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Cild. Bakı, kitabxana.net və YYSĠB nəĢri, 2019. 

 

Elektron kitabda “Ġ.Nəsimi-650” yubiley ili münasibəti ilə müxtəlif nəsil 

filoloq- alimlərin, cavan təqdiqatçıların dahi mütəffəkkir Ģair, lirik-fəlsəfi söz 

sənətkarı Ġmadəddin Nəsimi və NəsimiĢünaslıq mövzusunda yeni elmi-

tənqidi məqalələri yer alıb.  

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyələĢdirdiyi, 

YYSĠB-nin «Nəsimi» kreativ-innovativ aksiyalarının təĢkili: real, Ġnternet, e-

kitabxana, sosial Ģəbəkələrdə” kulturoloji layihəsi çərçivəsində çapa 

hazırlanan bu kitaba, layihədəki redaksiya heyəti üzvlərinin seçimi 

əsasında, cavan alimlərin elmi-filoloji məqalələr, ədəbiyyatĢünaslıq 

materialları daxil edilib.  

Müxtəlif elmi-publisitik növdə qələmə alınmıĢ bu elmi-filoloji materiallar 

Azərbaycanda və dünyada yaĢayan gənc oxuculara ünvanlanır.  

 

© YYSĠB, 2019 
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DĠQQƏT! 

 

 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar 

beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv 

halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəĢri, eləcə də elektron informasiya 

daĢıyıcılarında, Ġnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi 

istifadəsinə, araĢdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə Ģamil 

olunmur. 
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www.kitabxana.net -  Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  

  "Nəsimi" kreativ-innovativ aksiyalarının təĢkili: real, Ġnternet, e-kitabxana, 

sosial Ģəbəkələrdə" kulturoloji layihə. Elektron Kitab N 111  (14 - 2019) 

  

 Bu elektron kitablar Azərbaycan Respublikasının Gənclər 

Fondunun üçaylıq maliyyə dəstəyi ilə (2019-ci ildə  maliyyə yardımı 

müsabiqəsi), Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi tərəfindən həyata 

keçirilən, www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın  "Nəsimi" 

kreativ-innovativ aksiyalarının təĢkili: real, Ġnternet, e-kitabxana, sosial 

Ģəbəkələrdə" adlı kulturoloji layihəsi çərçivəsində nəĢrə hazırlanıb və yayılır.  

Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələĢdirən qurumlar: 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu - http://youthfoundation.az 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi: 

http://www.yysq.kitabxana.net  

Bu silsilədən olan digər  digər e-kitablarını buradan oxuyun: 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=187 

"Nəsimi" kreativ-innovativ aksiyalarının təĢkili: real, Ġnternet, e-kitabxana, sosial 

Ģəbəkələrdə" adlı kulturoloji layihəsi çərçivəsində 

hazırlanan Feysbukda səhifəmizi və virtual kursu buradan 

izləyin: https://www.facebook.com/YeniYazarlar 

http://kitabxana.net/
http://kitabxana.net/
http://youthfoundation.az/
http://youthfoundation.az/
http://www.yysq.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=187
https://www.facebook.com/YeniYazarlar
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA 2019-CU ĠLĠN “NƏSĠMĠ 

ĠLĠ” ELAN EDĠLMƏSĠ HAQQINDA AZƏRBAYCAN 

RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN SƏRƏNCAMI 

 

 Azərbaycan xalqının çoxəsrlik ənənələrə malik bədii və fəlsəfi fikrində dərin iz 

qoymuĢ mütəfəkkir Ģair Ġmadəddin Nəsiminin zəngin irsi bu gün də insanların 

mənəvi-əxlaqi kamilləĢməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

ġərq xalqlarının mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yer tutan 

Nəsimi yaradıcılığı uzun illərdən bəri elmi-ədəbi fikrin diqqət mərkəzindədir. 

ġairin irsinin ölkəmizdə sistemli tədqiqi və təbliği ümummilli lider Heydər Əliyevin 

təĢəbbüsü ilə Nəsiminin 600 illik yubileyinin keçirildiyi vaxta təsadüf edir. Böyük 

söz ustasının 600 illiyinin YUNESKO-nun görkəmli Ģəxsiyyətlərin və əlаmətdаr 

hadisələrin yubileyləri siyahısına daxil edildiyi və beynəlxalq miqyasda qeyd 

olunduğu həmin dövrdən etibarən Nəsimi ilə bağlı çox sayda araĢdırmalar 

aparılmıĢdır. Qüdrətli Ģairin yaradıcılığının üzə çıxarılan əlyazma nüsxələri 

əsasında öyrənilməsi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tarixinin tədqiqində yeni 

mərhələ açmıĢdır. Nəsiminin əsərləri ölkəmizdə dəfələrlə iĢıq üzü görmüĢdür. 

ġairin əsərləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan dilində latın 

qrafikası ilə kütləvi nəĢrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il 

tarixli Sərəncamına əsasən, kütləvi tirajla nəĢr olunaraq ölkə kitabxanalarına 

hədiyyə edilmiĢdir. 

Ötən illər ərzində Nəsiminin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi istiqamətində silsilə 

tədbirlər həyata keçirilmiĢ və onun ədəbiyyatda, incəsənətdə parlaq obrazı 

yaradılmıĢ, eləcə də 1979-cu ildə ölkəmizin paytaxtında heykəli ucaldılmıĢdır. 

2017-ci ilin may ayında Parisdə YUNESKO-nun baĢ qərargahında Nəsiminin 

vəfatının 600 illiyi qeyd edilmiĢ, 2018-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə ilk dəfə 

Nəsimi Ģeir, incəsənət və mənəviyyat festivalı keçirilmiĢdir. 
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2019-cu ildə Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi tamam olur. Azərbaycanın 

ədəbi-mədəni fikir tarixinin bu əlamətdar hadisəsinin dövlət səviyyəsində 

layiqincə qeyd edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

“Böyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi 

haqqında” 2018-ci il 15 noyabr tarixli 689 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə müvafiq tədbirlər planının hazırlanıb həyata 

keçirilməsi tapĢırılmıĢdır. 

Nəsimi irsinin müasir humanitar düĢüncənin tələbləri kontekstində aktuallığını, 

milli mədəni-mənəvi dəyərlərin təbliği baxımından xüsusi əhəmiyyətini nəzərə 

alaraq və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 

bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 

2019-cu il Azərbaycan Respublikasında “Nəsimi ili” elan edilsin. 

 

Ġlham Əliyev 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı Ģəhəri, 11 yanvar 2019-cu il. 
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«NƏSĠMĠ» KREATĠV-ĠNNOVATĠV AKSĠYALARININ TƏġKĠLĠ: 

REAL, ĠNTERNET, E-KĠTABXANA, SOSĠAL ġƏBƏKƏLƏRDƏ” 

KULTUROLOJĠ LAYĠHƏ 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun XII Qrant müsabiqəsi 

çərçivəsində maliyyələĢdirilən, “Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilin 

“Nəsimi ili” elan edilməsi ilə bağlı gənclər tədbirlərinin təĢkili” bölümü üzrə 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi tərəfindən icra olunan «Nəsimi» 

kreativ-innovativ aksiyalarının təĢkili: real, Ġnternet, e-kitabxana, sosial 

Ģəbəkələrdə” kulturoloji layihəsi həyata keçirilir. 

 

Kreativ - mədəni industriya, kulturoloji turizm, art-biznes hadisəsi kimi Nəsimi 

və onun yaradıcılığı, fəlsəfi-etik baxıĢları vasitəsilə orta əsrlərdən bu yana üz 

tutan multukultural Azərbaycan mədəniyyətini-mənəvi aləmini həm gənclərə, həm 

də xaricilərə müasir dövrün tələbləri, standartları, formatları səviyyəsində 

tanıtmaqla kreativ turizmi inkiĢaf etdirmək, Nəsimi yaradıcılığını 

rəqəmsallaĢdıraraq, beynəlxalq aləmə daĢımaq, onun fəlsəfi-mədəni baxıĢlarını 

ümumbəĢəri hadisə kimi yaymaq məqsədilə həyata keçirilən layihə günümüzün 

ədəbi-mədəni gediĢatına rəng qatacaq. 

Kreativ-innovativ layihə Ġnternet - sosial Ģəbəkə və yeni mediada xüsusi 

olaraq #BiliyimĠZ həĢtağı ilə, virtual aksiya formasında reallaĢdırılacaq, eləcə də 

www.facebook.com/YeniYazarlar Ģəbəkə ünvanlı rəsmi Feysbuk səhifəsi və 

www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=187 keçidli elektron kitabxanada 

xüsusi bölümü olacaq. 

Ġmadəddin Nəsimi və onun mənsub olduğu orta əsrlər bütöv Azərbaycan tarixi 

- ədəbiyyat, ilahiyyat, fəlsəfə, hürufizm, sərhədləri, mənəviyyatı, mədəniyyəti, 

adət-ənənələri haqqında dünyanın hər yerində yaĢayan 55 milyonluq 

soydaĢlarımız, xüsusən yad mədəniyyətlər mühitində, dəyərlərin aĢınması və 

xaricdən gələn müxtəlif təsirlər nəticəsində milli-mənəvi köçümüzdən uzaq 

düĢmüĢ gəncləriz üçün Ġnternet, elektron kitabxana, sosial Ģəbəkələrdən 
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yararlanaraq «Nəsimi» kreativ-innovativ, kulturoloji-virtual aksiyaların təĢkili 

nəzərdə tutulur. Bu aksiyalar zamanı qədim Azərbaycanımızı çağdaĢ dünya 

sivilizasiyasının mərkəzlərindən biri kimi tanıtmaqla yanaĢı, müxtəlif dillərdə 

ünsiyyət qura bilən gənclərimiz vasitəsilə Vətənimizin estetik-kreativ dəyərlərini 

dünyada tanıtmaq, respublikamıza beynəlxalq nüfuz gətirmək, milyonlarla xarici 

turisti ölkəmizə cəlb etmək baxımından həm də iqtisadi tərəfləri ilə cəlbedicidir. 

Nəsimi hürufizmin görkəmli nümayəndəsidir və Beynəlxalq «Nəsimi - hürufizm» 

Turizm MarĢurutunun yaradılması üçün Ġnternet resurslarında və sosial 

Ģəbəkələrdə onun intellektual-kreativ təməllərini yaratmaq vacibdir. Layihə 

çərçivəsində kitab nəĢri, Nəsimi, onun əsərləri, hürufizm mövzusunda müxtəlif 

elektron nəĢrlərin hazırlanması, onların elektron resurslar, e-kitabxana və sosial 

Ģəbəkəlrdə yerləĢdirilməsi, yayımı nəzərdə tutulur, eyni zamanda, yeni media-

sosial Ģəbəkələrdə «Nəsimi» kreativ-innovativ mərkəzin təĢkili nəzərdə tutulur. 

Tarixi yaddaĢlardakı bütöv Azərbaycan dövlətinin virtual-kreativ obrazını 

yaratmaq üçün Ġ.Nəsiminin həyatı, yaradıcılığı, fəlsəfəsi, hürufizm kimi ilahiyyat - 

dünyagörüĢü, eləcə də insarsevərliyi kimi estetik dəyərlər sistemini XXI əsrin 

formatları - ĠKT alətləri vasitəsilə yeni nəsil nümayəndələrinə, eləcə də xaricdə 

yaĢayanmilli diaspor və Azərbaycansevər gənclərin yaxından iĢtirakıyla bütün 

dünyaya çatdırmaq vacib məsələlərdən biridir. Bu mənada Azərbaycan 

Respublikasında 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamından irəli gələn məsələləri reallaĢdırmaq 

üçün gənclər təĢkilatlarının da üzərinə böyük məsuliyyətlər düĢür. QardaĢ 

Türkiyə Respublikasında Mövlanə Ruminin vətəni Konya Ģəhərinin büdcəsi məhz 

Rumisevər əcnəbi turistlərin hesabına formalaĢdığını yada salsaq, bütövlükdə 

ondan heç də geri qalmmayan dahi Nəsiminin kreativ - kulturoloji tanıtımımız 

üçün fərqli - innovativ təqdimatlarına xüsusi ehtiyac duyulur. 3 dildə divan 

yaratmıĢ, dinlərin və təriqqətlərin fövqündə duran Nəsimi yaradıcılığı, estetik-

fəlsəfi düĢüncəsi multikultural dünya üçün də maraqlı hadisədir. 

Kreativ biznes, mədəni industriya, kulturoloji turizm hadisəsi kimi Nəsimi və 

onun yaradıcılığı, fəlsəfi-etik baxıĢları vasitəsilə ortaəsrlərdən bu yana üz tutan 

multukultural Azərbaycan mədəniyyətini-mənəvi aləmini həm gənclərə, həm də 
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xaricilərə müasir dövrün tələbləri, standartları, formatları səviyyəsində ta-

nıdılmasına böyük ehtiyac duyulur. 

Layihə elektron təhsil, virtual fəaliyyət, elektron kitabxana, təqdimat-tanıtım, 

sosial Ģəbəkələrdə iĢ, kitab çapı kimi formatlarda gerçəkləĢdirilməsi nəzərdə 

tutulub. 10.09.2019 - 10.12.2019 tarixlərində həyata keçiriləcək innovativ-

kulturoloji fəaliyyət növlərindən ibarət layihə, Bakı, Ġnternet və sosial media, Ģə-

bəkələr, AbĢeron və Lənkəran rayonlarında, 3 ay müddətində reallaĢdırılılacaq. 

Kulturoloji layihə aĢağıdakı məqsədləri çatmağı qarçĢısına qoyur: 

1. Nəsimi yaradıcılığı və fəlsəfəsi mövzusunda ədəbi-sənət müsabiqəsinin 

təĢkili və yazarları, bloqerlərin o janrda yeni əsərlərin yaratmağa iĢtirakını təĢviq 

etmək. 

2. E-kitabxanada Nəsimi və NəsimiĢünaslıq ilə bağlı əsrlərindən ibarət mini 

elektron nəĢr bölümünü yaratmaq. 

3. Nəsimi və NəsimiĢünaslığa dair 20 e-kitab və rəqəmsal nəĢr hazırlayıb 

Ġnternetdə azad yaymaqla gənclərin, tələbələrin, məktəblilərin ixtiyarına 

buraxmaq. 

4. Yeni ĠKT formaları - e-kitab, rəqəmsal nəĢrlər, audio-vizual (foto-video, 

sosial media janrlarında), virtual-elektron məhsullar hazırlayıb Azərbaycanla və 

Nəsimi ilə maraqlananların istifadəsinə vermək. 

5. Ġnternetdə - Feysbukda «Nəsimi» sosial Ģəbəkə resursunu yaratmaq və 

orada e-kitabların, vizual-virtual məhsulların elektron yayımını ardıcıl aparmaq, 

rəqəmsal nəĢrlərin e-sərgisini keçirmək. 

6. Gənclər arasında «Nəsimi» kreativ-innovativ aksiyaların təĢkil etməklə 

kreativ və art turizmə dəstək vermək. 

7. Ġnternet, Feysbuk, Tvviter və Youtube və b. Ģəbəkələrdə bu istiqamətdə 

fəaliyyətlərin dəstəklənməsi, gənclərin, yeniyetmələrin, məktəblilərin intellektual 

səviyyəsini yüksəltmək. 

Real olaraq Bakıda və bölgələrdə yaĢayan ədəbiyyatla maraqlanan 

yeniyetmələr, yaradıcı-kreativ gənclər, virtual olaraq Ġnternet və sosial Ģəbəkələr 

vasitəsilə respublikanı, eləcə də dünyadakı Nəsimi və Azərbaycan ədəbiyyatını 

sevərləri, xaricdə yaĢayan soydaĢ gənclər və tələbələri əhatələməyi hədəflənilib. 
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QEYD: 

 

Azərbaycan Respublikasinin Gənclər Fondunun XII Qrant müsabiqəsi 

çərçivəsində maliyyələĢdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi 

tərəfindən reallaĢdırılan, Ġnternet resurslarına yerləĢdirilən materiallar layihə 

çərçivəsində yayımlanır. Kreativ-innovativ layihə Ġnternet - sosial Ģəbəkə və yeni 

mediada xüsusi olaraq #BiliyimĠZ həĢtağı ilə, virtual aksiya formasında 

reallaĢdırılacaq, eləcə də www.facebook.com/YeniYazarlar Ģəbəkə ünvanlı rəsmi 

Feysbuk səhifəsi və www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=187 keçidli 

elektron kitabxanada xüsusi bölümü olacaq. 

 

Bütün media, yeni media, Ġnternet aksiyalar aĢağıdakı həĢtaqlarla aparılır: 

 

#AzRGF #Nasimi650 #Nəsimi650 #YYSĠB #BiliyimĠZ #internationalfestival 

#nasimifestival #nasimi650 #registernow #art #poetry #spirituality 

#azhistorymuseum #internationalrelations 

 

Aydın Xan Əbilov,  

 

YYSĠB sədri, layihə rəhbəri, yazıçı-kulturoloq 

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin  

Analitik-İnformasiya Bölümü 
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ĠMADƏDDĠN NƏSĠMĠ: HƏYATI VƏ YARADICILĞI 

 

Seyid Əli Seyyid Məhəmməd oğlu Ġmadəddin Nəsimi (1369, ġamaxı - 

1417, Hələb, Suriya)  Ġslam ġərqinin üç böyük dilində - Azərbaycan-türk, fars və 

ərəb dilində yazıb-yaratmıĢ, fəlsəfi-siyasi lirikamızın görkəmli nümayəndəsi, 

hürufi-Ģair, filosof-mütəfəkkir olaraq ədəbiyyat tariximizdə "Ġmadəddin Nəsimi" 

kimi məĢhurdur. Nəsimi ilk mədrəsə təhsilini ġamaxıda almıĢ, ədəbiyyatı, 

poeziyanı, dövrün elmlərini, dinlərin tarixini, məntiq, fəlsəfə, riyaziyyat və 

astronomiyanı öyrənmiĢdir. 

X əsrdə fəlsəfi dünyagörüĢlərinə görə Ġraqda - Bağdadda dara çəkilmiĢ 

Həllac Mənsur Huseyninin sufi görüĢlərini təbliğ edən Nəsimi ilk Ģeirlərini 

"Hüseyni" təxəllüsü ilə yazmıĢdır. 14-cü əsrin sonlarında Azərbaycanda geniĢ 

yayılmıĢ hürufi təĢkilatları ilə əlaqə saxlamıĢdır. Hürufiliyin banisi Fəzlullah 

Nəiminin görüĢlərini mənimsəyərək, bu təriqətin fikirlərini təbliğ edən Ģeirlər 

yazmağa baĢlamıĢ və o vaxtdan etibarən Nəiminin təxəllüsü ilə həmahəng 

səslənən "Nəsimi" təxəllüsünü qəbul etmiĢdir. 

1394-cü ildə F.Nəimi edam edildikdən sonra onun "Vəsiyyətnamə"sinə 

əsasən Nəsimi Təbrizə, oradan da Anadoluya (Türkiyə) getmiĢ, hürufilik fikirlərini 

yaydığı üçün dəfələrlə zindana salınmıĢdır. Ömrünün son illərini Hələbdə (Suriya) 

yaĢamıĢ, orada həbs olunmuĢ, "kafir", "dinsiz" elan edilərək Misir sultanının əmri 

və ruhanilərin fitvası ilə diri-diri dərisi soyulmuĢdur. 

Nəsimi mürəkkəb yaradıcılıq yolu keçmiĢdir. Nəsimi lirik Ģairdir. Yaradıcılığa 

aĢiqanə Ģeirlərlə baĢlayan Nəsimi sonralar dövrün siyasi, ictimai, əxlaqi 

mövzularında əsərlər yazmıĢ, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ana dilində 

yaranan fəlsəfi qəzəlin banisi olmuĢdur. 

O, həyat, cəmiyyət haqqında açıq deyilməsi qorxulu olan tənqidi fikirlərini 

aĢiqanə misralar və ya təbiət təsvirləri içərisində söyləmiĢdir.  

Nəsiminin bədii yaradıcılığı Azərbaycan poeziyasının və ədəbi dilinin inkiĢafında 

mühüm bir mərhələdir.  Nəsiminin yaradıcılığı dilçilik, xüsusilə Azərbaycan 

türkcəsinin tarixi inkiĢafını öyrənmək baxımından da müstəsna əhəmiyyətə 

malikdir. Nəsimi Azərbaycan Ģerinin Ģəkli xüsusiyyətlərinin təkmilləĢməsində çox 
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mühüm rol oynamıĢ, əruz vəzninin bəhrlərini Azərbaycan dilinin xüsusiyyətlərinə 

uyğunlaĢdırmağa çalıĢmıĢdır.  

O, 3 dildə gözəl müləmmələr yazmıĢdır. Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatında 

ana dilində ilk dəfə müstəzad, mürəbbe və tərcibəndlər yazmıĢdır. Onun rübailəri, 

tüyuğları bədii quruluĢ və məzmunca orijinal və qiymətlidir. Rübailərində 

hürufiliyin müddəaları, Ģairin fəlsəfi görüĢləri, həyat və kainat haqqında 

düĢüncələri yığcam və məntiqi bir dildə ifadə olunmuĢdur.  

Nəsiminin əsərləri hələ sağlığında Azərbaycan, Yaxın ġərq, Ġran, Türkiyə, Ġraq, 

Kiçik Asiya və Suriyada, eləcə də Orta Asiyada və uyğurlar içərisində geniĢ 

Ģöhrət tapmıĢdı. Nəsiminin ana dilində yazdığı əsərlər Azərbaycan Ģerinin 

inkiĢafına, o cümlədən ġah Ġsmayıl Xətai, Füzuli, Vaqif kimi böyük sənətkarların 

yaradıcılığına qüvvətli təsir göstərmiĢdir. 

Nəsimi yaradıcılığı XV əsrdən etibarən bütün türk ədəbiyyatına (türk, 

türkmən, özbək və s.) qüvvətli təsir göstərmiĢdir.  ġairin əsərləri əlyazma 

Ģəklində geniĢ yayılmıĢdır. Həmin əlyazma nüsxələri dünyanın bir sıra mötəbər 

kitabxanalarında saxlanılır. 

ġairin əsərlərin dönə-dönə çap edilmiĢ, haqqında tədqiqat əsərləri 

yazılmıĢdır. YUNESKO-nun qərarı ilə, Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi 

altında Ġ.Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyi beynəlxalq miqyasında qeyd 

olunmuĢ (1973), Azərbaycanda və Moskvada keçirilən yubiley təntənələrində 

dünyanın bir çox ölkəsindən gəlmiĢ nümayəndələr iĢtirak etmiĢdir.  

Respublikamızın paytaxtındakı iri rayonunun birinə mütəfəkkir Ģair Nəsiminin adı 

verilmiĢ, Bakıda heykəli (heykəltaraĢlar: T.Məmmədov, Ġ.Zeynalov) ucaldılmıĢdır. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik Ġnstitutu Nəsiminin adı daĢıyır. 

Əsərləri dünyanın aparıcı dillərinə tərcümə edilmiĢ, yüzminlərlə tirajla iĢıq üzü 

görmüĢdür. 

2019-cu il böyük Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri Ġmadəddin Nəsiminin 

anadan olmasının 650 illiyi qeyd edilir. Prezident Ġlham Əliyevin Ģairin yubileyi 

münasibətilə imzaladığı Sərəncama əsasən 2019-cu il ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan 

olunub. Dövlətimizin baĢçısı, həmçinin 2018-ci il noyabrın 15-də “Böyük 

Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi 

haqqında” Sərəncam imzalayıb. Prezident "Azərbaycan Respublikasında 2019-



“Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. II e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

14 

cu ilin "Nəsimi ili” kimi elan edilməsi haqqında” 11 yanvar 2019-cu il tarixli 

sərəncam dahi sənətkarın həyatı və yaradıcılığının, həmiĢəyaĢar ideallarının 

daha geniĢ miqyasda və elmi əsaslarla tanıdılmasına və təbliğ edilməsinə geniĢ 

meydan açır. Mühüm tarixi-kulturoloji əhəmiyyətə malik olan Prezident sərəncamı 

yeni nəsillərin dönməz məslək və əqidə nümayiĢ etdirən qüdrətli sənətkarı 

nümunəsində tərbiyə edilib, azərbaycançılıq ruhunda formalaĢdırılmasına 

göstərilən böyük dövlət qayğısının əməli ifadəsidir. Bunlar böyük Azərbaycan 

Ģairi Ġmadəddin Nəsimi mövzusuna elm, ədəbiyyat və incəsənətin bütün 

istiqamətlərində yenidən qayıdıĢ baxımından qarĢıya yeni vəzifələr qoyur. 

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının böyük nümayəndələrindən biri olan 

Nəsiminin 650 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması ölkə 

rəhbərliyinin milli mədəniyyətə və incəsənətə həssas münasibətinin göstəricisidir. 

Görkəmli mütəfəkkirin yubileyinin yüksək səviyyədə qeyd olunması üçün ölkənin 

müxtəlif ali və orta təhsil müəssisələrində, elm və mədəniyyət ocaqlarında 

tədbirlər planı təsdiqlənib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. II e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

15 

 

Ġsa Həbibbəyli 

AMEA-nın vitse-prezidenti,  

Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, akademik 

 

CAHANA SIĞMAYAN AZƏRBAYCAN ġAĠRĠ 

 

Qüdrətli sənət nəhənglərinin bədii dühasından və idrakından doğan orta 

əsr Azərbaycan poeziyasının görkəmli yaradıcıları olan sənətkarlardan hər biri 

ədəbiyyatda tarixi mərhələyə imza atmıĢ, konkret ədəbi istiqamətlərin ən 

görkəmli simalarına çevrilmiĢlər. 

Böyük sənət korifeyləri Nizami Gəncəvi, Əfzələddin Xaqani, Məhsəti 

Gəncəvi, Ġmadəddin Nəsimi, ġah Ġsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli, Saib Təbrizi 

və baĢqaları ədəbi fikrin inkiĢafındakı möhtəĢəm xidmətləri ilə orta əsrlərdə ġərq 

dünyası miqyasını aĢaraq, beynəlxalq aləmdə də əsl sənət ulduzları kimi 

parlamıĢlar. Bu sənətkarların adları ilə bağlı olan ədəbi məktəblər, poetik-üslubi 

istiqamətlər türk-müsəlman aləmində uzun əsrlər poeziyanın inkiĢafında aparıcı 

mövqeyə malik olmuĢdur. Azərbaycan ədəbiyyatının dünya mədəniyyətinə bəxĢ 

etdiyi belə qüdrətli sənətkarların sırasında Ġmadəddin Nəsimi görkəmli yer tutur. 

Ġmadəddin Nəsimi ÜmumĢərq miqyasında qüdrətli Ģair kimi tanınan və qəbul 

olunan böyük sənətkardır. 

Nəsimi Azərbaycan hürufizm ədəbiyyatının görkəmli yaradıcısıdır. 

Ġmadəddin Nəsimi dünya ədəbiyyatında sarsılmaz iradəsi və möhkəm 

əqidəsi ilə Ģəxsiyyətin bütövlüyünün və əzəmətinin nümunəsini göstərmiĢ nadir 

sənətkarlardan biridir. Nəsimi böyük ədəbi məktəb yaratmıĢdır. 

Seyid Ġmadəddin Nəsimi (1369-1417) görkəmli Azərbaycan Ģairi və 

mütəfəkkiridir. O, Azərbaycanın qədim elm və ədəbiyyat mərkəzlərindən biri olan 
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ġamaxı Ģəhərində dünyaya gəlmiĢdir. UĢaqlıq və gənclik illəri burada keçən 

Seyid Ġmadəddin Nəsimi ġamaxıda mükəmməl mədrəsə təhsili almıĢdır. Bədii 

istedadı ilə diqqəti cəlb edən Ġmadəddin Nəsimi ilk Ģeirlərindən etibarən ədəbi 

mühitdə istedadlı cavan Ģair kimi qəbul olunmuĢdur. QardaĢı ġah Xəndanın 

məzarının və türbəsinin ġamaxı qəbiristanlığında bu günə qədər yaxĢı 

vəziyyətdə qalması və xalq tərəfindən ziyarət yeri kimi qəbul olunması Ġmadəddin 

Nəsiminin mənsub olduğu Ģəcərəyə Azərbaycan xalqının, yerli əhalinin bəslədiyi 

yüksək ehtiramı nümayiĢ etdirir. Müxtəlif ədəbiyyatlarda Nəsiminin doğum yerinə 

dair müəyyən ölkələr və Ģəhərlər barədə qeyd edilən versiyalar onun anadan 

olduğu yerə aid olmayıb, tərcümeyi-halının digər hadisələri, xüsusən hürufilik 

təriqətini yaymaq üçün etdiyi səfərlər, müvəqqəti məskunlaĢdığı məkanlarla 

əlaqədardır. Belə ki, Nəsimi hürufizm ideyalarını yaymaq üçün Azərbaycan 

vilayətlərindən baĢqa həm də Ġranda, Türkiyədə, Ġraqda, Suriyada olmuĢ və geniĢ 

təbliğat iĢləri aparmıĢdır. Olduğu ölkələrdə Nəsiminin və hürufizmin əleyhdarları 

olduğu kimi, tərəfdarları da formalaĢmıĢdır. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, onlar 

ustadlarının adını və əqidəsini daim uca tutaraq yaĢatmıĢlar. 

Ġmadəddin Nəsiminin həyatda və sənətdə rəhbər tutduğu hürufilik təliminin 

görkəmli yaradıcısı Fəzlullah Nəimi Astrabadi (1340-1394) ilə əlaqələri də maraq 

doğuran mühüm hadisələrlə bağlıdır. Mənbələrdə haqlı olaraq bu əlaqələr 

mürĢid-Ģagird münasibətləri kimi yüksək qiymətləndirilir. Öz dövrünün görkəmli 

Ģəxsiyyətləri olmuĢ bu böyük mütəfəkkirlərin əlaqələri haqqında müxtəlif 

versiyalar mövcuddur. Bir versiyaya görə, Ġmadəddin Nəsimi XIV əsrin 80-ci 

illərində hürufizm ideyalarını təbliğ etmək üçün ġirvana gələrək söhbətlər aparan 

hürufizmin ideya-nəzəri əsaslarını yaratmıĢ Fəzlullah Nəimi ilə burada tanıĢ 

olmuĢdur. Elmi ədəbiyyatlarda da qeyd olunduğu kimi, yaradıcılığının baĢlanğıc 

dövründə "Hüseyni” təxəllüsü ilə Ģeirlər yazan Ġmadəddin Nəsimi hürufizmin 

böyük ideoloqunun təliminə maraq göstərmiĢ və bu təriqəti qəbul etmiĢdir. 

Fəzlullah Nəiminin qızı ilə ailə qurması da sadəcə tərcümeyi-hal göstəricisi 

olmayıb, Nəsiminin ustadı ilə bütün varlığı ilə bağlı olmasının, əqidə və amal 

birliyinin mühüm faktlarından biridir. Eyni zamanda, Ġmadəddin Nəsiminin 

ġirvandan ayrılıb son dəfə Türkiyə-Suriya səfərinə gedərkən Naxçıvana gəlib, 

Xanəgahda Fəzlullah Nəimi ilə görüĢməsi haqqındakı rəvayətlər də ədəbi-ictimai 
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fikir tariximizin nadir səhifələrindən biri olmaqla bərabər, onların arasındakı 

münasibətlərin dərinliyini nümayiĢ etdirir. Fəzlullah Nəimi hürufizmin mükəmməl 

nəzəriyyəsini, Ġmadəddin Nəsimi isə böyük poeziyasını yaratmıĢ qüdrətli 

Ģəxsiyyətlərdir. Bundan baĢqa, Ġmadəddin Nəsiminin ġərqdə qəzəl janrında 

böyük Ģeir xəzinəsi yaratmıĢ Hafiz ġirazi ilə yaxın münasibətlərinin olması onun 

dövrün ədəbiyyat aləmində əsas simalardan biri kimi qəbul edildiyini düĢünməyə 

əsas verir. 

Orta əsr klassik Azərbaycan lirikasının bənzərsiz nümunələrini yaratmıĢ 

Ġmadəddin Nəsiminin Ģeirləri insanın qüdrəti haqqında himn kimi səslənir. 

Nəsiminin Ģeirlərində kamil insan olmağa qüvvətli çağırıĢlar ifadə edilmiĢdir. O, 

kamil insanı təkcə real dünyanın yox, geniĢ mənada kainatın ən uca varlığı kimi 

vəsf etmiĢdir: 

 

Mərhəba, ey bəhri-zatın gövhəri-yekdanəsi, 

Şəmi-vəhdətdir cəmalın, kün-fəkan pərvanəsi. 

 

...Hər ki, qəvvas oldu bildi vəhdətin bəhrində kim, 

Aləmin cismi sədəfdir, sənisən dürdanəsi. 

 

... Ey bu şeyda könlümün halın soran hər dəm mana, 

Dərdini bildirməz ol, eşqin oduna yanəsi. 

 

...Buldu ləlindən Nəsimi nəfxeyi-ruhulqüdüs, 

Ey Nəsiminin həyatı, canımın cananəsi. 
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Ġnsanın qüdrətini tərənnüm edən Nəsiminin poeziyasında mübarizə ruhu 

vardır. O, üsyankar Ģeirləri ilə haqqa qovuĢan kamil insan olmaq uğrunda inadla 

mübarizə aparmıĢdır. ġairin fikrincə, ilahi varlıq səviyyəsinə yüksələn, böyük 

mənəvi sərvət olan kamil insan ədalətli cəmiyyət yaratmağın da real əsasını 

təĢkil edir. Ġmadəddin Nəsimi yaradıcılığında ilhamla vəsf olunan kamil insan 

obrazı orta əsr Azərbaycan Ģeirində bədii sözdən yoğrulmuĢ əzəmətli insan 

heykəlidir. 

Mənəvi kamillik konsepsiyasını ifadə edən ġərq poeziyasında Nəsiminin 

lirikası fərqli bir mövqeyə malikdir. O, əsərlərində idealla insanlıq arasında 

bərabərlik yaratmağa nail olmuĢdur. Daha doğrusu, Ġmadəddin Nəsimi insanı 

ilahi qüdrətə malik ideal miqyasında vəsf etmiĢdir. Onun Ģeirlərində insan orta 

əsrlər ġərq və Azərbaycan poeziyasında olduğu kimi, yaxud aĢiqanə üslubdan 

daha çox konkret olaraq fərdin mənəvi ucalığı, Ģəxsiyyətin daxili azadlığı və 

əzəməti formatında təqdim olunmuĢdur. Nəsimi insanı klassik Azərbaycan 

Ģeirindəki eĢq mehrabından çıxararaq, ilahi varlıq müstəvisinə doğru yol gedən 

həqiqət aĢiqi qismində tərənnüm etmiĢdir. Nəsimi daha çox aĢiqanə ruhda inkiĢaf 

edən Azərbaycan poeziyasında ictimai motivlərin meydanını geniĢləndirmiĢdir. 

Bundan baĢqa, Nəsiminin poeziyasında nəsihətçilik arxa planda qalmıĢ, həyat 

fəlsəfəsi və mübarizə ruhu ön mövqeyə keçmiĢdir. Ġmadəddin Nəsimi özü də 

keĢməkeĢli tərcümeyi-halı və mübariz ruhlu Ģeirləri ilə kamil insan obrazının 

möhtəĢəm Ģair-mütəfəkkir abidəsi kimi ucalır. 

Fikrimizcə, Ġmadəddin Nəsiminin "Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana 

sığmazam” misrası ilə baĢlanan məĢhur Ģeiri Ġmadəddin Nəsiminin mükəmməl 

avtoportretidir. Sənəti və Ģəxsiyyəti haqqında müasirlərindən tutmuĢ 

tədqiqatçılarına qədər məğrur Ģairin barəsində yazılanların hamısında 

"Sığmazam” bəyanatı Nəsiminin real simasını və idealını mənalandıran açar 

anlayıĢ kimi göstərilir. Azərbaycan klassik lirikasının nadir nümunələrindən biri 

olan "Sığmazam” Ģeirində Ġmadəddin Nəsiminin mübariz ideyalarının və 

çağırıĢlarının dövrə-zamana sığmayan qüdrəti ifadə olunmuĢdur. "Sığmazam” 

Ģeiri cahana sığmayan böyük Azərbaycan Ģairinin əsrlərdən-əsrlərə qədər gəlib 

çatan və yaĢamaqda davam edən məğrurluq manifestidir. ġeirdəki yenilməz 
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dağlar kimi parlaq və əzəmətli görünən lirik mən "Can ilə həm cahan mənəm, 

dəhrilə həm zaman mənəm” - deyən Ġmadəddin Nəsiminin cahana və zamana 

sığmayan proobrazıdır. Bu, ġərq poeziyasında insan haqqında ən möhtəĢəm 

poetik monoloqdur. 

"Sığmazam” qəzəli kövnü-məkana, cism ilə cana, dəhrü-zəmana və 

cahana sığmayan qüdrətli Azərbaycan Ģairinin bənzərsiz ucalığının Ģərhi-

bəyanıdır. Bu, həyatda və sənətdə Nəsimi səviyyəsinə çata bilməyin poetik 

bəyanatıdır: 

 

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam, 

Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü-məkanə sığmazam. 

 

...Kimsə gümanü zənn ilə olmadı həqq ilə biliş, 

Həqqi bilən bilir ki, mən zənnü-gümana sığmazam. 

 

...Can ilə həm cahan mənəm, dəhrilə həm zaman mənəm, 

Gör bu lətiqifeyi ki, mən dəhrü-zəmanə sığmazam. 

 

...Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm, 

Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam. 

 

Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm, 

Bundan uludur ayətim, ayətə, şanə sığmazam. 
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Xalq Ģairi Bəxtiyar Vahabzadə "Məndə sığar iki cahan” misrasının 

izahından bəhs edərkən buradakı iki cahan anlayıĢı ilə Nəsiminin "Məndə sığar 

ikən cahan” mənasını ifadə etməsi qənaətində olduğunu qeyd etmiĢdir. "Məndə 

sığar ikən cahan” anlayıĢı da hürufi ədəbi-fəlsəfi təliminə uyğun olub, Nəsiminin 

əqidə bütövlüyünü və qeyri-adi məğrurluğunu ifadə edir. Bədii mətn mənasında 

gerçəkliyə uyğun olub-olmamasından asılı olmayaraq, bu təfsir də Nəsimi 

obrazının əzəmətini və miqyasını dolğun surətdə əks etdirən versiyalardan biri 

kimi mühüm əhəmiyyət daĢıyır. 

Seyid Ġmadəddin Nəsiminin lirikası özünəməxsus sənətkarlıq 

xüsusiyyətlərinə malikdir. Ənənəvi klassik Ģeir üslubunda yazıb-yaratmasına 

baxmayaraq o, orta əsrlər Azərbaycan lirikasını bənzərsiz bədii təsvir və ifadə 

vasitələri ilə zənginləĢdirmiĢdir. Təsvir və ifadə vasitələrindəki yeniliklər Nəsimi 

sənətinin orijinallığını müəyyən etmiĢdir. Onun hər misrasında bir neçə təĢbehin 

iĢləndiyi qəzəlləri təkrarsız sənət nümunələridir. ġairin "Nigarım, dilbərim, yarım, 

ənisim, munisim, canım” misrası ilə baĢlayan 7 beytlik qəzəlinin bütün 

misralarının baĢdan-baĢa bənzətmələrdən və daxili qafiyələrdən ibarət olması 

ümumĢərq poeziyasında nadir sənət hadisəsi sayılmağa layiqdir. 

 

Nigarım, dilbərim, yarım, ənisim, munisim, canım, 

Rəfiqim, həmdəmim, ömrüm, rəvanım, dərdə dərmanım. 

 

...Gülüm, reyhanım, əşcarım, əbirim, ənbərim, udum, 

Dürüm, mirvaridim, kanım, əqiqim, lə'lü mərcanım. 

 

Diləfruzum, vəfadarım, cigərsuzum, cəfakarım, 

Xudavəndim, cahandarım, əmirim, şahü sultanım. 
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Çırağım, şəm'imü nurim, ziyamü yıldızım, şəmsim, 

Həzarım, bülbülüm, kəbkim, Nəsimiyi-xoşəlhanım! 

 

Bədii dilin sadəliyi, aydınlığı və xəlqiliyi etibarilə də Ġmadəddin Nəsiminin 

lirikası sələflərindən və xələflərindən fərqlənir. O, dərinmənalı Ģeirləri ilə 

Azərbaycan Ģeir dilinin zənginliyini, sadəlik və aydınlığını geniĢ imkanlara malik 

olduğunu nümayiĢ etdirmiĢdir. Nəsimi öz ideyalarını, hürufi fikirlərini saraylardan 

daha çox xalqa çatdırmaq üçün sadə və anlaĢıqlı dildə yazmağa üstünlük 

vermiĢdir. Beləliklə, Nəsimi klassik romantik poeziyanı xalqa daha da 

yaxınlaĢdırmıĢdır. Onun XIV-XV əsrlərdə yazılmıĢ elə Ģeirləri vardır ki, həmin 

poetik nümunələri dilin saflığı baxımından xalq dilinin poeziyada hakim mövqeyə 

çatdığı XVIII əsr lirikası örnəkləri ilə müqayisə etmək olar. Bu mənada Nəsiminin 

Ģeirləri Azərbaycan ədəbiyyatında farsdilli poeziya ilə Molla Pənah Vaqif lirikası 

arasında möhkəm mənəvi körpüdür. Hətta Ģairin bir çox qəzəlləri dilinin tərkibi 

etibarilə XX əsrin və hətta bu günün alınma sözlərə həssas olan qəzəl janrında 

yazılmıĢ Ģeirləri təəssüratı yaradır: 

 

Canana mənim sevdiyimi can bilir ancaq, 

Könlüm diləyin dünyada canan bilir ancaq. 

 

…Abdal oluban bəylik edən arifi gör kim, 

Bu səltənətin qədrini sultan bilir ancaq. 

 

…Könlüm gəmisin qərq edə gör eşq dənizinə 

Kim, bu dənizin bəhrini ümman bilir ancaq. 
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Heç kimsə Nəsimi sözünü kəşf edə bilməz, 

Bu, quĢ dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq. 

 

Bu qəbildən olan qəzəllər məqtə beytdəki müəllifliyi bildirən Nəsimi sözü 

yerinə Vahid (Əliağa Vahid), yaxud Mirmehdi (Mirmehdi Seyidzadə) və ya hətta 

Süleyman (Süleyman Rüstəm) yazılsa, dilinin sadəlik, aydınlıq və saflıq etibarilə 

həmin qəzəlin bu görkəmli Ģairlərə aid olduğuna heç kəs Ģübhə ilə yanaĢmaz. 

Dilinin sadəliyinə, poetik ahəngdarlığına, ideyaca müasirliyinə görədir ki, 

bəstəkarlarımız və müğənnilərimiz indi də Nəsimi Ģeirlərinə müraciət edirlər. 

Seyid Ġmadəddin Nəsimi böyük mütəfəkkir Ģairdir. Onun fəlsəfəsində 

hürufizm ideyaları və ədəbiyyatın böyük idealları öz əksini tapmıĢdır. Nəsimi 

ədəbiyyatda müəyyən ənənəsi olan "Ənəlhəq” ideyasını ədəbi təlim səviyyəsinə 

çatdırmıĢdır. Böyük Ģair həyatda da, cəmiyyətdə də, ədəbiyyatda da sarsılmaz 

əqidə yolunda, vahid amal uğrunda mübarizə aparmıĢdır. Möhkəm mənəvi 

bütövlük və kamillik Ġmadəddin Nəsiminin idealıdır. Orta əsrlər Azərbaycan 

poeziyasında insanı Nəsimi qədər uca və möhtəĢəm səviyyədə, qüdrətli təqdim 

edən sənətkar göstərmək çətindir. O, klassik ədəbiyyatda xüsusi yer tutan 

humanizm fəlsəfəsini yeni mərtəbəyə qaldırmıĢdır. Nəsimi əsasən qəzəl üstündə 

köklənmiĢ Azərbaycan klassik Ģeirini yüksək poetik səviyyədə müstəzad, 

tərcibənd, müləmmə, tuyuq, əliflam janrlarında yazılmıĢ orijinal Ģeirlərlə 

zənginləĢdirmiĢ, daim novator sənətkar kimi çıxıĢ etmiĢdir. Bütün bunlara görə 

novator xüsusiyyətlər və ənənələrlə zəngin olan Nəsimi yaradıcılığı ədəbi məktəb 

səviyyəsinə yüksəlmiĢdir. Nəsimi ədəbi məktəbi Azərbaycandan baĢqa digər 

türk-müsəlman ölkələrinin də ədəbiyyatını əhatə etmiĢdir. Novator Ģairin adı və 

sənəti ilə bağlı olan poetik ənənələr uzun əsrlər boyu yaĢamıĢ, poeziyanın 

inkiĢafında böyük rol oynamıĢdır. Nəsiminin mübariz, mətin, mərdanə poeziyası 

bu gün üçün də aktual və müasirdir. 

Böyük əqidə sahibi Ġmadəddin Nəsiminin faciəli Ģəkildə öldürülməsi 

haqqında geniĢ yayılmıĢ rəvayətlər dünya ədəbiyyatında təkrarı olmayan 

qəhrəmanlıq mifidir. Nəsiminin həyatı və sənəti əqidəsi yolunda Ģəhidlik zirvəsinə 
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yüksəlməyin ibrətamiz nümunəsidir. Bizim zamanlara qədər gəlib çatmıĢ 

rəvayətə görə edam zamanı onun bədənindən axan qanın bir damcısı "bu 

məlunun qanından bir damcı hara düĢsə kəsilib atılmalıdır” - deyən rəsmi 

Ģəxslərdən birinin barmağına sıçradıqda həmin Ģəxs bu ifadəni "söz məsəli” 

dediyini bildirərək canını qurtarmaq istəmiĢdir. Həyatının ən son məqamında 

məğrur Ģairin bağrından qopmuĢ aĢağıdakı misralar məsləyi yolunda dönməzlik 

dərsləri kimi səslənmiĢdir: 

 

Zahidin bir barmağın kəssən dönüb haqdan qaçar, 

Gör bu gerçək aşiqi sərpa soyarlar, ağrımaz. 

 

Cəmi 48 il ömür sürmüĢ və 3 dildə: Azərbaycan, fars və ərəb dillərində 

böyük və zəngin ədəbi irs yaratmıĢ Ġmadəddin Nəsiminin Ģeirlərində ifadə olunan 

yüksək humanizm, dünyəvilik, mənəvi kamillik, ictimai ədalət və ilahi eĢq 

ideyaları zamanı daha da irəli aparan çağırıĢlardır. Nəsiminin böyük idealları 

müasir dövrün də ideyalarını əks etdirir, onun əsərləri insanlığı mənəvi kamilliyə, 

ədalətə, humanizmə çağırmaqda davam edir. 

Ġmadəddin Nəsimi Azərbaycandan getdikdən sonra müxtəlif fasilələrlə 

Türkiyədə, Ġranda, Ġraqda yaĢamıĢ, nəhayət, Suriyada olmuĢ, Hələbdə 

məskunlaĢmıĢ və olduğu yerlərdə hürufizm ideyalarını geniĢ Ģəkildə təbliğ 

etmiĢdir. Onun təbliğ etdiyi hürufi ideyalar heç də hər yerdə birmənalı 

qarĢılanmamıĢ, müzakirə və mübahisə mövzusu olmuĢdur. Mütəfəkkir Ģairin 

əleyhdarları bundan istifadə edərək, haqqında müxtəlif böhtan və Ģayiələr 

yaymıĢlar. Ġmadəddin Nəsiminin məsləyi yolunda faciəli Ģəkildə edam olunması 

onun sarsılmaz, möhkəm əqidəsinin isbatıdır. Buna baxmayaraq, Ġmadəddin 

Nəsiminin Suriyanın Hələb Ģəhərindəki məzarı xalq tərəfindən həmiĢə ehtiramla 

ziyarət olunmuĢ və bu məqbərə ibadətgaha çevrilmiĢdir. Çox təəssüf ki, son 

dövrlərdə Suriyada gedən acınacaqlı müharibə Ģəraiti böyük Ģairin məqbərəsi və 

məzarı ətrafında da müəyyən dağıntılara səbəb olmuĢdur. Azərbaycan 
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ziyalılarının nümayəndə heyəti, tanınmıĢ alimlər və Ģairlər bir neçə dəfə 

Ġmadəddin Nəsiminin məqbərəsini ziyarət etmiĢlər. 

Azərbaycanda Seyid Ġmadəddin Nəsimi irsinin tədqiqi və nəĢri sahəsində 

böyük iĢlər görülmüĢdür. Ġlk dəfə tanınmıĢ Azərbaycan ədəbiyyatĢünası Salman 

Mümtaz görkəmli sənətkarın irsini toplayaraq kitab halında nəĢr etdirmiĢdir. 

Sonrakı illərdə Ģairin zəngin irsi daha geniĢ səviyyədə toplanılmıĢ, kütləvi tirajla 

nəĢr edilərək xalqımıza çatdırılmıĢdır. Nəsimi Ģeirindən müəyyən seçmələr 

ingilis, rus, fransız, alman, Ukrayna və sair dillərə tərcümə edilib yayılmıĢdır. 

Eyni zamanda, Ġmadəddin Nəsiminin həyatı və yaradıcılığının tədqiqi 

istiqamətində mühüm addımlar atılmıĢdır. Görkəmli Azərbaycan alimi, professor 

Mirzağa Quluzadə "Böyük ideallar Ģairi” adlı monoqrafiyasını 1973-cü ildə nəĢr 

etdirmiĢdir. Professor Cahangir Qəhrəmanovun elmi ictimaiyyətə təqdim etdiyi 

"Nəsimi divanının leksikası” adlı monoqrafiya və onun hazırlayıb nəĢr etdirdiyi 

elmi-tənqidi mətn Azərbaycan nəsimiĢünaslığının mühüm nailiyyətlərindəndir. 

Müxtəlif illərdə tanınmıĢ Azərbaycan alimlərindən akademiklər Həmid Araslı, 

Bəkir Nəbiyev, Teymur Kərimli, Rafael Hüseynov, AMEA-nın müxbir üzvləri 

Əliyar Səfərli, Azadə Rüstəmova, fəlsəfə elmləri doktoru Zümrüd Quluzadə, 

əməkdar elm xadimi Qəzənfər PaĢayev, filologiya elmləri doktorları Ənvər 

Əhməd, GülĢən Əliyeva, filologiya elmləri namizədi Səadət ġıxıyeva və 

baĢqalarının əsərləri Ġmadəddin Nəsimi irsinin tədqiqinə dair sanballı elmi 

töhfələrdir. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin təĢəbbüsü və rəhbərliyi ilə 1973-cü 

ildə anadan olmasının 600 illiyinin yüksək səviyyədə və böyük təntənə ilə qeyd 

olunması qüdrətli Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin Ģəxsiyyətinə və 

yaradıcılığına dövlətimizin və xalqımızın bəslədiyi yüksək ehtiramın və ümumxalq 

məhəbbətinin ifadəsidir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

təĢəbbüsü və qayğısı ilə 1979-cu ildə Ġmadəddin Nəsimiyə onun doğma 

vətənində, Bakı Ģəhərinin mərkəzi meydanlarından birində görkəmli 

heykəltəraĢlar Tokay Məmmədov və Ġbrahim Zeynalovun ucaltdıqları 

düĢündürücü heykəl Azərbaycan monumental heykəltəraĢlıq sənətinin qiymətli 

nümunələrindəndir. Ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində 
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AMEA-nın Dilçilik Ġnstitutuna, Bakı Ģəhərinin ən böyük rayonlarından birinə və 

metro stansiyasına Ġmadəddin Nəsiminin adının verilməsi onun xatirəsinin öz 

ölkəsində yüksək səviyyədə əbədiləĢdirildiyini əks etdirən tarixi reallıqlardır. 

Eyni zamanda, xalq Ģairi Rəsul Rzanın "Son gecə” poemasının yazılması, 

Qabilin "Nəsimi” poemasının yaranması və Dövlət mükafatına layiq görülməsi, 

Ġsa Hüseynovun "MəĢhər” romanının, "Nəsimi” filminin xalqa çatdırılması, 

Bəxtiyar Vahabzadənin "Fərhad” dramının səhnəyə çıxarılması Azərbaycanda 

görkəmli sənətkara bəslənilən böyük marağın və yüksək ehtiramın real əks-

sədasıdır. 

Azərbaycan dövləti müstəqillik dövründə də böyük Ģair Ġmadəddin Nəsimi 

irsinin tədqiqi, nəĢri və təbliği istiqamətində məqsədyönlü və ardıcıl siyasət 

həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin qayğısı ilə 

2017-ci ilin may ayında Ġmadəddin Nəsiminin vəfatının 600 illiyinin Parisdə 

UNESCO-nun baĢ iqamətgahında beynəlxalq səviyyədə təntənəli surətdə qeyd 

edilməsi bu qüdrətli sənətkarı dünyaya tanıtmaq istiqamətində yeni səhifə 

açmıĢdır. Prezident Ġlham Əliyevin "Böyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin 

650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında”kı 15 noyabr 2018-ci il tarixli 

Sərəncamı böyük mütəfəkkir Ģairə dövlət səviyyəsində bəslənən yeni və yüksək 

münasibəti aydın surətdə ifadə edir. Dövlət rəhbərinin mühüm tarixi əhəmiyyətə 

malik olan sərəncamında Ġmadəddin Nəsiminin Ģəxsiyyətinə və irsinə verilən 

aĢağıdakı böyük qiymət bu görkəmli mütəfəkkir sənətkarın bənzərsiz sənətinin 

mahiyyətini və miqyasını dolğun Ģəkildə əks etdirir: "Nəsimi dünya poeziyasının 

ən kamil nümunələri sırasında diqqətəlayiq yer tutan əsərlərində daim insanın 

əzəmətini, insani məhəbbəti və Ģəxsiyyətin azadlığını tərənnüm etmiĢdir. Anadilli 

Ģeirin humanist ideyalarla, yeni məzmun, deyim tərzi və bədii lövhələrlə daha da 

zənginləĢməsində unudulmaz Ģairin misilsiz xidmətləri vardır. Nəsiminin 

mənbəyini xalq ruhundan almıĢ parlaq üslubu orta əsrlər Azərbaycan dilinin 

məna imkanlarını bütün dolğunluğu və rəngarəngliyi ilə əks etdirir. Sənətkarın 

yaradıcılığı bir sıra xalqların bədii-ictimai fikrinin inkiĢafına qüvvətli təsir 

göstərmiĢdir”. 
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Prezident "Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilin "Nəsimi ili” kimi elan 

edilməsi haqqında” 11 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ölməz sənətkarın 

həyatı və yaradıcılığının, həmiĢəyaĢar ideallarının daha geniĢ miqyasda və elmi 

əsaslarla tanıdılmasına və təbliğ edilməsinə geniĢ meydan açır. Eyni zamanda, 

mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olan Prezident sərəncamı yeni nəsillərin dönməz 

məslək və əqidə nümayiĢ etdirən qüdrətli sənətkarı nümunəsində tərbiyə edilib, 

azərbaycançılıq ruhunda formalaĢdırılmasına göstərilən böyük dövlət qayğısının 

əməli ifadəsidir. Bütün bunlar həm də böyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsimi 

mövzusuna elm, ədəbiyyat və incəsənətin bütün istiqamətlərində yenidən qayıdıĢ 

baxımından qarĢıya yeni vəzifələr qoyur. 

Cəmi bir neçə ay bundan əvvəl, 2018-ci ilin sentyabr ayında Bakı 

Ģəhərində və ġamaxıda keçirilmiĢ Nəsimi Ģeir, incəsənət və mədəniyyət festivalı 

Nəsimi sənətinin ölməzliyini bir daha sübut etməklə bərabər, həm də bu zəngin 

bədii irsin tədqiqat və təbliğat baxımından geniĢ imkanlara malik olduğunu 

nümayiĢ etdirmiĢdir. Festivalın dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiĢ elm, 

ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin iĢtirakı ilə keçirilməsi, tədbirlərin Bakı Ģəhəri 

ilə yanaĢı Ģairin vətəni ġamaxı Ģəhərini də əhatə etməsi Ġmadəddin Nəsimini 

Azərbaycana və cahana bəxĢ etmiĢ bu qədim diyarın özünün böyük oğlu 

qarĢısında mənəvi borcunu ifadə edən möhtəĢəm hesabat olmuĢdur. Xüsusən, 

Azərbaycan dövlətinin rəsmi dəvəti və himayəsi ilə Ġmadəddin Nəsiminin 

Ģəcərəsindən olub, hazırda Suriyanın Hələb Ģəhərində yaĢayan və Nəsimi 

soyadını davam etdirərək yaĢadan, Hələbdəki Seyid Ġmadəddin Nəsimi 

məqbərəsinin mühafizi Məhəmməd Cövdət Nəsiminin və onun mənsub olduğu 

ailənin digər üzvlərinin Nəsimi tədbirlərində iĢtirakının təmin edilməsi, onların ata-

baba yurdu ġamaxı Ģəhərini ziyarət etmələrinə Ģərait yaradılması, ġamaxı 

qəbiristanlığında böyük sənətkarın qardaĢı ġahxəndanın bu günə qədər qorunub 

saxlanılmıĢ məqbərəsi ilə tanıĢlığı mühüm əlamətdar hadisəyə çevrilmiĢdir. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 

Ġnstitutunun 23-24 iyun 2017-ci ildə "Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün” adlı 

beynəlxalq konfrans keçirməsi və həmin elmi tədbirdə Azərbaycanla yanaĢı 

Rusiya, Hindistan, Türkiyə və Gürcüstan alimlərinin məruzələrlə çıxıĢ etmələri 
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Nəsimi irsinin tədqiqinə müstəqillik dövrü iĢığında yenidən qayıdıĢ sahəsində 

mühüm bir addım olmuĢdur. 2018-ci ilin noyabr ayında Ġmadəddin Nəsimi ilə 

əlaqədar Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva Ģəhərində keçirilmiĢ geniĢ 

elmi-mədəni tədbirlər, xüsusən, Moskva Beynəlxalq Münasibətlər Ġnstitutunun 

binasında ölməz sənətkarın büstünün açılması onun yeni tarixi Ģəraitdə dünya 

Ģöhrətinin təntənəsini göstərən mühüm hadisə olmuĢdur. 

Bütün bunlarla bərabər, imzalanmıĢ sərəncamları Azərbaycan alimləri və 

yazıçılarından, incəsənət xadimlərindən daha sanballı əsərlər yaratmağı tələb 

edir. Çünki Nəsiminin həyatı və yaradıcılığı azərbaycançılıq ideyalarını, 

vətənpərvərlik və mənəvi bütövlük tərbiyəsini diqqət mərkəzinə çəkmək üçün 

tükənməz imkanlara malikdir. Etiraf etməliyik ki, Nəsimiyə həsr olunmuĢ bədii və 

elmi əsərlərin yaradılması sahəsində son yarım əsr ərzində yaranmıĢ boĢluğun 

aradan qaldırılması üçün çox iĢ görülməlidir. Xüsusən, Ģairin zəngin irsi tam 

halda çap olunaraq Azərbaycan oxucularına çatdırılmalıdır. Doğrudur, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 

Ġmadəddin Nəsiminin "SeçilmiĢ əsərləri” böyük tirajla nəĢr edilib ölkə miqyasında 

bütün kitabxanalara göndərilmiĢdir. Son vaxtlarda professor Qəzənfər PaĢayevin 

yenidən təkmilləĢdirilmiĢ Ģəkildə nəĢr etdirdiyi Nəsiminin Ġraq divanı və naməlum 

Ģeirləri, AMEA Əlyazmalar Ġnstitutunda əldə olunmuĢ yeni əlyazma nüsxələri 

Ģairin irsinin toplanması və nəĢri iĢinə daha geniĢ miqyasda bir daha qayıtmağın 

zəruriliyini nəzərə çarpdırır. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan elmi Nəsiminin tədqiq olunmasına bir daha baĢ 

vurmağa borcludur. Ġmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuĢ professor Mirzağa 

Quluzadənin "Böyük ideallar Ģairi” monoqrafiyası 1973-cü ildə, 45 il bundan əvvəl 

yazılmıĢdır. Ötən dövr ərzində əldə edilən yeni əlyazmaları, ədəbi-tarixi sənədlər 

və xüsusən ölkəmizin dövlət müstəqilliyi qazanması ilə əlaqədar dəyiĢən zaman 

Nəsiminin dövrü və həyatını, zəngin irsini, sənət ənənələrini bütün reallıqları ilə 

birlikdə dərindən və əsaslı Ģəkildə tədqiq edib meydana qoymağı tələb edir. 

Həmin istiqamətdə AMEA Ədəbiyyat və ġərqĢünaslıq institutlarında aparılan 

elmi-tədqiqat iĢlərinin miqyası geniĢləndirilməli, nəzəri səviyyəsi 

dərinləĢdirilməlidir. Ġmadəddin Nəsimi haqqında xarici dillərdə tanıtma kitablarının 
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hazırlanıb çap olunmasına böyük ehtiyac var. Eyni zamanda, Ģairin əsərlərinin 

xarici dillərə tərcümə edilib, kitab halında nəĢr olunması dövlət sərəncamlarının 

və yeni zamanın qarĢımıza qoyduğu zəruri tələblərdəndir. Bundan baĢqa, 

Nəsiminin həyat və yaradıcılığının ali və orta məktəblərdə tədrisi, dərsliklərdə 

tutduğu yer məsələlərinə də yenidən qayıtmağa borcluyuq. 

Bütün dünya bu reallığı bir daha bilməlidir ki, Ġmadəddin Nəsimi cahana və 

zamana sığmayan, əbədiyaĢar Azərbaycan Ģairidir. 

Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatı və ictimai fikri qarĢısındakı böyük xidmətləri 

ilə ölməzlik qazanmıĢ qüdrətli sənətkardır. 

Ġmadəddin Nəsiminin ölməz irsi Azərbaycan xalqının milli-mənəvi varlığının 

və böyük ideallarının, duyğu və düĢüncəsinin zəngin və tükənməz xəzinəsidir. 

Azərbaycan xalqı məhz həmin möhkəm milli-mənəvi dayaqlar və davamlı böyük 

ənənələr əsasında zaman-zaman formalaĢma və dirçəliĢ mərhələləri keçərək, 

indiki yüksək inkiĢaf səviyyəsinə gəlib çatmıĢdır. 

Möhtərəm Prezident Ġlham Əliyevin imzaladığı mühüm sərəncamların 

iĢığında biz, Azərbaycan alimləri və yaradıcı ziyalıları elan olunmuĢ "Nəsimi ili”nin 

ölkəmizdə klassik ədəbi-mədəni irsin, görkəmli ədəbi-tarixi Ģəxsiyyətlərimizin, 

böyük mütəfəkkirlərimizin, xüsusən də Ġmadəddin Nəsiminin həyatı və 

fəaliyyətinin öyrənilməsi, xalqa çatdırılması, böyük dönüĢ ilinə çevrilməsi üçün 

çox iĢ görməli, bütün qüvvələri səfərbər etməliyik. 

Azərbaycan Respublikasının xalq Ģairi Qabilin "Nəsimi” poemasından 

gətirdiyimiz aĢağıdakı misralar böyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin 

ölməz sənətinə bəslənilən tükənməz məhəbbəti dərin mənası ilə ifadə edir: 

 

Sinəm qalxıb-enir ümmanlar kimi, 

Seyrinə daldıqca bu xoş səhərin. 

 

Gün kimi qalxırsan, babam Nəsimi, 
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Yaqut qübbəsindən sonsuz göylərim. 

 

Axı kim deyir ki, bizdən uzaqsan, 

Çox da görünmürsən göz qabağında. 

 

Sən qövsi-qüzehsən, parlayacaqsan 

Sənət göylərinin sonsuz tağında. 

 

Bayrağa çevrildin, qanlı bayrağa, 

Axıb üz-gözünü örtdükcə qanın. 

 

Elə bil boylanıb baxdın uzağa, 

Uzaq sabahına Azərbaycanın! 
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Səadət ġıxıyeva, 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA)  

Akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun  

aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

 

NƏSĠMĠNĠN ĠRFANĠ GÖRÜġLƏRĠ 

 

 

  Hələ sağlığından etibarən fikir dünyası və söz sənəti ilə çağdaĢlarının 

diqqət mərkəzində duran, onları düĢündürən və cazibə çevrəsinə daxil edən 

Seyyid Ġmadəddin Nəsiminin fəlsəfi düĢüncəsinin əsasını hürufilik və təsəvvüf 

təĢkil edir. Bununla belə, Ģairin irfani görüĢlərindən artıq, hürufiliklə bağlılığı 

müasir araĢdırıcıların tədqiqat obyekti olmuĢdur. Amma hürufiliyin bir təriqət 

olaraq ömrünü uzadan və Abbas Əzzavinin ifadələri ilə desək, onu “ölgünlükdən 

qurtaran” cəhətlərdən biri də Ģairin bəzi məqamlarda hürufiliklə də sintez etdiyi 

irfani görüĢləridir. 

