 

 
Ol Günəş kim, yer üzün qərq eyləmişdir azərə, 
Tas dolu oddur, hərarətdən dönübdür ənvərə. 
  
Neçə dağ çəkmiş şüasından fələklər köksünə, 
Gördüyün dağlardır o, göylərdə bənzər əxtərə. 
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Asimanın güzgüsündən pasları silsin deyə, 
Hər yeni ayda görürsən baş çəkir Ay hər yerə.  
 
Heç bir ədəbi abidəmiz İslam dininin möhtəşəm məşəlinin 

– Qurani-Kərimin ziyasından kənarda deyildir. Bütün dahi 
mütəfəkkirlərimiz – Nizami, Xaqani, Füzuli kimi Nəsimi də Qu-
rani-Kərimdən faydalanmışdır. Quranın dörd öyüd-nəsihət surə-
si vardır ki, ictimai, əxlaqi-didaktik xarakterli qəsidələrdə həmin 
surələrdən bəhrələnilmişdir. Quran təki ali bir mənbədən fayda-
lanan şairlər müvəffəq olmaları üçün Allahdan daim yardım di-
ləmişlər. Bundan başqa, insan yaradılan dünyanı dərk etmək is-
təmiş, Günəşi, səmanı anlamağa çalışmış, odur ki daim 
özünütərbiyə və özünüdərk sistemləri yaratmaq istəyində olmuş-
dur. Nəsimi deyir: 

 
Xalq mehmandır, bu dünya xalq üçün mehmanxana, 
Hər qapı ağzından asmışdır əcəl bir qərqərə. 
 
Bir gün ol darvazadan şah da keçər, yoxsul da çün. 
Üz qoyub bir-bir gedərlər ruzi-məhşərə. 
 
...Özünü dərk et, həqiqətlər ola aydın sənə, 
Cəbrayıl da baş əyib qarşında, dönsün çakərə. 
 
Başdan-başa öyüd-nəsihət olan Nəsiminin “Bəhrül-əsrar”ı 

Allahı, insanı, dünyanı sevmək elmini öyrədir, Yerin, Göyün bi-
zə gizli qalan xəzinələrini fəhm və idrakımızla açmaq yolunda 
bizə yardımçı olur. Həzrət Əli ibn Əbu Talibin (ə.s.) “yüngüllə-
şin ki, yetişəsiniz” kəlamı haqqında “Nəhcül-bəlağə”ni tərtib 
edən Seyid Rəzi buyurur: “Bu kəlam pak olan Allahın və Həzrət 
Rəsulun kəlamından sonra müqayisə olunduğu hər bir kəlamdan 
daha üstün və daha öndədir”. Dahi Nəsimi də “Sən yükü yüngül 
eylə, qalma dala, yoldaş gedər” hikmət və nəsihət dolu fikirlə-
rində İmam Əlidən (ə.s.) bəhrələnərək, müqəddəslər cərgəsində 
yer alır. Şair Nəsimi İmam Əlinin (ə.s.) nəfs və tamah ucbatın-
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dan günaha girənlərə, var-dövlət düşkünlərinə ünvanladığı “Nəf-
sə qalib gəlmək Xeybər qalasını almaqdan çətindir” kəlamından 
və “Özünü dərk edən Allahı dərk edər” hədisindən də yetərincə 
faydalanmışdır. Ümumiyyətlə, Nəsimi yaradıcılığında İmam 
Əliyə (ə.s.) şairin xüsusi rəğbət və məhəbbəti olduğu aşkardır. 
İmam Əli (ə.s.) Həzrət Peyğəmbərin (s.ə.s.) ətrafındakılarla 
müqayisədə İslam dinini insanlar arasında yaymaq və möhkəm-
lətmək mücadiləsində hansı məqamdaydısa, Nəsimi də özünü 
müəllimi Fəzlullah Nəimi ardıcılı olaraq hürufi elminin inkişafı 
və təbliği işində o mərtəbədə görürdü. Sözsüz ki, burada İmam 
Əlinin (ə.s.) ictimai, fəlsəfi və ədəbi yaradıcılığı da əhəmiyyətli 
yer tuturdu. Gəldiyim bu qənaəti Nəsimi yaradıcılığında təsdiq-
ləyən kifayət qədər nümunələr vardır: 

 
Heydər kimi gər Xeybəri-şirki yıxamazsan, 
Bu ərsədə bil, sən Şahi-Mərdan olamazsan.  
 
Və: 
 
Gər nəfsini bildin, həqi bişübhə tanırsan, 
Kim kəndözünü tanıdı, ol sahibi-Düldül. 
  
Və ya: 
 
Gər Nəsiminin pənahı Şahi-Mərdandır Əli, 
On səkkiz min aləmə hökm eyləyən sərdar bir. 
   
“Bəhrül-əsrar”da Qurandan birbaşa bəhrələnmələr də 

görünür: 
 
Torpaq üstə min ağac qüvvət alır bir çeşmədən, 
 Lakin hər meyvədə rəng bir cürə, dad bir cürə. 
 
Görkəm ayrı, surət ayrı, cümləsində məni bir. 
Lovğalar bu hikməti dərk eyləməz birdən-birə. 
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Qurani-Kərimdə deyilir: “Yer üzündə bir-birinə yaxın qitə-
lər (müxtəlif iqlimli torpaq sahələri), eyni su ilə sulanan üzüm 
bağları, əkinlər, şaxəli-şaxəsiz xurma ağacları vardır. Halbuki 
biz yemək baxımından onların birini digərindən üstün tuturuq. 
Şübhəsiz ki, bunda da anlayıb-dərk edən insanlar üçün (Allahın 
qüdrətinə və vəhdaniyyətinə dəlalət edən) əlamətlər vardır” 
(“ər-Rəd”: 4). 

Sovet dövrünün ateist ideologiyası və siyasi ab-havası in-
sanları mənsub olduqları dini köklərdən qismən uzaqlaşdıra bil-
mişdi. Xüsusi canfəşanlıqla aparılan bu siyasətin xalqımıza vur-
duğu maddi və mənəvi zərbələr ölçüyəgəlməzdir. Mütərəqqi din 
xadimlərimiz, adət-ənənə qoruyucusu olan dədə-babalarımız və 
ata-analarımızla bərabər, uzaq əsrlərin arxasından bizi qoruyan, 
əlimizdən tutan, öz əsərləri ilə Allahla bağlılığımızı daha da 
möhkəmləndirən həm də Nizami, Xaqani, Nəsimi, Füzuli, Xətai, 
S.Ə.Şirvani kimi dahi klassiklərimiz olubdur.  

Azərbaycan xalqının böyük mütəfəkkir-şair oğlu, dahi Ni-
zami Gəncəvinin bəzi mövzularından və vəhdəti-vücudun hətta 
“meydə haqq nurunu görmə” fəlsəfəsindən bəhrələnən Nəsimi 
əlində tutduğu cam – güzgüdəki əksdə Allah dostunu görür və 
bütün bunlardan hürufilik təriqətinin məqsədləri – kamil insan 
ideyası üçün istifadə edir:  

 
Bəzinə rahat yataq içrə həyat müşkül olur, 
Bəzinə torpaq dönür məxmər çəkilmiş bəstərə. 
 
...Ey könül, meyxaneyi-vəhdətdə bir cam al ələ, 
Bil ki, bənzər ol camın ayineyi-İsgəndərə. 
 
... Özgə eybin gəzmə çox, öz eybinə sal bir nəzər, 
Çünki öz eybin görən oxşar həqiqi zərgərə. 
  
Hər kəsin Allah sevgisi onun kamilliyi qədərdir, özünü 

görməyənlər, daim başqalarında eyib axtaranlar cahillər, vəhdətə 
(tövhidə) yetişə bilməyənlərdir. Haqqa qovuşmaq yolu mənəvi 
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təmizlənmə və kamillik yolundan keçir. Vəhdət şərabından içən, 
daxilən təmizlənib saflaşan insan “ənəlhəq” deyib özünü Haqqa 
çatmış hesab edə bilər. Sufi şair Nəsimi də hara baxırdısa, öz 
qəlbində olan Allahı orada görürdü:  

 
Hər nəyə kim, baxır isən anda sən Allahı gör, 
Qəncərü kim, əzm qılsan, sümmə vəchüllahı gör. 
 
Qurani-Kərimin “əl-Bəqərə” surəsində deyilir: “Şərq də, 

Qərb də Allahındır. Hansı tərəfə baxsanız (üz tutsanız), Allah 
oradadır” (əl-Bəqərə: 115). Qurani-Kərimin mənası tam anlaşıl-
mayan mütəşabih ayələrini təfsirçilər öz dövr və zamanlarının 
tələblərinə uyğun yozurdular. “Yerdə Allaha tam yəqinliklə ina-
nanlar üçün Onun vəhdaniyyətinə dəlalət edən əlamətlər vardır. 
Sizin özünüzdə də sizi yaradanın birliyini sübut edən əlamətlər 
vardır.” (“əz-Zariyat”: 20-21). Peyğəmbərimiz (s.) hədislərinin 
birində buyurur: “Quranın zahiri və batini vardır. Batininin də 
bir batini, ondan sonra da yeddiyə qədər batini vardır”. Bu mə-
nada sufi təriqətlərinin də Qurani-Kərimə ayrı-ayrılıqda baxış 
bucaqları və onu müxtəlif tərəflərdən yozumları vardır.  

Dünyanın qəribəliklərindən saydığımız yeddi möcüzəyə bi-
rini də əlavə edib deyək ki, hər kəs öz ruhunda bir gün də olsa 
“Nəsimiləşmək”, Nəsimi olmaq kimi bir istək gəzdirir. Bu arzu-
nu təkcə biz azərbaycanlılar deyil, bütün Yaxın Şərq, bütün 
dünya insanları öz varlıqlarında yaşadırlar. “Nəsimiyəm!” deyib, 
bu adla dar ağacına getmək istəyi bizə onun haqqındakı rəvayət-
dən də məlumdur. Nəsimini gəncliyə sevdirən daha bir cəhət, 
bəlkə də, şairin şəhidlik məqamıdır, hərçənd ki şəhid üçün yaş 
həddi olmur, şəhid ölsə də, şəhidlik ölmür. Aralarındakı 500 il-
dən artıq zaman fasiləsinə baxmayaraq, sevgi və ehtiras, cəsarət 
və fədakarlıq baxımından birincilərdən sayılan şəhid şairlərimiz-
dən yalnız Müşfiq dahi sələfi Nəsimi ilə müqayisəyə gələ bilir. 
“Nəsimiləşmək”, ”Müşfiqləşmək” arzusu gənc nəslin fitrətində, 
yoxsa ilahi təqdirdən olur, bilmirəm. Bəlkə də, bu, hələ də var 
olan, bu gün də yaşayan, “Adəmi-xakidən əsma öyrən”məyən, 
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mələk ikən şeytanlaşan iblisi, cahil divləri, nadan əsrdəyişənləri, 
cilddəyişən yaltaqları və hər cür hisi-pası vulkan kimi püskürüb 
cəmiyyətdən atmaq istəyindən doğur. Aşiqlərinin Nəsimi kimi 
olmaq istəyi hamıda eyni şəkildə – “Məndə sığar iki cahan, mən 
bu cahana sığmazam” misrasının ovsunu ilə başlasa da, hər kəs-
də müxtəlif cür – “Dünya duracaq yer deyil, ey can, səfər ey-
lə!”, “Dünyanın sevgisi ağır yük imiş, məndən eşit”, “Üzünü 
məndən nihan etmək dilərsən, etməgil!”, “Mən cümlə cahanü 
kainatam”, “Bulmuşam həqqi, ənəlhəq söylərəm” və s. misrala-
rının sehri və eşqi ilə davam edir. Mənim də Nəsimi olmaq istə-
yim “Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam” misra-
sına vurğunluğumla başlamışdı, görünür, qismətimdə bir şəhid 
şair Nəsimi taleyi yaşamaq yox, “Bəhrül-əsrar”ı ilə daim müasi-
rimiz olan həmişəyaşar-ağsaqqal şair Nəsimi ömründən bir səhi-
fə yaşamaq varmış.  

“Kaspi” qəzetinin “Nəsimi ili” çərçivəsində “Əbədiyyət 
günəşi” adlı məqalə müsabiqəsinə start verməsi yenidən məşhur 
“Sığmazam” rədifli şeirin sehrinə düşən minlərlə “yeni nəsil Nə-
similəri” yetirəcəkdir.  

Sonda isə “Bəhrül-əsrar”la (“Sirlər dənizi”) bağlı bir xatirə-
mi bölüşmək istəyirəm: 

ADU-nun (indiki BDU) filologiya fakültəsində oxuyurdum. 
“Qədim və orta əsrlər ədəbiyyatı” fənnindən filologiya elmləri 
doktoru, prof. Əliyar Səfərli imtahan götürürdü. Jurnal üzrə 
dördüncü idim, beşinci adamı çağırmışdılar ki, mən çatdım, an-
caq mənə artıq “gəlmədi” yazılmışdı. Nə illah etdimsə, imtahana 
buraxılmadım. Fakültəmizin dekanı, filologiya elmləri doktoru, 
prof. Şamil Qurbanovun qəbuluna şikayətə getdim, o, yuxarı 
qalxıb Ə.Səfərlidən məni imtahan etməyi xahiş etdi. Bəxtim gə-
tirmişdi, biletə düşən suallardan ikincisi Nəsiminin “Bəhrül-əs-
rar”ı idi. Xaqanidən olan birinci sualı danışdıqca ünvanıma: 
“Sırf savadsızdır”, – sözlərini eşidirdim. Əliyar müəllimin ya-
nında daha iki müəllimə oturmuşdu, amma mən özümə, daha 
doğrusu, “Bəhrül-əsrar”a çox əmin idim və bilirdim ki, verəcə-
yim cavab hamını razı salacaqdır. Ə.Səfərlinin özünün müəllifi 
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olduğu dərslikdə “Bəhrül-əsrar”dan bircə beyt də yox idi, mən 
isə bütün qəsidəni əzbərdən deyirdim. Qəsidəni bitirməmiş məni 
saxladılar və: “Elə buna görə ona qiymət düşür”, – deyə Əliyar 
müəllim yanındakılara bildirdi. İmtahan ən azı bir saat təxirə sa-
lındı, həmin “gəlmədi” yazılan vərəqi dəyişmək lazım gəldi. 
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Dünya Mirzəyeva 
 

İMADƏDDİN NƏSİMİNİN ƏSƏRLƏRİNİN  
TƏDRİSİ METODİKASI 

 
Nəsimi yaradıcılığına ümumi bir nəzər 
İnsan obyektiv aləmi dərk etdikcə məsələlərin təfərrüatına 

daha dərindən varır, kainatın sirrini mükəmməl öyrənməyə 
cəhd edir. Bəşəriyyətin əsrlərdən bəri topladığı zəngin elm qa-
laq-qalaq kitablara köçürülür və beləliklə, bu biliklər nəsildən-
nəslə keçərək yaddaşlara hopur. Ona görə də mütaliə edilən ki-
tablar şagirdlərdə nikbinlik yaratmalı, onların daxilən zəngin-
ləşməsinə xidmət göstərməlidir. Müəllim çalışmalıdır ki, bədii 
ədəbiyyat şagirdlərdə vətənpərvərlik, humanizm, nikbinlik ki-
mi nəcib hisslər tərbiyə etsin. Şagirdlərdə yaradılan hisslər ötə-
ri olmamalı, onların mənəviyyatına dərindən nüfuz etməli, hə-
yat idealına çevrilməlidir.  

Klassik ədəbiyyatın, o cümlədən əruz vəznində yazılmış 
əsərlərin öyrənilməsi isə şagirdlərdən xüsusi bacarıq və qabiliy-
yət tələb edir. 650 ildir ki, Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimi-
nin adı Yaxın Şərqdə mərdlik, mübarizlik, fədakarlıq rəmzi və 
əruz vəznində qiymətli əsərlər yazan qüdrətli sənətkar kimi çəki-
lir. Mütərəqqi fikirlərini bədii dillə tərənnüm edən şairin əsərləri 
bu gün də ədəbiyyatımızın qiymətli inciləri kimi sevilərək oxu-
nur və tədris olunur.  

Yaxın Şərqdə Şeyx Mahmud Şəbüstəri, Cəlaləddin Rumi, 
Marağalı Əvhədi kimi görkəmli şairlərin təsəvvüfi fikirlərini bə-
yənən gənc Nəsimi eyni zamanda “ənəlhəq” dediyi üçün X əsrdə 
Bağdad şəhərində dara çəkilmiş Həllac Mənsura dərindən rəğbət 
bəsləyirdi. Fəzlullah ilə tanışlığı onu hürufilik ideyalarının daşı-
yıcılarından birinə çevirdi. S.Mümtaza görə, şair “Nəsimi” tə-
xəllüsünü mürşidi Fəzlullahın ədəbi təxəllüsü olan “Nəimi” ilə 
səsləşdiyi üçün qəbul etmişdir. 
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Hakim dairələrin, bəzi din xadimlərinin şairi dinsiz kimi qə-
ləmə verməsinə baxmayaraq, xalq şairə böyük məhəbbət bəslə-
miş, əsərlərini sevə-sevə oxumuş, haqqında dastanlar və nəğmə-
lər yaratmışdır. Orta əsr mənbələrindən aydın olur ki, Nəsiminin 
hələ sağlığında haqqında əfsanə və rəvayətlər ağızdan-ağıza do-
laşırdı. “Məcalisül-üşşaq” və “Xülasətül-əşar”da belə bir məlu-
mat verilirdi ki, bir gənc Nəsiminin aşağıdakı misralarla başla-
yan qəzəlini oxuyurmuş: 

  
Həqbin nəzəri bayəd, ta ru-ye məra binəd, 
Çeşmi ke, bovəd xodbin key ru-ye xoda binəd. 
 
(Mənim üzümü görmək üçün həqiqəti görən göz lazımdır. 

Xudbin göz Allahın üzünü necə görə bilər?) 
Bu qəzəldə Nəsiminin sufi görüşləri öz ifadəsini tapmışdır. 

Şairə görə, Allah insan üzündə təcəlla etmişdir. İnsanın üzü Al-
lahın güzgüsüdür. 

Qəzəli oxuyan gəncdən kimin şeiri olduğunu soruşurlar. 
Gənc təhlükəni anlayır, ustadını ələ verməmək üçün öz şeiri ol-
duğunu söyləyir. Onu tutub dar ağacından asmaq istəyirlər. Ha-
disədən xəbər tutan Nəsimi özünü vaxtında çatdırır və şeirin 
müəllifi olduğunu bildirir...  

Nəsimi özündən sonra zəngin bir irs qoyub getmişdir. Onun 
bədii istedadı Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı və yazılı ənənə-
ləri əsasında təşəkkül tapmışdır. Dahi Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin Yaxın Şərq ədəbiyyatına gətirdiyi mütərəqqi ideya-
ları davam və inkişaf etdirən böyük sənətkar insana və insan lə-
yaqətinə olan yüksək inamını tərənnüm edərək, şeirlərində onu 
gözəlliklərin məcmusu kimi vəsf etmişdir. O, şeirlərində cahil 
insanları tənqid edir, dünyanın gözəlliklərindən ilham almağa 
çağırırdı. Nəsimi ərəb, fars və türk (Azərbaycan) dillərində əsər-
lər yazmışdır. O, ana dilini elə gözəl və mükəmməl bilib ki, bu 
zənginlik, gözəllik onun şeirlərinə də sirayət edib. Onun ana di-
lində yazdığı əsərlər bütün türkdilli xalqlar üçün nümunə ola bi-
ləcək yüksək poetik bir üslubda qələmə alınmışdır. Nəsimi klas-
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sik Şərq və qədim yunan fəlsəfəsinin, həmçinin tibb, astronomi-
ya, astrologiya, riyaziyyat və məntiq elmlərinin də bilicisi olub. 

Nəsiminin əsərlərinin yaranma tarixi məlum olmadığına 
görə yaradıcılığını ardıcıl izləmək çətinlik törədir. Lakin şeirlə-
rinin bədii-poetik xüsusiyyətlərinə görə şairin yaradıcılığını iki 
dövrə bölmək mümkündür: a) sufi-hürufi şeirlər; b) dünyəvi 
şeirlər. 

Nəsiminin əsərlərinin tədrisi zamanı bunu xüsusi qeyd et-
mək lazımdır. 

Birinci qismə daxil olan şeirlərində Nəsimi sufi-hürufi ide-
yalarını təbliğ edərkən ilahi eşq və gözəlliyi, Allahın insanda tə-
cəlla tapmasını, dünyanın, kainatın, insan və həyatın yaradılması 
ilə bağlı düşüncələrini ifadə etmişdir. 

Orta əsrlər Azərbaycan lirikasının bənzərsiz nümunələrini 
yaratmış şairin əsərlərində kamil insan olmağa çağırış ifadə 
olunmuşdur. Bu isə hürufilik təriqətindən irəli gəlirdi. Çünki 
hürufilik cərəyanının əsasını öz dövrünə görə yeni olan insan 
konsepsiyası təşkil edirdi. Hürufiliyin əhəmiyyəti ondadır ki, bu 
cərəyan yüksək qiymətləndirdiyi insanın qarşısında özünü dərk 
etmək kimi bir məqsəd qoyurdu. İnsan üzünün cizgilərində say-
ları, hərfləri, rəmzləri oxumaq, bunları səxavətlə təsvir və tə-
rənnüm etmək isə məsələnin zahiri əlaməti idi. 

Böyük şair cəmiyyətdə də, ədəbiyyatda da vahid amal uğ-
runda mübarizə aparmışdır. Orta əsrlər söz sənətkarları içərisin-
də insanı Nəsimi qədər uca tutan sənətkar azdır. 

Nəsiminin yaradıcılığında qəzəl, qəsidə, müstəzad, məsnə-
vi, tuyuq və s. janrlar da mühüm yer tutur . Fars dilində yazdığı 
əsərləri içərisində “Bəhrül-əsrar” (“Sirlər dənizi”) adlı qəsidəsi 
xüsusi yer tutur. Qəsidəni ilk olaraq türk alimi İsmayıl Hikmət 
aşkara çıxarmışdır. Qəsidə 61 beytdən ibarətdir. Dövrün mü-
kəmməl nümunəsi olan qəsidədə insan və onun taleyi şairi 
düşündürür. Nəsimi deyir: 

 
İnsan üçün mərifətdən özgə yoxdur bir bəzək, 
Bax, sədəf çılpaqdır, ancaq qəlbi bənzər gövhərə. 
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Aqil insan zər üçün ömrünü verməz hədər, 
De, siçanlartək nədən eşq yetirdin sən zərə. 
 
Sən çörəkçin minnət etmə, hifz elə öz ruzini, 
Qafil ol kəsdir ki, ruziçin batmaz o, qan-tərə. 
 
Nəsimi şeiri bədii dilinə görə də diqqətəlayiqdir. Şair dərin 

fəlsəfi məsələləri mükəmməl dil və üslubda qələmə almışdır. Bu 
şeirlər bədii-poetik xüsusiyyətlərinə görə klassik ədəbiyyatın ən 
gözəl və kamil nümunələridir. 

 
Nəsiminin qəzəlləri və tədrisi metodikası 
Şairin yaradıcılığında qəzəl janrı xüsusi yer tutur. 
“Mövsimi-novruzi neysan...” sözləri ilə başlayan qəzəlində 

şair təbiətdə baş verən oyanmanı, yazın gəlişini tərənnüm etmiş-
dir. Qəzəl əruz vəzninin rəməl bəhrində yazılmışdır. 

 
 failatün fAilAtün fAilAtün fAilün 
 Mövsimi-nov ruzü neysan aşikar ol du yenə, 
 Şəhrimiz şey xi bu gün xoş bədəxar ol du yenə. 

 
İzahı: Yaz fəsli gəldi, neysan yağışı başladı. Şəhərimizin 

şeyxi bu gün yenə badə içən oldu. 
 
Qönçədən gül baş çıxardı, saldı üzündən niqab, 
Bülbülü-şeyda xətibi-laləzar oldu yenə. 
 
İzahı: Qönçədən gül baş qaldırıb üzündən örtüyünü atdı. 