Azərbaycan-türk ədəbiyyatının ən qüdrətli nümayəndələrindən biri olan 

Nəsiminin fəlsəfi dünyagörüĢündə irfan və hürufiliyin yeri sovet dövrü 

nəsimiĢünaslığında özünün elmi dəyərini ala bilməmiĢdi. KeçmiĢ sovet 

tədqiqatçılarından bəziləri yanlıĢ olaraq, bir sıra irfani anlayıĢ və simvolları da 

hürufilik kimi qəbul və təqdim etmiĢlər. Bu yanlıĢlığa isə hürufi Ģairin əsərlərində 

irfani rəmzlərə sıx-sıx müraciət edilməsi səbəb olmuĢdur. Sözügedən 

tədqiqatlarda sufi Ģəthiyyatlarından bir qismi də hürufiliyə aid olunmuĢ, hətta 

Həllac Mənsurun “ənəlhəq”i, Ġbn Ərəbinin insani-kamil anlayıĢı, həqq-təalanın bu 

aləmdəki təcəllası, insanın Allahın məzhəri olması, insanın digər məxluqat 

içərisindəki yeri, dəyəri və s. barədə ənənəvi təsəvvüfi mülahizələr hürufilik 

görüĢləri sırasında yer almıĢdır. Bu irfani anlayıĢlar səhvən hürufilik 

dünyagörüĢünün özəlliklərindən sayılmıĢ, hürufiliyin spesifik rəmzləri isə, əsasən, 

diqqətdən kənarda qalmıĢdır. Sovet tədqiqatçılarının bu təhrifləri, bir tərəfdən, 

hakim ideologiyanın dini və irfani görüĢlərə laqeyd münasibəti, digər tərəfdən, 
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həmin tədqiqatçıların hürufilik və irfana aid mənbələrə bələd olmamağından irəli 

gəlirdi. 

 

1. Nəsiminin irfan və “əhli-irfan”a münasibəti 

 

Sovet dövrü nəsimiĢünaslığında Ģairin irfan və hürufilik təriqəti ilə bağlı 

görüĢləri yanlıĢ olaraq iki fərqli mərhələ kimi öyrənilmiĢdir. Halbuki hürufilik 

Yaradan (Allah) ilə yaradılmıĢın (məxluqat) münasibətləri, yaradılıĢ aktı və s. 

barədə irfandan əsaslı Ģəkildə fərqlənən görüĢlərə malik deyildir. Orta əsrlər 

Ġslam ġərqi ədəbiyyatının, ayrıca olaraq, təsəvvüf Ģeirinin fəlsəfi əsasını mövcud 

aləmdəki varlıqların mahiyyət (“zat”) baxımından eyniliyini, Yaradanla 

yaradılmıĢın bağlılıqlarını öyrənən vəhdəti-vücud nəzəriyyəsi təĢkil edir. Vəhdəti-

vücudun nəzəri əsaslarının sistemli Ģəklə salınmasının məĢhur mütəfəkkir Ġbn 

Ərəbinin adı ilə bağlı olması məlumdur. Nəsiminin də irfani görüĢləri Ġbn Ərəbinin 

sistemləĢdirdiyi və Mövlananın duyğu dolu eĢq fəlsəfəsinin süzgəcindən keçərək 

canlılıq kəsb edən “vəhdəti-vücud” fəlsəfi-nəzəri konsepsiyası üzərində 

formalaĢmıĢdır. Ümumiyyətlə, Nəsiminin irfanla əlaqəli görüĢlərində Ġbn Ərəbi ilə 

səsləĢmələr mövcud olsa da, onun təsəvvüfi düĢüncəsi daha çox Mövlananın 

mülahizələrindən qaynaqlanmıĢdır. Mütəfəkkirin istər farsca, istərsə də türkcə 

Ģeirlərində yer alan bir çox irfani istilahlar kimi “ənəlhəq” barədəki görüĢlərində də 

bu sələfinin aĢkar təsiri hiss olunur. Bununla belə, Mövlananın təsəvvüfi mirası 

Nəsiminin bu sahədə yeganə ideya qaynağı deyildir. Sənayi, Bəqli, Əttar və 

baĢqaları ilə yaxından səsləĢmələrə də mütəfəkkir Ģairin əsərlərində təsadüf 

olunur. Burada Ģairin özünün irfan və ariflərə münasibətini də xatırlatmaq yerinə 

düĢərdi. Nəsimi, bir qayda olaraq, özünü sufi deyil, “əhli-irfan” adlandırır: 

 

Əhli-irfanəm, bilirəm xəlqi mən sima ilən, 

İttisali-həqqü batil infisali məndədir. (5, s. 476) 

 

Göründüyü kimi, mütəfəkkir Ģair insanın həqiqət elminə yiyələnməsinin 

onun simasında da əksini tapdığını bildirir. Bu qənaət Quranın “Əraf” surəsindən 

qaynaqlanır: “Onların ikisinin (cənnət əhli ilə cəhənnəm əhlinin) arasında pərdə 
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(səs, maneə) və Əraf (Cənnətlə Cəhənnəm arasındakı səddin yüksəklikləri) 

üzərində isə (savabları və günahları, xeyir və şər əməlləri bərabər olan) insanlar 

(kişilər) vardır ki, onlar hamını (cənnətlikləri və cəhənnəmlikləri) üzündən tanıyıb 

cənnət əhlinə: “Sizə salam olsun!” - deyə müraciət edərlər. Bunlar (Əraf əhli) çox 

istədiklərinə baxmayaraq, hələ ora (Cənnətə) daxil olmamış (lakin Ərafda 

günahları təmizləndikdən sonra daxil olacaq) kimsələrdir”. (“Əraf”: 46) 

Ġrfan əhlinin təkcə düĢüncəsi deyil, cəmiyyət içindəki rəftarı da onun kamilliyindən 

soraq verir: 

 

Hər kişinin sorman əslin, izzətindən bəllidir, 

Söhbəti-irfan görənlər xidmətindən bəllidir. (5, s. 440) 

 

Məlumdur ki, ərəbcə “arafə” (bilmək) sözündən olan “irfan” qnostisizm 

(gnosis – idrak) mənasında iĢlədilir. ġair türkcə divanında dönə-dönə irfanın 

həqiqət aləminə doğru aparan elm olduğunu bildirir: 

 

Ey könül, nadan qatında razını faş eyləmə, 

Əhli-irfandır bu razın məhrəmi, nadan degil. (5, s. 512) 

 

Kim ki, bildi bu siratil-müstəqimin rahini, 

Əhli-irfan olduvü bildi yəqin Allahini. (5, s. 354) 

 

Arifi-nəfs olmayınca kimsə bulmaz həqqə yol, 

Dəviyi-irfan edərsən, göstər isbatın nədir? (5, s. 461) 

 

Bibəsərdən məniyi-şövqü kamali-mərifət, 

Bixəbərdən söhbəti-irfan umarsan, nə əcəb! (5, s. 490) 

 

Gəl, arif isən qoyma, Nəsimi, dəmin əldən, 

Sən adəmi tanı, 

 

İrfan ilə qıl dünyada bazar məallah, 
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Ta qıla nəzər şah. (5, s. 524) 

 

ġairə görə, cismani olaraq, bu dünyada olan ariflərin ruhi məqamı ərafdır: 

 

Əhli-irfanın yeri mənidə çün əraf imiş, 

Çün sən ariflərdən oldun, ürfü ərafın qanı? (5, s. 343) 

 

Beləliklə, Ģair həm də poetika baxımından iĢtiqaqın maraqlı örnəklərini 

yaradır: “arif”, “əraf”, “irfan”, “ürf”... 

Nəsimiyə görə, rəbbini bilən arifin məqamı bu aləmdəki ən uca məkan 

sayılan Qaf dağıdır: 

 

Əhli-irfanın məqamı Qaf imiş, 

Arifi-rəbb arifi-əraf imiş, 

 

Bilməyən ol Qafı sözü laf imiş, 

Özünü bilən kişi sərraf imiş. (5, s. 589) 

 

Nəsiminin nəzərində arif mənəvi aləmdə də sufidən daha ali məqamdadır: 

 

Arifin sormaz hesabın ol kərimi-ləmyəzəl, 

Bu cəhətdən münfəildir sufiyi-pəşminəpuş.4 (5, s. 641) 

 

ġair “əhli-irfan” ifadəsi ilə bəzən təkcə təsəvvüfün deyil, hürufiliyin 

nümayəndələrini də nəzərdə tutur: 

 

Hürufi lövhi-məfhuzun yazılmış ayəti-həqdən, 

Anın şanında rövşəndir bəyanı əhli-irfanın. (4, s. 132) 

 

Üzün “inna fətəhna”dır, “təbarək” şəninə münzəl, 

Bu vəchi əhsəni-surət bilənlər əhli-irfandır. (5, s. 206) 
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Surətin müshəfdir, ey bədri-münir, 

Xilqətin sər ta qədəmdir dilpəzir, 

 

Əhli-irfan ol, nə əshabi-sərir, 

Bil ki, həqdir həm səmivü həm bəsir. (5, s. 581) 

 

Nəsiminin hər iki divanında sufiyə və sufiliyə ikili münasibəti müĢahidə 

olunsa da, Ģairin “irfan” və “əhli-irfan” ifadələrini istər təsəvvüf, istərsə də 

hürufiliklə bağlı Ģeirlərində yalnız müsbət mənada istifadə etməsi diqqətimizi cəlb 

etdi. Ġrfanı təqdir etdiyi aĢağıdakı beytində Ģair bu fəlsəfi-fikri axına 

mənsubiyyətini də dilə gətirmiĢdir: 

 

Gəl, ey Seyyid Nəsimi, arif ol kim, 

Cahan çün əhli-irfan mənzilidir. (4, s. 38) 

 

Bununla yanaĢı, onun əsərlərində özünün əhli-irfanın yetə bilməyəcəyi 

həqiqətlərə yiyələndiyini göstərən misralar da yer alır: 

 

Hədisi-gövhərfəşanın həqiqətdir nəhayətsiz, 

Üquli-əhli-irfanın onun hərfində heyrandır. (5, s. 206) 

 

Səkiz cənnət üzündən zahir oldu, 

Məgər sən əhli-irfan rəhbərisən. (5, s. 161) 

 

 

2. Nəsiminin poetik-fəlsəfi düĢüncə aləmində irfanın yeri 

 

 

Qeyd etməliyik ki, Nəsiminin əsərlərində Yaradanla yaradılmıĢın əlaqəsi, 

ilahi həqiqətə aparan yol, ilahi həqiqətin dərki vasitəsi, Allah və yaradılmıĢın bu 

kainatdakı mövqeləri və s. daha çox təsəvvüf baxımından Ģərh olunur. Təsəvvüf 

fəlsəfəsi yaradılıĢın sirrini, səbəbini, Yaradanın yaradılmıĢa münasibətini, yalnız 
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ali varlıq insanın deyil, bütün yaradılmıĢların Yaradana, öz əslinə qayıdıĢ istəyini 

eĢqlə izah edir. Nəsimi Ģeiri də bu cəhəti ilə təsəvvüf ədəbiyyatının ənənələrinə 

bağlanır. Bununla belə, irfani görüĢlərində ənənəviliyin qüvvətli izləri görünsə də, 

Ģair bu ənənəvi mülahizələrə hürufilik düĢüncəsi və fərdi Ģairlik qüdrəti, yüzillərin 

poetik söz sənətinin təcrübəsindən yararlanma və fitri istedadı ilə özəl rəng 

qatmıĢdır. ġairin divanında ənənədən fərqli cəhətlər və bir sıra ayrılıqlar bu 

məsələlərin qoyuluĢunda deyil, daha çox təfərrüatda özünü göstərir. (Bu barədə 

ətraflı məlumat üçün bax: 11). 

 Nəsiminin türkcə divanında hürufilik və dünyəviliklə müqayisədə daha 

əsaslı mövqeyə malik irfan onun Ģeirinin əsrarəngizliyi və məna dərinliyini təmin 

edən baĢlıca ideya qaynaqlarındandır. Mütəfəkkir Ģairin əsərlərinin əsas 

məcazlar sistemi və kod xarakterli rəmzləri, əsasən, ənənəvi irfani görüĢlər 

üzərində formalaĢmıĢdır. Burada o cəhəti də xüsusilə vurğulamaq istərdik ki, 

Nəsiminin poetik irsinin özünəməxsusluqlarından və onun yüzilliklər boyu bir 

mütəfəkkir Ģair kimi ölümsüzlüyünün əsas təminatçılarından biri də yaradıcılığının 

sirli-sehrli örtüyüdür. Bu sirliliyin mövcudluğu Nəsiminin özü tərəfindən “əsrari-

Nəsimi”, “quş dili”, “özgə lisan”, digərləri tərəfindən isə “sirri-Nəsimi” kimi 

ifadələrlə etiraf edilmiĢdir. Nəsimi poetik irsinə bir mübhəmlik gətirən, onun 

Ģeirində həm də bədii dəyər kəsb edərək “sirri”nin əsasını təĢkil edən isə 

təsəvvüf məcazları və hürufi rəmzlərinin çoxluğudur. Yüzildən-yüzilə, Ģeirdən-

Ģeirə inkiĢaf edərək, məna tutumunu geniĢləndirən və çoxsaylı təsəvvüf 

anlayıĢlarının müĢtərək leksik fondunu yaradan termin-məcazlar Nəsimi Ģeirinin 

də poetik və fəlsəfi fikri özülünü təĢkil edir. Buna baxmayaraq, mütəfəkkir Ģairin 

Ģeir sənətinin sirlərinə yiyələnmək və dərinliklərinə nüfuz etmək üçün ənənəvi, 

müĢtərək fəlsəfi-dini məzmunlu poetik deyimləri bilmək kifayət etmir. Nəsimi öz 

sirrini XXI yüzilliyin oxucusuna asanlıqla açmır. Onun zəngin fikir dünyasının 

zahiri “örtüyü” mövqeyində olan məcazların həqiqi anlamını baĢa düĢmək üçün 

Ģairin 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 Ģeirləri bir çox hallarda onun ruhi haləti və daxili 

həyəcanlarını ifadə edən əsərlərinin “açar”ı mövqeyindədir. BaĢqa sözlə, 

Nəsiminin bir Ģeirində fəlsəfi və ya fəlsəfi-poetik Ģərhini tapmıĢ ifadələri digər 
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Ģeirindəki yaxın anlayıĢları düzgün dərk edərək qavramağa imkan verir. 

Mütəfəkkirin irfani əsərlərinin bu özəlliklərinin nəzərə alınması və bu əlaqəli fikri 

xətlərin düzgün müəyyənləĢməsi isə tədqiqatçıya (yaxud oxucuya) Ģairin fikir 

dünyasına daxil olmağa, onun inandığı həqiqətləri “hicab”sız (örtüksüz) görməyə 

Ģərait yaradır. ġairin irfani fikir dünyasının “kod”larının düzgün 

müəyyənləĢdirilməsi isə onun “sirr”inin açılması deməkdir. Nəsiminin bu “kod”lar 

sistemində müasir ədəbiyyatĢünaslıqda çoxsaylı mübahisələrə səbəb olan və 

fərqli baxıĢ bucaqlarından görülüb dəyərləndirilən “iki cahan” (7; 8), “ənəlhəq” (9), 

“hicab” (13) və s. kimi məcaz-terminlər ayrıca yer tutur. 

Təsəvvüf ədəbiyyatının böyük nümayəndələri zahirən rabitəsiz, müstəqil 

kimi görünən hadisə, varlıq və anlayıĢlar arasındakı əlaqəni müĢahidə edərək, 

kainatı bir bütövün hissələri kimi görür, mövcudatda təzahür edən gözəllikləri 

“söz gözəli”ndə (“soxəni-mövzun” (Füzuli)) ifadə edirdilər. Məcazlarla zəngin olan 

təsəvvüf ədəbiyyatında müĢtərək “mistik bir dil”in (P.Səfa) mövcudluğu da nəzərə 

çarpır. Bu mənbədən qidalanan Nəsimi Ģeirində də analoji vəziyyətin təzahürü – 

leksik fondun zahiri eyniliyi müĢahidə olunur. Bu müĢtərək məcazların 

istifadəsində bir sıra deyimlərin çeĢidli irfani mülahizələrin ifadəsində iĢləkliyi ilə 

seçilməsi isə fərdi zövqün təzahürü olaraq dəyərləndirilə bilər. Bu iĢlək məcazlara 

yuxarıda xatırlatdığımız “iki cahan”, “ənəlhəq”, “hicab”, eləcə də “can”, “cahan”, 

“bəhr” və s. daxildir. Bu çoxsaylı termin-məcazların bədii dil və Ģeirə gəliĢi və 

yaranıĢının tarixini dəqiqliklə müəyyənləĢdirmək, təbii ki, olduqca çətindir və 

bəzən qeyri-mümkün olaraq görünməkdədir. Həmin anlayıĢların istifadəsində 

divan Ģeiri ənənəsindən yararlanılması, buna görə də eyni məcazların həm dini, 

həm də dünyəvi çoxsaylı yozumlara yol açması da bəlli bir həqiqətdir. Lakin bu 

anlayıĢlar içərisində neçə yüzillərdən bəri mütəfəkkir və arif Ģairləri düĢündürən, 

bir çox təzadlı düĢüncələrin yaranmasına Ģərait yaradan bir sufi termin-məcazı 

vardır ki, o konkret bir tarixi insanın adı ilə bağlıdır. Bu, “ənəlhəq” ifadəsidir və 

“Mən haqqam” (Allaham) anlamında olan bu məzacın isə müəllifi Həllac 

Mənsurdur. Qurandakı “İnni ənəllah” (“Taha”: 14) ifadəsinin təsirilə söyləndiyi 

bildirilən məcazın daĢıdığı anlam və söylənməsinin irfani-psixoloji səbəbləri 

barədə isə mütəsəvvif və araĢdırıcıların çeĢidli mülahizələri mövcuddur. 



“Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. II e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

37 

Türk təsəvvüf Ģeirində “ənəlhəq” ifadəsi ən çox Nəsimi Ģeirində təsadüf 

olunur və bədii-fəlsəfi rəmz yaradıcılığında yaxından iĢtirakı ilə seçilir. 

Azərbaycan-türk Ģeirində “ənəlhəq” ideyasını ən çox müdafiə edən Ģair də 

Nəsimidir. ġərhi və tərcüməsində bir sıra mübahisələr mövcud olan bu 

terminləĢən ifadə Nəsimi Ģeirinin leytmotivi olan kamil insan (“insani-kamil”) 

anlayıĢı ilə də yaxından bağlıdır. 

Ümumiyyətlə, Həllac Mənsurun “ənəlhəq” deyimi Nəsiminin bədii 

təxəyyülünü qidalandıran ideya mənbələrindəndir. “Könlümün Mənsuru” (aĢiq 

“mən”), “ənəlhəq” darı” (həqiqət məqamı), “meraci-zülf” (Mənsurun darı), 

“ənəlhəq” (həqiqi varlıq), “ənəlhəq” münacatdır” (cismani varlıqdan azad olmaq 

üçün yalvarıĢdır), “qeyrətli “ənəlhəq” (masivadan qurtardığı üçün bu adı alır), 

“fəryad-e Mənsur” (Mənsurun “ənəlhəq” nidası) “dövləti-Mənsur” (Mənsurun 

xoĢbəxtliyi; bu anlama Nəsiminin bir çox Ģeirlərində rast gəlinir), “darül-qürurun 

darı” (qürur evinin dara çəkilməsi; mənəmlik iddiasını məğlub etmək) kimi irfani-

bədii deyimləri buna örnək olaraq göstərə bilərik. 

Qeyd edilməlidir ki, “ənəlhəq” deyiminə yer verən mütəfəkkir Ģairlər, 

adətən, bu ifadəyə Həllac Mənsurun özü ilə əlaqədar müraciət etmiĢ və müxtəlif 

münasibət bildirmiĢlər. Dönə-dönə “ənəlhəq” ideyasına qayıdaraq onu müxtəlif 

cəhətlərdən əsaslandıran və Ģərh edən Nəsiminin Ģeiri isə bu deyimin bəzən 

Ģairin öz “mən”i ilə bağlanılması ilə seçilir. ġair bu nida ilə həqiqət sirlərini 

açmasına və üzərinə qadağa qoyulan gizli mətləbləri açıq söyləməsinə eyhamla 

deyir: 

 

Sirr, ənəlhəq rümuzunu hərdəm 

Söylərəm aşikara, sirfaşam. (5, s. 549) 

 

Göründüyü kimi, Nəsimi Ģeirində təsəvvüfün yeri barədə Е.C.V.Gibbin 

söylədikləri elmi dəyərini qorumaqdadır. O yazır ki, Nəsimi təsəvvüf ünsürünü 

yüzlərcə Ģair dostu ilə ortaq olaraq istifadə edir, burada onu digərlərindən ayıran 

xüsusiyyət Həllac Mənsura olduqca çox iĢarə və istinadlar etməsi, Allahın 

məzhəri olması iddiasıdır. Sonuncusu bütün təsəvvüf Ģeirinin təməlini təĢkil edir, 

ancaq nadir hallarda bu qədər aĢkar və açıq bir biçimdə ifadə edilir(1, s. 227). 
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3. Nəsiminin irfani termin statuslu məcazları 

 

Nəsiminin hər iki divanında irfani termin xarakterli məcazlara rast gəlinir. 

Bu ifadələrin bir qisminin Ģairəqədərki irfani ədəbiyyatda da anlam dairəsinin 

nisbi mənada darlaĢması, konkret-ləĢməsi və onlara yeni funksiya yüklənməsi 

müĢahidə olunur. Lakin Nəsimi bəzən ənənəviləĢmiĢ terminləri belə elə bir poetik 

konstruksiya və kombinasiyalarda istifadə edir ki, həmin məcazlar fərdi termin 

xarakterini alır. Belə ifadələrə aid olan deyimlərdən biri Ģairin “iki cahan”ıdır. 

“Can” (ruh) məcazı Nəsimi Ģeirində çoxanlamlı və çoxçalarlı sözlərdən 

olub, “ruh” anla-mını da verir və müxtəlif fəlsəfi-dini fikir qatları yaratması ilə 

diqqəti cəlb edir. AraĢdırmalarımız göstərdi ki, Nəsimi Ģeirində “iki cahan” (eləcə 

də “dü aləm”, “iki aləm” və s.), “canü cahan”, “kövnü məkan” kimi ifadələrin məna 

tutumu eyniyyət təĢkil edəcək qədər yaxındır. ġair bu ifadələrlə ilahi həqiqətin 

sirləri ilə dolu olan kainat – makrokosmu və dünyanın özünün tam inikasını 

tapdığı “can” – mikrokosmu nəzərdə tutur. BaĢqa sözlə, Nəsiminin məĢhur 

“Sığmazam” rədifli qəzəlinin mətlə beytində “məkana sığmaz”lıqdan söz 

açılarkən insanın cismani varlığı deyil, ruhu nəzərdə tutulur. Həmin ruh 

baĢlanğıcını götürdüyü ilahi qaynaqdan ilahi qüdrətə yiyələnir, məkana və 

zamana sığmır, yəni ilahi atributlara yiyələnir. Bu “can” böyük aləmi özündə əks 

etdirən və insan cismində yerləĢən ilahi ruhdur. 

AraĢdırmalarımız əsasında belə bir nəticəyə gəldik ki, orta əsrlər Ģeirində 

“cahan” ifadəsinin özü də üslubi baxımdan məna çalarlarına malik olmuĢdur. 

“Cahan” təklikdə iĢləndikdə yalnız bu aləm anlamını daĢıyır. “Üqba” anlamını 

vermək istədikdə isə “cahan” ifadəsinə mütləq digər bir ifadə də artırılır: “do (iki) 

(“cəhan”)”, “an (“cəhan”)”, “cəhan-e digər” və s. (ətraflı məlumat üçün bax: 7; 8)  

Əlbəttə, “can” və “cahan” ifadələrinin istər Nəsiminin divanlarında, istərsə də 

ümumiyyətlə, təsəvvüfi Ģeirdə fəlsəfi, irfani və bədii funksiyası geniĢdir. Amma 

Nəsiminin bu istilahları iĢlətməkdə məqsədi yalnız islami Ģeir ənənəsi, yaxud öz 

sələflərinin əsərləri ilə tanıĢlığının nümayiĢi olmamıĢdır, o özü də dərin 

düĢüncələrinin ifadəçisi olan, bədiilik baxımından dəyərli və çoxanlamlı yeni 

tərkiblər yaratmıĢdır. Bu ifadələrin bir qismi zahirən ənənəvi görünsə də, digər 
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ustad və mahir arif Ģairlər kimi Nəsimi də orta əsrlər Ģeir sənəti üçün bu adi 

görünən deyimlərdən poetik təxəyyülün ifadəsi, kəlmənin məzmunun 

yeniləĢdirilməsi və anlamının geniĢləndirilməsi üçün faydalanmıĢdır. Bu, fərqli 

interpretasiyalar Ģairin “ənəlhəq” deyimi kimi “iki cahan” ifadəsinin istifadəsində 

də müĢahidə olunur. 

Təsəvvüfi Ģeirdə, sırf irfani-nəzəri əsərlərdən – risalələrdən fərqli olaraq, 

cahanın yaranıĢ mərhələləri, ruhun nüzulu, cisimlə ruhun birləĢməsi 

məsələlərindən o qədər də təfsilatlı bəhs edilməmiĢdir. Bu məsələlər, adətən, 

ifadə edilən irfani fikrin dərinliyində və ədəbi deyimlərin arxa planında 

“yerləĢdirilmiĢdir”. Sufi Ģairlər üçün ruhun (“can”) bu aləmdəki (“cahan”) taleyi və 

nəsibi maraqlı olmuĢ, onlar yalnız ümumiyyətlə mücərrəd ruh barədə deyil, həm 

də daha çox öz ruhlarının halət və duyğuları barədə söz açmıĢlar. Nəsimi 

Ģeirində də eyni ənənə izlənilməklə yanaĢı, öz arif və Ģair “mən”ini ifadə, öz ruhi 

yaĢantılarını poetik söyləyiĢ qabarıq müĢahidəolunur. Ümumiyyətlə, mütəfəkkir 

Ģairin türkcə divanında “can” sözünün iki digər ifadə ilə yanaĢı, yaxud əlaqəli 

Ģəkildə iĢlədilməsinə sıx-sıx rast gəlinir. Bu ifadələrdən birincisi “cahan”, ikincisi 

isə “canan”dır. “Can” (ruh), “cahan” (bu aləm) və “canan” (həqiqi məĢuq, Allah) 

qarĢılaĢdırmasında yalnız “canan” həqiqi və əbədi varlıq, “cahan” (bu aləm) isə 

müvəqqəti və keçicidir(7, s. 331). 

Sabiq sovet dövrü nəsimiĢünaslığında təhriflərə məruz qalmıĢ irfani 

istilahlardan biri də Nəsiminin Ģeirində xüsusi və önəmli mövqeyə malik olan 

“hicab” məcazıdır. ġairin əsərlərində “hicab”sız, “pərdə”siz və s. Ģəkillərdə 

görünməyə çağırıĢın zahiri tərəfinə əsaslanan və fəlsəfi-irfani anlamını nəzərə 

almayan sovet alimləri bu Ģеirləri islami hicaba qarĢı çıxma kimi dəyərləndirərək, 

sovet ideologiyasının bu istiqamətdəki təbliğatlarında həmin əsərlərə bir ideoloji 

dayaq nöqtəsi olaraq istinad edirdilər... Halbuki Nəsiminin Ģeirində “hicab”, 

“niqab”, “sərapərdə” və s. kimi deyimlərin irfani funksiyası vardır:  

 

Aç bu sərapərdəyi, gir içəri, canə bax, 

Gör nə təccəlla qılur, pərtövi-canənə bax, (5, s. 505) 
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Məlumdur ki, irfani düĢüncəyə görə, dünya üqbanın (o biri aləm), bədən 

(“tən”, “cisim evi” və s.) isə ruhun (“can”) hicabıdır. Hafiz və Nəsimi Ģeirində bu 

anlayıĢların ifadəsi çoxluq təĢkil edir. Biz burada hər iki Ģairin divanından bir 

nümunəni yada salmaqla kifayətlənirik:  

 

یان شق م شوق و عا یچ مع ل ه ست حای ی  ن

(17, s. و ظ، خودی، حجاب خود ت یان از حاف یز م رخ  360 ) .ب

 

(Aşiq və məşuqun arasında heç maneə yoхdur, 

Sən özün özünün hicabınsan, Hafiz, ortadan qalх). 

 

Hafizin gerçəkləĢməsini arzu etdiyi imkandan isə Nəsimi artıq həyata 

keçmiĢ bir fakt kimi söz açır: 

 

Ruhi-qüds oldu Nəsiminin həqiqət sözləri, 

Varlığın tərh etdi, çünkim kəndi çıхdı arədən. (5, s. 154) 

 

Nəsiminin: 

 

Mahımın yüzündən oldu pərdə dur, 

Gəldi-həqdən ayəti-“Allah nur”. (5, s. 581) 

 

Çıxdı məşriqdən günəş, fəth etdi eşqin rəmzini, 

Pərdəsi açıldı hüsnün, dilbər oldu aşikar. (5, s. 191) 

 

Şol tamam ayın üzündən çünki rəf oldu niqab, 

Zülmətin dövranı kеçdi, zahir oldu afitab. (5, s. 22) 

 

- kimi beytlərində ifadəsini tapmıĢ “həq camalı”nı seyr anlayıĢının söyləyiĢ biçimi 

zahirdə ənənəvi irfani görüĢlərdən fərqli biçimə malikdir. Məzmunca yuxarıdakı 

beytlərlə səsləĢən Ģеirlərdə haqq camalının seyri fərdi mülahizələrdən artıq, 

hürufilik və təsəvvüfi düĢüncələrin təbii axarının məntiqi nəticəsi olaraq üzə çıxır. 
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Camalın haqqın təcəllagahı olması irfani qənaətdirsə, bu təcəllanı üzə çıxaran 

vasitələrin hərfi görüntülər (“xətt” (yazı anlamında), Quran surələri və s.) Ģəklində 

təsviri hürufilik mövqeyindən verilən yozumdur:  

 

Vəchində yazmış idi anın iyirmi səkkiz hərf, 

Хətti-bəyani-hərfü kəlam olmadan hənuz. (5, s. 71) 

 

Qaşun nun vəl-qələm, qəddin təbarək əhsən, еy dilbər, 

Mübarək nüsхədir vəchin, oхur vənnaziat andan. (5, s. 188) 

 

Orta çağ Ģeir nəzəriyyəçilərindən ġərafəddin Rami “Ənisül-üşşaq” əsərində 

Əcəm əhlinin üzə aid etdiyi məcazlar arasında “müshəf”, “səhifə” və “vərəq”i də 

qeyd edir (6, s. 84). Burada bir cəhəti xüsusilə vurğulamalıyıq ki, bu məcazların 

iĢləklik qazanması və zəngin fikir qatları yaratmasına daha çox Nəsimi Ģeirində 

təsadüf edilir. Onun Ģeirində təməli atılan ənənə sonrakı dövrlərdə türk Ģeirində 

həmin məcazlaĢmadan istifadəyə marağın artmasına səbəb oldu. Nəsiminin 

hürufilik dünyagörüĢünün təsirilə həmin obrazlılığa çeĢidli anlam çalarları 

yükləməsi və mücərrədliyin xəyali hüdudlarını geniĢləndirməsi sonrakı dövr 

Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan ədəbiyyatında üzün “müshəf”, “kitab”, 

“səhifə” (“səfhə”) və s. ilə əlaqəli istifadəsinə münbit fikri zəmin yaratdı. 

Bu məcazlaĢmada hürufiliyin dolayısı ilə, müəyyən mənada təhtəlĢüur 

Ģəkildə təsəvvüfi mülahizələri əsaslandırmaq və Ģərh etmək cəhdi də diqqətimizi 

cəlb etdi. Onlar sanki ilahi təcəllanın yerini bir qədər də “konkretləĢdirir”, onu 

insan üzündə yazılan və elə bu yazıya görə də Qurana bərabər tutduqları üz 

xəttində görürdülər. Qeyd etməliyik ki, xətlər hürufilikdən əvvəlki və sonrakı 

ədəbiyyatda da çoxanlamlı rəmz kimi iĢlədilmiĢdir. Amma hürufi Ģairlər, xüsusilə 

Nəsimi çox zaman bu simvolun yazı və kitab mənalarından faydalanmıĢlar (bax: 

10). 

Nəsiminin Ģeiri eĢq anlayıĢını ifadə baxımından divan və təsəvvüfi 

ədəbiyyatı ənənələrinə sıx bağlıdır. ġairin divanlarında təsəvvüfi eĢq anlayıĢının 

bütün çalarları ilə bədii ifadəsinə rast gəlinir. Onun Ģeirlərində ilahi həqiqət 

yolunun axtarıĢında canlı aləmin insandan baĢqa varlıqlarının da ruhu haləti, 
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aĢiqlikdə yetiĢdiyi mərtəbə və s.-dən söz açılır. YaradılmıĢın Yaradana eĢqi 

insan-aĢiqdən baĢqa, pərvanə-Ģəm münasibətində, Ģəmin yandığı zaman 

düĢdüyü vəziyyətlərlə insan-aĢiqin ruhi haləti arasındakı bənzəyiĢlərdə, 

Yaradanla arasında olan pərdəni, yəni maddi varlığını gülə-gülə tərk edən gülün 

eĢqində, dərhal səcdə edərək ruhu mövqeyində olan Ģərabdan ayrılan sürahi və 

s.-də görülür. (bax: 15) Nəsiminin bahariyyələri baĢdan-baĢa təbiətin Yaradana 

məhəbbətinin təsviri üzərində qurulmuĢdur və bu kimi əsərlər Ģairin eĢq 

fəlsəfəsinin son dərəcə səmimi və dərin hisslər, incə müĢahidələr üzərində 

formalaĢdığını göstərir. (bax: 14).  

Nəsiminin eĢqi, onun hədəfi, aĢiqlik dərəcəsi barədə elmi ədəbiyyatda çox 

müxtəlif mülahizələr irəli sürülmüĢdür. Bir sıra araĢdırıcılara görə, Ģairin 

məhəbbəti ümumiyyətlə insana yönəldiyindən bəĢəri, digər bir qrupa görə isə, 

yalnız Allaha ünvanlanmıĢ ilahi eĢqdir. AraĢdırmalarımız əsasında belə bir 

qənaətə gəldik ki, Nəsimi Fəzlullahı həqq-təalanın özü deyil, islam təsəvvüfü 

ənənəsinə müvafiq olaraq, Tanrının məzhəri saydığından onun Allaha və 

Fəzlullaha məhəbbəti eyniyyət təĢkil etmir və bir sıra fərqli özəlliklərə malikdir. 

Belə ki, Nəsiminin istər ilahi, istərsə də Tanrının məzhəri saydığı ideal insana, o 

cümlədən də Fəzlullaha məhəbbəti təsəvvüf ənənələrinə uyğun gəlsə də, onun 

hisslərini olduqca səmimi ifadə tərzi bu əsərlərə canlılıq, təbiilik və əlbəttə ki, 

fərdilik vermiĢdir. Buna örnək olaraq, Ģairin “Qandasan?” rədifli iki Ģeirindən 

aĢağıdakı mətlə beytləri göstərməklə kifayətlənirik: 

 

Canımı yandırdı şövqün, ey nigarım, qandasan? 

Gözlərim nuri, iki aləmdə varım, qandasan? (5, s. 149) 

 

Yandırdı şövqün canımı, ey dərdə dərman, qandasan? 

Canımda can sənsən, vəli istər səni can, qandasan? (5, s. 151) 

 

Təsəvvüf ədəbiyyatında eĢq, bir qayda olaraq, “əql” və “elm” sözləri ilə 

təzad təĢkil edir. Orta əsrlər ədəbiyyatında Məcnun obrazı və cünunluq anlayıĢı 

da təsəvvüfün eĢq və əqlə münasibəti əsasında yaranmıĢdır. Nəinki Azərbaycan 

divan ədəbiyyatında, eləcə də Ġslami ġərq Ģeiri və fəlsəfi traktatlarda aĢiq 
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haqqında “mülhid”, “kafir”, “divanə”, “cünun” və s. kimi epitetlərdən istifadə 

edilmiĢdir. Nəsiminin də bəzən özünü “laübalı aşiq” adlandırması bu ənənədən 

qaynaqlanır: 

 

Rindü qəllaşəm, mənə zahid demə, ey müttəqi, 

Laübali aşiqi aləmdə bədnam eyləmə. (5, s. 59) 

 

Qeyd etməliyik ki, sufilər əqli inkar edərkən, ayrıca fərdə məxsus olan əqli 

nəzərdə tuturdular. Təsəvvüfdə bir əqli-küll anlayıĢı da vardır və o, ilahiyə 

məxsusdur. YaranıĢ aktının ilk mərhələsində yer alan və ilahi əsaslı əqli-küllə isə 

münasibət müsbətdir. Bu təsəvvüfi qənaətlərin təsiri ilə Nəsimi deyir: 

 

Cuş qıldı əqli-küll, gəldi vücuda kainat 

“Kaf”ü “nun” əmrindən oldu dü cəhan yekbar məst. (18, s. 91) 

 

ġairin bütün yaradıcılığı boyu müĢahidə olunan irfani görüĢlərinin ifadə 

dairəsi yalnız mücərrəd anlayıĢlarla hüdudlanmır, bu fəlsəfi mülahizələr onun 

ümumilikdə təbiət hadisələrinin nizamı və qanunauyğunluğu, hətta novruz 

günləri, bahar fəsli barədəki Ģeirlərinin də ideya özülüdür. 

Ümumiyyətlə, Nəsimi Ģeirində bir sıra irfani deyimlərin iĢləndiyi məqam və 

daĢıdığı anla-yıĢlar göstərir ki, bu istilahlar yalnız ədəbi-təsəvvüfi ənənəyə 

bağlılığın təzahürü olmayıb, həm də fərdi ruh halı və ədəbi zövqün ifadəsi kimi də 

Ģeirə gətirilmiĢdir. AraĢdırmamız əsasında belə bir qənaətə gəldik ki, Nəsimi 

ruhun seyri, Yaradana doğru gediĢi və ilahi vüsaldan sonrakı dönüĢü və s. kimi 

bir sıra məsələlərin izahında hürufilikdən artıq irfana arxalanmıĢdır. 

Öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Nəsimi Ģeirində bir sıra anlayıĢları ənənəvi 

təsəvvüflə hürufiliyin sintezi kimi dəyərləndirmək mümkündür. Buna örnək olaraq, 

“zülf” anlayıĢının Nəsimi Ģeirindəki funksiyasını qeyd edə bilərik. Təsəvvüfdə 

“zülf”ün müxtəlif mənalarına, o cümlədən kəsrətin simvolu, ruhların məskəni 

olması və s. kimi rəmzi anlamlarına sıx-sıx rast gəlinir. “Zülf” Haqqın calal sifəti, 

onun izzətini qoruyan pərdədir, dağınıq və qara rəngdə olduğundan kəsrətin, üzü 

örtdüyündən küfrün rəmzidir. TanınmıĢ alim Süleyman Uludağın qeyd etdiyi kimi, 
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saç sevgilinin üzünü örtdüyü kimi maddi aləmdəki çoxluq və təəyyün gerçək 

üzünü (zatını) örtər (16, s. 596).  

Saçın müxtəlif vəziyyətlərinə də təsəvvüfdə xüsusi diqqət yetirilmiĢ və 

rəmzləĢdirilmiĢdir. 

Hürufilikdə isə ümumiləĢdirici “xətt” anlayıĢının tərkib hissələrindən olan 

“zülf” məcaz-tеrmin kimi bu fəlsəfi təlimin əsas ünsürlərindəndir və o, rəqəm və 

hərflərlə əlaqəli bir anlayıĢa çevrilmiĢdir. Nəsimi Ģeirində poеtik-fəlsəfi ifadəsinə 

sıx-sıx rast gəldiyimiz bu anlayıĢa örnək olaraq aĢağıdakı beyti göstərə bilərik: 

 

Müshəfi-həqdir üzün məni içində biхilaf, 

Zülfü qaşü kirpigindir ol kitabın хətləri. (5, s. 92) 

 

“Zülfü xal”, “zülfü rüxsar” cütlüyündən Nəsimi daha çox irfani, “zülfü qaş, kiprik” 

rəmzi ifadələrindən isə hürufilik ideyalarını açıqlayarkən istifadə etmiĢdir. Divan 

Ģeiri və fəlsəfi ədəbiyyatın daxili məntiqinə bir də fərdi Ģair səliqəsinin əlavəsi bu 

ifadələri nizamlayır. Bu kimi özəlliklər ədəbi zövq və Ģеir sənətinə mükəmməl 

bələdliyin göstəricisi olmaqla yanaĢı, həm də Nəsiminin hər bir təsəvvüfi anlayıĢ 

barədə aydın təsəvvürə malik olmasını və düĢüncə aləmindəki sistemliliyi 

göstərir. 

Maraqlıdır ki, Nəsiminin hürufilik təbliğ olunan Ģеirlərində “zülf” məcazı ilə 

yanaĢı, yaxud eyni bir mətn daxilində iĢləndikdə “xətt” ənənəvi irfani 

ədəbiyyatdakı anlamını (üzün zərif tük örtüyü və bu əsasda yaranan “kəsrət” 

anlayıĢı) qoruyur. Bu zaman “xətt” hürufilikdə fəlsəfi dəyər kəsb edən üzün tüklə 

örtülü cizgilərinin (qaĢ, kirpik, saç və s.) rəmzi olmaqdan çıxır. 

 

Nəticə 

 

Nəsiminin türkcə irfani məzmunlu Ģeirlərinin dəyəri özünəqədərki təsəvvüf 

ədəbiyyatının örnəklərinə dərindən və incədən-incəyə bələdliyində, ənənəvi 

olana yeni bucaq altından baxmasında və həmin fikirlərin Ģairin daha çox özü 

tərəfindən cilalanmıĢ bədii biçimli, fəlsəfi məzmunlu ifadələrlə verilməsi ilə 

müəyyənləĢir. ġairin əsərlərinin irfani əsasının Ġslami ġərq Ģeiri kontekstində 
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öyrənilməsi onun təsəvvüfi düĢüncə və poetik söz sənəti tarixindəki yerinin 

əvəzolunmazlığını, divan Ģeirinin söz fondunu zənginləĢdirməsini və irfani 

poetikanın inkiĢafındakı xidmətlərinin misilsizliyini bir daha təsdiqləyir. 

Nəsiminin qəzəllərinin ayrı-ayrı beytlərini hürufilik və ənənəvi irfani 

mülahizələri ifadə baxımdan tutuĢdurmamız nəticəsində təsəvvüfi düĢüncələrin 

aparıcı mövqedə olması qənaətinə gəldik. ġairin hətta ilk baxıĢda yeni və fərdi 

kimi nəzərə çarpan bəzi mülahizələri də irfandan təsirlənmənin nəticələridir. Bunu 

da xüsusilə qeyd etməliyik ki, Nəsiminin farsca divanındakı Ģeirlərin əksəriyyəti 

və türkcə tuyuqları daha çox hürufilik görüĢlərinin, türkcə qəzəlləri isə daha artıq 

təsəvvüfi mülahizələrin ifadə və açıqlamaları ilə zəngindir. 
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2. Şeyx Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” məsnəvisinin məşhur şərhçisi 

Lahiciyə görə, Qaf insani həqiqətin rəmzidir. Haqqın ad və sifətləri mükəmməl 

şəkildə insani həqiqətdə ifadə olunur. (2, s. 54) 

3. Tuyuğdakı “arifi-rəbb” və “özünü bilən kişi” ifadələri “Mən arəfə nəfsəhu fəqad 

arəfə Rəbbəhu” (Özünü bilən rəbbini bilir) hədisindən qaynaqlanır. 

4. Bu şeir H.Araslı tərtib etdiyi mətndə “Əlavələr” (5, s. 641) qismində verilmişdir. 

 

Qaynaqlar: 

 

1. Gibb, Е.O.Wilkinson. Osmanlı Şiiri Tarihi. C. I-II. Tercüme: Ali ÇavuĢoğlu, 

Ankara: Akçağ 

Yayınları, 1999. 

2. GöyüĢov N. Təsəvvüf anlamları və dərvişlik rəmzləri, Bakı: “Tural-Ə” 

NəĢriyyat-Poliqrafiya 

Mərkəzi, 2011. 
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3. Qurani-kərim. Ərəb dilindən tərcümə edənlər: Ziya Bünyadov və Vasim 

Məmmədəliyev, Bakı: 

AzərnəĢr, 1991 

4. Nəsimi, Ġmadəddin. İraq divanı, Bakı: Azərbaycan Dövlət nəĢriyyatı, 1973. 

5. Nəsimi, Ġmadəddin. Seçilmiş əsərləri, Bakı: Azərbaycan Dövlət nəĢriyyatı, 

1973. 

6. ġərafəddin Rami Təbrizi. Ənisül-üşşaq. Müqayisəli mətni tərcümə edən və 

nəĢrə hazırlayan: 

Nəzakət Məmmədli, Bakı: Elm və təhsil, 2012. 

7. ġıxıyeva S. “Can” və “cahan” anlayıĢlarının poetik-irfani dəyəri (Hafiz və 

Nəsimi Ģeirləri 

əsasında) (I məqalə). \\ Şərq filologiyası məsələləri (üçüncü buraxılıĢ), Bakı, 

2007, s. 275-308. 

Bakı Avrasiya Universiteti Sivilizasiya, cild 5, №4, 2016 (32) 

131 

8. ġıxıyeva S. “Can” və “cahan” anlayıĢlarının poetik-irfani dəyəri (Hafiz və 

Nəsimi Ģeirləri əsasında) (II məqalə). \\ Şərq filologiyası məsələləri (dördüncü 

buraxılıĢ), Bakı, 2009, s. 275-308. 

9. ġıxıyeva S. “Ənəlhəq” Mövlana və Nəsiminin yozumlarında. \\ Azərbaycan 

şərqşünaslığı, 2010, №1 (3), s. 18-22. 

10. ġıxıyeva S. Çoxanlamlı “xətt” məcazı. \\ Şəhriyar, 5, 12, 19, 26 noyabr 1998-

ci il. 

11. ġıxıyeva S. Hürufilik və irfani görüĢlərin müqayisəli tədqiqi (Nəsimi Ģеri 

əsasında). \\ Еlmi araşdırmalar, №1-2, 2004, s.340-358. 

12. ġıxıyeva S. Ġbn Ərəbinin hərf simvolizmi və hürufilik təlimi. \\ Şərq və Qərb: 

Ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni əlaqələr. Prof. Aida Ġmanquliyevanın 70 illik 

yubileyinə həsr olunmuĢ Beynəlxalq Ġbnül-Ərəbi Simpozyumunun materialları (9-

11 oktyabr, 2009-Bakı), Bakı, 2010, s. 291-316. 

13. ġıxıyeva S. Nəsimi Ģеirində “hicab” məcazı. \\ Azərb. ЕA-nın “Xəbərlər”i 

(ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası), №1-2, 1992, s. 15-20. 

14. ġıxıyeva S. Nəsiminin bahariyyəsi. \\ Azərbaycan-İRS, №6-7, 2001, s.120-

124. 
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15. ġıxıyeva S. Orta əsrlər ədəbiyyatında “еĢq” anlayıĢı. \\ Cahan, 1997, №2, 

s.36-39. 

16. Uludağ, Süleyman. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. Ġstanbul: Marifet Yayınları, 

1996. 
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Səadət ġıxıyeva, 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA)  

Akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun  

aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

 

SEYĠD ĠMADƏDDĠN NƏSĠMĠ: PORTRETDƏN CĠZGĠLƏR 

 

 

Nəsiminin ədəbi-fəlsəfi irsinə ümumi nəzər 

 

Seyid Ġmadəddin Nəsimi Azərbaycan ədəbi və fəlsəfi fikrinin təkcə XIV 

yüzillikdə deyil, ümumiyyətlə, bütün əsrlərboyu yetiĢdirdiyi ən böyük mütəfəkkir 

Ģairlərdən biridir. Üç dildə yazıb-yaratmıĢ Ģairlərimizdən olan Nəsiminin söz 

sənətkarlığında yetiĢdiyi zirvənin göstəriciləri onun türk və fars dillərində olan iki 

“Divan”ıdır. ġairin ərəbcə “Divan”ı olması barədə məlumatlara rast gəlinsə də, 

hələlik əlimizdə olan onun farsca “Divan”ına daxil edilən bir neçə ərəbcə Ģeiri və 

hər iki “Divan”ındakı müləmmələrdə yer verilən ərəbcə beytləridir. Qeyd etməliyik 

ki, Nəsimiyə “Müqəddimətül-həqayiq” (“Həqiqətlərin baĢlanğıcı”) mənsur əsər, 

“Ġnsan” və “Mənzumə fi məsləki-hürufiyyə” (“Hürufilik məsləki haqqında 

mənzumə”) kimi mübahisəli əsərlər də aid edilir. Bu əsərlərin sırasına Ġranda 

çapa hazırlanan daha bir əsərin – nəzmlə nəsrin növbələĢməsi ilə qələmə 

alınmıĢ “Təriqətnamə”nin də əlavə ediləcəyi gözlənilir. Sonuncu məlumatı bu 

əsərin tərtibçisi, eləcə də Ġranda Azərbaycan ədəbiyyatının yorulmaz təbliğatçısı 

olan Məhəmmədrza Kərimidən almıĢıq. 

Qeyd etməliyik ki, müxtəlif üslublarda qələmini sınasa da, Nəsimiyə Ģair və 

mütəfəkkir olaraq Ģöhrət gətirən və adını misilsiz söz sənətkarları sırasına 
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yazdıran türkcə “Divan”ıdır. O, türk fəlsəfi fikrinin divan seiri qəlibində poetik 

ifadəsini bu sahədə neçə yüzillərdən bəri ənənəsi olan ərəb və fars Ģeiri 

səviyyəsinə yüksəldib. Doğrudur, Nəsiminin əsərlərində özündən əvvəlki dövrün 

və öz dövrünün bədii-fəlsəfi fikrinin çeĢidli biçimlərdə təsirini görmək mümkündür. 

Bununla yanaĢı, Ģairin söz sənətinin bədii təxəyyüldən qidalanan cilalı poetik dili 

və analitik təfəkkürün məhsulu olan fəlsəfi-irfani tutumu onun yaradıcılığına 

təkrarsız fərdi keyfiyyət vermiĢdir. 

Mütəfəkkir Ģairin Ģəxsiyyəti ilə əlaqəli bir çox mübahisəli və ziddiyyətli mülahizələr 

mövcuddur. Ġlkin qaynaq və elmi araĢdırmalarda Nəsiminin Ģəxsiyyəti ilə 

əlaqədar təzadlı mülahizələrin təhlilinə giriĢməyərək, tarixi gerçəkliyə yaxın 

hesab etdiyimiz qənaətləri xülasə Ģəklində təqdim edirik: 

Orta əsrlər müəllifləri Ġmadəddin, Nəsiməddin, Ömər, Əli, Əbdülmənaf, Əbu Səid, 

Müslihəddin, Cəlaləddin, Hüseyn kimi adları Nəsimi ilə əlaqələndirsələr də, bu 

adlar içərisində həqiqətə ən uyğun olanı Ġmadəddindir. Bu ad Ģairin özünün 

farsca “Divan”ında “Ġmad” Ģəklində yer alır. MürĢidi Fəzlullah “Seyid Ġmad”, 

xəlfəsi Rəfii isə “Ġmadəddin” deyə ondan söz açmıĢlar. 

Çoxvariantlılıq Nəsiminin təxəllüsü ilə də bağlı müĢahidə olunur: “Seyid”, 

“Hüseyni”, “Nəsimi”, “HaĢimi”, “QüreyĢi”, “Ġbrahimi”. Halbuki QüreyĢi və Ġbrahimi 

Ģairin seyidliyinin mənĢəyi ilə əlaqədar müraciət etdiyi etnonim səciyyəli 

adlardandır və təxəllüs statusuna malik deyil. Bununla belə qeyd etməliyik ki, 

onun farsca və türkcə Ģeirlərinin məqtə beytlərində yer alan “Seyid”, “Hüseyni” və 

“HaĢimi” də Ģairin seyidliyinin mənĢəyi ilə əlaqəlidir, ikincisi isə həm də 

məzhəbinə eyhamla qəbul olunmuĢdur. Nəsiminin əsl seyidlərdən (“sadati-

səhihül-ənsab”) olması barədə qeydlərə təkcə təzkirələrdə deyil, Ģairin öz 

əsərlərində də rast gəlinir: “Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haĢimiyəm, qüreyĢiyəm...”; 

“...Övladi-teyyibinsən, həm Adəmü həm insan”; “Çün Nəsimi sirri-Ġbrahimü 

HaĢimdir bu gün...”. Nəsiminin adına əlavə olunan “Əmir” (“Mir”) epiteti də 

seyidliyi ilə bağlıdır. Nəsiminin məzhəb baxımından Ģiə olmasını özünü “imamı-

məzhəb” adlandırması, həzrəti-Əli, əhli-beyt və on iki imama məhəbbətinin poetik 

təzahürləri, mehdilik etiqadının çoxsaylı ifadələri təsdiqləyir. ġairin mükəmməl 
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mədrəsə təhsili almasının göstəriciləri onun Ġslamla bağlı dərin biliklərə malik 

olması, Ģəriət hökmləri və Quranın Ģərhlərinə yaxından bələdliyi, digər səmavi 

kitablar (Tövrat, Zəbur, Ġncil) barədə geniĢ məlumata sahib olması və s. 

amillərdir. 

Nəsiminin avtobioqrafik xarakterli bəzi Ģeirlərində mədrəsə təhsilini bitirdikdən 

sonra din xadimi kimi fəaliyyətinə iĢarələr var: 

 

Ey Nəsimi, vəz ilə çox vəz edərsən aləmə, 

Hazır ol, felin gözət kim, ömrə yoxdur etibar. 

 

Farsca bir Ģeirində isə o, alimin, yəni din xadiminin qiyafəsini qələndəri qiyafəsi 

ilə əvəz etdiyini açıq-aydın söyləyir. Nəsiminin əsərlərində özünün alim, qələndəri 

və hürufi qiyafələrinin təsviri təkcə zahiri görkəmində deyil, dünyagörüĢü və həyat 

tərzində də baĢ verən dəyiĢiklikləri əks etdirir, bir mütəfəkkir olaraq onun ömür 

yolunu gözlərimiz önündə canlandırır. Orta əsrlərdə mədrəsə təhsili 20-25 

yaĢlarda bitirildiyi üçün Ģairin təqribən həmin yaĢlarda hürufiliyə daxil olmasını 

ehtimal edirik. Çünki əsərlərindəki fraqmentlərin təhlili onun bu təriqətə daxil 

olanadək mədrəsə təhsili alması, bir müddət təhsilinə uyğun biçimdə fəaliyyəti, 

daha sonra irfan və təriqət yolunu tutması təsəvvürünü yaradır. Fəzlullahın ilk 

xəlfələrindən Əliyyül-Əla vasitəsilə cəlb edildiyi hürufilikdən əvvəl Nəsiminin 

qələndərilərdən olmasına Ģairin hər iki “Divan”ındakı Ģeirlərdə iĢarələr var: 

 

Həm mən qələndərsurətəm, fərdəm, mücərrəd, təcridəm, 

Oldum fəqirü həm gəda, həm mülkə sultan gəlmişəm. 
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Nəsimi bir sıra Ģeirlərində özünü “laübali aĢiq”, “rind”, “qəllaĢ”, “təcrid”, 

“mücərrəd” adlandırır ki, bunlar da qələndəri istilahlarındandır. ġairin “Biz ki Rum 

içində abdal olmuĢuz” misrasına əsaslanaraq, hürufilərin Anadoluda abdal-

qələndəri olaraq bilinməsi, baĢqa sözlə desək, özlərini abdal olaraq tanıtmaları 

və bir ara bu təriqətdə sığınacaq tapması qənaətinə gəlirik. ġairin qələndəri 

sözünə tez-tez müraciəti onun Anadoluya səfəri zamanı hürufiliyi təbliğində 

abdal-qələndəri çevrələrinə güvəndiyinin, eyni zamanda, hürufilərin fəaliyyətinin 

ilk dönəmlərində bəktaĢilərlə deyil, qələndərilərlə ittifaqının göstəricisi kimi 

dəyərlidir. ġair özünü qələndəri (“qələndər-e məni” - məna qələndərisi) 

adlandırdığı farsca məsnəvisində abdallarla yoldaĢ (“rəfiq”) olduğunu da dilə 

gətirir. Bu kimi detallar isə onun hürufiliyə qədər əlaqədar olduğu qələndəri 

zümrələri ilə yaxınlığı həyatının sonrakı dövrlərində də qoruduğunu göstərir. 

ġairin Hafiz ġirazini hürufiliyə dəvət etmək məqsədilə farsca yazdığı tərcibənd-

məktubda özünü “qələndər” və “mücərrəd” adlandırması onun 1386-1389-cu 

illərdə subay olduğunu göstərir. Belə ki, hürufilik 1386-cı ildə elan olunduğu, 

Hafiz ġirazi isə 1389-cu ildə vəfat etdiyindən Nəsiminin məktubunun bu illər 

arasında yazıldığı Ģübhədən kənardır. ġairin türkcə bir qəzəlində öz künyəsinin 

“Əbülfəzl” olduğunu qeyd etməsindən isə onun sonralar evlənməsi və Fəzlullahın 

adını daĢıyan bir oğlu olması qənaəti hasil olur. Lakin Nəsiminin Fəzlullahın 

qızlarından biri ilə evlənərək, onunla qohumluq telləri ilə bağlanması barədəki 

mülahizənin heç bir əsası yoxdur və hürufi mürĢidi öz “Vəsiyyətnamə”sində Seyid 

Əli deyərkən Nəsimini deyil, Əliyyül-Əlanı nəzərdə tutmuĢdur. Çünki Əliyyül-

Əladan “Seyid Əli” deyə söz açan hürufilik qaynaqlarında Nəsiminin adı “Əmir 

Seyid Nəsimi”, yaxud “Əmir Seyid Ġmadəddin Nəsimi” kimi göstərilir. 

Təxəllüsü ilə səyahətlərdə keçən ömrü bir həmahənglik yaradan Nəsimi səhər 

mehi kimi bir yerdə qərar tuta bilməmiĢdir. Onun müxtəlif niyyətlər ilə üz tutduğu 

ölkə və Ģəhərlərin təxmini siyahısı belədir: ġiraz, Ġsfahan, Bursa, Bakı, Ġraq (eləcə 

də Bağdad), Rum, o cümlədən MaraĢ, Ankara, Toqat, Əntəp (indiki Qaziantep), 

Ərzincan (Kəmax qalasına xitabı bunu təsdiqləyir) və nəhayət, Ģairin sonuncu 

“duracaq yeri” (Nəsimi) olan Hələb. Ərəbcə mənbələrdə Nəsiminin Hələbdə 
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hürufi Ģeyxi kimi fəaliyyəti barədə verilən bilgilər onun öz əsərlərində 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 gediĢi, orada hürufi Ģeyxi kimi fəaliyyəti, nəhayət, bu fəaliyyətin 

nəticəsi olaraq öldürülməsi hansısa bir təsadüflə bağlı deyildi. Onun edam 

olunması haqqında fərman verən Misir sultanı ġeyx əl-Müəyyəd (əl-Məlik əl-

Müəyyəd ġeyx əl-Mahmudi) dini təəssübkeĢlik adı altında özünün siyasi 

mövqeyini möhkəmləndirmək məqsədini güdürdü. Belə ki, Misir sultanına qarĢı 

uzun müddət mübarizə aparan və Nəsimi barədə verilən ölüm hökmündə adı 

çəkilən Zülqədərli Əli bəy 1417-ci ildə – məhz Nəsiminin öldürüldüyü ildə – 

bağıĢlanılmasını xahiĢ edən və itaətini bildirən məktubla ġeyx əl-Müəyyədə 

müraciət etdi. Həmin fərmanda adı çəkilən digər Zülqədər bəyi Nəsrəddin isə 

1419-cu ildə Misir sultanı ilə birlikdə Ramazanoğullarına qarĢı vuruĢdu və sultan 

Qəstomoniyyəni (Kastamonu ərazisi) ona bağıĢladı... 

Bu istiqamətdə apardığımız tədqiqat hürufiliyin ictimai-dini əsasları üzərində 

qurulacaq dövlətin, arxalanacaq siyasi haminin axtarıĢları uğrunda Nəsiminin fəal 

mübarizəsini, hətta bir sıra hadisələrə istiqamətverici rolu öz üzərinə götürməsini 

onun faciəli ölümünün baĢlıca səbəbi kimi düĢünməyə əsas verir. Həyatı 

ziddiyyətlərlə dolu olan Nəsimi ilə bağlı daha bir təzadlılıq onun faciəli aqibəti və 

ölümündən sonra baĢ verən hadisələrdə özünü göstərir: çərkəz məmlüklərindən 

olan Misir sultanı ġeyx əl-Müəyyəd (1421-ci ildə ölüb) Nəsiminin ölüm hökmünü 

imzaladığı halda, digər Misir sultanı və çərkəz məmlüklərinin sonuncularından 
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olan Qansuh əl-Quri (Qavri) (1516-cı ildə ölüb) öz qələbəsi Ģərəfinə Nəsiminin 

məqbərəsini bərpa etdirir. Bu isə özü də türkcə “Divan” yaratmıĢ sultanın 

hürufiliyə meylindən artıq, onun Nəsiminin Ģəxsiyyətinə ehtiramının göstəricisidir. 

Kim bilir, bəlkə də bu sultan həlledici döyüĢdən əvvəl ağ paltarlı Nəsimini 

yuxusunda görmüĢdü... (Hələbdə son illərədək yaĢayan bir rəvayətə görə, 

Nəsimini ağ paltarda görmək xoĢ xəbər müjdəsidir... Burada Xacə Əhməd Yəsəvi 

və Əmir Teymur ilə bağlı bir rəvayəti də analoji hadisə kimi xatırlamaq yerinə 

düĢərdi. DöyüĢlərdən birindən əvvəl Əmir Teymur yuxusunda Əhməd Yəsəvini 

görür və kəramətləri ilə məĢhur olan bu sufi əmirin qələbə çalacağını xəbər verir. 

Həqiqətən də qələbə ilə nəticələnən döyüĢdən sonra Əmir Teymur Əhməd 

Yəsəvinin məqbərəsini təmir etdirir). 

 

Hürufi Nəsiminin fərdiyyəti 

 

Nəsiminin ədəbi və bədii-fəlsəfi irsinə bənzərsiz fərdi sima verən hürufilik 

dünyagörüĢüdür. Hərf, say, səs və söz mistisizmindən bəhrələnməklə sufilik və 

Ģiəliyin sintezini yaradan bu fəlsəfi fikir cərəyanına mənsub olanlar özlərini ilk 

dövrlərdə daha çox “əhli-Fəzl”, “əhli-həq”, “dərviĢan-e halalxor-o rastquy” (halal 

yeyən və doğru danıĢanın dərviĢləri), “ərbabi-Fəzl” adlandırmıĢlar. Nəsimi 

Ģeirində də “hürufi” anlamında “əhli-Fəzl” ifadəsi yer almaqdadır. Ərəbcə “hərflər” 

demək olan “hüruf”dan törəmiĢ “hürufilik” adı isə təriqətin öz nümayəndələri 

tərəfindən çox zaman rəğbətlə qarĢılanmamıĢdır. Hətta “hürufi” adının yaratdığı 

mənfi duyğular o qədər güclü olmuĢdur ki, XVII yüzilliyə aid bir məktubun müəllifi 

– hürufilik təriqətinə mənsub miri-ələm Cəlal bəy “hürufi” adlandırılmasına etiraz 

edir: 

 

Əhli-həqqə hürufidir dersən, 

Sən ki elmi-lədundə qasirsən. 
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...Həmdülillah əqidəmizdir xub, 

Hərfi-Qurana olmuşuz mənsub. 

 

Fəzlullahın daha çox “Quran”dakı hürufi-müqəttəat və mübhəm ifadələrin, eləcə 

də islamda xüsusi dəyər verilən sayların (namazdakı rükətlərin sayı və s.) izahı 

üzərində qurulan mülahizələri sonralar onun xəlfələrinin hərflərə ifrat meylinə 

çevrildi. Bu mənada Fəzlullahın hürufiliyi ilə onun müridlərindən olan Nəsiminin 

hürufiliyi arasında bir sıra fərqli məqamları da müĢahidə etmək mümkündür. 