Aşiq bülbül sözə başladı. 
 
Sən Nəsimi razını, ey dan yeli, yarə yetir 
Kim, anın halı pərişan, biqərar oldu yenə. 
 
İzahı: Ey dan yeli, sən Nəsiminin gizli sözünü yarə yetir ki, 

sənsiz qalandan bəri halım pərişan və qərarsız oldu. 
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Qəzəldəki çətin sözlər lüğəti: 
Neysan – yaz yağışı; badəxar – şərab içən; niqab – üz 

örtüyü, raz – sirr; uşatmaq – əl çəkmək, sındırmaq və s. 
 
“Sığmazam” rədifli qəzəli: 
Bu qəzəl şairin ictimai-fəlsəfi əsərləri içərisində mühüm yer 

tutur. X sinifdə tədris olunan bu əsər ideya-bədii dəyərinə görə 
anadilli poeziyamızın nümunələri içərisində böyük əhəmiyyətə 
malikdir. “Sığmazam” rədifli şeir Nəsiminin dünyagörüşü və ya-
radıcılığı üçün ən səciyyəvi əsərlərdən biridir. 

Qəzəl şairin hürufilik görüşlərini parlaq ifadə etdiyi kimi, 
sənətkarlıq məharəti barədə də aydın təsəvvür yaradır. Hürufilik 
təliminə görə, dünya ikidir, biri kainat, ikincisi kainatı özündə 
əks etdirən insandır. 

İnsan hər iki cahanı özünə sığdırmasına baxmayaraq, özü bu 
cahana sığışmayan ali bir varlıqdır. Qəzəl başdan-başa ikilik nis-
bəti üzərində qurulmuşdur: kövn-məkan, ərş-fərş, kaf-nun, şərh-
bəyan, zərrə-günəş, şəms-qəmər, cism-can, sədəf-inci və s. Əsər 
lirik qəhrəmanın monoloqu təsirini bağışlayır. Lirik qəhrəman qə-
tiyyətlidir, fikirlərinin doğru olduğuna əmindir. 

Şair onu – insanı şərh etməyə çalışanlara susmaq, lal olmaq 
barədə xəbərdarlıq edir, çünki heç bir şərhə və bəyana sığmadı-
ğını bilir. O uludur, bütün var olanlar onun əlamətidir və bu ni-
şanla tanınır. 

Qəzəldə obrazlılığı, bədiiliyi təmin edən vasitələr çoxdur. 
Təkrir, təzad və digər təsvir və ifadə vasitələri şeirin bədii key-
fiyyətlərini artırır. Sözlərin məharətlə seçilməsi, misra daxilində 
bir-biri ilə əlaqələndirilməsi və yerində işlənməsi, uğurlu qafiyə-
lər sənətkar ustalığından xəbər verir. 

Qəzəlin oxusuna başlamazdan əvvəl çətin sözlərin izahı, 
ərəb və fars tərkibləri üzərində lüğətlə iş aparmaq, şeirin vəzni, 
bölgüsü haqqında geniş məlumat vermək lazımdır. 

Qəzəl əruz vəzninin rəcəz bəhrindədir. Təmtəraqlı ahəngi 
ilə fərqlənən bu bəhrin seçilməsi təsadüfi deyildir. O, qəzəlin 
ideya və məzmununa uyğundur: 
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müftə ilün       məfA ilün         müftə ilün         məfA ilün 
Məndə sığar   iki cahan,          mən bu caha     nə sığmazam, 
Gövhəri-la     məkan mənəm,  kövnü məka       nə sığmazam. 
 
İzahı: qəzəlin birinci beytində şair söyləyir ki, iki cahan 

(maddi və mənəvi) məndə sığmış, mən isə bu cahana sığmıram. 
Məkansız gövhər mənəm, varlığa və məkana sığmıram. 

 
Gənci-nihan mənəm, mən uş, eyni-əyan mənəm, mən uş, 
Gövhəri-kan mənəm, mən uş, bəhrəvü kanə sığmazam. 
 
Bu beytdə şair gizli xəzinənin, mədənin gövhərinin özü ol-

duğunu, dənizə və mədənə sığmadığını söyləyir. 
 
Zərrə mənəm, günəş mənəm, car ilə pəncü şeş mənəm, 
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam.  
 
İzahı: zərrə, günəş, dörd, beş, altı mənəm. (Dörd – torpaq, 

su, hava, od; beş – beş duyğu; altı – altı cəhət). Anladılan ilə su-
rəti gör, çünki bəyana sığmıram. 

 
Zat iləyəm sifat ilə, qədr iləyəm bərat ilə, 
Gülşəkərəm nəbat ilə, bəstə dəhanə sığmazam.  
 
İzahı: sifətlərlə birlikdə zat iləyəm, Bərat gecəsi ilə birlikdə 

Qədr gecəsi iləyəm, şəkər bitkisi ilə gül mürəbbəsiyəm, qapalı 
ağıza sığmazam. (Ramazan ayından əvvəlki Şaban ayının 15-i 
gecəsi Bərat – günahlardan arınma gecəsi sayılır. Ramazan ayı-
nın 27-ci gecəsi isə Quranın göydən yerə endiyi gecə – qədr ge-
cəsi hesab olunur. 

 
Şəms mənəm, qəmər mənəm, şəhd ilə həm şəkər mənəm, 
Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvana sığmazam.  
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Bu beytdə şair özünü ay və günəşlə, bal ilə şəkərlə müqayi-
sə edir, axıcı ruh bağışladığını və axıcı ruha sığmadığını bildirir. 

 
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, Haşimiyəm, Qüreyşiyəm, 
Bundan uludur ayətim, ayətü şanə sığmazam. 
 
İzahı: Qəzəlin son beytində müəllif özünü nişan verir, 

Qüreyş tayfasından olduğunu bildirir, “əlamətim uludur, əlamətə 
və şanə sığmazam”, – deyir. 

 
“Mən mülki cahan” qəzəli 
 
İmadəddin Nəsiminin bu qəzəli “Məndə sığar iki cahan...” 

qəzəli ilə ideya-bədii cəhətdən eynilik təşkil edir. Əsərlər arasın-
da aparılan inteqrasiya mövzunu daha da maraqlı edir, şagirdlə-
rin diqqətini hər iki qəzəldəki ideyanı tapmağa sövq edir. 
Mövzunun tədrisindən qabaq qəzəldəki çətin sözləri lüğətin 
köməyi ilə araşdırılmaq və aydınlaşdırmaq lazımdır ki, şagirdlər 
ifadəli oxu zamanı çətinlik çəkməsinlər. Mülki-cahan – dünya, 
aləm, həqqə-məkan – haqqın, ədalətin olduğu yer, ərş – göy, fərş 
– yer, “kaf”, “nun” – ərəb əlifbasının hərfləridir. Bu hərflər 
ərəbcə “var ol”, “yaran” sözünü əmələ gətirir.  

Surəti-məni – daxili aləm, əyan – bildirmək, gövhəri-kan – 
qədimdə tapılan inci, zəban – dil, ayəti-müshəfü kitab – içərisin-
də Quran ayəsi yazılmış bükülü kağız, nöqtə-dəhan – dar ağızlı, 
qövs – kainatın dairəvi hissəsi, kəmanü tir – atılan ox, bəhr – də-
niz, giryan – ağır, dözülməz, qeybi-güman – gizli şübhə, gənci 
nihan – gizli xəzinə və s. 

Qəzəl əruz vəzninin həzəc bəhrində yazılmışdır. 
 
Məf Ülü       məfA ilün              fə Ülün 
Mən mülki,    cəhan, cəhan   mənəm, mən 
Mən həqqə    məkan, məkan   mənəm, mən! 
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Nəsimi qəzəlin ilk beytində deyir ki, mən cahan mülküyəm, 
bu dünyanın özü mənəm, mən haqqın tərəfdarıyam, lakin haqqın 
olduğu yer, məkan elə mən özüməm. Beytdə “Yer üzünün əşrəfi 
insan olmasa, dünyanın mənası yoxdur” qənaətinə gəlinir. 

 
Mən ərşilə fərşü “kaf”ü ”nun”əm, 
Mən şərhü bəyan, bəyan mənəm, mən! 
 
Nəsimiyə görə, dünyanın yaranması “kon” sözünün (“kaf” 

və “nun”) deyilişindən, Allahın əmrindən bərqərar olmuşdur. 
 
Mən surəti-mənidə həqəm, həq, 
Mən həqqi-əyan, əyan mənəm, mən! 
 
Mənim əsl gözə çarpan xüsusiyyətim haqdır, mən bu haqqı 

üzə çıxarıb aşkar edirəm.  
Şairin fikrincə, Tanrı öz zatını insanın surətində bəyan et-

mişdir.  Qəzəli mənimsədərkən  şagirdlərdə düzgün fikir forma-
laşdırmaq müəllimin ilkin vəzifələrindən biri olmalıdır ki, onlar 
Nəsiminin haqqın tərəfdarı olduğunu anlasınlar. 

 
Mən nəqşü xəyalü xəttü xaləm, 
Mən hərfü lisan, lisan mənəm, mən! 
 
Beytdə şair “gizli xəzinəyəm” deyir, bu gizli xəzinəni də 

aşkara çıxaran məndir. İnsanın yaranması da gizli xəzinənin aş-
kara çıxmasıdır. 

 
Mən sirrəmü tövhidəm, hədisəm, 
Həm qeybü güman, güman mənəm, mən! 
 
Şair beytdə Allahın sirrini bildiyini, bu sirdən hamını agah 

edənin özü olduğunu bildirir.  
 
İnsanü bəşərsən, ey Nəsimi, 
Həqdir ki, haman, haman mənəm, mən! 
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Nəsimi qəzəlin son beytində özünün heç bir şeydən asılı ol-
madığını və buna görə bəşər övladı olduğunu söyləyir. 

On səkkiz beytdən ibarət olan qəzəl əvvəldən axıra qədər 
Nəsiminin hürufilik düşüncələrindən ibarətdir. Qəzəlin dili çə-
tindir, onun leksikasının mühüm bir hissəsi ərəb-fars mənşəli 
söz və ifadələrdən ibarətdir. Bu sözlər təsəvvüfi və hürufi məz-
muna malik olduğundan çox zaman fikirlərin başa düşülməsi bir 
qədər çətinlik yaradır. Xüsusilə orta əsrlərin bədii-fəlsəfi 
düşüncəsindən uzaq oxucu üçün sözlərin mənası qaranlıqdır. 
Buna baxmayaraq, “Mən mülki cahan...” qəzəli humanist qayə-
sinə görə Azərbaycan fəlsəfi lirikasının orta əsrlərdə yazılmış 
mükəmməl nümunələrindən biridir. 

Nəsimi poeziyasının leytmotivi insandır: zəkalı, kamil, gözəl 
insan; öz amalından dönməyən mübariz, haqq, həqiqət yolunda 
canından keçməyə hazır olan mərd, sadiq, vəfalı insan! Haqq, hə-
qiqət özü də insanla bağlı keyfiyyətdir, insana məxsusdur, bəşəri-
dir. Belə olan surətdə insan həqiqətin keşiyində durmalı, mövcud 
aləmin sahibi, habelə haqqın, ədalətin başçısı olmalıdır. 

 
Ey könül, həq səndədir, həq səndədir, 
Söylə həqqi kim, ənəlhəq səndədir. 
 
Nəsimi öz həqiqətini poeziyanın qüdrəti ilə şəxsi fikirlərin-

də də irəli sürmüşdür. Öz əqidəsində sarsılmaz olan Nəsimi fikir 
və qənaətlərini təbliğ etmək üçün digər məsləkdaşlarından fərqli 
olaraq, güclü şair qələminə malik idi. O öz yaradıcılığını dövrün 
vacib məsələləri ilə, xüsusilə insan səadəti ilə bağlayırdı. 

Şairin məhəbbət mövzulu qəzəllərinin içərisində “Yana-
ram”, “Neylərəm”, “Ey cəmalın məhzəri...” kimi qəzəlləri öz 
poetik quruluşu və rəngarəng ifadə üslubuna görə Azərbaycan 
şeir dilini son dərəcə zənginləşdirmişdir. 

“Neylərəm” rədifli qəzəl əruz vəzninin rəməl bəhrində ya-
zılmışdır. 

 
Dilbəra, mən səndən ayrı ömrü canı neylərəm? 
Tacü təxtü mülkü malü, xanimanı neylərəm? 
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Qəzəldə aşiq sevdiyinə müraciət edərək bildirir ki, o olma-
sa, taxt-tac, mal-dövlət, ev-eşik ona lazım deyil. 

 
Dilbər aydır, ey Nəsimi, sabir ol, qılma fəğan, 
Mən bu gün səbr eyləsəm, danla fəğanı neylərəm? 
 
Sonuncu beytin açıqlaması: Sevgili dedi: ey Nəsimi, səbirli 

ol, nalə etmə. Mən bu gün səbr etsəm, sabah naləni neyləyərəm? 
Nəsimi insanın gözəllik və səadətini, onun könül sərbəstli-

yini hər şeydən üstün tutur. 
 
“Yanarəm” rədifli qəzəlin təhlili: 
Qəzəlin ifadəli oxusuna başlamazdan əvvəl çətin sözlərin 

anlamı lüğətin köməyi ilə aydınlaşdırılmalı və izah olunmalıdır. 
 
Qəzəldəki çətin sözlər lüğəti: 
İraq – uzaq; şam – axşam; vəsl – qovuşma; kar – burada: 

fayda; tab – işıq, güc; şəms – günəş; qəmər – ay, şəmi-rux – 
üzün şamı; arami-dil – könül rahatlığı; badi-həva – yel, külək; 
çərx –göy; çərxi-fələk – fələyin dövranı, tale, bəxt; rəvan – axan, 
gedən; xuni-cigər – cigər qanı, müddəi – rəqib, iddiaçı; vəli – 
ancaq və s. 

Qəzəl əruz vəzninin münsərih bəhrində yazılıb. 
 
Müftə ilün fA ilün            müftə  ilün fA ilün 
Səndən ira q-ey sənəm, şamü səhər yanarəm, 
Vəslini ar zularam, dəxi betər yanarəm. 

 
Qəzəlin birinci beytində aşiq sevdiyi gözələ müraciətlə bil-

dirir ki, ondan uzaqlarda olduğu üçün onun eşqi ilə gecə-gündüz 
alışıb-yanır. Ona qovuşmaq həsrəti bu yanğını daha da artırır. 
Qəzəlin dili aydındır. Şair fikri daha təsirli çatdırmaq üçün 
mübaliğələrdən, sözlərin çoxmənalılığından və müxtəlif təkrir-
lərdən istifadə etmişdir: 
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Eşq ilə şövqin odu canıma kar eylədi, 
Gör, necə tabindən, ey şəmsü qəmər, yanarəm. 
 
Bu beytdə aşiq sevdiyini aya və günəşə bənzədərək eşqin-

dən yandığını bəyan edir. 
 
Şəmi-rüxün surəti qarşıma gəlmişdürür, 
Şəşəəsindən mənə şölə düşər, yanarəm. 
 
Üzünün şöləsi gözəl bir surət kimi qarşımdadır, məni yandı-

ran onun parıltısıdır. 
 
Səbr ilə arami-dil, qapdı əlimdən qəmin, 
Badi-həvadan deyil, qəmdən əgər yanarəm. 
 
Aşiq dincliyinin əlindən alındığının və yandığının havanın 

istiliyindən deyil, qəmin ucbatından olduğunu bildirir. 
 
Çıxdı içimdən tütün, çərxi boyadı bütün, 
Gör ki nə atəşdəyəm, gör nə qədər yanarəm. 
 
Bu beyt “Yanarəm” rədifli qəzəlin bədii-estetik məzmun 

baxımdan ən qüvvətli beyti – şah beyti hesab olunur. “Bütün” və 
“tütün” sözləri daxili qafiyə yaratmışdır. 

Aşiq içindən çıxan tüstündən bütün göy üzünün örtülməsini 
bildirməklə mübaliğə yaratmışdır. Gör necə yanıram ki, bunu tə-
səvvür etmək mümkün deyil.  

Bu vəziyyət şairin əzabları barədə aydın poetik informasiya 
verir. 

 
Səndən iraq olduğum bağrımı qan eylədi, 
Oldu gözümdən rəvan xuni-cigər, yanarəm. 
 
Sevgilisindən uzaq olduğu üçün aşiqin bağrı qan ağlayır. O, 

gözündən axan yaşı ciyərinin qanına bənzədir... 

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 286

Yandığım ol yar üçün gizli deyil, bəllidir, 
Hər nə qədər kim, dilər anın könlü, yanarəm. 
 
Beytdə aşiq yarı üçün yandığının gizli olmadığını, açıq-aş-

kar yandığını, onun könlü nə qədər istəyərsə, o qədər yanmağa 
hazır olduğunu gözəl bir dillə ifadə etmişdir. 

 
Müddəi yanır demiş qəmdə Nəsimi, vəli 
Qəmdə yanan yarı yar çünki sevər, yanarəm. 
 
Nəsiminin qəmdən yandığını rəqib demişdir, ancaq o bilmir 

ki, Nəsimi yarını sevdiyi üçün yanır. 
Qəzəldə aşiqin əzabları ilə bərabər sevgilinin gözəlliyi də 

əks olunur. Şair metaforlardan istifadə etməklə həmin gözəli 
Aya və Günəşə bərabər tutur. Qəzəldə sevən gəncin təbii hiss, 
duyğu və düşüncələri yüksək səmimiyyətlə tərənnüm olunur. 
Beytlərin misraları bir-biri ilə möhkəm bağlanır və biri digərini 
tamamlayır. İlk beytlərdən fərqli olaraq, sonrakı beytlərdə hiss 
və duyğular daha qüvvətli şəkildə təzahür edir.  

Böyük humanist fikirlər, bəşəri duyğular və dərin fəlsəfi 
ideyalar aşılayan Nəsimi poeziyası bədii gözəlliyinə görə nadir 
sənət incisidir. Yığcamlıq, dərin məzmun, yüksək ahəngdarlıq 
onların başlıca keyfiyyətləridir. Nəsimi lirik şairdir, onun başlıca 
tərənnüm obyekti məhəbbət və gözəllikdir. 

Orta çağ Azərbaycan şairlərinin bir çoxu kimi Nəsiminin 
əsərlərində ifadəsini tapan məhəbbət fəlsəfi mahiyyətdədir. Bu 
məhəbbət ilahi səciyyəlidir, yəni insanın Allaha olan eşqidir, da-
xilən saflaşmaq, kamilləşmək və Tanrıya çatmaq, ona qovuşmaq 
yoludur. Şairin bu mövzulu şeirlərdə işlətdiyi sözlər və tə-
rənnüm etdiyi obrazlar daha çox rəmzi məna daşıyır. Onun lirik 
qəhrəmanı Aşiq insanın, Məşuq isə çox zaman Tanrının simvo-
ludur. 

Nəsiminin şeirlərində dünyəvi gözəlin də tərənnümünə rast 
gəlirik. Qəzəl, rübai, tuyuqlarının bir qismində təsvir edilən 
gözəl real həyat adamıdır. Şair onun boyunu sərvə, üzünü günə-
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şə, yanaqlarını gülə, qaşlarını mehraba, saçlarının ətrini müşkə 
bənzətməklə sevimli insan surəti yaradır. Nəsiminin lirik qəhrə-
manı xoşbəxtliyi özünü həmin gözəlin yolunda fəda etməkdə 
görür. 

Onun həm ictimai-fəlsəfi, həm də məhəbbət şeirlərində 
qüvvətli bədii məcazlar vardır. Şair insanın gözəlliyini canlı, 
yaddaqalan əks etdirmək üçün insanı təbiətlə qarşılaşdırır. Yaxın 
Şərq poeziyasında gözəlin cazibədarlığını nəzərə çatdırmaq 
üçün, adətən, onun qaşlarını yeni çıxan nazik aya, yanağını gülə 
oxşadırdılar. Nəsimi isə bunun əksini edir. Ay özünü şairin təs-
vir etdiyi gözələ bənzətmək üçün hilalını nazikləşdirir, qızılgül 
rəngini və ətrini gözəlin yanağından alır: 

 
Hilala döndü qəmər qaşların hilalından, 
Boyandı qanə qızılgül yanağın alından. 
 
Şeirlərini əruz vəzni ilə yazan Nəsiminin türk əruzunun tək-

milləşməsində müstəsna rolu olmuşdur. Həzəc, rəməl və münsə-
rih onun daha çox istifadə etdiyi bəhrlərdir. Şairin hər üç dildə 
yazdığı şeirlər bədii cəhətdən yüksək sənətkarlıqla qələmə alın-
mışdır. Xüsusən onun ana dilində yazdığı əsərlər bütün türkdilli 
xalqlar üçün nümunə ola biləcək bir poetik üslubda qələmə alın-
mışdır. 

Nəsiminin bədii irsinin ölməzliyi hər dövrdə kəsb etdiyi ye-
ni ictimai-fəlsəfi məzmun və sənətkarlıqla bağlıdır. Xurafatdan 
uzaq olan bugünkü oxucu üçün Nəsiminin hürufilik ideyaları əb-
cəd hesabı ilə müxtəlif riyazi əməliyyatlar aparmaq yolu ilə Qu-
ran ayələrini insan üzü ilə eyniləşdirmək cəhdləri deyil; şairin 
insansevərliyi, poetik obrazlarının təzə-tərliyi, orijinallığı, sənə-
tinin yüksək estetik təsir qüvvəsi, dilinin ritmikliyi daha çox ma-
raqlı və cəlbedicidir. 650 il əvvəl yaşayıb-yaratmasına baxmaya-
raq, şair bizim indiki dilimizdən az fərqlənən bir dildə danışır və 
öz xələfləri ilə söhbət edir. Bu isə Qazi Bürhanəddin, Həsənoğ-
lu, Xətai, Füzuli, Vaqiflə birlikdə Nəsiminin də çağdaş ədəbi di-
limizin yaradıcılarından biri olduğunu, bu dilin beşiyi başında öz 
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“quş dili” ilə şirin layla çaldığını göstərməkdədir. Nəsimi sənə-
tində insana verilən dəyər qlobal-bəşəri mahiyyət daşıyır, onun 
yüksək poetik sənətkarlığı, dilinin şirinliyi və axıcılığı, şeirinin 
heyrətamiz poetik ritmi öz doğma xalqına xidmət edir, onun es-
tetik zövqünün kamilləşməsində digər sənətkarlarımızla çiyin-
çiyinə gedir. Xalq dilinin üslubi-qrammatik imkanlarından yara-
dıcı şəkildə bəhrələnməkdə Nəsimi şeiri misilsiz, taysız və bəra-
bərsizdir.  

 
Rəqib məndən sorur: nəndir sənin yar? 
Rəfiqimdir, həbibimdir, nəm olsun! 
 
“Rəqibin istehzalı, tikanlı sualına bu cür sərrast, səlis və şi-

rin cavabı ancaq Nəsiminin lirik qəhrəmanı verə bilərdi”.  
Nəsiminin Azərbaycan dilində dünyəvi məzmun daşıyan 

şeirləri canlı xalq dili və folklordan, türkdilli xalqların bədii-
poetik ənənələrindən qidalanır. Şair deyir: 

 
Yanarəm eşqindən, axar gözlərümdən yaşlar, 
Firqətin dərdi çıxardı yürəgimdə başlar. 
 
Müddəi gər tən edib başıma qaxar eşqini, 
Sınığa vacib deyildir munca atmaq daşlar. 
 
Qəmdən incəldi vücudum, oldu yengi ay kimi, 
Gözlərimə tuş olalı şol hilali qaşlar. 
 
Zülfünə könlüm dolandı, bilmədi aşüftə kim, 
Zülfün ucundan nə çox-çox yelə varmış başlar. 
 
Bu şeir gözəl və səmimi bir dildə yazılmışdır. Burada çoxlu 

xalq ifadələri və məsəlləri işlənmişdir. Lirik qəhrəman ayrılıq 
dərdini, ruhi həyəcanını, eşqini, sədaqətini son dərəcə canlı və 
təbii bir şəkildə əks etdirmişdir. Şeirdə işlənmiş təsvir və ifadə 
vasitələri şairin irəli sürdüyü ideya və fikirlərin bədii həlli və 
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şərhinə xidmət edir. Şair “xalq dilinin zəngin şırnaqlarından gə-
lən əsərləri, xüsusən də valehedici qəzəlləri ilə Azərbaycan şeir 
dilinə ilk dəfə kamil ədəbi dil əyarı vurmuş, onun öz zamanı 
üçün gözəl nümunələrini yaratmışdır”.  

Nəsimi zəngin irs qoyub getmiş, Azərbaycan və fars dillə-
rində divan bağlamışdır. Elm aləminə onun ərəbcə az sayda əsə-
ri məlumdur. Şairin əsərləri ilk dəfə 1844-cü ildə İstanbulda çap 
olunmuşdur. Bu divanda şairin azərbaycanca yazdığı 265 məs-
nəvi, qəsidə və qəzəlləri, 167 tuyuğu, ərəb dilində iki qəzəli, 
farsca 25 qəzəli və qəsidəsi, 1 tərcibəndi yer alır. “Nəsimi divanı 
anadilli poeziyamızın ən yüksək tələblərə cavab verən parlaq 
abidəsidir. Bu əsərlər öz təravətini bu gün də qoruyub saxlayır, 
dilimizdə poetik ənənənin hələ yüksək səviyyədə tam təşəkkül 
tapmadığı, Azərbaycan dilinin fonetik özəllikləri ilə ərəb əruzu-
nun əsrlərlə oturuşub daşlaşmış qəlibləri arasındakı müəyyən 
uyğunsuzluqların, bəzi ziddiyyətlərin mövcud olduğu bir vaxtda 
ana dilində belə yüksək keyfiyyətli şeirlər yaratmaq əsl ədəbi 
qəhrəmanlıq idi. Nəsimi şifahi xalq sənətindən, əfsanə və rəva-
yətlərdən, Quran qissələrindən, digər müdrik deyimlərdən böyük 
ustalara xas olan incəliklə barınmağın klassik nümunələrini ya-
ratmışdır”.  

Məhz Nəsiminin tarixi xidmətləri sayəsində Azərbaycan di-
li ərəb və fars dilləri ilə yanaşı, Yaxın Şərqin ən geniş yayılan 
poeziya dillərindən biri səviyyəsinə qalxmışdı ki, az sonra dahi 
şairimiz Məhəmməd Füzuli məhz bu dildə bənzərsiz sənət 
nümunələri yaratmışdır. 

Yaxın Şərqdə Nəsiminin əsərlərinin geniş yayılmasına bax-
mayaraq, Azərbaycan ədəbiyyatında ilk dəfə Nəsimi divanını 
1926-cı ildə görkəmli ədəbiyyatşünas Salman Mümtaz ərəb əlif-
bası ilə nəşr etdirmişdir. Şairin ana dilində divanının elmi-tənqidi 
mətnini üç cilddə ilk dəfə Azərbaycan alimlərindən C.Qəhrəma-
nov nəşrə hazırlamışdır. Nəsiminin əsərlərini nəşr etdirən tədqi-
qatçılardan Mirzağa Quluzadənin, Həmid Araslının, Cahangir 
Qəhrəmanovun, Qəzənfər Paşayevin və s. adlarını çəkmək olar. 
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2019-cu il İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illik 
yubileyidir. Nəsimi Azərbaycan xalqının ümumbəşər mədəniy-
yətinə bəxş etdiyi qüdrətli söz ustalarındandır. Mütəfəkkir şairin 
dərin ədəbi-poetik fikirlərlə fəlsəfi görüşlərin vəhdətində olub, 
dövrün elmi-fəlsəfi düşüncəsinin aydın istifadəçisinə çevrilmiş 
müstəsna əhəmiyyətli ədəbi irsi qədim köklərə və çoxəsrlik ənə-
nələrə malik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xüsusi bir mərhələ 
təşkil edir. Nəsiminin əsərləri bu gün də oxucular tərəfindən se-
vilir və tədris olunur. İllər, əsrlər keçsə də, Nəsimi hər dövrün 
mütəfəkkiri kimi yaddaşlarda novator şair kimi yaşayacaq və 
özü ilə bərabər fikirlərini də yaşadacaqdır. 

 
Haqqında deyilənlər: 
Nəsimi Azərbaycan şeir dilini yüksək bir zirvəyə qaldıran, 

öz əsərlərində dövrün mütərəqqi fikirlərini tərənnüm edən, 
böyük Nizaminin Şərq ədəbiyyatına gətirdiyi qabaqcıl ideyaları 
davam və inkişaf etdirib öz amalı uğrunda yorulmadan mübari-
zə aparan və bu yolda mərdliklə ölümə gedən fədakar bir sənət-
kardır. (Həmid Araslı) 

Nəsimi öz mərdanə ölümü ilə düşmənlərini belə təəccüblən-
dirmiş, insanların qəlbində əsrlərlə yaşamasına zəmin yaratmış-
dır. (Əliyar Səfərli) 
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Zəminə Novruzova 
 

BİZƏ QƏLBİMİZDƏKİ ALLAHI  
GÖSTƏRƏN NƏSİMİ 

 
Ərəb mənşəli “ədəb” sözündən götürülən ədəbiyyat sözü-

nün bir çox mənaları içərisində “gözəl əxlaq”, “nəfsi öldürmək”, 
“gözəl xasiyyət”, “xeyirli əməl” və s. kimi anlamları da var. O, 
hər bir xalqın təfəkkür və düşüncəsini obrazlı ifadə etməklə ya-
naşı, həm də onun danışan bədii dilidir. Ədəbiyyat xalqın ictimai 
mübarizəsinin tarixini izləmək deməkdir. Biz ədəbi nümunələri-
mizlə tanış olduqca, nəinki insani duyğulara sevgi bəsləyir, həm 
də onun yeni insanın formalaşmasında nə qədər əhəmiyyətli rolu 
olduğunu görürük. Ulu Öndər ümumilikdə klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatına, o cümlədən Nəsimi yaradıcılığına xüsusi qiymət 
verirdi: “Məhz Azərbaycan xalqına mənsub olan Nəsimi kimi 
nadir bir şəxsiyyəti dünya ictimaiyyətinə, elminə, dünya mədə-
niyyətinə tanıtmaq, şübhəsiz ki, xalqımızın hörmətini qaldırmaq 
deməkdir”.  

Uca Tanrının insana bəxş etdiyi ən böyük töhfələrdən biri, 
bəlkə də, ən birincisi onun nitqə malik olmasıdır ki, biz öz fikir-
lərimizi onun vasitəsilə çatdırırıq. Nitqimiz – dilimiz nə quru 
qrammatik qanunlar, nə də sırf fonetik səslənmələr dilidir. Dil 
sözlər dilidir. “Söz – kəlam Allah nəzdində idi və kəlam Allah 
idi. Hər şey onun vasitəsilə yarandı və olmaz olan şeylərdən heç 
biri onsuz olmadı”. Allah sevdiyi bəndələrinə, qüdrətli qələm sa-
hiblərinə – şairlərə elə bir istedad bəxş edir ki, onların dilində 
sözlər yeni-yeni rənglər və çalarlar qazanır, ağır məna yükü da-
şıya bilir. Kəlmələr sadəcə söz olmaq çərçivəsindən çıxaraq ob-
razlaşır, rəmzləşir, insanı heyrətləndirir, valeh edir. 

Öz yaradıcılığı boyunca təkcə sözlərdə deyil, hətta sözləri 
yaradan hərflərdə belə mənalar axtaran filosof-şairimiz İmadəd-
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din Nəsiminin söz demək üçün seçdiyi vasitə isə qəzəl idi. O öz 
ideyalarını, hürufi görüşlərini məhz bu yolla yayırdı. Təbii ki, 
Allah bunun üçün ona çox güclü bir istedad da vermişdi. O da 
məlumdur ki, əgər Nəsiminin qəzəlləri olmasaydı, hürufiliyin 
ömrü bu qədər uzun olmazdı. Çox güman ki, Fəzlullah Nəimi də 
bunu dərk etdiyi üçün Nəsimiyə yüksək qiymət verir, onu 
özünün ən layiqli davamçısı sayırdı. Nəsiminin yaradıcılığı ana-
dilli şeirimizin inkişafında və dilimizin şeir, sənət dili kimi təb-
liğ edilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Əlimizə gəlib ça-
tan ədəbi nümunələrə görə İzzəddin Həsənoğludan sonra biz di-
limizin yüksək səviyyədə tərənnüm edilməsində İmadəddin Nə-
simiyə dayanırıq. 

XIII–XIV əsrlər Azərbaycanın istər siyasi, istərsə də mənə-
vi həyatında xüsusi əhəmiyyəti olan dövrdür. Hələ vaxtilə Elxa-
nilər dövlətinin yaranması ilə Marağada tikilən rəsədxana, Təb-
rizdə tikilən “Rəbi-Rəşidi” adlı böyük elm şəhərciyi, əsası Xaqa-
ni Şirvaninin əmisi Şeyx Kafiəddin tərəfindən qoyulan “Təbabət 
akademiyası”nın fəaliyyət göstərməsi həqiqi intibah mədəniyyə-
tinin əsasını qoyurdu ki, bu da ədəbiyyat sahəsində özünü daha 
çox göstərirdi. Humanist ideyalarla çıxış etmək, insanla Allahı, 
təbiəti eyniləşdirmək, insanın böyük, uca, qadir olduğunu söylə-
mək, həm də bunu ədəbi dillə ifadə etmək ədəbiyyat tariximizdə 
bir yenilik idi. Bu dövr ədəbiyyat nümunələrimizdə yadelli işğal 
və feodal zülmünə qarşı olan etiraz hürufi şüarlarla irəli sürülür.  

Nə idi Nəsiminin qanına-canına işləyən, bir ömür onu tərk 
etməyən hürufilik ideyaları?! İlk öncə onu deyək ki, Nəsiminin 
zəngin poetik irsi hürufilik məfkurəsinin, etiqadının bədii sözlə 
ən dolğun və sərrast ifadəsidir. Yaradıcılığının ilk dövrlərində 
sufilik ideyalarını tərənnüm etsə də, sonradan Nəimidən hürufi-
liyi qəbul etmişdir. 

 Həqiqətə yeni baxış kimi özünü göstərən hürufiliyin əsa-
sında yeni insan anlayışı dayanırdı. Hürufiliyin qurucusu Fəzlul-
lah Nəimiyə görə, Allah gizli bir xəzinədir, kainatın dolu olduğu 
səslər hər şeyin əsası və ruhudur. Səslər sözlərlə, sözlər isə hərf-
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lərlə bəzənir. Quran müqəddəsdir və Quranın yazıldığı hərflər də 
müqəddəs olmalıdır.  

Hərflərdən söz, sözdən dünya yaranırsa, deməli, varlığın 
əsasında da müqəddəs olan söz və hərflər dayanır. Hürufiliyə 
görə bütün varlıqların əsl ünsürü olan ərəb əlifbasının 28 və fars 
əlifbasının 32 hərfi insanın üzündə təcəlli edir. “Xütuti-ümmiyə” 
adlanan ana xətlərlə doğulan insanın üzündə anadangəlmə yeddi 
xətt vardır: iki qaş, dörd kirpik, bir saç. Toplamı yeddi edən bu 
xətlər mövcudatın əsasını təşkil edən dörd ünsürə vurulur və 
ərəb əlifbasındakı hərflərin sayına bərabər olur. Bəzən ortadan 
ikiyə ayrılan saç səkkiz rəqəmini yaradır ki, bu da dörd ünsürə 
vurulanda fars əlifbasının 32 hərfinə bərabər olur. İnsan həddi-
büluğa çatandan sonra isə onda yenidən “xətti-abiyə” adlanan 7 
xətt (2 saqqal tükləri, 2 yanaq tükləri, 2 bığ və 1 alt dodaq tüklə-
ri) də əmələ gəlir ki, bunlara “ata xətlər” deyilir. Bəzən isə bu 
rəqəmləri artırmaq və ya azaltmaqla özlərinə lazım olan məf-
humların sayını zorla 28 və ya 32-yə çatdırırdılar ki, bu da o qə-
dər məntiqli və sübutlu görünmürdü. Bütün dini hökmləri öz 
düşüncələri istiqamətində izah etməyə çalışan hürufilərin əsas 
məqsədi insana ən yüksək mərtəbəni verməkdir. O qədər yüksək 
qiymət ki, Qurana “kitab əl-sammit” (danışmayan kitab), insana 
isə “Kitab əl-natiq”, yəni “Danışan kitab” deyirdilər. Bir çox 
məsələlərin izahında rəqəmlərə də xüsusi məna verirdilər.  
1 – Allahın təkliyi, 2 – maddi və mənəvi aləm, 4 – 4 ünsür, 5 – 5 
duyğu orqanı, 6 – 6 cəhət, 7 – 7 planet, 12 – gündüz saatlarının 
miqdarı, 24 – 1 sutkadakı saatların miqdarı, 60 – bir saatda olan 
dəqiqələr və s. (1, s. 337) 

Dəqiqliklə demək olar ki, qəzəli öz ideyalarını yaymaq üçün 
bir vasitə seçən İmadəddin Nəsimi hürufiliyin ən dolğun və poetik 
ifadəçisidir. Nəsiminin şeirlərində əsl aşiq haqqı tapmış bir insan-
dır. O, təkcə mənəviyyatına görə yox, həm də camal gözəlliyi, 
hüsnü etibarilə Haqqın nurunun təcəllisidir. Şairə görə, 
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Kəndi hüsnün xublar şəklində peyda eylədin,  
Çeşmi-aşiqdən dönüb sonra tamaşa eylədin6. 
 

misralarında olduğu kimi, gözəl üzlü, təmiz əxlaqlı, yerin-göyün 
sirlərinə vaqif olan kamil insan Allah qatında da sevilməyə la-
yiqdir. Nəsimiyə görə, insan başdan-başa qiymətli incidir. Elə 
bir inci ki, onun ağlı, dərrakəsi və əzəməti qarşısında baş əyil-
məlidir. Sanki bütün kainat yer üzünün əşrəfi olan insan naminə 
yaradılmışdır. Nəsimi: 

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

– mətləli qəzəlində bütün kainatı dəyərə, məzənnəyə qaldıranın 
insan olduğunu deyir. Həm də o, insanı daha qiymətli sayır, çünki 
insan ilahi həqiqətləri dərk edir və kamil insan səviyyəsinə yüksə-
lir. “Belə bir yaradılışı heç nə qorxuda bilməz”, – deyən şair: 

 
Səni bu hüsnü cəmal ilə, bu kamal ilə görüb,  
Qorxdular haqq deməyə, döndülər insan dedilər,  
 

– misralarında zamanın hələ buna hazır olmadığını da dərk edir. 
Buradan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, şair, bəlkə də, özünün 
dar ağacında bitəcək sonunu əvvəlcədən görürdü...  

Nəsimi “Kamil insan” deyəndə yerin və göyün sirlərinə va-
qif olan insanı nəzərdə tuturdu, bütün dünyanın kosmoloji sirri-
nə mifik baxışlarla deyil, aydın nəzərlərlə baxmağı vacib bilirdi. 
Bu mənada şairin məşhur: 

 
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam,  
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkanə sığmazam. 
 

                                                            
6 Bu beyt bəzən Dədə Ömər Rövşəniyə aid olunur, bəzən isə laədri (anonim) 
kimi təqdim olunur. (red.) 
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– beyti ilə başlayan, zaman-zaman fikir ayrılıqlarına gətirib çı-
xaran qəzəli ibrətamizdir. Texniki baxımdan təzadlar üzərində 
qurulan bu qəzəlin əsas ideyasında əvvəli və sonu olmayan, mə-
kan və zaman xaricində olan Allahın “Mən sizi özümə bənzər 
(oxşar) yaratdım” fikrinə istinadən özündə Allah gücü, Allah ge-
nişliyi tapıb, canında iki dünya yerləşdirmək israrına sahib çıx-
maq məsələsi dayanır. Məlumdur ki, zaman-zaman “iki cahan” 
və “ikən cahan” ifadələrinin hansının doğru və hansının yanlış 
olması haqqında müxtəlif fikirlər söylənmişdir. Lakin istər Nəsi-
mi yaradıcılığının özündə, istərsə də tədqiqatçıların qənaətlərin-
də bu ifadənin “iki cahan” olmasını sübut edən kifayət qədər 
faktlar var. Təkcə bunu demək kifayətdir ki, Nəsimi qəzəllərində 
bu və ya başqa şəkildə 300-dən artıq “iki cahan” ifadəsi işlənib. 

Bu fikirlərin yaranması isə Sovet dövrünün cənnət, cəhən-
nəm, iki aləm, daha dəqiq desək, idealist fikirləri təkzib edən re-
jiminin təsirindən irəli gəlirdi və qəzəlin düzgün olmayan ikinci 
variantda təbliğ olunması o quruluş üçün “göydəndüşmə” idi. 
Qəzəlin ilk misrasının təhlili üzərində də fikir ayrılıqları özünü 
göstərir. Belə ki, bəzi tədqiqatçılar şairin “iki cahan” deyərkən 
maddi və mənəvi aləmi nəzərdə tutduğunu deyirlər. Başqa bir fi-
kirdə isə, “iki cahan” ifadəsi insanın görünən və görünməyən tə-
rəflərinə (mən-fövqəlmən) işarə olduğunu bildirilir. “Gövhəri-
laməkan” isə bilavasitə dini təfsir və təsəvvürlərdə Haqq-təalaya 
verilən obrazlı ünvanlardan biridir. “Kövnü-məkan” dedikdə isə 
dünya da daxil olmaqla, bütün kosmos və onun varlıqları 
nəzərdə tutulur. İnsan ruhu ölçüsüz olduğu üçün hər iki cahanı – 
həm qeyb, həm də şəhadət aləmini özündə ehtiva edə bilir. La-
kin ölçüləri məlum olan istənilən bir anlayışa ölçüsüz olan nə 
məkan, nə insan ruhu sığa bilməz.  

Öz ideyalarını peşəkar filosof kimi yayan Nəsimi elə bir 
kainatdır ki, onu anlamaq üçün, hər şeydən öncə, biz təqdim 
edilən fəlsəfəni dərk eləməliyik. İdeyaları baxımından kiminsə 
xoşuna gəlməyə bilər, amma etiraf etməliyik ki, dediklərini 
gözəl deyib. O qədər gözəl deyib ki, hətta: “Allaha şərik qoşur”, 
– deyənlər belə onun ustalığını, qəzəlin texniki, bədii üslub baxı-
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mından bənzərsiz nümunələrini yaratdığını etiraf etməyə məcbur 
olublar. Siyasi cərəyanların təsiri ilə müxtəlif cür qiymətləndiril-
sə də, Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatında sözü ən mahir şəkildə 
idarə etməsi ilə insanı ilahi mərtəbəyə yüksəltmişdir. Həm 
dünyagörüşü, həm fikirlərini qətiyyətli ifadə etməsi ilə, ən əsası 
isə, yaşadığı həyatı və qeyri-adi ölümü ilə Nəsimi ədəbiyyatımı-
zın bənzəri olmayan qətiyyət simvolu, həqiqət göstəricisidir.  
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Bahar Ramazanova 
 

İMADƏDDİN NƏSİMİNİN FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİNDƏ 
QƏDİM TÜRK MİFOLOGİYASININ İZLƏRİ 

 
Siyasətin, hərbin fatehləri, sərkərdələri olduğu kimi sözün, 

şeirin, fəlsəfənin, ictimai fikrin də öz sərkərdələri, fatehləri olur. 
Belə söz sərkərdələrinin biri ta XIV yüzillikdən bu yana şeirləri-
nin həm incə və zərifliyi, həm də dərin və qeyri-adi fəlsəfi mə-
nası ilə könülləri fəth edən İmadəddin Nəsimidir. 

Nəsimi elə bir dühadır ki, öz işıqlı fikirləri ilə Şərqin və 
bütün dünyanın mədəniyyət tarixinə yeniliklər gətirmiş, ümum-
bəşəri fikir xəzinəsinə təkrarolunmaz incilər bəxş etmişdir. Təbii 
ki, islam mühitində yaşadığı, Quranın dərin bilicisi olduğu üçün 
Nəsiminin İslam fəlsəfəsi ilə yaxınlığı, bağlılığı daha çoxdur. Bu 
isə başqa bir tədqiqatın mövzusudur. Biz burada, əsasən, türk 
mifoloji düşüncəsi ilə səsləşən məqamlara nəzər salacağıq. Nəsi-
mi deyir: 

  
Surətə baxü mənini surət içində tanı kim, 
Cism ilə can mənəm, vəli cism ilə canə sığmazam. 
 
Açıqlaması: surətə, yəni cisim və maddi aləmə bax, mənanı 

– Tanrını həmin surətin içində gör. 
Məlumdur ki, Tanrının surəti – şəkli, cismi, maddi bir vü-

cudu yoxdur. Tanrını görmək üçün təbiətə, dağlara, dənizlərə, 
ucsuz-bucaqsız okeanlara, gündüzlərimizi işıqlandıran günəşə, 
gecələrimizi nurlandıran aya, başımızın üstündəki ulduzlarla do-
lu sonsuz kəhkəşana, möhtəşəm bitki və heyvanlar aləminə, in-
sanlara baxmaq, mənanı onlarda tapmaq lazımdır. Böyük Azər-
baycan filosofu, sufizmin nəzəriyyəçilərindən biri Mahmud 
Şəbüstərinin bir deyimi bu məsələyə aydınlıq gətirir: səhraya çı-
xanda arifə ağac da deyir ki, mən haqqam. Yəni Allah ağacın 
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içözündə mahiyyət kimi iştirak edir. Elə qədim türklər də belə 
hesab edirdilər ki, nəinki insanın, eləcə də torpağın, suyun, də-
nizlərin, dağların, çayların, ayrı-ayrı canlıların öz ruhu-tini var. 
Bu gün elm tərəfindən də qəbul edilmişdir ki, hər şeyin öz enerji 
sahəsi, aurası var və bu aura ətraf aləmə olumlu və ya olumsuz 
təsir edir. Qədim türklər Tanrının nişanəsi, onun maddi tə-
cəssümü hesab etdikləri təbiətə müqəddəslik ünvanı verərək 
odu, suyu, torpağı təmiz saxlayır, yeyə biləcəkləri qədər heyvan 
ovlayır, ehtiyac olmadan ağac kəsmirdilər. Hətta indi də Azər-
baycan və türk dünyasının bir çox ölkələrində müqəddəs sayılan 
dağlar, çaylar, hətta meşələr, insanların niyyət tutaraq rəngarəng 
iplər bağladıqları dilək ağacları var. Doğrudur, türklər bunları 
Tanrı hesab etmir, lakin onlarda Tanrı enerjisi – tini, ruhu oldu-
ğuna inanır və bu enerjinin insana müsbət təsir göstərdiyini qə-
bul edirlər.  

Deyəsən, mətləbdən kənara çıxdıq. Nəsimi şeirləri belədir: 
bir misranı, bir beyti tutub çözələyirsən, qarşına yeni-yeni mət-
ləblər çıxır, getdikcə daha dərin ümmanlara baş vurmalı olur-
san... Elə Nəsiminin özü də öz şeirlərinin fəlsəfi tutumu, dərinli-
yi, çətinliyi haqqında belə demişdir: 

  
Heç kimsə Nəsimi sözünü fəhm edə bilməz, 
Bu, quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq. 
 
Qayıdaq bayaqkı şeirə – Nəsimi şeirinin şah əsəri “Məndə 

sığar iki cahan” qəzəlinə. Bu qəzəlin şah beyti neçə-neçə alimlə-
rin, ədəbiyyatşünasların yozum verdiyi, haqqında müxtəlif fikir-
lərin söyləndiyi başlanğıc – mətlə beytidir: 

 
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam, 
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkanə sığmazam. 
 