Fəzlullahın hürufiliyin fəlsəfi-nəzəri əsaslarını təqdim etdiyi “Cavidannamə” 

Nəsiminin bir sıra Ģeirlərinin açılıĢına yardım edirsə də, Ģairin ilk baxıĢda 

hürufilikdən təsirlənmə kimi görünən əsərlərinin bir qismi Quran təfsirləri və 

təsəvvüfdən qaynaqlanan ideyaların poetik-fəlsəfi ifadələridir. Nəsimi hürufiliyin, 

təbii ki, bütün ideyalarını nəzmə çəkməyib və onun Ģeirində ən qabarıq müĢahidə 

olunan cəhətlər Quran surələri və insanın surəti arasındakı bənzərlik, kainat, 

Quran və insanın mahiyyət baxımından harmoniya təĢkil etməsi istiqamətində 

axtarıĢ cəhdləri və məntiqi qənaətləridir. Təsəvvür aydınlığı 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 ilə bağlı Ģeirlərinin böyük əksəriyyəti Fəzlullahın 

Ģəxsiyyətinə pərəstiĢ üzərində qurulub. Məhz təbliğat niyyətini daĢıdığı üçün 

Nəsiminin Ģeirlərində Fəzlullahın Ģəxsiyyəti həyati, bəĢəri cizgiləri ilə deyil, 
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tamamilə ideallaĢdırılmıĢ bir Ģəkildə tərənnüm olunub. Nəsiminin əsərlərində 

onun həyatda tanıdığı Fəzlullah ilə Ġsa peyğəmbər, yaxud Həllac Mənsur 

obrazlarının təsvir və təqdim üsulunda əsaslı bir fərq hiss olunmur. Azsaylı 

istisnalara Ģairin özünün səbirsizliyinin, mürĢidinin isə təmkinliyinin ifadəçisi olan 

beytini (“Dilbər aydır: Ey Nəsimi, səbr qıl, etmə fəğan // Mən bu gün səbr 

eyləsəm, danla fəğanı neylərəm”) örnək olaraq göstərmək olar. Halbuki 

Nəsiminin “Divan”larına, xüsusilə türkcə əsərlərinə səpələnmiĢ bəzi məlumatlar 

bioqrafik xarakterlidir və Ģairin özünə aid real cizgilərin ifadəçisidir. O, dalğın 

görkəmli, kəpənək (yapıncıya bənzər geyim), əba, Ģal geyimli, bəzən qəzəbli və 

kinli, bəzən yumor dolu, bəzən olduqca bədbin, bəzən olduqca nikbin, amma 

bütün hallarda qəlbində Tanrı sevgisi, səmimi etiqadı olan canlı insandır. Burada 

belə bir müqayisə aparmaq da yerinə düĢərdi ki, Mövlana öz “Divan”ında çox 

vaxt özü ilə mürĢidi ġəms Təbrizi arasındakı fərqliliyin aradan çıxması 

mənasında Ģeirlərini ġəmsin adından qələmə alır. Lakin Nəsiminin Ģeirlərində 

onun Fəzllə özünü eyniləĢdirməsinə rast gəlinmir. Fəzlullah Allahın özü deyil, 

onun Yer üzündə, bu dünyada xəlifələri sayılan övliya və kamil insanlar kimi vəsf 

edilir. Nəsimi heç bir Ģeirində Fəzlullahı kainatın yaradıcısı hesab etmir, onu 

sadəcə bu dünyada “yarın bədəli” (burada: ilahi məĢuqun Yer üzündəki əvəzi) 

saydığını bildirir. Həmin düĢüncə isə öz əsasını Qurandan götürür. Belə ki, bu 

sonuncu səmavi kitabda Adəmin – ilk insanın Allahın caniĢini, xəlifəsi hesab 

olunması (bax: “Bəqərə”: 30) açıq ifadə edilmiĢdir. Hürufilərə görə, Fəzlullah həm 

də həzrət Adəmin ruhunun daĢıyıcısıdır. 

Nəsiminin Fəzlullaha, eləcə də Mövlananın ġəmsə məhəbbəti bu əsasda – Ġslami 

və irfani düĢüncə kontekstində öyrəniləndə öz həqiqi dəyərini ala bilər. Bu tərzdə 

məhəbbət öz baĢlanğıcını təsəvvüf fəlsəfəsindən götürür: vəli (kamil insan) 

həqiqətə və Haqqa ən yaxın insandır, qəlbən saflaĢaraq həqqin təcəlligahına 

çevrildiyi və Haqqa qovuĢduqları üçün onlar “həqqin məzhəri” adlandırılmıĢlar. 

Nəsimi də eyni düĢüncənin təsiri ilə deyir: 

 

Kim ki, əsrari-Nəsimi bilmədi, 
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İzzəti-fəzli-Nə’imi bilmədi, 

Divi-dun oldu, əzimi bilmədi, 

Məzhəri-zati-qədimi bilmədi. 

 

Nəsiminin arif Ģəxsiyyəti 

 

Nəsiminin əsərlərində onun hürufi dərviĢ və haqq aĢiqi obrazları ilə yanaĢı, bir də 

arif Ģəxsiyyətinin cizgiləri qabarıq nəzərə çarpır. Hətta hürufilik ideyalarını təbliğ 

etdiyi Ģeirlərində də Nəsimi özü və məsləkdaĢlarının “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 həmahəngliyi hərf və saylar 

vasitəsilə izaha üstünlük verirdilər. Son nəticə etibarilə bu üsulla maddi aləmin 

qeyb aləmi ilə əlaqəsi, adi gözlə görünməyən gizli qanunauyğunluqlar, baĢqa 

sözlə, ilahi nizamın mövcudluğu əsaslandırılırdı. Aləmül-qeyb, Allah və ruh 

haqqındakı qənaətlərdə, insan və kainatın yaranıĢı barədəki mülahizələrdə isə 

hürufiliyin qaynağı vəhdəti-vücud fəlsəfəsidir. Hürufilik də vəhdəti-vücudun 

baĢlıca müddəalarını müdafiə edir, Yaradanla yaradılmıĢın əlaqəsini qəbul edirdi. 

Bu mənada ariflər və hürufilər arasında ciddi fikir ayrılığı yoxdur. Doğrudur, bir 
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sıra təfərrüatlar və fikri ifadə tərzində hürufilik və irfan arasında bəzi ayrılıqlar 

tapmaq mümkündür. Lakin bu fərqlər həmin ideyaların mahiyyətini dəyiĢdirəcək 

həddə deyildir. Ayrıca araĢdırma mövzusu olan bu bəhsə aid bir-iki nümunə 

göstərməklə kifayətlənəcəyik. Saç (“zülf”, “cə’d”...) təsəvvüf ədəbiyyatında 

çoxluğun rəmzi, ruhların məskəni və s. kimi anlamlar daĢıyır və bu zaman o, 

gerçək varlığı gizləyən bir örtük mövqeyindədir. Hürufilikdə isə “xətt”, o cümlədən 

saç hərf və say mistisizminin baĢlıca ünsürü və dayaq nöqtəsidir. Bu zaman o, 

əksinə, mahiyyəti üzə çıxaran əlamət və vasitə kimi nəzərdə tutulur. Lakin bu 

kimi ayrılıqlar və fikrin özülünü saxlamaqla qəlibini dəyiĢdirmələr, bir sıra 

azərbaycanlı müəlliflərin etdiyi kimi, təsəvvüf və hürufiliyin arasına sədd çəkmək 

və hətta onları qarĢı-qarĢıya qoymaq üçün əsas vermir. Nəsiminin, hürufiliyi ən 

qabarıq ifadə etdiyi əsərlərində belə, təsəvvüfi düĢüncə tərzinin hakimlik və 

istiqamətvericiliyi müĢahidə olunur. Hürufi və arif Nəsiminin dünyanı dərk və 

izahetmə üsulunda ayrılıqdan çox bu ideyaların mahiranə sintezi görünür. 

Nəsiminin farsca “Divan”ında irfani ideyalar, Əttar və Mövlana yaradıcılığında 

olduğu kimi, çox zaman aĢkar təlqini xarakter daĢısa da, Ģairin türkcə “Divan”ında 

bu mülahizələr daha çox bədii təxəyyülün ilham mənbəyidir və çox zaman poetik 

düĢüncənin bədii ideyalar axınına tabe olur. 

Digər təsəvvüf Ģairləri kimi Nəsimi də, adətən, ağıl ilə eĢq, alim ilə arifi sıx-sıx 

qarĢılaĢdırmaqda, ikincilərə üstünlük verməkdədir. Amma mütəfəkkirə görə, alim 

qeyb aləminin sirlərini (“lədün elmi”) bildikdə onun mövqeyi ariflə eyniləĢir: 

 

Çün min lədün elminə ol olmadı alim, ey fəqih, 

Əhli-nəzər önündə ol bir cahili-hirman gəlir. 

 

ġairin “can elmi” (ruh elmi) termini də bu kontekstdə maraq doğurur: 
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Can elmini bu hücrədə təhsil edəməzsən, 

Adəm biki bil, cisminə sən can olamazsan. 

 

Nəsimi istər türkcə, istərsə farsca “Divan”ında Ġslami ənənədən çıxıĢ edərək, 

qeyb aləmində mələklərin Adəmə öyrətdiyi elmdən və irfani anlayıĢ olan elmül-

yəqindən də söz açır. O, ümumiyyətlə, insanları elmi biliklərinə görə təqribən belə 

qruplaĢdırır: əhli-mədrəsə, əhli-nəzər, əhli-vəhdət, əhli-fəzl. 

 

Nəsimi yaradıcılığında eĢq anlayıĢı 

 

Nəsiminin hər iki “Divan”ında təsəvvüfün eĢq anlayıĢının ən incə məqamları ilə 

bədii-fəlsəfi ifadələrinə rast gəlinir. Onun Ģeirində ilahi həqiqətin yolunun 

axtarıĢında canlı aləmin insandan baĢqa varlıqlarının da ruhi haləti, aĢiqlikdə 

yetiĢdiyi mərtəbə və s. söz açılır. Yaradanın aĢiqləri yalnız insanla 

məhdudlaĢmır, Ģəm, gül, sürahi və s. real aləmdə aldığı bir sıra vəziyyətlərdə 

aĢiqliyin əlamətləri görülür. Nəsimi: 

 

Gül kimi gülə-gülə, gəl, aradan pərdə götür 

Ki, yüzin görməginə dideyi-giryan susadı. 

 

“Gül kimi gülə-gülə budağın ucundan düĢdük // Can bağıĢlayan o Ģaha da canı 

verdik” söyləyən Mövlanə kimi Nəsimi də gülün “xəndan” olmasını onu cismani 

məhvə doğru yönəldən və ilahi vüsala yaxınlaĢdıran bir hal kimi təsvir edir. 

Nəsiminin Ģeirində daha yüksək bədii dəyər kəsb edən bu motivə maddiliyin 

rəmzi olan “pərdənin götürülməsi” deyimi də əlavə edilərək, ikiliyin öz yerini 
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vahidə verməsi bildirilir. (Digər qəzəlində Nəsimi deyir: “Mənligin rəf’ olmayınca, 

aradan getməz hicab”). Göründüyü kimi, Nəsimi yuxarıdakı beytdə “gül” obrazı 

vasitəsilə saliki ilahi həqiqətə doğru aparan yolun təsvirini vermiĢdir. 

Nəsiminin bahariyyələri baĢdan-baĢa təbiətin Yaradana məhəbbətinin təsviri 

üzərində qurulub. ġairin son dərəcə səmimi yaĢantıları və dərin hissləri onun eĢq 

fəlsəfəsi ilə qovuĢaraq, əsərlərinə bir canlılıq verib. Bahariyyələrində çəmənləri 

əlvan rənglərə boyayan bahar çiçəklərinin tamaĢasına səsləyən Ģair 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, göstərmiĢ bu aləmdən”. Təbiət onun Ģeirlərində həm 

dünyəvi, həm irfani anlamda keçid mövqeyində olsa da, xəyali deyil, gözəllikləri 

ilə mövcuddur. ġairin qəzəllərindən birində deyildiyi kimi, “mövcud aləm həm 

zatdır, həm də sifat”. 

Qeyd etməliyik ki, Nəsiminin məhəbbətlə bağlı poetik bəhslərini, eĢqini tamamilə 

sufiyanə eĢq kimi qiymətləndirənlər olsa da, türk fəlsəfi-bədii düĢüncə tərzinin 

əvəzsiz poetik örnəklərini yaradan Ģairin lirikasının müəyyən bir qismini 

tərəddüdsüz olaraq dünyəvi aĢiqanə Ģeirlərə aid etmək mümkündür. Həmin 

Ģeirlərdən ikisinin mətlə beytini aĢağıda qeyd etməklə kifayətlənirik: 

 

Alinə vermişəm könül, ali çoq alə düşməsün, 
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Yanağunun qızılgülü üstünə jalə düşməsün. 

Ey yanağından xəcil gül laleyi-həmra ilən, 

Qanımı tökdü gözün hər ləhzə bir sevda ilən. 

 

ġairin bu kimi dünyəvi əsərlərində fikrin bədii ifadəsi olduqca zərif və oynaqdır, 

duyğular isə canlı, təbii və səmimi poetik inikası ilə heyrət doğurur. Bununla belə, 

Nəsimi Ģeirində ənənəvi irfani eĢq anlayıĢına daha artıq yer ayrılmasını da xüsusi 

vurğulamalıyıq. ġairə görə, “AĢiqi-sadiq oldurur həq yoluna Ģəhid ola…” 

Ümumiyyətlə, Nəsiminin çoxyönlü eĢq anlayıĢını xülasə Ģəklində bu cür 

dəyərləndirmək olar: 

-dini məzmunlu eĢq (həzrət Məhəmməd, həzrət Əli və imamlara məhəbbət və 

rəğbətin ifadəsi); 

-irfani eĢq (kainatdakı bütün varlıqların, o cümlədən yaradılmıĢın alisi olan 

insanın Allaha məhəbbətinin ifadələri); 

-hürufilikdən qaynaqlanan eĢq (irfani eĢqdə olduğu kimi, Allaha və onun yer 

üzərində caniĢini bildiyi Fəzlullaha rəğbət və heyranlığın ifadələri); 

-dünyəvi eĢq. 

 

ġairin “quĢ dili”ndə anlatdıqları... 

 

Nəsimi Ģeirinə xüsusi bir mübhəmlik gətirən ünsürlərə hərf və say üzərində 

qurulan rəmzlər, hürufi müəmmaları, eləcə də təsəvvüf məcazları daxildir. Bu 

sirliliyin mövcudluğu Ģairin özü tərəfindən “əsrari-Nəsimi”, “quĢ dili”, “özgə lisan”, 

müasirləri və ardıcılları tərəfindən “sirri-Nəsimi” kimi deyimlərlə ifadə edilmiĢdir. 
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ƏdəbiyyatĢünaslıqda fəlsəfi məzmunlu məcazlar termin, iĢarə-simvol, kod, yaxud 

heroqlif adlandırılır. Nəsimi Ģeirində də bu kod xarakterli fəlsəfi məcazlar çoxluq 

təĢkil edir və bu, məhz Nəsimi sirrinin əsasıdır. 

Əksəriyyəti müxtəlif mövzuların çarpazlaĢması üzərində qurulan Nəsimi qəzəlləri 

baĢlıca vurğu, bəzən də zahiri görünüĢ və ilkin təəssürat əsasında müəyyən bir 

bölümə daxil edilir. Halbuki söz sənətinin imkanlarına incəliklərinədək yiyələnmiĢ 

Ģairin bəzi əsərlərini mövzu baxımından konkret bir bölgüyə aid etmək mümkün 

deyil. Onun Ģeirlərindən bir qismi hürufi-təsəvvüfi, hürufi-lirik, təsəvvüfi-lirik, 

dünyəvi-lirik, bəziləri isə daha mürəkkəb – təsəvvüfi-hürufi-lirik kombinasiyalıdır. 

Bu dediklərimizə nümunə kimi Ģairin “Kimin var?” rədifli qəzəlini göstərə bilərik. 

Nəsiminin bu Ģeirində o qədər səmimiyyət və müxatibinə o qədər yaxın ünsiyyət 

var ki, ilk oxunuĢda onun ilahi eĢq mövzusunda yazıldığı məlum olmur. Qəzəl fikri 

ifadə tərzi və emosionallığına görə dünyəvi məhəbbət mövzusunda yazılmıĢ ən 

mükəmməl Ģeirlərlə müqayisə edilə bilər: 

 

Aləmdə bu gün sənciləyin yar kimin var? 

Gər “var” desən, “yox” deməzəm, var? Kimin var? 

 

Bu kimi Ģeirlərin hansı ideyanın ifadəsinə yönəldiyini isə digər beytlərdəki fikri 

açar mövqeyində olan söz, motiv, yaxud ideya əsasında müəyyənləĢdirmək 

mümkün olur: 

 

Dildari-məcazi bulunur aşiqə min-min, 

Bir mənciləyin “Məxzəni-əsrar” kimin var? 
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Məlum olduğu kimi, irfanda həqiqi eĢq deyilərkən, Allaha yetirilən, məcazi eĢq 

deyilərkən isə dünyəvi anlamlı məhəbbət nəzərdə tutulur. Yuxarıdakı beytdə də 

Ģair müxatibinin məcazi sevgili (“dildari-məcazi”) deyil, həqiqi sevgili (Allah) 

olmasına iĢarə edir. 

Nəsimi Ģeirində bəzən ayrı-ayrı parçalar – beyt, misra, hətta ifadə tamamilə 

dünyəvi məzmun daĢıyaraq, sadəcə sufiyönümlü ideyaya keçid və körpü rolunu 

oynayır. Bu zaman Ģair elə bir sözü vasitəçi seçir ki, o, çoxanlamlılıq, 

assosiasiyalar, ideyalar axını yaratmağa qadir olsun. Məsələn, Nəsiminin 

Ģeirində “ala göz” yalnız Ģairin estetik zövqünün göstəricisi və dünyəvi gözəlliyin 

əlamətlərindən deyil. O, mavi rəngi ilə insan və kainat arasındakı harmoniyanın 

ifadəçisidir: “Gözlərin alası afaqı tutubdur...” Göründüyü kimi, “sufiliyin mərkəzi 

metafizik anlayıĢı (makrokosmun mikrokosm vasitəsilə dərki)” (Ġ.V.Zotova) bu 

poetik parçanın da fikri özüllərindən biridir. 

Bu bəhsi yekunlaĢdırarkən onu da qeyd etməliyik ki, hadisələri ən kiçik təfərrüatı 

və varlıqları ən xırda detalları ilə görə biləcək qədər onlara yaxın və bütün bunları 

bir də ruhu ilə yüksələrək, ucadan seyr edib ümumiləĢdirə bilmək qüdrətinə malik 

olan Nəsimi öz sözünün sirrini çox az Ģair və tədqiqatçıya açmıĢdır. ġair özü də 

bunu Ģeirlərindən birində obrazlı Ģəkildə 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 təsəvvüf ədəbiyyatının 

görkəmli nümayəndələrindən olan Nəsimi özündən sonra çox uzunömürlü bir 

ədəbi məktəbin sarsılmaz təməlini qoymuĢdur. ġairin çox mürəkkəb fəlsəfi 
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fikirlərinin türk dilinin və əlbəttə ki, öz hisslərinin təbii axarına müvafiq Ģəkildə 

ifadəsi onun Ģeirinə səmimiyyət və canlılıq vermiĢdir. Bu səmimilik Nəsimi Ģeirinin 

həmiĢəyaĢarlığını təmin edərək, sonrakı dövrlərdə yazıb-yaradan söz ustalarını 

onun təsir dairəsinə cəzb etdi. ġairin hürufilik, irfan və fərdi düĢüncədən süzülüb 

gələn fikirlərinin mürəkkəblik və sinkretizmi isə onun Ģeirinə bir əsrarəngizlik 

verərək, həm cəlbedici, həm də əlçatmaz etdi. 

Nəsiminin Azərbaycan, Türkiyə, Ġran, Özbəkistan, Türkmənistan və Ġraq türkmən 

ədəbiyyatında davamçıları çox olsa da, az bir qismi onun sözünü incəliklərinədək 

dərk edərək qavraya bildi və onun dediklərinə nə isə əlavə etmək iqtidarında 

oldu. Nəsimi məktəbinin nümayəndələrinin sayı isə Nizami və Füzulinin 

ardıcıllarından sayca az deyil, bəlkə çoxdur. Çünki onun söz sənətinin təsiri 

divan, təriqət, yazılı, Ģifahi, türk, yaxud da farsdilli ədəbiyyat məhdudiyyəti 

tanımır. 

Nəsiminin ədəbi nüfuz dairəsi türk ədəbiyyatı ilə məhdudlaĢmır. Onun farsca 

“Divan”ının təsirini farsdilli ədəbiyyatın çoxsaylı nümayəndələrinin (Seyid Yəhya 

Bakuvi, Hatif Ġsfahani, ġah Qasim Ənvar, Cami və digərləri) bədii irsində izləmək 

mümkündür. Əslən cığatay olan farsdilli Bidel Ģeirlərində Nəsiminin istər türk, 

istərsə də fars dillərindəki “Divan”larından müxtəlif səviyyəli təsirlənmələr özünü 

göstərir. Sultan Bahu ilə urdu ədəbiyyatında baĢlayan “sihərfi” (otuz hərfli) poetik 

forma ənənəsinin ilk örnəkləri də əlifnamə Ģəklində Nəsimi Ģeirindədir. Bu 

bəhrələnmələr isə Nəsiminin fars dilində də söz sənətinə hakim olduğunu 

göstərir. 

Bir çox müəllifin yaradıcılığında Nəsiminin Ģəhidlik zirvəsinə yüksələn bir haqq 

aĢiqi kimi öyülməsinə rast gəlinir. Bəzən Ģairin adı Ġmad, Nəsimi, Seyid Nəsimi, 

Hüseyni kimi açıq Ģəkildə ifadə edilir, bəzən isə o, sadəcə xatırlatma xarakterli 

iĢarə-beyt və ya misralarda eyham vasitəsilə yad olunur. Bəzən isə Ģairin 

təxəllüsü ilə assosiasiya yaradan deyimlər (nəsim, nəsimi..) vasitəsilə 

Ģəxsiyyətinə iĢarə edilir. Xüsusilə ələvi-bəktaĢiliyin nümayəndələrinin Ģeir 

yaradıcılığında Ģairə heyranlıq və məhəbbətin ifadələri çoxluğu ilə seçilir. 
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Burada Nəsiminin adının Azərbaycan (ġah Ġsmayıl Xətai (XVI), Sarı AĢıq (XVII), 

AĢıq Ələsgər (XIX), Türkiyə (Muhyiddin Abdal (XVI), Pir Sultan Abdal (XVI), Nevi 

(XVI), Koyunoğlu (XVII), Qul Nəsimi (XVII), Əzmizadə Haləti (XVII), ġeyxülislam 

Yəhya (XVII), ġəmi (XIX) və s.), Türkmənistan (Məxtumqulu (XVII), ġeydayi 

(XVIII) və Özbəkistan (Hafiz Xarəzmi (XV), Nəvai (XVI), MəĢrəb (XVII) Ģairlərinin 

əsərlərində yad olunmasını xatırlatmaqla kifayətlənirik. 

Nəsiminin həyat yolu və faciəli aqibəti Əndəlibin “Risaleyi-Nəsimi”, Sergey 

Ġvanovun “Ġmadəddin Nəsimi”, Rəsul Rzanın “Son gecə”, Qabilin “Nəsimi”, Nəbi 

Xəzrinin “Mənim babam baxan dağlar”, Nazar Qullayevin “Nəsimi”, Bəxtiyar 

Vahabzadənin “Fəryad”, Sergey Borodinin “Səmərqənd ulduzları”, Ġsa 

Hüseynovun “MəhĢər”, Mirmöhsünün “Memar”, Hüseyn Albayrakın “Sükutü hərf” 

əsərlərində bədii təxəyyülün gücü ilə iĢıqlandırılıb. Nəsimiyə sevgidən ərsəyə 

gələn bu əsərlərə isə onun söz ümmanından yalnız damlalar səpildiyi, çoxĢaxəli 

Ģəxsiyyətinin bəzi cəhətlərinin görüldüyü qənaətindəyik. 
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Vüqar Əhməd, 

AMEA Nizami  Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 

“Mətbuat tarixi və publisistika” şöbəsinin müdiri, 

                                 filologiya üzrə elmlər doktoru, professor. 

 

 

NƏSĠMĠNĠN DĠNĠ-FƏLSƏFĠ GÖRÜġLƏRĠ 

 

             Seyid Ġmadəddin Nəsimi bütün yaradıcılığı boyu həyatımızın mənası, 

bəĢəriyyətin inkiĢaf proqramı, hidayət qaynağı olan müqəddəs Qurani-Kərimdən 

bəhrələnmiĢdir. Məhz Qurani-Kərimin mübarək ayələrindən qaynaqlanmaq dahi 

Ģairin bütünlüklə yaradıcılığının ana xəttini təĢkil etmiĢdir. Sovetlər dönəmi 

zamanında Nəsiminin “Ənəlhəqq” fəlsəfəsini ateizm ideologiyasının tələbləri 

əsasında tamamilə əks istiqamatə yönəldirdilər. Əlbəttə, quruluĢ özü ateizmə 

əsaslanan bir quruluĢ idi, bu səbəbdən də Nəsimisevər ədəbiyyatĢünas-

alimlərimiz böyük Ģairin yaradıcılığını məhz bu istiqamətdən təhlil edirdilər. Əks-

təqdirdə onlar Nəsimini gələcək nəsillərə çatdıra bilməzdilər. ġübhəsiz ki, zaman 

keçdi, haqq öz yolunu tapdı, baĢqa sahələrdə olduğu kimi elm sahəsində də 

qadağalar götürüldü, hər Ģey olduğu kimi görünməyə baĢladı və Nəsimi 

yaradıcılığının gerçək üzü meydana çıxdı. Nəsimi haqqında yeni elmi-tədqiqat 

əsərləri yaranmağa baĢladı və alimlərimiz gerçəyi əks etdirən Ģəkildə Nəsiminin 

yaradıcılığını xarakterizə etməyə baĢladılar. Hər kəs özünəməxsus bir Ģəkildə 

Nəsimiyə yanaĢmağa baĢladı və bütün bunlar Nəsiminin bədii irsindəki kodların 

açılmasına xidmət göstərməkdədir.  “Nəsiminnin poetik hünərinin əsasında onun 

Allaha və onun qüdrətinə misilsiz, səmimi imanı və inamı dururdu. Onun 

təfəkkürünü iĢıqlandıran və aydınlaĢdıran bu iman idi, Allaha hüdudsuz və 

Ģəriksiz bir sevgisi idi. Allah sevgisi Nəsimi üçün hər Ģeydir. ġair Allahdan və 

onun iqrarından baĢqa heç nə istəmir.. Onun möcüzəyə oxĢayan bəyan Ģeirləri 

xüsusi bir ruhi vəziyyətin əksidir: bu halda Allah sevgisi onun bütün varlığına 
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hakim kəsilirdi, onun ağlını və ilhamını iĢıqlandırırdı, fikrini misilsiz dərəcədə 

itiləĢdirirdi”. (9. s.131). 

Ġmadəddin Nəsimi yaradıcılığının əsas qayəsi və ideyası isə, yuxarıda 

qeyd edildiyi kimi, hikmət və möcüzələrlə zəngin müqəddəs Qurani-Kərimin 

mübarək ayələri ilə bağlıdır. Bu səbəbdən də ilk öncə “Ənəlhəqq”deyilən fəlsəfi 

baxıĢlarını təhlil eləmək lazımdır. Məsələn, müqəddəs Qurani-Kərimin “Sad” 

surəsinin 84-cü ayəsində Uca Allah buyurur: “Qalə-fəl-haqqu vəl-haqqə-əqul”. 

Tərcüməsi isə belədir: “Allah buyurdu: Haqq Məndədir və Mən Haqq söylərəm.” 

Nəsimi isə bunu Uca Allahın adından, sadəcə olaraq Ģeir dilinə çevirərək bəyan 

edir: 

                    

 

Bulmuşam həqqi, ənəlhəq söylərəm,    

                Həq mənəm, həq məndədir həq söylərəm!(15) 

   

Söz yox ki, Nəsimi də öz sələfləri Xaqani, Nizami və baĢqa qüdrətli 

Ģairləmiz kimi müqəddəs Qurani-Kərimə Uca Allahın ona bəxĢ etdiyi dərəcədə 

yiyələnmiĢdi və bütün elmlərin qaynağı olan bu Allah kitabınıın istər mütəĢabih, 

yəni çətin anlaĢılan, istərsə də tez anlaĢılan mübarək ayələrini özünün həyat 

Ģüarına çevirmiĢdi. 

 Müqəddəs Qurani-Kərimin “ƏĢ-ġüəra” surəsinin 223-227-ci ayələrində uca 

Allah buyurur: “Uca məqamdan eĢitdiklərini onlara təlqin edərlər və əksəriyyəti 

yalançıdır. Peyğəmbər Ģair deyildir. ġairlərə yalnız azğınlar tabe olarlar. Məgər 

görmədizmi onlar hər bir vadidə dərbədərdilər?! Və onlar özləri etmədikləri Ģeyləri 

deyirlər?! Ancaq iman gətirib yaxĢı iĢlər görən, Allaha çox zikr edən, zülmə 

uğradıqdan (Peyğəmbər və Ġslam dini əleyhinə həcv eĢitdikdən) sonra (onlara 

cavab olaraq Ģeirlər yazmaqla) intiqam alanlardan baĢqa! Zülm edənlər tezliklə 

biləcəklər ki, necə bir dönüĢ yerinə qaytarılacaqlar.”  Ayələr nazil olandan sonra 

üç nəfər Ģair Həzrət Məhəmməd əleyhəssalatu-vəssəlləmin yanına gəlib 
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soruĢurlar ki, “Allah bu ayələri nazil edəndə bizim də Ģair olduğumuzu bilirdi, bəs 

biz indi hansı növ Ģairlərdən sayılırıq?” Allah Rəsulu buyurdu: “Ġman etmiĢ olanlar 

və yaxĢı əməllər edənlər müstəsnadır.”  

 O zaman, yəni cahiliyyət dövründə, hələ Ġslam dininin təzə ayaq açdığı 

zamanlarda müĢrik Ģairlər Ģəhvət nümayiĢ etdirən, fitnə-fəsad törətməyi təbliğ 

eləyən və zatən pis əməllərə çağıran Ģeirlər yazırdılar. Belə ki, müĢriklərin, yəni 

bütpərəstlərin əksəriyyəti müqəddəs Qurani-Kərimin mübarək ayələri nəzmlə 

nazil olduğundan, eyni zamanda, Allah Rəsulunun Allahın Peyğəmbəri olduğuna 

inanmadıqlarına görə, onu Ģair hesab edirdilər. Lakin Həzrət Məhəmməd 

əleyhəssatu-vəssəlləm Ģair deyildi, Ģair olmaqdan çox üstün idi. Uca Allah 

müqəddəs Qurani-Kərimin “Haqqə” (Haqq olan qiyamət) surəsinin 41-42-43-cü 

ayələrində buyurur: “O Ģair sözü deyildir! Nə az inanırsınız! O kahin sözü də 

deyildir! Nə az düĢünürsüz! O aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmiĢdir!” 

 Lakin o dövrdə iman gətirən, Allaha və onun Rəsuluna inanan, namaz 

qılıb zəkat verən, saleh iĢlər görən Ģairlər də var idi ki, bu Ģairlər, öz Ģeirlərini küfr 

üzərində quran üzdəniraq Ģairlərə cavab olaraq Uca Allahı zikr edən, Ona Ģükr 

edən, Onun Haqq Allah olduğunu və varlığını, eyni zamanda Onun Rəsulunun 

Haqq peyğəmbəri olduğunu bəyan edən gözəl Ģeirlər yazırdılar.  

 ġübhə yoxdur ki, bütün varlığı ilə Uca Allaha, Onun Rəsuluna, Həzrət 

Peyğəmbər əleyhəssalatu vəssələmin pak Əhli-Beytinə bağlı bir Ģair olduğundan 

Nəsimi də öz sələfləri kimi Ģəhvət əsiri olan, iyrənc Ģeyləri təbliğ edən Ģairlərdən 

deyildi, əksinə yalnız və yalnız Uca Allahı zikr edən, Allaha Ģükr edən, Allahın 

Haqq olduğunu, Ģəriksizliyini, hər Ģeyə qadir olduğunu, mərhəmətinin və 

rəhmətinin sonsuzluğunu, bir sözlə ali keyfiyyətlərini, zatı və sifətlərini bəyan 

edirdi.   

 Bu səbəbdən də Ģairn yaradıcılığını izləyərkən onun ən ali məqsədinin 

bilavasitə Uca Allahın intəhasız böyüklüyünü və bütün varlığı ehtiva etdiyini 

poetik cizgilərlə nümayiĢ etdirdiyini görürük: 

 

                Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam, 
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                Gövhəri-laməkan mənəm, kövni-məkana sığmazam. (5.s.158) 

 

 ġair burda Uca Yaradanın dilindən iki cahan deyəndə Ģübhə yox ki, maddi 

və mənəvi aləmi nəzərdə tutur və istər maddi dünya, istərsə də axirət dünyası nə 

qədər böyük olsa da Uca Allahın heç bir dünyaya sığmayacağını vurğulayır. 

Materialistlərə görə kainat üçün hər hansı baĢlanğıc və son yoxdur. Yəni kainat 

intəhasızdır. Materialist fəlsəfənin əsasında da məhz bu “Statik kainat modeli” 

anlayıĢı dayanır. Materialistlərə görə, kainat hərəkətsizdir. Lakin dövrümüzdəki 

müĢahidələr kainatın baĢlanğıcının olmasını qətiyyətlə sübuta yetirir. Bundan 

əlavə kainat hər an hərəkət edir, dəyiĢir və geniĢlənir. Yəni Allahdan baĢqa hər 

Ģeyin, hətta kainatın da bir baĢlanğıcı və sonu vardır. Buna misal olaraq Uca 

Allah müqəddəs Qurani-Kərimin 51-ci surəsi “Zariyat” (Sovrulub dağıdan 

küləklər) surəsinin 47-ci mübarək ayəsində buyurur:”Biz göyü qüdrətimizlə 

yaratdıq  və Biz onu geniĢləndirmədəyik”.  

  Onu da qeyd edək ki, müqəddəs Qurani-Kərimdə bir çox hallarda “səma” 

kəlməsi “kainat” və “kosmos” anlamına gəlir və bu da kainatın geniĢləndiyindən 

xəbər verir. XX əsrin əvvəllərində rus fiziki Aleksandr Fredman və belçikalı 

astrofizik George Lemaytr kainatın fasiləsiz hərəkət halında olduğunu və 

geniĢləndiyini nəzəri olaraq hesablamıĢlar və bu 1929-cu ildə müĢahidələrlə 

tamamilə subuta yetirilmiĢdir. Lakin Uca Allah sonsuz və hududsuzdur. ġair də 

bunu heyrətamiz bir Ģəkildə vurğulayır: 

 

                Ərşi ilə fərşi, kafi-nun, məndə bulundu cümlə çun, 

                Kəs sözünü və əfzəm ol, şəhrü bəyana sığmazam!(5.s.158) 

 

ġair ərĢ deyəndə göyləri, fərĢ deyəndə isə Yer kürəsini nəzərdə tutur. Uca 

Allah müqəddəs Qurani-Kərimin 71-ci “Nuh” surəsinin 18-19-cu ayələrində 

buyurur: 
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 “Sonra sizi yenə ora qaytaracaq və (qiyamət günü də dirildib ordan da) 

çıxardacaqdır. Allah yeri sizin üçün xali etdi (fərĢ kimi ayaqlarınızın altına döĢədi) 

ki, onun geniĢ yollarında gəzəsiniz.” 

 “Kaf” ك  ilə “Nun”ن  isə Quran hərfləridir, belə ki, ك kainataın   yaranmasını,  

 isə Uca Allahın kainatın yaradılıĢını və həyatın gediĢatını Lövhi-Məhbuzda ن

mələklərə qələmlə yazdırmasını bildirir: “Belə ki, Uca Allah “Hurufi-Müqətta” 

hərflərindən olan “Nun” ن  surəsinin birinci ayəsində:-And olsun qələmə və 

mələklərin yazdıqlarına, yaxud Lövhi-Məhvuzda yazılanlara ki”,-bururur.  

 

                Kövni məkandır ayətim, zatinədir bidayətim, 

                Sən bu nişanda bil məni, bil ki nişana sığmazam! 

                Kimsə gümanı zənnilə olmadı, həddilə biliş, 

                Həqqi bilən bilir ki, mən, zənni gümanə sığmazam! 

                Surətə baxu məniyi surət içində tanı kim?! 

                Cismi ilə can mənəm, vəli cismiylə canə sığmazam! 

                Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşri,   sirat ədinciyəm, 

                Bunca qumaşi-rəxt ilə, mən bu düküna sığmazam!  

                Gənci-nihan mənəm mən uş, eyni əyan mənəm, mən uş, 

                Gövhəri-kan mənəm, mənəm uş, bəhrə bukana sığmazam!  

                Gərçi mühiti-əzəməm, Adım Adəmdir, Adəməm, 

                Dar iilə kun-fəkun mənəm, mən bu məkanə sığmazam!(5 s.158) 

 

     “Kun-fəkun”, “Ol desə olasıdır” - anlayıĢına gəlir və Uca Allah, Həzrəti 

Adəm əleyhəssalamı yaradarkən “Kun Adəm” söylədi, yəi “Yaran Adəm!”,- dedi 

və Həzrət Adəm əleyhəssalam dərhal yarandı.  
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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.  

 

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) 

 

  “Gör bu lətifəyi ki, mən dəhru-zamana sığmazam!” deyəndə Ģair Allahın 

zamana sığmadığını, ləzaman olduğunu, zamanı xilqətləri üçün yaratdığını 

bildirir. Burda Ģair “Qədriliyəm bərat ilə” deyəndə müqəddəs Qurani-Kərimin nazil 
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olduğu “Qədr” gecəsini, eyni zamanda “bərat”, yəni bağıĢlanma gecəsini nəzərdə 

tutur.   

 

               Gərçi bu gün Nəsimiyəm, Haşimiyəm, Qüreyşiyəm, 

               Məndən uludur ayətim, ayəti-şana sığmazam! (5.s.158) 

 

 Çoxları, ələlxüsus da iman əhli, Uca Allahın aləmlərə rəhmət olaraq 

göndərdiyi Həzrət Məhəmməd əleyhəssalatu vəssələmin “HaĢimi” Ģəcərəsindən 

və “QureyĢ” tayfasından olduğunu bilir. Belə ki, dahi Ģair burda artıq Həzrət 

Məhəmməd əleyhəssalatu-vəssələmin dilindən çıxıĢ edir.  

 

                       Ey üzü gül, ləbləri-mərcanımız, 

                       Ey gözü nərgiz, şahi-məstanımız, 

                       Üzünə qarşı sücüd eyləyir mələk, 

                       Səcdəyə inkar edər şeytanımız. 

                       Nunun, eynin, Həqq kitabıdır vəli, 

                       Surətin nəqşi durur Quranımız! 

                       Surəti-haqdır camalın, ey nigar, 

                       Uş nəbinin sözləri Quranımız.(10. s.77) 

 

   Bu misralarda Nəsimi özünün Ġslam dininə, müqəddəs Qurani-Kərimə nə 

qədər bağlı olduğunu bəyan edir.  

 Nəsimi həm də bir Əhli-Beyt Ģairi idi, belə ki, onun yaradıcılığında Əhli-

Beytə olan sevgisi özünəməxsus ləfzi, ahəngi, poetik nizamı, xətasız düzümü, 

heyrətamiz axıcılığı ilə oxucunu baĢda Həzrət Məhəmməd (s.ə.s.) olmaqla onun 
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pak Əhli-Beytinin, eyni zamanda, onların nurlu övladlarının Allah yanındakı 

məqamını xarakterizə edir: 

 

                   Mən qulami-xanədanam, padişahımdır Əli. 

                   Ehtiyacım var ona, puşdu-pənahımdır Əli. 

                   Könlümü qıldı münəvvər, merhi-imamdır Əli. 

                   Qibləgahımdır Məhəmməd, səcdəgahımdır Əli. 

 

                   Gəldilər Həqdən bəyanə, sirri ağaz etdilər, 

                   Sözlərilə bu cahan mülkünə pərvaz etdilər, 

                   Həmdüllah biz gədanı, məhrəmi-raz etdilər, 

                   Qibləgahımdır Məhəmməd, səcdəgahımdır Əli. 

 

                   Ta əcəldən padişahımdır Həsən xulqi-riza, 

                   Dünyada uqbada sər-tacım Hüseyni-Kərbəla, 

                   Nur-çeşmimdi İmam Zeynul-ibad, 

                   Qibləgahımdır Məhəmməd, səcdəgahımdır Əli. 

 

                   Canu-dildən bəndəye, Baqir-qulami-Cəfərəm, 

                   Museyi Kazım, İmam Rzaya kəntərəm, 

                   Şah Tağı, Baba Nağı yolunda paki-bəstərəm, 

                   Qibləgahımdır Məhəmməd, səcdəgahımdır Əli. 
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                   Masava tər eyləyir bizləri diyari-lehlətə, 

                   Hakim onlardır bu gün, layiqdir onlar hörmətə, 

                   Lah deyənlər uğrayırlar bu cahanda möhnətə, 

                   Qibləgahımdır Məhəmməd, səcdəgahımdır Əli. 

 

                   Cümləmiz arzu edənlər Əsgəriyyə Əsgərüz, 

                   Mehdi-Sahib-zamana biz təvəlla eylərüz, 

                   Həmdüllah eylə, ey Nəsimi, biz yolunu gözləriz, 

                   Qibləgahımdır Məhəmməd, səcdəgahımdsır Əli. (15) 

 

 Nəsimi Həzrət Əli əleyhəssalamı çox sevmiĢ və onu öz divanında 

intəhasız bir sevgi ilə mədh etmiĢdir: 

               

                   Ol Nəsimi, rəhməti fəcri Xuda, 

                   Ol imdadu din-sirri Mürtəza. 

                   Canu tən, gözü ilə görən aləm, 

                   Ol ki, çoxlar oldu, andan Adəmi. 

                   Ol şəhidi aşdı, fəzli zülcəlal. 

                   Bəndü-zindanlarda, oldu mahu-sal. 

                   Ol Məsiha, səyahət eyləyən, 

                   Ərşi hər yerdə haqqı söyləyən. 

                   Ol bəladan ahu-əfğan itməyən, 

                   Söyləyən əsrarı, pünhan itməyən. 
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                   Xütbü-aləm, pişuvayi-əhli-dil, 

                   Sərvəri, afaqi əmirəlmöminin.(15) 

 

 Nəsimi, eyni zamanda bir sıra əsərlərində “siratul-müstəqim”lə, yəni Uca 

Allahın qoyduğu hidayət yolu ilə yaĢadığını, iblisə uymadığını, zərrə qədər də 

dünya malında gözü olmdığını, ruzisinin yalnız Uca Allahdan gəldiyini, qiyamət 

günü sevgili Peyğəmbərimizin onun Ģəfaətinə gələcəyini, xar içində bitən qönçə 

gülə, öz dilini qoyub baĢqa dillərə minnət eləmədiyini, eyni zamanda, yalnız Uca 

Allah qarĢısında əyildiyini bədii sözün ən yüksək, ən təsirli vasitələri ilə 

oxucusunun nəzərinə çatdırır:  

 

                Xar içində bitən qönçə gülə minnət eyləməm, 

                Ərəbi, farsi bilməm, dilə minnət eyləməm. 

                Siratül-müstəqim üzrə gözətirim rəhimi, 

                İblisin təlim etdiyi yola minnət eyləməm. 

                Bir əcaib dərdə düşdüm hər kəs gedər karına, 

                Bu gün buldum, bu gün yedim, Haqq Kərimdir yarına. 

                Zərrəcə tamahım yoxdur bu dünyanın varına, 

                Ruzumu verə Xudadır, qula minnət eyləməm, 

                Ol Nəsimi, can Nəsimi, ol qəni-mehman ikən, 

                Yarın şəfaətləri Əhmədi-Muxtar ikən, 

                Cümlənin ruzusun verən ol qəni-səttar ikən, 

                Yer üzüünün xəlifəsi, hünkara minnət eyləmə! (15) 
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 Ġmanlı Ģəxslərə çox yaxĢı məlumdur ki, VIII-ci əsrdən, yəni Azərbaycan 

xalqı Ġslam dinini qəbul eləyəndən bəri ölənlərimizin ruhuna daim “Fatihə” vermiĢ, 

salavat çevirmiĢ və “Yə-Sin” oxumuĢuq. Fatihə müqəddəs Quranın anası və 

açarı adlanır və yeddi ayədən ibarətdir. Biz əsasən Fatihənin ayələrini ən sadə 

Ģəkildə anlamıĢıq və Həzrət Məhəmməd (s.ə.s.) məhz ərəb dilində nazil 

olduğundan onu ərəb dilində mənimsəmiĢik, həm də ilahiyyatçı alimlərimizin səyi 

nəticəsində azərbaycanca tərcüməsini də öyrənmiĢik. Lakin biz onu sadə Ģəkildə 

anladığımıza görə onun fəlsəfi dərinlərinə varmamıĢıq və niyə məhz Fatəhə 

surəsinin Quranın açarı, anası olduğu barədə düĢünməmiĢik. Nəsimi isə Uca 

Allahın ona bəxĢ etdiyi kəramətlə, bəsirət gözünün açılması ilə bu mübarək 

surənin yeddi ayəsinin hikmətlərini, məna içində məna daĢıdığını özünəməxsus 

Ģəkildə açaraq bəyan edir: 

 

                      “Fatihə ümmül-kitabın göstər ayasi nədir? 

                        Büstü həştü sivü du hərfin xülasasi nədir? 

                        Doqquz ata, yeddi ana, dörd tayadan ver xəbər, 

                        Du çəharü pəncü şeşin saqu 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, yəqi-beyzasi nədir?”( 11.s.53.) 

 

   ƏdəbiyyatĢünas alim Yaqub Babayev dahi Ģairin bu əsərindəki 

rəqəmlərə bu cür aydınlıq gətirir: “Deməli, filosof Ģairə görə varlıq müstəvisində 

müəyyən rəqəmlər ifadə etdiyi həqiqətlər xaosa yox, məqsədli nizama, ciddi 
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harmoniyaya xidmət edir. Bu rəqəmlərdən əsasən 1-vücudi-küll, tövhid, 2-iki 

cahan, maddi və mənəvi aləm, 4-dörd ünsür, 6-altı cəhət və dünyanın 6 gündə 

yaranması, 8-behiĢt, 9-fələk, 12-bürc və ya on iki imam, 17-on yeddi rikət namaz 

və s. mənaları bildirir. Lakin bəzən eyni rəqəm daha çox, yəni baĢqa anlamlarda 

da iĢlədilir. Məsələn: 5-beĢ baxt namaz, beĢ duyğu üzvü, 5 üsuli-din Ġslamın 

təməl prinsipi, Ģiələrdə 5 ali kimsənə və s. Yaxud 14-iki dəfə nazil olunan və 7 

ayədən ibarət “Əl-Fatihə” surəsinin 2-yə vurulmasından alınan rəqəm (“səbül-

məsani”) 4 vəch (insan özü) sözünün ərəbcə yazılıĢındakı hərflərin əbcəd hesabı 

ilə ifadə etdiyi rəqəmlərdən alınan cəm; insan camalındakı 7 xətt və onların 

yerlərinin cəmi; insan üzündəki 7 ana (xətti ümiyə) və 7 ata (xətti-əbiyə); Quranın 

29 surəsinin baĢlanğıcında yazılmıĢ 14 hərf və s”.(3.s.93)   

 Bundan əlavə qeyd etmək lazımdır ki, həm dünyəvi elmlərə, həm də 

ilahiyyat elmlərinə əsasən göyün yeddi qatı, yerin yeddi qatı və okeanların da 

yeddi qatı var! Bundan əlavə, Uca Allah müqəddəs Qurani-Kərimin mübarək 

ayələrini yeddi hərflə nazil etmiĢdir və məhz Həzrət Məhəmməd (s.ə.s.) “Merac”a 

qalxarkən Uca Allahın hökmü ilə “Sidrətül-Müntəha”ya yüksəlmiĢ, yəni onu 

Meraca aparan mələyin hətta qalxa bilmədiyi bir məqama yüksəlmiĢ və burda 

ona artıq mələksiz, yəni bilavasitə vəhy ilə Uca Allah tərəfindən “Fatihə” surəsi, 

eyni zamanda “Kövsər”, “Əl-Bəqərə” surəsinin “Ayətül-Kürsü” adlanan 255-256-cı 

ayələri, “Amənə-Rəsulu” adlanan 286-cı ayəsi nazil olunmuĢdur.   

 Qəzəlxan Ģair, füzuliĢünas Hacı Mail “Fatihə” surəsinə tamam baĢqa 

iqtiqamətdən təhlil vermiĢ, surəni bilavasitə Həzrət Məhəmməd əleyhəssalatu 

vəssəlləmlə və onun pak Əhli-Beyti ilə əlaqələndirmiĢdir.  

 Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Nəsimi sələflərindən aldığı dərslərə 

rəğmən heç vaxt Ģeirə xəyanət etməmiĢ, Ģeir xəzinəmizi daha da 

zənginləĢdirməkdən ötrü bütün poetik qəliblərdən, bədii ifadə vasitələrindən 

olduqca məharətlə istifadə etmiĢdir.  

 Klassik bədii ifadə vasitələrində “müdavvar” xüsusi yerlərdən birini tutur. 

Müdavvar dairəvi dövrə deməkdir. Bu vasitə ilə yazılmıĢ misranın və yaxud 

beytin hansı kəlməsindən baĢlayıb oxuduqda məna itmir. Nəsimidə bu cür ritmik 
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quruma malik qəzəllər vardır. Onlardan birini göstərməklə dahi Ģairin sənətinin nə 

qədər zəngin olduğunu açıq-aydın görərik: 

 

                       Ey baharım, ey nigarım, ey şikarım, şahidim, 

                       Ey hərifim, ey zərifim, ey şərifim, sərvərim. (5.s.98) 

                       

 “TəĢbih Azərbaycan poeziyasında ən geniĢ yayılmıĢ vasitədir. Elə bir 

Azərbaycan Ģairi yoxdur ki, təĢbihdən istifadə etməsin. TəĢbih zatən özlüyündə 

bir fəlsəfi kateqoriyadır. TəĢbihdə emiosional təsir çox güclüdür. ġairlər əsasən 

təĢbihlər vasitəsilə öz Ģairlik qüdrətinin hansı dərəcədə olduğunu nümayiĢ etdirə 

bilər.  Ərəb ədəbiyyatĢünası Ġbn Quteybəyə görə, “ġeiriyyətdəki müqayisə sadə 

bənzətmə yaratmaq üçün deyil, predmet və hadisələri daha dəqiq tanımaq və 

ayırd etmək məqsədi daĢıyır. OxĢar sifətlər və artıq cəhətlər isə Ģərti xarakter 

daĢıyır. Onlar nə qədər çox olarsa, müqayisə daha mükəmməl sayılır. Bu sayaq 

qarĢılaĢmada bu mühakimə baĢqa bir mühakimənin doğruluğunu vurğulamaq 

üçün dəlil kimi gətirilir”. ( 13.s. 12, 99, 107). 

 Nəsimi təĢbihlərdən olduqca geniĢ Ģəkildə istifadə etmiĢdir və onun 

əsərlərində bu bədii ifadə vasitəsi bədii sözün qüvvətlənməsində olduqca mühüm 

rol oynamıĢdır:  

 

                Qəmər-çehrəm, pəri-ruyum, zərifim, şuxumu şəngim, 

                Çəmən buyum, gül-əndamım, zəhi-tərvi gülüstanım, 

                Zərifim, nazikim, hubum-həbibim, türfə-məhbubum, 

                Hicazım, Kəbə və Turum, behiştim, hiri-rizvanım.  

 

   (Ġncəm, gözəl davrananım, sevdalım, bənzərsiz sevilənim, Kəbəm, 

Turum, cənnətim hurim, rizvanım.)  
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                Çirağım, şəmim, şəmimi-nurum, ziyam, ulduzum, şəmsim, 

                Həzarım, bülbülüm, verdim, nəsimiyi xoş əlhanamım. (15) 

                  

   (Çırağım, Ģamım, nurum, iĢığım, ulduzum, günəĢim, bülbülüm, gülüm, 

nəsimim, xoĢ oxuyanım.)  

 

 Müqəddəs Qurani-Kərimdən qaynaqlanan bəlağət, bədiyyat elmləri 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatını həddindən artıq zinətləndirmiĢ və 

zənginləĢdirmiĢdir. Azərbaycan Ģairlərinin elmi fəhmi, poetik təxəyüllü bilavasitə 

müqəddəs Qurani-Kərimin mübarək ayələrinin təsiri ilə inanılmaz dərəcədə 

iĢıqlanmıĢ və bütün bəĢəriyyətə örnək olacaq səviyyədə olduqca möhtəĢəm 

əsərlər yaratmağa vadar etmiĢdir. Bu da öz növbəsində Ģairlərin ədəbi irsində 

bədii təsvir sisteminin qurulmasına müsbət təsirini göstərmiĢdir. Məhz bu 

səbəbdən də  poetik təxəyyülün gerçəkləĢməsi üçün iĢlənən bədii təsvir sistemi 

həm də bu ifadə vasitələrindən ibarətdir. 

 Məsələn, “hüsni-təlil”də bir sifət ədəbi səbəb kimi həqiqi səbəbin yerinə 

iĢlədilir. “Əks” sözünün mənası tərsinə çevirmək, “təbdil” sözünün mənası 

yerdəyiĢmə, “tədvir” isə dövr etmək deməkdir. Bir çox poetik vasitələr kimi bunlar 

da müqəddəs Qurani-Kərim bəlağətindən irəli gələn bədii təsvir üsullarıdır. 

Müqəddəs Qurani-Kərimin bir sıra ayələri vardır ki, “əks” adlanan poetik qəlibə 

uyğun həm baĢdan, həm sonradan oxunarkən bir-birinin təkrarı olur. Belə ki, 

Nəsimi bu cür bədii təsvir üsullarından öz əsərlərində məharətlə istifadə etmiĢdir. 

“Hüsni-təlillər”, “əkslər”, “təbdillər”, “tədvirlər”, eyni zamanda istər klassik, istərsə 

də müasir poeziyada ən çox iĢlənən “istiarələr”, “təkrirlər” daim onun Ģeirlərinin 

bəzəyi olmuĢdur: 

 

                 Ey müsəlmanlar, bu gün ol  yari-pünhan ayrılır, 
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                 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) 

 

       “Nəsimi poetik irsinə bir mübhəmlik gətirən, onun Ģeirində həm də bədii 

dəyər kəsb edərək “sirri”nin əsasını təĢkil edən isə təsəvvüf məcazları və hürufi 

rəmzlərinin çoxluğudur. Yüzildən-yüzilə, Ģüridən-Ģeirə inkiĢaf edərək, məna 

tutumunu geniĢləndirən və çoxssaylı təsəvvüf anlayıĢlarının müĢtərək leksik 

fondunu yaradan termin- məcazlar Nəsimi Ģeirinin də poetik və fəlsəfi fikri 

özülünü təĢkil edir. Buna baxmayaraq, mütəfəkkir Ģairin Ģeir sənətinin sirlərinə 

yiyələnmək və dərinliklərinə nüfuz etmək üçün ənənəvi, müĢtərək fəlsəfi-dini 

məzmunlu poetik deyimləri bilmək kifayət etmir. Nəsimi öz sirrini XXI yüzilliyin 

oxucusuna asanlıqla açmır. Onun zəngin fikir dünyasının zahiri “örtüyü” 

mövqeyində olan məcazların həqiqi anlamını baĢa düĢmək üçün Ģairin 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 Ģeirləri bir çox hallarda onun ruhi haləti və daxili həyəcanlarını 

ifadə edən əsərlərinin “açar”ı  mövqeyindədir”.(14.s.125) 

VIII əsrdə, miladi təqvimilə 767-ci ildə Xəlil ibn Əhməd əruz vəznini yaratdı. 

O, əruz vəzni haqqında tam bir sistem yaratdı. Ərəb fonetikasında saitlər uzun, 

orta, qısa olmaqla üç tələffüz vəziyyəti vardır. Buna görə də əruz vəzni ərəb Ģeiri 

ilə olduqca rahat uyuĢurdu. Bu səbəbdən də Xəlil ibn Əhməd əruzun 15 bəhrini 

müəyyənləĢdirmiĢdir. Sonradan əruzun 4 bəhri də müəyyən edilərək 19-a 

çatdırılmıĢdır.  

 Türkdilli poeziyada əruz vəznində ilk əsər Yusif Balasaqunlunun (Yusif 

Has Hacib) XI əsrdə KaĢğar Ģəhərində yazdığı “Kutatqu-bilik” (XoĢbəxtliyə 

aparan elm) poemasıdır.  
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 Türk dilində yazan Azərbaycan Ģairləri də XI əsrdən etibarən əruz 

vəznində yazıb-yaratmağa baĢlamıĢlar.  

 “Əruz vəzni əsrlərdir ki, Ģeirimizə yoldaĢlıq edir. Bütün dahi klassiklərimizin 

əsərləri demək olar ki, bu vəzndə yazılmıĢdır. Ona görə də bu vəznin nəzəri 

əsaslarını öyrənməli və bu vəzndə yazılmıĢ Ģeirləri düzgün oxumağı 

bacarmalıyıq”. (4.s.3)  

Nəsimi əruz vəzninin bir çox bəhrlərində əsərlər yaratmıĢdır, lakin Ģair 

əsasən “həcəz” və “rəməl” bəhrlərindən istifadə etmiĢdir. Belə ki, onun divanında 

həcəz bəhrində 70, rəməl bəhrində isə 96 Ģeir vardır. Lakin Ģair rəcəz, münsərih, 

müzare, xəfif, mütədarik və sairə bəhrlərdə də əsərlər yaratmıĢdır. Onun 

qəzəllərinin bədii-emosional imkanları hududsuzdur. ġair Azərbaycan dilində 

qəzələ zəngin üslub çalarları gətirmiĢdir. Onun milli Ģeirimiz qarĢısında ən böyük 

xidmətlərindən biri xalq üslubunda yaratdığı qəzəllərdir. Bu qəzəllər Nəsimi 

ədəbi-irsində çoxluq təĢkil edir və əsasən əruz vəzninin oynaq bəhrlərində 

yazılmıĢ, səlis koloritli nümunələrdir və 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) 

 

 Əruz vəzninin sirlərinə mükəmməl surətdə yiyələnən Ģairin qəzəlləri əlvan 

məcazlar silsiləsi ilə zinətlidir. ġair ənənələrdən gəlmə və bədii sistem halına 

düĢmüĢ bədii fiqurlardan yaradıcı Ģəkildə istifadə etməklə, doğma xalqın lüğət 

fondundan bu silsiləni dolğunlaĢdırmıĢ, kamilləĢdirmiĢdir.  

“Nəsiminin yaratdığı dini-fəlsəfi Ģeir dili onun türk xalqlarının poeziyası 

tarixində ən böyük, ən mislisiz xidməti idi. Bəzən onun dilinin əsilliyinə belə, 
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Ģübhə etmək istəyirsən, çünki bu dil müasirlərindən müqayisə gəlməz dərəcədə 

mükəmməl, poetik və sadədir, anlaĢıqlıdır”. (9.s.131) 

Nəsiminin dahi Ģair olmaqla yanaĢı, mömin bir insan olduğunu hələ 1991-ci 

ildə, yəni Sovet Ġttifaqı  dağılmamıĢdan, bütün Qafqazın ġeyxülĠslamı Hacı 

AllahĢükür PaĢazadə qələmə aldığı “Qafqazda Ġslam” kitabında qeyd etmiĢdir: 

 “Xaqani də, Nizami də, Füzuli də, Nəsimi də - Allah onların hamısından 

razı olsun! – Allaha, Onun Peyğəmbərinə və Kitabına inanan, təqdir olunana 

əməl edən, inkar ediləndən yan keçən mömin adamlar olmuĢlar. Möminlər üçün 

isə ən səciyyəvi xüsusiyyət dinin təqdir etdiyi əməlisalehlikdir. Bu adamların 

dünyaduyumunun əsasını din təĢkil edir. Deməli, onların əməlləri də, sənəti də 

dindən bəhrələnir. Əgər biz onların dinə qarĢı çıxdıqlarını iddia etsək, onların 

əməllərtini də, sənətini də inkar etmiĢ olarıq!”(6.s.150)  

 Tarixi mənbələrə görə, Nəsimi, Nəimi ġah Fəzlullah ibn Əbu Məhəmməd 

Təbrizinin naibi olmuĢ və Nəimi hökmdar Əmir Teymurun oğlu MiranĢahın əmri 

ilə qətlə yetiriləndən sonra hürufiliyi təbliğ etməyə baĢlamıĢdır. 

 “ġah Fəzlullahın ölümündən sonra onun fikirləri və təriqəti bütün Ġslam 

aləminə yayılmıĢdır. Əli-Əliyül-Əla, Seyid Ġmadəddin Nəsimi və baĢqaları kimi 

onun caniĢinləri və naibləri Anadoluya qaçmıĢ, BəktaĢilərin təkyələrinə və 

xanəgahlarına yol tapıb, bəktaĢi təriqətinin əvəzinə hürufi təriqətini təbliğ etməyə 

baĢamıĢdır”(7.s.256-257)  

 Nəimi tərəfindən yaradılan və Nəsiminin üzvü olduğu “Hürufilik” isə Uca 

Allah tərəfindən Həzrət Məhəmməd əleyhəssalatu vəssələmə nazil edilən 

müqəddəs Qurani-Kərimin hərflərinin dünyanın və kainatın sirlərini ehtiva 

eləməsini göstərən bir təriqət idi: 

 “Hürufilik” təliminin banisi Azərbaycan yazıçısı və mütəffəkiri təbrizli 

Fəzlüllah əl-Hürufi Nəimi idi. O, hürufilik ideyalarını təbliğ etmək və hürufi 

təĢkilatlarını yaratmaq məqsədilə ġərq ölkələrini çox gəzmiĢdi. Hürufiliyin əsas 

müddəaları Nəiminin “Cavidnamə” (“Əbədiyyət kitabı”) əsərində Ģərh edilmiĢdir. 

Hürufilər bu fikirdə idilər ki, ərəb əlifbasının hərfləri müqəddəs xarakter daĢıyır və 

dünyanın sirlərini açmaq üçün bir vasitədir”.(1.s.219)  
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 “Nəsiminin ustadi-hürufi təriqətinin əsasını qoyan Nəimi dərin düĢüncəsi, 

elmi və biliyinə görə Mövlanə dərəcəsinə yüksəlmiĢdi, onun “Cavidani-Kəbir” və 

Cavidani-Səcir” əsərləri Ġslam aləmində, xüsusilədə Ģiə məzhəbli müsəlmanlar 

arasında çox məhĢur idi. Bütün fəlsəfi görüĢləri Yaradanın təkliyinə və intəhasız 

böyüklüyünə həsr olunmuĢ Nəiminin caniĢini və naibi Nəsimi onun yolunu Ģərəflə 

davam etdirmiĢ və ömrünün axırına qədər də öz möhtəĢəm əsərləri ilə hürufiliyi 

təbliğ etmiĢdir: 

 

                      Sirri ənəl-həq söylərəm, aləmdə pünhan gəlmişəm, 

             Həm həq derəm, həq məndədir, həm xətmi-insan gəlmişəm”. 

(8.s.107) 

   

Nəsiminin ustadı Nəimi, “Hürifilik” cərəyanının nəzəri əsaslarını öz 

düĢüncələrinə rəğmən, müqəddəs Qurani-Kərimin mübarək surələrinin 

baĢlanğıcında iĢarə olunan “Hurufi-Müqətta” hərflərindən almıĢdır. Belə ki, 

müqəddəs Qurani-Kərimin bir çox surələri “Hurufi-Müqətta” məsələn:  

sadص   aynع   qaf ق    raر   nunن    mimم   lam ل   əlifا     

və ilaxır hərflərilə baĢlayır. Ġstər hüzür məclislərində, istərsə də rəhmətə 

gedənlərimizin məzarı üstündə ən çox oxunan  “Yə-Sin” س  -surəsi də “Hurufi ی

Müqətta” hərfləri ilə baĢlayır. “Hurufi-Müqətta” hərfləri ilə ayələrin içindəki 

hərflərlə fərqi, onların burda göstərildiyi kimi bütöv Ģəkildə oxunmasıdır.Yəni 

müqəddəs Qurani-Kərimi oxuyan hafiz və yaxud qare bu hərfləri bütöv Ģəkildə, 

özü də bir çox hallarda uzadaraq tələffüz edir.  

 Nəsimi isə müqəddəs hərflərə özünəməxsus Ģəkildə bir məna verir: 

 

                                Mən otuz iki hurufəm “ləm, yə, zəl”, 

                                Yoxdur ortağım, nə mislim, nə dəbəl. 
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                                Çün əbədidir axirim, əzəl əzəl, 

                                Əvvəlü axir mənəm, əzzə və cəl.(15) 

 

  Onu da mütləq qeyd etmək lazımdır ki, “Hurufi-Müqətta” hərfləri sirri-

Xudadır, Uca Alllahla Həzrət Məhəmməd əleyhəssatu vəssəlləm arasında olan 

rəmzlərdir və Allah Rəsulu bu hərflərin mənasını kimsəyə anlatmamıĢdır. Belə ki, 

daim Quran təfsirçiləri bu hərflərə cürbəcür izahlar versələr də, bunlar, sadəcə 

olaraq, fərziyyələrdir, çünki yuxarıda deyildiyi kimi bu Allahla Rəsulu arasında 

olan bir sirdir, əsl həqiqətdə isə indiyə qədər bu sirri açmaq kimsəyə qismət 

olmamıĢdır.  

 Görünür Nəsiminin ustadı Nəimi də bu hərflərin sirrini özünəməxsus 

Ģəkildə qəbul etdiyi üçün bir növ təfəkkürünün qələbəsi kimi bunu həqiqət hesab 

eləmiĢ və öz düĢüncələrinə rəğmən bu hərflərin əsasında “Hurufilik” təriqətini 

yaratmıĢdır.  