Həmin alimlərin, ədəbiyyatşünasların fikirlərinə hörmətlə 

yanaşaraq, bu beytdəki mənanı qədim türk mifoloji dünyagörüşü 
işığında bir daha aydınlatmaq istərdim. 
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Məlumdur ki, qədim türk dünyagörüşü fəlsəfi ikiliklər siste-
minin üzərində qurulmuşdur. Tanrıxan-Erlik (göy və yerin təm-
silçiləri), Yer-Sub, Üç ox-Boz ox, İç oğuz-Dış oğuz, Oğuz xanın 
iki xatunu – Günəş şüaları ilə gələn xatun (Göy qızı), ağacın 
içindən çıxan xatun (Yer qızı), Qazan xanın sağında və solunda 
oturanlar, Qırat-Dürat... Göy və yer, İç və Dış, Xeyir və Şər, Hə-
yat və Ölüm və bunların arasında İnsan... Bunların hər biri 
dünyadır, cahandır və insan bu aləmlərin heç birinə sığmır, əksi-
nə, özündə bu aləmləri birləşdirir. İndi dünyanın ən böyük dinlə-
rindən olan xristianlığın rəmzi olan xaç qədim türklərdən gəlir. 
Azərbaycan xalçalarından tutmuş ta Sibirin daş kitabələrinə qə-
dər xaç işarəsinə rast gəlirik. Xaç günəşin simvoludur. Amma 
onun daha böyük fəlsəfi mənası var. Onun şaquli xətti insanı, 
üfüqi xətti dünyanı bildirir. İnsanın cismi və ruhu, bu dünya və 
axirət dünyası. Sıfır nöqtəsi isə dünyanın və insanın yaradılış 
nöqtəsidir. Sıfır nöqtəsi elə bir andır ki, indi alimlərin “biq-
banq” dedikləri böyük partlayış baş vermiş və “kövnü məkan” – 
Kainat yaranmış, Məkan anlayışı əmələ gəlmişdir. Lakin əgər 
həmin hadisəni yaradan yaradıcı qüvvə bizi təşkil edən xırdaca 
atomların dərinliyində qalıbsa, demək, biz yalnız kainatın “məh-
sulu” deyilik, özümüzdə partlayışdan əvvəlki tanrısal kodu, mə-
lumatı saxlamışıq, demək, kövnü məkana sığmırıq. Məkana sığ-
mırıq, demək, laməkanıq. Tanrı hər yerdədir, laməkandır, insan 
da özündə yaradıcı qüvvə barındırdığı üçün laməkandır. Lamə-
kanlıq eyni zamnda həm kiçik zərrənin – atomun içində, həm də 
böyük Kosmosda, Ayda, Günəşdə, ulduzların toplandığı Qalak-
tikada, milyonlarla qalaktikadan ibarət möhtəşəm Kainatda var 
olmaqdır.  

 
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm, 
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam.  
 
Zərrə və günəşin mənası aydındır, bəs “çar” (dörd), “pənc” 

(beş) və “şeş” (altı) nədir?  
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Əksər alimlər dördü yaradılış ünsürləri – su, od, torpaq, ha-
va ilə, beşi duyğu orqanlarımız və altını fəzada olan altı tərəf ki-
mi izah edirlər.  

Bildiyimiz kimi, səmavi dinlərdə (iudaizm, xristianlıq, is-
lam) dünyanın yaradılışında dörd ünsür iştirak etmir. Yəhudilik, 
xristianlıq və islamın ən çoxsaylı daşıyıcıları olan ərəblərdə ya-
radılışın dörd ünsürü haqqında heç bir təsəvvür yoxdur. Dörd 
ünsür daha qədim inanclardan gəlir. Qədim türk inancı olan tan-
rıçılıqda su, od, torpaq və hava mühüm yer tutur və müqəddəs 
hesab edilir. “Kitabi-Dədə Qorqud”da “su üzü mübarəkdir” de-
yilir. İndi də qorxan adama su içirir, gedən adamın ardınca su 
atır, yuxumuzu suya danışırıq. Od üstündən tullanırıq. Qız gəlin 
köçəndə ata evində ocağın başına fırlanır və özü ilə od payı apa-
rır. Belə adətlərimiz çoxdur. Su, od, torpaq, hava (yel) çərşənbə-
ləri ilə ilimiz təzələnir. Bəzən bu dörd ünsürə ağac kultu (həyat 
ağacı) əlavə edilir və yaradılışda dörd deyil, beş ünsür iştirak 
edir. “Kitabi-Dədə Qorqud”da “qaba ağac” deyimi var və bu 
ağac bütün türklərin anasıdır. Qədim türk əsatirlərindən birində 
yeddi ağac üzərlərinə düşən işıq şüasından (yadımıza salaq ki, 
işıq qədim türk inancında Tanrının nişanəsidir) hamilə qalır və 
baharın gəlişi ilə dünyaya gələn uşaqlar böyüyüb qədim türk 
ulusunun əsasını qoyurlar. 

Dediyimiz kimi, yaradılışın dörd ünsürü məsələsi ilk za-
manlar islamda olmamışdır. Sonralar bu məsələ islam filosofları 
tərəfindən qəbul edildi və sufi şairlərin şeirlərində uzun bir 
müddət ərzində aparıcı yer tutdu. 

Altı sözü isə altı tərəf – sağ, sol, irəli, geri, yuxarı, aşağı de-
məkdir ki, bunun mərkəzində insan dayanır. Altı və səkkiz güşə-
li ulduz qədim türk kitabələrində, qəbirüstü abidələrdə öz əksini 
tapıb.  

Göründüyü kimi, Nəsimi bu şeirində ədədlərdən, saylardan 
çox istifadə edir və bu sayların əvvəlincisi iki sayıdır. İkilik, hər 
şeydən əvvəl, göyü və yeri təmsil edir. 
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Ərşlə fərşü kafü nun məndə bulundu cümlə çün, 
Kəs sözünüvü əbsəm ol, şərhü bəyana sığmazam. 
 
Mənası: göy (“ərş”) və yer (“fərş”), “kaf” və “nun” hamı-

sı məndə tapıldı. (“Kaf” və “nun” hərfləri (“Kon”) (“Ol”) əmri-
ni əmələ gətirir). Sözünü kəs, lal ol, şərh və bəyana sığmazam.  

İndi isə Orxon-Yenisey yazılarına müraciət edək: 
“Üzə tenri, asra yağız yer kılıntukda ekin ara kisi oğlu kı-

lınmış” (Üstdə mavi göy, altda qonur yer yaradıldıqda ikisinin 
arasında insan oğlu yaranmış).  

“Məndə sığar iki cahan” qəzəli janr etibari ilə qəzəldir. La-
kin fəlsəfi tutumu o qədər dərin və böyükdür ki, bir fəlsəfi trak-
tat təsiri bağışlayır. Mən bu məqalədə bu möhtəşəm qəzəlin yal-
nız bir neçə beytinə üz tutaraq, qədim türk mifologiyası və inanc 
sistemi ilə müqayisədə araşdırdım. Təbii ki, bir kiçik məqalə 
çərçivəsində Nəsiminin bütün yaradıcılığını əhatə etmək qeyri-
mümkündür. Nəsimi yaradıcılığı elə böyük bir ümmandır ki, 
onun dərinliklərinə baş vuranlar yalnız bir-iki inci toplaya bilir-
lər. Nəsimi hətta dünyəvi məzmunlu şeirlərində sevdiyi gözəli: 

 
Səni bu hüsnü-camal ilə, kamal ilə görüb, 
Qorxdular həqq deməyə, döndülər insan dedilər. 
 

– deyə mədh edərkən insan gözəlliyinə dərin fəlsəfi məna yüklə-
yir. Bir hürufi şair kimi Nəsimi üçün qaşın, gözün, üzün, saçın, 
kipriyin öz xüsusi mənaları var. Sözlərə, hərflərə ayrıca önəm 
verir Nəsimi. Axı, söz də Tanrının enerjisidir. Qurana görə, kai-
nat bir “Ol” kəlməsindən yaranıb. İncildə isə deyilir ki, əvvəl 
söz olmuşdur. Yəni kainat yaranmamışdan əvvəl onun ideyası 
olmuşdur, enerji, söz olmuşdur. Bu mənada Nəsimi sözü də 
yüksək enerjiyə malikdir. 

Nəsimi haqqında cild-cild əsərlər yazılsa da, onun fəlsəfi fi-
kirləri hələ də çox insan üçün anlaşılmaz, əlçatmaz olaraq qalır. 
Möhtərəm Azərbaycan Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyevə 
bütün qəlbimlə minnətdaram ki, 2019-cu ili “Nəsimi ili” elan et-



Nə s imi  –  650 

 303

di. Bu, dövlətimizin şairə verdiyi böyük dəyərdən xəbər verir. 
Ümid edirəm ki, bu il keçirilmiş və keçiriləcək tədbirlər Nəsimi 
kimi söz ustadımızı insanlarımıza bir daha tanıdacaq və daha də-
rindən sevdirəcək.  
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Hafizə Əliyeva 
 

NƏSİMİ YARADICILIĞINDA NƏİMİ FƏLSƏFƏSİ 
 
Azərbaycan tarixində, orta əsrlərdəki mədəni-ictimai həya-

tında, eləcə də bu məkanın ədəbiyyatında xüsusi yer tutan hüru-
filik yarandığı dövrdən etibarən mədəni, ədəbi aləmə və siyasi 
dairələrə təsir göstərib. Hürufilik bir təlim kimi heç də təsadüfən 
və birdən-birə ortaya çıxmayıb. Bu təlim müəyyən mərhələli 
proseslərin məhsuludur. Hürufiliyə görə, kainat əbədidir və 
müxtəlif dövrlər bir-birini əvəz edir. Həmçinin hürufilərdə əsas 
obraz kamil insandır və onu “gövhər” adlandırırlar. Hürufilərə 
görə, Allah özünü iki şəkildə göstərir – söz, kəlam və insan şək-
lində. Onlar iddia edirlər ki, Quran müqəddəsdir və bu müqəd-
dəs kitab hərflərlə yazılıbsa, demək hərflər də müqəddəsdir. 
Hürufiliyin əsas simaları, təbliğatçıları kimi isə Fəzilullah Nəimi 
və İmadəddin Nəsiminin adları çəkilir. 

 
Vəhdət və metafizik fəlsəfələri 
Elə bu mövzuda həmsöhbət olduğumuz AMEA Naxçıvan 

bölməsinin əməkdaşı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fi-
rudin Rzayev bildirir ki, Azərbaycanın filosof şairi İ.Nəsimi  Şa-
maxıda doğulub, ilk təhsilini orada alıb. Sonra o, XII əsrdə  zər-
düştlüklə bağlı formalaşan  sufizm fəlsəfəsinə meyil edib və  dü-
şüncələrini təbliğ etməyə başlayıb. Bu dövrdə o, bir çox alimlə-
rin, daha çox F.Nəiminin fikirləri ilə  tanış olub və bu fikirlərə 
meyil eləməklə hürifilik nəzəriyyəsinə üstünlük verib. Yəni Nəi-
minin əsərlərindəki fikirlər eynilə Nəsimidə də var. Ancaq Nəsi-
minin yaradıcılığında dördlük fəlsəfəsi tamamilə fərqlənir. Onun 
dördlük fəlsəfəsi əsasən, şəriət, təriqət, mərifət,  həqiqət mərhə-
lələri üzərində qurulub. Burada şəriət ibtidaidən bir inanca sahib 
olmaq  kimi götürülür. Sonra şəriət üzərində bir istiqamət 
götürüb təkmilləşdirmək, bundan sonra mərifət, yəni elm gəlir 
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ki, Nəsimi yaradıcılığında mərifətin, elmin tərənnümünə böyük 
yer verilir. Həqiqət fəlsəfəsində isə o, tam özünü öz vücudunda 
dərk etmə kimi amilləri göstərirdi. Onun vəhdət və metafizik 
fəlsəfələri də var. 

 
İnsanın külli kainatla vəhdətdə olması 
Nəsimi: “Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncu şeş mə-

nəm”, – deyərək bildirir ki, zərrə insanın ilkin yaranışıdır, kaina-
tın təkamülüdür. İnsan əvvəl zərrələrdən yaranıb. “Çar  mənəm” 
dedikdə insanın yaranışında olan dörd ünsür nəzərdə tutulurdu: 
torpaq, su, od, hava. Pəncu insanda olan duyğu üzvlərini – göz, 
burun, qulaq, əl, ağız və bədənin bütövlükdə sinir sistemini təşkil 
edirdi. Və ən axırda isə şeş – altı cəhəti, altı ətrafı – ön, arxa, sağ, 
sol, aşağı, yuxarı – ifadə edirdi. Yəni insanın bütün külli kainatla 
vəhdətdə olmasını bildirirdi. Bu da metafizik fəlsəfəni özündə 
cəmləşdirirdi ki, Nəsimi öz əsərlərində bu məsələyə geniş yer 
ayırmışdı. Ümumiyyətlə, Nəsiminin  yaradıcılığına diqqət etsək, 
tamamilə Nəimidən bəhrələndiyinin şahidi olarıq. 

 
 Hürufilər Əlincənin müdafiəsində iştirak ediblər 
Hürufiliyin yaradıcısı F.Nəiminin Naxçıvana hansı məqsəd-

lə gəlməsi və burada edamı haqqında da müxtəlif fərziyyələr 
var. Həmsöhbətim F.Rzayevin sözlərinə görə, görkəmli alim 
1339-1340-cı illərdə Astrabadda doğulub. Bir çox mənbələrdə 
Nəiminin 1394-cü ildə Samirə şəhərində edam olunduğu  göstə-
rilir. Ancaq bu özünü doğrultmur. Çünki onun ölümündən sonra 
hürufilik nəzəriyyəsini  əsas müdafiə edən Nəsimi və Nəiminin 
tərəfdarları onun edamı haqqında əsas Naxçıvanı, Əlincəqalanı 
götürüblər. Digər tərəfdən, Nəiminin Naxçıvana gəlib, burada 
edam olunması haqqında maraqlı məlumatlar var. Gələcəyi 
görmə qabiliyyəti olan, yuxuları yoza bilən və dəqiq məsləhətlər 
verən Nəiminin özünün yuxuları tamamilə çin olurmuş. O, yu-
xularının birində özünü Əmir Teymur tərəfindən öldürüldüyünü 
görüb və bunu öz əsərlərində də qeyd edib. Hətta o, Ə.Teymura 
özünün nəsihətlərini də vermişdir ki, hürufiliyə qoşulsun. Bu, 
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böyük bir inancdır. Deyilənə görə, Ə.Teymur bunu qəbul etmə-
mişdi. Ə.Teymur Əlincə qalasını tutmaq istəyəndə qalanın 14 il 
mühafizəsi birbaşa hüriufilərin Əlincə qalasını müdafiə etməsi 
ilə bağlı olduğunu ortalığa çıxarır. Çünki hürufi inancında olan-
ların hamısı Əlincənin müdafiəsində iştirak ediblər. Fikrimizcə, 
bu çox mətləblərin açılacağına işarədir.  

 
Nəiminin Əmir Teymura verilməsi 
Digər mənbəyə görə, Ə.Teymur Şirvanşah İbrahimin döv-

ründə oraya hücum edib. Ş.İbrahim öz ərazisini qorumaq üçün 9 
qızılı xalçanı, 9 qızıl qılıncı, 9 qızıl mücrünü 9 dəvəyə yükləyib 
və 8 qulla birlikdə Ə.Teymura göndərib. Ə.Teymur niyə qulun 8 
olduğunu soruşduqda Ş.İbrahim cavab verib ki, ulu Əmir, 9-cu 
qul mənəm. Bu cavaba görə İbrahim Şirvanı dağıntılardan qurta-
rıb. Və bir çox mənbələrdə göstərilir ki, Nəiminin Ə.Teymura 
verilməsi də Ş.İbrahim tərəfindən olub. Onu Şirvanda həbs edə-
rək gətirib Naxçıvanda Ə.Teymura təhvil verib. Amma burada 
maraqlı bir məqam var. Əgər Nəimini Ş.İbrahim tutub Naxçıva-
na gətiribsə, onda Şirvanşahın özünün bura gəlməsini hurifilər 
neşə qarşılaya bilərdi? Başqa bir mənbə də var ki, həmin dövrdə 
Ə.Teymur Naxçıvana yürüş edəndə Nəimi Nəsimi və digər hü-
rufilərlə birlikdə Əlincə qalasının işğalının qarşısını almağa 
özləri gəliblər və burada hər ikisi tutulub. Nəsimidən xoşu gəl-
məsə də, Ə.Teymur şairlə söhbətdən sonra onu azad edib.  

 
İtalyan səyyahın Nəimi barədə qeydləri 
Lakin Ə.Teymur Nəimini edam etdirib, sonra onun cəsədini 

Naxçıvan şəhərinə gətirdərək küçələrdə sürütdürüb. Bu, hürufi-
lərin yaddaşında yer alıb. Odur ki bu, həqiqətə daha uyğundur. 
Çünki kiminsə edamı haqqında vəkillər qərar verirdisə, bu tarix-
ləşir, sənədləşdirilirdi. Ancaq Nəiminin edamı haqqında heç bir 
fitva, heç bir məhkəmə qərarı yoxdur. Sadəcə onun burada edam 
olunduğu göstərilir. Bundan başqa, hazırda Culfa rayonunun Xa-
nəgah kəndindəki Xanəgah türbəsində məzarının olması Nəimi-
nin məhz burada edamını və dəfnini göstərir. Hətta italyan səy-
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yah da bu haqda geniş yazıb ki, həmin dövrdə xeyli sayda sufi, 
ağ geyimli xirqəlilər Nəiminin dəfnində iştirak ediblər. Sonra 
həmin xirqəlilər Ə.Teymurun da dəfnində uştirak ediblər. Bura-
dan belə bir fikir ortalığa çıxır ki, Ə.Teymurla Nəsiminin saat 
yarımlıq söhbətlərində Nəsimi onu öz tərəfinə çəkə bilib. Çünki 
Teymurun Nəimini öldürmə faktı ortalıqda yoxdur. Bu, Teymu-
run oğlu Miranşah tərəfindən yetinə yetirilib. Miranşah atası 
Teymuru da sufiliyi qəbul etdiyinə görə ölü adı ilə tabutda öz 
məmləkətinə göndərib, orada öldürtdürüb. İtalyan səyyahı orada 
Teymurun dəfnində də xeyli sayda hürufilərin iştirak etdiyini 
göstərib.  

 
Əlincənin 14 il mərdliklə müdafiəsi 
Alimin söylədiklərini müqayisəli təhlil edəndə ortalığa belə 

bir fikir çıxır ki, hürufilik ideyası çox güclü olub və Əlincə qala-
sının müdafiəsində onların böyük xidməti var. Nəimi və Nəsimi-
nin  qalanın müdafiəsində hürufilərə dəstək məqsədilə Naxçıva-
na gəlmələri, hürufi inancında olanların qalanı 14 il mərdliklə 
müdafiə etmələri ortaya “niyə” sualını çıxarır. Buradan belə qə-
naətə gəlmək olur ki, hürufilər əsasən Xanəgahda məskunlaşıb-
lar. Tarixin müxtəlif dövrlərində bura onların elm, təhsil və mə-
dəniyyət mərkəzi olub. 

 
Naxçıvan memarlıq məktəbinin Xanəgah nümunəsi 
Nəiminin dəfn olunduğu Xanəgah türbəsinə gəlincə, bu abi-

də Naxçıvan memarlıq məktəbinin daha bir nümunəsi olmaqla 
XII-XV əsrlərə aid edilir. Arxiv materiallarında Xanəgahın 
XVIII əsrdə də fəaliyyət göstərdiyi qeyd olunur. 1394-cü ildə 
Əlincədə qətlə yetirildikdən sonra müridləri F.Nəimini gizli hal-
da Xanəgah türbəsində dəfn ediblər. Əlincəçay tarixi memarlıq 
abidəsinin direktoru Kamal Gülmalıyev bu barədə bizimlə 
söhbətində qeyd etdi ki, Nəimi türbədə dəfn olunandan sonra 
hürufilər bu ərazini uzun müddət ziyarətgaha çeviriblər. Hətta 
uzun müddət buranı Şeyx Xorasan adı altında təbliğ ediblər. 
Hürufiliyin məşhur nümayəndəsi Əliyyül-Əlanın da sonra Xanə-
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gah kəndində uzun müddət yaşaması məlumdur. Çünki onun 
əsərlərinin əksər hissəsi buranın tarixi ilə əlaqədardır. 2016-cı il-
də Xanəgah türbəsində  geniş bərpa işləri aparılıb, dam örtüyü 
yenilənib, həyət abadlaşdırılaraq yeni işıqlandırma sistemləri qu-
raşdırılıb. Nəsiminin müəllimi kimi də tanınan Nəiminin dəfn 
olunduğu Xanəgah abidəsi hazırda turistlərin böyük marağına 
səbəb olan məkanlardan biridir. Türbəyə dünyanın bir çox yerlə-
rindən hürufiliyi sevən, sufizmə aşiq olan insanlar  gəlir, buranın 
tarixi ilə əlaqəli olaraq müəyyən məlumatları öyrənirlər. Ümu-
miyyətlə, Nəiminin əsərlərində olan gizli rəmzlər bir çox insanın 
diqqətini çəkir və insanlar bu rəmzləri Əlincəçay Xanəgahında 
axtarırlar. Elm və fikir adamları, turistlər Əlincəçay Xanəgahın-
da Nəiminin həyatı, onun bu ərazilərdə niyə öldürülməsi, Nəsi-
mi ilə Nəiminin həyatı arasında olan bağlantılar haqqında öyrən-
mək istəyirlər. 

 
“Ey özündən bixəbər qafil, oyan” 
Sadalanan faktları ümumiləşdirsək, belə bir fikri xüsusilə 

vurğulaya bilərik ki, İ.Nəsimi yaradıcılığında F.Nəimi fəlsəfəsi-
nin çox böyük rolu və təsiri olub. “Ey özündən bixəbər qafil, 
oyan, Həqqə gəl kim həq deyil batil, oyan. Olma fani aləmə ma-
yil, oyan, Mərifətdən nəsnə qıl hasil, oyan”, – misralarında Nəsi-
mi ilkin olaraq özündən bixəbər olan olan insana tövsiyə edir ki, 
oyanıb həqiqəti anlasın. Həqiqəti anlamaq üçünsə mərifət, elm 
sahibi olmalısan. 

 
Həq-təala Adəm oğlu özüdür, 
Otuz ikı həq kəlamı sözüdür. 
Cümlə aləm, bil ki, Allah özüdür, 
Adəm ol candır ki, günəş özüdür. 
 
İ.Nəsimi şeirlərində bildirir ki, ey insan bir içini ara, gör 

içində Allah-təala nə kimi bir möcuzə yaradıb? Onu başa düşən-
dən sonra  rəhm eliəyənlər aləminə yüksəlib Allahı görə bilər-
sən. “Həqq mənəm, həqq məndədir”  misralarında da Allahın in-
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san bədənində təzahür etməsi, içində olması fikrinə əsaslanır şa-
ir.  Bəli,  Nəsimi təqiblərə, təzyiqlərə məruz qalsa da, öz bəşəri 
ideyalarından əl çəkməyib. Bütün yaradıcılığı boyu elmə, mədə-
niyyətə, kamilliyə üstünlük verib. Əgər günümüzə də diqqət et-
sək, görərik ki, cinayət törədənlər, oğurluq edənlər, pis əməl sa-
hibləri əsasən Allahı içində görə bilməyən, kamil olmayan in-
sanlardır. 

 
Zahidin bir barmağın kəssən, dönüb həqdən qaçar, 
Gör bu gerçək aşiqi sərpa soyarlar, ağrımaz. 
 
Ölümə meydan oxuyan  şairin bu misralarından isə həm də 

bəlli olur ki, onun ölümü təkcə əqidəsinə görə deyildi. Yəqin,  
onun ölümü dövrün siyasi hadisələri ilə də yaxından əlaqəli idi. 
Söhbət azərbaycançılıq, dövlətçilik ideyalarından da gedə bilər-
di. İ.Nəsimi öz fəlsəfi fikirləri ilə xalqımızın böyük bir təfəkkürə 
malik olduğunu bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirib. Prezi-
dent İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla 2019-cu ilin “Nəsimi 
ili”  elan olunması filosof şairin yaradıcılığını yenidən tədqiq et-
mək, öz yaradıcılığı ilə kamilliyi, sülhü, barışı, dostluğu təbliğ 
edən şair və filosov Nəsimini bir daha dünyaya tanıtmaq məsu-
liyyətini ortaya qoyur.  
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Türkan Vəliyeva 
 

MƏFKURƏ ŞAİRİ 
 

Məlum olduğu kimi, ölkə başçısı cənab İlham Əliyev Azər-
baycan Respublikasında 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi 
haqqında 11 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncam imzalamışdır. 
Bu da klassik irsimizə dövlət qayğısının hərtərəfli ifadəsidir. 

Nəsiminin lirikası başdan-başa bir yenilik, inqilab idi. O, 
şeirimizi farsdilli poeziyanın çəngindən xilas edərək, təmiz 
Azərbaycan türkcəsində yazırdı. Onun misralarındakı bir çox 
sözlər ya qədim türk kəlmələri, ya da Şərqdə hamının anladığı 
ümumişlək ifadələrdir. Bu beytdəki kimi: 

 
Dərd ilə sən Nəsiminin gövhərini gəl almagil,  
Aşiq olan kişilərə еşqə süpər nə faidə? (1, s. 4) 
 
Qətran Təbrizi, Nizami Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Fələki 

Şirvani, Məhsəti Gəncəvi kimi böyük Azərbaycan şairlərinin 
farsdilli poeziyasının qarşısında eyni qüdrətə malik anadilli 
nümunələr yaratmaq böyük risk tələb edən iş idi, lakin Nəsimi 
onsuz da həm həyatını, həm də yaradıcılığını risk altında qoya-
raq bu və buna bənzər cəsarətli addımlar atmaqla özünün gələ-
cək faciəli həyat yolunu, məşəqqətli, amma şərəfli yaradıcılıq 
devizini ortaya qoymuş oldu.  

“Mistikadan və хurafatdan uzaq olan bugünkü oxucu üçün 
Nəsiminin hürufi idеyaları, əbcəd hesabı ilə müxtəlif manipulya-
siyalar aparmaq yolu ilə Quran ayələrini insan üzü ilə еyniləş-
dirmək cəhdləri dеyil, şairin qabaqcıl humanist görüşləri, poеtik 
obrazlarının təzə-tərliyi, orijinallığı, Nəsimi sənətinin yüksək еs-
tеtik təsir qüvvəsi, Nəsimi dilinin ritmikası daha çoх maraqlı və 
cəlbеdicidir. Altı yüz il öncə yaşayıb-yaratmasına baхmayaraq, 
Nəsimi bizim indiki ədəbi dilimizdən cüzi fərqlənən bir dildə da-
nışır, öz хələfləri ilə söhbət еdir”. (2. s. 9) 
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Nəsimidən sonra yazıb-yaradan böyük söz ustadı Məhəmməd 
Füzuli hələ yüz il sonra belə türk dilində yazmağın əzablarından 
danışacaq, bunun üçün nələrin lazım olduğunu qeyd edəcək: 

   
Ol səbəbdən farsi ləfzi ilə çoxdur nəzm kim, 
Nəzmi-nazik türk ləfzilə ikən düşvar olur. 
 
Ləhceyi-türki qəbuli-nəzmi tərkib etməyib, 
Əksərən əlfazı namərbütü nahamvar olur... (3, s. 383) 
 
Füzulinin təqribən yüz il sonrakı giley dolu misralarına rəğ-

mən, Nəsimi ana dilində sözlərin məna rəngindən istifadə edə-
rək, xariqələr yaradır. Bir “al” sözü Nəsimi misralarında, görün, 
nə çalarlar qazanır: 

  
Al ilə ala gözlərin aldadı aldı könlümü,  
Alini, gör, nə al edər kimsə irişməz alinə! (4. s. 43) 
 
Nəsimi özünün necə bir ədəbi dil yaradıcısı olduğunu yaxşı 

bilirdi. O hətta bunu da bilirdi ki, hər mənada (əslində, burada 
onun məfkurəsi ön plana çıxır) işlətdiyi kəlmələr, yazıb-yaratdı-
ğı ana dili kimlərinsə anlamadığı, məna yükünü başa düşmədiyi 
bir tarixi hadisə, devrim, inqilabi kəşfdir. Elə buna görə də 
əminliklə yazırdı:  

  
Hiç kimsə Nəsimi sözünü kəşf edə bilməz,  
Bu, quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq. (5. s. 28) 
 
Nəsimi lirikası farsdilli poeziyamızla anadilli poeziyamız 

arasında həm körpü, həm də qırılma nöqtəsidir. Körpüdür, ona 
görə ki, anadilli divanından başqa, fars və ərəb dillərində də şeir 
yaradıcılığı vardır. Qırılma nöqtəsidir, onda görə ki, o əslində, 
ana dilinin qarşısındakı baryeri götürməklə farsdilli poeziyanın 
artıq hegemon mövqeyini zəiflətmiş oldu. 
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Nəsimi ustadı Nəiminin işləyib hazırladığı hürufilik cərəya-
nının ideyalarını şeirlərində daha da inkişaf etdirir, böyük usta-
dın adına layiq olmağa çalışırdı. Şairin bir xoşbəxtlik əlaməti də 
ətrafında onu anlaya biləcək böyük bir dinləyici toplumun və bu 
toplumu idarə edən Nəimi kimi ustadın varlığı idi. O bunu dəfə-
lərlə şeirlərində vurğulamışdır: 

 
Yoхdur nəsibi еşqi-həqiqətdən, еy könül, 
Şol kimsənin ki, mürşidi naqisü qul ola. (6, s. 16) 
 
 Amma Fəzlullah Nəsiminin yeganə örnək bildiyi şəxs 

deyildi. “...Nəsiminin irfanla əlaqəli görüşlərində İbn Ərəbi ilə 
səsləşmələr mövcud olsa da, onun təsəvvüfi düşüncəsi daha çox 
Mövlananın mülahizələrindən qaynaqlanmışdır. Mütəfəkkirin is-
tər farsca, istərsə də türkcə şeirlərində yer alan bir çox irfani is-
tilahlar kimi “ənəlhəq” barədəki görüşlərində də bu sələfinin 
aşkar təsiri hiss olunur”. (7. s. 122)   

Şair gələcəkdə onu nələrin gözlədiyini də yaxşı bilirdi. La-
kin o, heç bir təhdiddən qorxmur, özünün üsyançı ruhunu ifadə-
dən çəkinmirdi:  

 
Dəryayi-mühit cuşə gəldi,  
Kövnilə məkan хüruşə gəldi.  
Sirri-əzəl oldu aşikara,  
Arif nеcə еyləsin müdara?   
 
Sənətkarlıq baxımından Nəsimi xoşbəxt taleyə malik qələm 

əhli idi. Əcəba, bu nə xoşbəxtlikdir ki, dərisi belə soyulan birinə 
layiq bilinir?  

Məsələ ondadır ki, Füzulinin sənətkarlığı nə qədər yüksək 
olsa da, dilinin qəlizliyi üzündən fikirləri anadilli oxucusuna hə-
lə də dumanlı görünür. Onu yalnız bir qrup ədəbiyyat ortamın-
dakı adamlar anlayır. Nəsimi isə, həqiqətən, ümumxalqın şairi 
ola bilib – baxmayaraq ki, şairin fikirlərini xalq özü istədiyi şə-
kildə başa düşür. Amma iş ondadır ki, məhz başa düşür! Onu bir 
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kənara qoyub, “qəlizdir, mənə çatmır” demirlər, sadəcə “məndə 
sığar iki cahanı” bəzən “ikən cahan” kimi də tələffüz edirlər və 
bundan heç narahat olmurlar. 

Nəsimi yaradıcılığı bir çox şairlərə təsir etmiş, onların öz 
ana dilində yazmalarına vasitəçi olmuşdur. Onlardan biri də 
XVII əsrdə Türkiyədə yazıb-yaratmış Qul Nəsimi olub. Türkiyə-
li tədqiqatçı Cahid Öztellinin tərtib etdiyi kitabda, təəssüf ki, 
İmadəddin Nəsimi Azərbaycan şairi kimi deyil, “bağdadlı Nəsi-
mi” kimi göstərilmişdir. Seyid Nəsiminin Qul Nəsimiyə təsirin-
dən bəhs edən tədqiqatçı yazır: “En cok etkisi altında kaldığı şa-
ir tahmin olunacağı gibi Bağdatlı Seyyit Nesimi’dir”. (9. s. 13) 

Burayadək dediklərimizi belə icmal edə bilərik: Nəsimi o 
zamanın tələbi olan Şərqin üç mühüm dilində – türk (Azərbay-
can türkcəsi), fars və ərəb dillərində yazıb-yaratmış, divan şeiri-
nin ustalarından biri olmuşdur. Nəsimi zamanının o şairlərindən 
idi ki, öz ədəbi fəaliyyəti ilə dilimizin tarixində bir inqilab yarat-
dı. Şair bugünkü türkcəmizdə yazan şairlərin həsəd apara biləcə-
yi duru bir türkcədə yazırdı.  

Nəsimi sufi şairlərin belə təəccüb və heyrətinə səbəb ola bi-
ləcək dərəcədə sufi idi. O həm də ustadı Nəiminin hürufilik təli-
mini şeirlərində təbliğ edən məfkurə şairi idi.. 

Onun yaradıcılığı dövrünün bütün istəklərinə, o cümlədən 
Azərbaycan türkcəsinin inkişafına nəinki cavab verirdi, hətta 
onu qabaqlayırdı da. Təsadüfi deyildir ki, ondan sonra gələn 
böyük şairlər – məsələn, Şah İsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli 
ana dilimizdə daha mükəmməl əsərlər yazmağa başladılar ki, bu 
da Nəsiminin ana dili cəbhəsində açdığı bir yolun nəticəsində 
mümkün olmuşdu.  

Nəsimi bir sufi, “ənəlhəq” söyləyən vəhdəti-vücud fəlsəfə-
sinə talib, dönməz bir əqidə şairi idi. Bu gün belə onun şeirləri 
insanı maddiyyata deyil, mənəvi-əxlaqi dəyərlərə səsləyir. Bu 
mənada Nəsimi həm də müasirimizdir. Yüzillər keçir, amma 
Nəsimi adı yaşayır. 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi dedi-
yimizin bariz nümunəsidir. Bu mənada Nəsimi, həqiqətən, xoş-
bəxt taleli şairdir. 
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Seyfəddin Səməndərov 
 

NƏSİMİ YARADICILIĞINDA İNSANIN ALİ  
MİSSİYASI 

 
İmadəddin Nəsiminin mənsub olduğu hürufilik təlimi baş 

verən proseslərə, insana, onun cəmiyyətdəki və bütün kainatdakı 
yeri və roluna ənənəvi islami prinsip və dəyərlərdən fərqli tərzdə 
yanaşırdı. 

Nəsimi orta əsrlər müsəlman Şərqi mütəfəkkirlərinin əsərlə-
ri və bu əsərlər vasitəsi ilə qədim yunan mütəfəkkirlərinin ideya-
ları ilə yaxından tanış idi, həmçinin Şərq orta əsrlər elmi 
dünyagörüşünün incəliklərinə yiyələnmişdi. 

Azərbaycanlı tədqiqatçıların bir qismi Nəsimi yaradıcılığın-
dan bəhs edərkən onu iki mərhələyə bölürlər. Birinci dövr Fəz-
lullah Nəimi ilə görüşməzdən əvvəlki dövr, ikinci dövr isə Nəi-
mi ilə görüşdükdən sonrakı dövr hesab edilir. Birinci dövr Nəsi-
mi yaradıcılığında Əhməd Yəsəvi (1166), Mövlana Cəlaləddin 
Rumi (1273) kimi hikmətli söz söyləmə və nəsihət etmə meyil-
lərinini hiss olunduğu, ikinci dövr isə hürufilik ideyaları və məq-
sədlərinin Nəsimi yaradıcılığına dərindən nüfuz etməsi, onun 
yaradıcılığının başlıca məzmununu təşkil etməsi kimi xarakteri-
zə edilir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, hürufilik təlimi XIII–XV əsrlərdə 
yeni ideologiyanın formalaşmasına səbəb oldu. Həmin ideologi-
yanın əsasını insanın yaradıcı qüvvəsinin mütləqləşdirilməsi və 
ilahlaşdırılması təşkil edir.  

Nəsiminin fikrincə, idrak (mərifət) fəzilət və hünər yara-
dan xalis qızıldır, kamal və idrak qazanmaq insanın həyat qa-
yəsi olmalıdır .  

Nəsimi öz şeirlərinin birində insan xasiyyəti üçün müsbət 
və mənfi cəhətləri də qeyd etmişdir. Üç qrupda birləşən müsbət 
insani keyfiyyətlərin hər birinin öz təyinat və istiqamətləri var-
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dır: birinci qrup insanın ətraf mühitlə, insanlarla davranış etika-
sının nədən başlanacağını göstərir. Hər şey xoş məram və xoş 
niyyətdən başlanır.  

İkinci qrupa insanın insanla, ətraf mühit və cəmiyyətlə qar-
şılıqlı münasibətindəki məsələlər aiddir. 

Üçüncü qrupa – Quran, “Axar su”, “Gözəl üz” daxil edilir. 
Qurani-Kərim Haqq kitabıdır, müqəddəs kitab, eyni zamanda 
Yaradanın insan üçün imperativləri; “Axar su” – hərəkətdə olan 
təmiz, saf, pak təbiət, nəhayət insan, onun təmiz, saf, pak siması. 
Yenə də Yaradan-təbiət-insan vəhdəti burada öz əksini tapmış-
dır. Əsas fikir bundan ibarətdir ki, insan ancaq o zaman 
böyükləşə bilər ki, o, üzvü və tərkib hissəsi olduğu aləmin nə 
qədər böyük və müqəddəs olduğunu, özünün hansı mərtəbəyə 
yüksələcəyini dərk etsin. Məntiqi nəticə: İnsan digər insanlara, 
cəmiyyətə, təbiətə ziyan vurmaq üçün deyil, daha ali məqsədlər 
üçün yaradılmışdır.  

Eyni zamanda, İmadəddin Nəsimi ürək sıxan üç mənfi 
xüsusiyyəti də qeyd etmişdir və şairə görə, bunlar ancaq insanın 
özü üçün xarakterikdir, təbiətin və insanın özü isə qüsursuz ya-
radılmışdır. Bu qüsurlar insan cəmiyyətində tədricən davranış 
etikasına düzgün əməl edilməməsi nəticəsində yaranmışdır. Nə-
simi düşüncəsinə görə insanın ali məqsədi elə haqq mərtəbəsinə 
yüksəlmək, insan-təbiət və onların hər ikisi ilə Yaradan arasında 
mütləq vəhdətə nail olmaqdır.  
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Aysun Novruzova  
 

ƏBƏDİYYƏT ÜFÜQÜNÜN GÜNƏŞİ 
 

Adı dünyanın ölməz sənətkarları sırasında şərəfli yer tutan, 
poeziyamızda yeni, çox əlamətdar bir dövrün başlanğıcı olan, 
Azərbaycan dilini ədəbi-bədii dil səviyyəsinə yüksəldən qüdrətli 
sənətkar İmadəddin Nəsimi özündən sonra zəngin irs qoymuşdur.  

Nəsimi irsinin Azərbaycan xalqının mənəviyyat xəzinəsin-
də layiqli yerini tutması ötən əsrin 70-ci illərində öz geniş fəa-
liyyəti sayəsində tarixi-mədəni dəyərlərimizə münasibətdə əsaslı 
dönüş yaratmış ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bilava-
sitə bağlıdır. Məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Azərbaycan ədə-
biyyatının 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 Azərbay-
can mədəniyyətinin daha əhatəli araşdırılması istiqamətində mü-
hüm addımlar atılmışdır. Nəsiminin yaradıcılığı artıq milli-mə-
nəvi varlığımızın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Azərbaycan ədəbiy-
yatı və incəsənətində Nəsiminin yaddaqalan obrazı yaradılmış, 
Bakının mərkəzində şairin əzəmətli heykəli ucaldılmışdır. Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutu Nəsimi-
nin 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 keçirilmə-
si ölməz şairin xatirəsinə dərin ehtiramın ifadəsi hesab oluna bi-
lər. Bildiyimiz kimi, bu il böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkki-
ri İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi tamam olur. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev böyük 
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Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyini nə-
zərə alaraq 2019-cu ili ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan edib.  

Nəsimi şəxsiyyəti klassik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini 
tədqiq edən dünya şərqşünasları və türkoloqlarının daim diqqət 
mərkəzində olsa da, yubiley tədbirləri onun şəxsiyyətinə marağı 
daha da artırdı. Nəsiminin əlyazma xəzinələri və kitabxanaların 
yaraşığı, fəxri olan bu əlyazma nüsxələri şairin ədəbi-bədii irsi-
nin gözəl nümunələridir. Şairin əsərlərinin avtoqraf nüsxələri 
hələlik elm aləminə məlum deyildir. Onun əsərləri, əsasən, baş-
qaları tərəfindən köçürülərək zəmanəmizə qədər gəlib çıxmışdır. 

Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin şərəfli adı 
Yaxın Şərqdə mərdlik, fədakarlıq və iradə rəmzi kimi hörmətlə 
çəkilir. Altı əsrdən artıqdır ki, məsləki uğrunda dara çəkilib dəri-
si soyulan, son nəfəsində belə öz sözündən dönməyən bu mərd 
insanın faciəli ölümü onu əbədiyyət üfüqünün günəşinə çevirdi 
(Azadə R., 1975, 4). 

Nəsimiyə görə, insan öz gözəl əməlləri ilə əbədiyyət qaza-
na bilər. “Mən əbədiyyət üfüqündə doğan eşq günəşiyəm” deyən 
şair insanlığa xidmət etməyi, ömrünü mənalı keçirərək özündən 
bir yadigar, xoş xatirə qoymağı bacara bildi. Bu da hər kəsə nə-
sib olmur. 

Şeirlərinin təməl anlamını ilahi eşq təşkil edən Nəsimi 
Azərbaycan türkcəsi, fars və ərəb dillərində şeir nümunələri or-
taya qoymuşdur. Onun şeirləri bütün türk xalqları ədəbiyyatına 
və bütövlükdə klassik Şərq poeziyasına ciddi təsir göstərmişdir.  

Nəsiminin olduqca enerjili, üsyankar (və mükəmməl) poe-
tik “mən”i vardır və nəinki Azərbaycan, ümumən türk xalqları 
(bəlkə də dünya!) poeziyasında bu qədər parlaq, həcmli, dərin 
(ilahi!) məzmunlu ikinci bir şair “mən”i olduğunu təsəvvür et-
mək çox çətindir. O, ömrünün sonuna qədər heç bir tərəddüd et-
mədən “ənəlhəq” deyənlərin yolu ilə getmiş, əqidəsindən 
dönməmişdir. Bu səbəbdəndir ki, Nəsiminin adı mərdlik və ye-
nilməzlik simvolu kimi yaşamaqdadır. Onun haqqında çoxlu rə-
vayətlər də yaranıb. Rəvayətlərin birində söylənilir ki, ölüm aya-
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ğında belə onun dözüm və mətanəti qarşısında sarsılan ruhanilər 
istehza ilə soruşurlar:  

– Sən ki haqsan, bəs niyə qanın axdıqca saralırsan?  
Nəsimi qürurla cavab verir:  
– Bəli, rəngim saralır. Mən əbədiyyət üfüqündə doğan eşq 

günəşiyəm. Günəş qürub edəndə, əlbəttə, saralar (Aslanov V. İ., 
1973, 3). 

Şairin qənaətinə görə, söz dünyanın bəzəyidir; dünyada söz 
qədər füsunkar, söz qədər ali, söz qədər cahanşümul bir nemət 
yoxdur; söz “tərcümandır”, söz “könüldə candır”, söz “payəkan-
dır”, söz “asimandır”, söz “sahib-zəmandır” və s. Söz insana hə-
yat verir, söz həqiqəti aşkar edir, insanlar arasında ünsiyyət ya-
radır, onları bir-birinə bağlayır, qovuşdurur. Buna görə insanın 
danışığından, sözündən, söhbətindən Nəsimi zövq alırdı, insan 
nəfəsi onu qanadlandırırdı. Nəsimi deyirdi ki, insan olan kəs gə-
rək ağıllı danışsın, onun sözü yığcam, fikri isə geniş olsun. 

Azərbaycan oğlunun bu ibrətli ölümü xalqımızın, onun da-
vam edib gələn nəsillərinin iradəliliyi, dönməzliyi rəmzi olmuş-
dur. Bu ölüm sözün əsl mənasında poeziyaya çevrilmişdir. Şair 
öz ölümü ilə insanlığı heyran qoydu. Nəsimi könüllər fatehi idi. 
Şair ölümü ilə ölməzliyini təsdiq etmiş əbədi şəxsiyyətdir. 

Böyük şair-filosof İmadəddin Nəsimi dərin, sarsılmaz inam 
və işıqlı ideal sahibi olub. Sözün böyük mənasında heyrət doğu-
ran cəhət budur ki, Nəsimi öz həqiqətini, öz “ənəlhəq”ini yalnız 
poeziyasının qüdrəti ilə deyil, şəxsi dönməzliyi, fədakarlığı ilə – 
əfsanələrə çevrilmiş mərdanə şəxsiyyəti və amansız ölümüylə 
təbliğ və təsdiq etdi. 
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Sonaxanım Əzizova 
 

NƏSİMİ HAQQ AŞİQİ KİMİ 
 
2019-cu ildə böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəd-

din Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi tamam olur. Bununla 
əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əli-
yev 11 yanvar 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə 2019-cu ili "Nəsimi 
ili" elan etmişdir. Bu sərəncamla bağlı bir sıra tədbirlər reallaş-
dırılaraq gəncliyimizə təqdim edilməkdədir.  

Təəssüflər olsun ki, Nəsiminin həyatı haqqında geniş məlu-
mat mövcud deyil və müxtəlif mənbələrdən əldə olunan məlu-
matlar da bir-birinin əksini göstərir. Eyni zamanda Nəsiminin is-
tər həyatı, istərsə də yaradıcılığı haqqında orta və ali məktəb və-
saitlərində çox cüzi, səthi məlumatlar vardır. Əgər Nəsiminin 
həyatını, onun qəzəllərini, şeirlərini gənclərimizə doğru-düzgün 
və geniş şəkildə mənimsətməyi bacarsaq, o zaman daha təmkin-
li, mənəvi dəyərləri üstün tutan gəncliyə sahib ola bilərik. Bu-
günkü nəsil Nəsimini ya orta məktəb dərsliyində göstərildiyi qə-
dər, ya mənbələrinin az olduğu ali məktəb bilikləri və yaxud da 
kinomuzun unudulmazlarından olan "Nəsimi" filmində təqdim 
olunduğu qədər qavrayır.  

Şairin anadilli şeirləri xalq danışıq dilinə yaxınlığı və anlam 
zənginliyi ilə seçilir. Nəsiminin tuyuqları Azərbaycan xalq şeiri 
nümunələri olan bayatılara çox yaxındır.  

Nəsimi bədii-fəlsəfi şeirin özülünü qoyduğu üçün Azərbay-
can ədəbiyyatı tarixində xüsusi yer tutur. O, dilin zənginliklərin-
dən qəzəllərində özünəməxsus bir ustalıqla istifadə etmişdir. Nə-
siminin bir sıra şeirləri, qəzəlləri də sufilik düşüncəsi ilə yoğu-
rulmuşdur: 

 
Yoxdur nəsibi eşqi-həqiqətdən, ey könül,  
Şol kimsənin ki, mürşidi naqisüqul ola.  
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Şair burada "eşqi-həqiqət" söyləyərkən zərrədən Günəşə qə-
dər bütün cisimlərin eşqindən bəhs edir. Eşq elə bir ali hissdir ki, 
insanı heyvani aləmdən alaraq mələklər cərgəsinə aparır. Məhz 
bunun üçündür ki, dahi şairimiz Nizami Gəncəvi:  

 
Eşqdir mehrabı uca göylərin,  
Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin?  
 

– söyləmişdir.  
Çünki bu dünya eşqdən yaranıb. O eşq ki, canı cananda fani 

qılır. Cismaniyyəti yox edərək, Məcnuntək zahirən divanə, bati-
nən aşiq edir insanı...  