  Yuxarıda dəfələrlə qeyd olunduğu kimi Nəsimi Uca Allaha çox bağlı idi və 

o qədər bağlı idi ki, ilahi eĢqdən yaxĢı mənada məst olurdu. Buna görə də zatən 

Uca Yaradanın eĢqi ilə məst olan Ģair bütün yaradıcılığı boyu baĢqa-baĢqa 

biçimlərlə iĢarələnən Allah eĢqini bu əsərində qələminin heyrətamiz qüdrətilə 

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, övluiyavü,, əsfiyavü, ətqiya, 

              Oldular həq məclisində şöylə bihuşyar məst.  

              Könlümüz nuri-təcəll, cismimizdir kuhi-Tur, 
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              Canımız didara qarşı oldu Müsavar məst. 

              Ey Nəsimi, sirri-həqqin məhrəmi sənsən bu gün, 

              Söylədin qüdrət dililə, məniyi əsrir məst. (2.s.35) 

 

Ġmadəddin Nəsimi bu əsərdə mövcudatın, ik növbədə peyğəmbərlərin, 

övliyaların, əməli-saleh bəndələrin ilahi eĢqilə məst olduqlarını söyləyir. ġair 

insanın vücudunu Tur dağına, könlünü isə “nur”a bənzədir. Yəni Ġlahi nurun 

təcəllası qarĢısında Həzrət Musa əleyhəssalam kimi özündən gedəndə də əgər 

Uca Allah öz sevdiyi bəndəsini Öz nuruna qərq edibsə həmin bəndə dünyasını 

dəyiĢənə qədər həmin nur vasitəsilə Allah eĢqi ilə məst olacaqdır. Müqəddəs 

Qurani-Kərimdən xəbəri olanlar da bilirlər ki, Allahın kitabının 24-cü surəsi olan 

“Nur” surəsinin 35-ci ayəsində Uca Allah buyurur: “Allah nur içində nurdur və 

dilədiyini Öz nuruna qovuĢdurar. 

“Azərbaycan xalqının dahi Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin özünəməxsus-poetik 

və fəlsəfi fikir dünyası vardır. O, hər Ģeydən əvvəl, hürufiliyə məxsus fəlsəfi 

fikirlərin ən böyük tərənnümçüsü və təbliğatçısı olmuĢdur. Nəsimi Ģeirləri özünün 

hürufilik təriqətinin, zəmanəsinin siyasi-ictimai fikirlərinin poetik 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, vətənimizi, torpağımızı, dilimizi, dinimizi, 

milli və dini dəyərlərimizi, elmimizi, ədəbiyyatımızı, adət-ənənələrimizi, 

əcdadımızı, soy-kökümüzü, sələflərimizi sevməyi anladır, Uca Allahın dostlarını, 

düĢmənlərini tanıdır, Siratül-müstəqimlə, yəni Uca Allahın qoyduğu hidayət yolu 

ilə yaĢamağı baĢa salır, böyüyə, ağsaqqala, ağbirçəyə hörmət eləməyin Uca 

Yaradan yanında nə qədər dəyərli olduğunu və zatən bu dünyada halallıqla ömür 

sürməyin vacibliyini  bəyan edir.  

 Dahi Ģairin əsərləri əslində bizlər üçün dərsdir, öyüd-nəsihətdir, tövsiyədir, 

ilk öncə isə Ġslam hökmlərinin və əxlaqının bir aynasıdır. Bu səbəbdən də 
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Nəsimini oxumaq, Nəsimini öyrənmək, Nəsimini yeni baxıĢlarla tədqiq və təhlil 

eləmək çox vacibdir. Nəsimi bir dünyadır, belə ki, biz bu dünyanın dərinliklərinə 

vara bilsək, həm özümüzçün, həm xalqımız üçün çox Ģeylər əldə eləyə bilərik! 

Çünki Nəsimi dünyasında heç bir xəta yoxdur! Hər Ģey çox gözəldir, çox pak və 

safdır. Çünki Nəsimi, Uca Allahın kainatın, həyatın, varlığın, mövcudatın, 

məxluqatın tək bir Yaradanı və Haqq Allah olduğunu, Onun BəĢər övladına bəxĢ 

etdiyi hər ayəsində məna içində məna olan müqəddəs Qurani Kərimin 

misilsizliyini, Uca Allahın aləmlərə rəhmət olaraq göndərdiyi sevgili 

Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmmədin (s.ə.s.) və Onun pak Əhli-Beytinin 

bəĢəriyyətin xilası üçün nicat gəmisi olduğunu, incələnmiĢ, nəqĢlənmiĢ, 

cilalanmıĢ, heyrətamiz poetik qəliblərlə, bədii ifadə vasitələri ilə olduqca rəvan və 

aydın Ģəkildə nəzərimizə çatdırmıĢdır. Biz Azərbaycan xalqı olaraq hər zaman 

qurur duymalıyıq ki, Nizami, Füzuli və Nəsimi kimi tək Azərbaycan, ya müsəlman 

ġərqinin ədəbiyyatına deyil, dünya ədəbiyyatına qiyməti heç bir Ģeylə ölçülməyən 

töhfələr, ləllər -dahi Ģairlər bəxĢ etmiĢik! 

 

Allah qəni-qəni rəhmət eləsin! 

İlahi amin! Amin ya Rəbbil-aləmin! 
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Səyyad Aran, 

yazıçı-publisit 

 

SEYĠD ĠMADƏDDĠN NƏSĠMĠ - ƏBƏDĠYYƏT ÜFÜQÜNDƏ 
DOĞAN GÜNƏġ... 

 

Cümlə-cahana sığmayan haqq Ģairi, haqqın Ģairi 

 

Altı yüz ildir ki, böyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin adı Yaxın ġərqdə 

mərdlik, fədakarlıq və iradə rəmzi kimi hörmətlə çəkilir. Altı yüz ildir ki, öz 

ideyaları uğrunda mübarizə aparan, hətta son nəfəsində də sözündən 

dönmədiyinə görə dara çəkilərək dərisi soyulan bu tarixi Ģəxsiyyətin irsi öyrənilir. 

Ümumiyyətlə, sənətkar haqqında daha obyektiv fikir, adətən, illər keçdikdən 

sonra söylənilir. Bu mənada, 600 il bundan əvvəl Nəsiminin cismən yox edilməsi, 

əslində, onun mənəvi qələbəsi idi. Və bu qələbə bu gün də yolumuza iĢıq tutur, 

örnək təĢkil edir. 

Doğrudur, Nəsimi məsləyi, ideyaları uğrunda canından keçən, düĢmən 

qarĢısında əyilməyən nə ilk, nə də sonuncu Ģəxsiyyət idi. Ancaq birmənalı 

Ģəkildə deyə bilərik ki, bu əqidə qəhrəmanları arasında onun müstəsna yeri 

vardır. Həyatı boyunca haqsızlığa, ehkamçılığa, nadanlığa, zülmə, ədalətsizliyə 

əsərləri ilə üsyan edən dahi sənətkarın Azərbaycan milli ədəbi dilinin 

zənginləĢdirilməsi, həmçinin saflaĢdırılması yönündə mühüm xidmətləri olub. 

Dərin dini-fəlsəfi biliyə malik olan Nəsiminin ədəbiyyatımızın inkiĢafında ən böyük 

xidmətlərindən biri də onun Azərbaycan dilində fəlsəfi qəzəlin banisi olmasıdır. 

Həmin dövrdə ana dili ilə yanaĢı, ərəbcə və farsca əsər yazan ilk Azərbaycan 

Ģairi də Nəsimi olub. ġairin yaradıcılığının baĢqa bir özəlliyi odur ki, o, bütün 

əsərlərini əruz vəznində yazıb. Məlumdur ki, bu vəzn dilimizə ərəb dilindən keçib 

və Nəsimi onu dilimizə tətbiq edərək Azərbaycan dilinin təkmilləĢdirilməsinə, türk 
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əruzunun formalaĢmasına mühüm töhfələr verib. O, Azərbaycan ədəbiyyatında 

ana dilində ilk dəfə müstəzad, mürəbbe və tərcibəndlər yazmıĢ ilk Ģairdir. Onun 

rübailərində hürufiliyin müddəaları, Ģairin fəlsəfi görüĢləri, həyat və kainat 

haqqında düĢüncələri ustalıqla ifadə olunub. 

Ġnsanın qüdrətini tərənnüm edən Nəsiminin poeziyasında mübarizə ruhu vardır. 

O, Ģeirləri ilə haqqa qovuĢan kamil insan olmaq uğrunda inadla mübarizə aparır. 

ġairin fikrincə, ilahi varlıq səviyyəsinə yüksələn, böyük mənəvi sərvət olan kamil 

insan ədalətli cəmiyyət yaratmağın da real əsasını təĢkil edir. Nəsimi 

yaradıcılığında ilhamla vəsf olunan kamil insan obrazı Orta əsr Azərbaycan 

Ģeirində bədii sözdən yoğrulmuĢ əzəmətli insan heykəlidir. Bu baxımdan, "Məndə 

sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam" misrası ilə baĢlanan "Sığmazam" 

qəzəli kövnü-məkana, cism ilə cana, dəhrü-zəmana və cahana sığmayan qüdrətli 

Azərbaycan Ģairinin ən mükəmməl avtoportreti, onun Ģəxsiyyətinin və idealının 

açar sözləri hesab olunmalıdır. 

Nəsiminin poeziyasında libas dəyiĢkənliyin, ötəriliyin simvolu, dünyəvi yalanın 

təzahür formasıdır. O dövrdə müsəlman ġərqinə xas olan düĢüncə belə idi ki, 

geyim bədənin maskasıdır. Buna görə də çılpaq bədən qarĢındakını aldatmaq 

iqtidarında deyil. Seyid Ġmadəddin Nəsimi isə ömrü boyu özündən ayrılmaq, 

qopmaq arzusunda idi və bu, heç də qəribə görünməməlidir. Çünki özündən 

kənarlaĢıb özünə baxmaq, öz gözlərindən öz daxilinə boylanmaq, öz bədəninə 

nüfuz etmək, orada rahatlanmaq, "ərimək", "qərq olmaq" - hal əhli üçün 

xarakterik xüsusiyyətdir. 

Təəssüf ki, Sovet dövründə bu kimi fəlsəfi düĢüncələr o vaxtkı ideologiyanın 

qoyduğu məhdudiyyətlər və çərçivələr içərisində Azərbaycanda birtərəfli Ģəkildə 

təqdim olunurdu. Nəticədə isə Nəsimi, az qala, ateist kimi qələmə verilirdi. 

Halbuki onun bütün əsərlərində "Qurani-Kərim"ə və hədislərə istinadlar var. 

Nəsiminin ilk mənbəyi də müqəddəs kitabımız idi, hətta öz fikirlərini "Qurani-

Kərim" əsasında yayırdı. Nəsiminin insana böyük dəyər verməsinin əsasında da 

məhz inancını yaĢadığı Ġslamın təməl prinsipləri dururdu. O çox gözəl bilirdi ki, 

Allah-Taalanın yaratdığı ən uca, ən kamil varlıq insandır. Böyük Ģair insan 

sifətinin Allah qələmi ilə çəkilən gözəlliyini vəsf edir və "ənəlhəqq"i ("haqq 
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məndədir") sözün həqiqi mənasında deyil, məcaz kimi qəbul edir. O, insanı 

ülviləĢdirir. Nəsimi öz Ģəxsində insanın bəĢəri keyfiyyətlərini açır, onu 

mənalandırır, poetik səviyyəyə yüksəlir. ġairin fikrincə, insan bütöv aləmdir, insan 

kainatdır, hətta ondan da böyükdür, o, kainata da sığmayan varlıqdır. Nəsiminin 

fəlsəfəsinə görə, yalnız kamil insan Allahı dərk edə bilərdi. Buna görə də kamil 

insanın Allahı dərk edərək ona qovuĢacağına inanır, bütün süfilər kimi, Nəsimi də 

bu dünyanı fani, müvəqqəti hesab edirdi. O, nəinki "Qurani-Kərim"i yüksək 

səviyyədə bilib, hətta qədim dini və fəlsəfi təlimlərdən xəbərdar olub, "Ġncil"i və 

"Tövrat"ı dərindən mənimsəyib. Çünki onun əsərlərinin hamısında səmavi dinlərə 

və digər təlimlərə istinadlar vardır. 

Təəssüf ki, sovetlər dövründə Nəsimi ideyası sufizm ilə düĢünülmüĢ Ģəkildə 

Ġslama qarĢı qoyulmuĢ, irfandan kənar elan edilmiĢdi. Halbuki irfan elmi və dahi 

mütəfəkkirin yaradıcılığı ilə yaxından tanıĢ olan hər kəs bilir ki, Nəsimi 

ideologiyası irfan elmi ilə tam bağlılıq təĢkil edir. Ġrfanı anlayanlar bilirlər ki, onun 

ana xətti olan Allahı tanımaq və Ona qovuĢmaq dörd mərhələdən keçir: ġəriət, 

Təriqət, Mərifət, Həqiqət. Mərhələ isə yeddi pillədən ibarətdir: Tələb, EĢq, Mərifət, 

Ġstiğna, Tövhid, Heyrət, Fəna. Zaman və məkan çevrəsində isə hərəkət beĢ 

inkiĢaf xəttinə əsaslanır: Kəsrəti-Vücud, Kəsrəti-Mövcud, Vəhdəti-Vücud, 

Vəhdəti-Mövcud və Suhud. Sufi təfəkkürü bəndəni daim Allaha yaxınlaĢdırır. Bu 

təlimə görə, ruh məkansızdır, dünyaya sığmır, ələst aləminə qalxaraq Allaha 

qovuĢmağa can atır. 

Fikrimcə, Ģairin Ġslama sevgisini, irfana bağlılığını göstərmək üçün ən bariz doğru 

yol onun yaradıcılığına nəzər yetirməkdir. Məsələn, Nəsimi deyirdi: 

 

Ey könül, Mənsur ənəlhəq söylədi, 

Həqq idi, həqqi dedi, həq söylədi, 

Mərifət sirrini mütləq söylədi, 

Arif amənna vəsəddəq söylədi. 
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Təəssüf ki, vaxtilə bu beytə görə onu Mənsurun özünə Allah deməsinə haqq 

qazandırmaqda qınayıb kafirlikdə suçlayıblar. Hətta bu tendensiya günümüzdə 

də bəziləri tərəfindən davam etdirilir. Ancaq irfandan xəbəri olanlar çox gözəl 

bilirlər ki, burada fikir tamamilə baĢqadır. Nəsimi burada Mənsura Allah demir, 

onun - həqq olduğunu, yəni düzgün, haqlı, dürüst olduğunu, həmiĢə həqiqəti 

dediyini göstərir. Ġkinci beytdəki "mərifət" isə Ġslamda haqqa, Allaha qovuĢmağın 

pillələrindəndir. "Mərifət sirrini mütləq söylədi" deməklə, o, Mənsurun Uca 

Yaradana qovuĢmağın sirlərinə bələd olduğunu, Ġslamı bildiyini, sevdiyini 

vurğulayır. 

BaĢqa bir nümunəyə baxaq: 

 

ġol meyi kim, günəĢ anın camıdır, 

ġol ki, buyurmuĢ: "və səqahüm xuda. 

... 

Kim ki, bu meyxanəyə basdı qədəm, 

Bisərü pa olduvü sər, ya nə pa? 

 

Birinci beytdə "Allahın buyurduğu qədəhi, GünəĢ olan Ģərabı tök", ikinci beytdə 

isə "Bu meyxanəyə ayaq basan baĢsız, ayaqsız qaldı, nə baĢ, nə ayaq?" - deyilir. 

Məlumdur ki, sufizmdə Ģərab ilahi eĢq mənasındadır, yəni Ģair deyir ki, mənim 

qəlbim Allah eĢqi ilə doludur. "BaĢsız", "ayaqsız" sözləri sufizmdə əlaqələrin 

kəsilməsi "meyxanə" sözü isə Tanrının hüzurudur. Nəsimi demək istəyir ki, ilahi 

eĢqi içən hər kəs öz iradəsini Allaha təslim etməli, "baĢsız", "ayaqsız" olmalıdır. 

Məgər özünü Allaha təslim etmək elə Ġslamın əsas Ģərti deyilmi? Bu düĢüncənin 

sahibini necə kafir adlandırmaq olar? 
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BaĢqa bir beytə nəzər salaq: 

 

Tovhid içində nöqteyi-əsrar bulmuĢam, 

Sahibnəzər gərək ki, bu halə xəbir ola. 

 

ġair burada bütün sirlərin mənasını tövhid içində tapdığını və bunu hər düĢüncə 

sahibinin dərk edə bilməyəcəyini deyir. Məlumdur ki, Tövhid Ġslamın 

sütunlarından biridir və Allahın təkliyini, vahidliyini göstərir. 

 

Surətin lövhində endirdi kəlamı Cəbrəil, 

Ey camalın həq kitabı, innəhü-Ģeyün-əcib. 

 

Ġslama görə, Allahın kəlamları, buyurduqları Peyğəmbərimizə (s) mələk Cəbrayıl 

tərəfindən çatdırılıb. Bu beyt isə bir daha göstərir ki, Ģair Ġslama yaxından bələd 

olub. Belə ki, o, yer üzündə bütün gözəlliklər kimi, sevgilisinin gözəlliyinin də 

Allah tərəfindən yaradıldığını, bu gözəlliyi Yaradanın böyüklüyünə heyran 

qaldığını ifadə etməklə, əslində, Yaradanın ucalığını göstərir. 

 

Çün hüsnünə xətm oldu bu gün dövrü-məlahət, 

Ey fitnələrin xatəmi, Ģəqqül-qəmər eylə. 

 

Bu beytdə isə Nəsimi özünü saxta peyğəmbər (xatəm) elan edənlərə qarĢı 

çıxaraq deyir ki, bacarırlarsa, onlar da peyğəmbərimiz kimi möcüzə göstərsinlər - 

Ayı iki yerə bölsünlər (Ġslam rəvayətlərində qeyd edilir ki, Məhəmməd 
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peyğəmbərin (s) möcüzələrindən biri də onun Ayı iki yerə bölməsi, sonra isə 

birləĢdirməsi olub). 

 

Münkirin iqrarı yoxdur həqqə, ey sahibnəzər, 

Həqqə iqrar eylə sən, münkirdən iqrar istəmə. 

 

Bu beytlə dahi mütəfəkkir bildirir ki, ey düĢüncə sahibi olan insan, Allahı 

tanımayanda inam olmaz, ona inanma, ondan yardım diləmə, yalnız Allaha inan, 

Ondan kömək dilə. Ġslam da bəndələrə yalnız Allahdan kömək diləməyi buyurur. 

Çünki mütləq ədalət və hidayət sahibi yalnız Odur. Buradan aydın görünür ki, 

Nəsimi yaradıcılığında Allahdan, yaxud Ġslam əxlaqından kənar olan heç nə 

yoxdur. Əksinə, onun düĢüncəsinin nüvəsində Ġslam və Allah sevgisi dayanır. 

 

Qaziyə nəsnə verməriz rüĢvət üçün bu dəvidə, 

Qaziyi-həqq qatında çün adil imiĢ Ģühudumuz. 

... 

Mau məindən, ey fəqih, əsrəyübən iki demə, 

Çünki yeganədəndür varid ilə vürudumuz. 

 

Bu beytlər də Nəsiminin Ġslama bağlılığını göstərən nümunələrdəndir. Birinci 

beytdə Ģair deyir ki, "Biz davada qazıya rüĢvət vermirik, çünki Haqq qazı yanında 

Ģahidlərimiz ədalətlidir". Bu isə tamamilə Ġslamın bəyan etdiyi məsələdir. Belə ki, 

"Quran"a görə, axirət günü mələklər, qulaq, göz, dəri Allahın hüzurunda sağ ikən 

etdiyimiz hərəkətlərə görə Ģahidlik edəcəklər. Nəsimi də bildirir ki, bu cür dürüst 

Ģahidlər var ikən, qazıya rüĢvət vermək çifaydadır. Ġkinci beytdə isə Ģair deyir: 
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"Su gətirənimiz də, gələn suyumuz da, o Yeganədəndir, yəni Allahdandır". "Su" 

dedikdə o, bədəni, "su gətirən" dedikdə isə ruhu nəzərdə tutur. Məlumdur ki, 

insan vücudunun əksər hissəsi sudan ibarətdir. Dahi Ģair də bu beyt ilə Allahın 

vahidliyini bəyan edir, cismimizi və ruhumuzu Onun yaratdığını vurğulayır. Məgər 

özünü Allah adlandıran Ģəxs Onun vahidliyini bu dərəcədə qəbul edə, bədən ilə 

ruhun vəhdətini bəyan edərdimi?.. 

 

Zülfi rüxsarini görməklik üçün leylü nahar, 

Oxuram səbül-məsaini ilə Quran, bəri gəl. 

 

Beytdəki "Səbül-məsaini" "Quran"ın ilk surəsi olan yeddi ayəli "Fatihə" surəsidir. 

Yarının rüxsarını görmək arzusuna çatmaq üçün ümidini müqəddəs Kitabımıza 

bağlayan, onun Sahibindən nicat uman, gecə-gündüz "Fatihə" oxuyan insanı 

allahsızlıqda ittiham etməyin nə dərəcədə böyük ədalətsizlik olduğunun 

hökmünü, fikrimcə, tarix özü verib və verməkdədir. 

Ġmadəddin Nəsiminin ölməz irsi Azərbaycan xalqının milli-mənəvi varlığının və 

böyük ideallarının, duyğu və düĢüncəsinin zəngin və tükənməz xəzinəsidir. 

Təsadüfi deyil ki, bu gün Bakı Ģəhərinin rayonlarından biri onun adını daĢıyır, 

paytaxtımızın mərkəzində  heykəli ucaldılıb, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Dilçilik Ġnstitutu Nəsiminin adınadır. Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin "Böyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin 

650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında" 15 noyabr 2018-ci il tarixli 

Sərəncamı görkəmli Ģairin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus rola 

malik olduğunu bir daha təsdiq edir. Bundan baĢqa, ölkə baĢçısının 11 

yanvar  2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə 2019-cu ilin "Nəsimi ili" elan edilməsi Ģairə 

dövlət səviyyəsində verilən dəyərin, hörmət və ehtiramın ən yüksək ifadəsidir. 

Eyni zamanda bu Sərəncam Azərbaycan mədəniyyətinin, zəngin tarixi-mədəni 

irsinin təbliğinə də çox böyük töhfədir. 
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Xatirə Quliyeva, 

araşdırmaçı  

 

SURĠYA ALĠMĠ ƏBDULFƏTTAH RƏVVAS QƏLƏÇĠ VƏ  

ĠMADƏDDĠN NƏSĠMĠ ĠRSĠ 

     Məlumdur ki, bu il bütün dünyada klassik Azərbaycan Ģairi, zəngin poeziyası 

və faciəvi həyat sonluğu ilə yaddaĢlarda iz salmıĢ Ġmadəddin Nəsiminin 650 illiyi 

qeyd olunur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin söz 

dühalarımızdan biri - Ġmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi ilə 

bağlı 15 noyabr 2018-ci il və 2019-cu ilin ölkəmizdə "Nəsimi ili" elan olunması 

haqqında 11 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamları bu yubileyin təntənəsini 

xüsusilə canlandırmıĢ, NəsimiĢünaslığın inkiĢafına güclü təkan vermiĢdir. 

   Nəsimi ilindən yola çıxan ölkə alimləri Nəsimi irsini yeni-yeni istiqamətlərdən 

tədqiqata cəlb etməklə böyük mütəfəkkirin keĢməkeĢli ömrü, poetika və ritorikası, 

fəlsəfəsi, habelə faciəli ölümü haqqında yeni tədqiqat əsərləri meydana 

çıxarmaqla NəsimiĢünaslıq məktəbini zənginləĢdirir, Ģairin həyat və 

yaradıcılığının dərkini müəyyənləĢdirirlər. 

     Məlumdur ki, XIV əsr Azərbaycan Ģeirinin ən məĢhur nümyəndəsi, əqidə 

sahibi, həqiqət, ədalət Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin son ünvanı ərəb dünyası - 

Suriya torpaqları olmuĢdur və bu baxımdan keçmiĢdə olduğu kimi, çağdaĢ 

dövrdə də ərəb dilli tədqiqatlarda Söz dahimizin yaradıcılığının dəyərləndirilməsi 

maraq doğuran hadisələrdəndir. 

  Məsələn, biz professor Nidal Youssef Suriyanın Esyria.sy saytında 23 avqust 

2011-ci ildə yayınlanmıĢ "Nəsiminin türbəsi əcnəbilər və yoxsullar üçün bir 

sığınacaqdır", "Ġyirminci əsrin əvvəlləri Hələb Qalası kəsiĢməsində Nəsiminin 
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məzarı", Marefa.orq saytında yer almıĢ "Əli Emad Eddin Əl Nəsimi", "Ġmadəddin 

El-Nəsimi. ġair və üç mədəniyyət", Xəlil Əli Heydərin "Hələbdə bir Ģair yaĢayır!", 

"ġairlərin Ģeirlərindən seçmələr: Ġmad əl Din əl - Nəsimi (1369-1418), Suriyanın 

asiaelyoum.com - informasiya agentliyi 12 yanvar 2019-cu il tarixdə "Böyük 

Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsimi ili", habelə Məhəmməd Mehdi Bayat adlı 

müəllifin "ĠĢıq" saytında "Nəsimi əl Bağdadi - ilahi sevginin Ģəhidi", "Türk 

tarih.gen.tr form" adlı saytda yayınlanmıĢ "Nəsimi Kimdir? (Ġmadəddin Seyyid 

Nəsimi) ġeirləri və əsərləri..." və baĢqa yazılarda Nəsimi və Nəsimi ili haqqında 

dolğun məlumat alır, ərəb düĢüncəsində Nəsimi "abidəsinin" ucalığının Ģahidi 

oluruq. 

    Ġmadəddin Nəsimi irsinin dəyərləndirildiyi belə tədqiqatlardan biri də Feysal 

Kratçın "ġeir sənətinin emosionallıq və ruhi həyəcan təcrübəsinin sirri ilə Nəsimi 

Ģeirlərindəki unikallıq arasındakı harmoniya. ġair Nəsimi insan və sehrindən 

heyrətləndi" adlı məqaləsidir. Məqalədə Nəsimi haqqında Suriyada ilk tədqiqat 

əsəri yazan Əbdulfəttah Rəvvas Qələçinin Ģairə həsr etdiyi "Ġmadəddin Əl 

Nəsimi" kitabından bəhs edilir.  

Feysal Kratç Ġmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuĢ kitab haqqında olan bu 

məqaləsində Qələçiyə istinadən Ģairin həyatı, dünyagörüĢü, poeziyası, fəlsəfi 

görüĢləri haqqında dolğun məlumatlar Ģərh etmiĢdir: "Əl -Nəsimi kosmik 

mahiyyətdə dərk edilən dünya Ģöhrətli Ģairlərdəndir. Onun öz dünyası var. Bizi 

cazibəsində saxlayan öz dünyası. Onun dünyası - Ġnsandır. O özünü bu 

əqidəsinə həsr etdi və öz azadlığı və ali səviyyəsi üçün mübarizə apardı. Ġnsan 

siması həqiqətin ifadəsidir. Bunu dərk etmək üçün insana Ģüur verilmiĢdir. Onun 

poeziyasında iki aspekt diqqəti cəlb edir: emosionallıq və ruhi həyəcandan 

bunların harmoniyası bu Ģeiriyyətin unikal sirli nəğməsidir. Ġmad əl-Din Nəsimi 

fəlsəfə, astronomiya, məntiq, riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə kamilləĢdi. Ərəbcə, 

farsca dili axıcı idi. Üç dildə yazmıĢ və ədəbi yaradıcılıqda öz dili olaraq azəricə 

yazmağı bacarmıĢ və on mindən çox "ev" əsər yaratmıĢdır. Nəsiminin fars dilində 

olan divanı təxminən beĢ min "ev"dir. Ərəbcə Ģeirləri çox cüzidir. Ola bilər ki, 

itmiĢdir və ya dağıdılmıĢdır" . 
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Məqalə müəllifi ərəb alimi Əbdulfəttah Rəvvas Qələçinin əsrlər boyu bütün dünya 

üçün maraqlı olan Ġmadəddin Nəsiminin həyatı və dünyagörüĢü haqqında yazır. 

"...DüĢüncələrini yaymağa baĢladıqda alimlər bunu Ġslama qarĢı bir çıxıĢ kimi 

qarĢıladılar və üsyan etdilər. Osmanlı səlahiyyət sahibləri tərəfindən təqib edildi, 

həbs olundu, iĢgəncələrə məruz qaldı. Bundan sonra Osmanlı 

Ġmperatorluğundan Hələbə doğru yola çıxdı. 1401-ci ildə əmir Teymurun 

Suriyadan ayrılmasından sonra Hələbə gəldi. Bu onu fərəhləndirdi. Müəllimlər və 

Ģagirdlərlə tanıĢ oldu. DüĢüncələrini bölüĢdü. ġeirlərini oxudu. Onun azad 

fikirlərini getdikcə daha geniĢ meydanlarda paylaĢması bəzi dindarlar tərəfindən 

gündəmə gətirildi, ancaq edilən xəbərdarlıqlara rəğmən, çıxıĢlarını davam etdirdi, 

dinləyicilərini qəbul etməkdə davam etdi. ġagidlərindən birinin müəlliminin 

Ģeirlərini Hələbdəki bir bazarda söylədiyi deyilir". 

Məqalə müəllifi Əbdulfəttah Rəvvas Qələçinin Ġmadəddin Nəsiminin ərəb - Suriya 

torpaqlarında faciəvi sonluğu haqqında öz oxucusuna verdiyi dolğun və eləcə də 

kifayət qədər yeni məlumatlara diqqəti yönəldir ki, biz bu tarixi Ģtrixlər əsasında 

əbədiyaĢar Ģairimiz Nəsiminin ərəb dünyagörüĢündəki məğrur Ģair-filosof 

portretini görürük: "Bu gənc adam həbs olundu və mühakiməsi zamanı 

müəlliminin təhlükəsizliyi üçün saçını uzatdı, ölüm cəzasına məhkum edildi. 

Ancaq Əl Nəsimi Ģeiri ilə dərhal əcəli özünə döndərdi və bir qrup elm adamının 

iĢtirak etdiyi Ədalət Məclisinə gətirildi. Hələb hakimi Yəsbak əl Yusufinin qatıldığı 

və əl-Nəsiminin yalan, ateizm və itaətsizlikdə günahlandırıldığı məhkəmədə 

hakimlər ölüm cəzasını qəbul etmədilər. Sultan millət vəkili: "Onu öldürmürəm və 

Sultanın qərarını "gözləyəcəyəm" - dedi. Filosofun edamı: Qurum hakimlərin 

fikirlərini əks etdirən qərarı pozan hökm göndərmiĢdir. Alimlərin Qahirədəki 

sultana Nəsiminin cildinin və dərisinin soyulması ilə doğranması edamı və 

nəəĢinin 7 gün Hələbdə nümayiĢ etdirilməsi barədə müraciətinə cavab gəlir. 

Ancaq müxalifləri Nəsimini təqsirləndirmək üçün qanuni bir əsas tapa bilmədilər. 

Sükut çökdü. Nəsimi iki dəfə kəlməyi-Ģəhadətini dedi. 

Qeyd edək ki, Nəsiminin edamı ilə bağlı dəlillər (edam zamanı 2 dəfə kəlmeyi-

Ģəhadətini deməsi faktı) akademik Ziya Bünyadovun "Nəsimi diri-diri dərisi 

soyularaq öldürülməyib" məqaləsində xüsusi olaraq vurğuladığı kimi təkrar təsiri 
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bağıĢlayır. Akademikin bu məsələ ilə bağlı Ģərhini bu məqamda olduğu kimi, 

diqqətə çatdırmaq, fikrimcə, yerinə düĢər: "Ġndiyə qədər Nəsiminin ölümü 

haqqında xəbər bizə yalnız türk alimi Əbdülbaqi Gölpınarlının "Ġslam 

Ansiklopedisi"ndə dərc olunan "Nəsimi" adlı məqaləsindən bəllidir (Bax: "Ġslam 

Ansiklopedisi", Ġstanbul, 1964, cild 9, səh. 206-207). Məqalədə qısaca deyilir ki, 

Nəsiminin məhkəməsi və qətli məmlük sultanı əl-Müəyyəd Seyfəddin ġeyxin 

hakimiyyəti (815-824 hicri və ya 1412-1421-ci Miladi illər) və Hələb valisi YaĢbək 

ibn Abdulla əl-Yusifinin dövründə (818-824 Hicri və ya 1414-1424-ci Miladi illər) 

olub. Bu məlumat alimlərimiz tərəfindən sözsüz, qəbul olunur və eynilə bütün 

tədqiqatlara köçürülür". Lap bu yaxınlarda akademikin qənaətində 

yanılmadığının, hətta nəinki, Ġslam Ensiklopediyası məqaləsinin, əziyyət 

çəkilmədən akademikin elə həmin - "Nəsimi diri-diri dərisi soyularaq 

öldürülməyib" məqaləsinin mövzusunun, dəlillərinin xeyli dərəcədə, məqalənin 

adının "eynilə köçürüldüyünün" Ģahidi olduq. 

Görkəmli ərəb alimi Əbdulfəttah Rəvvas Qələçinin təhlil olunan "Ġmadəddin əl 

Nəsimi" kitabından əvvəl, 1991-ci ildə "Hələbin yaqutu - Ġmadəddin Nəsimi - 

həyatı, poeziyası, fəlsəfi görüĢləri" (Ərəb Yazıçılar Birliyi. 86 səh.) kitabı nəĢr 

olunub. Bu əsər ərəb dünyasında Nəsiminin həyatı, yaradıcılığı haqqında maraqlı 

faktlarla dolğun olan ilk elmi monoqrafiya kimi əhəmiyyət kəsb edir. Fikrimizcə, 

yaqut sözünün ərəb dilində qiymətli daĢ anlamından baĢqa, böyük, uca 

mənalarını kəsb etməsi deməyə əsas verir ki, alim, yazıçı Qələçi Ġmadəddin 

Nəsimini Suriyanın tarixi mədəniyyət Ģəhəri Hələbin yaqutu adlandırmaqla ərəb 

dünyası, Ġslam cəmiyyətinin dahimizə verdiyi dəyəri ifadə etmiĢdir. 

Biz ərəb dünyasında Azərbaycan klassik Ģeirinin XIV əsr dahisi Ġmadəddin 

Nəsimiyə həsr olunmuĢ iki elmi nəĢrin müəllifi Əbdulfəttah Rəvvas Qələçi 

haqqında daha çox məlumatlanmaq məqsədi ilə internet üzərindən axtarıĢlar 

etdikdə onun 1938-ci ildə Hələbdə doğulduğunu, orada ilk təhsilini aldığını, 

DəməĢqdə universitet bitirdiyini, uzun müddət Sənət Universitetində dərs 

dediyini, Ərəb Yazıçılar Birliyinin üzvü, beləcə onun Suriyanın tanınmıĢ alim, 

yazıçılarından olduğunu və "Ġslam estetikasına giriĢ", "Hələb - dünən və bu gün", 

"Sirli teatr", "Canlı operetta" elmi əsərləri, həmçinin "QuĢların uçuĢu" romanı, 
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"Dəlilik fantaziyası" "Ayaqqabı təmirçisi", "Turist və qatar", "Gözəl ana" və çox 

sayda pyesləri və b. əllidən çox əsəri sırasında Azərbaycan mühacir 

mütəfəkkirləri haqqında - "Ġmadəddin Əl Nəsimi", "Hələbin yaqutu - Ġmadəddin 

Nəsimi - həyatı, poeziyası, fəlsəfi görüĢləri", "Əl Sührəvərdi - hikmət sahibi" , 

"Nəsimi və Rumi" kitablarının da xüsusilə seçildiyini öyrəndik. 

HaĢiyə çıxaraq qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan elmi ictimaiyyətinə 

Əbdulfəttah Rəvvas Qələçinin adını ilk dəfə akademik Bəkir Nəbiyev 

xatırlatmıĢdır. Belə ki, akademik Bəkir Nəbiyev bu məqalənin müəllifinin 2005-ci 

ildə Nəsimi sevgisi ilə yaratdığı ""Nəsimi" Suriya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti" 

Ġctimai Birliyinin mətbu orqanı "Cahan+" qəzetinə "Nəsimi kəlamının iĢığında" 

(Cahan+ qəzeti, 11 dekabr. 2009-cu il) məqaləsini təqdim etmiĢ və bu məqalədə 

Ģairi ərəb dünyasında əbədiləĢdirən Qələçi və kitabı haqqında məlumat 

vermiĢdir. (Elə akademik Bəkir Nəbiyev 2009-cu ildə həmin məqaləni bir qədər 

geniĢləndirməklə kitab çap etdirmiĢdir). 

Bu məqamda dəyərli ziyalımız Ġmamverdi Həmidovun Qələçinin "Yaqut əl Hələb 

Ġmadəddin Nəsimi - həyatı, poeziyası, fəlsəfi görüĢləri" kitabından etdiyi yığcam 

tərcümə mətnini də yada salmağı özümüzə borc bilirik. Beləliklə, akademik Bəkir 

Nəbiyevin Ģərhində həmin kitab haqqında məlumatı nəzərdən keçirək: "Onun 

(Ġmamverdi Həmidov nəzərdə tutulur - X.Q.) qənaətinə görə, Qələçinin kitabını 

ərəb ölkələrində böyük Azərbaycan Ģairi haqqında nəĢr olunmuĢ ilk sanballı əsər 

hesab etmək olar. Burada Nəsiminin yaĢadığı dövrün tarixi icmalı, Ģairin həyatı, 

təsirləndiyi qaynaqlar, qəzəllərinin əsas mövzusu, Nəsimi və hürufiliyə dəvət, 

Nəsimi Ģeirində insan kimi problemlərdən bəhs edilir. Qələçiyə görə, bir tərəfdən, 

Azərbaycanda zəngin ədəbi-mədəni irs, digər tərəfdən, Yaxın ġərq Ģeiri, Ġslam 

dini və hürufilik Nəsiminin dünyagörüĢünün formalaĢmasında baĢlıca rol 

oynamıĢdır. Teymur istilasından sonra Azərbaycanda və qonĢu ölkələrdə 

yaranmıĢ vəziyyət alim tərəfindən obyektiv Ģəkildə təsvir edilmiĢdir. Nəsimi 

kitabda öz zamanəsində acgöz, təcavüzkar hakimlərin baĢqa ölkələri soyub 

talamasına, zülm və əsarətə qarĢı çıxıĢ edən iradəli bir Ģəxs kimi tqdim edilir. 

ġair bir çox ölkələr gəzmiĢ və ideyalarını təbliğ etmək üçün Hələbdə münasib 

Ģərait tapıĢdı. Müəllifin qənaətlərinə görə, Nəsiminin təqib edilməsi və və 



“Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. II e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

99 

cəzalandırılması, böyük mütəfəkkirin edamının səbəbi dini deyil, siyasi baxıĢlarla 

bağlı olmuĢdur. Qələçi yeri gəldikcə bəzi tarixi mənbələrə və təsəvvüf 

ədəbiyyatına da istinad edir. Suriya tədqiqatçısı Nəsiminin hürufilik görüĢlərini 

izah etməyə geniĢ yer vermiĢdir. Müəllif hürufilik ideyalarının bəkdaĢilik, 

qızılbaĢlıq, babilik və bəhailikdə də özünü göstərdiyinə, ġamda və Hələbdə 

hürufiliyin davamçılarına dair maraqlı mülahizələr irəli sürür. O, hürufilikdə 

Fəzlullah Nəiminin rolundan, onun çıxıĢlarının Ġslami ruhundan, "Quran" 

təvsirlərində rəqəmlərlə bağlılıq məsələsindən, vəhdət-vücud əqidəsinin təsəvvüf 

alimlərinin əsərlərində göstərilmiĢ mahiyyətindən bəhs edir və münasib 

məqamlarda Nəsiminin qənaətlərinə söykənir. Əsərin iki bölməsi Nəsiminin 

Ģeirlərində insan qiymətləndirilməsinə və Ģairin qəzəllərinin irfani məzmununun 

açıqlanmasına həsr olunmuĢdur. Qələçi Nəsiminin humanist mahiyyətli Ģeirləri 

əsasında aĢağıdakı nəticələrə gəlir: Ģair hürufilik əqidəsi altında insanı müdafiə 

etmiĢdir, o hürufiliyi öz əsərləri və ictimai nüfuzu vasitəsilə yaymağa çalıĢmıĢdır. 

Nəsimi əzilən insanı oyatmaq, zalım hakimlərə qarĢı qaldırmaq istəmiĢdir: adi 

insanı Ģərəfləndirən Nəsimi heç vaxt hökmdarları mədh edən Ģeirlər 

yazmamıĢdır; onun Ģeirlərində Allah sevgisi tərənnüm edilir. Nəsiminin Ģeirlərini 

Ģərh edərkən ərəb alimi iki məsələnin üstündə ayrıca dayanır. Yaxın və Orta 

ġərq regionunda o zamankı ictimai, siyasi və mədəni durum, Nəsimi 

Ģəxsiyyətinin mürəkkəbliyi və zənginliyi. Kitabın "Əlavə" bölməsində Nəsiminin 

qəzəl, məsnəvi, rübai və mərsiyələrindən nümunələrin ərəb dilində tərcüməsi 

veriliĢdir" (Nəbiyev Bəkir. Nəsimi kəlamının iĢığında. Bakı, Qarabağ-2009. 

səh.22-26. 176 səh.). 

Mən Nəsimi ilinə öz tərəfimdən tədqiqat töhfəsi olaraq "Nəsimi ili çağdaĢ ərəb 

tədqiqatlarında"("Respublika" qəzeti, 10, 15 avqust, 2019) və eləcə də bu 

məqaləni yazarkən Ə.R.Qələçinin həmin kitabını akademik Bəkir Nəbiyevin 

ailəsindən, Suriyada Nəsimiyə həsr olunmuĢ beynəlxalq konfransda iĢtirak etmiĢ 

tədqiqatçı Səadət ġıxıyevadan, ərəbĢünas alim Ġmamverdi Həmidovdan və hətta 

bir neçə Suriyalı ziyalıdan istəsəm də, əldə edə bilmədim. Həmçinin də Qələçi ilə 

bütün mümkün vasitələrdən istifadə etməklə əlaqə yaratmağa çalıĢsam da, 

internet üzərindən kitabın solğun üz qabığı ilə haqqında yığcam məlumatlardan 

baĢqa, heç bir müsbət nəticə alınmadı. Beləliklə, Qələçinin bu əsəri haqqında 
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Bəkir Nəbiyevin "Nəsimi kəlamının iĢığında" kitabında olan tərcümə materialları, 

orda çap olunmuĢ iç üz qabığı, bir də internetdə Qələçi nəĢrləri səhifəsində olan - 

kitabın (kitab yüklənmir) oxunmaz üz qabığı əlimiz çatan yeganə mənbədir. 

Vurğulamaq istərdim ki, Bəkir Nəbiyev 2008-ci ildə Suriyada Nəsimiyə həsr 

olunmuĢ Beynəlxalq konfrans zamanı Əbdulfəttah Rəvvas Qələçinin bu kitabının 

Azərbaycandan olan bütün nümayəndə heyətinə hədiyyə edildiyini yazsa da, 

Səadət ġıxıyeva "kitabın hamıya bağıĢlanacağı vəd edilsə də, yalnız onun əldə 

etdiyini və Bəkir Nəbiyev istədikdə surətini çıxarıb ona verdiyini" bildirmiĢdir. 

Ümid edirik ki, ərəb dünyasında Ġmadəddin Nəsimimiz haqqında yazılmıĢ iki 

kitabdan "əlimizdə" olan bu əsər yaxın vaxtlarda tərcümə edilib elmi ictimaiyyətə 

təqdim olunmaqla Nəsimi ilini təravətləndirəcəkdir. 

Qocaman ərəb yazıçısı və alimi Əbdulfəttah Rəvvas Qələçi və onun "Ġmadəddin 

Əl Nəsimi" kitabı haqqında suriyalı yazar Feysal Kratçın yazdığı "ġeir sənətinin 

emosionallıq və ruhi həyəcan təcrübəsinin sirri ilə Nəsimi Ģeirlərindəki unikallıq 

arasındakı harmoniya. ġair Nəsimi insan və sehrindən heyrətləndi" məqaləsi, 

habelə alimin "Hələbin yaqutu - Ġmadəddin Əl Nəsimi - həyatı, poeziyası, fəlsəfi 

görüĢləri" adlı dəyərli kitabı ilə bağlı bu yığcam Ģərhimizi tamamlayarkən bir 

arzumuzu bölüĢmək istərdik. Belə ki, fikrimizcə, ərəb nəsimiĢünas Əbdulfəttah 

Rəvvas Qələçinin xalqımızın Ġmadəddin Nəsimi mənəvi mirasına həsr etdiyi 

əsərlərin kitabxanalarımız üçün əldə olunması, həmçinin də onun ölkəmizə - 

Ġmadəddin Nəsiminin doğma vətəninə dəvət edilməsi, ümumiyyətlə çağdaĢ ərəb 

dilli mətbuat səhifələrində diqqəti cəlb edən Nəsimi tədqiqatlarının tərcümə 

edilərək geniĢ ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması Nəsimi ilinə layiqli töhfə olardı. 
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Himalay Ənvəroğlu,  

professor 

 

Elman Quliyev,  

professor 

 

ĠBN ƏRƏBĠ FƏLSƏFĠ GÖRÜġLƏRĠ VƏ NƏSĠMĠ TƏSƏVVÜFÜ 

 

Min illər boyu dini-mənəvi düĢüncələr insan, zaman, varlıq kontekstində 

Yaradan və mövcud olan, daha doğrusu, Allah və insan (cəmiyyət) 

haqqında təlimlər sistemi yaratmağa xidmət göstərmiĢ, mütləq dəyərlər 

axtarıĢında yeni-yeni dini-fəlsəfi təməllərin əsasını qoymuĢdur. 

 

Orta əsrlər ġərq fəlsəfi və bədii düĢüncəsinin formalaĢmasında mühüm rol 

oynamıĢ, yeni elmi təlimin əsasını qoymuĢ Ģəxsiyyətlərdən biri də Ġbn Ərəbidir. 

Ġbn Ərəbi təliminin əsasını ağıl və idrak prosesində dərk olunanların və 

görünənlərin insan təxəyyülündə "Vəhdəti-vücud" fəlsəfəsinə uyğun 

dəyərləndirilməsi təĢkil edir. Bu mənada o, həm ġərqin, həm də Qərbin bir çox 

ədəbi-fəlsəfi, nəzəri fikir dühaları ilə müəyyən fərqli və bənzərli müstəvidə 

dayansa da, dahi Azərbaycan Ģairi Ġ.Nəsimi ilə daha çox oxĢardır. Belə demək 

mümkünsə, Ġbn Ərəbi ilə Nəsimi zaman etibarilə müxtəlif dövrlərdə yaĢasalar da, 

onlar fikir, ideya, ürfani görüĢlər, fəlsəfi ədəbi düĢüncə və s. baxımından bir-

birlərinə yaxın olmuĢ, Ġbn Ərəbi təlimi müəyyən mənada Nəsimi tərəfindən 

davam və inkiĢaf etdirilmiĢdir. Belə ki, Nəsimi ilk öncə insanların düĢüncə tərzini 

dəyiĢdirməyin qayğısını çəkirdi. Bunun üçün ən gözəl vasitə ilahi eĢqi Ģeirin 
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baĢlıca predmetinə çevirmək idi. Ona görə ki, eĢqdə ilahi saflıq var. "Məhəbbət" 

"Tamı" daha dərindən duymağa imkan verir, mahiyyəti dağılmağa qoymur. Bu, 

səmavi hökmranlığa daxili yol açdığı kimi, ruhi bərabər olanların da bir-birini dərk 

etməsinə imkan yaradır. Nəsimi eĢqə daha dərin məna verir. Onun mahiyyətini 

maddi-cismanidə deyil, ruh-mənəvidə arayır: 

 

Sirri-mütləq eşqdir, həqqü həqiqət eşqdir, 

Varlığı yoxdur onun kim, eşqdən düşmüş kənar. 

 

ġair demək istəyir ki, "mütləq"in, yəni tanrının sirri, qüdrəti "eĢqdir", Həqqin 

həqiqətini, daha doğrusu, Allahın sirrini bu eĢqdən kənarda kəĢf etmək qeyri-

mümkündür. 

Bu fikirlər Ġbn Ərəbinin vəhyə əsaslanan insan təxəyyülünün gücünə verdiyi 

önəmlə üst-üstə düĢür. ġeyxə görə, peyğəmbərə vəhy olunan bilgi insanın 

təxəyyül gücünə yerləĢə bilər. Ağıl bilgini duyğu üzvləri vasitəsilə ətraf 

gerçəklikdən alıb predmetə çevirir. 

Ġslam fəlsəfi fikir tarixinin tanınmıĢ Ģeyxi Ġbn Ərəbi "həqiqət" sistemlərinin özəl 

xüsusiyyətləri, forma və prinsipləri haqqında bütöv bir təlim yaratmıĢdır. Heç 

Ģübhəsiz, bunlar tam mənada "vəhdəti-vücud" fəlsəfəsinə əsaslanan, varlığın tək, 

tək olanın isə Allah olması təliminə söykənən fikir cərəyanıdır. Bu məqam 

Nəsiminin "Allaha qayıtmaq" fəlsəfəsi ilə üst-üstə düĢür, Ġbn Ərəbi fikirlərinin 

Nəsimi düĢüncəsində baĢqa bir "tərzin", lakin "eyni mahiyyətin" göstəricisinə 

çevrilir. 

Nəsiminin lirik qəhrəmanının qənaətinə görə, biz (təbiət, insan, subyekt) 

əvvəldən vahidik. Təbiətimiz məhəbbətdə və Allahda birdir. Yəni ilahidən 

ayrılmaq, "təbiətimizdən" ayrılmaq özündə müqəddəs olanı məhv etməkdir. 

Beləsi məhəbbətdə, müqəddəslikdə birləĢə bilməz. Nəsiminin fikrincə, inamın 

kamilliyi Allaha qayıtmaqdır. ġairin izlədiyi panteizm fəlsəfəsinin məramından 
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görünür ki, hamı tanrıdadır, harmoniya dağılan deyil. Lakin inkiĢaf edən də deyil. 

Ġnsanların canlı harmoniyası Allahla birliyidir. Nəsimiyə görə, bu, ilahi 

hökmranlıqdır. Məhz bu mənada Nəsiminin görüĢləri ilahi hökmranlığın 

harmoniyasına əsaslanır. Çünki bəzi tədqiqatçıların mülahizələrinin əksinə olaraq 

əslində, Ģəriətlə Nəsiminin tanrı haqqında qənaətləri arasında ixtilaf yoxdur. 

Daxildən onlar bir-birini tamamlayır. Fərq zahiri məqamlarda, haqqa çatmaq 

yollarının üst-üstə düĢməməsindədir. 

 

Əzəl gündən tanrı birdir, bir olaraq qalacaq da, 

Sənin ruhun haqqın nuru, ağlın isə bir peyğəmbər. 

 

Göründüyü kimi, Ģair Allahın birliyinə, əzəli və əbədiliyinə dərin inam və etiqad 

bəsləyir, ruhun əsasını haqqın nuru kimi qəbul edir. 

Bütün bu deyilənlər belə bir yekun qənaəti doğurur ki, "sirri-sübhanı" anlamaq 

yollarında Ġbn Ərəbi düĢüncəsi müəyyən mənada Nəsimi Ģeirinin təsəvvüf 

qaynağına çevrilir və özünəməxsus axarda inkiĢaf etdirilir. 

Ta qədimlərdən bəri islam düĢüncəsində varlığı zehniyyatla dərk edənlərlə hissi-

emosional qavrayanlar, baĢqa sözlə, regionalistlərlə sufilər arasında ixtilaflar 

mövcud olmuĢdur. 

Ġslamda sufizm, təsəvvüf fəlsəfəsinin hüdudları geniĢdir. Sufizm insan Ģüurunu 

buxovlardan azad etməklə sənətkara həyatı bütün gözəlliyi ilə dərk etmək imkanı 

verdi. Hər Ģeydən əvvəl ona görə ki, bu fəlsəfədə düĢüncə sistemi 

məhəlləçilikdən uzaqdır, Vətən, millət, din anlayıĢları ya tamamilə yoxdur, ya da 

nisbi Ģərtilikdə əksini tapır. ġərq sufi Ģairləri, o cümlədən, Ġbn Ərəbi və Nəsimi 

gözəllikdən vəcdə gələrkən, sevgi cəfalarını, hicran əzablarını vəsf kontekstində 

Allaha qovuĢmaq həsrətini, ondan ayrı düĢmək məĢəqqətini də dilə gətirmiĢ 

olurlar. Onların poeziyasında çatılmaz dərinlik və incəliklə gerçək insani hislər, 

iztirablar və sevinclər, peĢmançılıqlar və ümidlər vəhdət təĢkil edir. Bu poeziyada 
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vəhdətə can atma təbiidir. Çünki hər Ģey nəyinsə hissəsi olsa da, öz həllini 

bütövdə, baĢqa sözlə, vahiddə, mütləqdə tapır. 

Nəsimi sufi görüĢlərinin həm də Ġbn Ərəbi təsəvvüfündən qaynaqlandığı məlum 

həqiqətdir. Ġbn Ərəbi ilahi hüsnü, gözəlliyi, saf eĢqi, dünyəvi gözəlliklə ilahi 

gözəlliyin vəhdətini, eyniyyətini vəsf edir. Nəsimi də Ġbn Ərəbi kimi eĢqi məhz 

ilahi eĢq səviyyəsində poetik düĢüncə predmetinə çevirir. "Haqq mənəm", "Haqq 

məndədir" inamında israrla olan böyük sufi Ģair Nəsimi insanın ilahi baĢlanğıcına 

önəm verir, Ġbn Ərəbiyə görə sufi-Ģair ruh aləminin yolçusudur. O, bu yoldakı 

düĢüncələrini gah Ģeirin, sənətin, gah da fəlsəfənin fikir imkanlarında ifadə edir. 

Sufi ilham, vəcd Ģairə Haqqı görmək, eĢitmək, duymaq, Haqla özü arasındakı 

pərdələri bir-bir qaldıraraq ona qovuĢmaq imkanı verir. Lakin bu elə də sadə 

məsələ deyil. Məsələn, Ġbn Ərəbi "gördüyüm gözəllik idraka sığmır" deməklə 

idrakın gücsüzlüyünü etiraf etmiĢ olur. Deməli, elə gözəlliklər var ki, onu yalnız 

görmənin fiziki yox, bəsirət imkanları ilə, "qəlbin gözü ilə" (Nizami) görmək 

mümkündür. Böyük Azərbaycan Ģairi Füzuli də ilahi gözəlliyi dərk etməkdə 

idrakın yetərli olmadığından təsadüfi gileylənməmiĢdir. 

"EĢq tanrıçılığı" sufi-fəlsəfi düĢüncə axarı ilə irəliləyən Nəsiminin lirik 

qəhrəmanında Mühyiddin Ġbn Ərəbi təsirinin duyulması təbiidir. Məhz Ġbn Ərəbi 

ilahi eĢq düĢüncəsini konseptual məcraya yönəltmiĢdir ki, burada təsəvvüf 

özünün fəlsəfi imkanlarını tam gücü ilə ortaya qoya bilmiĢdir. Bu konsepsiyaya 

görə, göylərdən o tərəfə boylanmaq və orada öz könül mülkünə qovuĢmaq məhz 

seçilmiĢlərin qismətidir. Sufi Ģair isə bu zirvəni poetik ilhamın, vəcdin vüsət və 

qüdrəti ilə fəth edə bilir. Burada önəm kəsb edən yaradanı özündə tapmaq yox, 

özünü ilahidə tapmaqdır, onun içində əriməkdir. EĢqlə gözəlliyin təməl 

prinsiplərinin reallaĢması məsələlərinə Ġbn Ərəbi ilə Nəsiminin özəl baxıĢları olsa 

da, çıxıĢlıq məqamında oxĢarlıqlar, yaxınlıqlar da kifayət qədərdir. Ġbn Ərəbinin 

gözəllik barədə söylədiyi aĢağıdakı fikirlərdə insan xislətinin fəlsəfi düĢüncə 

predmetinə necə həssaslıqla çevrildiyi aydın sezilir. 

O yazır: "Sevginin səbəbi gözəllikdir. Zira gözəllik təbiətcə sevilən Ģeydir". 

Nəsimidə də eĢq və gözəllik iki nisbi bərabərlik olaraq vəsf edilsə də, sonucda 
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eĢq üstünlük təĢkil edir. Bununla belə, Nəsimi poeziyasında eĢqin önəmi heç də 

dini hissin unudulması kimi baĢa düĢülməməlidir. Lakin bir vaxtlar ədəbi tənqiddə 

və rəsmi fəlsəfəçilərin düĢüncəsində belə bir yanlıĢ yozumlama olmuĢdur ki, 

guya Nəsiminin ilahi eĢq haqqında görüĢlərinin mərkəzində yaĢarlı ġərq 

konsepsiyası təsəvvüf dəyərləri deyil, məhz həyati gözəllik öndə olmuĢdur. 

Lakin Nəsimidə varlıq təsəvvüf mənasında vəhdəti, vücudi-mütləqi, ona 

qovuĢmağı, ondan qopub yenidən ona qayıtmağı nəzərdə tutur. Varlıq, "kövnü 

məkan" ilahi eĢqin təzahürüdür. Sufizmin fəlsəfi əsası olan panteizmdə, varlıq 

özü ilahi ruha və hüdudu olana ayrılır. Bu baxıĢa görə zahirdə bir-birindən ayrı 

düĢənlər səma altında birlik təĢkil edir. Ġstək obyektlə vəhdətdə olmaq arzusudur. 

Gözəllik ilahi baĢlanğıc kimi vəhdəti, bütövün harmoniyasını ifadə edir. 

Bizə belə gəlir ki, Nəsiminin görüĢlərində dinə, Ģəriətə, müqəddəs ruhani 

Ģəxsiyyətlərimizə qarĢı zidd meyllərin axtarılması dövrləri indi artıq arxada 

qalmıĢdır. Bu gün Nəsimi fikir azadlığına, Ģəxsiyyətin etiqad sərbəstliyinə geniĢ 

meydan açan Ģair-mütəfəkkir kimi doqmatik təsəvvürləri misilsiz sənət qüdrəti ilə 

kənara atır, tanrıya, müqəddəs-ruhani kökümüzə qayıtmağın yollarını maddilik 

xıltlarından təmizləyir. Nəsiminin qəbul etdiyi və sənətinin qüdrəti və Ģəxsiyyətinin 

ləyaqəti ilə reallaĢdırmağa çalıĢdığı, yolunda özünü fəda etdiyi hökmranda hamı 

üçün ümumi olan var. Bu hökmranlıqda həyatın birliyi duyulur, əksliklər aradan 

götürülür. Nəsiminin fikrincə, insanları məhəbbət vasitəsilə birləĢdirməkdən dərin 

ideya ola bilməz. Bu, bütövdə, vahiddə ilahi ruhu görməkdir. Sufizmdə vəhdət, 

birlik yaradana qovuĢmaq, onunla birləĢməkdir. Bu konsepsiyanı Ģair 

özünəməxsus Ģəkildə, ardıcıl surətdə lirik qəhrəmanın təhkiyəsində 

reallaĢdırmağa çalıĢmıĢdır: 

 

Ġkilik küfrdür, rədd et, sən ol tək, vahidü yekta, 

Xudadan baĢqa hər Ģeydən uzaqlaĢ, ey dili-Ģeyda. 
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Misralarda vəhdətin doğurduğu vəcd Ģairin könül evini məftun etdiyi xudanın 

yeganə Ģövq predmeti olması tərənnüm edilmiĢdir. ġairin "vəhdət məqamına 

inamı" sənət eĢqi olmaqla bərabər, həm də görüĢlərinin əsasını təĢkil edir. 

Nəsimi sufi Ģair kimi din, məzhəb, Ģəriət ziddiyyətlərini, təfriqəçiliyi rədd edir, 

insanları dinindən asılı olmayaraq vahid bir etiqad altında birləĢdirməyə çalıĢırdı. 

Sufizmdə olduğu kimi, Nəsimi də ruhi azadlığı, Ģəxsiyyətin mənəvi sərbəstliyini 

əsas tuturdu 

 

Bu aləmi-möhnətdə yox alçaq-uca əsla, 

Haqq yolda birgə gedir müsəlman ilə tərsa. 

 

ġair "aləmi-vəhdət" deyəndə real dünyanı, "kövnü məkanı" deyil, məhz Allah 

dərgahını, "vücudi-mütləqi" nəzərdə tutur. Allah üçün bəndələrinin hamısı birdir. 

Din onları bir-birindən ayıran vasitə deyil, əksinə, tanrıya bağlayan amildir. 

Hegelin "Din fəlsəfəsi"ndə irəli sürdüyü ən mühüm qənaətlərdən biri budur ki, 

dinə cəhd tanrıya məhəbbətin ən yüksək formasıdır. 

Nəsiminin bir beytində insan konsepsiyası ilahi eĢq ideyası kontekstində belə 

formalaĢdırılmıĢdır: 

 

Zahid mənəm, abid mənəm, asi mənəm, fasiq mənəm, 

Mömin mənəm, kafir mənəm, mən külli-insan olmuĢam. 

 

Nəsiminin tarixi Ģəxsiyyətinə və ədəbi simasına, izlədiyi qayənin saflığına bələd 

olan hər kəs çox gözəl anlayır ki, beytdə "mən" anlayıĢına aid edilən həmin 

dəyərlər bilavasitə Ģairin Ģəxsi "mən"i və onun "külli-insan" anlamı ilə vəhdət 

təĢkil edir. Əlbəttə, "külli insan" sırasında - zahid, abid, asi, fasiq, mömin, kafir və 

s. dayana bilər. Lakin bunlar fərdi məna kəsb etdikləri üçün ayrılıqda ümumi-
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substansional mənaya malik deyillər. "Külli-insan" daha çox xeyirin təntənəsini 

özündə ehtiva etdiyinə görə məhz substansional əsasa malikdir. "Külli-insan" 

tanrı eĢqinin daĢıyıcısı və onu təzahür etdirəndir. "Kaf" ilə"nun", "kün" - "fəyəkün" 

ilk öncə "külli-insanı" yaradıb, "asi" və "fasiq"i yox. 

Nəsiminin taleyi xalqın həyatına yanmağında, ona zərurət gətirməyində idi. 

Nəsimi ilə mövcud real aləmin, tarixi Ģəraitin qarĢıdurması gedirdi. Onun ruhu bu 

aləmdən azad yaĢayırdı. Aləmini onu hədələyən taledən ayırmırdı. ġairi vəcdə 

gətirən eĢq onu tanrısı ilə vəhdətə çəkirdi. Bununla yanaĢı, qeyd etmək lazımdır 

ki, Nəsimi tarixi Ģəraiti öz idealına qarĢı qoyurdu. Bu da onun məhvini irəlicədən 

qərarlaĢdırırdı. O, öz taleyinin qabaqcadan verilmiĢ göstəriĢindən qaçmağa səy 

etmədi. Ölümü sevinclə qarĢıladı və inamla fani dünyadan köç etdi. Nəsimi 

tanrının birliyini, əzəli olmasını vəsf edərkən anlayırdı ki, o, hər Ģeyin əvvəli və 

axırıdır. Hamı, hər Ģey bu nöqtədən çıxır və yenidən ora qayıdır. Allah elə 

mərkəzdir ki, hər Ģeyə əsas gətirir və həyat formasında olanların hamısını 

canlandırır. Allah təbiət aləmi üzərində hökmrandır ruhun üzərində hakimdir. O, 

hər iki baĢlanğıcın mütləq harmoniyasıdır və bu harmoniyanı doğurur, eyni 

zamanda, onda mövcud olur. Nəsimi görüĢlərində ilahi baĢlanğıc lirik Ģeirlərinin 

idrak predmeti kimi təzahür edir. ġair bu problemin ağırlıq mərkəzini "özünü dərk" 

və "özünü tərk" müstəvisi üzərinə keçirir: "Sən özünü dərk elə ki, haqq sirrini dərk 

edəsən", "Sən özünü dərk eləsən, dərk edərsən tanırını da", "Tərk et özünü dərk 

edəsən ta ki xudanı". Diqqət yetirilsə aydın anlaĢılar ki, Ģair lirik qəhrəmanını 

çətin və mürəkkəb bir prosesə daxil edir. Yəni "müəmma"nın "aydınlaĢması" 

üçün "xacə" təkcə "özünüdərk"lə kifayətlənə bilməz, həm də "özünü tərk" 

etməlidir. BaĢqa sözlə, mərifət məqamına ucalmaqla xudanı dərk etmək olar. 

Bunun üçün həm də gərək vəcdə gələsən, özünü Ģövq predmeti kimi duyasan. 

Daha doğrusu, gərək elə bir ruhi-mənəvi məqama çatasan ki, Ģairin özünün 

dediyi kimi, "Ta zatına bir yol tapıb dərk edəsən əsrarını. Bu yalnız ruhu 

xüsusiləĢdirmək, zahiri məqamları təcrid etmək, müvəqqətinin hökmranlığından 

azad olmaqla mümkün olar. 