Nəsiminin poetik-fəlsəfi yaradıcılığı ilə bağlı məlumat ver-
məzdən öncə eşq haqqında yazmağım heç də təsadüfi deyildir. 
Çünki Nəsimi də həqiqi aşiqlərdəndir: 

 
Eşq ilə şövqün odu canıma kar eylədi,  
Gör, necə tabından, ey şəmsü-qəmər, yanərəm. 
 
Klassik ədəbiyyatımızda ilahi eşq haqqında yazan şairləri-

miz, demək olar ki, çoxluq təşkil edir. Bunlardan biri də Nəsimi-
dir. Bütün türk dünyası onu "ənəlhəq"lə tanıyarkən niyə məhz 
eşq? Çünki "ənəlhəq"ə gedən yol məhz eşqdən, eşqlə yanmaq-
dan keçir. 

Təsəvvüf qəlbin səfaya çatması, saf, təmiz hala gəlməsi, in-
sanın saflaşması, kamilliyə çatan yoldur. Bir insan islam dininin 
incəliklərini o qədər mənimsəyəcək, öyrənəcək, yaşayacaq, öy-
rədəcək ki, qəlb kamilləşəcək, insan əməli ilə, həyat tərzi ilə, əx-
laqı ilə kamil bir insan olacaqdır. Təsəvvüf elmində üç pillə var-
dır ki, bu pillələri adlayaraq insani-kamil mərtəbəsinə yüksəlir 
insan. Bunlar "fəna-fişşeyx", "fəna-firrəsul", "fəna-filləh" pillə-
ləridir. Mürid öz mürşidinə, yəni şeyxinə itaət edərək onu qəbul 
edir ki, artıq mürşidin hər sözü, hər kəlməsi müridin öz sözü, öz 
kəlməsi olur. Bu zaman ilk pillə olan fəna-fişşeyx mərhələsi ke-
çilmiş olur. Daha sonra mürşidi müridinə Hz. Məhəmmədin 
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(s.ə.s.) daha çox sevgiyə, hörmətə layiq olduğunu izah edir və 
mürid bundan sonra rəsulda, yəni peyğəmbərdə fani olaraq rəsu-
lun həyat tərzini öz həyat tərzinə çevirir, fəna-firrəsul mərhələsi-
ni də keçir. Bundan sonra mürşid həmin tələbəyə Allahın şeyx-
dən və rəsuldan daha çox sevgiyə və tərifə layiq olduğunu söylə-
yir. Bu zaman da insan artıq Allah-Təalanın sevdiyi insana çev-
rilir, Allah-Təala da o insanın ən çox sevdiyi olur. O qədər sevir 
ki, Rəbbi üçün ölümə də hazır olur, hətta ölsə belə, bədəni ağrı-
acı hiss etmir. Çünki artıq o yoxdur, heç olub, mənliyini, tə-
kəbbürünü yox etmişdir. Beləliklə, insani-kamil mərtəbəsi tə-
səvvüfün üçüncü pilləsi olan fəna-filləh mərtəbəsidir ki, Nəsimi 
bu mərhələyə çatmış və "ənəlhəq" ifadəsini işlətmişdir. O, zərrə-
də Günəşi, Günəşdə zərrəni görə bilirdi. O, hər yerdə Haqqı 
görürdü, Haqqın təcəllisini görürdü. Nəsimi edam olunarkən be-
lə cismaniyyət ağrı-acısı yaşamamışdır. Çünki həqiqi aşiq idi, 
Haqq aşiqi.  

"Ənəlhəq" ifadəsi ərəb dilində "ənə", yəni "mən" və "əl-
həqq" (lüğətdə "həqq" kəlməsi doğru, həqiqi, sabit olan məna-
larda işlənmişdir. "Batil" sözünün mənasının tam ziddidir) kəl-
mələrinin birləşməsindən əmələ gəlib.  

 
Tək-tək ayılan varsa da, Haqq dadıma çatsın,  
Mən salim olum, cümlə cahan batsa da, batsın. 
 

– deyən M.Ə.Sabir “haqq” sözünün həqiqi mənasını gözəl şəkil-
də ifadə etmişdir.  

Məlum olduğu kimi, "ənəlhəq" ifadəsini Nəsimidən öncə 
irfan və fəlsəfə tarixində ilk dəfə böyük mütəfəkkir Hüseyn ibn 
Mənsur Həllac işlədib.  

Rəvayətə görə, bir müddət tələbəsi olduğu böyük arif Şeyx 
Cüneyd Bağdadinin qapısını döyərkən Şeyx Cüneyd: "Kimdir?" 
deyə soruşmuş, Həllac isə: "Ənəlhəq" cavabını vermişdir. Arif-
lərdən birinin rəvayətinə görə, bir gün yuxusunda Həllac Mənsu-
ru görmüş və şeytanla onun dialoqunu eşitmişdir. İblis o Həzrəti 
görüncə belə deyir: "Sən "ənəlhəq" (mən həqqəm) dedin. Mən 

ƏBƏDİYYƏT GÜNƏŞİ  

 324

isə "ənəlxeyr" (mən ən üstünəm) dedim. Sənə rəhmət oxundu, 
mənə isə lənət edildi. Bunun hikməti nədir? Həllac Mənsur belə 
cavab verir: "Sən təkəbbürləndin, mənliyini üstün tutdun, mən 
isə mənliyimi özümdən uzaq edib yalnız Haqqı gördüm 
(http://www.azyb.az/index.php/criticism/post/23) . 

Nəsimi deyir: 
 
Mən nə vəch ilən deyəm haqqı ki, səndən ayrıdır,  
Çün gözümlə görmüşəm, haqqın nişanı səndədir. 
 
Azərbaycanın orta əsrlər ictimai, dini-fəlsəfi və ədəbi-mə-

dəni gerçəkliyində öz əksini tapan təriqətlərindən biri də hürufi-
likdir. Bu təriqətin təbliğatçılarından olan Nəsimi bir sıra şeirlə-
rində özünün mürşidi Fəzlullah ilə görüşlərini, mürşidinin hüru-
filik baxımından poetik portretini təsvir və tərənnüm edirdi. 
Ümumiyyətlə, Nəsiminin əksər qəzəllərində məcazi ifadələr, 
təşbehlər hürufilik ideyaları ilə qovuşuq işlənmişdir.  

Ömrü boyu gəzib-dolaşan və bir dərviş həyatı keçirən Nəsi-
mi çox zaman yaşayış yerinin adını çəkmir, özünü dərviş hesab 
edirdi. Amma bu dərviş adi dərviş deyil, Haqq aşiqi idi.  

Nəsiminin qəzəlləri bugünkü Azərbaycan mədəniyyət və 
incəsənət aləmində istifadə olunur. Onun bu əsərləri muğam ifa-
çıları tərəfindən ustalıqla oxunur və xalqa çatdırılır. 

Aradan bu qədər zaman keçməsinə baxmayaraq, bir günəş 
kimi sönməz olan şairin həyatı hələ də dillərə dastan olmuşdur.  

 
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam,  
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam. 
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Aytən Mirzəyeva 
 

NƏSİMİNİN ƏSƏRLƏRİNİN NƏŞRİ HAQQINDA 
 

Azərbaycanın mütəfəkkir ədiblərinin hikmət xəzinəmizi 
ədəbi nümunələrlə zənginləşdirməsi məlum həqiqətdir. Dünyada 
nə qədər kəşflər olsa da, dünya nə qədər tərəqqi etsə də, əxlaqi 
keyfiyyətlərin zəruriliyi, gözəlliyi və ülviliyi insanın cəmiyyət-
dəki fəaliyyətinin ilkin şərti hesab edilir. 

Biz hər birimiz ətraf aləmi dərk etdiyimiz ilk gündən kamil-
liyə və eyni zamanda yüksəkliyə can atmışıq. Yaşadığımız dövr 
üçün cəmiyyətdə sabitləşmiş əxlaq normalarına, davranış qayda-
larına riayət etməyə çalışırıq. 

Müasir filologiya elminin qarşısında duran əsas elmi prob-
lem Azərbaycanın görkəmli klassiklərinin ədəbi-bədii irsinin 
tənqidi mətnlərini hazırlamaqdır. Filologiya elmləri silsiləsinə 
daxil olan tənqidi mətnlərin ictimai fikir və mədəniyyət tarixi, 
digər tərəfdən isə ədəbiyyat və tarix baxımından əhəmiyyəti çox 
böyükdür. 

Klassiklərin irsini toplamaq və bütöv şəkildə nəşr edib xal-
qa çatdırmaq üçün əsas elmi üsul tənqidi mətnlərin tərtibidir. Bu 
tənqidi mətnlərin üstünlükləri də vardır. Həmin üstünlüklər bun-
dan ibarətdir ki, klassik sənətkarlarımızın nüsxə və variantları, 
onların əlyazmaları, nəşr olunmuş bütün əsərləri əldə edilir və 
aşkara çıxarılır; eyni zamanda da öyrənilir. Mətnşünaslıq elmi-
nin əldə etdiyi bütün bu nailiyyətlərə, onun zəruri saydığı müd-
dəalara əsaslanaraq, klassik mətnlərin nəşri hazırlanır. Tarixilik 
prinsipinə əsaslanan mətnşünaslıq elmi klassik sənətkarlarımızın 
yaşayıb-yaratdığı dövrün ictimai-siyasi şəraitindən çıxış edir və 
əhatə olunduğu dövrün bütün xüsusiyyətlərini nəzərə alır. 

Tarixilik prinsipi mətnşünaslığın bünövrəsini və eyni za-
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manda təməlini təşkil edir. Ədəbiyyat və ədəbi dildə ənənə ya-
ratmış, ictimai və fəlsəfi fikir tarixində yeni bir dövr açmış gör-
kəmli xadimlərimizin, sənətkarlarımızın, ədib, şair, filosof və 
mütəfəkkirlərimizin əsərlərinin mətnlərini orijinala yaxın və 
müəllifin ifadəsinə uyğun hazırlamaq mümkün deyildir. Bu ba-
xımdan daha çətin və daha mürəkkəb olan isə Şərq klassiklərinin 
əsərlərinin tənqidi mətnlərini hazırlamaqdır. 

Əsrlərdən bəri müxtəlif xəttatlıq məktəbləri və ayrı-ayrı 
ədəbi cərəyanlara mənsub nasix və katiblər tərəfindən üzü kö-
çürülmüş divan və külliyyatlar, orta çağ Şərq şairlərinin əsərləri 
köçürülmə zamanı müəyyən təhriflərə uğrayır, eyni mətn daxi-
lində bir çox fərqlər meydana çıxırdı. Bunun başlıca səbəbi isə 
orta əsrlər Şərq klassiklərinin çoxunun avtoqraflarının – onların 
öz əlləri ilə yazdıqları nüsxələrin gəlib bizə çatmamasıdır. Ümu-
miyyətlə, nüsxə fərqləri çox zaman dini, ictimai və fəlsəfi ma-
hiyyət daşıyır; eyni zamanda, müxtəlif ədəbi cərəyanlarla da əla-
qəsi vardır. Bundan başqa, nüsxə fərqlərinin meydana gəlməsin-
də xəttat, nasix və köçürücülərin dilinin də təsiri az deyildir. Be-
lə bir nəticəyə gəlirik ki, mətnin hazırlanması prosesində sənət-
karlarla yanaşı, köçürücülərin də yaşadığı konkret tarixi dövr nə-
zərə alınmalıdır. 

Orta əsrlərdə yaşamış nasix və xəttatların əksəriyyəti oxu-
muş, təhsil görmüş, dövrün biliklərinə sahib olan, müəyyən 
məktəb keçmiş peşəkar sənətkarlardır. Bu sənətkarların bəziləri 
dövrün tanınmış şair və alimi olmuşlar. Nasixlərin hər biri 
özünəməxsus çox gözəl kalliqrafik xəttə malik olmuşlar və onla-
rın əsas gəliri görkəmli şairlərin, alim və sənətkarların əsərlərini 
köçürüb yaymaqdan olmuşdur. Onlar (xəttatlar) sadəcə klassik 
şairlərin əsərlərini mexaniki surətdə köçürməklə kifayətlənmir, 
çox zaman həmin şeirləri zəmanəsinin ictimai-siyasi mühiti ilə 
uyğunlaşdırır, öz zövqləri ilə münasib şəklə salırdılar. Çox za-
man isə onlar öz əsərlərini böyük sənətkarların təxəllüsü ilə inti-
şar etmişlər. Bütün bunlar isə ayrı-ayrı dövrlərdə üzü köçü-
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rülmüş mətnlərə müxtəliflik gətirir, eyni zamanda başqa-başqa 
variantda şeirlərin meydana çıxmasına, hətta həmin şairə dəxli 
olmayan bir çox bədii parçaların yayılmasına səbəb olurdu. Şair-
lərin əsərləri çox zaman fərqli əlyazmalardan, məcmuələrdən 
toplanır və divan şəklinə salınırdı. Bu zaman isə çox vaxt eyni 
təxəllüslə yazan başqa sənətkarların şeirləri də divana daxil edi-
lirdi. Buna görə də Şərq klassik şeirinin böyük ustalarının əsər-
lərinin elmi-tənqidi nəşrinin hazırlanması qarşıya çətinliklər çı-
xarır, məsuliyyəti artırır, avtoqrafların əldə olmaması əlyazma 
nüsxələrinə tənqidi yanaşmağı tələb edir. Seyid İmadəddin Nəsi-
minin də avtoqraf əsərləri elm aləminə məlum deyildir. Bunun 
üçün də klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ustad şairi Nəsiminin 
əsərlərinin tənqidi mətninin hazırlanmasında əldə edilməsi 
mümkün olan əlyazma və çap nüsxələri tənqidi nəzərdən keçiri-
lərək müqayisə edilməlidir. 

İmadəddin Nəsimi XIV əsrin sonları – XV əsrin əvvəllərin-
dən başlayaraq müasir dövrümüzə qədər Yaxın və Orta Şərqin 
ədəbi-ictimai fikrini məşğul edir. Onun özünəməxsus sənətkarlı-
ğı dili, üslubu, ifadə tərzi, fəlsəfi ideyaları, dünyagörüşü, ictimai 
fəaliyyəti, mübarizəsi və şəxsi mərdliyi sayəsində böyük şöhrət 
qazanmışdır. Yaşadığı dövrdə və özündən sonra yetişmiş bir çox 
söz ustalarına, şair və aşıqlara güclü təsir göstərən, onların yara-
dıcılığına nüfuz edən İmadəddin Nəsimi Azərbaycan dilində 
sanballı əsərlər yazan ilk sənətkarlardandır. Onun ədəbi irsinin 
öyrənilməsi Azərbaycan və türk ədəbiyyatı tarixini tədqiq edən 
dünya şərqşünas və türkoloqlarının daima diqqət mərkəzində ol-
muşdur. Tədqiqatçı alimlər şairin bədii irsinə yüksək qiymət ve-
rirlər. Lakin onlar öz elmi mülahizələrini, əsasən, ayrı-ayrı bədii 
parçalar, müxtəlif əlyazma nüsxələri əsasında irəli sürmək məc-
buriyyətində qalmışlar. Şairimiz haqqında ilkin məlumatları ve-
rən orta əsrlər Şərq təzkirəçiləri də divanlar barədə danışırlarsa 
da, ayrı-ayrı parçaları verməklə kifayətlənmişlər.  
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İmadəddin Nəsiminin dərin məzmunlu fəlsəfi lirikası, 
dövrünün mütərəqqi ideyalarını tərənnüm edən dolğun əsərləri 
Azərbaycan, Orta Asiya, Anadolu, İran, İraq, Ərəbistan və Şər-
qin bir çox mədəni mərkəzlərində geniş yayılmış, əsasən, divan 
şəklində bağlanaraq intişar etmişdir. Şairin ədəbi-bədii irsinin 
misilsiz nümunələri olan anadilli divanının nüsxələri Şərqin bir 
çox əlyazma xəzinələri və kitabxanalarının fəxri hesab edilir.  

İmadəddin Nəsiminin əlyazmaları geniş yayılsa da, əsərləri-
nin nəşri sahəsində çox az iş görülmüşdür. Onun divanı ilk dəfə 
olaraq h. 1260-cı (1844), sonra h. 1288-ci (1871) ildə İstanbulda 
“Təsviri-əfkar” mətbəəsində, üçüncü dəfə isə h. 1298-ci (1880) 
ildə yenə də orada “Əxtər” mətbəəsində nəşr olunmuşdur. Azər-
baycanda şairin əsərləri 1926-cı ildə Salman Mümtaz tərəfindən 
ərəb əlifbası ilə, 1962-ci ildə “Seçilmiş şeirlər”i Mirzağa Qulu-
zadə tərəfindən kiril əlifbası ilə çap edilmişdir. 

Nəsiminin əsərlərinin Salman Mümtaz tərəfindən tərtib 
edilmiş nəşrinin hər iki İstanbul çapından fərqi bundadır ki, əv-
vəlki nəşrlərdə olan bəzi nöqsanlar tərtibçi tərəfindən aradan 
qaldırılmış və şairimizin həmin nəşrlərə düşməyən azərbaycanca 
bir qəzəli, 40-a yaxın farsca şeiri, ayrı-ayrı beytləri kitaba daxil 
edilmişdir. Klassik divan tərtibindən fərqli olaraq, Salman 
Mümtaz şeirləri ilk hərflər əsasında sıralayaraq, tamamilə ayrı 
bir üsuldan istifadə etmişdir. Lakin buna baxmayaraq, o, İstan-
bul çaplarının bütün qrafik xüsusiyyətlərini saxlamışdır. 

Həmin nəşrlərin Nəsiminin bədii irsini öyrənmək baxımın-
dan əhəmiyyəti çox böyükdür. Lakin bu nəşrlər şairin Azərbay-
can dilində yaratdığı ədəbi-bədii irsi bütövlükdə əhatə etmir. Nə-
siminin fəlsəfi dünyagörüşünü əks etdirən irihəcmli bir neçə qə-
sidəsi, müstəzadları, bir çox qəzəl və rübailəri, təəssüf ki, nəşrə 
düşməmişdir. Tərcibəndləri bağlayan beytlər nəşrdə əsas götü-
rülmüş əlyazmasında olmadığı üçün də naşirlər hər bir bəndi ay-
rıca, müstəqil bir qəzəl kimi kitaba daxil etmişlər. Bunlardan 
başqa, nəşrlərdə müxtəlif mahiyyətli təhriflər və nöqsanlar da 
vardır. 
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İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığı ilə məşğul olan tədqiqat-
çılar həmin nəşrlərdə olan nöqsanları qeyd edərək bildirmişlər 
ki, şairin ədəbi irsini, ədəbiyyat tarixində tutmuş olduğu mövqe-
ni, onun inkişafındakı rolunu, dilini, fərdi üslub xüsusiyyətlərini, 
dünyagörüşünü, fəlsəfi ideyalarını öyrənmək və qiymətləndir-
mək üçün əsərlərinin tənqidi mətnini yaratmaq, bədii irsini oriji-
nala uyğun şəkildə oxucuya çatdırmaq lazımdır. 

İmadəddin Nəsiminin divanının ərəb əlifbası ilə nəşrlərini 
elmi nəşr hesab etmək mümkün deyil. Həmin nəşrlərin hər biri 
ayrı-ayrılıqda qüsurlu əlyazma nüsxələrinə əsaslanmış və naşir-
lərin müdaxiləsinə məruz qalmışdır.  
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Ruhəngiz Əliyeva 
 

İMADƏDDİN NƏSİMİ YARADICILIĞINDA  
TƏRBİYƏVİ İDEYALAR 

 
Böyük filosof-şair İmadəddin Nəsimi Azərbaycan ədəbiy-

yatı tarixində bədii-fəlsəfi şeirin özülünü qoymuş, bədii söz sə-
nətimizi forma və məzmunca zənginləşdirmiş söz ustadıdır. Nə-
simi yaradıcılığının nəinki Azərbaycan ədəbi mühitinin forma-
laşmasına, eləcə də ümumbəşəri dəyərləri, insanın fövqəlbəşəri 
varlıq olmasını tərənnüm etməklə dünya ədəbiyyatına böyük tə-
siri olmuşdur.  

2017-ci ilin may ayında Parisdə YUNESKO-nun baş qərar-
gahında İmadəddin Nəsiminin vəfatının 600-cü ildönümü ilə 
əlaqədar təntənəli tədbirin keçirilməsi Nəsimi yaradıcılığının 
ümumbəşəri dəyərinin, onun bəşəriyyət üçün gərəkli şəxsiyyət 
olmasının daha bir ifadəsidir. 

Nəsimi insanların qəlbini, onların iç dünyasını özünəməx-
sus ustalıq və zəngin söz yaradıcılığı ilə tərənnüm edən sənət-
kardır. Şeirlərini təhlil edərkən onun bütün yaradıcılığı boyu gə-
ləcək nəsillərə verdiyi töhfələr göz önündə dayanır. Nəsiminin 
insanlıq, kamil şəxsiyyət haqqında təsəvvürləri olduqca yüksək-
dir. “Bulunmaz” rədifli qəzəlində şair kişilik, igidlik, xalqa 
əməllə xidmət etmək kimi ideyaları aşılayır: 

 
Hər bihünər, insafı yox uş mənsəbi tutdu,  
Sahib hünərə mənsəbü idrar bulunmaz,  
 
Xəlqin əməli azdı, könül yıxıcı öküş,  
Bir xəstə könül yapıcı memar bulunmaz. 
 
Nəsimi belə hesab edirdi ki, nəfsinə qalib gəlmək kamil in-

sana məxsus ən böyük bir mənəvi qəhrəmanlıqdır. Şairə görə, 



Nə s imi  –  650 

 331

“nəfsə qalib gəlmək Xeybər qalasını almaqdan çətindir”. Nəfs 
düşkünü olan insan adi bir heyvandan seçilmir. Eşq yolunu tutan 
isə ruhuna qida verən, öz könlündə ilahi nuru gəzdirən, öz idea-
lını arayıb-axtaran insandır. İkilik pərdəsini aradan qaldıran in-
san gizli sirləri duya bilər, gizli sirləri duymaq isə haqqa qovuş-
ma yoludur. 

Nəsimi öz şəxsində insanın bəşəri keyfiyyətlərini açır, onu 
mənalandırır, poetik səviyyəyə yüksəldir. Nəsimiyə görə, “mən” 
həyatdır, elə bir gözəllikdir ki, əgər özünü dərk edərsə, ülvi bir 
varlığa çevrilib ilahiləşər. Şairin fikrincə, insan bütöv bir aləm-
dir, insan kainatdır. Nəsimi əsərlərində insanın ən gözəl xüsusiy-
yəti özünü dərk etməsidir. O, bir sıra şeirlərində insanı özünü 
dərk etməyə çağırır. Nəsiminin “Bəhrül-əsrar” adlı fəlsəfi qəsi-
dəsi bu baxımdan xüsusilə təqdirəlayiqdir. Bu əsər dərin fəlsəfi 
məzmuna malik olması ilə bərabər, həm də böyük tərbiyəvi əhə-
miyyətli nəsihət və fikirlərlə zəngindir.  

Əsərdə şair insanı özünü dərk etməyə, həyat və ölüm haq-
qında düşünməyə, Xəyyam kimi dünyanın başdan-başa acı və şi-
rinliklərlə dolu olduğunu dərk etməyə çağırır və göstərir ki, 
bütün həyatını ancaq sərvət qazanmaq uğrunda sərf edən insan 
əzab və əziyyətdən başqa heç bir şeyə sahib ola bilməz:  

 
Bir ovuc tozdur küləklər qarşısında bu bədən, 
Ömrümüz qortək ərir hər an günəşdən, şölədən. 
 
İnsan üçün mərifətdən özgə yoxdur bir bəzək, 
Aqil insan zər üçün öz ömrünü verməz hədər. 
 
Nəsimi yaradıcılığının böyük tərbiyəvi və maarifçi əhəmiy-

yəti vardır. Bu gün gənc nəslin əxlaq tərbiyəsində Nəsimi yara-
dıcılığı kamil insan formulunu misralarla oxucuya aşılayır. Bu 
kamillik, insan qüdrəti heyranedici bir himn kimi səslənir. Və bu 
gözəllik, bu qüdrət dünyada bütün insanlara deyil, yalnız özünü 
tanımış, dərk etmiş kamil insanlara xasdır. Nəsiminin əsərlərin-
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də hər kəsə özünü tanımaq yollarını göstərmək, kamil insan ye-
tişdirmək, insanlardakı bacarıqları üzə çıxarmaq və onlara isti-
qamət vermək kimi ideyalar müasir pedaqoji fikrin əsas ideyala-
rı ilə uzlaşır. 

Böyük sələfi Nizami Gəncəvidən sonra ədəbiyyatımızda 
humanizm, insansevərlik ideyalarının alovlu təbliğatçılarından, 
carçılarından biri kimi tanınmış Nəsimi sənətindəki dərin insan-
sevərlik ideyaları əxlaq tərbiyəsinin ən bariz nümunələrindən bi-
ridir. Şairin insan sevgisi qlobal-bəşəri mahiyyət daşıyırsa, onun 
yüksək poetik sənətkarlığı, dilinin şirinliyi və axıcılığı, heyrəta-
miz poetik ritmi öz doğma xalqına xidmət edir, onun estetik 
zövqünün kamilləşməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Xüsusən 
xalq dilinin üslubi-qrammatik imkanlarından yaradıcı şəkildə 
bəhrələnməklə Nəsimi misilsiz şeir nümumələri yaratmışdır. Nə-
simi şeirində rəqibə cəsarətlə fikrini sübut etmək bacarığı var: 

                   
Rəqib məndən sorur: nəndir sənin yar? 
Rəfiqimdir, həbibimdir, nəm olsun! 
 
Rəqibinin istehzalı, kinayəli, tikanlı sualına bu cür sərrast, 

səlis və şirin cavabı ancaq Nəsimin lirik qəhrəmanı verə bilərdi. 
Nəsimi yaradıcılığında dini-fəlsəfi əsərlərlə yanaşı, dünyəvi şeir-
lər də vardır. Onun bu şeirlərində səmimiyyət və təbiilik daha 
qabarıqdır, hər şeiri xəlqiliyi, dil-ifadə və üslub gözəlliyi ilə 
fərqlənir. Şair burda insan səadətini, onun könül sərbəstliyini və 
könül azadlığını irəli çəkir. Pedaqoji tərbiyədə doğruçuluq, söz 
bütövlüyü, yalansız, haqqı tanıyan kamil şəxsiyyət anlayışını 
Nəsimi bu cür ifadə edir: 

    
Qanı bir əhdi-peymanı bütün yar? 
Qanı bir qövlü gerçək, doğru dildir? 
 
Qanı, həqqi bilən bir gerçək ər kim, 
Ola doğru anın dilində göftar? 
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Nəsimi irsinin qorunması və təbliğinə dövlət səviyyəsində 
çox böyük diqqət yetirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin “Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yu-
bileyinin qeyd edilməsi haqqında” 15 noyabr 2018-ci il tarixli 
Sərəncamı görkəmli şairin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 
özünəməxsus rola malik olduğunu bir daha təsdiq edir. Sərən-
camda deyilir: “Nəsimi dünya poeziyasının ən kamil nümunələri 
sırasında diqqətəlayiq yer tutan əsərlərində daim insanın əzəmə-
tini, insani məhəbbəti və şəxsiyyətin azadlığını tərənnüm etmiş-
dir. Anadilli şeirin humanist ideyalarla, yeni məzmun, deyim tər-
zi və bədii lövhələrlə daha da zənginləşməsində unudulmaz şai-
rin misilsiz xidmətləri vardır. Nəsiminin mənbəyini xalq ruhun-
dan almış parlaq üslubu orta əsrlər Azərbaycan dilinin məna 
imkanlarını bütün dolğunluğu və rəngarəngliyi ilə əks etdirir. 
Sənətkarın yaradıcılığı bir sıra xalqların bədii-ictimai fikrinin 
inkişafına qüvvətli təsir göstərmişdir”.  

Nəsimi öz əsərlərini Yaxın və Orta Şərqdə geniş yayılmış 
üç dildə: ərəb, fars və Azərbaycan dillərində yaradan ilk böyük 
söz ustadıdır. O, iki dildə (fars və Azərbaycan) divanlarını ərsə-
yə gətirmişdir. Müxtəlif dillərdə yazıb-yaratmaq qabiliyyəti şai-
rə öz mütərəqqi fikirlərini geniş təbliğ etmək imkanı yaratmış, 
xalqlar arasında mədəni əlaqələrin və ədəbi mühitin inkişafında 
mühüm rol oynamışdır. 

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin 11 yanvar 2019-cu il 
tarixli Sərəncamı ilə 2019-cu ilin görkəmli Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri, Azərbaycan dilini ədəbi-bədii dil səviyyəsinə 
yüksəldən böyük ustad İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi 
ilə əlaqədar “Nəsimi ili” elan edilməsi şairə dövlət səviyyəsində 
verilən dəyərin, hörmət və ehtiramın ən yüksək ifadəsidir. Eyni 
zamanda, bu Sərəncam Azərbaycan mədəniyyətinin, zəngin tari-
xi-mədəni irsinin təbliğinə də çox böyük töhfədir. 
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Səadət Şıxıyeva 
 

SEYİD İMADƏDDİN NƏSİMİ: PORTRETDƏN 
CİZGİLƏR  

(Son söz) 
 
Nəsiminin mənəvi-fikri mirasına bir nəzər 
Seyid İmadəddin Nəsimi Azərbaycan ədəbi və fəlsəfi fikri-

nin təkcə XIV yüzillikdə deyil, ümumiyyətlə, bütün yüzilliklər 
boyu yetişdirdiyi ən böyük mütəfəkkir şairlərdən biridir. Üçdilli 
şairlərimizdən olan Nəsiminin söz sənətkarlığında yetişdiyi zir-
vənin göstəriciləri onun türk və fars dillərində olan iki divanıdır. 
Şairin ərəbcə divanı olması barədə məlumatlara rast gəlinsə də, 
hələlik əlimizdə olan onun farsca divanına daxil edilən bir neçə 
ərəbcə şeiri və hər iki divanındakı müləmmələrdə yer verilən 
ərəbcə beytləridir. Qeyd etməliyik ki, Nəsimiyə “Müqəddi-
mətül-həqayiq” (“Həqiqətlərin başlanğıcı”) adlı mənsur əsər, 
“İnsan” və “Mənzumə fi məsləki-hürufiyyə” (“Hürufilik məslə-
ki haqqında mənzumə”) kimi mübahisəli əsərlər də aid edilir. Bu 
əsərlərin sırasına İranda çapa hazırlanan daha bir əsərin – nəzm-
lə nəsrin növbələşməsi ilə qələmə alınmış “Təriqətnamə”nin də 
əlavə ediləcəyi gözlənilir. Sonuncu məlumatı bu əsərin tərtibçisi, 
eləcə də İranda Azərbaycan ədəbiyyatının yorulmaz təbliğatçısı 
olan Məhəmmədrza Kərimidən almışıq.  

Qeyd etməliyik ki, müxtəlif üslublarda qələmini sınasa da, 
Nəsimiyə şair və mütəfəkkir olaraq şöhrət gətirən və adını misil-
siz söz sənətkarları sırasına yazdıran türkcə divanıdır. O, türkcə 
divanı ilə türk fəlsəfi fikrinin divan seiri qəlibində poetik ifadə-
sini bu sahədə neçə yüzillərdən bəri ənənəsi olan ərəb və fars 
şeiri səviyyəsinə yüksəltdi. Doğrudur, Nəsiminin əsərlərində 
onaqədərki və öz dövrünün bədii-fəlsəfi fikrinin çeşidli biçim-
lərdə təsirini görmək mümkündür. Bununla yanaşı, şairin söz sə-
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nətinin bədii təxəyyüldən qidalanan cilalı poetik dili və analitik 
təfəkkürün məhsulu olan fəlsəfi-irfani tutumu onun yaradıcılığı-
na təkrarsız fərdi keyfiyyət vermişdir. 

 
Tərcümeyi-halından fraqmentlər 
İncə fitri duyum və güclü abstraksiyaya malik mütəfəkkir 

şairin şəxsiyyəti ilə əlaqəli bir çox mübahisəli və ziddiyyətli mü-
lahizələr mövcuddur. İlkin qaynaq və elmi araşdırmalarda Nəsi-
minin şəxsiyyəti ilə əlaqədar təzadlı mülahizələrin təhlilinə gi-
rişməyərək, tarixi gerçəkliyə yaxın hesab etdiyimiz qənaətləri 
xülasə şəklində təqdim edirik: 

Orta əsrlər müəllifləri İmadəddin, Nəsiməddin, Ömər, Əli, 
Əbdülmənaf, Əbu Səid, Müslihəddin, Cəlaləddin, Hüseyn kimi 
adları Nəsimi ilə əlaqələndirsələr də, bu adlar içərisində həqiqətə 
ən uyğun olanı İmadəddindir. Bu ad şairin özünün farsca diva-
nında “İmad” şəklində yer alır. Mürşidi Fəzlullah “Seyid İmad”, 
xəlifəsi Rəfii isə “İmadəddin” deyə ondan söz açmışlar.  

Çoxvariantlılıq Nəsiminin təxəllüsü ilə də bağlı olaraq müşa-
hidə olunur: “Seyid”, “Hüseyni”, “Nəsimi”, “Haşimi”, “Qüreyşi”, 
“İbrahimi”. Halbuki Qüreyşi və İbrahimi şairin seyidliyinin mən-
şəyi ilə əlaqədar müraciət etdiyi etnonim səciyyəli adlardandır və 
təxəllüs statusuna malik deyildir. Bununla belə, qeyd etməliyik ki, 
onun farsca və türkcə şeirlərinin məqtə beytlərində yer alan “Se-
yid”, “Hüseyni” və “Haşimi” də şairin seyidliyinin mənşəyi ilə 
əlaqəlidir, ikincisi isə həm də məzhəbinə eyhamla qəbul olunmuş-
dur. Nəsiminin əsl seyidlərdən (“sadati-səhihül-ənsab”) olması 
barədəki qeydlərə təkcə təzkirələrdə deyil, şairin öz əsərlərində də 
rast gəlinir: “Gərci bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qüreyşi-
yəm...”; “...Övladi-teyyibinsən, həm Adəmü həm insan”; “Çün 
Nəsimi sirri-İbrahimü Haşimdir bu gün...”. Nəsiminin adına əla-
və olunan “Əmir” (“Mir”) epiteti də seyidliyi ilə bağlıdır. 

Nəsiminin məzhəb baxımından şiə olmasını özünü “imami-
məzhəb” adlandırması, həzrəti-Əli, əhli-beyt və on iki imama 
məhəbbətinin poetik təzahürləri, mehdilik etiqadının çoxsaylı 
ifadələri təsdiqləyir. 
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Şairin mükəmməl mədrəsə təhsili gördüyünün göstəriciləri 
onun islamla bağlı dərin biliklərə malik olması, şəriət hökmləri və 
Quranın şərhlərinə yaxından bələdliyi, digər səmavi kitablar (Töv-
rat, Zəbur, İncil) barədə geniş məlumata sahib olması və s.-dir.  

Nəsiminin avtobioqrafik xarakterli bəzi şeirlərində mədrəsə 
təhsilini bitirdikdən sonra din xadimi olaraq fəaliyyətinə işarələr 
vardır: 

  
Ey Nəsimi, vəz ilə çox vəz edərsən aləmə, 
Hazır ol, felin gözət kim, ömrə yoxdur etibar. 
 
Farsca bir şeirində isə o, alimin, yəni din xadiminin qiyafə-

sini qələndəri qiyafəsi ilə əvəz etdiyini açıq-aydın ifadə edir. 
Nəsiminin əsərlərində özünün alim, qələndəri və hürufi qiyafələ-
rinin təsviri təkcə zahiri görkəmində deyil, dünyagörüşü və hə-
yat tərzində də baş verən dəyişiklikləri əks etdirir, bir mütəfək-
kir olaraq onun ömür yolunu gözlərimiz önündə canlandırır. 

Orta əsrlərdə mədrəsə təhsili 20-25 yaşlarda bitirildiyi üçün 
şairin təqribən 25-30 yaşlarda hürufiliyə daxil olmasını ehtimal 
edirik. Çünki əsərlərindəki fraqmentlərin təhlili onun bu təriqətə 
daxil olanadək mədrəsə təhsili alması, bir müddət təhsilinə uy-
ğun biçimdə fəaliyyəti, daha sonra irfan və təriqət yolunu tutma-
sı təsəvvürünü yaradır. Fəzlullahın ilk xəlifələrindən Əliyyül-
Əla vasitəsi ilə cəlb edildiyi hürufilikdən əvvəl Nəsiminin qələn-
dərilərdən olmasına şairin hər iki divanında işarələr vardır. Bir 
örnəyə nəzər salaq:  

 
Həm mən qələndərsurətəm, fərdəm, mücərrəd, təcridəm, 
Oldum fəqirü həm gəda, həm mülkə sultan gəlmişəm.  
 
Nəsimi bir sıra şeirlərində özünü “laübali aşiq”, “rind”, 

“qəllaş”, “təcrid”, “mücərrəd” adlandırır ki, bunlar da qələn-
dəri istilahlarındandır.  

Nəsiminin "Biz ki Rum içində abdal olmuşuz" misrasına 
əsaslanaraq, hürufilərin Anadoluda abdal-qələndəri olaraq bilin-
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məsi, başqa sözlə desək, özlərini abdal olaraq tanıtmaları və bir 
ara bu təriqətdə sığınacaq tapması qənaətinə gəldik. Şairin qə-
ləndəri terminologiyasına sıx-sıx müraciəti onun Anadoluya sə-
fəri zamanı hürufiliyi təbliğində abdal-qələndəri çevrələrinə 
güvəndiyinin, eyni zamanda hürufilərin fəaliyyətinin ilk dönəm-
lərində bəktaşilərlə deyil, qələndərilərlə ittifaqının göstəricisi ki-
mi dəyərlidir. Şair özünü qələndəri (“qələndər-e məni” (məna 
qələndərisi)) adlandırdığı farsca bir məsnəvisində abdallarla yol-
daş (“rəfiq”) olduğunu da dilə gətirir. Bu kimi detallar isə onun 
hürufiliyə qədər əlaqədar olduğu qələndəri zümrələri ilə yaxınlı-
ğı həyatının sonrakı dövrlərində də qoruduğunu göstərir. 

Şairin Hafiz Şirazini hürufiliyə dəvət etmək məqsədilə yaz-
dığı farsca tərcibənd-məktubda özünü “qələndər” və “mücər-
rəd” adlandırması onun 1386–1389-cu illərdə subay olduğunu 
göstərir. Belə ki, hürufilik 1386-cı ildə elan olunduğu, Hafiz Şi-
razi isə 1389-cu ildə vəfat etdiyindən Nəsiminin məktubunun bu 
illər arasında yazıldığı şübhədən kənardır. Şairin türkcə bir qəzə-
lində öz künyəsinin “Əbülfəzl” olduğunu qeyd etməsindən isə 
onun sonralar evlənməsi və Fəzlullahın adını daşıyan bir oğlu 
olması qənaəti hasil olur. Lakin Nəsiminin Fəzlullahın qızların-
dan biri ilə evlənərək, onunla qohumluq telləri ilə bağlanması 
barədəki mülahizənin heç bir əsası yoxdur və hürufi mürşidi öz 
“Vəsiyyətnamə”sində “Seyid Əli” deyərkən Nəsimini deyil, 
Əliyyül-Əlanı nəzərdə tutmuşdur. Çünki Əliyyül-Əladan “Seyid 
Əli” deyə söz açan hürufilik qaynaqlarında Nəsiminin adı “Əmir 
Seyid Nəsimi”, yaxud “Əmir Seyid İmadəddin Nəsimi” kimi 
göstərilir.  

Təxəllüsü ilə səyahətlərdə keçən ömrü bir həmahənglik ya-
radan Nəsimi səhər mehi kimi bir yerdə qərar tuta bilməmişdir. 
Onun müxtəlif niyyətlərlə üz tutduğu ölkə və şəhərlərin təqribi 
siyahısı belədir: Şiraz, İsfahan, Bursa, Bakı, İraq (eləcə də Bağ-
dad), Rum, o cümlədən Maraş, Ankara, Toqat, Əntəp (indiki 
Qaziəntəp), Ərzincan (Kəmax qalasına xitabı bunu təsdiqləyir) 
və nəhayət, şairin sonuncu “duracaq yeri” (Nəsimi) olan Hələb. 
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Ərəbcə mənbələrdə Nəsiminin Hələbdə bir hürufi şeyxi ki-
mi fəaliyyəti barədə verilən bilgilər onun öz əsərlərindəki örnək-
lər vasitəsilə təsdiqini tapır: 

 
Əzəldən piri-eşqin sərvəriyiz,  
Təriqi-əhli-Fəzlin rəhbəriyiz. 
 
Valiyi-əhd oldun, ey Seyyid, zi fəzli-ləmyəzəl,  
Gör nə der vali: “Budur, “vallahi-aləm bis-səvab”. 
 
Nəsiminin Hələbə gedişi, orada bir hürufi şeyxi kimi fəaliy-

yəti, nəhayət, bu fəaliyyətin nəticəsi olaraq öldürülməsi hansısa 
bir təsadüflə bağlı deyildi. Onun edam olunması haqqında fərman 
verən Misir sultanı Şeyx əl-Müəyyəd (əl-Məlik əl-Müəyyəd Şeyx 
əl-Mahmudi) dini təəssübkeşlik adı altında özünün siyasi mövqe-
yini möhkəmləndirmək məqsədini güdürdü. Belə ki, Misir sulta-
nına qarşı uzun müddət mübarizə aparan və Nəsimi barəsində ve-
rilən ölüm hökmündə adı çəkilən Zülqədərli Əli bəy 1417-ci ildə 
– məhz Nəsiminin öldürüldüyü ildə – bağışlanılmasını xahiş edən 
və itaətini bildirən məktubla Şeyx əl-Müəyyədə müraciət etdi. 
Həmin fərmanda adı çəkilən digər Zülqədər bəyi Nəsrəddin isə 
1419-cu ildə Misir sultanı ilə birlikdə Ramazanoğullarına qarşı 
vuruşdu və sultan Qəstomoniyyəni ona bağışladı... 

Bu istiqamətdə apardığımız tədqiqat hürufiliyin ictimai-dini 
əsasları üzərində qurulacaq dövlətin, arxalanılacaq siyasi haminin 
axtarışları uğrunda Nəsiminin fəal mübarizəsini, hətta bir sıra ha-
disələrə istiqamətverici rolu öz üzərinə götürməsini onun faciəli 
ölümünün başlıca səbəbi kimi düşünməyə əsas verir. Həyatı zid-
diyyətlərlə dolu olan Nəsimi ilə bağlı daha bir təzadlılıq onun fa-
ciəli aqibəti və ölümündən sonra baş verən hadisələrdə özünü 
göstərir: çərkəz məmlüklərindən olan Misir sultanı Şeyx əl-Müəy-
yəd (öl.: 1421) Nəsiminin ölüm hökmünü imzaladığı halda, digər 
Misir sultanı və çərkəz məmlüklərinin sonuncularından olan Qan-
suh əl-Quri (Qavri) (öl.: 1516) öz qələbəsi şərəfinə Nəsiminin 



Nə s imi  –  650 

 339

məqbərəsini bərpa etdirir. Bu isə özü də türkcə divan sahibi olan 
sultanın hürufiliyə meylindən artıq, onun Nəsiminin şəxsiyyətinə 
ehtiramının göstəricisidir. Kim bilir, bəlkə də, bu sultan həlledici 
döyüşdən əvvəl ağ paltarlı Nəsimini yuxusunda görmüşdü... (Hə-
ləbdə son illərədək yaşayan bir rəvayətə görə, Nəsimini ağ paltar-
da görmək xoş xəbər müjdəsidir... Burada Xacə Əhməd Yəsəvi və 
Əmir Teymurla ilə bağlı bir rəvayəti də analoji hadisə kimi xatır-
latmaq yerinə düşərdi. Döyüşlərdən birindən əvvəl Əmir Teymur 
yuxusunda Əhməd Yəsəvini görür və kəramətləri ilə məşhur olan 
bu sufi əmirin qələbə çalacağını xəbər verir. Həqiqətən də, qələbə 
ilə nəticələnən döyüşdən sonra Əmir Teymur Əhməd Yəsəvinin 
məqbərəsini təmir etdirir). 

 
Hürufi Nəsiminin fərdiyyəti 
Nəsiminin ədəbi şəxsiyyəti və bədii-fəlsəfi irsinə təkrarsız 

fərdi sima verən hürufilik dünyagörüşüdür. Hərf, say, səs və söz 
mistisizmindən bəhrələnməklə sufilik və şiəliyin sintezini yara-
dan bu fəlsəfi-fikri cərəyana mənsub olanlar özlərini ilk dövrlər-
də daha çox “əhli-Fəzl”, “əhli-həq”, “dərvişan-e halalxor-o 
rastquy” (halal yeyən və doğru danışanın dərvişləri), “ərbabi-
Fəzl” adlandırmışlar. Nəsimi şeirində də “hürufi” anlamında 
“əhli-Fəzl” ifadəsi yer almaqdadır. Ərəbcə “hərflər” demək 
olan “hüruf”dan törəmiş “hürufilik” adı isə təriqətin öz nüma-
yəndələri tərəfindən çox zaman rəğbətlə qarşılanmamışdır. Hətta 
“hürufi” adının yaratdığı mənfi duyğular o qədər güclü olmuş-
dur ki, XVII yüzilliyə aid bir məktubun müəllifi – hürufilik təri-
qətinə mənsub miri-ələm Cəlal bəy “hürufi” adlandırılmalarına 
etiraz edir: 

 
Əhli-həqqə hürufidir dersən, 
Sən ki elmi-lədundə qasirsən. 
 
...Həmdülillah əqidəmizdir xub, 
Hərfi-Qurana olmuşuz mənsub. 
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Fəzlullahın daha çox Qurandakı hürufi-müqəttəat və müb-
həm ifadələrin, eləcə də islamda xüsusi dəyər verilən sayların 
(namazdakı rükətlərin sayı və s.) izahı üzərində qurulan mülahi-
zələri sonralar xəlifələrindən etibarən hərflərə ifrat meylə çevril-
di. Bu mənada Fəzlullahın hürufiliyi ilə onun müridlərindən olan 
Nəsiminin hürufiliyi arasında bir sıra fərqli məqamları da müşa-
hidə etmək mümkündür. Fəzlullahın hürufiliyin fəlsəfi-nəzəri 
əsaslarını təqdim etdiyi “Cavidannamə” Nəsiminin bir sıra şeir-
lərinin açılışına yardım edirsə də, şairin ilk baxışda hürufilikdən 
təsirlənmə kimi görünən əsərlərinin bir qismi Quran təfsirləri və 
təsəvvüfdən qaynaqlanan ideyaların poetik-fəlsəfi ifadələridir. 
Nəsimi hürufiliyin, təbii ki, bütün ideyalarını nəzmə çəkməmiş-
dir və onun şeirində ən qabarıq müşahidə olunan cəhətlər Quran 
surələri və insanın surəti arasındakı bənzərlik, kainat, Quran və 
insanın mahiyyət baxımından harmoniya təşkil etməsi istiqamə-
tində axtarış cəhdləri və məntiqi qənaətləridir. Təsəvvür aydınlı-
ğı üçün iki örnəyə nəzər salaq: 

 
Ala gözündə həq çün yazmış on iki ayət,  
Uş müshəf, üştə təfsir, uş еyninin alası. 
 
Surətin lövhündə yazmış nəqşbəndi-kafü nun,  
Ayəti-Allahu nurən, höccətü bürhan budur. 
 