Nəsimidə özünüdərk əbədiləĢir. Çünki ruhun özünüdərki əbədidir, mütləqdir, 

əbədi həyat anıdır. Yəni zamandan, dəyiĢiklikdən, reallıqdan, ikilikdən ucada 
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durur. Allahın bizə görmək imkanı verməsini Nəsimi bədii idrakının qüdrəti ilə, 

daxili bir inamla vəsf etmiĢdir: 

 

Haqq bizə göz verdi, biz də haqqı gördük, Cavidan, 

ġeylərə öz hüsnümüzlə güzgü olduq hər zaman. 

 

Nəsimi tanrını Ģüur predmetinə çevirir, idrakı Allahla münasibətə yönəldir. Allah 

haqqında təlimdə bildirilir ki, o, özü özündə obyektdir, ruhu bilən ruhdur. Bütün 

yüksək dinlərdə Allah mütləq, vahid substansiyadır və eyni zamanda subyektdir. 

Yəni insan Ģəxsiyyətə malikdir, onda müəyyən subyektivlik, fərdilik var. Nəsimi 

Ģeirlərində bəĢəri və ilahi vəhdət təĢkil edir. Bu lirikada ruhun dərinliyinə nüfuz 

edilir. Aparıcı qəhrəman fani olub, Allaha qovuĢmaq həsrətini çəkir. Bədii 

ideyanın qüdrəti sayəsində insan Allah dərəcəsinə yüksəlir. Burada aləm və 

kainat vəhdətdən ibarətdir. Həmin vəhdəti əmələ gətirən zat isə "eĢqi - ilahi"dir. 

Bu baxımdan böyük Füzuli təsadüfən yazmamıĢdır ki, "Vadiyi-vəhdət həqiqətdə 

məqami eĢqdir". Nəsiminin görüĢlərinə görə aləmin baĢlanğıcı Allahın varlığının 

isbatıdır. Ġnsan gözəlliyi Allahın qüdrətinin təzahürüdür. Sufi görüĢlərində ikilik 

küfr hesab edilir, cənnət və cəhənnəm haqqında təsəvvürlər kor - koranə qəbul 

olunmur: 

Ey yarının əhvalından heç bir xəbər tutmayan, 

Bil ki, dünya və axirət cümlə yardır, vəssalam. 

 

Təsəvvüfdə "yar" ruhi-mənəvi mənaya malikdir. Çünki cismani olan keçicidir, 

müvəqqətidir və fani olandır. Nəsiminin vəhdət Ģərabından məst olan lirik 

qəhrəmanına Ģövq gətirən, onu "qəlb Turuna" qaldırıb könlünə "cila" verən yar 

yalnız yaradan olur. ġairin sufizm görüĢləri əsasında yazdığı Ģeirlərdə baĢlıca 

fikir Allaha doğru gedən yolun məhəbbət olmasıdır. Nəsimiyə görə, Allah 

insanda, təbiətdə, əĢyada təcəssüm edir və insan daxili təkamül yolu ilə Allahla 
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birləĢib "ənəlhəqq" ola bilər. Yeri gəlmiĢkən, qeyd etmək lazımdır ki, Ģəriət 

xadimlərini ən çox qəzəbləndirən məhz bu kimi görüĢlər olmuĢdur. Buna görə də 

onlar "ənəlhəqq" deyən Həllac Mənsuru, Nəsimini və digərlərini kafir elan edib 

cəzalandırdılar. Faciə bundan ibarətdir ki, Ģəriətçilər "ənəlhəqq" anlamına zahiri 

mənada yanaĢıblar, Nəsiminin sözləri ilə desək, "dar baĢlıq" ediblər. Əslində, 

Ģəriət də, Nəsimi də xudanı "vahidi-yekta"dan ibarət bilib, baĢqa baxıĢlılara "ikilik 

küfrdür" deyib. Lakin Ģəriətlə Nəsiminin fərqi Allahın birliyini müxtəlif formada 

qəbul etmələrində idi. Bu isə zahiri əlamətdir. Daxildə hər iki meyil bir-birilə 

ziddiyyət təĢkil etmir. "Vəhdəti-vücud" anlamına, onun yaratdığı Ģövqə Ģəriətçilər 

heç də biganə deyildilər. Bir sözlə, təsəvvüf görüĢləri islama yad deyildir, əksinə, 

onu daxildən zənginləĢdirib tamamlayırdı. Bu baxımdan aĢağıdakı beytin 

məzmunu Nəsimi görüĢlərinin məntiqi təzahürü kimi yozulmalıdır: 

 

Batinim öylə bürünmüĢdür, "ənəllah" nuruna, 

Könlümü mütləq odur Musa odunda, yandıran. 

 

Yeri gəlmiĢkən, qeyd etmək lazımdır ki, Nəsimi bir çox qəzəlində "Ənəllah", onun 

nuru, "Ənəlhəqq", "Musa odu", xüsusilə, "Anəstünarən" ("mən bir od gördüm") və 

s. ifadələri kifayət qədər iĢlətmiĢdir. Bunlar Nəsimi lirikasının, eləcə də 

görüĢlərinin təfsirində xüsusi çəkisi olan, dərin ruhi-mənəvi ideyaları rəmzləĢdirən 

mühüm vasitələrdir. 

Təbiidir ki, batini, yəni ruhi-mənəvi aləmi "ənəllah" nuruna bürünən, könlünü 

"Musa odunda" yandıran Ģairi, onun lirik qəhrəmanını "küfr"də günahlandırıb 

cəzalandırmaq subyektiv mülahizələrdən irəli gəlmiĢdir. Əslində, Nəsimi 

Ģeirlərində reallaĢdırılan mühüm ideyaların təfsirini aparanda aydın olur ki, Ģair 

Qurana, özünün tez-tez ifadə etdiyi kimi "Müshəfə", müqəddəs dini yazılara, 

ruhani Ģəxsiyyətlərə, tarixi-əfsanəvi simalara böyük hörmət və ehtiramla 

yanaĢmıĢ, bəĢərin nicatında bunların misilsiz rolunu bədii idrakın predmetinə 

çevirmiĢdir. 
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ġair sevginin ülviliyini, ilahi mənasını, Tanrıya doğru yolun məhz könüllərdən 

keçdiyini vurğulayır. Yəni Nəsimidə də Ġbn Ərəbidə olduğu kimi, vəsf predmeti 

hər hansı bir sevgi deyil, məhz ilahi eĢqdir. Bu eĢqin isə aparıb çıxara biləcəyi bir 

yüksək məqam var ki, bu məhz Tanrıdır. Biz yuxarıda səsləndirilən Nəsimi 

örnəklərində təsəvvüfdən gələn, xüsusən, Ġbn Ərəbi fəlsəfəsində və poeziyasında 

yüksək səviyyədə tərənnüm olunan bir xəttin davamını aydın müĢahidə edirik: 

 

Səni bu hüsni-camal ilə, kamal ilə görüb 

Qorxdular Haqq deməyə, döndülər insan dedilər. 

 

Burada insan gözəlliyi ilə "hüsnü-eĢq" vəsf predmetinə çevrilir. Bu baxımdan Ġbn 

Ərəbi və Nəsimi poeziyasında Haqqın həqiqətinin tərənnüm obyekti olaraq ilahi 

eĢq müstəvisində sıx sıra təĢkil etməsi təbiidir. 

Həm Ġbn Ərəbi, həm də Ġmadəddin Nəsimi "hüznü bəla" Ģairləridir və onların 

Ģeirlərində sərgilənən heyrət yaradıcılıqlarındakı özəlliyi kəskin Ģəkildə 

göstərməkdədir. Hər iki Ģair klassik ġərq poeziyasının ölçüyəgəlməz simalarıdır. 
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Nizami Cəfərov,  

millət vəkili, akademik 

 

 

HÜSEYNBALA MĠRƏLƏMOVUN NƏSĠMĠYƏ HƏSR ETDĠYĠ  

“SON SƏFƏR”ĠN TƏƏSSÜRATLARI 

 

 

Azərbaycan ədəbi-ictimai fikri tarixində çox mühüm yer tutan, təsəvvüf 

dünyagörüĢünün ən böyük fəlsəfi- estetik interpretatorlarından biri olmaqla öz 

əqidəsi yolunda təsəvvürə çətin gələn məhrumiyyətlərə məruz qalmıĢ Ġmadəddin 

Nəsiminin Ģəxsiyyəti, həyatı, yaradıcılığı barədə onu yetirən xalq çox gec - 

təxminən beĢ yüz il sonra geniĢ məlumat əldə etsə də, dahi Mücahid (və ġəhidin) 

ümumi (mücərrəd) obrazı nəinki xalqın yaddaĢından çıxmamıĢ, zaman-zaman 

sxolastik ehkamlara qarĢı çıxan həqiqət axtarıcılarına sözün böyük (və 

üsyankar!) mənasında ilham vermiĢdir. 

Salman Mümtazın "Azərbaycan Ģairlərindən Nəsimi” məqaləsi ilə Azərbaycana 

qaytarılan Ģair-mütəfəkkir haqqında Həmid Araslı, Cahangir Qəhrəmanov, 

Mirzağa Quluzadə, Həmid Məmmədzadə, Zümrüd Quluzadə, Qəzənfər 

PaĢayev... kimi görkəmli tədqiqatçıların əsərləri meydana çıxdıqca xalq öz dahi 

oğlunu daha yaxından tanımağa baĢlamıĢ, 1973- cü ildə ulu öndər Heydər 

Əliyevin bilavasitə rəhbərliyilə keçirilən 600 illik yubileyi isə Ġmadəddin Nəsimi 

barədəki milli təsəvvürə fundamental miqyas vermiĢ, xalq Ģairi Qabilin "Nəsimi” 

poeması, xalq yazıçısı Ġsa Hüseynovun (Muğannanın) "MəhĢər” romanı, eləcə də 

"Nəsimi” filmi bu miqyası bədii təfəkkürün qüdrətilə zənginləĢdirmiĢdir. 

Lakin çoxdandı ki, Nəsimi haqqında diqqəti cəlb edən bir əsər yazılmırdı. Və 

görkəmli yazıçı Hüseynbala Mirələmovun "Son səfər” povesti, fikrimizcə, həmin 
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boĢluğu müəyyən qədər aradan qaldırmıĢ oldu. Yalnız ona görə yox ki, dahi 

Ģəxsiyyət ədəbiyyatda bir daha "yad edildi”, daha çox ona görə ki, Nəsimiyə 

tamamilə yeni ideya-estetik mövqedən baxmaq təĢəbbüsü özünü göstərdi. 

Bu günlərdə "Azərbaycan” qəzetində "Son səfər” povestini hissələrlə oxumaq 

imkanı əldə etdik. Hüseynbala Mirələmovun Nəsimisi nə Qabilin, nə də Ġsa 

Hüseynovun (Muğannanın) Nəsimisi deyil. "Son səfər” müəllifi geniĢ panoramlı 

təsvirlərə, yaxud dövrün Nəsimidə təcəssüm edən mürəkkəb fəlsəfi-ideoloji 

özünüifadə (və özünütəsdiq) mükalimələrinə (bu xüsusiyyətlər həm "Nəsimi”, 

həm də xüsusilə "MəhĢər” üçün səciyyəvi idi) varmadan Ģair-mütəfəkkirin 

taleyinə, əgər belə demək mümkünsə, adi bir insan olaraq nəzər salmağın 

təcrübəsini təqdim edir... Uzaq yolların yolçuluğundan "yorulub” vətəni ġirvana - 

ġamaxıya qayıdan Ģairlər Ģairi burada cəmi- cümlətanı bir neçə ay qala bilir. 

Ġdeya (və sənət!) düĢmənləri onu elə ikrahedici bir paxıllıqla qarĢılayırlar ki, hətta 

ġirvanĢah Ġbrahimin xoĢ münasibəti, himayəsi də Ģairlər Ģairinin ġirvanda, 

ümumən Azərbaycanda yaĢama arzusunu gerçəkləĢdirməyə imkan vermir. Lakin 

Ģair öz ilk məhəbbətinə - Hüsniyyəyə qovuĢmaqla təsəlli tapmıĢ olur... 

"1409- cu ilin yazı idi. ġairlər Ģairi Seyid Əli Ġmadəddin Nəsimi ölkə- ölkə 

dolaĢmaqdan - məscid, karvansara və xanəgahlarda gecələməkdən, dərviĢ, abid, 

imam, Ģair və səyyahlarla söhbət eləməkdən yorulub, doğma ġamaxıya 

qayıdırdı. O, artıq belə qərara gəlmiĢdi ki, ömrünün yerdə qalanını ata yurdunda - 

kiçik qardaĢı ġahxəndanla bir yerdə keçirsin...” 

Yazıçı hadisələri bir nağıl təhkiyəsi sürətilə təsvir etsə də, hərdən müxtəsər 

təfsilatlara da diqqət yetirib Ģairlər Ģairinin tərcümeyi- halının zəruri detallarına 

varır: 

"Seyid Əli hələ mədrəsədə oxuyarkən Hüsniyyə adında bir qıza aĢiq olmuĢdu, 

amma uzaqdan- uzağa, gizlin. Qəlbini aça, eĢqini dilə gətirə bilməyən Ģair öz 

Ģeirlərində sevgilisini vəsf edir, ah çəkir, fəryad qoparır, hicr odunda alıĢıb yanır. 

Amma çox çəkmir ki, onun eĢqlə süslənən könül bağçasını xəzan vurur... 
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Seyid Əlinin məhəbbətindən bixəbər olan Hüsniyyə on altı yaĢında ikən 

valideynləri tərəfindən mədrəsədən uzaqlaĢdırılır, qəti istəməsə də, zorla bir 

müsəllimə ərə verilir. Amma o, Seyid Əlinin qəlbində elə kök salır, elə fəsli- yaz 

yaradır ki, daha orada bir baĢqası üçün yer qalmır. ġairin bütün fikri- zikri, xəyalı 

və xoĢbəxtliyi məhz bu sevgi ilə pərvəriĢ tapır”. 

Nəsimini ġirvana qaytarıb gətirən qüvvələrin biri də bu eĢq olur. Və onu 

"göylər”dən "yer”ə endirən həmin eĢq gerçəkliyi povestdə, çox önəmlidir ki, Ģair- 

mütəfəkkirin haqqındakı ülvi təsəvvürləri zədələmədən, məiĢət münasibətləri 

prozaikliyinə endirmədən təsvir olunmuĢdur. Müəllif bütün əsər boyu zərif 

eyhamlarla hiss etdirir (və nəticə etibarilə, əsərin əsas motivlərindən birinə çevirə 

bilir) ki, Ģair- mütəfəkkirin ən adi hərəkətlərində də qeyri- adi dünyagörüĢünün (və 

istedadının) hikməti var... 

Nəsimi ġamaxıya gəldiyi ilk gecə kiçik qardaĢı ġahxəndanın yiyə durduğu 

evlərini daĢa basırlar... 

"Evlərinin daĢa basılması təzə hadisə deyildi. Artıq neçə müddət idi ki, məhəllə 

uĢaqları, nəinki gecələr, hətta gündüzlər də onu rahat buraxmır, "kafir”, "kafirin 

qardaĢı” deyib sataĢır, hətta təklikdə yaxalayanda döymək də istəyirdilər. Səbəb 

isə, əlbəttə, qardaĢının yazdığı Ģeirlər idi. Qəribədir, bu qəzəllər, qəsidələr, qitələr 

onların həm çörəyi, həm də qınaq yeri idi”. 

ġahxəndanla Nəsiminin söhbətləri, bir tərəfdən, iki qardaĢın adi məiĢət 

əhvalpürsanlığıdırsa, digər tərəfdən, kifayət qədər ciddi mətləblərin mahiyyətini 

aĢan mükalimələrdir... 

"ġahxəndan dedi: 

- DadaĢ, mən sənə görə qorxuram, özümə görə yox... Əslində mənimlə heç iĢi 

olan da yoxdur. Məhəllə uĢaqlarıdı, hərdən sataĢırlar, onları da dayı oğlunun adı 

ilə qorxudub qaçırdıram. Mənim bütün narahatlığım sənə görədir. Çünki məni yox 

- mən kiməm ki - səni kafir hesab edirlər. Mən bilirəm sən kafir deyilsən, camaat 

isə bilmir. Nə vaxtsa, kimsə orda-burda ağzından qaçırıb ki, sən kafirsən, odur-

budur düĢmüsən ağızlara. Qəzəllərin, qəsidələrin də o qədər qəliz, fikirlərin o 
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qədər qarmaqarıĢıqdı ki, avam camaat oxuyub heç nə baĢa düĢmür. BaĢa 

düĢməyəndə də, deyir ki, bu elə kafirdi ki, kafir! 

Onlar astadan söhbət eləyə- eləyə evlərinin yolunu tutmuĢdular. ġairlər Ģairi 

gülümsəyib dedi: 

- Balası, sən lap böyük adamlar kimi danıĢırsan. 

ġahxəndan güldü. 

- Məni sənin yazdıqların, bir də dönə- dönə üzünü köçürdüyüm Qurani-Kərim 

belə vaxtından əvvəl böyütdü”. 

Vətənə döndükdən sonra Ģairin rastlaĢdığı qaragüruh mühiti onu real təhlükələr 

qarĢısında qoymaqla daha dərindən düĢünməyə vadar edir... 

"Seyid Əli Ġmadəddin Nəsimi nahardan sonra eyvanda - taxta çarpayıda uzanıb 

xəyallara daldı. FikirləĢdi ki, bugünkü hadisəyə necə əncam çəksin. O, həmiĢəlik 

gözəl vətəninə - ġirvana qayıdıb, evlənəcəyinə və ömrünün qalanını dost- aĢna 

arasında keçirəcəyinə, yazıb- yaradacağına qərar vermiĢdi. Fəqət Ģirvanlıların, 

lap elə bakılıların da onun əleyhinə olduqlarını - düĢməninə çevrildiklərini görüb 

sarsılmıĢdı. Sadəcə, qapdaĢı qorxmasın deyə özünü saymazlığa vurmuĢdu - 

guya ki, onlar fikir verməli Ģey deyilmiĢ. Əslində isə, məsələ çətin və qəliz idi. 

zarafat deyil, birdən- birə sənə "kafir” damğası vururlar, deməli, burada qala 

bilməzsən. Qara camaatın fikrini dəyiĢmək isə, elə də asan deyil”. 

Nəsiminin ġirvanĢah Ġbrahimlə görüĢləri, həm zamanın gərdiĢi, həm Ģeir- sənət, 

həm də Ģairin gələcək taleyi barəsindəki həsbi- halları povestdə istər tarixi 

həqiqətə sadiqlik, istərsə də ədəbi- bədii təxəyyülün inandırıcılığı baxımından 

maraq doğurur. Və Hüseynbala Mirələmovun müasir mövzularda yazan yazıçı 

olmaqla yanaĢı, tarixi mövzularda qələm iĢlətmək təcrübəsi də "Son səfər”in 

yaradıcılıq- sənətkarlıq uğurunun təmin olunmasına az yardım etmir... Nəsimi öz 

dünyagörüĢünün təbliğatçısı kimi nə qədər səmimidirsə, ġirvanĢah Ġbrahim də 

sosial-siyasi Ģəraitin bütün ziddiyyətlərinə baxmayaraq, o qədər qərarlarında qəti, 
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mövqeyində ardıcıldır. Lakin Ģair-mütəfəkkirlə müdrik dövlət xadiminin bir-birini 

anlaması belə hələ çıxıĢ yolu deyil... 

"Gözləri həmiĢə qıpqırmızı olan girdəsifət Bəhlulinin təklifi ilə Rəbiyyə xatun 

Qurani- Kərimi gətirib ortalığa qoydu və əlini kitaba basıb dedi: 

- Bu Qurani-Kərimə and içirəm ki, bu sirri heç yerdə, heç kimə açmayacaq və 

Ġmadəddin Nəsimi adında kafərin ya sürgün, ya də qətl olunduğunu görməyincə, 

onu təqib etmək fikrindən dönməyəcəyəm. 

Rəbiyyə xatundan sonra Ģair Bəhluli, Ģair Qulaməli, Ģair Qaim ġirvani, Ģair 

Əhməd Kəsirəddin, Ģair Tacəddin ġirvani, Ģair Mail Fədai, molla Ruxnəddin Xəlili, 

molla Seyid Məhəmməd, dəllək Nəsrəddin Zəbani, falçı Yusif Səbayi, lotu 

Ġsfəndiyar Qutluq növbə ilə bir-bir əllərini Qurani-Kərimə basıb, onun dediklərini 

təkrar etdilər”. 

Povestdə Nəsiminin "rəqib”ləri, tamamilə doğru olaraq, ġirvanĢah Ġbrahimin də 

düĢmənləri kimi təqdim olunur. Və sui-qəsdin qarĢısı alınsa da, ġirvan (ümumən 

Azərbaycan) məhz qaragüruhun mənhus maraqları ucbatından öz dahi övladına 

sahib çıxa bilmir... 

"ġamaxı narahat və həyəcanlı günlər yaĢayırdı. Artıq neçə vaxt idi ki, ġamaxı və 

Bakı Ģairlərinin müraciətinə əsasən buraya Təbrizdən, Ərdəbildən, Zəncandan 

dəstə- dəstə adamlar gəlirdi. Həmin müraciətdə yazırdılar ki, əziz bəradərlərimiz, 

böyük yurdumuzun Ģair, qəzəlxan, mərsiyəxan və meyxanaçıları, neçə illərdi ki, 

ġamaxıda üzdəniraq bir Ģair peyda olub, öz kafir əĢarı ilə nəinki müqəddəs 

dinimizə, hətta Allah və peyğəmbərimizə hədyanlar yazıb, hər yerdə xalqın 

ruhuna rəxnə salır...” 

Öz tərəfdarlarını - özlərinə bənzəyənləri səfərbər edən qaragüruh Ģairi məhv edə 

bilməsə də, onun Azərbaycan hüdudlarını tərk eləməsinə nail olur. 

Və konkret tarixlə baĢlayan əsər konkret tarixlə də baĢa çatır. 
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"1409-cu ilin avqust ayının onunda sübh çağı, o vaxt ki, hələ yol-iz aydın 

görünmür və yalnız məĢriq səmasında üfüqin kiçik bir hissəsini ağ bir halə 

bürüyür, ġamaxının Seyidlər məhəlləsindən uzanan yolda iki dəvə kölgə kimi 

ağır-ağır uzaqlaĢırdı... 

Seyid Əli Ġmadəddin Nəsimi bu qədər dərdi, nisgili olmasına rəğmən xoĢbəxt idi. 

Çünki ata ocağından, qardaĢından ayrı düĢsə də, xoĢbəxtliyi insana bəxĢ edən 

dörd ünsürün dördü də onunla bir yerdə idi: sevgi, Ģöhrət, hörmət və nəhayət, 

Vətən! 

Bəli, doğma Azərbaycan dilinin timsalında Vətən daim onunla idi...”"Son səfər” 

povestində bir neçə ayın hadisələri barədə söhbət getsə də, Ģairlər Ģairinin obrazı 

kifayət qədər səciyyəvi cizgilərilə (və sənətkarlıqla) təsvir edilmiĢ, Ģair- 

mütəfəkkirin Ģəxsi həyatı ilə ictimai idealları arasındakı sarsılmaz əlaqə çox 

munis, səmimi, təbii münasibətlər kontekstində təqdim edilmiĢdir. Və nəticə 

etibarilə əminliklə demək olar ki, Hüseynbala Mirələmovun istedadlı qələmi 

Nəsimi haqqındakı təsəvvürlərimizi xeyli geniĢləndirən yeni bir ədəbi abidə 

yaratmaqla dahi Ģəxsiyyəti mənsub olduğu xalqa daha da yaxınlaĢdırır, 

doğmalaĢdırır. 
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Aydın Xan Əbilov, 

 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin sədri,  

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron  

Kitabxananın rəhbəri, yazıçı-kulturoloq 

 

 

NƏSĠMĠ: ĠLAHĠ EġQ ġƏHĠDĠ... 

 

 

(Bir parça) 

 

 

Orta əsrlərdə Ġslam ġərqində bir çox bilgi sahələrində, o sıradan ilahiyyat və 

gizli elmlərdə, olduğu kimi, eĢqin istənilən formasına – insani (qadın və kiĢiyə 

yönəli könül istəkləri), ilahi (Allahdan və onun sonuncu rəsulu - Məhəmməd 

peyğəmbərdən baĢqa, qeyri-Rəbbi sevmək yasaq idi: xaçpərəstlərin Ata Allah, 

Oğul Allah, Müqəddəs Ruhi özündə cəmləyən anlayıĢı - Ġsa peyğəmbəri, hətta 

türklərin Tanrılarını, bütləri ürəyə buraxmaq olmazdı), hətta platonik (ustada, 

dosta, Ģaha, xana belə sevda bağlamaq mümkün deyildi) məhəbbətə qəti tabu 

vardı...  

ġiələrin çoxluq təĢkil etdiyi QızılbaĢ Azərbaycanda Nəimi - Nəsimi cütlüyü bu 

məkan-zaman baxımından qlobal ġərq qadağasını darmadağın edən Hürufiizm 

“Allah – Ġnsan” adlanan eĢq vəhdətini - sevgini Ġlahi inam sisteminə, inac 

təfəkkürünə, Ģəriət baxıĢlarına, ədəbiyyata, ilahiyyata, poeziyaya, fəlsəfəyə, bir 

sözlə, humanitar-estetik, kulturoloji-dini, ədəbi-fəlsəfi fikrə, daha sonralar isə 

dünyagörüĢə-həyatabaxıĢa-yaĢamtərzinə tətbiq etmək üçün poeto-texnologiya 

yaratdılar. Ki, adını biz çox-çox sonralar hürufik, təsəvvüf, sufiliyin Azərbaycan – 

Ģiə forması sayılan hürufizm qoyduq. 

Hürufizm - humanitar, yəni ilahiyyat-fəlsəfi-poetik düĢüncə tərzindən çox, 

ictimai-siyasi (yadellilərə qarĢı mübarizə, ilkin modern Azərbaycan dövlətçiliyi – 

sonralar ġah Ġsmayıl Xətainin qurduğu Səfəvilər - QızılbaĢlar imperiyası və s.), 
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sosial-mədəni (Ərdəbil-Təbriz seyid ocaqları, daĢyonanlar, ġimali Azərbaycan - 

Anadolu təriqətçilər, dərviĢlər, hürufiçilər), ədəbi-fəlsəfi (doğma ləhcədə yazılan 

Azərbaycan-türk ədəbiyyatı, dini-fəlsəfi poeziya, anadilli irihəcmli məsnəvilər – 

mənzum romanlar, lokallaĢdırılan – milliləĢdirilən fəlsəfi fikir), dini-təriqət (Ģiə 

məzhəbi, Ġmamların ilahiləĢdirilməsi, Allahın rəsullu ilə yanaĢı Mehdiçilik, insanın 

simasında Tanrının təcəssüm etməsi) forması olaraq əvvəlcə Azərbaycanı öz 

böyük-güclü təsirinə aldı, daha sonra, geniĢ ġərqə, Ġran, Ġraq, Türkiyə, Suriya, 

Qafqaz diyarları, Ərəb dünyası və Orta Asiya torpaqlarındakı insanların ruhunu – 

intellektini ələ keçirməyə baĢladı... 

Hürufizmin banisi Fəzlullah Nəimi Astarabadi idisə, söz yox, təriqətbaĢı 

Nəsimi oldu: Orta əsrlər ġərqində poeziyanın-Ģeirin-əruzun düĢünən beyinlərə, 

iananan könüllərə, yadda saxlayan Ģüurlara təsirini yada salsaq, ədəbiyyat 

tarixini xatırlatsaq, bu fikrimizi isbat etməyə lüzum yoxdur, yaxud baĢqa bir hürufi 

lideri haqqında bizdə dəqiq dəlillər - tarixi məlumatlar olmadığına görə bu fikrə 

gəldyimiz məntiqli görsənər.  

Bir qədər qabağa gedərək həm Nəimi, həm də Nəsimin edam edilməsinin, 

Mövlanə Məhəmməd Füzulinin Ġraqda – türkman torpaqlarında sıxıĢdırılmasının 

əsas səbəblərindən birinin də hakim qüvvələrin (Orta Asiyadan gəlmiĢlərin, 

ġirvanĢahların, Osmanlıların, Suriyadakıların və s.) əhli-sünnə məzhəbindən, 

hürufilərin isə Ģiə-cəfərilərə məxsüsluğunu göstərmək mümkündür: nədənsə, 

tədqiqatçılar indiyə qədər də bu ciddi tarixi faktı unudurlar. 

Hürufizmin tərəfdarları hakim zümrəyə və Azərbaycanı iĢğal edənlərə qarĢı 

Ģiəizmi əsas ideoloji-siyasi, mənəvi-dövlətçilik texnologiyası kimi götürdülər. ġah 

babamız Ġsmayıl Xətai Nəimi-Nəsimi-Füzuli üçlüyünün dövrlərinin 

mənəviyyatında-fəlsəfəsində, ədəbiyyatında-poeziyasında cızdıqları o möhtəĢəm 

- bütöv, milli, imperialist, ictimai-mənəvi Azərbaycanı reallaĢdırdı, Səvəfilər 

Ġmperiyasını qurdu...  
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Tural AdıĢirin, 

elmi işçi 

 

DÖRD GƏRƏK, DÖRD DÖRD GƏRƏK, BĠR DÖRD GƏRƏK...  

 

Sufi və hürufi təlimində hərf və say simvolikası 

 

Fəlsəfi-irfani fikirdə artıq sübut edilmiĢdir ki, sufi və hürufi təlimində hərflərin 

müqəddəsliyi həm də say simvolikası ilə bağlı olmuĢdur. Bildiyimiz kimi, sufizmin 

nəzəri əsasları Ġmam Qəzzali və Mənsur Həllacdan sonra XIV əsrin görkəmli sufi 

Ģairi ġeyx Mahmud ġəbüstərinin "GülĢəni-raz", hürufizmin nəzəri sistemi isə 

Fəzlullah Nəiminin "Cavidannamə" əsərində geniĢ Ģəkildə Ģərh edilmiĢdir. 

Məzmun və mahiyyətindən göründüyü kimi, hürufizm zahirən hərflərin 

müqəddəsliyinə inanmaq yolu ilə kainatın dərkinə yönəldilən bir təlimdir. Lakin 

hərflərin müqəddəsliyi və say simvolikası məsələsinin baĢlanğıcını hürufiliklə 

bağlamaq səhv mülahizə olardı. Çünki təriqət tarixləri sübut edib ki, hürufilikdən 

əvvəl də hərflərin müqəddəsliyi və say simvolikası mövcud olmuĢdur. Filologiya 

elmləri doktoru, professor Yədulla Ağazadə çox doğru olaraq qeyd edir ki, "hətta 

yəhudi fəlsəfəsində məĢhur olan bir dini-fəlsəfi cərəyan da qədim yəhudi 

hərflərinin müqəddəsliyi əsasında qurulmuĢdur".             

XII əsrin görkəmli filosof alimi Kafiəddin Ömər Osman oğlunun sufi görüĢlərində 

sayların müqəddəsliyi əsas götürülmüĢ, böyük alim həm fəlsəfi baxımdan, həm 

də fikirlərini lakonik Ģəkildə ifadə etmək üçün əsərlərində say sistemindən istifadə 

etmiĢdir. Əsrin görkəmli Ģairi Əfzələddin Xaqani əmisi olmuĢ bu dahi 

Ģəxsiyyətdən əsərlərində istifadə etdiyi sayların məzmunu haqqında məlumat 

almaq istədikdə, böyük alim əsərlərindəki say sistemini aĢağıdakı kimi izah 

etmiĢdir: 1. Allahın təkliyini; 2. Bu dünya və axirət dünyasını; 3. Materiyanı və 
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onun üç hissəsini (insan, bitki və heyvan); 4. Həyatın amillərini (od, su, hava, 

torpaq); 5. Duyğu üzvlərini, yaxud Ġslam xəlifələri; 6. Cəhətləri (sağ, sol, aĢağı, 

yuxarı, ön və arxanı); 7. Həyatın - Yerlə göyün vəhdətini bildirən ünsürlərini (od, 

su, hava, torpaq + GünəĢ, Ay və Ulduz); 8 və 9. Yerin və göyün qatları. 

Bu fəlsəfi anlam və izah dahi Ģair Əfzələddin Xaqaninin də yaradıcılığında özünə 

yer almıĢ, Ģair fəlsəfi-sufi görüĢlərində rəqəmlərin simvolikasından istifadə 

etmiĢdir. 

Ancaq ideya baxımdan diqqət edildikdə görməmək mümkün deyil ki, bu 

müqəddəslik və simvolik izah insan mənafeyi naminə cəmiyyətə - haqsızlıq və 

ədalətsizliyə qarĢı bir mübarizə forması kimi özünü göstərmiĢdir. 

Tanrının vahidliyi və sözün insandan əzəlliyi sufi və hürufi təlimin müqəddəsliyini 

təmin edir. Çünki məhz Tanrının "Kon"- "Ol" əmrindən sonra kainat və onun 

əĢrəfi olan insan və insanın cövhəri olan söz yaranmıĢdır. Yuxarıdakı 1- rəqəmi 

ilə varlığın bütövlüyü ideyası sufi və hürufi Ģairlərin Ģeirlərində aparıcı yer 

tutmuĢdur. ġeyx Mahmud ġəbüstəri varlığın təkliyi və bütövlüyü ideyasını əks 

etdirərək yazırdı ki, bəzi islam ruhaniləri Tanrının "Ol" əmrindən səhv nəticə 

çıxararaq o, ideyanı irəli sürdülər ki, Tanrı insanları yaradarkən əvvəl islam, 

sonra isə digər din daĢıyıcılarını xəlq etmiĢdir. Bu, əslində, dinləri və xalqları bir-

birinə qarĢı qoymaqdan baĢqa bir Ģey deyildir. Uzun illər bu qeyri-elmi iddia öz 

mənfi təsirini göstərmiĢdir. Elə buna görədir ki, əsl sufiliyə gedən yola heç də 

bütün ruhanilər aləmi yolçuluq edə bilməmiĢ, yalnız Tanrıya və insana sevgini 

qəlbində daĢıyanlar bu mərtəbəyə ucala bilmiĢlər. 

Sufi və hürufilikdə 2-lik qəbuledilməz olmuĢ, ilahi eĢqin təcəssümü yalnız təkdə 

özünü göstərmiĢdir. Dahi Nizaminin "Leyli və Məcnun" poemasında sufiliyin, 

təklikdə ilahiliyin ən bariz nümunəsi özünü göstərmiĢdir. Zeyd dostu Məcnunun 

Leyli ilə birlikdə Ģəklini çəkib ona təqdim etdikdə, Məcnun Leylinin Ģəklini 

qaraladıqda, dostunun ondan ötrü çöllərə düĢməsi iradı ilə üzləĢdikdə Məcnunun 

verdiyi: "O, ruhdur mən qəlib, ruh qəlibdə yerləĢər" cavabı, həmçinin vahidliyin, 

təkliyin müqəddəsliyindən irəli gələn bir məsələdir. 
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Sufiliyin və hürufiliyin müqəddəsliyi məlumdur ki, 4 rəqəmi ilə bağlıdır. 4 rəqəmi 

yuxarıda göstərdiyimiz kimi, həm həyatın - od, su, hava, torpaq, həm də sufilərin 

və hürufilərin keçdiyi 4 müqəddəs yolla bağlıdır: Ģəriət, təriqət, mərifət və həqiqət. 

Görkəmli hürufi Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin Ģeirlərində bütün varlığın 4 pilləli 

inkiĢaf etdiyini göstərən görkəmli NəsimiĢünas alim, professor Y.Babayev yazır: 

ġairin "Sığmazam" qəzəli bütövlükdə hərfi müqəddəsliyi ifadə edən ideya ilə 

yüklənmiĢdir: 

 

Gərçi bu gün Nəsimiyəm,  HaĢimiyəm, QureyĢiyəm, 

Məndən uludur ayətim, ayəti-Ģanə sığmazam. 

 

Ġ.Nəsimidə bütün varlıq 4 pilləli həqiqətdən ibarətdir: 1. Allah; 2. Məna aləmi; 3. 

Maddi aləm; 4. Ġnsan. 

Yaradıcılığında 4 rəqəminin müqəddəsliyini ifadə edən Ģair tuyuğlarından birində 

yazır: 

 

Dörd gərək, dörd dörd gərək, bir dörd gərək, 

Yeddisi xətt istiva üç dörd gərək, 

 

Seyyidi çoxlar söylər dəhri deyib, 

Kəndözün bilənlərə beĢ dörd gərək. 

 

Hürufilər hərflərin, rəqəmlərin sirləri ilə kainatın sirlərini izah edirdilər. Onlar 

hərflərin sirlərini insan ilə birləĢdirir, onların insan üzündə təcəlli etdiyini söyləyir, 

bu gözəlliyin daĢıyıcısı olan insanın mənəvi kamilliyini təsdiq edirdilər. 
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Bildiyimiz kimi, folklorda 7-lik müqəddəs hesab edilən bir rəqəmdir. Bu rəqəm 

Ġmadəddin Nəsiminin Ģeirlərində ən çox iĢlək rəqəmlərdəndir. Materiyada 7-lik 

çoxlu məna çalarlığına malik bir rəqəmdir. Ġqlimin 7 olması, saç kultunun insan 

üzündə 7 təcəllisi, "Qurani-Kərim"in "əl-Bəqərə" surəsində ayələrin sayının 7 

olması, həftənin günlərinin sayının 7-lik üzərində cəm olması, insanın 7 əzası və 

s. Bu, çoxmənalılığı səciyyələndirir. Böyük Ģair Nəsimi tuyuğlarında və fəlsəfi 

məzmunlu qəzəllərində bu rəqəmi fəlsəfi baxımdan müxtəlif mənalardan izah 

etmiĢdir. ġairin aĢağıdakı tuyuğuna diqqət edək: 

 

Yeddidir, dörd yeddidir, bir yeddidir, 

Yüz iyirmi dörd yenə üç yeddidir. 

 

Evi bir, bacası yeddi, babı üç, 

Əhli-beyt ilə özü on yedidir. 

 

ġairin aĢağıda izah edəcəyimiz kimi dörd yeddidən, yəni həyatın dörd ünsürünün 

insanın üzündə 7 saç ünsürünə ( 2 qaĢ, 4 kirpik, 1 saç)  vurulmaqla alınan 28 

rəqəminə - ərəb hərflərinə iĢarə etməsi göz qabağındadır. ġair tuyuğun ikinci 

misrasında göstərdiyi kimi "Yüz iyirmi dörd" peyğəmbərin sayı da yeddidən 

alınmıĢdır. Yaxud aĢağıdakı: 

 

Kirpiyi qaĢınla zülfündür yedi, 

Yer yedivü, göy yedi, sən də yedi. 

 

Nə səbəbdən həftənin adı yedi, 

Bunda hikmət vardır, Müshət yedi. 
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Rəqəm oyunu filosof Ģair aĢağıdakı tuyuğunda da məntiqi baxımdan vermiĢdir: 

 

Yeddi yerdə otuz ikidir üzün, 

Ġgirmi səkkiz göstərər iki gözün. 

Qamətin səksən səkkiz edər bəyan, 

YetmiĢ iki bildirər nitqi sözün… 

 

28 rəqəminin əmələ gəlməsinin fəlsəfi mənası məlumdur. Bəs Ģeirin birinci 

misrasında verilmiĢ 32 rəqəmi nəyi ifadə edir və necə alınmıĢdır?. 

Azərbaycan folklorunda saçın müqəddəslik kəsb edərək sınamaların və digər 

folklor janrlarının mərkəzində durması artıq maraqlı nümunələrlə sınaqdan 

keçirilmiĢdir. Saçın tapdanmasının günah hesab edilməsi ulu babalarımızdan 

bizə qalan mənəvi mirasdır. Çünki ulularımız saça müqəddəs ruh kimi sitayiĢ 

etmiĢlər. Sufi Ģairlər də saç kultuna müqəddəslik ünsürü kimi fəlsəfi fikirlərinin 

çatdırılması üçün müraciət etmiĢlər. 

Hürufilər cəmal gözəlliyində saçı əsas atribut hesab edərək poetik 

mənalandırmıĢlar. Klassik poetik örnəklərin məzmunundan gördüyümüz kimi, 

poeziyada saç - zülf anlamında fiqurlaĢdırılmıĢdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 

insanın sifətində təcəlli olunan 2 qaĢ, 4 kirpik və 1 saç həyatın 4 ünsürünə 

vurulmaqla 28 ərəb əlifbası alınmıĢ, sufi və hürufi alimlər saçı ikiyə bölərək 8 

ünsür almıĢ, 8-in 4 həyat ünsürünə vurulması isə 32 fars əlifbasının hərf sistemini 

yaratmıĢdır. Buna görə də Ģair saçın ikiyə bölünməsi nəticəsində onun 4 ünsürlə 

vəhdətini 32 rəqəmi ilə ifadə etmiĢdir. 

Ġmadəddin Nəsiminin poeziyası ilə diqqətlə tanıĢ olduqda onun rəqəm 

simvolikasının zənginliyini görürük. ġair 1 rəqəmi ilə vücudu, küllü, 2 rəqəmi ilə iki 

cahanı, maddi və mənəvi aləmi (vaxtilə Ģairin məĢhur beyti olan "Məndə sığar iki 
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(yaxud ikən) cahan, mən bu cahana sığmazam, Gövhər laməkan mənəm, kövnül 

məkanə sığmazam" beyti elmi-ədəbi aləmdə mübahisəyə səbəb olmuĢ, əksər 

Ģair və alimlə Ģairin rəqəmlər simvolikasını inkar edərək, Ģairin iĢlətdiyi iki 

ifadəsini "ikən" qoĢması kimi qəbul etmiĢlər), 4 rəqəmi ilə dörd ünsürü, 6 rəqəmi 

ilə cəhət və dünyanın 6 gündə yaranmasını, 8 rəqəmi ilə behiĢti, 9 rəqəmi ilə 

fələkləri, 12 rəqəmi ilə bürclərin sayını və 12 imamı, 17 rəqəmi vasitəsilə vaxt, 

namaz və.s mənalandırmıĢdır. 5 rəqəminə Ģair müxtəlif məzmun prizmalarından 

yanaĢaraq ayrı-ayrı Ģeirlərində 5 namaz, 5 duyğu üzvü, 5 islamın təməli və 5 

müqəddəs kitab - "Zəbur", "Tövrat", "Ġncil", "Quran" və "Cavidannamə" kimi 

səciyyələndirmiĢdir. 

Ġmadəddin Nəsiminin poeziyasını fəlsəfi-ürfani baxımdan dərindən təhlil edən 

görkəmli ədəbiyyatĢünas Yaqub Babayev Ģairin Ģeirlərində bir sıra rəqəmlərin 

təkcə adi kəmiyyət göstəricisi kimi deyil, dərin ideya simvolik məna daĢıdığını 

göstərərək yazır: "Bir sıra rəqəmlər var ki, Nəsimi Ģeirlərində onlar adi kəmiyyət 

göstəricisi olmaqdan əlavə ideya - simvolik məna yükü də daĢıyır". 

Görkəmli alimin ifadə etdiyi fikir Ġmadəddin Nəsiminin aĢağıdakı qəzəlində özünü 

dolğun Ģəkildə büruzə vermiĢdir: 

 

Fatiha ümmül-kitabın göstər ayəsi nədir? 

Bistü həĢti sivü dü hərfin xülasəsi nədir? 

 

Doqquz ata, doqquz ana, dörd tayadan ver xəbər, 

Dü cəharü pəncü ĢeĢin saqü bünyası nədir? 

 

Üç yüz altmıĢ altı mənzil, qırx səkkiz yerdə mizan, 

Ey ki yetmiĢ yeddi hərfin on iki xası nədir? 
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Sidrəvü kövsər nədəndür, nöh fələkin gərdiĢi, 

On iki bürcü kəvakib cayı, məvası nədir? 

 

Yeddi yerdir, yeddi göydür, yeddi dərya, yeddi xətt, 

Yeddi müshəf, yeddi ayət, yədi - beyzası nədir? 

 

Qəzəlin fəlsəfi məzmun və məna yükü o qədər dərindir ki, tam Ģəkildə izah etmək 

üçün NəsimiĢünaslıq Ģöbəsinə böyük ehtiyac vardır. 

Müstəqil ədəbiyyatĢünaslığın klassik poeziyanın dərindən araĢdırılmağa meydan 

verdiyi müstəqillik Ģəraitində inanırıq ki, ġərqin dahi sufi və hürufi Ģairlərinin 

poetik irsi hərf müqəddəsliyi və rəqəm simvolikası baxımdan geniĢ tədqiq 

edilərək ədəbiyyatĢünaslığımızı yeni-yeni mövzularla zənginləĢdirəcəkdir. 
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Bəkir Nəbiyev, 
 

akademik 
 

SEYĠD ƏLĠ ĠMADƏDDĠN NƏSĠMĠ ġĠRVANĠ (1369 -1417) 
 

 BEYNƏLXALQ KONFRANSDA DĠNLƏDĠKLƏRĠMĠZ 

VƏ DEDĠKLƏRĠMĠZ 

  

Nəsimi Kəlamının iĢığında 

  

(Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimlərinin Suriya səfərindən notlar) 

  

Büyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin 640 illik yubileyi ərəfəsində, 

noyabr ayının ortalarında ölkəmizin elm və mədəniyyət adamlarının yeddi nəfərlik 

nümayəndə heyəti, bu sətirləri yazanın rəhbərliyi altında Suriya Ərəb 

Respublıkasına getmiĢ, Hələb Ģəhərində ulu sənətkarın qəbrini ziyarət etmiĢ, 

həm Hələbdə, həm də ölkənin paytaxtı DəməĢq Ģəhərində (ġamda) bir sıra 

maraqlı görüĢlər keçirmiĢdir. YoldaĢlarımız arasında AMEA-nın Nizami Gəncəvi 

adına Ədəbiyyat Ġnstitutunun elmi ĠĢlər üzrə direktor müavini, Akademiyanın 

müxbir üzvü, f.e.d., professor Teymur Kərimli, həmin institutun baĢ elmi iĢçisi, 

f.e.d., professor Qəzənfər PaĢayev, ġərqĢünaslıq Ġnstitutunun böyük elmi iĢçisi, 

f.e.n. Səadət xanım ġıxıyeva, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Ģöbə 

müdiri ĢərqĢünas Fikrət Babayev, Mədəniyyət abidələrinin qorunması, tədqiqi və 

bərpası Ģöbəsinin müdiri, memar Rüstəm Muxtarov, Mədəni irs Ģöbəsinin Bərpa-

layihləndirmə və ekspertiza bölməsinin müdiri Telman Kərimli də var idi. 

Hələbdə bizi Azarbaycan Respublikasının Suriyadakı fövqəladə və 

səlahiyyətli səfiri Mahir Əliyev və səfirliyin əməkdaĢları qarĢıladılar. Onlar ölkədə 

keçirilən bütün görüĢlərin təĢkilatçısı və iĢtirakçısı kimi çox səmərəli fəaliyyət 

göstərdilər. 
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Burada məsələnin kökünə gedib çox mühüm bir mətləbi oxuculara 

çatdırmağa mənəvi ehtiyac duyuram. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

möhtərəm cənab Ġlham Əliyev dost ölkəyə yeni təyin etdiyi səfirimizə öz nəsihət 

və tövsiyələrini deyərkən ona bir tapĢırıq da veribmiĢ ki, Suriyanın 

Hələb Ģəhərinə gedib Nəsiminin qərib məzarını ziyarət etsin, Ģairin qəbrinin 

üstünün götürülməsi, məqbərəsinin sahmana salınması, memorialının 

yerləĢdiyi küçədə onun abidəsinin ucaldılması və s. barədə yerli hakimiyyət 

orqanları ilə danıĢsın, bu sahədə bizim mütəxəssislərin öz suriyalı həmkarları ilə 

birgə iĢ aparması barədə məsələ qaldırsın, Azərbaycan hökumətinin bu iĢlərlə 

əlaqədar lazımi maliyyə vəsaiti ayırmağa hazır olduğunu bildirsin. 

Poeziyamızın korifeyinin xatirə ansanblına Prezidentin göstərdiyi bu qayğı 

ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin xatirəsinə, 

mədəniyyətimizin tarixinə münasibətdə çox gözəl nəticələr vermiĢ siyasətinin 

yeni Ģəraitdə uğurlu davamıdır, MöhtəĢəm "Kitabi-Dədə Qorqud -1300", "Füzuli - 

500" yubileyləri, Hüseyn Cavidin nəĢinin Sibirdən gətirilib doğulduğu 

Naxçıvan torpağında dəfn edilməsi, qəbri üzərində təkrarsız gözəlliyə malik 

unikal bir məbəd ucaldılması və digər əlamətdar tədbirlər ədəbiyyatımızı 

sevənlərin, bütün Azərbaycan xalqının yaxĢı yadındadır. 

Yeni Milli Ensiklopediyamızın təsis edilməsi və onun "Azərbaycan "adlı ilk 

sanballı xüsusi cildinin nəĢri, eləcə də Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının ən 

kamil əsərlərindən ibarət, sayı artıq 500 il keçmiĢ kitabın hər 

birinin 25.000 nüsxədə çap olunub hamının istifadə etməsi üçün əvəz 

alınmadan kitabxanalara paylanması, Olimpiya oyunlarında ölkəmizin baĢını 

uca edən böyük uğurların qazanılmasına göstərilən dövlət qayğısı, dövlət 

baĢçımızın müdrik daxili və xarici siyasəti nəticəsində əldə etdiyimiz digər 

taleyüklü uğurlar artıq tarixin parlaq səhifələrinə çevrilmiĢdir. 

Bu sözləri yazarkən yadıma son vaxtlarda bizim KĠV-də müĢahidə etdiyim 

bir məsələ düĢdü. Söhbət Azərbaycanda dövlət baĢçısının səlahiyyət 

müddətinə qoyulan vaxt məhdudiyyəti problemindən gedir. Məlum olduğu kimi, 

bizim Konstitusiyamız prezidentə geniĢ səlahiyyətlər verir. Elə bilirəm ki, 

bu səlahiyyətlərin reallaĢdırlması üçün böyük siyasi təcrübə və 

idarəetmə istedadı, xalqın yüksək etimadı və dəstəyi ilə yanaĢı geniĢ zaman 
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faktoru da nəzərdə tutulmalıdır. Ölkənin ən vacib strateji problemlərini bütün 

vüsətilə kompleks halında planlaĢdırıb həll etmək üçün bu məsələnin çox böyük 

əhəmiyyəti var. Ona görə də Ģəxsən mən bu qənaətdəyəm ki, bu və ya digər 

Azərbaycan vətəndaĢının iki dəfədən artıq dövlət baĢçısı seçilməsinə 

məhdudiyyətin qoyulması özlüyündə demokratiyanın ən mühüm prinsipləri ilə bir 

araya sığmır. Bu məhdudiyyət gələcəkdə kiminsə seçilməsinə yox, xalqın 

seçmək hüququna qoyulan məhdudiyyət olardı. Buna görə də 

prezident səlahiyyətlərinin iki müddətlə məhdudlaĢdırılması normasına 

yenidən baxılmasına ciddi zərurət duyuram. Həm də ona görə ki, 

Azərbaycanın gələcək inkiĢafına böyük töhfələr verə biləcək Ģəxsiyyət olduğu 

halda, vətəndaĢlar süni surətdə digər namizədə səs vermək 

məcburiyyətində qalar, bununla da ölkədə əsl ədalət və demokratiya çox ciddi 

zərər çəkə bilər. 

Deyəsən, öz düĢüncələrimlə bir qədər uzağa getdim. Mətləbə qayıdaq. 

Beləliklə də, səfir çalıĢdığı ölkədə ilkin tanıĢlıq və araĢdırmalardan, dost 

ölkənin prezidentinin razılığını alandan sonra Azərbaycanın Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyinin və AMEA-nın rəhbərliyi ilə, digər uyarlı qurumlarla, eləcə də 

Suriya tərəfi bu problemlə əlaqədar olan idarələri ilə iĢgüzar əlaqələr yaradıb 

prezidentimizin tapĢırığının icrası üçün konkret 

əməli fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Bakıda qərara alınmıĢdır ki, baĢlanğıc üçün 

Hələbdə Nəsiminin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuĢ Azərbaycan-Suriya 

beynəlxalq elmi konfrans keçirilsin, Ģairin adını daĢıyan kompleksdə bərpa və 

yenidən qurma iĢlərini yoluna qoymaq üçün dost ölkəyə yuxarıda 

qeyd olunmuĢ tərkibdə nümayəndə heyəti göndərilsin. Bu iĢdə Azərbaycan 

Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri cənab Əbülfəs Qarayevin 

bu yaxınlarda Ġslam ölkələri turizm təĢkilatlarının VI konfransında iĢtirak etmək 

məqsədilə Suriyada olarkən özünün həmin ölkədəki həmkarlar ilə görüĢüb bəzi 

müzakirələr aparması da öz pozitiv rolunu oynamıĢdır. 

  

ġƏHĠD ġAĠRĠN QƏRĠB MƏZARI ÖNÜNDƏ 
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Hələbə çatandan sonra ilk üz tutduğumuz yer Nəsiminin memorialı oldu. 

...Həyəcanımızı çətinliklə boğuruq. Oxucular bilir ki, Azərbaycan klassik Ģeirinin 

möcüzəsi kimi Ģərəfləndirilən Ġmadəddin Nəsimi 1369-cu ildə ġamaxıda 

doğulmuĢ, 1417-ci ildə bəzi mürtəce din xadimlərinin fitvası, o zaman Hələb 

Ģəhərinin də tabe olduğu Misir məmlükü Ġbn Müəyyədin fərmanı ilə dinsizlikdə 

günahlandırılaraq vəhĢicəsinə edam edilmiĢ, diri-diri dərisi soyulmuĢdur. Bəzi 

mənbələrdə qeyd olunduğu kimi, eləcə də Suriyada geniĢ yayılmıĢ rəvayətlərə 

görə, Nəsimi Ģəhərin ən qədim tarixi abidəsi olub yer səthindən təqribən 500 metr 

hündürlükdə bir dağın baĢında tikilmiĢ məĢhur Hələb qalasında mühakimə və 

edam edilmiĢ, nəĢi qala qapılarından çıxarılıb həqarətlə bayıra atılmıĢdırki, 

baĢqalarına görk olsun... Yaxın qohumları, əqidə və sənət dostları, Ģeir sevənlər 

cənazəni adı çəkilən qalanın qapılarının qabağından götürüb 5-6 yüz 

metr aralı, indiki Nəsimi kompleksinin olduğu ərazidə dəfn etmiĢlər. 

...Üzərində "Həzrət Nəsimi" sözləri yazılmıĢ qapıdan həyətə giririk, sola 

dönüb, kiçik məsciddə namazını bitirib qalxan möminlərlə görüĢürük. 

Azərbaycandan gəldiyimizi eĢidən kimi onların gözləri gülümsəyir, Ģairin doğma 

yurdu ġirvan, ümumiyyətlə, Azərbaycan haqqında suallar verirlər, onun həyatının 

ayrı-ayrı məqamları, həyatının Hələb illəri haqqında söhbət açır, Ģairin insanı bu 

gün də dəhĢətə gətirən faciəsini yada salır, bu Ģəhərdə onun xatirəsinə böyük 

ehtiram göstərildiyindən, Nəsimi ocağının mötəbər ziyarət yeri olduğundan 

danıĢırlar. Məsciddən çıxıb, onun sol tərəfındəki ailə məzarlığında dəfn edilən, 

əksəriyyəti Nəsimilər nəslinə məxsus olan 20-yə yaxın qəbrin yanından keçib 

Ģairin məqbərəsinə daxil oluruq. 

Məqbərənin baĢ tərəfındə təqribən bir metr qalınlığında hörülüb üstü yaĢıl 

qumaĢla örtülmüĢ qəbrə yaxınlaĢırıq. Ġzah edə bilmədiyim çox qəribə duyğular 

yaĢayır, həyəcanlı hallar keçirirəm. Bir an elə bilirəm ki, atam Əhməd Molla Nəbi 

oğlunun məzarı önündəyəm. Mən 1937-ci il qurbanlarından olan atamın itkin 

məzarını görməmiĢəm. Onun qalıb-qalmadığını 1942-ci ildə atam həlak olandan 

sonra bizə deyən olmayıb... Tək mənim yox, hamımızın mənəvi atamız olan 

Nəsiminin ruhuna fatihə oxuyuram. Azərbaycandan gələnlər də, bizi müĢayiət 

edənlər də əllərini yuxarı qaldırıb vird edirlər. ġairin baĢ daĢına əyilib onu 

öpürəm. Hamının gözləri yaĢarmıĢdır. Səadət xanımın xəfif hıçqırığını eĢidirəm... 
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Nəsimi sənduqəsinin qiblə tərəfındəki hamar səthi üzərində iri, qara hərflərlə 

ərəbcə bu sözlər yazılmıĢdır: 

"Bu, Ģəhid bəndə, böyük sufi, arif, Allahın dostu ġeyx Əli Ġmadəddin 

Nəsiminin məzarıdır. Allah ona rəhmət etsin... Qəbri müqəddəs olsun". ġairin 

edam olunduğu tarix isə Nəsimi təhkiyəsinin divarındakı lövhədə dəqiq 

göstərilmiĢdir: "Burada 820 hicri - 1417 miladi ilində Ġmadəddin Nəsimi dəfn 

olunubdur". 

Son illərdə yazıldığı aĢkarca görünən birinci mətndəki Ģəhidlik tarixi (824) ilə 

Ģairin təkyəsinin üzərindəki lövhədə göstərilən tarix (820) arasında bir 

uyğunsuzluq nəzərə çarpır. Sonuncu rəqəm Nəsimidən bəhs edən bütün əlimiz 

çatan mənbələrdə göstərilən edam tarixi ilə eynidir və səfərimiz zamanı bizə 

bağıĢlanmıĢ "Hələb yaqutu Ġmadəddin Nəsimi (771-820): həyatı, Ģeiri və fəlsəfı 

fıkirləri" kitabında göstərilən tarixlə də üst-üstə düĢür. Kilabın müəllifi ərəb alimi 

Əbdül Fəttah Rəvvas Qələçidir. 

  

*** 

  

Deyildiyi kimi, Nəsimi memorialı Ģəhərin bütün məhəllələrindən aĢkar 

görünən qədim və nəhəng Hələb qalasının bərqərar olduğu təpənin ətəyindədir. 

Suriyaya gələn bütün qonaqlar ölkənin turist marĢrutunda öz əbədi yerini almıĢ 

bu qalanı görməyə tələsirlər. 

Yaxın ġərqin mədəniyyəti, Azərbaycan poeziyası və Nəsiminin acı taleyilə 

maraqlananlar qalanın aĢağısında, onun qərar tutduğu dağ yamacından bir 

müasir yol enində məsafədə yerləĢmiĢ Nəsimi aramgahına da gəlir, Ģairin sənəti 

və fəci taleyi barədə məlumat alır, qəbri üstünə çiçək qoyur, ehtiram əlaməti 

olaraq sükutla baĢlarını əyirlər. Bələdçi kitablarında (göstəricilərdə) "Həzrət 

Nəsimi türbəsi" kimi qeyd olunan bu kompleks "Nəsimi caddəsi"ndədir. ġairin 

qəbrinin 20-25 addımlığında tikilmiĢ məscidlə Nəsimi türbəsinin arasındakı kiçik 

bir sahədə Ģairin nəsil Ģəcərəsindən olan qohumları uyuyurlar. Uzun müddət 

Nəsimiyə xidmət etmiĢ nəcib bir mömin, habelə keçmiĢ valilərdən birinin xanımı 

da öz vəsiyyətləri əsasında Ģairin türbəsinin ətrafında, bayırda basdırılmıĢlar. 
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NƏSĠMĠ OBRAZININ PROTOTĠPĠ 

  

Ziyarət vaxtı bizim bələdçimiz Ģairin nəslinin davamçılarından Məhəmməd 

Məmduh oğlu Nəsiminin özü oldu. Səfirimizin bizimlə tanıĢ etdiyi 35 yaĢlı 

Məhəmmədi görəndə də qəribə anlar yaĢadım: bu ki, bizim üçün əziz olan 

məĢhur "Nəsimi" portretinin canlı prototipidir! Böyük xalq rəssamımız, akademik 

Mikayıl Abdullayev portret üzərində iĢlərkən, bəlkə də, o zaman hələ heç 

dünyaya gəlməmiĢ bu Məhəmməd Nəsimiyə baxırmıĢ? 

Möhtərəm oxucular bilirlər ki, Xaqani və Nizamidən tutmuĢ Vaqifə qədər 

Azərbaycan Ģairlərinin heç birinin sağlığında çəkilmiĢ portreti olmamıĢdır (ġah 

Ġsmayıl Xətainin italyan rəssamı tərəfındən çəkilmiĢ portreti istisnadır). Bu nəsil 

Ģairlərinin görkəmli Azərbaycan rəssamları onların həyat və yaradıcılıqlarını, 

yaĢadıqları dövrün tarixini, cəmiyyətin adət-ənənəsini, etnoqrafıyasını, o zaman 

dəbdə olan libasları və s. dərindən öyrənmiĢlər. Sənətkarın xasiyyət və 

xarakterini, daxili dünyasını, hiss və duyğular aləmini əks etdirmək üçün ən 

mötəbər mənbə isə, əlbəttə, həmin Ģairlərin Ģeir və poemalarıdır. Bülün bunlarla 

əlaqədar apardığı çox ciddi araĢdırma və təhlillərdən sonra öz yaradıcılığına 

qarĢı çox tələbkar olan böyük rəssamımız Nəsiminin indi bütün dünyada qəbul 

edilmiĢ əla portretini çəkib meydana qoymuĢdur (Bu əsərin surəti beynəlxalq elmi 

konfransda nümayiĢ etdirildikdən sonra səfırimiz onu ev sahiblərinə hədiyyə etdi). 

Məni heyrətə salan isə bu oldu ki, Ģairimizin portretində öz əksini tapan obrazın 

iĢıqlı çöhrəsi, vüqar və iradəsi, ağıllı gözləri, mütəfəkkir və Ģairanə pozası az qala 

yüzdə-yüz Məhəmməd Məmduh oğlu Nəsimi idi ki, ədəbiyyatımızın gözəl 

bilicilərindən olan M.Abdullayevin çəkdiyi kamil Ģəkildən bizə baxırdı. Mən Ģəcərə 

davamçılarının neçə nəsildən sonra öz ulu babalarının əsas əlamət və 

keyfıyyətini az qala eynilə təcəssüm etdirdikləri barədə gen nəzəriyyəsində 

deyilənləri təkrar etmək istəmirəm. Amma həqiqət bütün parlaqlığı ilə gözümün 

önündə canlanırdı. "Nəsimi" portretindəki Ģair və filosof obrazı ilə müasirimiz olan 

Məhəmməd Məmduh oğlu Nəsimi arasındakı identikliyə heç bir söz ola bilməzdi! 

  

VALĠNĠN GÖRÜġÜNDƏ 
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Hələb mahalının valisi Tamir əl-Həcci üz-gözündən, davranıĢından ziyalılıq 

yağan mütəhərrik bir kiĢidir. Azərbaycanlı qonaqları məmnuniyyətlə qəbul 

edib səfərimizin məqsədindən xəbərdar olduğunu bildirdi və dedi ki, özü və 

tabeliyində olan uyarlı strukturlar Nəsimi memorialının abadlaĢdırılması ilə 

əlaqədar bütün tədbirlərdə yaxından iĢtirak edib və bu iĢə hər cür köməklik 

etməyə həmiĢə hazırdırlar. Özəlliklə Nəsimi küçəsi ilə Nəsimi ziyarətgahına 

gedərkən yolun sağ tərəfındə qalan təqribən 1.000 kvadrat metrlik ərazidə bəzi 

köhnə, bir-iki mərtəbəli evlərin sökülməsi hesabına "hər iki xalqın 

böyük Ģairi"nin memorialını geniĢləndirmək ideyasına rəğbət bəslədiyini 

bildirməsi valini bizə çox doğmalaĢdırdı. Həmin mənzillərin sakinlərinin yaxındakı 

digər mənzillərə köçürüləcəyini, yaxud onlara uyarlı kompensasiya veriləcəyini 

vali xüsusi vurğuladı. 

GeniĢlənmə nəticəsində əldə edilən sahədə yaxın gələcəkdə öz zahiri 

əlamətlərinə görə Ģairin təkyəsi ilə səsləĢən gözəl bir "Azərbaycan 

mədəniyyət mərkəzi" ucaltmaq təĢəbbüsünü də vali razılıq duyğusu ilə təqdir 

etdi. O, xoĢhallıqla etiraf etdi ki, bu deyilənlərin həyata 

keçirilməsi Hələbin beynəlxalq turizm potensialını daha da qüvvətləndirəcəkdir. 

Bütün bunlar bir də ona görə bizi inandırdı və təmin etdi ki, qədim Hələbin 

bərpası komissiyasının sədri məhz vali Tamir əl-Həcci cənablarının özüdür. Belə 

haqlı bir mülahizə də vurğulandı ki, Nəsimi memorialı YUNESKO-nun qorunması 

çox vacib olan qədim tarixi abidələr siyahısına daxil edildiyi üçün onun 

geniĢləndirilməsi, təmiri, bərpası qərargahı Parisdə yerləĢən həmin beynəlxalq 

qurumla razılaĢdırılmalıdır (Bu səfər günlərində ziyarət etdiyimiz məĢhur 

Əməvilər məscidi təmir ediləndə də məhz belə olmuĢdur). Cənab Tamir əl-Həcci 

iftixar duyğusu ilə bildirdi ki, onun doğma Ģəhəri 2008-ci il üçün Ġslam 

mədəniyyəti mərkəzi elan olunub. Biz, Azərbaycan nümayəndələri də fəxrlə dedik 

ki, paytaxtımız Bakı da 2009-cu il üçün Ġslam mədəniyyəti mərkəzi elan 

edilmiĢdir. 

Vali dedi ki, Suriya, özəlliklə də onun Hələb Ģəhəri müxtəlif xalqlara məxsus 

mədəniyyətlərin kəsiĢdiyi, görkəmli din, ədəbiyyat və elm xadimlərinin yaĢadığı, 

təhsil aldığı regiondur. Onlardan bu diyarda parlaq tarixi izlər qalır. Azərbaycan 

xalqının böyük Ģair övladı Nəsimi də bu böyük simaların ən qiymətlilərindən 



“Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. II e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

133 

biridir. "Nəsiminin xatirəsinə göstərdiyiniz qayğı, həmin qayğının mühüm 

təzahürlərindən olan bu səfərimiz üçün sizə minnətdaram. Ölkənizin bu məsələyə 

yüksək səviyyədə önəm verməsi Suriya və Azərbaycan xalqları arasındakı 

dostluğun daha da inkiĢaf etdirilməsinə sanballı töhfə olacaqdır". 

Mahir Əliyev dedi ki, səfirliyimizin fəaliyyətə baĢladığı müddət bir o qədər 

çox olmasada (altı ay) biz Ģahidi olduq ki, Suriya tərəfi Azərbaycanla əlaqələrini 

inkiĢaf etdirmək sahəsində nıaraqlıdır və bu iĢə öz əməli töhfəsini verir. Bunu 

qeyd etmək çox vacibdir ki, qarĢılıqlı əlaqələrimiz müstəvisində yalnız ayrı-ayrı 

məmurlar  yaxud bu və ya digər idarələr səviyyəsində deyil, Hələb valiliyinin 

timsalında  yüksək dövlət qurumu səviyyəsində iĢlər görülür. Səfir maraqlı bir 

obrazlı ifadə iĢlədərək sözünü yekunlaĢdırdı. O dedi ki, Azərbaycan-Suriya 

dostluğunun rəmzi olan raket artıq səmaya buraxılmıĢdır. Bu raket elə ilk 

anlardan etibarən öz trayektoriyası ilə inamla uçaraq yeni üfüqlər fəth etməyə 

baĢlayır. Nəsiminin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi sahəsində burada artıq icrasına 

baĢlanan tədbirlər ilk qızıl səhifələr kimi ölkələrimiz arasındakı 

dostluq münasibətlərimizin tarixinə düĢəcəkdir. 

Əlavə etdim ki, vali baĢda olmaqla Hələb tərəfınin hörmətli təmsilçiləri, eləcə 

də bizim səfirimiz, alimlərimiz və mədəniyyət xadimlərimiz, Azərbaycandan gələn 

nümayəndələr sıravi əsgərlərik; baĢ komandanlarımız olan möhtərəm 

prezidentlərimizə minnətdarıq ki, ürəyimizdən xəbər verən belə nəcib bir 

missiyanı bizə etibar etmiĢlər. Hər iki tərəfdən olan icraçıların müxtəlif 

səviyyələrdə ilk görüĢləri sübut edir ki, bu missiya axıradək 

beləcə qarĢılıqlı anlaĢma VB əzmkarlıqla həyata keçiriləcəkdir. Biz, Azərbaycan 

nümayəndələri ev sahiblərinin qənaətilə tam razıyıq ki, Nəsimi həm 

Azərbaycanın, həm də Suriyanın doğma övladıdır. 

  

* * * 

  

Hər iki ölkənin memar və mühəndislərindən ibarət iĢçi komissiyasının ilk 

iclasında biz də iĢtirak etdik. Ev sahibləri bu görüĢə müəyyən hazırlıq görüb 

gəlmiĢdilər. Onların əlində Nəsimi küçəsinin və ona bitiĢik ərazilərin yazı 

masasının üstü ölçüsündə hazırladıqları mükəmməl bir xəritə - plan vardı. Orada 
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özəlliklə Ģairin adı ilə Ģərəflənən obyektlərin hamısı (Nəsimi caddəsi, Nəsimi 

məscidi, Ģairin məqbərəsi və s.) özünün aĢkar imkan tapmıĢ, bəzi divarlarda 

əmələ gəlmiĢ çatlar, küçənin geniĢləndirilməsi üçün sökülməsi nəzərdə tutulan 

obyektlər də qeyd olunmuĢdu. Görkəmli və təcrübəli mütəxəssis, Heydər Əliyev 

Fondunun paytaxtımızda ucaldılıb orijinal üslubda iĢlənmiĢ gözəl binasının 

memarı Rüstəm Muxtarov və onun həmkarı mühəndis Telman Kərimli 

əvvəlcədən obyektlə yaxından tanıĢ olduqları üçün müzakirələr zamanı öz 

əsaslandırılmıĢ konkret təkliflərini irəli sürdülər. 

QarĢılıqlı anlaĢma və məqsədyönlü ünsiyyət Ģəraitində qərara alındı ki, 

tərəfləri təmsil edən memar və mühəndislər birlikdə bir daha obyektə gedib yaxın 

gələcəkdə görülməsi nəzərdə tutulan yenidənqurma, geniĢləndirmə, təmir, 

bərkitmə və abadlaĢdırma iĢlərinə dair konkret razılığa gəlib protokol 

imzalasınlar, yaxın vaxtlarda hasilə gətirəcəkləri layihəni hər iki ölkənin 

rəhbərliyinə təqdim etsinlər və geniĢləndirmə zamanı əldə edilən sahə hesabına 

Nəsimi küçəsinin giriĢində əmələ gələn meydanda Ģairin Ģərəfınə abidə 

ucaldılsın. ĠĢgüzar çıxıĢlardan aĢkarca görünürdü ki, hər iki tərəf bu unikal 

obyektin ümumi üslubuna, qədimlik aurasına xələl gətirmədən, həm də 

YUNESKO-nun dünya mədəniyyəti tarixi abidələri sırasında öz layiqli yerini 

tutmuĢ kompleksin mahiyyətinə toxunmadan onu daha da abadlaĢdırmaq və 

gözəlləĢdirmək məsələsində yekdil və həmrəydirlər. 

 

 

Ġkigünlük Beynəlxalq Nəsimi forumu Hələb Mədəniyyət idarəsinin akt salonunda 

öz iĢinə baĢladı. Bu qurumun rəhbəri prof. Məhəmməd Qəttan, valinin 

mədəniyyət məsələləri üzrə müĢaviri Məhəmməd Kaccah, səfir Mahir 

Əliyev tədbirin iĢtirakçılarını salamladılar, konfransın iĢinə uğurlar arzuladılar. 

Birinci məruzə üçün söz bu sətirlərin müəllifinə verildi.  

 

«Azərbaycan Ģeirinin Nəsimi möcüzəsi» mövzusunda məruzəmə belə baĢladım: 

 

– Biz, Azərbaycan mədəniyyətinin və elminin təmsilçiləri, uzun illər boyu həsrəti 

çəkilən bir vüsala çatdığımız üçün bu gün çox xoĢbəxtik. Öz təkrarsız əsərləri ilə 
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milli mənəviyyatımızın ayrılmaz bir parçası olan dahi Ģair Seyid Əli Ġmadəddin 

Nəsiminin uyuduğu Ģəhərə gəlib onun nəsil və oxucu Ģəcərəsinin Ģanlı 

davamçıları olan sizlərlə görüĢmək imkanı əldə etdiyimiz üçün dost Suriya 

dövlətinə, DəməĢqdən sonra ölkənin ən böyük inzibatı, iqtisadi və mədəniyyət 

mərkəzi olan Hələbin valiliyinə və Nəsimi aramgahının qoruyucularma ürəkdən 

minnətdarıq! 

Sonra dedim ki, 1369-cu ildə Bakının 115 kilometrliyindəki qədim ġamaxı 

Ģəhərində doğulmuĢ Nəsimi, burada sadə zəhmət adamları, sənətkar və ziyalılar 

mühitində yetiĢmiĢ, xalq həyatını dərindən öyrənmiĢ, ġirvanda geniĢ yayılan 

müdrik el deyimlərinə, Azərbaycan folkloru nümunələrinə ömürlük bağlanmıĢdı. 

Əsərləri sübut edir ki, o zamanın görkəmli müdərrislərindən öz doğma ana 

dilində, eləcə də ərəb və fars dillərində mükəmməl təhsil alan istedadlı gənc bu 

üç dildə əlinə keçən bütün klassik ədəbi və elmi irsi oxuyub öyrənmiĢ, özəlliklə də 

Qurani-Kərimi və peyğəmbər hədislərini dərindən mənimsəmiĢdi. Allahın güclü 

poetik istedad əta etdiyi Nəsimi o vaxt dəbdə olan saray ədəbiyyatından fərqli 

mövzularda, həm də yeni tərzdə Ģeirlər yazırdı. O öz əsərlərində ilk növbədə 

humanizmi, nəcib əməlləri, insanlar arasındakı saf məhəbbəti, təmənnasız 

dostluğu, mənəvi ucalığı, sədaqəti, təbiətin sonsuz gözəlliklərini və gözəlləri 

yorulmaq bilmədən tərənnüm edir, zülm və əsarəti, ədalətsizliyi, fanatizmi, 

nadanlığı, acgözlüyü, paxıllığı, riyakarlığı kəskin surətdə qamçılayırdı. 

Nəsimi Orta əsrlərdə Yaxın ġərq ölkələrində geniĢ yayılmıĢ hürufilik təriqətinə 

mənsub bir təfəkkür sahibi idi. AraĢdırıcılar müəyyən etmiĢlər ki, hürufilik vaxtilə 

mütərəqqi bir hadisə olmuĢdur. Bu cərəyanın əsasını öz dövrünə görə yeni olan 

insan konsepsiyası təĢkil edirdi. Hürufiliyin konkret həyati mənası onda idi ki, bu 

cərəyan fəal, potensial bir qüvvə kimi yüksək qiymətləndirdiyi insanın qarĢısmda 

özünü dərk etmək kimi böyük bir məqsəd qoyurdu. Özünü dərk etmək üçün isə 

insan hər Ģeydən əvvəl cəmiyyətdə öhdəsinə düĢən əsas vəzifəni anlayıb dərk 

etməli, müharibələrin, ictimai ədalələtsizliyin, fanatizmin pozduğu gediĢatı yoluna 

qoymaq üçün çalıĢmalı idi. Ġnsan üzünün cizgilərində hərfləri, rəmzləri oxumaq, 

bunları səxavətlə təsvir və tərənnüm etmək isə məsələnin zahiri əlaməti idi. 
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Öz əqidəsində sarsılmaz olan Nəsimi ürəkdən tapındığı fikir və qənaətlərini təbliğ 

etmək üçün bir çox digər məsləkdaĢlarından fərqli olaraq güclü Ģair qələminə 

malik idi. O öz yaradıcılığmı dövrün vacib məsələləri ilə, xalq azadlığı, insan 

səadəti, din, təriqət, sufizm, irfan ətrafında mövcud olan problemlərlə möhkəm 

bağlaya bilirdi. 

Ey özündən bixəbər qafil, oyan! 

Haqqa gəl kim, haqq deyil batil, oyan! 

Olma fani aləmə mail, oyan! 

Mərifətdən nəsnə qü hasil, oyan! 

Beləliklə də, Ģair həmvətənlərini, baĢqa ölkələrdəki müasirlərini gözüaçıq olmağa, 

dövrü-aləmin, həyatın, elm və mərifətin sirlərini öyrənməyə çağırır, özünə mürĢid 

seçdiyi Ģair-filosof Fəzlullah Nəimini hərarətlə təbliğ edirdi. O da, mürĢidi də 

insanı qəvilər (zorlular) qapısında boynu bükük görmək istəmirdi, hamını məhz 

dünyanın əĢrəfı kimi yaradılmıĢ insana layiq səviyyədə yaĢamağa dəvət edirdi. 

Ey xəstə könül, dərdinə dərman tələb eylə, 

Gər can dilər isən, yeri, canan tələb eylə. 

…Ey bülbüli-qüdsi, nəgiriftari-qəfəssən? 

Sındır qəfəsi, tazə gülüstan tələb eylə! 

Bir neçə beytdən ibarət olan kiçik Ģeirlərdə bu cür çox əhəmiyyətli mətləbləri 

əhatə və əks etdirmək, əlbəttə, çətindir. Bəli, meydan kiçikdir. Lakin əsl istedad 

sahibi belə kiçik meydanda da özünün söz atını ustalıqla cövlan etdirir və 

məqsədinə nail olur. Təkcə müasirləri deyil, bəzi sələfləri də Nəsimi sənətindəki 

bu qüdrətə yüksələ bilməmiĢdilər. 

Orta əsrlərdə Yaxm ġərqdə böyük Azərbaycan Ģairlərinin yaradıcılıq rəĢadətini 

parlaq surətdə nümayiĢ etdirmələri üçün bir növ sınaq meydanı sayılan fars, ərəb 

və türk dillərini Nəsimi yaxĢıca bilmiĢ, öz sənətkarlıq vərdiĢlərini cilalamıĢ, 

yaradıcılıq imkanlarını vüsətləndirmiĢdi. Məhz bu zəmində o, özünün Allah 

vergisi olan çox nadir istedadına güvənərək ustad bir Ģair kimi təkcə Azərbaycan 

Ģeirinə deyil, bütün türkdilli xalqların poetik yaradıcılığına yeni bir istiqamət 

vermiĢdi. Xüsusən qəzələ böyük Ģair tamamilə təzə ictimai, fəlsəfi məzmun 
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aĢılamıĢ, ümumiyyətlə poeziyanın üzünü həyatın mürəkkəbliklərinə, ictimai 

varlığın ziddiyyətlərinə yönəltmiĢdi. 

XX yüzil Azərbaycan Ģairlərinin ölməz öncülü Seyid Məhəmmədhüseyn 

ġəhriyarın belə bir məĢhur beyti var: 

Türki bir çeşmə isə mən onu dərya elədim, 

Bir soyuq mərəkəni məhşəri-kübra elədim. 

ġəhriyar bu haqlı sözbri deyərkən yaĢadığı Ġranda Ģah rejimi tərəfindən 

sıxıĢdırılan türkini, yəni Azərbaycan dilini nəzərdə tuturdu. Əlbəttə, ġəhriyar 

bilməmiĢ deyildi ki, türkcəyə, Azərbaycan dilinə ilk dəfə məhz Nəsimi böyük 

sənət vüsəti gətirmiĢdir, ana dilində 12 min misralıq çox qiymətli bir divan yaradıb 

nəsillərimizə ərməğan etmiĢdir. Qəzəlləri üçün əruz vəzninin zənginliklərindən, 

özəlliklə onun bəhrlərinin əlvanlığından yaradıcılıq yolu ilə istifadə edən Nəsimi 

bu ölçülər daxilində Azərbaycan dilinin imkanlarından, xalq danıĢıq dilinin axar-

baxarından, növ-növ müraciətlərdən, sual və nidalarla növbələnən ahəng 

çalarlarından, daxili qafiyələrdən, dilin digər vokal imkanlarından yüksək 

səviyyədə faydalanaraq öz orijinal poetik üslubunu yaratmıĢdır. Nəsimi irsinin 

Azərbaycanda ilk peĢəkar araĢdırıcılarından olan prof. Mirzağa Quluzadə Ģairin 

bu üslubda yazdığı əsərlərin yönünü «təranə janrı» kimi təsbit etmiĢdir. 

Nəsimi özünün Ģəhdi-Ģəkəri xalq dilinin zəngin Ģırnaqlarından gələn əsərləri, 

xüsusən də valehedici qəzəlləri ilə Azərbaycan Ģeir dilinə ilk dəfə kamil ədəbi dil 

əyarı vurmuĢ, onun öz zamanı üçün ən yüksək nümunələrini yaratmıĢdır. 

Ġzzəddin Həsənoğlunun bir neçə çox maraqlı Ģeirinin, Qazi Bürhanəddinin 

sanballı Divanının məna və əhəmiyyətini əsla azaltmadan deməyə hər cür 

əsasımız var ki, Nəsimi Divanı ana dilli poeziyamızm ən yüksək tələblərə cavab 

verən parlaq abidəsidir. Çox yaxĢıdır ki, bu əsərlər öz təravətini bu gün də 

qoruyub-saxlayır. Dilimizdə poetik ənənənin hələ yüksək səviyyədə tam təĢəkkül 

tapmadığı, Azərbaycan dilinin fonetik özəllikləri ilə ərəb əruzunun əsrlərlə 

oturuĢub daĢlaĢmıĢ qəlibləri arasındakı müəyyən uyğunsuzluqların, bəzi 

ziddiyyətlərin mövcud olduğu bir vaxtda ana dilində belə yüksək keyfiyyətli Ģeirlər 

yaratmaq əsil ədəbi qəhrəmanlıq idi. Nəsimi Ģifahi xalq sənətindən, əfsanə və 

rəvayətlərdən, Quran qissələrindən, digər müdrik deyimlərdən böyük ustadlara 
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xas olan incəliklə barınmağın klassik nümunələrini yaratmıĢdı. Məhz Nəsiminin 

tarixi xidmətləri sayəsində Azərbaycan dili ərəb və fars dilləri ilə yanaĢı Yaxın 

ġərqin ən geniĢ yayılan poeziya dillərindən biri səviyyəsinə qalxmıĢdı ki, az sonra 

dahi Ģairimiz Məhəmməd Füzuli məhz bu dildə bənzərsiz sənət rəĢadətləri 

nümayiĢ etdirmiĢdir. 

Buradaca Ģairin bir qəzəlini olduğu kimi oxumağa daxili bir ehtiyac duyuram: 

Yanaram eşqindən, axər gözlərimdən yaşlər, 

Firqətin dərdi çıxardı ürəyimdən başlər. 

Müddəi tən edübən başımə qaxar eşqini, 

Sınığa lazım deyildir bunca atmaq daşlər. 

Qəmdən incəldi vücudum, oldu yengi ay kimi, 

Gözlərimə tuş olalı şol hilali qaşlər. 

Zülfünə dolaşdı könlüm, bilmədi aşüftə kim, 

Zülfün ucundan nə çox-çox yelə vardı başlər. 

Şöylə yanır cigərimdə ey sənəm, eşqin odu 

Kim, tutuşmuş şöləsindən həm quru, həm yaşlər. 

  

Taqətim taq oldu vallah, keçdi ömrüm ah ilə, 

Dərdimə dərman bulunmaz, neyləyim, yoldaşlər? 

Olmuşam dərdi-fəraqından zəif ol həddə kim, 

Gətirəmməzlər xəyalə nəqşimi nəqqaşlər. 

Öldü eşqindən Nəsimi, üştə dünyadən gedər, 

Sən murad ilə cahanda sür, şəhim, çox yaşlər! 

Bu təkrarsız qəzəlin hər beytinin sonunda əlvan fiĢənglər kimi açılan, xoĢ ətir kimi 

gözəgörünməz xırda tozcuqlara dönüb dörd bir yana saçılan bu müqəyyəd 

qafiyələr xoĢ avazlı, oynaq və ahəngdar, Ģirin Azərbaycan dilinin Nəsimi Ģeirində 

çox parlaq təntənəsidir! Bir maraqlı məqam da odur ki, həmin qafiyələrin kökündə 

durub onların mahiyyətini təĢkil edən baĢ, yaĢ, qaĢ, daĢ, aĢ kimi sözlər ərəb və 

fars dillərinin o zamankı ədəbi dilimizə çox fəal təsirinə baxmayaraq, heç bir 

assimilyasiyaya məruz qalmayan əsil qədim, fundamental türk kəlmələridir ki, bu 

gün də dilimizdə yüzdə yüz dərəcəsində gen-bol iĢlənir. Yeri gəlmiĢkən: Ģəriklik 

çalarını əks etdirən qardaĢ, yoldaĢ, addaĢ, soydaĢ kimi ümumi isimlərin özləri 
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də Azərbaycan dilinin nadir leksik və vokal imkanlarından xəbər verməkdədir. Elə 

buradaca məmnuniyyətlə nəzərinizə çatdırıram ki, ədəbi dilimizin inkiĢafında 

Ģairin Ģəksiz xidmətlərdə nəzərə almaraq AMEA-nın qocaman elm ocaqlarından 

olan Dilçilik Ġnstitutu məhz Ġmadəddin Nəsiminin Ģərəfli adını daĢıyır. 

*** 

Nəsiminin qəzəlləri intəhasız bədii zövq mənbəyi olmaqla yanaĢı, həm də öz 

dövrünün çoxsahəli, dolğun biliklərini özündə əks etdirən qiymətli məlumatlar 

toplusudur. Məsələn, mən elə bilirəm ki, Ģairin 

Həsrət yaşı hər ləhzə qılur bəzmimizi saz, 

Bu pərdədə bir yar bizə olmadı dəmsaz. 

mətləli qəzəli Azərbaycan və bütövlükdə Yaxın ġərq musiqisinin, özəlliklə 

muğamların tarixini tədqiq edən alimlər üçün çox qiymətli material verir. Bu 

qəzəldə klassik muğamlar incələnir, onların gözəlliyi, təsir gücü vəsf olunur. 

Həmin qəzəli Suriya səfərimiz ərəfəsində bir də oxuyanda fərqinə vardım ki, 

2007-ci ildə Bakıda keçirilən Beynəlxalq muğam festivalında Nəsiminin bu 

qəzəlində tərənnüm edilən muğamlarm və muğam guĢələrinin hamısı dönə-dönə 

canlandı, xalqımızın bülbül təranəli gənc, hətta yeniyetmə oğul və qızları 

müsabiqənin Ģərtlərinə uyğun olaraq onları böyük zövq və məharətlə oxudular. 

Peyk televiziyasının imkanlarından yararlanan tamaĢaçılar dünyanın bütün 

qitələrində bunları gördülər, dinlədilər. Onlar bir daha yəqinlik hasil etdilər və 

böyük Ģairimizin didərgin ruhuna da əyan oldu ki, onun vətəndəki varisləri 

xalqımızın hansı yaĢan mənəvi qaynaqlarından necə uğurla faydalanır və neçə 

yüz il öncə öz qəzəlində səsləndirdiyi muğamları və muğam ifaçılığı sənətini necə 

inkiĢaf etdirib zənginləĢdirirlər! Biz fəxr edirik ki, Nəsiminin həmin qəzəlində adı 

çəkilib boy göstərən Rast, Çargah, ġahnaz, ÜĢĢaq, Hicaz, Segah, Hisar, Müxalif 

və digər muğamların ifası zamam Azərbaycan sənətçilərinin nümayiĢ etdirdikləri 

vokal möcüzələri, təkrarsız təranələr, ürək oxĢayan zəngulələr, gəziĢmələr, 

bülbülanə cəh-cəhlər bütün muğam aləminin yeni təntə-nəsinə çevrildi. 

*** 

Bir məruzədə ədəbiyyatın Nəsimi möcüzəsini bütün yönləri ilə təhlil etmək, 

əlbəttə, mümkün deyil. Odur ki, mən ulu sənətkarın Ģeir ecazlarından bəzi 

nümunələri ancaq yada salmaqla kifayətlənəcəm. Bu fikirdəyəm ki, Nəsiminin 
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çox fərqli münasibətlərlə, ən müxtəlif psixoloji durumlarda qələmə aldığı, Ģairin 

əhval-ruhiyyəsinin, ovqatının ən incə çalarlarını əks etdirən, hərəsi də özlüyündə 

tam, bitkin poetik fiqur olan bu nümunələrin hər biri özü haqqında hər Ģeyi deyir. 

Onları dinləyib fikir və duyğularımızla Nəsimi dünyasına, Nəsimi aurasına 

dalmaq, bir neçə dəqiqəliyə hər Ģeylə əlaqəni kəsib ancaq Ģairin təravətli 

obrazlar, poetik kəĢflər, incə ahənglər aləmi ilə yaĢamaq lazımdır: 

Nagəhan bostanə girdim sübhdəm, 

Lalənin əlində gördüm cami-Cəm. 

Süsən, eşitdim ki, aydır dəm-bədəm: 

Dəm bu dəmdir, dəm bu dəmdir, dəm bu dəm! 

  

*** 

Sehr oxunu daim atar kiprigin, 

Aşiqin canına batar kiprigin, 

Ləşkəri-yəğmaçı tatar kiprigin, 

Aləmi bir hiçə satar kiprigin. 

  

*** 

Üzünü məndən nihan etmək dilərsən, etməgil, 

Gözlərim yaşın rəvan etmək dilərsən, etməgil… 

… Qaşların qövsündə müjganın xədəngin gizləyib, 

Gözləri məstanə, qan etmək dilərsən, etməgil! 

Qoymuşam eşqində mən kövnü-məkanın varını, 

Can nədir ki, qəsdi-can etmək dilərsən, etməgil! 

  

*** 

Cananı mənim sevdiyimi can bilir ancaq, 

Könlüm diləyin dünyada canan bilir ancaq. 

…Heç kimsə Nəsimi sözünü kəşf edə bilməz, 

Bu, quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq… 

Sübut etməyə ehtiyac varmı ki, bu gün Azərbaycanda və Türkiyədə, yaxud 

dilimizin anlaĢıldığı Özbəkistanda, Türkmənistanda, Qaqauzda, Uy-ğurustanda, 
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Kiprdə, Kərkükdə, Hələbdə… yaĢadığından asılı olmayaraq, Ģeirsevənlərin bu 

əsərləri oxuyub, dinləyib zövq alması və sevib əzizləməsi üçün heç bir lüğət, 

qamus, qılavuz, soraq kitabı, mütərcim və məsləhətçiyə ehtiyacı yoxdur. 

*** 

Böyük sənətkarlar, bir qayda olaraq, öz sələfi və müasiri olan görkəmli Ģairlərin 

yaradıcılığını yaxĢı bilirlər. Ümumiyyətlə, Ģair təbiəti belədir ki, oxuduğu əsərlərdə 

rast gələn çox orijinal, gözəl bir deyim, poetik kəĢf, yeni ifadə tərzi onun zehnində 

iliĢib qalır, özünün təzə fikir və qənaətlərinin ifadəsi üçün gözləmədiyi halda bir 

təkan, impuls olur; bəzən dərhal, bəzən də üstündən xeyli vaxt keçdikdən sonra 

onu yeni biçimdə öz orijinal sözünü deməyə ruhlandırır. Nəsimi irsinə dahi 

Füzulinin məhz bu cür yaradıcı münasibətinin nəticəsi olan nümunələr hər iki 

sənətkarın böyüklüyündən, incə zövqündən xəbər verdiyi üçün çox 

əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan maraqlıdır ki, Füzuli kimi Həbibi, Xətai, Vaqif, 

Məhdimqulu, Natəvan Qarabaği və digər məĢhur Ģairlər və onların bir sıra 

davamçıları da zaman-zaman Nəsimi Ģeirinin nəcib təsirini duymuĢ, onun 

qədirĢünas xiridarı olmuĢlar. Bir-iki nümunəni yada salmaqla kifayətlənirəm: 

Mənim nəm var bu təndə, cananındır 

Ki, canə kim qıyar, canan onundur.                            (Ġ.Nəsimi) 

  

Canı kim cananı üçün sevsə, cananın sevər, 

Canı üçün kim ki, cananın sevər, canın sevər.            (M.Füzuli) 

Eşqində Nəsimi çü qılar canını qurban, 

Qurbanına qurban olayım, canım əfəndi!                    (Ġ.Nəsimi) 

Dün demişsən ki, Füzuli mənə qurban olsun; 

Sənə qurban olayım, yenə nə ehsandır bu?!                 (M.FüzuIi) 

Şərh əgər etsəm cəmalın dəftərindən bir vərəq, 

Hər sözüm min fəsl olur, hər fəsl yüz min bablar. 

(Ġ.Nəsimi) 

Kuhkən künd eyləmiş min tişəni bir dağ ilən, 

Mən qoparıb salmışam min dağı bir dırnağilən.           (M.Füzuli) 
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Göründüyü kimi, həm bu möcüzələri ilkin yaratmıĢ Nəsiminin qəzəl-lərindən, həm 

də onun böyük müaqibi Füzulinin divanmdan gətirdiyimiz bənzərsiz beytlərin 

hamısı yüksək fikir və Ģeiriyyət nümunələri kimi Azərbaycan poeziyasmm 

həmiĢəyaĢar xəzinəsinin parlaq inciləridir. 

*** 

1417-ci ildə Nəsiminin mühakiməsi zamanı Hələb qaziləri və divandakı digər 

sözükeçənlər arasında ona ölüm cəzası verilməsinə dair qərar qəbul 

olunmasında yekdillik əldə edilməmiĢdi. Bu barədə düzgün məlumat verən 

məĢhur ərəb tarixçisi, sizin həmyerliniz Müvəffəqəddin Əhməd ibn Ġbrahim əl 

Hələbi «Künuzüz-zəhəb, tarixi-Hələb» adlı əsərində mötəbər sənədlərə 

əsaslanaraq göstərir ki, dinsizliyi barədə əsassız ittihamları rədd edən Nəsimi bu 

zaman kəlmeyi-Ģəhadət gətirmiĢdir. Hakimlərin əksəriyyəti Ģairə rəğbət bəsləmiĢ, 

onun edamına razı olmamıĢlar. Buna baxmayaraq, Misir sultanı Məmlük ibn 

Müəyyədin fərmanı ilə böyük Ģair dəhĢətli bir tərzdə edam olunmuĢdur. 

Dərisinin soyulması kimi ən ədalətsiz hökm çıxaran bədnam hakimi sanki vaxtilə 

irəlicədən görən Nəsimi bəĢər adına ləkə olan bu cür tiranları böyük cəsarətlə 

rüsvay etmiĢdi: 

Ey qılan dəva ki, şahəm, ədlü-insafın hanı? 

Çün səfa əhlindən oldun, məşrəbi-safın hanı? 

Əqidəsi uğrunda mübarizədə son nəfəsinə qədər öz amalına sadiq qalan, bu 

yolda ölümün gözünə dik baxıb edamını da mərdanəliklə qarĢılayan böyük 

təfəkkür və sarsılmaz iradə sahiblərinin Ģərəfli adlarını tarix öz pozulmaz 

səhifələrinə qızıl xətlə yazıb unudulmağa qoymur. 

Öz məĢum, faciəli taleyi ilə Nəsimi bəĢər tarixində nə birinci idi, nə də sonuncu. 

Ərəb fəlsəfi fıkrinin görkəmli nümayəndəsi, sufi mütəfəkkir Həllac Mənsur 

cəmiyyətdəki münasibətlər, insanın əxlaq və mənəviyyatı haqqında öz Ģəxsi 

qənaətlərinə axıradək sadiq qaldığı üçün hələ 918-ci ildə Bağdadda dar 

ağacından asılmıĢdı. Böyük çex sənətĢünas alimi, Praqa Universitetinin rektoru 

Yan Qus öz islahatçı fikirlərindən dönmədiyi üçün 1415-ci ildə diri-diri tonqalda 

yandırılmıĢdı. Ġtalyan filosofu, Ģair Cordano Bruno kainatın quruluĢu haqqında 

obyektiv elmi qənaətlərindən imtina etmədiyi üçün 1600-cü ildə diri-diri tonqalda 
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yandırılmıĢdı. MəĢhur ispan Ģairi və dramaturqu Qarsiya Lorka öz mübariz 

azadxah fikir və əməllərilə faĢistlərə meydan oxuduğu üçün 1936-cı ildə 

Qranadada edam edilmiĢdi. Tatar Ģairi Musa Cəlil isə Ģeirlərində parlaq əksini 

tapmıĢ antifaĢist qənaətləri üstündə 1944-cü ildə Berlin zindanında edam 

olunmuĢdu. 

Göründüyü kimi, sənətini, elmini, istedadını özü üçün həyat və mübarizə amalına 

çevirmiĢ böyük simalar cərgəsindən tarix vaxtaĢırı qurbanlar tələb etmiĢ, 

bəĢəriyyətin barmaqla sayılan qədər nadir övladları bu fədakar addımı atmıĢlar… 

Onlardan birinin mübarək məzarı Hələbdədir. 

Azərbaycanın xalq Ģairi Rəsul Rza keçən əsrin 60-cı illərində çox böyük 

çətinliklərə sinə gərərək Hələb Ģəhərinə gəlib Nəsiminin qəbrini ziyarət etmiĢ, öz 

təəssüratını Bakıda çıxan «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetində bu ad altında nəĢr 

etdirmiĢdi: «Cahana sığmayan Ģairin qərib məzarı». Rəsul müəllim ġirvanĢahlar 

dövlətinin qədim paytaxtı ġamaxıdan pərvazlanmıĢ Nəsiminin qəbrini görəndə 

onun həssas qəlbi çox kövrəlmiĢ, qəriblik duyğuları Ģairimizə güc gəlmiĢdi. Bu 

gün biz Hələbin qədim guĢələrindən birini, tarixlər Ģahidi Nəsimi xiyabanını 

dolaĢanda, burada Nəsiminin nəsilləri, soyadı ilə yaĢayan sakinlərlə ünsiyyətdə 

olanda, Ģair babamızın qəbrinin böyük ehtiramla qorunduğunu, onun parlaq 

xatirəsinə həssas və qayğıkeĢ münasibəti görəndə Rəsul Rzanm bizim üçün əziz 

olan ruhuna təsəlli verərək deyirik: Nəsimi, həqiqətən də öz qədirĢünas 

doğmaları arasındadır! 

Hələ 1970-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanın təĢəbbüsü ilə Nəsiminin 600 illik 

yubileyinin dünya miqyasında keçirilməsi barədə YUNESKO-nun xüsusi qərar 

qəbul etməsi böyük Ģairimizin halal Ģöhrətini daha da artırmıĢ, dəfələrlə həm 

onun öz əsərləri, həm də həyatı, bədii irsi və fəlsəfi qənaətləri haqqında kitablar 

Azərbaycan, ərəb, fars, rus, ingilis, fransız dillərində nəĢr olunmuĢdu. Bu yubiley 

Bakıda və Azərbaycanın bütün digər bölgələrində, vaxtilə tərkibində olduğumuz 

Sovet Ġttifaqının paytaxtı Moskva Ģəhərində, Ġttifaqlar Evinin Sütunlu zalı deyilən 

möhtəĢəm bir salonda böyük təntənə ilə qeyd edilmiĢdi. Bu tədbirlərin bir 

çoxunda o zamankı Rusiya, Avropa və Amerikanın, Yaxm ġərq ölkələrinin 

məĢhur Ģair və alimləri, Nəsimi irsinin görkəmli tədqiqatçıları, Azərbaycana o 



“Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. II e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

144 

zaman rəhbərlik edən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev iĢtirak etmiĢ, Bakıda 

Nəsiminin əzəmətli heykəli ucaldılmıĢdı. Paytaxtımızm ən gözəl və izdihamlı 

rayonlarmdan biri artıq 40 ildir ki, ulu Nəsiminin ölməz adını daĢıyır. Ölkəmizdə 

Nəsiminin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi tədbirləri davam edir. Lap bu yaxınlarda 

Ģairin doğulduğu ġamaxı Ģəhərinin gözəl mənzərəli guĢələrindən birində onun 

müəzzəm abidəsi ucaldılmıĢdır. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm cənab Ġlham Əliyevin 

təĢəbbüsü və dost Suriya hökumətinin razılığı ilə, inĢaallah, Nəsiminin məzarı 

yaxın vaxtlarda əsaslı Ģəkildə təmir edilib yüksək səviyyədə təravətləndirilə-

cəkdir. Bu tədbir əlbəttə, ilk öncə Azərbaycanın, Suriyanın və bütün Yaxm ġərqin 

dahi klassiki Ġmadəddin Nəsiminin ruhunu Ģad edəcək, Ģairin istedadının 

pərəstiĢkarlarını çox sevindirəcəkdir. Lakin biz ürəkdən inanırıq ki, bu tədbir, 

habelə Azərbaycan və Suriya yaradıcı ziyalılarının, mədəniyyət xadimlərinin, 

alimlərinin birgə keçirdikləri beynəlxalq konfransda ölkələrimiz arasında dostluq 

tellərini daha da möhkəmlədəcək, qarĢılıqlı get-gəllərimizi çoxaldacaq, sülhün və 

xalqlar dostluğunun yeni təntənəsinə çevriləcəkdir! 

*** 

Suriya tərəfmdən professor ġeyx Əmin Bəkri Nəsimi yurdunun təmsil-çilərini 

Ģairin ikinci vətənində salamlamaqdan məmnun olduğunu bildirdi, Azərbaycanm 

hüdudlarından uzaqlarda dünyasmı dəyiĢmiĢ Füzuli, Nəsimi kimi «qərib» Ģairlərin 

xatirəsinə ölkəmizdə göstərilən böyük ehtiramı, bu ehtiramın qiymətli 

təzahürlərindən hesab etdiyi Suriya səfərimizi yüksək dəyərləndirdi. O dedi ki, 

Nəsimi həm Azərbaycanın, həm də Suriyanm dahi sənətkar övladıdır və çox 

əlamətdardır ki, bu iki ölkədəki ədəbi-elmi ictimaiyyətin təmsilçiləri bu gün 

Hələbdə bir yerə toplanıb Nəsiminin əziz xatirəsini ehtiramla yad edirlər. 

AMEA-nın müxbir üzvü Teymur Kərimli «Nəsiminin humanizmi» adlı 

məruzəsində dedi ki, antik fəlsəfı-sosial fikrin təsiri altında islam aləmində yüksək 

səviyyəyə çatmıĢ humanist istiqamətli bədii-fəlsəfi proses XII yüzillikdə 

Azərbaycanda Nizami irsi ilə özünün zirvə nöqtəsinə yetiĢdi. XIV yüzillikdə islam 

filosof və Ģairləri insanların sınmıĢ ümidlərini özlərinə qaytarmağa, onların taleyin 

əlində köməksiz oyuncaq olmadıqlarını, əksinə, öz talelərinin hakimi olduqlarmı 
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təlqin etməyə və inandırmağa baĢladılar. Ġslam ġərqinin hər üç hakim dilində – 

ərəb, fars və türk dillərində bu cür humanist ruhlu əsərlər qələmə alan ən böyük 

sənətkarlardan biri dahi Ġmadəddin Nəsimi oldu. 

Nəsimi humanizmi təbiətdəki ahəngdarlığa və insan gözəlliyinə vurğun olan 

yüksək istedadlı, böyük bir Ģairin humanizmidir. Bu humanizmin kontekstinə 

gəldikdə isə, birinci sırada, dünyada sosiologiya elminin banisi hesab edilən və 

Ģairimizin böyük müasiri olan Əbdürrəhman ibn Xəldunun yaradıcılığı yada 

düĢür. Əlbəttə, Ġbn Xəldun da öz fıkirlərində antik fəlsəfəyə, Ġbn Sina, Ġbn RüĢd, 

Biruni kimi Orta əsrlər ġərq fəlsəfəsinin böyük nümayəndələrinin əsərlərinə, 

zəngin ġərq poeziyasma əsaslanırdı. Ancaq bu ümumi kontekstdə Nəsiminin bir 

sıra qiymətli orijinal fıkirlər irəli sürdüyü də böyük həqiqətdir. 

Nəsimi humanizminin baĢlıca fərqləndirici özəlliyi onun insana böyük məhəbbət 

duyğuları ilə yoğrulmasıdır. Məhz bu cəhətinə görə Nəsimi özündən əvvəlki 

Azərbaycan poeziyasının birbaĢa varisi kimi çıxıĢ edərək ona qədər irəli 

sürülmüĢ bədii-obrazlı düĢüncələri, əldə edilmiĢ poetik nailiyyətləri daha da 

inkiĢaf etdirmiĢdir. 

T.Kərimliyə görə orta əsrlərin ġərq və Avropa humanistləri kimi, Nəsimi 

yaradıcılığmda da kainatın antroposentrist strukturu baĢlıca yer tutur. ġairin 

əsərlərindən alman ümumi təəssürat budur ki, kainatın mərkəzində, o dövrün elm 

adamlarının geosentrik nəzəriyyəyə görə təsəvvür etdiyi kimi, cansız daĢ-

torpaqdan, yanar qazlardan ibarət olan Yer kürəsi, ya da GünəĢ planeti deyil, 

məhz yaranmıĢların ən Ģərəflisi olan ĠNSAN dayanır. 

Bununla belə, Nəsimi humanizmində insana məhəbbət ucdantutma səciyyə 

daĢımır; burada seçim var. ġairin sevdiyi və hörmət bəslədiyi insan -kamil 

insandır, insanlıq adına layiq olan fizioloji-ictimai varlıqdır. Yoxsa zahirən insana 

bənzəyən hər varlığı insan adlandırmaq olmaz. Bu cür ali mərtəbəyə çatmıĢ 

kamil insan Ģairin gözündə Tanrının Yer üzərindəki bir nümayəndəsi kimi 

cilvələnir və böyük mütəfəkkir fəxrlə deyir ki, bütün insanlar Tanrı dərgahında 

bərabərdir, dini-ideoloji baxıĢlarına və əqidəsinə görə kimsənin kimsədən bir 

üstünlüyü yoxdur. 
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Səhəri gün elmi konfrans öz iĢini Hələb universitetinin böyük iclas salonunda 

davam etdirdi. Birinci məruzəçi prof. Qəzənfər PaĢayev oldu. O çıxıĢının 

əvvəlində ev sahiblərini ərəb dilində salamladı, ölkəyə gəlməyimizin səbəbləini 

açıqlayıb səmimi qəbul üçün təĢəkkürlərini bildirdi. Sonra alim ana dilimizdə 

oxuduğu məruzəsində Ģairin XX əsrin 2-ci yarısında üzə çıxarılan Suriya və Ġraq 

divan nüsxələrindən söz açdı. 1987-ci ildə Bakıda çap etdirdiyi 336 səhifəlik Ġraq 

Divanı üzərində xüsusi dayandı və qeyd etdi ki, həmin Divan nüsxəsində 

NəsimiĢünaslığa o vaxta qədər məlum olmayan 14 Ģeir vardır. Bundan baĢqa 

vaxtilə prof. C.Qəhrəmanovun söz açdığı, yalnız bir əlyazma nüsxəsində və ya 

cüngdə rast gəlindiyinə görə Nəsimiyə aid olmasmı ehtimal etdiyi 129 Ģeirin 68-

nə Ġraq Divan nüsxəsində təsadüf edildiyini və eləcə də Divanda bu və ya baĢqa 

Ģeirlərin tərkibində gedən 50-yə qədər beytin baĢqa mənbələrdə olmadığını 

göstərdi. 

Professor xüsusi vurğuladı ki, Ġraq Divan nüsxəsində yer alan Ģeirlərin üçdə bir 

hissəsindən çoxu bilavasitə Allaha, Ġslam dininə, peyğəmbərimizə və baĢqa 

müqəddəslərə həsr olunub. Bu Ģeirlər göstərir ki, Nəsiminin poeziyasının 

əsasında onun Allaha Ģəriksiz sevgisi durur. Heç Ģübhəsiz buna görədir ki, Hələb 

qazıları vaxtilə onun qətlinə fitva verməkdə tərəddüd etmiĢdilər. Beləliklə də 

Nəsimi dini etiqadına görə öldürülməyib. Onu siyasi baxıĢlarına görə qətlə 

yetiriblər. Bunu Nəsiminin dövründə və sonralar yaĢamıĢ Ġbn Həcər əl-Əsqəlani 

(1372-1449), ġəmsəddin Səxavi (1427-1497), Müvəffəqəddin Əhməd Ġbn Ġbrahim 

əl-Hələbi (XV əsr) və baĢqaları təsdiqləmiĢlər. 

Prof. Q.PaĢayev bu haqlı qənaətini də bildirdi ki, Nəsimi dini əqidəsinə görə 

edam edilsəydi, onun Ģərəfinə məscid tikilməzdi. Burada Nəsimiyə məqbərə 

ucaldılmazdı. Məzarının üstündə «ġeyx Nəsimi» sözlərini yazmazdılar. Adına 

küçə qoymazdılar. Nəsimi təkyəsi olmazdı. Uyuduğu qəbirdən azacıq aralı 

qohumlarını basdırmazdılar. Hələbdə Ģairin Ģəcərəsi zəmanəmizə qədər davam 

edib gəlməzdi. 

 

MÜFTĠNĠN ÜZRXAHLIĞI 
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Ölkənin çox nüfuzlu ziyalılarından və Hələbdə ali təhsilin əsasını qoyanlardan biri 

kimi təqdim olunan dini icmanın rəhbəri, Ģəhər müftisi Dr.Mahmud Əkkam öz 

elmi-dini biliklərinin geniĢliyi, sufizmin tarixinə və mahiyyətinə dair dolğun 

məlumata malik olması, nəhayət Nəsimi faciəsinə münasibətindəki qətiyyəti və 

ardıcıllığı ilə yadımda qaldı. «Nəsimi və sufilik» mövzusunda etdiyi maraqlı 

məruzəsində doktor M.Əkkam Nəsiminin poetik irsini və sufi qənaətlərini yüksək 

qiymətləndirib dedi ki, onun əsərləri Azərbaycan poeziyasının Yaxm ġərq xalqları 

ədəbiyyatında fəth etdiyi ən uca zirvələrdən biri olmaqla yanaĢı həm də Suriya-

Azərbaycan ədəbi əlaqələri tarixində ən önəmli mərhələdir. O, məruzəsinin 

sonuna doğru salonunun birinci cərgəsində əyləĢdirilmiĢ Azərbaycan 

nümayəndələrinə üzünü tutub dərin səmimiyyət duyğusu ilə dedi: 

– Möhtərəm qardaĢlar! 591 il bundan öncə bəĢər tarixində ən faciəli hadisələrdən 

biri baĢ vermiĢ, böyük Azərbaycan Ģairi və filosofu parlaq istedad sahibi olan sufi, 

vəliyullah (Allahın dostu) Seyid Əli Ġmadəddin Nəsimi vəhĢicəsinə edam 

olunmuĢdur. Bu gün biz xəcalət çəkirik ki, bu müdhiĢ faciə bizim Hələb Ģəhərinin 

adı ilə bir yerdə tarixə düĢmüĢdür. Doğrudur, həmin faciə Ģəhərimizdə 

hökmranlıq edən əcnəbilər və onların havadarları tərəfindən törədilmiĢdir. Lakin, 

Nəsiminin günahsız qanı məhz burada axıdıldığı üçün mən, müasir Hələbin dini 

icmasının rəhbəri kimi, sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm! Mən çox vaxt 

dindaĢlarım önündə xütbə oxuyanda Nəsiminin acınacaqlı taleyini də yada salır, 

ona Allahdan rəhmətlər diləyir, ruhuna dualar səsləndirirəm. Təsəllini onda 

tapıram ki, hələblilər Nəsiminin məzarını öz oğlunun qəbri kimi günümüzə qədər 

qorumuĢdur. 

Tarixi, elmi mənbələrdə öz əksini tapmıĢ məlumata görə bu edamdan on il sonra 

Hələb məhkəməsi iĢə yenidən baxıb əvvəlki ədalətsiz hökmü ləğv etmiĢ, artıq 

tarixə qovuĢan Ģairə, gec də olsa bəraət vermiĢdir. Bununla belə bugün mən 

sizdən üzr istəməyə daxili, mənəvi ehtiyac duydum və acizanə təvəqqe edirəm ki, 

mənim üzrxahlığımı qəbul edib bütün Azərbaycan xalqına çatdırasınız. Bu, tək 

mənim yox, cəmi Hələb müsəlmanlarının xahiĢidir. 

Etiraf edirəm ki, müftinin bu sözləri digər yoldaĢlarım kimi məni də riqqətə gətirdi. 
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F.e.n. Səadət ġıxıyeva «Nəsiminin irfani görüĢləri» mövzusunda məru-

zəsində Ģairin fəlsəfi düĢüncələrinin əsasını təĢkil edən hürufiliklə təsəvvüfün 

nisbətindən bəhs etdi, onun fəlsəfi dünyagörüĢündə irfanın yeri ilə bağlı 

mülahizələrə münasibətini bildirdi. Nəsiminin irfani görüĢlərinin Ġbn Ərəbinin 

sistemləĢdirdiyi və Mövlana fəlsəfəsinin süzgəcindən keçərək canlılıq kəsb edən 

«vəhdəti-vücud» konsepsiyası üzərində formalaĢdığını göstərdi. 

Tədqiqatçı bu məruzədə ilk dəfə olaraq, Nəsiminin özünü sufi deyil, «əhli-irfan» 

adlandırmasından və irfanı həqiqət aləminə doğru aparan elm saymasından 

Ģairin beytlərinə istinadən bəhs etdi. O qeyd etdi ki, Nəsiminin əsərlərində 

Yaradanla yaradılmıĢın əlaqəsi, ilahi həqiqətə aparan yol, bu həqiqəti dərk 

etməyin vasitələri kimi mətləblər daha çox təsəvvüf baxımından Ģərh olunur. 

Təsəvvüf fəlsəfəsi yaradılıĢın sirrini, səbəbini, Yaradanın yaratdıqlarına 

münasibətini, yalnız ali varlıq olan insanın deyil, bütün yaradılmıĢların öz əslinə, 

Yaradana qayıdıĢ istəyini eĢqlə izah edir. Nəsimi Ģeiri də bu cəhəti ilə təsəvvüf 

ədəbiyyatının ənənələrinə bağlıdır. ġairin divanlarında təsəvvüfi eĢq anlayıĢı 

bütün çalarları ilə öz bədii ifadəsini tapmıĢdır. 

Səadət xanım bu qənaətini də əsaslandırdı ki, Nəsiminin türkcə divanında 

hürufilik və dünyəviliklə müqayisədə daha əsaslı mövqeyə malik olan irfan onun 

yaradıcılığının əsrarəngizliyini və məna dərinliyini təmin edən baĢlıca idyea 

qaynaqlarındandır. ġairin əsərlərinin məcazlar sistemi və kod xarakterli rəmzləri, 

əsasən, ənənəvi irfani görüĢlər üzərində formalaĢmıĢdır. Bu «kodlar sistemi»ndə 

müasir ədəbiyatĢünaslıqda çoxsaylı mübahisələrə səbəb olan «iki cahan», 

«ənəlhəq», «hicab» və s. kimi məcaz-terminlər xüsusi yer tutur. 

Nəsiminin farsca divanı və türkcə dördlükləri daha çox onun hürufilik görüĢlərinin, 

qəzəlləri isə təsəvvüfi mülahizələrinin ifadəsi ilə zəngindir. ġairin əsərlərindəki bir 

sıra irfani anlayıĢları ənənəvi təsəvvüflə hürufiliyin sintezi kimi dəyərləndirmək 

maraqlı nəticələrə gətirib çıxarır. 

Suriya tərəfin məruzələrində adət etdiyimiz mənada problemlər qoyulub Ģərh 

edilmirdi. Həmkarlarımız bizim bu sahədə ehtiyaclarımızı nəzərə alaraq 

Nəsiminin həyatının Hələb mərhələsinə, onun Ģəxsiyyətinin, mütərəqqi 

qənaətlərinin, mətanət və iradəsinin Suriyada bu gün də çox yüksək 
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qiymətləndirilməsinə, vaxtilə Ģairin ətrafında qurulmuĢ ədalətsiz məhkəmənin 

gediĢinə, onun faciəli sonluğunun bəzi təfərrüatlarının açıqlanmasına üstünlük 

verirdilər. 

Məsələn, professor Məhəmməd Kamalın «Nəsiminin qətli səbəbləri: bəzi 

təfərrüatlar» mövzusunda məruzəsində, eləcə də digər natiqlərin çıxıĢlarında 

mənim üçün yeni olan bir sıra maraqlı məlumatlar səsləndi. Onlar oxuduqları 

qədim mənbələr əsasında dedilər ki, Nəsiminin istintaq və mühakimə vaxtı verdiyi 

cavablar, ittihamnamədəki böhtanları qətiyyətlə təkzib etməsi və bu zaman 

nümayiĢ etdirdiyi nadir hafizə, dəmir məntiq hakimlərin mürtəce qanadını çox pis 

vəziyyətə qoyubmuĢ. Ġstədiklərinə nail olmaq üçün ədalətsiz hakimlər fitnəkarlığa 

əl atmıĢlar. Onların muzdla tutduğu zindan keĢikçilərindən biri Qurandan cırdığı 

vərəqi, Nəsimi namaz qıldığı vaxt, fürsət tapıb onun ayaqqabısının burnuna 

dürtmüĢdür. Beləlkilə də namərdlər Ģairi «Allah kəlamını ayağının altmda 

gəzdirməklə onu təhqir etdiyi üçün» daha ağır və «təkzibedilməz» ittihamlara 

məruz qoymuĢ, Ģairi zındıq (dinsiz) adlandırmıĢlar. Nəsimi hamı eĢidə-eĢidə 

kəlmeyi-Ģəhadət gətirmiĢdir. Əsil zındıq isə onun Hələb möminləri arasında 

getdikcə artan nüfuzundan, bununla da öz mövqelərinin sarsılmasından qorxan 

həmin ikiüzlü hakimlərin özləri idi. 

Bəli, öz müridlərinə yaradılmıĢların əĢrəfi olan insanlara məhz insan kimi təmiz 

əxlaq və mənəviyyatla yaĢamağı təlqin edən Nəsimi nəsillərin xatirəsində Allahın 

əsil mömin bəndələrindən biri kimi qalır. Mən prof. Q.PaĢayevin «Nəsiminin həyat 

və yaradıcılığına yeni baxıĢ» əsərini oxuyandan və burada prof. Məhəmməd 

Kamalın dilindən bu hadisəni eĢidəndə tüklərim biz-biz durdu: edamdan sonra 

Nəsiminin əl-ayağı kəsilib göz dağı olsun deyə hədəbyici məktubla bəzi ölkələrə, 

o cümlədən də doğma yurda Azərbaycana göndərilibmiĢ. 

Sarbonn Universitetinin yetirməsi olan professor Hüseyn əs-Sadıq Nəsiminin 

təqib olunmasının siyasi cəhətinə toxunmadan dedi ki, Hələbə Nəsiminin 

özündən əvvəl onun Ģöhrəti gəlmiĢdi. Böyük ehtiramla qarĢılanan Ģair həm də 

mübarək islamm əla bilicisi idi. Yüksək bəlağətlə möminlər qarĢısında oxuduğu 

moizələr qısa bir müddətdə onun müridlərinin sayını sürətlə artırmıĢdı. Bu isə öz 

növbəsində Ģəhərin bəzi ruhani liderlərinin həsədinə səbəb olmuĢdu. Nüfuzuna 

xələl gəlməsindən qorxuya düĢən bu din xadimləri öz yaxın adamlarının 
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vasitəsilə Nəsiminin əleyhinə qurğu qurdular, ona böhtan atdılar, fitnəkarlıq 

edərək Ģairi küfrdə suçladılar. Bu isə sözü gedən zamanda ən dəhĢətli ittiham 

olub ölümlə təhdid edilirdi. Nəsiminin rəqibbri Hələb hakimi, «pula sitayiĢ edən» 

YaĢbəki ələ alıb öz mənhus niyyətlərini həyata keçirdilər. Bu iĢdə ən çox 

canfəĢanlıq edən o zamankı Ģəhər müftisi Ġbn Çanaxçı olmuĢdur. «Tarix təkrar 

olunur, amma daha iri miqyasda. Fitnəkarlar 820-ci hicri ilində bir nəfərin, 

Nəsiminin dərisini soymuĢdular. Ġndi isə dünya miqyaslı fitnəkarlar bəzən bütöv 

xalqların dərisini soyurlar. 820-ci ildə edam olunan isə təkcə Nəsimi deyildi, 

əslində o müdhiĢ gündə Nəsiminin timsalında azad fikir edam olunmuĢdu…» 

Dr. Mahmud Əkkama görə Nəsimi bir də ona görə təqib olunurdu ki, öz mürĢidi 

Fəzlullah Nəimi və digər görkəmli hürufilər kimi, zülmə, zalıma, fanatizmə qarĢı 

mübarizəni həyatının baĢlıca amalına çevirmiĢdi. Ġnsanı onun layiq olduğu 

səviyyəyə qaldırıb tərənnüm edən hürufilər hərflər və simvollar vasitəsi ilə bəzi 

hökmdarların, o cümlədən də Teymurləngin ölüm gününü təyin etməyi 

öyrənmiĢdilər və yeri gəldikcə xalqa bu barədə məlumat verirdilər. Professor 

sözünü yekunlaĢdırıb dedi: «Nəsiminin Ģərəfinə keçirilən və indiyədək Suriyada 

analoqu olmayan bu tədbirlərin ilk təĢəbbüskarı və səbəbkarı olan ölkənizin 

rəhbərliyinə öz intəhasız razılığımı və təĢəkkürlərimi bildirirəm. Biz sizi 

dinləyəndə, məruzələrinizdə müraciət etdiyiniz araĢdırmaların, nəĢrlərin vüsətinə 

fikir verəndə gördük ki, Nəsiminin həyatı və təkrarsız poeziya tapıntıları 

Azərbaycanda belə müfəssəl tədqiq olunur, əsərləri dönə-dönə nəĢr edilir, onun 

geniĢ miqyaslı yubileyləri keçirilir, xatirəsini əbədiləĢdirmək sahəsində sanballı 

tədbirlər görülür». 

Alim Azərbaycan tərəfinin məruzələrini müxtəsərcə təhlil edib yüksək 

qiymətləndirdi. Onlarda Nəsiminin bir mütəfəkkir Ģair və humanist həqiqət carçısı 

kimi elmi təqdimindən, Ģairin ana dilindəki əsərlərinin sənətkarlıq 

xüsusiyyətlərinin Ģərhindən, özəlliklə Nəsimi yaradıcılığmdakı humanizmin və 

ürfani icadların açıqlanmasından, Ġraqda tapılmıĢ Divanının taleyinə və 

mahiyyətinə dair onun üçün yeni olan məlumatlardan razı qaldığmı bildirdi. 

Sözünün sonunda alim dedi: «Doğma Suriyamızın, bu qədim ərəb torpağının 

Nəsimini yüz illər boyu öz qoynunda əziz-əziz qoruyub saxlamaı bizim üçün 

böyük mənəvi təsəlli, həm də baĢ ucalığıdır». 



“Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. II e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

151 

Dr. Məhəmməd Kaccah bütün həmkarlarının, həmyerlilərinin adından dedi ki, bu 

iki ölkənin hansında yığıĢmağımızdan asılı olmayaraq biz hamımız Nəsiminin 

övladlarıyıq və inanıram ki, onun nəcib aurası müstəvisində Suriya-Azərbaycan 

münasibətləri bundan sonra daha da inkiĢaf etdiriləcəkdir. 

Konfransın sonunda dinləyicilərin sualları üçün geniĢ vaxt nəzərdə 

tutulmuĢdu. Hələblilər Azərbaycanda Nəsiminin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi 

sahəsində görülən tədbirlərə, Ģairin əsərlərinin tədqiqi və nəĢri məsələlərinə dair 

suallar verdilər, alimlərimizdən Nəsimi yaradıcılığında sufizm, hürufilik, ürfan, 

azad insan konsepsiyası problemlərinə dair əlavə məlumat vermələrini xahiĢ 

etdilər. T.Kərimli, Q.PaĢıyev, S.ġıxıyeva onları təmin edən yerli-yataqlı cavabJar 

verdilər, bu zaman diqqəti Nəsimi yaradıcılığının Suriyada az tanınan bəzi 

problemlərinə cəlb etdilər. 

Özümə ünvanlanmıĢ bir sualın cavabında mən görkəmli əlyazmaçı alim 

S.Mümtazın Azərbaycanda Nəsimi irsinin ilk naĢiri kimi hələ 1926-cı ildə 

buraxdığı kitabdan danıĢdım, akad. H.Araslının və müxbir üzv Ə.Səfərlinin bu 

sahədə çox səmərəJi fəaliyyətlərini yada saldım, prof. M.Quluzadənin «Mübariz 

Ģair» monoqrafiyasını açıqladım, prof. Z.Quluzadənin hürufilik ətrafında 

tədqiqatlarında Nəsiminin dünyagörüĢündən geniĢ bəhs etdiyini göstərdim, Ģairin 

əsərlərinin dili barədə prof. C.Qəhrəmanovun səmərəli araĢdırmalarını 

qiymətləndirdim. Vaxtilə Nəsiminin 600 illiyi münasibətilə rus dilində hazırladığım 

bir toplu üçün akad. M.A.DadaĢzadə, xalq yazıçısı M.Ġbrahimov, müxbir üzv 

Ə.Dəmirçizadənin təqdim etdikləri çox qiymətli məqalələri Ģərh etdim… 

Hər iki tərəfin fikir mübadiləsinin nəticəsinə görə 2009-cu ilin sonlarında 

Azərbaycanda Nəsiminin 640 illik yubileyi geniĢ qeyd olunacaqdır. Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi, Milli Elmlər Akkademiyası bu tədbirlərə Ģairin ikinci vətəni olan 

Suriyadan da qonaqlar dəvət edəcəklər. Noyabrda keçirdiyimiz DəməĢq forumu 

Azərbaycan-Suriya I Beynəlxalq Nəsimi konfransı kimi qəbul edildiyi təqdirdə II 

konfrans 2009-cu ilin sonlarında Bakıda keçiriləcəkdir.(Konfrans uğurla baĢ 

tutmuĢdur – Red.) 

  

PAYTAXTLA VĠDALAġIRIQ 
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BeĢ milyondan artıq əhalisi olan DəməĢq Ģəhərinin Ģimalındakı Qasyon dağının 

döĢündən baxanda paytaxt ovucun içi kimi görünür. DəməĢq qədim söz olub 

«qan tökülən yer» mənasını verir. Rəvayətə görə Adəm peyğəmbərin 

övladlarından Qabil öz qardaĢı Habili burada öldürüb, torpağa günahsız qardaĢ 

qanı ilk dəfə burada tökülüb… 

Bakıya qayıtmağımız ərəfəsində səfirimiz Qasyon dağının baĢında bərqərar 

olmuĢ restoranda bizə vida ziyafəti verdi. Son ziyafətə Ġordaniyadakı səfirimiz 

Elman Araslı da dəvət olunmuĢdu. O Azərbaycanın nümayəndə heyəti ilə 

görüĢmək, Nəsimi konfransının iĢində iĢtirak etmək üçün qonĢu ölkədən 

gəlmiĢdi. E.Araslı az qala 50 ildir ki, istedadlı ĢərqĢünas, tərcüməçi və diplomat 

kimi ərəb ölkələrində çalıĢır. 32 ildir ki, o, Misir, Ġraq, Yəmən, Səudiyyə 

Ərəbistanı, Ġordaniya, Livan kimi ölkələrdə fövqəladə və səlahiyyətli səfir kimi 

əvvəlcə keçmiĢ SSRĠ-ni, müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra isə Azərbaycan 

Respublikasını ləyaqətlə təmsil edir. Region ölkələri ilə əlaqələrimizin tarixinə dair 

bu qocaman və vüqarlı diplomatm söhbətləri ayrıca bir yazının mövzusudur. 

Elman Araslı Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslarının və ĢərqĢünaslarının böyük bir 

nəslinin istəkli müəllimi olmuĢ mərhum akademik Həmid Araslının oğludur. O, öz 

atası, mən də öz sevimli ustadım haqqında xatirələrimizi bölüĢdük, uzaq ölkədə 

onu və Nəsimi haqqında qiymətli kitabını qədirĢünaslıqla yad etdik, mübarək 

ruhuna rəhmətlər oxuduq. 

Azərbaycan nümayəndələrinin bütün görüĢləri, Hələb və DəməĢq səfərləri, bu 

səfərlər çərçivəsində keçirilən Beynəlxalq elmi konfransın gediĢi Suriya Ərəb 

Respublikasında fəaliyyət göstərən informasiya agentliyi «SANA»nın müxbirləri 

tərəfindən ardıcıl surətdə izlənir və müntəzəm olaraq qəzetlərə ötürülür, nəĢr 

olunurdu. Televiza ilə də hər gün bu barədə görüntülü məlumat verirdilər. 

Özəlliklə «Ə1-Cəmahir» qəzetinin səhifələrində dərc olunmuĢ xəbərlərdən 

nümunələri Bakıya gəliĢimiz ərəfəsində səfirimiz lütfən bizə hədiyyə etdi. 

Hədiyyələrimiz arasında yeddi günlük səfərimizin əsas məqamlarını əks etdirən 

film də vardır. 

Bu qeydlər də bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin Ģəxsi 

təĢəbbüsü ilə qısa bir zaman kəsiyində Nəsiminin ölməz irsi, xatirəsinin 
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əbədiləĢdirilməsi ətrafmda görülən iĢlər, özəlliklə də ilk beynəlxalq konfransın 

təĢkili, müvəffəqiyyətlə keçirilməsi, nəhayət azərbaycanlı memar və 

mühəndislərin öz suriyalı həmkarları ilə memorialın abadlaĢdırılması sahəsində 

layihə iĢlərinə baĢlamaları dost ölkədə geniĢ ictimai rezonans doğurmuĢ, ölkə 

baĢçımızın Azərbaycanda mədəni irsə göstərdiyi qayğının yüksək səviyyədə 

olduğunun bariz nümunəsi kimi qiymətləndirilmiĢdir. 