Nəsiminin hürufiliyin təbliği yönümündə yazdığı şeirlərinin 

böyük əksəriyyəti Fəzlullahın şəxsiyyətinə pərəstiş üzərində qu-
rulmuşdur. Elə təbliğat niyyətini daşıdığı üçün Nəsiminin şeirlə-
rində Fəzlullahın şəxsiyyəti həyati, bəşəri cizgiləri ilə deyil, ta-
mamilə ideallaşdırılmış bir şəkildə tərənnüm olunmuşdur. Nəsi-
minin əsərlərində onun həyatda tanıdığı Fəzlullah ilə hz. İsa, ya-
xud Həllac Mənsur obrazlarının təsvir və təqdim üsulunda əsaslı 
bir fərq hiss olunmur. Azsaylı istisnalara şairin özünün səbirsiz-
liyinin, mürşidinin isə təmkinliyinin ifadəçisi olan beytini (“Dil-
bər aydır: Ey Nəsimi, səbr qıl, etmə fəğan // Mən bu gün səbr 
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eyləsəm, danla fəğanı neylərəm”) örnək olaraq göstərmək olar. 
Halbuki Nəsiminin divanlarına, xüsusilə türkcə əsərlərinə səpə-
lənmiş bəzi məlumatlar bioqrafik xarakterlidir və şairin özünə 
aid bir sıra real cizgilərin ifadəçisidir. O, dalğın görkəmli, kəpə-
nək (yapıncıya bənzər geyim), əba, şal geyimli, bəzən qəzəbli və 
kinli, bəzən yumor dolu, bəzən olduqca bədbin, bəzən olduqca 
nikbin, amma bütün hallarda qəlbində Tanrı sevgisi, səmimi eti-
qadı olan canlı bir insandır. Burada belə bir müqayisə aparmaq 
da yerinə düşərdi ki, Mövlana divanında çox vaxt özü ilə mürşi-
di Şəms Təbrizi arasındakı fərqliliyin aradan çıxması mənasında 
şeirlərini Şəmsin adından qələmə alır. Lakin Nəsiminin şeirlə-
rində onun Fəzllə özünü eyniləşdirməsinə rast gəlinmir. Fəzlul-
lah Allahın özü deyil, onun yer üzərində, bu dünyada xəlifələri 
sayılan övliya və kamil insanlar kimi vəsf edilir. Nəsimi heç bir 
şeirində Fəzlullahı kainatın yaradıcısı hesab etmir, onu sadəcə 
bu dünyada “yarın bədəli” (burada: ilahi məşuqun yer üzündəki 
əvəzi) saydığını bildirir. Həmin düşüncə isə öz əsasını Qurandan 
götürür. Belə ki, bu sonuncu səmavi kitabda Adəmin – ilk insa-
nın Allahın canişini, xəlifəsi hesab olunması (bax: “Bəqərə”: 
30) açıq ifadə edilmişdir. Hürufilərə görə, Fəzlullah həm də hz. 
Adəmin ruhunun daşıyıcısıdır.  

Nəsiminin Fəzlullaha, eləcə də Mövlananın Şəmsə məhəbbə-
ti bu əsasda – islami və irfani düşüncə kontekstində öyrəniləndə 
öz həqiqi dəyərini ala bilər. Bu tərzdə məhəbbət öz başlanğıcını 
təsəvvüf fəlsəfəsindən götürür: vəli (kamil insan) həqiqətə və 
Haqqa ən yaxın insandır; qəlbən saflaşaraq həqqin təcəlligahına 
çevrildiyi və Haqqa qovuşduqları üçün onlar “həqqin məzhəri” 
adlandırılmışlar. Nəsimi də eyni düşüncənin təsiri ilə deyir: 

 
Kim ki, əsrari-Nəsimi bilmədi,  
İzzəti-fəzli-Nə’imi bilmədi,  
Divi-dun oldu, əzimi bilmədi,  
Məzhəri-zati-qədimi bilmədi. 
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Nəsiminin arif şəxsiyyəti 
Nəsiminin əsərlərində onun hürufi dərviş və haqq aşiqi ob-

razları ilə yanaşı, bir də arif şəxsiyyətinin cizgiləri qabarıq nəzərə 
çarpır. Hətta hürufilik ideyalarını təbliğ etdiyi şeirlərində də Nəsi-
mi özü və məsləkdaşlarının “əhli-irfan”dan olduğunu bildirir: 

 
Səkkiz cənnət yüzündən zahir oldu, 
Məgər sən əhli-irfan rəhbərisən?  
  
Ey könül, nadan qatında razını faş eyləmə, 
Əhli-irfandır bu razın məhrəmi, nadan degil. 
 
Hürufiliyin nümayəndələri insan və kainat arasındakı həma-

həngliyi hərf və saylar vasitəsilə izaha üstünlük verirdilər. Son 
nəticə etibarilə bu üsulla maddi aləmin qeyb aləmi ilə əlaqəsi, 
adi gözlə görünməyən gizli qanunauyğunluqlar, başqa sözlə, ila-
hi nizamın mövcudluğu əsaslandırılırdı. Aləmül-qeyb, Allah və 
ruh haqqındakı qənaətlərdə, insan və kainatın yaranışı barədəki 
mülahizələrdə isə hürufiliyin qaynağı vəhdəti-vücud fəlsəfəsidir. 
Hürufilik də vəhdəti-vücudun başlıca müddəalarını müdafiə 
edir, Yaradanla yaradılmışın əlaqəsini qəbul edirdi. Bu mənada 
ariflər və hürufilər arasında ciddi fikir ayrılığı yoxdur. Doğru-
dur, bir sıra təfərrüatlar və fikri ifadə tərzində hürufilik və irfan 
arasında bəzi ayrılıqlar tapmaq mümkündür. Lakin bu fərqlər 
həmin ideyaların mahiyyətini dəyişdirəcək həddə deyildir. Ayrı-
ca araşdırma mövzusu olan bu bəhsə aid bir-iki örnək göstər-
məklə kifayətlənəcəyik. Saç (“zülf”, “cə’d”...) təsəvvüf ədəbiy-
yatında çoxluğun rəmzi, ruhların məskəni və s. kimi anlamlar 
daşıyır və bu zaman o, gerçək varlığı gizləyən bir örtük mövqe-
yindədir. Hürufilikdə isə “xətt”, o cümlədən saç hərf və say 
mistisizminin başlıca ünsürü və dayaq nöqtəsidir. Bu zaman o, 
əksinə, mahiyyəti üzə çıxaran əlamət və vasitə kimi nəzərdə tu-
tulur. Lakin bu kimi ayrılıqlar və fikrin özülünü saxlamaqla qəli-
bini dəyişdirmələr, bir sıra azərbaycanlı müəlliflərin etdiyi kimi, 
təsəvvüf və hürufiliyin arasına sədd çəkmək və hətta onları qar-
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şı-qarşıya qoymaq üçün əsas vermir. Nəsiminin hürufiliyi ən qa-
barıq ifadə etdiyi əsərlərində belə təsəvvüfi düşüncə tərzinin ha-
kimlik və istiqamətvericiliyi müşahidə olunur. Hürufi və arif 
Nəsiminin dünyanı dərk və izahetmə üsulunda ayrılıqdan çox, 
bu ideyaların mahiranə sintezi görünür. Nəsiminin farsca diva-
nında irfani ideyalar, Əttar və Mövlanada olduğu kimi, çox za-
man aşkar təlqini xarakterdə olsa da, şairin türkcə divanında bu 
mülahizələr daha çox bədii təxəyyülün ilham mənbəyidir və çox 
zaman poetik düşüncənin bədii ideyalar axınına tabe olur.  

Digər təsəvvüf şairləri kimi Nəsimi də, adətən, ağıl ilə eşqi, 
alim ilə arifi sıx-sıx qarşılaşdırmaqda, ikincilərə üstünlük ver-
məkdədir. Amma mütəfəkkirə görə, alim qeyb aləminin sirlərini 
(“lədün elmi”) bildikdə onun statusu ariflə eyniləşir:  

 
Çün min lədün elminə ol olmadı alim, ey fəqih,  
Əhli-nəzər önündə ol bir cahili-hirman gəlir.  
 
Şairin “can elmi” (ruh elmi) termini də bu kontekstdə ma-

raq doğurur: 
 
Can elmini bu hücrədə təhsil edəməzsən, 
Adəm biki bil, cisminə sən can olamazsan.  
 
Nəsimi istər türkcə, istərsə farsca divanında İslami ənənə-

dən çıxış edərək, qeyb aləmində mələklərin Adəmə öyrətdiyi 
elmdən və irfani anlayış olan elmül-yəqindən də söz açır.  

Ümumiyyətlə, şair insanları elmi biliklərinə görə təqribən 
belə qruplaşdırır: əhli-mədrəsə, əhli-nəzər, əhli-vəhdət, əhli-fəzl. 

 
Aşiq Nəsimnin baxış bucaqları 
Nəsiminin hər iki divanında təsəvvüfün eşq anlayışının ən 

incə nüansları ilə bədii-fəlsəfi ifadələrinə rast gəlinir. Onun şei-
rində ilahi həqiqət yolunun axtarışında canlı aləmin insandan 
başqa varlıqlarının da ruhi haləti, aşiqlikdə yetişdiyi mərtəbə 
və s.-dən söz açılır. Yaradanın aşiqləri yalnız insanla məhdud-
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laşmır, şəm, gül, sürahi və s.-nin real aləmdə aldığı bir sıra və-
ziyyətlərdə aşiqliyin əlamətləri görünür. Nəsimi: 

 
Gül kimi gülə-gülə, gəl, aradan pərdə götür 
Ki, yüzin görməginə dideyi-giryan susadı. 
 
“Gül kimi gülə-gülə budağın ucundan düşdük // Can bağış-

layan o şaha da canı verdik” söyləyən Mövlana kimi Nəsimi də 
gülün “xəndan” olmasını onu cismani məhvə doğru yönəldən və 
ilahi vüsala yaxınlaşdıran bir hal kimi təsvir edir. Nəsiminin şei-
rində daha yüksək bədii dəyər kəsb edən bu motivə maddiliyin 
rəmzi olan “pərdənin götürülməsi” deyimi də əlavə edilərək, 
ikiliyin öz yerini vahidə verməsi bildirilir. (Digər bir qəzəlində 
Nəsimi deyir:“Mənligin rəf’ olmayınca, aradan getməz hicab”). 
Göründüyü kimi, Nəsimi yuxarıdakı beytdə “gül” obrazı vasitə-
silə saliki ilahi həqiqətə doğru aparan yolun təsvirini vermişdir. 

Nəsiminin bahariyyələri başdan-başa təbiətin Yaradana mə-
həbbətinin təsviri üzərində qurulmuşdur. Şairin son dərəcə səmi-
mi yaşantıları və dərin hissləri onun eşq fəlsəfəsi ilə qovuşaraq, 
əsərlərinə bir canlılıq vermişdir. Bahariyyələrində çəmənləri əl-
van rənglərə boyayan bahar çiçəklərinin tamaşasına səsləyən şa-
ir baharda təbiətin gözəlliyini hüsni-mütləqin təcəssümü kimi 
öyür, ondan zövq almağa səsləyir:  

 
Bənövşə, gül tamaşası qənimət bil ki, beş gündür, 
Satar məşuqə gül hüsnün, xəridar ol bu bazarə.  
 
Nəsimi bahariyyələrinə söz sənətkarlığı və irfanın uğurlu 

sintezi xarakterikdir. Onun bahariyyələrində təbiət həqiqətə – o 
Mütləq Gözəlliyə açılan bir pəncərədir: “Bahar anun sifatıdır ki, 
göstərmiş bu aləmdən”. Təbiət onun şeirlərində həm dünyəvi, 
həm irfani anlamda keçid mövqeyində olsa da, xəyali deyil, 
gözəllikləri ilə mövcuddur. Şairin qəzəllərindən birində deyildi-
yi kimi, mövcud aləm həm zatdır, həm də sifat. 
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Qeyd etməliyik ki, Nəsiminin məhəbbətlə bağlı poetik 
bəhslərini, eşqini tamamilə sufiyanə eşq kimi qiymətləndirənlər 
olsa da, türk fəlsəfi-bədii düşüncə tərzinin əvəzsiz poetik örnək-
lərini yaradan şairin lirikasının müəyyən bir qismini tərəddüdsüz 
olaraq dünyəvi aşiqanə şeirlərə aid etmək mümkündür. Həmin 
şeirlərdən ikisinin mətlə beytini aşağıda qeyd etməklə kifayətlə-
nirik: 

 
Alinə vermişəm könül, ali çoq alə düşməsün, 
Yanağunun qızılgülü üstünə jalə düşməsün.  
 
Ey yanağından xəcil gül laleyi-həmra ilən, 
Qanımı tökdü gözün hər ləhzə bir sevda ilən. 
 
Şairin bu kimi dünyəvi əsərlərində fikrin bədii ifadəsi ol-

duqca zərif və oynaqdır, duyğular isə canlı, təbii və səmimi poe-
tik inikası ilə heyrət doğurur. Bununla belə, Nəsimi şeirində ənə-
nəvi irfani eşq anlayışına daha artıq yer ayrılmasını da xüsusi 
vurğulamalıyıq. Şairə görə, “Aşiqi-sadiq oldurur həq yoluna şə-
hid ola…” 

Ümumiyyətlə, Nəsiminin çoxyönlü eşq anlayışını xülasə 
şəklində bu cür dəyərləndirmək olar: 

– dini məzmunlu eşq (hz. Məhəmməd, hz. Əli və imam-
lara məhəbbət və rəğbətin ifadəsi); 

– irfani eşq (kainatdakı bütün varlıqların, o cümlədən 
yaradılmışın alisi olan insanın Allaha məhəbbətinin 
ifadələri); 

– hürufilikdən qaynaqlanan eşq (irfani eşqdə olduğu kimi, 
Allaha və onun yer üzərində canişini bildiyi Fəzlullaha 
rəğbət və heyranlığın ifadələri); 

– dünyəvi eşq. 
 
Nəsiminin “quş dili”ndə anlatdıqları...  
Nəsimi şeirinə xüsusi bir mübhəmlik gətirən ünsürlərə hərf 

və say üzərində qurulan rəmzlər, hürufi müəmmaları, eləcə də 
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təsəvvüf məcazları daxildir. Bu sirliliyin mövcudluğu şairin özü 
tərəfindən “əsrari-Nəsimi”, “quş dili”, “özgə lisan”, müasirləri 
və ardıcılları tərəfindən “sirri-Nəsimi” kimi deyimlərlə ifadə 
edilmişdir. Ədəbiyyatşünaslıqda fəlsəfi məzmunlu məcazlar ter-
min, işarə-simvol, kod, yaxud heroqlif kimi adlandırılır. Nəsimi 
şeirində də bu kod xarakterli fəlsəfi məcazlar çoxluq təşkil edir 
və məhz bu da Nəsimi sirrinin əsasıdır. 

Əksəriyyəti müxtəlif mövzuların çarpazlaşması üzərində 
qurulan Nəsimi qəzəlləri başlıca vurğu, bəzən də zahiri görünüş 
və ilkin təəssürat əsasında müəyyən bir bölümə daxil edilir. Hal-
buki söz sənətinin imkanlarına incəliklərinədək yiyələnmiş şai-
rin bəzi əsərlərini mövzu baxımından konkret bir bölgüyə aid et-
mək mümkün deyildir. Onun şeirlərindən bir qismi hürufi-tə-
səvvüfi, hürufi-lirik, təsəvvüfi-lirik, dünyəvi-lirik, bəziləri isə 
daha mürəkkəb – təsəvvüfi-hürufi-lirik kombinasiyalıdır. Bu de-
diklərimizə örnək kimi şairin “Kimin var?” rədifli qəzəlini gös-
tərə bilərik. Nəsiminin bu şeirində o qədər səmimiyyət və müxa-
tibinə o qədər yaxın ünsiyyət vardır ki, ilk oxuda onun ilahi eşq 
mövzusunda yazıldığı məlum olmur. Qəzəl fikri ifadə tərzi və 
emosionallığına görə dünyəvi məhəbbət mövzusunda yazılmış 
ən mükəmməl şeirlərlə müqayisə edilə bilər: 

 
Aləmdə bu gün sənciləyin yar kimin var? 
Gər “var” desən, “yox” deməzəm, var? Kimin var? 
 
Bu kimi şeirlərin hansı ideyanın ifadəsinə yönəldiyini isə 

digər beytlərdəki fikri açar mövqeyində olan söz, motiv, yaxud 
ideya əsasında müəyyənləşdirmək mümkün olur. Yuxarıda veri-
lən beytin belə bir fikri açarı növbəti misralardadır: 

 
Dildari-məcazi bulunur aşiqə min-min,  
Bir mənciləyin “Məxzəni-əsrar” kimin var? 
 
Məlum olduğu kimi, irfanda həqiqi eşq deyilərkən, Allaha 

yetirilən, məcazi eşq deyilərkən isə dünyəvi anlamlı məhəbbət 
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nəzərdə tutulur. Yuxarıdakı beytdə də şair müxatibinin məcazi 
sevgili (“dildari-məcazi”) deyil, həqiqi sevgili (Allah) olmasına 
işarə edir. 

Nəsimi şeirində bəzən ayrı-ayrı parçalar – beyt, misra, hətta 
ifadə tamamilə dünyəvi məzmun daşıyaraq, sadəcə sufi yönümlü 
ideyaya keçid və körpü rolunu oynayır. Bu zaman şair elə bir 
sözü vasitəçi seçir ki, o, çoxanlamlılıq, assosiasiyalar, ideyalar 
axını yaratmağa qadir olsun. Məsələn, Nəsiminin şeirində “ala 
göz” yalnız şairin estetik zövqünün göstəricisi və dünyəvi gözəl-
liyin əlamətlərindən deyildir. O, mavi rəngi ilə insan və kainat 
arasındakı harmoniyanın ifadəçisidir: “Gözlərin alası afaqı tu-
tubdur...” Göründüyü kimi, “sufiliyin mərkəzi metafizik anlayı-
şı (makrokosmun mikrokosm vasitəsilə dərki)” (İ.V.Zotova) bu 
poetik parçanın da fikri özüllərindən biridir. 

Bu bəhsi yekunlaşdırarkən onu da qeyd etməliyik ki, hadi-
sələri ən kiçik təfərrüatları və varlıqları ən xırda detalları ilə görə 
biləcək qədər onlara yaxın və bütün bunları bir də ruhu ilə 
yüksələrək, ucadan seyr edib ümumiləşdirə bilmək qüdrətinə 
malik olan Nəsimi öz sözünün sirrini çox az şair və tədqiqatçıya 
açmışdır. Şair özü də bunu şeirlərindən birində obrazlı şəkildə 
belə ifadə edir: 

 
Heç kimsə Nəsimi sözünü fəhm edə bilməz,  
Bu, quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq. 
 
Nəsiminin söz ümmanından bəhrələnmələr 
Təkcə Azərbaycanın deyil, ümumiyyətlə, türk divan və tə-

səvvüf ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan Nəsimi 
yaradıcılığının səmimiyyət və əsrarəngizliyi ilə özündən sonra 
çox uzunömürlü bir ədəbi məktəbin sarsılmaz təməlini qoydu. 
Nəsiminin çox mürəkkəb fəlsəfi fikirlərinin türk dilinin və əlbət-
tə ki, öz hisslərinin təbii axarına müvafiq şəkildə ifadəsi onun 
şeirinə səmimiyyət və canlılıq vermişdir. Bu səmimilik Nəsimi 
şeirinin həmişəyaşarlığını təmin edərək, sonrakı dövrlərdə ya-
zıb-yaradan söz ustalarını onun təsir dairəsinə cəzb etdi. Şairin 
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hürufilik, irfan və fərdi düşüncədən süzülüb gələn fikirlərinin 
mürəkkəblik və sinkretizmi isə onun şeirinə bir əsrarəngizlik ve-
rərək, həm cəlbedici, həm də əlçatmaz etdi. 

Nəsiminin Azərbaycan, Türkiyə, İran, Özbəkistan, Türkmə-
nistan və İraq türkmən ədəbiyyatında ardıcılları çox olsa da, az 
bir qismi onun sözünü incəliklərinədək dərk edərək qavraya bil-
di və onun dediklərinə nə isə əlavə etmək iqtidarında oldu. Nəsi-
mi məktəbinin nümayəndələrinin sayı isə Nizami və Füzulinin 
ardıcıllarından sayca az deyil, bəlkə, çoxdur. Çünki onun söz sə-
nətinin təsiri divan, təriqət, yazılı, şifahi, türk, yaxud da farsdilli 
ədəbiyyat məhdudiyyəti tanımır. 

Nəsiminin ədəbi nüfuz dairəsi türk ədəbiyyatı ilə məhdud-
laşmır. Onun farsca divanının təsirini farsdilli ədəbiyyatın çox-
saylı nümayəndələrinin (Seyid Yəhya Bakuvi, Hatif İsfahani, 
Şah Qasim Ənvar, Cami və digərləri) bədii irsində izləmək 
mümkündür. Əslən cığatay olan farsdilli Bidel Dehləvinin hind 
səbkində yazdığı şeirlərində Nəsiminin istər türk, istərsə də fars 
dillərindəki divanlarından müxtəlif səviyyəli təsirlənmələr özü-
nü göstərir. Sultan Bahu ilə urdu ədəbiyyatında başlayan “sihər-
fi” (otuzhərfli) poetik forması ənənəsinin ilk örnəkləri də əlifna-
mə şəklində Nəsimi şeirindədir. Bu bəhrələnmələr isə Nəsiminin 
fars dilində də söz sənətinə hakim olduğunu göstərir. 

Bir çox müəllifin yaradıcılığında Nəsiminin şəhidlik zirvə-
sinə yüksələn bir haqq aşiqi kimi öyülməsinə rast gəlinir. Bəzən 
şairin adı İmad, Nəsimi, Seyid Nəsimi, Hüseyni kimi açıq şəkil-
də ifadə edilir, bəzən isə o, sadəcə xatırlatma xarakterli işarə-
beyt və ya misralarda eyham vasitəsilə yad olunur. Bəzən də şai-
rin təxəllüsü ilə assosiasiya yaradan deyimlər (nəsim, nəsimi...) 
vasitəsilə şəxsiyyətinə işarə edilir. Xüsusilə ələvi-bəktaşiliyin 
nümayəndələrinin şeir yaradıcılığında şairə heyranlıq və məhəb-
bətin ifadələri çoxluğu ilə seçilir.  

Burada Nəsiminin adının Azərbaycan (Şah İsmayıl Xətai 
(XVI), Sarı Aşıq (XVII), Aşıq Ələsgər (XIX)), Türkiyə (Muhyid-
din Abdal (XVI), Pir Sultan Abdal (XVI), Nevi (XVI), Koyunoğlu 
(XVII), Qul Nəsimi (XVII), Əzmizadə Haləti (XVII), Şeyxülislam 
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Yəhya (XVII), Şəmi (XIX) və s.), Türkmənistan (Məxtumqulu 
(XVII), Şeydayi (XVIII)) və Özbəkistan (Hafiz Xarəzmi (XV), 
Nəvai (XVI), Məşrəb (XVII)) şairlərinin əsərlərində yad olunma-
sını xatırlatmaqla kifayətlənirik.  

Nəsiminin həyat yolu və faciəli aqibəti şair (Əndəlib (“Ri-
saleyi-Nəsimi”), Sergey İvanov (“İmadəddin Nəsimi”), Rəsul 
Rza (“Son gecə”), Qabil (“Nəsimi”), Nəbi Xəzri (“Mənim ba-
bam baxan dağlar”)), dramaturq (Nazar Qullayev (“Nəsimi”)), 
Bəxtiyar Vahabzadə (“Fəryad”)) və ədiblərin (Sergey Borodin 
(“Səmərqənd ulduzları”), İsa Hüseynov (“Məhşər”), 
Mirmöhsün (“Memar”), Orxan Pamuk (“Qara kitab”), Hüseyn 
Albayrak (“Sükutü-hərf”)) əsərlərində bədii təxəyyülün gücü ilə 
işıqlandırılmışdır. Nəsimiyə sevgidən ərsəyə gələn bu əsərlərə 
isə onun söz ümmanından yalnız damlalar səpildiyi, çoxşaxəli 
şəxsiyyətinin bəzi cəhətlərinin görüldüyü qənaətindəyik.  
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