HƏLƏBDƏ ĠKĠ QALA VAR 

…Nəsimi kompleksindən çıxanda adamın gözləri qarĢısında o regionun, bəzi 

mülahizələrə görə dünyanın ən qədim və əzəmətli tarixi abidələrindən biri olan 

möhtəĢəm Hələb qalası canlanır. Ev sahiblərinin təqdimatına və bəzi elmi 

mənbələrə görə qalanın 4500 illik tarixi var. Dağın üstündə ucaldılmıĢ bu 

istehkamın sahəsi bizim ĠçəriĢəhərin sahəsi qədər olar. Mən Amerikada, Çində, 

Yaponiyada, Yunanıstanda, Danimarkada, Ġran, Ġraq, Türkiyə və digər ölkələrdə 

olarkən çoxlu qalalar, bürcülər və onların qalıqlarını, xərabələrini, ayrı-ayrı 

bünövrə daĢlarını, sütunlarını, məĢhur Akropolu və Mədain xərabələrini 

görmüĢəm. Lakin çox böyük bir zaman məsafəsindən öz əzəməti ilə boylanan və 

az qala bütün atributlarını qoruyub saxlayan bu cür bir tarixi abidə ilə heç vaxt 

rastlaĢmamıĢam. 

Nəhəng daĢlardan, qaya parçalarından ibarət bünövrə üzərində qurulan, təqribən 

bizim Qız qalası hündürlüyundə divarlarla baĢdan-baĢa əhatə edilmiĢ qala hərəsi 

bir sənət əsəri olan portalları, müdafiə qurğuları, bürcləri, ovdanları, müĢahidə 

məntəqələri, içərisi biĢmiĢ kərpiclə hörülmüĢ yaĢayıĢ məskənləri, su ehtiyatı üçün 

çanları, hövuzları, hamamları, azuqə anbarları, öz divanxanası, zindanı, nəhayət, 

islamın qəbul edilməsindən sonra türklər tərəfindən tikilmiĢ hündür minarəli gözəl 

məscidi ilə çox əzəmətli görünür. Vaxtilə qaragüruhçular edam olunmuĢ Nəsimini 

bayıra atmıĢdılar ki, bu faciəli sonluq baĢqalarma ibrət dərsi olsun. Fitnəkarların, 

nadanların, öz nəfsi və Ģəxsi mənafeləri əlində əsir olanların bu qəddarlığı 

müqabilində onların gözlədiklərinin tam əksi baĢ vermiĢdi. Hələbin Allah dostu 

olan qeyrətli, qədirbilən övladları Ģairi elə qalanın bərqərar olduğu dağın 

ətəyindəki düzəngah yamacda sonsuz ehtiram, böyük qayğı və sayğı ilə, əsl 

müsəlman qaydasında torpağa tapĢırmıĢdılar. Ġndi yuxarıdan, qalanan cənub 
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bürclərindən baxanda Nəsimi ziyarətgahı özünün bütün tərkib hissələri ilə aydın 

görünür. 

…Böyük Ģəhərdə bir-birindən azacıq aralı iki qala var: onlardan biri qədim tarixə 

malik, dünyaca məĢhur memarlıq abidəsi olan Hələb qalası, digəri isə 

Azərbaycan və bütün Yaxm ġərq poeziyasında nadir hadisə olan Ġmadəddin 

Nəsiminin parlaq mənəviyyat, iradə, əzm və təmkin qalasıdır. Əzəmi ölçülərinə, 

sanbal və tutumuna baxmayaraq təbiətin kor qüvvələri mürur zamanla Hələb 

qalasına bəlkə də bu və ya digər sədəmə toxundura bilər. Biz, Azərbaycan 

nümayəndələri arzu edirik ki, Hələb qalasının bircə daĢına da heç vaxt heç bir 

zərər toxunmasın. Bununla belə, Allah eləməmiĢ, çox Ģiddətli bir zəlzələ olarsa, 

qalanmınbu və ya digər guĢəsi çat verə bilər. Nəsiminin poeziya, vüqar qalası isə 

əbədi və toxunulmazdır. Çünki onun yeri hər hansı bir dağın baĢında yox, 

Suriyada da, Azərbaycanda da insanlarm ürəyindədir və tarix boyu nəsildən-

nəslə ötürülür. 
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Mətanət Məmmədova, 

araşdırmaçı 

NƏĠMĠYƏ NƏSĠMIDƏN DANIġDIM... 

 

Salamlar olsun müqəddəs ruhuna, Fəzlullah Nəimi! Ġzn ver sənə  canından artıq 

sevdiyin, mənəvi atası olduğun Nəsiminin dili ilə, əfəndi, - deyə xitab edim. Nəimi 

əfəndi, buraya - Xanəgaha sənə Nəsimidən danıĢmağa gəlmiĢəm. 650 yaĢlı 

övladın - Azərbaycan Ģeirinin möcüzəsi sayılan  filosof-Ģair Ġmadəddin 

Nəsimidən. Səndən sonra olanlardan, davamçının, Ģagirdinin baĢına 

gələnlərdən, gətirilənlərdən danıĢmağa gəlmiĢəm. DüĢündüm ki, Ģairin 650 illik 

yubileyi Ģərəfinə 2019-cu ilin ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan olunması, 650 illik 

yubileyinin qeyd edilməsi haqqında cənab Prezident Ġlham Əliyevin sərəncamları 

bütün azərbaycanlıları sevindirdiyi kimi, sənin də ruhunu Ģad edər. Buna görə 

sənə Ģairin bu növrağından, bir də ötənlərdən  danıĢmağa gəldim. ƏliboĢ da 

gəlməmiĢəm. Budur, əlimdə Ġmadəddin Nəsiminin seçilmiĢ əsərləri var. Amma 

bunlar onun külliyyatının bir qismidir, əlimizdə qalanlarıdır, itənlər-batanlar da var, 

oğurlanıb mənimsənilənlər də var. 

Ġzn ver səni bütün qəlbi ilə sevən Nəsiminin sənə yazdığı, bəlkə də, indiyədək 

heç eĢitmədiyin “Əfəndi” qəzəlini oxuyum, qəbrinə su çilənsin, ənbər səpilsin: 

 

Dinin günəĢi, dünyada imanım əfəndi, 

Alimlər ümidi, məhi-tabanım əfəndi. 

Könlüm, gözümün nuru, vücudumda həyatım, 

Hər dəm damarımda yeriyən qanım əfəndi. 

Cənnət çəmənində salınan huri-nəimin 
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Gül rayihəli sərvi-xuramanım əfəndi. 

Gülnarımü narım, çiçəyim, meyvəli bağım, 

Laləm, səmənim, sünbülü reyhanım əfəndi. 

Bağım, irəmim, rövzə ilə huri-cinanim, 

Bülbüllər üçün tazə gülüstanım əfəndi. 

Kanım, gühərim, mədəni-yaquti-rəvanım, 

Qiymətli olan ləli-bədəxĢanım əfəndi. 

EĢqində Nəsimi çü qılır canını qurban, 

Qurbanına qurban olayım, canım əfəndi. 

 

Nəimi əfəndi, sən çox xoĢbəxt bir insanmıĢsan. Demək ki, yaratdığın təriqətə - 

Hürufiliyə Yaradanın böyük qiymət veribmiĢ ki, sənin son mənzilinin Naxçıvan 

olacağını alnına yazıb. Naxçıvan sənin bəraətindir. Naxçıvan - bu Ġslam 

mədəniyyətinin beĢiyi səni kafir yox, Allahını tanıyan, öz təriqətinlə elə “Qurani-

Kərim”i izhar edən Ģəxsiyyət kimi qəbul edib, ağuĢunda uyudub. Qəbrini əsrlərlə 

qoruyub saxlayıb. Budur, üstündə abidə ucaltmaqla bütün dünyaya Nəimi 

həqiqətlərini bəyan edib. 

Nəimi əfəndi, əvvəllər Hürufiliyi din, məzhəb adlandırıb, onu Ġslamdan ayıranlar, 

nəhayət ki, sənin fəlsəfəndə Allahla insan arasındakı vəhdəti görə bildilər. Sənin 

“Bu aləm əbədi dövrü inkiĢaf prosesindədir. Hər bir əvvəlki pillə özündən 

sonrakının baĢlanğıcıdır” nəzəriyyən lap sonralar dərk edildi. Hürufiliyin “Allah 

özünün bənzəri kimi, yaratdığı insanın simasında özünü və adını təcəlla edir. 

Ġnsanın sifətində Allah adının yazılması insanda Allahın təcəllasıdır. Ġnsanın düz 

bədəni əlif “ə-a” hərfidir. Burnu “L” lam, qoĢa gözü isə hey hərfidir. Beləliklə, 

ƏLLƏH insanın surətində həkk olunmuĢdur” kimi əsas ideyası, vəhdəti-vücud 
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fəlsəfəsi səndən sonrakı hürufiləri bunu dərk etməyən ruhanilərin təqiblərinə 

məruz qoydu. Böyük Fəzlullah, “Qurani-Kərim”dəki iĢarələrdən və hərflərdən 

istifadə edərək bütün insanların dinindən, irqindən asılı olmayaraq, bir Ġlahi eĢqlə 

sevilməsini və qorunmasını təbliğ edən nəzəriyyən sən 1394-cü ildə 

Teymurləngin oğlu MiranĢahın əmri ilə qətlə yetiriləndən sonra neçə-neçə 

ardıcıllarının da dar ağacından asılması ilə nəticələndi. 

Ġlk Ģeirlərini “Hüseyni” təxəllüsü ilə yazan, XIV əsrin sonlarında, ömrünün ən 

gözəl çağlarında - 20-25 yaĢlarında Hürufi görüĢlərini mənimsəyərək bu təriqətin 

fikirlərini təbliğ edən Ģeirlərlə yaradıcılığını davam etdirən və Nəimi adına uyğun 

olaraq özünə Nəsimi təxəllüsünü seçən Ģair həyatın hansı keĢməkeĢləri ilə üz-

üzə qalmalı oldu, bilirsənmi? “Nəsim” sübh mehi, xəfif külək deməkdir. Bu ahəstə 

əsən, xəfif ötən meh birdən məhvərindən çıxıb Ģeirləri ilə insanın ruhunu 

təzələyən, ona sübh yeniliyi, təravəti bəxĢ edən Ģairin həyatında hansı fırtınaları 

qopardı, bilirsənmi? 

Sənin Nəsimin, doğulduğu ġamaxı Ģəhərinin sadə zəhmət adamları, sənətkar və 

ziyalılar mühitində yetiĢib, xalq həyatını dərindən öyrənib, ġirvanda geniĢ yayılan 

müdrik el deyimlərinə, Azərbaycan folkloru nümunələrinə ömürlük bağlanmıĢdı. 

ƏdəbiyyatĢünaslar bu qənaətdədirlər: Nəsiminin əsərləri sübut edir ki, o zamanın 

görkəmli nümayəndələrindən öz doğma ana dilində, eləcə də ərəb və fars 

dillərində mükəmməl təhsil alan bu istedadlı gənc üç dildə əlinə keçən bütün 

klassik ədəbi və elmi irsi, həmçinin dinlərin tarixini, məntiq, riyaziyyat və 

astronomiyanı oxuyub öyrənmiĢdir. Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatında ana 

dilində ilk dəfə müstəzad, mürəbbe və tərcibəndlər yazmıĢdır. Onun rübailəri, 

tuyuqları bədii quruluĢ, məzmunca orijinal və qiymətlidir. Rübailərində Hürufiliyin 

müddəaları, Ģairin fəlsəfi görüĢləri, həyat və kainat haqqında düĢüncələri yığcam 

və məntiqi Ģəkildə ifadə olunmuĢdur. 

Nəsimi, xüsusilə də “Qurani-Kərim”i və Peyğəmbər hədislərini dərindən 

mənimsəmiĢdi. Onun əsərlərinin əsas ideyası insan idi. 
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Mən mülki-cahan, cahan mənəm, mən! 

Mən həqqə məkan, məkan mənəm, mən! 

Mən ərĢ ilə fərĢü kafii nunam, 

Mən Ģərhü bəyan, bəyan mənəm, mən! 

 

Yaxud: 

 

Ey özündən bixəbər, gəl haqqı tanı, səndədir, 

Gəl vicdan Ģəhrinə seyr et, gör anı səndədir. 

Mən nə vəch ilən deyəm haqqı ki, səndən ayrıdır, 

Çün gözümlə görmüĢəm haqqın niĢanı səndədir, 

və ya məĢhur “Sığmazam”qəzəlində: 

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam, 

Gövhəri laməkan mənəm, kövnü məkanə sığmazam. 

Zərrə mənəm, günəĢ mənəm, çar ilə pəncu ĢeĢ mənəm, 

Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam,  

 

- deyən Ģair dövründə heç vaxt düzgün baĢa düĢülmədi. BaĢa düĢülmədi ki, bu 

misralardakı, eləcə də bütün Ģeirlərindəki “mən”lər insan deməkdir. Tək özünü 

yox, ümumilikdə, bütün insanları iki cahanın - o dünyanın da, bu dünyanın da, 
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maddi və mənəvi aləmin gövhəri hesab edən, bütün gözəllikləri insanın 

simasında görən, onu məkansız inci sayan Ģairi elə o insanlar taleyini yaĢamağa 

qoymadılar, öz “cızdıqları” ömrü yaĢatdılar ona. Hələ sonralar - müasir 

dövrümüzdə Nəsiminin külliyyatını araĢdırmaq, itib-batan əsərlərini üzə çıxarmaq 

üçün axtarıĢlar əvəzinə onun Ģeirlərini müzakirə edənlər də oldu. “Məndə sığar iki 

cahan, yoxsa məndə sığar ikən cahan?” bəzi insanlar arasında illərin didiĢmə-

dartıĢmasına çevrildi. Alimlərimiz “ikən”ə heç bir əlyazmalarda rast gəlmədiklərini 

etiraf etsələr də, bu müzakirə hələ də davam etməkdədir. 

Nəsimi söz vurğunu olub. ġairin təsvirincə söz dünyanın bəzəyidir. Aldığı təhsil, 

bəhrələndiyi kitablar, dünyagörüĢü onu söz sərrafına çevirmiĢdi. Elə “Söz” rədifli 

Ģeiri də ana dilində yazılmıĢ söz haqqında ilk Ģeirdir. ġeirdə Ģairin sözə, söz 

sənətinə yüksək qiymət verdiyi hər misrada, hər bənddə açıqca hiss olunur: 

 

Dinləgil bu sözü ki, candır söz, 

Aliyi-asiman məkandır söz. 

ġeĢ cəhətdən münəzzəh anla və baq, 

ġeylə kim xaliqi-cahandır söz... 

 

Nəimi əfəndi, sözsüz ki, lirik Ģeir Nəsimi yaradıcılığının özünəməxsusluğudur. 

ƏdəbiyyatĢünaslar yazırlar ki, Ģair əvvəllər aĢiqanə Ģeirlər yazıb, sonralar ictimai, 

siyasi, əxlaqi mövzularda əsərlər yaradıb. Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixində ana dilində yaranan fəlsəfi qəzəlin banisi olub. Ancaq mən bir oxucu 

kimi onun aĢiqanə qəzəllərində də bir fəlsəfə hiss edirəm, bu misralarda da 

Allaha sevgi onun yaratdıqlarına, Ģairin aĢiq sandıqlarına olan sevgini üstələyir: 
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Sən mana yar ol ki, könlüm bir dəxi yar ¬istəməz, 

Könlümün dildarı sənsən, özgə dildar ¬istəməz... 

Ey sənəm, hicran əlində naleyi-zar eylərəm, 

Gözlərimdən sanasan dəryayi-umman ayrılır... 

Üzünü məndən nihan etmək dilərsən, etməgil! 

Gözlərim yaĢın rəvan etmək dilərsən, etməgil! 

 

Əsərlərində humanizmi, nəcib əməlləri, insanlar arasındakı saf məhəbbəti, 

təmənnasız dostluğu, mənəvi ucalığı, sədaqəti, təbiətin sonsuz gözəlliklərini 

tərənnüm edən, zülm və əsarəti, ədalətsizliyi, fanatizmi, nadanlığı, acgözlüyü, 

paxıllığı, riyakarlığı kəskin surətdə qamçılayan Ģair elə o dövrün ədalətsizliyinə 

də düçar oldu. Hürufilərin Teymurləng tərəfindən ciddi təzyiqlərə məruz qaldığı 

bir vaxtda Ġmadəddin Nəsimi Vətənindən didərgin salınaraq Ġran, Ġraq, Türkiyə, 

Suriyada yaĢamağa məcbur qaldı. 1417-ci il isə Ģairin həyatının son ili oldu. 

Hələb Ģəhərinin ruhaniləri onu dinsizlikdə ittiham etdilər və Misir sultanı Məmlük 

ibn Müəyyədin fərmanı ilə böyük Ģairin dəhĢətli bir tərzdə edamına qərar verildi. 

Nəimi əfəndi, dünya binə olandan böyük Azərbaycan Ģairi Nəsimi kimi faciəli 

ölümə məhkum edilən Ģair olmayıb. Bilirsənmi, Müvəffəqəddin Əhməd ibn 

Ġbrahim əl Hələbi “Künuzüz-zəhəb, tarixi-Hələb” adlı əsərində mötəbər sənədlərə 

əsaslanaraq göstərir ki, dinsizliyi barədə əsassız ittihamları rədd edən Nəsimi bu 

zaman “Kəlmeyi-Ģəhadət” gətirmiĢdir. Hakimlərin əksəriyyəti Ģairə rəğbət 

bəsləmiĢ, onun edamına razı olmamıĢlar. Buna baxmayaraq, o, bəraət ala 

bilməmiĢ və dar ağacında belə, yeni bir ədalətsizliklə qarĢılaĢmıĢdır. Onun 

qətlinə fitva verən ruhani deyir ki, bu, o qədər məlundur ki, onun qanından hara 

düĢsə, kəsib atmaq lazımdır. Təsadüfən Ģairin qanından bir damcı barmağına 

düĢən ruhaninin camaat barmağının kəsilməsini tələb edəndə, “Mən sözgəliĢi 
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demiĢdim”, - deyə sözündən qaçır. Nəsimi isə ölüm ayağında da bu ədalətsizliyə 

üsyan edir və bədahətən: 

 

Zahidin bir barmağın kəssən dönüb həqdən qaçar, 

Gör bu gerçək aĢiqi sərpa soyarlar, ağrımaz… 

 

- deyərək əbədiyyətə qovuĢur. 

Yazını hazırlayarkən maraqlı bir faktla da qarĢılaĢdım. 2012-ci ildə Hələb 

Ģəhərində ikigünlük Beynəlxalq Nəsimi Forumu keçirilir. Forumda Azərbaycandan 

da nümayəndə heyəti iĢtirak edir. Burada ölkənin çox nüfuzlu ziyalılarından və 

Hələbdə ali təhsilin əsasını qoyanlardan biri kimi təqdim olunan dini icmanın 

rəhbəri, Ģəhər müftisi doktor Mahmud Əkkam “Nəsimi və sufilik” mövzusunda 

maraqlı məruzə ilə çıxıĢ edir. Onun əsərlərinin Azərbaycan poeziyasının Yaxın 

ġərq xalqları ədəbiyyatında fəth etdiyi ən uca zirvələrdən biri olmaqla yanaĢı, 

həm də Suriya-Azərbaycan ədəbi əlaqələri tarixində ən önəmli mərhələ olduğunu 

vurğulayır. O, məruzəsinin sonuna doğru salonun birinci cərgəsində əyləĢdirilmiĢ 

Azərbaycan nümayəndələrinə üzünü tutub dərin səmimiyyət duyğusu ilə deyir: 

“Möhtərəm qardaĢlar! 595 il bundan öncə bəĢər tarixində ən faciəli hadisələrdən 

biri baĢ vermiĢ, böyük Azərbaycan Ģairi və filosofu parlaq istedad sahibi olan sufi, 

vəliyullah (Allahın dostu) Seyid Əli Ġmadəddin Nəsimi vəhĢicəsinə edam 

olunmuĢdur. Bu gün biz xəcalət çəkirik ki, bu müdhiĢ faciə bizim Hələb Ģəhərinin 

adı ilə bir yerdə tarixə düĢmüĢdür. Doğrudur, həmin faciə Ģəhərimizdə 

hökmranlıq edən əcnəbilər və onların havadarları tərəfindən törədilmiĢdir. Lakin 

Nəsiminin günahsız qanı məhz burada axıdıldığı üçün mən, müasir Hələbin dini 

icmasının rəhbəri kimi sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm! Mən çox vaxt dindaĢlarım 

önündə xütbə oxuyanda Nəsiminin acınacaqlı taleyini də yada salır, ona Allahdan 

rəhmətlər diləyir, ruhuna dualar səsləndirirəm. Təsəllini onda tapıram ki, 

hələblilər Nəsiminin məzarını öz oğlunun qəbri kimi günümüzə qədər 

qorumuĢdur. Tarixi, elmi mənbələrdə öz əksini tapmıĢ məlumata görə, bu 
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edamdan on il sonra Hələb məhkəməsi iĢə yenidən baxıb əvvəlki ədalətsiz 

hökmü ləğv etmiĢ, artıq tarixə qovuĢan Ģairə, gec də olsa, bəraət vermiĢdir. 

Bununla belə, bu gün mən sizdən üzr istəməyə daxili, mənəvi ehtiyac duydum və 

acizanə təvəqqe edirəm ki, mənim üzrxahlığımı qəbul edib bütün Azərbaycan 

xalqına çatdırasınız. Bu, tək mənim yox, cəmi Hələb müsəlmanlarının xahiĢidir”. 

Bəli, bu xalqın bədxah nümayəndələrinin səhvləri illər sonra ortaya çıxdı, Nəsimi 

bəraət aldı. Lakin hazırda Suriya müharibə Ģəraitində yaĢayır. Nəsiminin 

məqbərəsi də bu müharibələrdən zərər görüb. KaĢ ki, ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyev tərəfindən Hüseyn Cavidin nəĢi Sibirdən Naxçıvana gətirilib doğma 

torpağa tapĢırıldığı kimi, Ġmadəddin Nəsiminin də qəbri Suriyadan Azərbaycana 

köçürülə bilərdi. Bu, hər bir azərbaycanlının arzusudur. 

Nəimi əfəndi, dərisi soyularkən qan itirən, bir də dəhĢətli ağrıdan rəngi saralmağa 

baĢlayan Nəsimiyə ruhanilər: “Sən ki həqsən, bəs niyə rəngin saralır?” - deyib 

istehza edirlər. Nəsimi isə “Mən əbədiyyət üfüqlərində doğan eĢq günəĢiyəm. 

GünəĢ qürub edəndə saralar”, - deyə cavab verir. Ruhun bu sözlərdən əsla 

narahat olmasın, Fəzlullah Nəimi. Çünki o GünəĢ qürub etmədi, əksinə, düz 650 

ildir ki, hər gün dan yeri ağaranda doğur. O GünəĢ Ġmadəddin Nəsimidir. 

Azərbaycan xalqından, onun qədirbilənliyindən, dahi Ģəxsiyyətlərinə 

sahibliyindən, doğma münasibətindən nur alıb əsrlərdir, axĢamçağıları əsla 

qüruba enməyən GünəĢ... 
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Cavid, 

araĢdırmaçı 

 

NƏSĠMĠ YARADICILIĞINDA AZƏRBAYCAN DĠLĠ 

 

Azərbaycançılıq ideyasının əsas atributlarından biri Azərbaycan dilidir. Ulu Öndər 

Heydər Əliyev dönə-dönə deyirdi: "Hər bir millətin dili onun üçün çox əzizdir. 

Bizim üçün Azərbaycan dili, ana dilimiz həddindən artıq əzizdir. Çünki çox illər 

ana dilimiz, Azərabycan dili həyatımızda geniĢ yer ala bilməmiĢdir. Amma buna 

baxmayaraq, hər bir azərbaycanlı dilin qorunub saxlanılmasında az da olsa, çox 

da olsa, xidmətlərini göstərmiĢdir. Xüsusən, bizim yazıçılarımız, 

ədəbiyyatĢünaslarımız, Ģairlərimiz o ağır dövrdə Azərbaycan dilinin yaĢamasında 

böyük xidmətlər göstərmiĢlər. Mən bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, 

Azərbaycan dili XX əsrdə böyük inkiĢaf yolu keçmiĢdir. Ġndi baxın bizim dilimiz nə 

qədər zəngindir, nə qədər məlahətlidir, nə qədər Ģirindir və bütün fikirləri ifadə 

etməsi üçün nə qədər söz ehtiyatlarına malikdir". 

Dili milli ruhun, milli ideologiyanın güzgüsü hesab edirlər. Dil nəinki xalqın 

ideologiyasının, hətta xalqın özünün formalaĢmasında əsas rol oynayır. 

Azərbaycan dili uzun əsrlər boyu cilalana-cilalana formalaĢıb və azərbaycançılıq 

xalqın milli Ģüuruna, ideologiyasına, zehni inkiĢafına təsirini göstərib, ictimai 

həyatın bütün sahələrini əhatələyib, düĢüncələri ifadə edib. 

 

*** 

 

… Prezident Ġlham Əliyevin sərəncamı ilə 2019-cu ilin görkəmli Azərbaycan Ģairi 

və mütəfəkkiri Ġmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə əlaqədar “Nəsimi ili” elan 

edilib. Bu sərəncam Azərbaycanın öz görkəmli Ģəxsiyyətlərinə, klassik ədəbiyyat 

irsinə müstəqillik dövründə də sahib çıxdığını və yüksək qiymət verdiyini, onların 

nümunəsində yeni nəsli inkiĢaf etdirmək məqsədini aydın Ģəkildə göstərir. Eyni 
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zamanda, bu, bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan klassik ədəbiyyatının dil və 

üslub səviyyəsində araĢdırılması hər zaman olduğu kimi, çağdaĢ dövrümüzdə də 

gündəmdə duran və xüsusi aktuallıq kəsb edən elmi problemlərdən biridir. Bu 

dəfə mövzumuzu Nəsimi yaradıcılığında azərbaycançılıq ideologiyası və 

Azərbaycan dilinin qorunması məsələlərindən bəhs edəcəyik. 

 

*** 

 

Adı dünyanın ölməz sənətkarları sırasında Ģərəfli yer tutan, poeziyamızda yeni, 

çox əlamətdar bir dövrün baĢlanğıcı olan, Azərbaycan dilini ədəbi-bədii dil 

səviyəsinə yüksəldən qüdrətli sənətkar Nəsimi zəngin irs qoyub. 

Onun Ģeirləri bütün türk xalqları ədəbiyyatına və bütövlükdə klassik Ģərq 

poeziyasına ciddi təsir göstərib. Nəsimi ana dilində ilk dəfə müstəzad, mürəbbe, 

tərcibənd nümunələri yazmıĢ, rübai və tuyuğlarında sadə xalq dilindən istifadə 

edib. Onun Ģeirlərində istifadə etdiyi dərin təsəvvüfi düĢüncəsi sonralar bir çox 

böyük mütəfəkkürə təsir göstərib. 

Azərbaycan, fars və ərəb dillərində çoxsaylı orijinal əsərlərin müəllifi olan 

Nəsiminin xüsusilə poeziya və ədəbi dilin inkiĢafında əvəzsiz xidmətləri olub. 

Nəsiminin yaradıcılığı dilçilik, eləcə də Azərbaycan türkcəsinin tarixini öyrənmək 

baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. 

 

 

*** 

 

 

Nəsimi yaradıcılığından danıĢan AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik Ġnstitutunun 

Azərbaycan dili tarixi Ģöbəsinin böyük elmi iĢçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 

dosent Türkan Əsgərovanın fikrincə, Ġmadəddin Nəsimi dünya mədəniyyəti 

tarixində Azərbaycan xalqının adına Ģərəf və Ģöhrət gətirən, ana dilində gözəl 

Ģeirlər yazan nəhəng söz ustadı, kamillik dərəcəsi ilə dünya fəlsəfi fikrinə orijinal 

və təkrarsız əlavələr etmiĢ mahir filosof olub. 
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O qeyd edib ki, Nəsiminin bədii yaradıcılığının rüĢeymi Azərbaycan xalqının 

folkloru ilə sıx surətdə bağlı olub. Nəsiminin dili baĢlanğıc mərhələdə Azərbaycan 

ədəbi dilinin bütün istiqamətlərdə inkiĢaf mənzərəsini özündə əks etdirən klassik 

Azərbaycan ədəbi dilidir. Nəsimi doğma dilimizdə Ģeirin möhkəm əsaslarını 

yaratmaqla, bu sahədə ciddi addım atan və ana dilimizə yüksək poeziya dili 

hüququ verən ilk böyük Ģair olub. 

 

“ġair gözəl və lətif Ģeirləri yalnız fars dilində yox, Azərbaycan dilində də 

yaratmağın mümkünlüyünü dünyaya göstərib. Bunun üçün ana dilini sevmək, 

səbrlə onun incəliklərini üzə çıxarmaq bacarığı olmalıdır. Dahi Ģair bu məqsədlə 

ana dilinin dərinliklərinə enib, endikcə onun gövhər xəzinəsinin qatları arasında 

yeni-yeni dürlər, incilər, üslubi çalarlar kəĢf edib, nəinki öz dövrü üçün, hətta 

çağdaĢ Azərbaycan dili üçün möcüzələr yaratmağa nail olub”, - deyə T.Əsgərova 

əlavə edib. 

Nəsimi sözə dəyər verən Ģairdir. O, Ģeirlərində, xüsusi ilə rübailərində hikmətli 

sözlərdən məharətlə istifadə etmiĢdir. Həqiqətin carçısı olan sənətkar “Doğru söz 

acı olar” misalından yaradıcı Ģəkildə faydalanır: 

 

 

Ol bilir həqqi ki, yalançı deyil. 

Hər kim yalan söylər, ol naci deyil. 

Həccə doğru varmayan Hacı deyil, 

Doğru söz doğrulara acı deyil. 

 

 

Xalq yaradıcılığının zəngin xəzinəsindən sənətkarlıqla istifadə etmiĢ böyük Ģair 

Nəsiminin öz sözləri indi qədirĢünas xalqımız tərəfindən sevilə-sevilə təkrar 

olunur, zərb məsəllərə çevrilir: 
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Zahidin bir barmağin kəssən, dönüb həqdən qaçar, 

Gör bu miskin aĢiqi, sərpa soyarlar ağrımaz. 

 

*** 

 

AMEA Nəsimi adına Dilçilik Ġnstitutunun aparıcı elmi iĢçisi, filologiya üzrə fəlsəfə 

doktoru, dosent Təranə ġükürlü də Nəsimi yaradıcılığında Azərbaycan dilinə 

böyük önəm verildiyini qeyd edib: “Görkəmli Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri 

Ġmadəddin Nəsimi Azərbaycan dilindən sistemli Ģəkildə, ardıcıllıqla, məhəbbətlə 

istifadə edib”. 

"Məlum sərəncam Prezidentin Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının inkiĢafına, 

klassik Ģairlərin yaradıcılığına verdiyi yüksək dəyərin göstəricisidir. Nəsimi 

yaradıcılığının gündəmdə saxlanmasını özündə ehtiva edən bu sərəncam XIV 

əsr Azərbaycan ədəbi dilinin inkiĢaf yollarını öyrənmək baxımından olduqca 

əhəmiyyətlidir. Bundan sonra Nəsiminin bir çox cəhətdən zəngin olan dili yeni-

yeni tədqiqatların obyekti olacaq. Bu qərar Azərbaycan mədəniyyəti tarixində 

“Ana dili”nin fədaisi kimi xarakterizə olunan Nəsimi öz yaradıcılığı ilə Azərbaycan 

klassik Ģeirinin inkiĢaf tarixinə yeni istiqamət verdi. Nəsimi öz əsərlərində milli dil 

vahidlərindən yüksək səviyyədə istifadə edərək Azərbaycan dilini təzyiqlərdən 

qorumuĢ, özündən sonra gələn xələflərinin söz meydanında parlamasına zəmin 

olmuĢdur". 

Alim hesab edir ki, Nəsimi dilinin Ģəkilçi sistemi inkiĢaf səviyyəsinə görə müasir 

dövrümüzə uyğundur: "ġairin dilində Ģəkilçilər həm söz yaradıcılığı prosesində, 

həm də qrammatik sistemin formalaĢmasında aktiv Ģəkildə iĢtirak edir. Nəsimi 

yaradıcılığının dar keçidləri, dolanbac yolları vardır. Nəsimi anlayıĢı Ģüurumuzda 

hələ bundan sonra durulacaq, dəqiqləĢəcəkdir”. 

 

 

*** 
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Nəsiminin “Söz” rədifli Ģeiri ana dilində yazılmıĢ söz haqqında ilk Ģeirdir. ġeirdə 

sözə, söz sənətinə yüksək qiymət verilir; çünki söz, nitq insanın ilk zəruri 

keyfiyyətidir: 

 

Dinləgil bu sözü ki, candır söz, 

Aliyi-asiman məkandır söz. 

Şeş cəhətdən münəzzəh anla və baq, 

Şeylə kim xaliqi-cahandır söz... 

 

 

ġairin təsvirincə söz dünyanın bəzəyidir; dünyada söz qədər füsünkar, söz qədər 

ali, söz qədər cahanĢümul bir nemət yoxdur, söz “tərcümandır”, söz “könüldə 

candır”, söz “payəkandır”, söz “asimandır”, söz “sahib zəmandır” və s. Söz 

insana həyat verir, söz həqiqəti aĢkar edir, insanlar arasında ünsiyyət yaradır, 

onları bir-birinə bağlayır, qovuĢdurur. Buna görə insanın danıĢığından, sözündən, 

söhbətindən Nəsimi zövq alırdı, insan nəfəsi onu qanadlandırırdı. Nəsimi deyirdi 

ki, insan olan kəs gərək ağıllı danıĢsın, onu sözü yığcam, fikri isə geniĢ olsun. 

 

 

Aqilsən, sözünü müxtəsər et! 

Ey Nəsimi, çü bikərandır söz. 

 

 

SənətĢünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, bədii qiraətçi Zülfiyyə Eldarqızı da hesab edir 

ki, Nəsimi irsinin geniĢ təbliğinin həyata keçirilməsinin böyük əhəmiyyəti var. 

Nəsimi klassiklər arasında Azərbaycan dilinin gözəlliyini qoruyan, tərənnüm edən 

böyük Ģairdir. O qeyd edib ki, Nəsimi Azərbaycan dilinin formalaĢmasında 

müstəsna rol oynayan Ģairimizdir. “Nəsiminin elə Ģeirləri var ki, onları oxuyarkən 
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adama elə gəlir bu Ģeir 600 il əvvəl yazılmayıb. Yəni dili o qədər rəvan, təmizdir 

ki, adam oxumaq, əzbərləmək istəyir. Onun azad ruhu, cəsarəti, 

həqiqətpərəstliyi, qorxmazlığı, orta əsrlər qaraguruhunun bütün sahələrdə tüğyan 

etdiyi bir dövrdə nadanlığa, cəhalətə qarĢı yönəlmiĢdi. Nəsimi yaradıcılığının 

əsas ideyası azad ruhlu, hər növ məhrumiyyətlərə qalib gələ bilən, ədalətsizliklə 

barıĢmayan yeni insanın yetiĢməsidir. Nəsimi çox böyük azərbaycanĢünasdır. 

Onun yaradıcılığında azərbaycançılıq ideologiyasının niĢanələri var. Biz 

azərbaycançılıq ideologiyasını dünyada yaymaq üçün Nəsimi ideyalarından da 

bəhrələnməliyik. Azərbaycan dilinin saflığını qoruyan və ana dilimizdə gözəl 

Ģeirlər yazan Nəsimi azərbaycanĢünaslığa böyük töhfə verib” - deyə Z.Eldarqızı 

bildirib. 

Nəsimi ana dilindən ustalıqla istifadə edib, anlaĢılır tərzdə, bir sözlə xalqın dilinə 

yaxın tərzdə yazıb. 

 

 

O uzaq, o qədim lisana bir bax! 

Büllur bulaq kimi süzülər, çağlar. 

Əsər var yazılıb otuz il qabaq, 

Otuz cür lüğətə ehtiyacı var... 

 

 

(Qabil “Nəsimi” poemasından) 

 

 

*** 

 

 

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Buludxan Xəlilov isə qeyd edib ki, 

Nəsimi mürəkkəb yaradıcılıq yolu keçib. Nəsimi lirik Ģairdir. Yaradıcılığa aĢiqanə 

Ģerlərlə baĢlayan Nəsimi sonralar dövrün siyasi, ictimai, əxlaqi mövzularında 

əsərlər yazıb, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ana dilində yaranan fəlsəfi qəzəlin 
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banisi olub. O, həyat, cəmiyyət haqqında açıq deyilməsi qorxulu olan tənqidi 

fikirlərini aĢiqanə misralar və ya təbiət təsvirləri içərisində söyləyib. Nəsiminin 

bədii yaradıcılığı Azərbaycan poeziyasının və ədəbi dilinin inkiĢafında mühüm bir 

mərhələdir. Nəsiminin yaradıcılığı dilçilik, xüsusilə Azərbaycan türkcəsinin tarixi 

inkiĢafını öyrənmək baxımından da müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Nəsimi 

Azərbaycan Ģerinin Ģəkli xüsusiyyətlərinin təkmilləĢməsində çox mühüm rol 

oynayıb, əruz vəzninin bəhrlərini Azərbaycan dilinin xüsusiyyətlərinə 

uyğunlaĢdırmağa çalıĢıb: “ Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində ilk dəfə 

müstəzad, mürəbbe və tərcibəndlər yazıb. Onun rübailəri, tüyuğları bədii quruluĢ 

və məzmunca oricinal və qiymətlidir. Rübailərində hürufiliyin müddəaları, Ģairin 

fəlsəfi görüĢləri, Həyat və Kainat haqqında düĢüncələri yığcam və məntiqi bir 

dildə ifadə olunub. Nəsiminin ana dilində yazdığı əsərlər Azərbaycan Ģerinin 

inkiĢafına, o cümlədən ġah Ġsmayıl Xətai, Füzuli, Vaqif kimi böyük sənətkarların 

yaradıcılığına qüvvətli təsir göstərib”. 

Əgər Nəsimi sənətindəki dərin humanizm qlobal-bəĢəri mahiyyət daĢıyırsa, onun 

yüksək poеtik sənətkarlığı, dilinin Ģirinliyi və aхıcılığı, hеyrətamiz poеtik ritmikası 

öz doğma хalqına хidmət еdir, onun еstеtik zövqünün kamilləĢməsində baĢqa 

klassiklərimizlə çiyin-çiyinə gеdir. Хüsusən хalq dilinin üslubi-qrammatik 

imkanlarından yaradıcı Ģəkildə bəhrələnməkdə Nəsimi Ģеri misilsiz, taysız, 

bərabərsizdir. 

 

 

Rəqib məndən sorur: nəndir sənin yar? 

Rəfiqimdir, həbibimdir – nəm olsun! 

 

 

Rəqibin istеhzalı, kinayəli, tikanlı sualına bu cür sərras, səlist və Ģirin cavabı 

ancaq Nəsiminin lirik qəhrəmanı vеrə bilərdi. 

 

 

*** 
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Onu da qeyd edək ki, Ġmadəddin Nəsimi Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının 

tarixində xüsusi, mühüm bir mərhələdir. Bu baxımdan onun yaradıcılığının 

araĢdırılması, tədqiq olunması da ədəbi-bədii, fəlsəfi fikir tariximizin öyrənilməsi 

baxımından bir mərhələ yaradıb. 

 

Böyük Ģair-filosof Ġmadəddin Nəsimi dərin, sarsılmaz inam və iĢıqlı ideal sahibi 

olub. Sözün böyük mənasında heyrət doğuran cəhət budur ki, Nəsimi öz 

həqiqətini, öz “ənəlhəq”ini yalnız ana dilində poeziyasının qüdrəti ilə deyil, Ģəxsi 

dönməzliyi, fədakarlığı ilə-əfsanələrə çevrilmiĢ mərdanə və amansız ölümüylə 

təbliğ və təsdiq etdi. 

Xalq Ģairi Qabil gözəl deyib: 

 

 

“Bayrağa çevrildin, qanlı bayrağa, 

Axıb üz-gözünü örtdükcə qanın. 

Elə bil, boylanıb baxdın uzağa, 

Uzaq sabahına Azərbaycanın!” 
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GülĢən ƏLĠYEVA-KƏNGƏRLĠ 

 

filologiya elmləri doktoru, professor 

 

 

NƏSĠMĠ POEZĠYASINDA "HÜSNÜ-CƏMAL" 

 

Hüsn cahanın aynası, eĢq isə ona məzmun verən, onu cilalayıb 

gözəlləĢdirən vasitədir. 

 

 

EĢqin nə olduğunu bəĢəriyyət hüsnü dərk etdikdən sonra baĢa düĢüb. Hüsn 

eĢqin anası, qəm isə yavrusudur! Hüsn eĢqin və qəmin səbəbi, ilahi gözəlliyin 

əsası, dünyanı əks etdirən ayna, Allahın-Cananın bütün sifətlərini təcəssüm 

etdirən nur mənbəyidir. Onu hər kəs görə bilməz, onu görmək üçün eĢqi-əbədiyə 

mübtəla olmuĢ nadir insanların bəsirət gözü lazımdır. 

Azərbaycanın və ġərqin böyük filosof Ģairi Nəsiminin dillər əzbəri olan bir beyti 

var: 

Səni bu hüsnü-cəmal ilə, kamal ilə görüb, 

Qorxdular haqq deməyə, döndülər insan dedilər. 

Bu necə "hüsnü-cəmal" idi ki, əslində, ona Allah deməli idilər qorxdular, insan 

dedilər.  Ümumiyyətlə, orta əsrlər poeziyasında - sufizmlə süslənmiĢ Ģeirdə hüsn 

bir çox mənalarda iĢlənilir. Biz dahi Ģair Mövlana Məhəmməd Füzuli ilə bağlı 

yazılarımızda onun füsunkar poeziyası kontekstində hüsn, eĢq və qəm 
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münasibətlərinin bədii-fəlsəfi mahiyyətinə müəyyən qədər toxunmuĢuq (bax: 

"Bədii düĢüncə: estetik ideal və tarixi gerçəklik" - Bakı: Təhsil, 2011). 

Dahi Ģair Nəsimi yaradıcılığında  onun məxsusi mənası var. Misal gətirdiyimiz 

beyti Nəsimi Ģeirinin açarı hesab etmək olar. Əvvəla, onu qeyd edək ki, sufizmin 

əsas təriqətlərindən biri kimi sufizmlə hürufizm arasında müəyyən fərqlər 

vardır.  Bu, hər Ģeydən əvvəl, orta əsrlər klassik sufi-hürufi poeziyasında Allaha 

qovuĢmaq iddiasında olan fərqdir. Sufilər mənəvi təkamülün əsas mərhələləri ilə 

insanı Allah dərgahına qaldırmaq istəyirdilər. Hürufilər xüsusən, Nəsimi Allahı 

insana endirmək, insanda Allah əlamətlərini görməyə çalıĢırdılar. Hürufilər 

deyirdilər ki, insan həqdən qopmuĢ nur parçasıdır. Hürufilər idrakı, əqli, zəkanı, 

sufilər qəlbi - bəsirət gözünü əsas hesab edirlər. Hürufilər deyirdirlər, hər Ģeyi 

dərk et, sufilər deyirdi, hər Ģeyi fəhm et. Sufilər əqli gücsüz hesab edir, onu 

görünən eyn aləmini dərk edən, qeyb aləmini - görünməz aləmi sonadək idrak 

etməyə (görməyə və duymağa!) gücü çatmayan bir amil hesab edirlər. Füzuli 

"dərk et" demir, "fəhm qıl" deyirdi. Ġlahi eĢq dastanı olan "Leyli və Məcnun" 

əsərində əqli məĢuqəni yarı yolda qoyub qaçan fərariyə bənzədirdi. 

Əql yar olsaydı, tərki-eĢqi-yar etməzmidim? 

Ġxtiyar olsaydı, rahət ixtiyar etməzmidim? 

Nəhayət ən baĢlıcası hürufilər (sözün terminoloji mənası da bundadır!) gözəlliyi - 

məĢuqəni Allahın dərkində hərf sisteminin, hürifilərin fəlsəfəsinə əsaslandırırdılar. 

Nəsiminin bir çox Ģeirləri "Əlif, lam və tərs əlifba" baĢlığı altında cəm olunub (Bax. 

Ġmadəddin Nəsimi. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı, AzərnəĢr, 1973, s.525-539. Qeyd: 

misallar bu nəĢrdən verilir). 

Nəsimi "hüsnü-cəmal" haqqında yazır: 

Bu necə qəddi-qamətdir ki, bənzər sərvü-bəlayə 

Bu necə hüsnü-surətdir ki, nur ehsan edər ayə. (s.36) 

Aya nur ehsan edən hüsnü-surət Nəsimi yaradıcılığında hər Ģeydən əvvəl gözəlin 

hüsnüdür. Nəsiminin lirik qəhrəmanı aĢiq gözəlin hüsnünü fəhm edərək həqqin 

hüsnünə yol alır. Füzuli deyirdi: 
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Hüsnün olduqca füzun, eĢq əhli artıq zar olur, 

Hüsn nə miqdar olursa, eĢq ol miqdar olur. 

EĢqin gücü, qüdrəti və Ģiddəti hüsnün kamilliyindədir: hüsn nə miqdarda olsa, 

eĢq ol miqdar olar. 

Nəsimi poeziyasında hüsnü-cəmalın müxtəlif poetik təsvirləri və məna Ģərhləri 

var. Fəqət bu Ģərhlər hamısı insanın sifətində Allahın necə görülməsini aĢiqin 

iztirabları fonunda açmağa xidmət edir: 

Kim ki, həqqi pərdəsiz üzündə, ey can, görmədi, 

Bibəsirətdir, gər ana bibəsər dersəm, nola? (s.14) 

Pərdəsiz üzündə - hüsnündə Allahı görməyən, bəsirət gözü olmayan bədbəxtdir. 

Hüsnü-cəmalda həqqi adi gözlə görmək olmaz, bunun üçün bəsirət gözü 

lazımdır: 

"Həq-təalanın kəlamı surətin təsviridir". 

Kipriklərin, qaĢınla zülfün həq kitabıdır. (s. 27) 

Gözəlin hüsnünü Allah kəlamı kimi oxumaq lazımdır, belə hüsn həq kitabıdır. Bu 

kitabı Cəbrayıl surətinin lövhəsi kimi endirib yer üzünə, sən bəĢər surətində 

rəhmansan. 

Surəti-həqqə, ey sənəm, bədri-rüxündür ayinə, 

DaĢ ola kim ki, surətin olmaya aĢiq ayinə. 

Fatihədir anın üzü, nunü əlifdir ayəti. (s.37) 

Eynilə dahi Füzulinin "Leyli və Məcnun" əsərində olduğu kimi: Ġbn Salamın 

yanından gələrkən Məcnun Leylini vəfasızlıqda günahlandırır. Onda Leyli 

Məcnuna deyir ki, bir özünə bax, mən sən deyiləmmi?! Nəsimi yazır: 

Eynini aç, eynimə bax, cümlə eynin eyniyəm, 

Səd həzaran can fədadır eyninin sevdasinə. 
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Kim ki, zahir görmədi üzündə həqqin surətin, 

Güzgüzü ari degildir, çarə qılsın pasinə. (s.53) 

Əvvəla bu qəzəl Nəsiminin poetik sənətkarlığını, sözdən istifadə ustalığını əks 

etdirir: Eynini aç-üzünü aç, eynimə bax-üzümə bax, cümlə eynin eyniyəm - eynən 

sənin eyninəm, sənin eyninə özüm, canım fədadır. Ġkinci beyt: kim ki, Allahın 

surətini üzündə aydın görmədi, onun güzgüsü (gözü!) aydın deyil, güzgüsünün 

pasını silsin, təmizləsin. 

Ömrümün sübhü üzündür, bəxtimin Ģamı saçın, 

Getmə, ey dilbər, gözümdən, sübhümü Ģam eyləmə! (s.59) 

Sənin üzün - hüsnü-cəmalın ömrümün sübh çağıdır, saçın bəxtimin Ģamıdır, ey 

dilbər, gözümün qabağında getmə, sübhümü gecəyə, qaranlığa döndərmə. 

Sənəma, üzün gülündən gülə-gülə gül utandı, 

Xəcil eylədi dodağın Ģəkəri, nabatı, qəndi. (s.118) 

Bu beyt, əvvəlla, orta əsrlər Ģeiri üçün saflığı və aydınlığı ilə heyrət doğurur. Eyni 

zamanda, sözün çoxmənalı qatından istifadə mədəniyyəti ilə diqqət cəlb edir: Ey 

sənəm, hüsünün gülündən - gözəlliyindən gülə-gülə gül utanır, dodaqların Ģirinliyi 

ilə Ģəkəri, nabatı, qəndi xəcalətli qoyub. 

Nəsimi gözəli hüsnü-cəmalına iki cahanın aĢiq olduğu kainatın dilbəri adlandırır. 

Bu, adi gözəl deyil: 

Üzün çün qul-hüvəllah əhəddir 

Həqiqət möcüzü, həqdən gələnsən. (s.162) 

Gözəlin  üzü - hüsnü-cəmalı "Qulhuvəllah" surəsinə bənzədilir, 

müqəddəsləĢdirilir. Onun ilahidən gəldiyi söylənilir, Allahın möcüzəsi adlandırılır. 

Qəzəlin sonrakı beytlərində gözəl zati-mütləqin vücudu adlandırılır və lirik 

qəhrəman (Ģair!) deyir ki, nəyə baxsan onda ancaq səni görürəm: "Nə yerdənsən 

səni heç kimsə bilməz" - bu misra Tanrı haqqında "Kitabi-Dədə Qorqud" 

eposundakı qənaətə bənzəyir. Eposda deyilir: "Ucalardan ucasan, kimsə bilməz 
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necəsən!" Nəsimiyə görə gözəlin hüsnü-cəmalı dünyanın obrazıdır - simvoludur: 

"Üzün bədri cahanın danəsidir" (s.271). 

ġair məĢuqənin üzünə - hüsnü-cəmalinə aĢiqin gözü ilə baxır, gözəl surətə eĢq 

ilə, qəlbin gözü ilə baxmadan orada Allahın təcəssümünü görmək, fəhm etmək 

olmaz. 

Həq əyan eylədi üzündə bu gün 

ġu hürufi, hərfən bürhandır 

Hüsnünə səcdə qılmayana sənin, 

Həq dedi adını ki, Ģeytandır. 

Əyyühənnas əlləməl-Quran 

Üzü təfsiridir, bu Qurandır. (s.259) 

Hüsnü-cəmal ən kamil hüsn - Allahın hüsnüdür ki, onu  da heç kim görməyib, 

yalnız ilahi gözəlliyi fəhm edənlər onu duya bilir. Hüsndə haqqın əyan olması 

hərflər Ģəklində, hürufatın möcüzəsi kimi yaranır. Sənin (müqəddəs!) hüsnünə 

səcdə qılmayanı Allah Ģeytan adlandırıb. Sənin hüsnünün yazısı Qurana 

bərabərdir. 

Sufilərdən fərqli olaraq Nəsimi poeziyasında hüsnü-cəmalın Allahdan baĢqa bir 

obyekti də var. Bu, hürufizm fəlsəfəsini yaradan, hürufi təriqətinin banisi Fəzlullah 

Nəimidir. Nəsimi poeziyasında həqdən baĢqa Fəzli - həq surəti də mövcuddur: 

Ey əzəli can ilə cananımız! 

EĢqi-rüxündür əbədi Ģanımız. 

Kəbə üzündə bizə, ey Fəzli-həq, 

Zülfü rüxün qibləvü imanımız. 

Pərdə üzündən götür, ey surətin 

Fəzli-ilahi ilə rəhmanımız. (s.324) 
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Adətən sufi poeziyada "canan" Allaha deyilir, bu beytdə can-ruh ilə canan-Allah 

bir yerdə iĢlədilir və Kəbə üzlü Fəzli həqqə aid olunur. Sufizmdə "pərdə" xüsusi 

obrazdır. Nəsimi Fəzlə müraciətlə "pərdə üzündən götür". "Fəzli ilahi-rəhmandır", 

görünsün deyir. Beləliklə, hüsnü-cəmal Fəzlin hüsnü olaraq poetik mühakimə 

mərkəzinə gətirilir. 

Hürufi Ģeirinin - Nəsimi poeziyasının qüdrəti bundadır ki, türk-Ġslam ġərqində olan 

ilahini sadələĢdirdi, onu uca göylərdən, gözəgörünməz məkandan - 

müqəddəslikdən adiliyə endirdi - "ənəlhəq" - "mənəm Allah" dedi və orta əsrlərin 

xürufatı, fanatik  Ġslam aləmini buna inadırdı. Heç bir xalqın poeziyası orta əsrlər 

Azərbaycan Ģeiri qədər fəlsəfi-estetik yük götürmək iqtidarında deyil. Bizim 

poeziya, xüsusən Nəsimi Ģeiri dünya-cahan dedikdə yalnız Yer kürəsini 

düĢünmür, bütün kainatı nəzərdə tutur: 

Məkansız oldu Nəsimi, məkanı yoxdur anın, 

Məkana sığmayan, ol bilməkan, məkanı nedər?! (s.288) 

Nəsimi (və lirik qəhrəman!) özünü məkansız adlandırır. Həqiqətdə məkansız 

Allahdır, onun məkanını heç kim dərk edə bilmir.  Hərçənd ki, Nəsimi bu 

məsələyə də münasibət bildirir: 

 

 

Möminin qəlbidir, ey sahibdil, Allahın evi. (s.508) 

 

Nəsimi öz məkanını da niĢan verir: 

Nəsimi məkanı laməkandır, 

Məkansız aĢiqin həqdir məkanı. (s. 110) 

Nəsiminin məkanı haqqın dərgahı yox, onun özüdür. Orta əsrlərdə belə poetik 

bəyanatla çıxıĢ etmək Ģairdən təkcə cəsarət yox, həm də cəngavərlik tələb edirdi. 

Nəsimi dünya poeziyasının SÖZ cəngavəridir. Bu belə nəticəyə gəlməyə imkan 
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verir ki, Nəsimi poeziyasında "hüsnü-cəmal" çox geniĢ anlayıĢdır, tanrı sifəti 

olmaqla bərabər, həm də cahan lövhüdür - kainatın surətidir. Bu o deməkdir ki, 

dahi Ģairin poeziyasında "hüsnü-cəmal"ın ölçüsü yoxdur, Nəsiminin bədii 

təxəyyülü kimi o da sərhədsizdir. 

Bütün orta əsrlər ġərq poeziyasında olduğu kimi,  "ol" - "kun" kəlməsi ilə cahanı 

yaradarkən Allahın iĢlətdiyi iki müqəddəs hərf "kaf" və "nun" Nəsimi poeziyasında 

da əzəli bədii obraz kimi yer tutur: 

Kafi nundan vücuda gəldi cahan 

Əgər anlar isən, əyandır Söz. (s.32) 

Kaf və nunun vəhdəti Nəsimi Ģeirində SÖZ-ün mənĢəyi, amalı, cahanın və 

cahandakı bütün surətləri təsvir edən ilk  bənzərsiz obrazdır. 

Bütün orta əsrlər Azərbaycan poeziyasında, o cümlədən, coĢqun Ģair Nəsimi 

Ģeirində orta əsrlər poeziyasının əsas janrı olan qəzəl aĢiqlə məĢuq arasında ülvi 

münasibətdən bəhs edir. Füzuli belə yazıb: "Qəzəl aĢiqin könül dərdini 

mərhəmətli sevgisinə açması və ya məĢuqun öz halını sadiq aĢiqinə 

bildirməsidir". (Füzuli. Əsərləri. VI cilddə. III cild. Bakı, 1994, səh.16) AĢiqi "könül 

dərdinə" salan isə gözəlin hüsnü-cəmalıdır. Nəsimi gözəlin hüsnünü ən mənalı 

kitaba, "Quran"a, hərflə çəkilmiĢ cahan xəritəsinə, əlif-lamla yazılmıĢ Allah 

sözünə bənzədir. Öz poeziyasında hərf və rəqəm düsturu ilə ilahi gözəlliyin 

fəlsəfəsini açır. Nəsiminin poeziyası elə bir sirri-xudadır ki, onu yalnız riyazi 

poetika ilə açmaq olar. Bu artıq Nəsimi Ģeirinin sehrinə gedən baĢqa, daha 

mürəkkəb bir yoldur... 
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GülĢən ƏLĠYEVA-KƏNGƏRLĠ 

 

filologiya elmləri doktoru, professor 

 

NƏSĠMĠ VƏ FÜZULĠ:  

POETĠK SĠSTEMDƏ ƏDƏBĠ PARALELĠZM 

 

Dünya ədəbiyyatının özəl bir qanunauyğunluğu var: onun yaradıcısı olan 

sənətkarların əsərlərində bir-birinə oxĢar motiv, söz, ifadə və bənzətmələr 

mövcuddur. Bu hala klassiklərin əsərlərində nadir hallarda, müasir Ģairlərin 

yaradıcılığında mütəmadi olaraq rast gəlinir. 

 

Bunu necə adlandırmaq olar: ədəbi paralelizim, yoxsa plagiat?! Əlbəttə, söhbət 

klassik sənətkarların gedirsə, bunu heç cür plagiat hesab etmək olmaz. Görkəmli 

folklor nəzəriyyəçisi Benfey yazır ki, əslində, dünya ədəbiyyatı bir neçə süjetdən, 

mövzudan ibarətdir. Bu mənada, hətta ayrı-ayrı yazıçıların yaradıcılığında mövzu 

oxĢarlığı (təkrarı yox!) olması da mümkündür. Məsələn, dünya ədəbiyyatında 

insanlığı əbədiyyən düĢündürmüĢ, heyran etmiĢ, eĢq məhəbbət mövzusunda 

yazmayan Ģair və yazıçı tapmaq çətindir. 

 

Dünyanın həm qədim, həm mövzuca, həm də poetik baxımdan zəngin bədii irsi 

Azərbaycan ədəbiyyatı da bu vəziyyətdən xali deyil. Bu baxımdan 

ədəbiyyatımızın iki dahi Ģairi Ġmadəddin Nəsimi (1369-1417) və Məhəmməd 

Füzuli (1496-1556) yaradıcılığını müqayisəli təhlil aparmağı mümkün və lazım 

hesab edirik. Nəsimi XIV əsrin II yarısı və XV əsrin əvvəllərində Füzuli isə (dörd il 

nəzərə alınmamaqla) XVI əsrdə yazıb yaratmıĢdır. Təvəllüd tarixlərində bir 

əsrdən artıq - 126 il fərq var. Belə fərqli zamanlarda yaĢayıb yaratmaları onların 

zəngin və mənalı bədii irsində müəyyən ədəbi-fəlsəfi paralellərin olmasını inkar 
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etmir. Ən azı ona görə ki, orta əsr Ģairlərinin əksəriyyəti kimi, bu mütəfəkkirlər də 

min illik böyük bir tarixi qapsayan sufizmin (təssəvvüfün) təsiri ilə yazıb yaratmıĢ, 

hətta sufizmin (hürufizmin) poetikasına qiymətli yeniliklər gətirmiĢlər. 

Bəli paralelizmlərin yada salaq: 

 

Nəsimi: 

 

Səni bu hüsnü camal, bu kamal ilə görən 

Qorxdular həqq deməyə, döndülər insan dedilər. 

 

(Nəsimi. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı: AzərnəĢr, 1973, səh. 262) 

 

 

Füzuli: 

 

Ey mələksima ki, səndən özgə heyrandır sana 

Həqq bilir, insan deməz, hər kim ki, insandır sana. 

 

(Füzuli M. Əsərləri Altı cilddə, I cild, Bakı, 1994, səh. 42) 

 

 

Ġlk baxıĢdan bu bədii paralelizm hətta plagiat təsiri bağıĢlayır. Hər ikisində də 

motiv eynidir: MəĢuqənin gözəlliyi o qədər kamil və qüsursuz, ona olan eĢq o 

qədər böyükdür ki, ona həqq deməyə insan qüdrəti çatmır, insan deyir. 

Həqiqətdə isə burada (ümumən sufi poeziyasında!) məĢuq - gözəl Allahdır, ona 

olan sevgi, ilahi səciyyəyə malikdir. Ümumiyyətlə, insan Allahdır - ənəlhəqq 

ideyası hürufizmdə, Nəsimidə konkret, Füzulidə isə mücərrəd ibarəli 

xarakterdədir. Bunu dahi Ģair özü də etiraf edir: 
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"Çətin anladılan ibarələrə və məzmun incəliyinə yaradılıĢımda bir məhəbbət 

var". 

 (Füzuli M. Əsərləri Altı cilddə, III cild, Bakı, 1994, səh. 16) 

 

 

Burada Ģübhəsiz ki, dahi Ģair Ģeir dilinin obrazlığını, bədii təsvir vasitələrinin 

zənginliyini nəzərdə tutur. Əsl Ģeir hamı üçün deyil, onu dərk edənlər üçündür. 

 

Nəsimi: 

 

Dərdi-məhəbbət aĢiqə dərman yetər, var, ey həkim, 

Hərdəm mana bir dərd ilən artırma dərman üstünə. 

 

(Nəsimi. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı: AzərnəĢr, 1973, səh. 62 ) 

 

 

Nəsimi: 

 

 

Dərdimin dərmanına heç kimsə bulmaz çün əlac, 

Yaridən özgə nə çarə söyləgil sən ey təbib. 

 

(Nəsimi. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı: AzərnəĢr, 1973, səh. 27 ) 
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Füzuli: 

 

EĢqdən canımda bir pünhan mərəz var, ey həkim! 

Xəlqə pünhan dərdim izhar etmə zinhar, ey həkim! 

Var bir dərdim ki, çox dərmandan artıqdır mənə, 

Qoy məni dərdimlə, dərman eyləmə, var, ey həkim! 

 

(Füzuli M. Əsərləri. Altı cilddə, III cild, Bakı, 1994, səh. 212) 

 

 

Yaxud Füzulinin digər bir qəzəlində: 

 

 

EĢq dərdilə xoĢam, əl çək əlacımdan, təbib, 

Qılma dərman kim, həlakim kim zəhri-dərmanındadır. 

(Füzuli M. Əsərləri. Altı cilddə, III cild, Bakı, 1994, səh. 125) 

 

Nəsimidə I beyt:  

 

Dərdi məhəbbət olana dərmanı həmin məhəbbətdədir, üstəlik, dərman - eĢq 

dərdi verib, dərdimi artırma, çıx get, ey həkim. 

 

 

II beyt: 
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Mənim dərdimə heç kim dərman eyləyə bilməz, çünki mənim dərdimin 

məni  bu dərdə (eĢq bəlasına!) salan yarım - sevgilimdir. 

 

 

Füzulidə I beyt:  

 

Ey həkim, eĢqdən canımda gizli bir xəstəlik var, mən eĢq xəstəsiyəm, 

dərdimi xalqa bildirmə. Bu, elə (xoĢ) bir dərddir ki, ən yaxĢı dərmandan 

artıqdır. Məni dərdimdən ayırma, dərdimə dərman etmə, çıx get, ey həkim. 

 

 

II beyt:  

 

Ey təbib mənə əlac etmək fikrindən əl çək. EĢq dərdi mənə xoĢdur. Mənə 

dava-dərman etmə, mənim ölümüm sənin zəhərə dönmüĢ dərmanındadır. 

Dərman verib, məni öldürmə. 

 

 Ümumən, Füzuli (və orta əsrlərin əksər Ģairləri) bu qənaətdə idi ki, haradan 

gəlməsindən asılı olmadan" dərd Ģairlərin sərmayəsidir".  

 

 (Füzuli M. Əsərləri. Altı cilddə, III cild, Bakı, 1994, səh. 15) 

 

Cigərdə dağı, könüldə məlalı olmayanın, 

Sözündə sanma ola zövqü oxĢayan qüdrət. 

Fərəhlə eyĢ sözə zövq bəxĢ edə bilməz, 
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Sözün canı sayılır qüssə,qəm, kədər, möhnət. 

 

(Füzuli M. Əsərləri. Altı cilddə, III cild, Bakı, 1994, səh. 15) 

 

 

Sən demə, qəm, kədər, möhnət həqiqi Ģeiri doğuran cəhətdir, kədərlə 

yazılmayan Ģeir zövq bəxĢ edə bilməz. Kədər və zövq: - poetik paradoks 

deyilmi?! Daha bir neçə bədii paralelizmi qeyd edək. Akademik Ģeirimizin ilk 

nümayəndəsi Ġzzəddin Həsənoğlu yazır: 

 

 

Apardı könlümü bir xoĢ can fəda dilbər. 

 

 

Nəsimi yazır: 

 

Apardı könlümü məndən bu gün ol, cənnətin hurisi. 

 

 

Nəsimi: 

 

DüĢdü Nəsiminin baĢı zülfü kimi ayağına, 

DüĢəli can gözü anın bədri-müəmməm alına. 

 

(Nəsimi. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı: AzərnəĢr, 1973, səh. 27) 
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Füzuli: 

 

Zülfi kimi ayağın qoymaz öpəm nigarım, 

Yoxdur onun yanında bir qılca etibarım. 

 

(Füzuli M. Əsərləri. Altı cilddə, III cild, Bakı, 1994, səh. 223) 

 

 

Belə oxĢar beytlərə, bədii paralelizmlərə çox misal gətirmək olar. Lakin gəlin əsas 

məsələdən - SÖZdən söhbət açaq. 

 

Orta çağların (elə sonrakı dövrlərin də!) ədəbiyyatında ən müqəddəs varlıq olan 

söz haqqında söz deməyən Ģair tapmaq çətindir. Dahi Ģair Nizami Gəncəvi 

məĢhur "Söz" Ģeirində belə deyir. 

 

 

Sözün də su kimi lətafəti var, 

hər sözü az demək daha xoĢ olar. 

Ġnci tək sözlər seç, az danıĢ, az din, 

qoy öz sözlərinlə dünya bəzəsin. 

 

 

ġah və Ģair Xətai ondan bir neçə əsr sonra çox konkret deyib: 

 

 

Söz var kəsdirər baĢı, 

Söz var kəsər savaĢı. 
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Nəsimi və Füzuli ənənə tandemində SÖZə münasibətində də paralel məqamlar 

vardır. Nəsimi öz sözünə böyük dəyər verir, onu nadir adamların, xiridarların 

baĢa düĢəcəyi mənalarla doğru yüksək dəyər hesab edirdi. 

 

Nəsiminin söz meyarı ali əyarları ölçmək üçün idi. 

 

Heç kimsə Nəsimi sözünü kəĢf edə bilməz, 

Bu quĢ dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq. 

 

(Nəsimi. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı: AzərnəĢr, 1973, səh. 28) 

 

 

Çünki:  

 

Nəzmi Nəsiminin yəqin Allahu Nurun Ģərhidir. 

 (Nəsimi. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı: AzərnəĢr, 1973, səh. 314) 

 

 

Yaxud: 

Sən bu Nəsiminin dilini anla, bil sözün. 

Kim, var bu dildən özgə bizim bir lisanımız. 

 

(Nəsimi. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı: AzərnəĢr, 1973, səh. 326) 
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Ya da:  

Gərçi Nəsimi sözün dadını verdi, vəli 

Kim bu sözü fəhm edər, kim bu xəyalı bilər. 

 

(Nəsimi. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı: AzərnəĢr, 1973, səh. 451) 

 

Mövlana Məhəmməd Füzuli həm klassik bədii sözün özünü yaradıb, həm də 

sözün bədii-poetik mahiyyətini, onun fəlsəfəsini Ģərh edib. 

 

 

Ġlahi feyzdən bir xəzindir söz. 

 

(Füzuli M. Əsərləri. Altı cilddə, III cild, Bakı, 1994, səh. 12) 

 

 

Sözə xor baxmaq olmaz, hər bir söz 

ƏrĢdəndir, gəlib hədiyyət bizə 

Qəlbimiz meyl edir həmiĢə ona 

Çünki söz nazil oldu qəlbimizə. 

(Füzuli M. Əsərləri. Altı cilddə, III cild, Bakı, 1994, səh. 11) 

 

 

Söz yaradanın mədhü-sənası, nəğməsidir. 

(Füzuli M. Əsərləri. Altı cilddə, III cild, Bakı, 1994, səh. 12) 
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Sözün ölməzliyinə söz yoxdur 

Biz gedərsək də, söz qalar baqi. 

 

(Füzuli M. Əsərləri. Altı cilddə, III cild, Bakı, 1994, səh. 14) 

 

 

Elə bütün bunlara görə Nəsimi kimi Fizuli də qürur və əminliklə deyirdi ki, "ġeir 

yazanın adı Ģeir vasitəsilə aləm səhifəsində əbədi olaraq qalır". (Füzuli M. 

Əsərləri. Altı cilddə, III cild, Bakı, 1994, səh. 12) 

 

Göründüyü kimi, hər iki sənətkar SÖZ-ü müqəddəs saymıĢ, onu ilahidən "nazil 

olan" bir misilsiz xəzinə hesab etmiĢdir. Bəlkə elə ona görə də hər iki söz dühası 

sözün Ģəninə SÖZ qəzəli yazmıĢdır. 

 

Nəsimi: 

 

 

Dinləgil bu sözü ki, candır söz, 

Aliyü asiman məkandır söz. 

 

(Nəsimi. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı: AzərnəĢr, 1973, səh. 32) 

 

 

Nəsiminin "Söz" qəzəli bu beytlə baĢlayır: 

 

Söz ruhdur və o uca göylərdən gəlib. 
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Füzuli yazır: 

 

 

Söz candır, əgər bilirsə insan 

Sözdür ki, deyirlər özgədir can. 

Bu beyt dahi Ģairin bir qəzəlindəndir: 

Əgər insan dərk edirsə söz ruhdur, 

baĢqa məna vermək boĢ sözdür. 

 

 

Bu oxĢarlıq bədii təfəkkür eyniyyətindən və sözün ilahi mənbəyi (Allah vergisi 

olan istedad və ilham!) haqqında fikir ənənəsindən irəli gələn oxĢarlıqdır. 

Nəsimi "Söz"ündən bəzi beytlər: 

 

 

ġeĢ cəhətdən münəzzəh anlavü bax, 

ġoylə kim xaliqi-cahandır söz. 

Tulü ərz ilə ümqü bulunmaz 

Yəni bihəddü biniĢandır söz. 

Əqli-küll, ərĢü kürsi, lövhü qələm, 

Çar ünsür, nöh asimandır Söz. 

 

(Nəsimi. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı: AzərnəĢr, 1973, səh. 322) 

 

 

Söz Allahın qüdrətini ifadə edir və əslində, kaf və nun birləĢməsindən əmələ 

gələn "kon" sözü ilə Allah kainatı vücuda gətirdiyi üçün yaradılıĢın ən əvvəli 
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sözdür. Söz müqəddəsdir, "yaradanın mədhi-sənası, nəğməsidir" (Füzuli) ki, 

"göylərdən nazil olub". 

 

Nazil olmaq dörd səma kitabına "Tövrat", "Zəbur", "Ġncil və "Quran"a aiddir ki, 

hətta onlarda SÖZlə yazılıb. 

 

Nəsimi: Zahirü batin, əvvəlü axir, 

AĢikaravü həm nihandır söz. 

Kafü nundan vücuda gəldi cahan, 

Əgər anlar isən, əyandır söz. 

 

 

Söz həm aydın, həm də gizlidir, sözün qüdrəti də, gözəlliyi də bundadır, gizli söz, 

yəni bədii, obrazlı söz deməkdir. 

Füzulinin "Söz" qəzəlində deyilir: 

 

Xəlqə ağızın sirrini hərdəm qılır izhar söz, 

Bu nə sirdir kim, olur hər ləhzə yoxdan var söz. 

Artıran söz qədrini sidq ilə qədrin artırar, 

Kim nə miqdar olsa, əhlin eylər ol miqdar söz. 

Ver sözə ehya ki, tutduqca səni xabi-əcəl, 

Edə hər saət səni ol uyqudan bidar söz. 

 

Göründüyü kimi, Füzuli də sözün yoxdan var olması qənaətinə gəlir. Əli 

əleyhissəlam deyib ki, "hər kəs öz dilinin altındadır". Ona görə də Füzuli deyir ki, 

kimin səviyyəsi, istedadı nə dərəcədədirsə, onun özü də həmin səviyyədədir. 

Nəsimi kimi Füzuli də sözün qüdrətini Allahın qüdrətinə bərabər tuturdu: 
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Sözə can ver ki, sən nə əcəl yuxulu tutanda, 

Sözüm sən o yuxudan oyatsın, diriltsin. 

 

 

Bu minvalla da Füzuli SÖZ-ü ölünü diriltmək qüdrətinə, möcüzəsinə malik ilahi bir 

güc hesab edirdi. Klassiklər belə bir yaradıcılıq prinsipini həmiĢə əsas qəbul 

etmiĢlər, "sözün yeri dar, mənanın yeri geniĢ olsun". Nəsimi də, Füzuli də "Söz" 

Ģeirlərini eyni qayda ilə (az qala təkrar tərzində!) yekunlaĢdırırlar. 

 

Nəsimi: 

 

Aqil isən sözü müxtəsər et 

Ey Nəsimi, çün bigiriftardır söz. 

 

(Nəsimi. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı: AzərnəĢr, 1973, səh. 322) 

 

Füzuli:  

Gər çox istərsən, Füzuli, izzətin, az et sözü 

Kim, çox olmaqdan qılıbdır çox əzizi xar söz. 

 

 

Hər iki sənətkar tarixin müxtəlif zaman kəsimlərində yaĢayıb yaratmalarına 

baxmayaraq, sözü müqəddəs saymıĢ, onun nüfuzunu daim cəsarətlə, inamla 

qorumuĢ, "söz gözəlinin nazını çəkməyi" (Füzuli) Ģairlərin vəzifəsi hesab etmiĢ, 

sözü ilahi mənasında qoruyub saxlamaqla dünya Ģöhrətini qazanmıĢdır. Orta 
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əsrlər bədii poetik sistemində Nəsimi və Füzuli biri digərini tamamlayan iki 

mərhələdir. 
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GülĢən ƏLĠYEVA-KƏNGƏRLĠ 

 

filologiya elmləri doktoru, professor 

 

MÜRġĠD ĠLƏ MÜRĠD 

 

Bir sədaqətli mürid öz mürĢidini görmək üçün onun xanimanına gəlir, 

qapını döyür. Ġçəridən mürĢidi soruĢur: Kimdir? Müridi adını söyləyir. 

MürĢid qapını açmır, mürid bir də döyür. 

 

 

MürĢid yenə soruĢur, mürid yenə adını söyləyir. Fəqət mürĢid yenə qapını açmır. 

Ağıllı mürid fikirləĢir: Nəyi səhv edirəm? Üçüncü dəfə qapını döyür, kimsən 

sualını eĢidəndə deyir: Mən sənəm. Onda mürĢid qapını açır. Bu olay sufizmdə - 

hürufizmdə mürĢid və mürid münasibətlərini dəqiq ifadə edir. Nəsimi yazıb: 

 

Elmi-hikmətdən bilirsən bir bəri gəl, ey həkim, 

Sən Nəsimi məntiqindən dinlə Fəzlüllahı gör! 

 

Nəsimi məntiqi ilə danıĢan Fəzlullahdır. Nəsimidə Fəzlullah görməsən, onu baĢa 

düĢə bilə bilməzsən. Biz də bu yazıda Nəsimi poeziyasında Fərzullahı görməyə 

çalıĢacağıq, yoxsa Nəsimi barəsində yazdıqlarımız yarımçıq qalar. 

Nəsimi poeziyasının görkəmli Azərbaycan alimi, hürufizm nəzəriyyəsinin banisi, 

"Cavidannamə", "Məhəbbətnamə",  "Növmnamə", "Vəsiyyətnamə" traktatlarının 

müəllifi Təbrizli Fəzlullah Nəimi Nəsimi poeziyasından "Fəzli həq" kimi daxil olur. 

Quranı, Allahı tanıyıb, müqəddəs tutsa da, böyük hürufi Ģair Nəsimi (və digər 
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hürufilər) üçün Fəzl həq idi. "Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam" 

deyən cahana sığmayan, filosof, Ģairin iki cahanda da pənahı, istinadgahı 

Fəzlullah idi. 

 

Sultandır iki cahanda Ģol kim, 

Fəzli-həq ola anın pənahı. 

 

Nəsimi iki cahanda sultan olmasına görə Nəimiyə borcludur. Ümumən, hürufilər, 

xüsusən Nəsimi bu cahanda göründüyü kimi yaĢamadığını yalnız Fəzli həq ilə 

vəhdətdə mövcud olduğunu söyləyir. O, Fəzli həqi də Allahla bağlı olduğu üçün 

qüdrətli hesab edir, Ģairə görə o, həqqin Fəzlidir: 

 

Fəzlinə bel bağladım, ya vahidü fərdü Əhəd! 

Cümlənin məbudi sənsən daima heyyül-əbəd! 

 

Oxuram ismində "bismillahir-rəhmanir-rəhim", 

Ey sifatindir sifati - "qül hüvəllahü-əhəd". 

 

Nəsimi Ģeirində "Quran" surə və ayələri məhz Fəzli həqin timsalı kimi verilir. 

Buna görə də Nəsimi özünü Fəzlin eyni hesab edir. 

Ən azı: 

 

Ey Nəsimi, çün rəfiqin Fəzl imiĢ, yəni ilah, 

Lütf ilə qəhr oldu vahid, həm həbib oldu rəqib. 
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Nəsimi poeziyasında Fəzli həq obrazının fəlsəfi gücü və poetik gözəlliyi bundadır 

ki, o, tədricən Ģairin lirik məninə çevrilir, onun estetik konsepsiyasında həlledici 

yer tutur. 

Nəsimi ilahi gözəlliyə də, gözələ də, canana da Fəzlin mənəvi prizmasından 

nəzər salır, onu ilahi varlığının timsalı kimi qəbul edir və deyir: 

 

Favü zadü lamdır Fəzli-ilah, 

Fəzlinə qurban edəlim canımız. 

 

ġairin-mürĢidin Fəzli-həqə - müridə çevirməsi haqqa qovuĢmaq məqamı kimi 

tərənnüm olunur. Buna poetik vəcd məqamı kimi də baxmaq olar. Hər bir hürufi 

üçün, ələlxüsus da hürufizmin lideri olan Nəsimi üçün FəzlullaĢmaq ali vəhdət 

məqamıdır. 

Nəsimi poeziyasında Fəzli-həq, nuri həqlə parallel iĢlədilir, ona bərabər tutulur: 

 

Adım Nəsimidir, bu gün oldum kəlami-natiq uĢ, 

Həm ayinə, həm nuri-həq, həm Fəzli-yəzdan olmuĢam. 

 

Nəsimi poeziyasında özünüdərk aktı Fəzli dərk prosesi ilə reallaĢır və bu vəhdət 

rəmzlənir. Mövlana Cəlaləddin Rumi deyir: "Onu bil ki, biz bu görünən bədəndən 

ibarət deyilik. Biz bu bədəndən savayı, Allah ilə bərabər yaĢayırıq". Belə bir 

duyum və deyim tərzi əksər orta əsrlər mütəfəkkirləri, xüsusən də sufilər və 

hürufilər üçün səciyyəvidir. 

Allahı həmiĢə öz yanında görmək, onunla birgə (vəhdətdə!) olmaq, Ġslamın 

mövcud olduğu bütün areallarda rast gəlinən mənəvi keyfiyyətdir. Nəsimi 
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poeziyasında ilahi ilə bərabər, Fəzli-həq də bir mənəvi xilaskar, ilahi qüvvə kimi 

mühüm yer tutur: 

 

Natiq oldu cümlə əĢya Fəzli-həqdən aĢikar, 

Rəbbəna, ətməm ləna nurən təali filcinan. 

Çün Nəsimi zülfü xalından oxur ümmül-kitab, 

KaĢifi-əsrar olubdur ol zi Fəzli-müstəan. 

 

Nəsimi yaradıcılığında Fəzli-həq ilə bərabər Fəzli-ilahi də iĢlədilir. Hansı formada 

iĢlənməsindən asılı olmayaraq dahi Ģair böyük Allahı uca tutur, Quranı əsas 

kitabımız hesab edir: 

 

Hüsnünə səcdə qılmayana sənin, 

Həq dedi adını ki, Ģeytandır. 

Əyyuhənnas əlləməl-Quran, 

Üzü təfsirdir, bu, Qurandır. 

 

Nəsimi poeziyasının məxrəci "Ənəl-həq" təliminin sübut etməkdir. Bunun üçün 

Ģair öz mürĢidi Fəzlullahın obrazından istifadə edir, nəticədə belə bir düstur 

yaranır: "Ənəl-həq=Fəzil-həq". Və bunun ardınca "Həq mənəm, həq məndədir, 

həq söylərəm" həqiqəti gəlir. Fəzlullahın gücü bunda idi ki, onda Allahın nuru və 

kəlamı vəhdətdə idi. O, hürufilər üçün canlı "Ənəl-həq" idi və onlar Fəzil-həqə 

səcdə edirlər. Nəsimi bir neçə yerdə özünü GünəĢə, Aya bənzədir: 
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ġəhd ilə həm Ģəkər mənəm, Ģəms mənəm, qəmər mənəm, 

Ruhi-rəvan bağıĢlaram, ruhi-rəvana sığmazam. 

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm, 

Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam. 

Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haĢimiyəm, qureyĢiyəm, 

Məndən uludur ayətim, ayətə, Ģana sığmazam. 

 

BaĢqa bir qəzəlində isə filosof-Ģair inamla belə yazır: 

 

Bir günəĢdir Nəsimi kim, anın 

Neçələr zərrəsinə həsrətdir. 

 

Ümumiyyətlə, Nəsiminin bənzətmələrində "Ənəl-həq"in açımı əsas yer tutur. 

Məsələn, "Mən həqqə məkan, məkan mənəm mən", "Zərrə mənəm, günəĢ 

mənəm", "Nəzmi Nəsimi yəqin Allahü nurin Ģərhidir", "Həqqin kəlamı məndədir, 

sanma mən həqdən uzaq" və s. 

Və bu kontekstdə də Nəsimi Fəzlullah bütün ali sifətlərin daĢıyıcısı, haqqın 

sevimlisi və bəĢəri-kamil Fəzli-həq hesab edirdi. 

 

Nunü eynin həq kitabıdır, vəli 

Surətin nəqĢidürür Quranımız. 

 

Eynilə də Ģair gözəlin hüsnünü həq kəlamının təsviri olan müqəddəs kitab hesab 

edirdi. Bütün bunlar "Qorxdular həq deməyə, döndülər insan dedilər" deyilən 
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varlığın Allahın əmanəti olan ruhun daĢıyıcısı, Allahınən qiymətli əmanət kimi 

etibar etdiyi insanın vəslinə xidmət edirdi ki, belə insanlardan seçilən biri də 

dönməz iradə sahibi, idrak simvolu Fəzlullah Nəimi idi. Nəsimi öz poeziyasında 

ona əbədiyyət heykəli qoyub. 

 

Can necə tərk eyləsin, ey can, səni, 

Çünki canın canısan, ey canımız! 

Pərdə üzündən götür, ey surətin 

Fəzli-ilahi ilə rəhmanımız. 

 

Nəsimi poeziyasında Fəzli-həq artıq burada Fəzl ilahi formasında çıxıĢ edir. 

Beləliklə, hürufi Ģair öz ustadının mürĢidinə Allahdan sonra ikinci ilahi hesab edir. 

Bu, sufizmdə cəhd olunan haqqa qovuĢmaq yolununun hürufizdə sadələĢmiĢ 

forması idi. Sufilər Allaha qovuĢmaq üçün bir neçə təkamül mərhələlərindən 

keçirlər: Ģəriət, təriqət, mərifət və həqiqət. Həqiqət məqamı Haqqın dərgahında 

tamamlanırdı. Hürufizmdə isə Allaha qovuĢmaq lazım deyil, Allah insandadır, 

insanın özünə qovuĢmaq lazımdır. Hürufiz minifrat humanizmi də, sərt 

cəngavərliyi də buradan gəlirdi: 

 

Ey Nəsimi, həq sənə oldu çü Fəzli-müstəan, 

ġükri-əyyami-vüsalü rəhməti-rəhmanidir. 

 

Allah Nəsimiyə Fəzl simasında qismət olub və onun qəlbində Fəzli-həq kimi daxil 

olub. Nəsimi Ģeirində Fəzli-həq sadəcə bir insan surəti, lirik qəhrəman deyil, 

yalnız simvoldur. Buna görə də onun aurası - haləsi çox böyükdür. O, həm insan 

surəti, həm ali müqəddəs obraz, xüsusi çəkisi, bədii-fəlsəfi tutumu olan 

simvoldur. Orta əsr Ģairinin öz ideallarını ifadə etmək üçün yaratdığı bədii-fəlsəfi 
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təməlidir. Nəsimi Ģeirlərində ona böyük inam və iman var. O, bir bütövdür, istinad 

nöqtəsi, hər iki cahanı, həm canı, həm cananı-yaradanı dərk etmək üçün bədii 

vasitədir: 

 

Əhsəni-surətmisən ya, məzhəri-fəzli-ilah 

Kim, camali-hüsnünə pirü cavandır canfəĢan. 

Vasil olan ol həbibə buldu vəsli-daimun, 

AĢiqü məĢuq birdür, gör kəmali-aĢiqan. 

Ta camalın müshəfin gördü Nəsimi, ey nigar, 

Xalü xəttün sirrini əz Fəzli-həq qıldı əyan. 

 

Bu Ģeirdə hər Ģey Fəzlə nəzərən əyara gəlir. Çünki bu "ərĢdən gəlib", "yaradanın 

mədhi-sənası, nəğməsidir bizə" (Füzuli). Predmeti Allah kəlamı olan Ģeiri ənənəvi 

qaydalarını təhlil etmək olmaz. Onun təhlili və Ģərhi dərin biliklər və xüsusi 

meyarlar, nəzəri metodlar tələb edir. Nəsimi Ģeiri cəsarətli hayqırtı, cəngavərlik 

marĢıdır. Gücünü ilahidən alır, insanın özü uğrunda döyüĢə, özünüdərkə səsləyir. 

Nəimi və Nəsimi münasibətlərindən yazmaq əslində, hürufizmdən yazmaq 

deməkdir. Nəsiminin poeziyası hürufizmin nəzəriyyəsinin bədii-fəlsəfi ifadəsidir. 

Ümumən orta əsrlər Azərbaycan poeziyasının fəlsəfi təməlləri, xüsusən onun 

vəhdəti-vücud fəlsəfəsi üzərində bərqərar olur. Onun bədii-fəlsəfi təkamülünü 

poetik fəlsəfədən fəlsəfi poeziya istiqamətləndirir. Fəzlullahın təliminin ümumĢərq 

miqyasında yayılıb məĢhurlaĢmasında Nəsimi Ģeiri misilsiz rol oynamıĢdır. 

 

Fəzli-ilahə canını eylə fəda, Nəsimi, sən 

Olma məlul, ayıtma kim, bəndü hasar içindəyəm. 



“Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. II e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

201 

Fəzli-həqə, Fəzli-ilahiyə can fəda etməyi Ģair öz idealını sədaqət rəmzi hesab 

edir. 

Fəda olmaq sevməkdən daha gözəl və mənalıdır. Fəda olmaqda bir ülviyyət 

məqamı var. Burada artıq tən bədən, bir varlıq olaraq oradan çıxır, yalnız ruh 

qalır. 

 

Can fəda qıldı Nəsimi əz dəmi-Fəzli-ilah, 

BaĢını top eylədi, çövkanın aldı çapdı. 

 

Ümumən, fədakarlıq orta əsrlər poeziyasında aĢiqin ləyaqəti hesab olunur. Və bu 

sifət ona hörmət gətir. Fəzli-həqəfəda olmaq Ģairin tanrıya münasibənin ali 

formasıdır. Bu iki cahana sığmayan filosof Ģairin Allaha insanda reallaĢdırmaq 

təntənəsi ilə bağlıdır. Fəzlin simasında Allahla - onun obrazı ilə insaneyni 

məkanda-mənkansızlıqda bir araya gəlir. 

 

Vəslinə kim ki irmədi, dərdü əzab içindədir, 

Ləlini kim ki sormadı, təĢnə sərab içindədir. 

 

Nəsimi Ģeirində vəslin vəsfi əsas yer tutur. Nəsimi öz mürĢidinə münasibəti onun 

yaradıcılığının ciddi fəlsəfi xətti kimi keçib gedir. Burada adi eĢqdən söhbət gedə 

bilməz. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, Fəzli-həq obrazı əslində, Allaha 

məhəbbət və ona olan eĢqin insan sifətində ifadəsidir. Ən kamil hüsnün - Fəzlin 

vəsli Ģairə Allaha duymaq üçün imkan vermiĢdir. Burada vəslin vəsfi ilahi xarakter 

daĢıyır. 
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Buldu bu gün vüsalını eĢq ilə uĢ Nəsimi kim, 

Vəslinə vasil olanın eyĢi müqim içindədir. 

 

Vəsl Nəsimi poeziyasında ümumiləĢmiĢ bədii-fəlsəfi obrazdır. O da xatirə və 

xəyal kimi insan surətlərindən baĢlayır və dalğa-dalğa səmaya yayılır. Bu halda 

insan bəĢər olmaqdan çıxır, insanlığın fövqündə dayanır. Dahi Ģair bunu çox 

yaxĢı dərk edir və belə mənalandırır: 

 

Surətdə gərçi adı bəĢərdir Nəsiminin, 

Mənidə gör ki, zati-mütəhhər degilmidir? 

 

Nəsimi ilə Fəzli-həq ġərqdə onsuz da, sədaqət rəmzi olan mürid-mürĢid 

münasibətlərin ən ali formasıdır. Burada məqam yerlə göyün sərhədində baĢ 

verir və Fəzlullah bəĢəri olsa da, onda səmavi qüdrət var. Bu fikri bizə Nəsimi 

poeziyası təlqin edir. Bu poeziya hətta ifrata vararaq Fəzli bəĢərin bir üzvü olmaq 

çərçivəsindən çıxarır, Allah səviyyəsinə qaldırır. Əlbəttə, bu, Nəsiminin 

arzusudur, tapındığı idealdır, bədii təxəyyülünün tarixi reallıqla birləĢməsidir. 

Əmələ gələn bir bədii fəlsəfi obrazdır. Nəsimi poeziyasında Fəzlullahın ideyaları 

Allah kəlamı Quranla qovuĢdurularaq yeni bir estetik platforma yaradılır. 

 

Ey camalın səhfəsində xətmi-Quran buldum uĢ, 

Saçının hər tarəsində küfrü iman buldum uĢ. 

 

Ey Nəsimi, vəchi-Allahın kəlamıdır üzün 

Kim, bu vəchillah içində Fəzli-rəhman buldum uĢ. 
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Dahi Ģair hara baxırsa, nəyi fəhm edirsə - həyatı, cümlə-cahanı, kainatı, göyü, 

günəĢi, ayı, ulduzları və nəhayət insanı, orada Fəzli görür. Və bütün bunları 

Fəzli-həq obrazından keçirərək dərk edir. Nəsimi Ģeirində Fəzli-həq bir 

dünyagörüĢü, maddi dünyaya baxıĢ bucağı, bütöv kainat görünən bir pəncərədir. 

Bu pəncərədən görünənlər Allah kəlamı ilə süslənir. Oradan insan görünür - 

kamil insan və cahil insan. Bu, Nəsimi fəlsəfi konsepsiyası əsas yer tutur. Nəsimi 

kamil insanı həq, cahil insanınadan adlandırır. 

 

Kim əzəl tanımadı kəndi vücudu Ģəhrini, 

Ol gədahimmət nə yoldan vara sultan istəyə? 

 

ġair sevən aĢiqi eĢq əhlini (istər insan, istərsə də ilahi!) kamil insan hesab edir. 

Onun Ģeirini dərk (fəhm) etməyənləri isə cahil insan - nadan adlandırır. 

Nəsimi kəĢfi-əsrarını bildi, 

Anı fəhm etməyən nadan deyilmi? 

Nəsimiyə görə kamil insanların ən gözəli, ən kamili və onun mürĢidi Fəzli-həqidi 

və dahi Ģair onu poeziyada əbədiləĢdirir. 
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GülĢən ƏLĠYEVA-KƏNGƏRLĠ 

 

filologiya elmləri doktoru, professor 

 

NƏSĠMĠ POEZĠYASINDA CAN, CAHAN, CANAN 

 

Canımın, cana vüsalın can içində candır 

Canə canü canə canü həm cananadır. 

 

Yaxın ġərqin və türk dünyasının qüdrətli filosof Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin 

yaradıcılığını ifadə edən bir beyt seçməli olsaydım, onda məmnuniyyətlə məhz 

bu beyti seçərdim. Çünki bu beytdə ġərqin ən coĢğun, cəngavər Ģairi, əqidəsi 

yolunda dərisi soyulmuĢ cəsarət və kamillik rəmzi Nəsiminin poeziyasının ideya-

fəlsəfi əsasını təĢkil edən əsas atributları bu beytdə sənətkarlıqla poetikləĢib. 

Hesab edirik ki, Nəsiminin poeziyasının bədii-fəlsəfi hüsnünü təmsil edən bu 

atributlar Ģairin yaradıcılığı boyunca Ģərh etmək Nəsimini dərk etməyə imkan 

verir. 

 

Biz "ġeirimizin quĢ dili" (ġeirimizin quĢ dili. Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün... 

Azərbaycan. - 2017. - №9.) adlı məqaləmizdə Nəsimi Ģeirinin sehr gülĢəninə açar 

salmağa çalıĢmıĢıq. Nəsimi poeziyasında Can, Cahan, Canan sufizm-hürufizm 

müstəvisində münasibəti ilə bağlı bir neçə mötəbər fikrə nəzər salmaq vacibdir. 

 

Kollektiv düĢüncənin məhsulu olan altı cildlik "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi"nin 

üçüncü cildində yer almıĢ "Ġmadəddin Nəsimi (1369-1417)"  oçerkində (müəlliflər 

akademik Teymur Kərimli və fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Səadət ġıxıyeva) belə 

bir maraqlı mülahizə irəli sürülür: "Nəsimi Ģeirində müxtəlif fəlsəfi-dini qatlar 

yaratması ilə nəzəri cəlb edən "can" (ruh) məzacı ən çox "cahan" və "canan" 
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sözləri ilə yanaĢı iĢlədilir. ġair "can" məzacını "canan" ifadəsi ilə eyni bir mətn 

(beyt yaxud misra) daxilində iĢlətdikdə  ümumiyyətlə, ruhi-cüzi, insanın ruhunu, 

həmin rəmzi deyimi - "can"ı "cahan" ifadəsi ilə yanaĢı verdikdə isə kiçik aləm 

(mikrokosm) sayılan insanı nəzərdə tutur.  Bu iki anlam mahiyyətcə yaxın olsa 

da, yaratdığı məna çalarları baxımında fərqlənir. Birinci halda "can" məzacı 

insanın təkcə ruhu, ikinci halda isə insan ilə əlaqəli "mən cahanında" olan ruhu 

anlamda istifadə olunur. 

Nəsimi Ģeirində "iki cahan", "canü cahan", "kövnü-məkan" kimi ifadələrin məna 

tutumu eyniyyət təĢkil edəcək qədər yaxındır. ġairin bu ifadələri ilahi həqiqətini 

sirləri ilə dolu olan kainatın - makrokosm ("cahan") və dünyanı özünü tam inkarını 

tapdığı mikrokosm ("can") anlamlarını daĢıyır". 

Biz elə düĢünürük ki, "can", "cahan" və "canan" anlamlarını bir birindən təcriddə 

dərk və izah etmək mümkün deyil, belə izah dialektik xarakter daĢıya bilər. Çünki 

bu sufizmdə (və hürufizmdə) bir biri ilə vəhdətdə olan bu anlayıĢlar: cahan-insan-

Allah anlamını ifadə edir. Allah, insan, cahan münasibətləri yaradanın və 

yaranmıĢın - dünyanın özünün və oradakı canlı və cansız varlıqların, habelə 

səmanın izahına imkan verir. Hürufilər bu əsaslı üçlüyə SÖZ-ü də əlavə etdilər. 

Halbuki SÖZ insandır, insan SÖZ-dən ibarətdir, SÖZ ruhun timsalıdır: 

Dinləgil bu sözü ki, candır söz, 

Aliyü asiman məkandır söz - və həm də 

Mən mülki-cahan, cahan mənəm mən! 

Mən həqqə məkan, məkan mənəm mən! 

Beləliklə, "söz candır" və can-ruh olan söz ali-ilahi asimanda məkan bulmuĢ 

varlıqdır. Ġkinci beytdə: Mən mülki-cahan-kainatın mülküyəm, kainatam, Allahın 

bərqərar olduğu məkanam, baĢqa sözlə, haqq - Allah məndə yerləĢir. Əgər can 

varsa, onda söz də var və o da cahan kimi, canan (Allah) kimi məhz canda, 

insanda yerləĢir. Akademik Ġsa Həbibbəyli yazır: "Fikrimizcə, Ġmaddədin 

Nəsiminin "Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam" misrası ilə 

baĢlanan məĢhur Ģeiri Ġmaddədin Nəsiminin mükəmməl avtoportretidir. 
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"Sığmazam" Ģeiri cahana sığmayan böyük Azərbaycan Ģairinin əsrlərdən-əsrlərə 

qədər gəlib çatan və yaĢamaqda davam edən məğrurluq manifestidir. ġeirdəki 

yenilməz dağlar kimi parlaq və əzəmətli görünən lirik mən "can ilə həm cahan 

mənəm, dəhr ilə həm zaman mənəm" - deyən Ġmaddədin Nəsiminin cahana və 

zamana sığmayan proobrazıdır. Bu ġərq poeziyasında insan haqqında ən 

möhtəĢəm poetik monoloqdur". 

 

Nəsimi Ģeirində canan konkret insan, sevgili mənasında iĢlənmir, bunu ifadə 

etmək üçün Ģair "Dilbər" söz iĢlədir: 

Dilbəra, mən səndən ayru ömrü canı neylərəm? 

Tacü təxtü mülkü malü xanimanı neylərəm? 

Ġstərəm vəsli-camalın ta qılam dərdə dəva, 

Mən sənin bimarınam, özgə dəvanı neylərəm? 

Ey müsəlmanlar, bilin kim, yar ilə xoĢdur cahan, 

Çünki yardan ayru düĢdüm, bu cahanı neylərəm? 

 

 

Akademik Nizami Cəfərov "Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam" 

poetik bəyanatını Ģərh edərək yazır: "ġair, mütəfəkkir "sufi-panteist" "mən" ilə 

qarĢı-qarĢıya qoyulan əsas anlayıĢı "cahan"dır. Yəni dünya özü də iki cahandan 

söhbət gedir. Yəni klassik Ġslam məfkurəsinin kanonik olaraq qəbul etdiyi bu 

dünya ilə o dünya!" 

"Cahan"ı - hər iki dünyanı Ġnsana, yaxud Ġnsanın "cahan"a hər iki dünyaya 

bağlayan əsas varlıq isə "can"dır. Nəsiminin bir çox Ģeirlərində bu fikir obyektiv 

həqiqət kimi öz əksini tapır: 

Mana sənsiz cahanü can gərəkməz, 

Vüsalın var ikən hicran gərəkməz. 
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Qəmindir könlümün təxtində sultan, 

Bir iqlimə iki sultan gərəkməz. 

 

*** 

 

Yandırdı Ģövqün canımı, ey dərdə dərman, qandasan? 

Canımda can sənsən, vəli, istər səni can, qandasan? 

Görkəmli füzuliĢünas alim Əkrəm Cəfər Nəsimi fəlsəfəsinin təcəssümündə 

poetikanın rolundan bəhs edərək yazıb: "Nəsimi poetikası Ģeirimizdə sabiqədir. 

Bu poetika tamamilə orijinal Nəsimidən qabaq bizdə nümunəsi olmayan dil 

obrazları sistemidir. Bu cəhətdən münasib bir böyük novator olmuĢdur. Böyük 

Ģairin poetik fərdiyyətini, bədii Ģəxsiyyətinin özünəməxsusluqlarını açmaq, bizim 

filoloji elmimizin vəzifələrindəndir". 

Nəsimi poeziyasında sözün məqamı və gizlinlərini akademik Rafael Hüseynov da 

diqqətə çəkir. "Nəsimi poeziyasında lay-lay mənalar və hər sözün nüvəsində bir 

baĢqa söz, onun da  çəyirdəyində bir ayrı mətləb yerləĢdirib".  Bu mətləbləri 

açmağın açarı Nəsimi Ģeirlərindədir. 

Ortodoks müsəlman düĢüncəsinə və ona əsaslanan sufizmə görə yeri və göyü 

bir söz "kun" sözü ilə yaradan Allah mövcud olan hər Ģeydə görünür və hiss 

olunur. "Ġnsan haqdan qopmuĢ nur parçasıdır" hürufi düsturunda insan 

yaranmıĢların hamısından uca məqamda təsəvvür olunur. Ənəl-həq təlimi ilk 

növbədə insanla bağlıdır. Bu təlim insanda Allahın əlamətləri olduğunu iqrar edir: 

Hürufiliyə görə insanın üzündə, surətində Allah, söz yazılıb: 

 

 

Gözləri, qaĢı ənəlhəq çağırır, 

Gör bu sirri kimsə pünhan eyləmiĢ. 

Nəsiminin "əlif lam və tərs əlifba" silsilə Ģeirlərində qul haqları poetik məna verir. 

Ġnsanın surətini oxunmamıĢ kitabdır. Bunu tale kitabı adlandırmaq olar. "Can"a, 
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"Cahan"a və "Canan"a məhz insanın surətindən, tale kitabından keçib getmək 

olar: 

 

Surətə baxu mənini surət içində tanı kim, 

Cism ilə can mənəm, vəli cism ilə canə sığmazam. 

Can ilə həm cahan mənəm, dəhrilə həm zaman mənəm, 

Gör bu lətifeyi ki mən, dəhru zəmanə sığmazam. 

 

"Cism ilə can mənəm" - mən bədənlə ruhun vəhdətiyəm, insanam. "Can ilə həm 

cahan mənəm" - ruhu ilə kainat mənəm - insanam. Lakin mən həm də o insanam 

ki, cismim ilə cana, can ilə cahana sığmazam - mən Allaham. 

 

Cananə mənim sevdiyimi can bilir ancaq, 

Könlüm diləyin dünyada canan bilir ancaq. 

(2, səh.28) 

 

Cananə - ey dilbər (ey insan) mənim sevdiyimi can - ruh bilir, ancaq könlümün 

dilini canan Allah bilir, ancaq "Qurani-Kərim"də deyilir ki, insan Allah əmanəti 

olan ruhun - canın daĢıyıcısıdır, can - sevgi yuvasıdır. 

 

Gəl, ey könlümdə can, canda bədənsən,  

Nə candansan, əcəb kim, canü tənsən.  

  

Səni dil necə Ģərh etsin, a can, kim,  

Nə bilsinlər səni kim, can, nədənsən?  



“Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. II e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

209 

  

Üzün çün "qülhüvəllahü əhəd"dir,  

Həqiqət möcüzi, həqdən gələnsən.  

  

Vücudin zati-mütləqdir, məgər, kim,  

Nəyə kim baxar isəm anda sənsən.  

  

Nə yerdənsən, səni heç kimsə bilməz,  

Məgər cənnət təki hübbül vətənsən. 

Nəsimi Ģeirində "iki cahan" həm eyb aləmi - görünən insan idrakı ilə dərk olunan 

aləm və həm qeyb aləmi gözlə görünməyən, pərdəsi arxasında olan yalnız fəhm 

sahiblərinə məlum olan aləm. Akademik Nizami Cəfərov yazır: "Nəsiminin fəlsəfi-

poetik təfsirində can həm cahanın, həm də onun "dünya"nın Ģövqündə can olan 

mənin strukturuna daxildir. Ona görə də kifayət qədər ziddiyyətli, yaxud dialektik 

anlayıĢdır. O mənada ki, "can" həm maddidir (bədən), həm də mənəvi (ruh). Və 

mənin eĢqə düĢərək (üsyan edərək) "cahan"dan ayrılıb, Tanrıya qovuĢdurmaq 

istəyəndə bütün ziddiyyətli və (dialektik) tərəfləri ilə birlikdə "can"dır. 

Can eĢqə düĢdü, ey könül, yarəb, nədir tədbirimiz? 

Can neyləsin, biçarə, çün həqdən budur tədbirimiz. 

Canın, insanın ruhunu və bədəninin (sürətinin) cahana külli-aləmlə, kainatla, Ay 

və GünəĢlə, və cananla mütləq həq ilə yaradanla, Allahla (Tanrı ilə!) vəhdəti 

Nəsimi Ģeirində poetik fəlsəfi sistem halındadır. 

 

Bütün sufilərdən fərqli olaraq Nəsimi təkcə Allah öz yaradıcılığını insana aid 

etdirməkdə kifayətlənmir, qarĢılıqlı olaraq həm də insanda olan ən qiymətli 

sifətləri aĢkara çıxarıb Allaha bənzərliliyi, öz gözəlliyi və mənəvi ucalığı ilə Allaha 

yaxın olduğunu sübut etməyə çalıĢır: 
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Üzün bədri cahanın danəsidir, 

Yerü göy, ayü gün pərvanəsidir. 

Ġnsan Allaha bağlayan, yüksəldən "can"dır. Can eĢqin yuvasıdır. EĢq və istedad 

Allahın insana bəxĢ etdiyi elə qüdrətdir ki, onlarla insan həm yaĢayır, həm də 

yaradır. "Tanrı özünün kimliyinin sübutu üçün təbiəti (insanla birlikdə) insan 

kimliyini əyan etmək üçün sənəti yaradıb" (YaĢar Qarayev). Sufizmin (və 

hürufuzmin) əsasında dayanan "vəhdəti-vücud" fəlsəfəsinə görə zərrədə külli 

görmək məhz can, cahan və insanın birliyi sayəsində mümkündür. 

Zərrə mənəm, günəĢ mənəm, çar ilə pəncu ĢeĢ mənəm, 

Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam. 

Zərrədə küllü görmək irfan əhlinin ariflərin iĢidir. 

Yaxud: 

Mən mülki-cahan, cahan mənəm mən! 

Mən həqqə məkan, məkan mənəm mən! 

Mən ərĢilə fərĢü kafünunam, 

Mən Ģərhü bəyan, bəyan mənəm mən! 

ġair özünü həm cahan mülki - kainat, həm də həq-təalanın - Allahın olduğu yer 

hesab edir. Deyir ki, ərĢ yerlər və fərĢ göylər Allahın ilk kəlməsinin "kün" - ol 

sözünü əmələ gətirən kaf və nun hərfləri kimi məndə birləĢib. 

 

Nəsimi çox qürurlu olub. Cəmi 48 il ömür sürən bu poeziya və fikir cəngavəri 

əqidəsindən dönüb qürurunu sındırmamaq üçün cəsarət və vüqarla edama 

gedib. Bu qürur təkcə onun həyatında və Ģəxsiyyətində deyil, dünya Ģöhrətli 

poeziyasında da öz əksini tapıb: 

Bir günəĢdir Nəsimi kim, anın 

Neçələr zərrəsinə möhtacdır. 
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Həqiqətdə sufi-mistik mənasından baĢqa, Nəsimi bir poeziya günəĢi idi. Bu 

günəĢ ġərq və türk müsəlman aləmini 650 ildir ki, irfan nuruna qərq edib, 

milyonlarla ürəkləri öz hərarəti ilə qızıĢdırmaqdadır. Nəsimi Fəzlullah Nəimini 

kitablarında, xüsusən "Cavidannamə" traktatında quru bir nəzəriyyə olan 

hürufizmə canlı həyat verdi, onu Ģeirin dili ilə gücləndirdi, Yaxın ġərq və bütün 

türk dünyasına yaydı. Hürufizm Nəsimi poeziyası vasitəsilə ictimai-tarixi gücə, 

fəlsəfi təlimə çevrildi. ġair axıra qədər "Fəzli-həqq"ə sadiq qaldı. Həm də özü 

böyük tarixi bir nümunəyə, fədakarlıq simvoluna çevrilərək əbədiyyət qazandı. 

Nəsimi özündən sonra gələn Yaxın ġərq Ģairlərinə, xüsusən türk ədəbiyyatına - 

ƏliĢir Nəvai və Mövlana Məhəmməd Füzuli kimi dahilərin yetiĢməsinə səmərəli 

təsir göstərdi. Nəsimi özü də təfəkkürünün və yaradıcılığının bütün Ģaxələri ilə 

Xaqani, Nizami, Mövlana Cəlaləddin Rumi kimi korifeylərin sənət ənənələri ilə, 

baĢlıcası isə klassik sufilər - Mənsur Həllac, Fəriddədin Əttar, Salman Savəci, 

Hafiz ġirazi ilə bağlı idi. Ümumən orta əsrlərdə IX-XIX əsrlərdə ġərqin, o 

cümlədən, türk dünyasının sənət və fikir adamları ən böyük və dərin fəlsəfi 

cərəyan olan sufizm - təsəvvüflə bu və ya baĢqa dərəcədə bağlı olmuĢdur. Bir 

faktı da qeyd etməliyik ki, həm "Quran" ayələri, həm də "Quran" qissələri Nəsimi 

poeziyasının bədii-fəlsəfi qaynağı, onun Ģeirinin rüknləri olmuĢlar. 

 

Bütün ġərqdə, o cümlədən də Azərbaycanda orta əsrlər VIII-XVIII əsrlər ədəbi-

mədəni və nəzəri-fəlsəfi fikir tarixində ikinci xüsusi mərhələ təĢkil edir. Birinci 

xüsusi mərhələ olaraq Abbasilər dövrünü (750-1258) qeyd etmək olar. Bu ümumi 

müsəlman mədəniyyəti epoxası idi. Antik yunan fəlsəfəsinin ġərqə daxil olması 

bu dövrün hadisəsidir. Bu həm də ġərq - Azərbaycan intibahı mərhələsidir. 

Nəsimi orta çağlar təĢəkkül dövrünün dahisidir. Bu dövrün unikal hadisəsi ana 

dilinə - türk uklonuna keçidlə bağlıdır. Bu keçidi ilk dəfə sistemli tərzdə Nəsimi 

icra etdi, o, ġərqin üç əsas dilində - ərəb, fars və türk dilində Ģeir icad etdi. Füzuli 

bu ənənəni sənət zirvəsi məqamına yüksəltdi, türk dilini ərəb və fars dilləri ilə 

eyni mərtəbəyə qaldırdı... 

Nəsimi yaradıcılığı Ģeirdə cəngavərliyi, ehtirasın poetik ifadəsi olan bədii pafosu, 

eyni zamanda, frazeoloji düĢüncənin məcaz və müəmmanın, metafora və 

istixarənin bədii fəlsəfi sistemidir. Bu sistemi kül halında açmaq üçün "Quran"ı və 
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dini mistikanı, sufizm və platonizmi, əbcəd hesabını və əruzu dərindən bilmək 

lazımdır. Onun Ģeiri, ədəbi-bədii təfəkkür və dünyagörüĢü hadisəsidir. Dahi 

Füzulinin sözləri ilə desək, Nəsiminin "Ģeir fəziləti də ayrı bir elmdir". Bu dərin 

elmi əsası olan meditativ Ģeir, fikir və hissin vəhdətindən yaranmıĢ Ģeirdir. Hərf, 

səs və söz bu poeziyada bütün qüdrəti və fəlsəfi tutumu ilə çıxıĢ edir. Zənn 

edirəm Füzuli zirvəsindən  Nəsimini yaradıcılığı daha silqətli və tutumlu görünür. 
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Qəzənfər PaĢayev, 

professor  

 

NƏSĠMĠ VƏ AġIQ YARADICILIĞI... 

 

Anadilli poeziyamızda fəlsəfi qəzəlin və qəsidənin, aĢıq yaradıcılığında qıfılbənd 

deyiĢmələrin, "Əlif-lam" və "Tərs əlifba"nın banisi, qoĢma və divani kimi janrların 

təkamülünə təkan verən, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində müstəzad, mürəbbe və 

tərcibəndlərin yaradıcısı Nəsimi klassik poeziyamızı və aĢıq yaradıcılığını 

məzmun və ideya baxımından zənginləĢdirən, məktəb yaradan nəhəng 

Ģairimizdir. 

Ədəbi-bədii fikir tariximizdə müstəsna missiyası olan Nəsimi bədii ideyalarını, 

humanist görüĢlərini bu gün də anlaĢıqlı olan bir dildə ehtiva etmiĢ, özünün 

genetik yaddaĢına həkk olunmuĢ xalq, el-oba düĢüncəsinin daĢıyıcısı olan poetik 

sistem yaratmıĢdır. BaĢqa sözlə desək, yüzlərlə ibrətamiz xalq ifadələrinə, 

kəlamlara, atalar sözlərinə füsunkar poeziyasında həyat vermiĢdir: 

Çün hər nə kim əkərsən, axır biçərsən anı. 

Söz bilənə yetər, bir söz, özgə sualə düĢməsin. 

Ey Nəsimi, aqibət verər yelə, 

Bivəfa ilə yeyən nanu nəmək. 

ġair yeri gəldikcə məharətlə sinonimlərdən, antonimlərdən və s. bol-bol istifadə 

edir: 

Çün bəqasızdır cahanın mülkü malü dövləti, 

Tükəndi əqlimin səbri, qərarı qalmadı canın. 

və s. 
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ġairin indiyə qədər yalnız AMEA-nın Əlyazmalar Ġnstitutunda bir cüngdə təsadüf 

edilən, Ġraq Divan nüsxəsində yer alan "Olmaz" rədifli Ģeiri də deyilənləri 

təsdiqləyir: 

KiĢi kim mərifətdə kamil olmaz, 

Ona nuri inayət hasil olmaz. 

ġəriətdə mükəmməl olan adəm, 

Təriqət aləmində qafil olmaz. 

Xüdayə, verməgil cahilə dövlət 

Cahilə dövlət billahi layiq olmaz. 

Xəlayiq qüssə ilən oldu ağü ah 

Qəmü qüssədən nəsnə hasil olmaz. 

Hünər babında laf etmə, Nəsimi! 

Özün öyən kiĢilər aqil olmaz. 

Nəsimi yaradıcılığı Ģifahi xalq ədəbiyyatı və aĢıq poeziyası ilə qoĢa inkiĢaf etmiĢ, 

aĢıq yaradıcılığına yeni janrlar gətirmiĢ, formaca onun inkiĢafına təkan vermiĢdir. 

Bu təsiri Ģairin qıfılbənd bağlamalarında bariz Ģəkildə görmək olur: 

Niyə dörd oldu suyu irmağın? 

Səkkiz oldu qapısı uçmağın? 

Tuba ağacının nədir yemiĢi? 

Həq onu ər yaratdı, yoxsa diĢi? 

ġairin "Divani" üstündə yazılmıĢ bağlamaları da çoxdur. Çox böyük və maraqlı 

"Nədir" bağlamasından verdiyimiz misralar Ģairin bağlamaları haqqında dolğun 

təsəvvür yaradır: 
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Doqquz ata, yedi ana, dörd dayədən ver xəbər, 

Du çəharü pəncü ĢeĢin saqi, binasi nədir? 

 

Yedi yer gög, yedi dərya, yedi ayət, yedi xət, 

Yedi müshəf, Musaya, çün yedi bəyzası nədir? 

Ordubadlı AĢıq Kərim (XVII əsr) və göyçəli AĢıq Ələsgərin "Yeddidi" qıfılbəndləri 

Nəsiminin bağlamalarına çox bənzəyir, Nəsimi Ģeirinin poetik intonasiyası, "janr 

yaddaĢı" dərhal duyulur. 

Ordubadlı Kərimin qıfılbəndindən: 

Məndən salam olsun Məlik paĢaya, 

Nə Ģəcərdi, onun budağı yeddi? 

Yüz iyirmi dörd min Ģahın içində 

Yanıb Ģölə çəkər çırağı yeddi? 

 

Nə güldü ki, aləm doymaz iyindən, 

Necə doymaz Leyli Məcnun xoyundan, 

Nə çeĢmədi içmək olmaz suyundan, 

BaĢı birdi, baĢdan ayağa yeddi? 

AĢıq Ələsgərin qıfılbəndindən: 

Məğrurluq eyləyib ustadam deyən, 

O hansı ağacdı, tağı yeddidi? 

O ağacda bir quĢ yuva salıbdı, 
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Çarpaz sinəsinin dağı yeddidi? 

 

Nəsiminin "bağlamalar"ına rübailərində daha çox təsadüf edilir: 

 

Əlləm əl-əsma ibarətdir nədən? 

Sureyi-taha iĢarətdir nədən? 

Adəmi-xaki kinayətdir nədən? 

Lovhi-məhfuzi bəĢarətdir nədən? 

*** 

Ol nədir ki, hayu-huyi altıdur? 

Kim görübdür bir sədəfdə altı dür? 

Bistü həĢtdən diĢxarı heç nəsnə yox, 

Fövq baĢı, təht ayağı altıdur? 

*** 

Həq dedi kim, yer yedivü göy yedi, 

Laməkan taxtında gizlidir yedi. 

Gizlü aləmdə əyan  oldu yedi. 

Dörd yedi bir kəz nədən oldu yedi? 

və s. 

(Bax: Həmid Araslı. Azərbaycan ədəbiyyatı: Tarixi və problemləri. Bakı, 

"Gənclik", 1998, səh.283; Ġmadəddin Nəsimi. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı, "AzərnəĢr", 

1973, səh.583, 605, 609). 
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Nəsiminin qıfılbənd bağlamaları demək olar ki, bütün görkəmli aĢıqlara təsir 

edibdir. Biz görkəmli aĢıqlar deyəndə bütün aĢıq Ģeirinin ecazkar nümunələrini 

yaradan, ağır məclisləri yola verən, dastan qoĢan, "bağlama-deyiĢmə"lərdə 

cəsarətlə iĢtirak edən, bədahətən Ģeir demək qabiliyyətini nümayiĢ etdirən, aĢıq 

Ģeir Ģəkillərindən yerli-yerində istifadə edə bilən, bütün aĢıq havalarından 

xəbərdar olan, özü aĢıq havaları yaradan "Dədə" aĢıqları nəzərdə tuturuq. Hər 

aĢıq "qıfılbənd bağlama" yarada bilməz. Bağlamaları yaratmaq  və dərk etmək 

üçün gərəkdir ki, "ġəriət" və "Təriqət" elmindən xəbərdar olasan. Ordubadlı 

Kərim (XVII əsr), Xəstə Qasım (XVIII əsr), Ləzgi Əhməd (XVIII əsr), MeĢkinli 

Məhəmməd (XIX əsr), ġəmkirli Hüseyn (XIX əsr), AĢıq Ələsgər və Bozalqanlı 

Hüseyn hər iki elm sahəsini mükəmməl bilən qıfılbənd ustaları kimi məĢhur 

olmuĢlar. 

Ləzgi Əhmədlə Xəstə Qasımın "Bağlama deyiĢmə"si deyilənlərə əyani 

sübutdur: 

Ləzgi Əhməd: 

O nədir ki, dayanıbdır dayaqsız? 

O nədir ki, boyanıbdır boyaqsız? 

O nədir ki, doğar əlsiz-ayaqsız? 

Üç ay keçər ayağı var, əli var? 

 

Xəstə Qasım: 

 

Göy bir çadır, dayanıbdır dayaqsız. 

Ayla-Gündü, boyanıbdır boyaqsız. 

Qurbağadır, doğar əlsiz-ayaqsız. 

Üç ay keçər, ayağı var, əli var. 
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"Qıfılbənd bağlama"lar çağdaĢ aĢıq-Ģairlərimizin yaradıcılığında da geniĢ 

yayılmıĢdır. AĢıq ġəmĢir, Mikayıl Azaflı, AĢıq Ədalət, AĢıq Qurban, Narınc Xatun 

və baĢqaları bu janrda qələm çalmıĢ və uğur qazanmıĢlar. 

Hətta AĢıq ġəmĢir aĢıq yaradıcılığının zirvəsi olan təcnislə 5 bəndlik qıfılbənd 

yaratmıĢdır. AĢıq-Ģairin təcnis-qıfılbəndindən bir bəndi təqdim edirik: 

Doxsan dörd min səcdə qılır birinə, 

Otuz mini ikram edir pirinə. 

On ikisi tac qoyubdu sərinə 

Altısı gəĢt edir qaĢ arasında. 

Azaflı Mikayılın da qıfılbəndləri, "bağlama-deyiĢmə"ləri çoxdur. XX əsrin 2-ci 

yarısında yazıb-yaradan bu aĢığın da qıfılbəndləri, "bağlama-deyiĢmə"ləri dinlə, 

təbiətlə, dünyanın gediĢatı ilə bağlıdır. 

AĢıq-Ģair Salyan aĢıqları Ədalət, Qurban və Neftçaladan Narınc Xatunun 

qıfılbəndlərini açmıĢdır. Qıfılbəndlər aĢıq yaradıcılığında sınaq meydanıdır. 

Burada nümunə üçün AĢıq Ədalətin beĢbəndlik qıfılbəndinin 2 bəndini və Mikayıl 

Azaflının açmasını verməyi münasib bildik: 

 

 

AĢıq Ədalət: 

 

Bir ağacdı, iki budaq, dörd də nar, 

Dörd bağçadı, dörd bağbandı, dörd də nar. 

Dörd almadı, dörd heyvadı, dörd də nar. 

O nardan bir dəstə üz mənə göndər. 
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Mikayıl Azaflı: 

 

Bir ay iki yarım, ay həftəsi dörd, 

Adınası dörd, çərĢənbə dörd, xası dörd. 

ġənbəsi dörd, bazarı dörd, dəsi dörd, 

Bir ildə dörd fəsil, döz, göndərirəm. 

 

AĢıq Ədalət: 

 

Ədalət sirrini eyləməz aĢkar, 

O nədir könüldə tutmayır qərar? 

O nədir hər Ģeydən çox tələb sorar, 

Bilməsən sözümü saz mənə göndər. 

 

Mikayıl Azaflı: 

 

Azaflı Mikayıl eyləsin aĢkar, 

Fikirdir, tutmayır könüldə qərar. 

Tamahdı, hər Ģeydən çox tələb sorar, 

Sözlərin üstündən söz göndərirəm. 

 

Bu qıfılbəndin üstündə çox dayanmağımın səbəbi var. Nəsiminin ilk nümunələrini 

yaratdığı "bağlamalar", "qıfılbəndlər" inkiĢaf etdirilərək o səviyyəyə çatmıĢdır ki, 

aĢıqlar zəmanəmizdə bir-birini qıfılbəndlə imtahana çəkir. 
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Yaxın vaxtlara qədər qıfılbəndi aça bilməyən aĢıqlar məğlub hesab edilir və sazı 

əlindən alınırmıĢ. AĢıq Ədalətin qıfılbəndinin sonuncu misrası deyilənlərə 

sübutdur: "Bilməsən sözümü saz mənə göndər", yəni məğlub olduğuna görə 

sazını göndər. 

Akademik Həmid Araslı "qıfılbənd-bağlamalar"dan danıĢarkən yazır: "Nəsimi 

əsərlərində aĢıq Ģeirimizdə deyiĢmələrdə çox istifadə olunan tapmacavari Ģeir 

növünə də təsadüf edilir" (Azərbaycan Ədəbiyyatı: Tarixi və problemləri, 

səh.282). 

Əslində, qıfılbəndlərdə hər sətir ayrıca cavab tələb etdiyinə görə tapmaca ilə heç 

bir əlaqəsi yoxdur. Tapmacavari Ģeir forması isə bizim 1992-ci ildə bir janr kimi 

üzə çıxardığımız "bayatı-tapmacalar"dır. Bayatı-tapmacaları fərqləndirən cəhət 

ondan ibarətdir ki, bayatı formasında olan bu janr bir cavab tələb edir. 

Məsələn: 

 

Ya qanı; 

Ver muradım, ya qanı, 

Dəryadan bir quĢ uçdu 

Nə əti var, nə qanı. 

(Gəmi) 

Buz bağlar; 

QıĢda çaylar buz bağlar. 

AĢıq bir hikmət görüb 

Od içində buz bağlar. 

 

(BiĢmiĢ südün qaymağı) 
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"Bayatı-tapmacalar"a, hətta çağdaĢ aĢıqlarımızda da təsadüf edilir. AĢıq 

ġəmĢirdən verdiyimiz iki nümunə deyilənləri təsdiqləyir: 

 

Ayağı-əli qandı, 

Dodağı-dili qandı. 

Möcüzə dərya gördüm 

Suyu duz, gülü qandı. 

  

Ġki at var uzaqda, 

Bərqərardı hər vaxtda. 

Qarası adam yıxar, 

Ağı gəzər qucaqda. 

 

(AĢıq ġəmĢir. ġeirlər. "Yazıçı", 1980, səh.240-241). 

 

AĢıq Hüseyn ġəmkirlinin (XIX əsr) heç bir aĢıqda təsadüf etmədiyimiz, "Divani" 

aĢıq havası üstündə yazılmıĢ, qıfılbənd adı ilə təqdim edilən üç bənddən ibarət 

"Verir" adlı maraqlı Ģeiri vardır. ġeiri burada verməyi münasib bildik: 

 

Bu gün bir heyvanat gördüm, 

zənbur kimi Ģan verir, 

Xörəyi yük ilə gəlir, nəfəsi duman verir. 

Dindirirsən danıĢmağa, nalə verir asmana, 
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Nə yerdədi, nə göydədi, sədri üstə yan verir. 

 

Bir baĢı var, bir ayağı, gör neçə damağı var, 

Ġki qolu, bir boğazı, tək bircə dodağı var. 

ƏyləĢibdi bir məqamda, neçə min oylağı var, 

Qoy eĢitsin, hamı bilsin, hər gələnə nan verir. 

 

Gəl biçarə AĢıq Hüseyn, qıl sözünü müxtəsər, 

Abı onun bol olanda olur dəli, dəngəsər. 

EĢidənlər, fikir verin bu sözümə sərbəsər, 

Əgər ki, ağam olmasa, sidqinə güman verir. 

 

(Bax: AĢıq ədəbiyyatı antologiyası. Bakı, 2017, səh.202). 

 

Məlumdur ki, qıfılbənd qoĢma üstə yazılır və hər sətri cavab tələb edir. Lakin üç 

bənddən ibarət "Verir" Ģeirinin yalnız bir cavabı var: - "Dəyirman". Göründüyü 

kimi, ustad aĢıq yaradıcılıq axtarıĢında olmuĢ, aĢıq yaradıcılığını 

zənginləĢdirmiĢdir. 

Nəsiminin aĢıq yaradıcılığına gətirdiyi yeniliklərdən biri də "Əlif-lam" və "Tərs 

əlifba"dır. Akademik Həmid Araslı Ģairin üç "Əlif-lam" və iki "Tərs əlifba"sını 

vermiĢdir (Bax: Nəsimi. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı, "AzərnəĢr", 1973, səh.527-538). 

 

"Əlif-lam"da hər misranın ilk kəlməsinin ilk hərfi ərəb əlifbasının sıra ilə düzülüĢü 

əsasında verilir.  
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Məsələn: 

 

Əlif - Əla qamətin hər kim görər bican olur, 

Bey - BəĢarət buldu hər kim dilbəri sultan olur, 

Tey - Təmənna vəslini etdim, niyazım bax budur, 

Sey - Səna etməklik üçün uĢ canım qurban olur. 

Cim - Cümlə xubların sultanı sənsən, ey pəri, 

Hey - Hüsn içrə nigarım Yusifi-Kənan olur. 

 

və s.  

 

"Tərs əlifba"da isə Ģeir əlifbanın son hərfi ilə baĢlayır və ilk hərfə doğru gedir və 

"Tərs əlifba" Ģeir Ģəkli yaranır. 

Klassik ədəbiyyatımızın və "Ġlahiyyat" elminin bilicisi, tanınmıĢ alim Hacı Firudin 

Qurbansoy "Əlif-lam" və "Tərs əlifba" üzərində tədqiqat aparmıĢ, Nəsimi 

Ģeirlərinin poetik açmasını hürufilik nöqteyi-nəzərindən araĢdırmıĢdır (Bax: Hacı 

Firudin Qurbansoy. Ġmadəddin Nəsimi. Bakı, "Elm", 2019). 

Nəsiminin "Əlif-lam" və "Tərs əlifba"sı sayəsində Hürufizm ideyaları təkcə divan 

ədəbiyyatında deyil, aĢıq poeziyasında da öz əksini tapmıĢdır. 

Maraqlıdır ki, "Əlif-lam" aĢıqlar arasında daha çox "Əlif-bey" kimi tanınır. 

XX əsrin 2-ci yarısında Azaflı Mikayılla Molla Əhməd arasında baĢ tutan, aĢıq 

sənətində hələlik sonuncu olan "Bağlama-deyiĢmə"də bu ifadəyə təsadüf edilir: 

"Azaflı narazılığını bildirdi: 
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- A Molla Əhməd, məclisin qaydası var, divanidən sonra təcnisə keçərlər. Sən isə 

birbaĢa qıfılbənd bağlamaya keçdin. 

Molla Əhməd baĢladı əsib-coĢmağa: 

- Bura bax, mənə "Əlif-bey" öyrətmə. Bağlamanın cavabını ver, bilmirsənsə, 

sazını qoy get (Bax: Mikayıl Azaflı. Qoca Azaflıyam. "Nurlan", 2008, s.580). 

"Əlif-lam"ın diqqətəlayiq nümunələrini AĢıq Ələsgər və el Ģairi Musa yaratmıĢlar. 

Sayat Nova da bu janrda qələmini sınamıĢdır. 

Təsəvvür yaransın deyə, el Ģairi Musanın "QoĢma" üstündə yazılmıĢ "Əlif-

lam"ının 1-ci və sonuncu misralarını təqdim edirik: 

"Əlif" - Allah ismin əzbər eylədim, 

"Bey" - buyurdu lütf ehsan çağıdır. 

 

"Yey"ə yalvar, Musa, səni qul eylər, 

Nazlı yarə yalvarmağın çağıdır. 

 

(Salman Mümtaz. "Azərbaycan ədəbiyyatı (El Ģairləri). Bakı, "Nurlan", 2005, səh. 

233-234). 

 

Həyatı boyu yaradıcılıq axtarıĢlarında olan, aĢıq poeziyasının bütün Ģəkillərində 

qələmini uğurla sınayan, "ġəriət" və "Təriqət" elmini mükəmməl bilən, qoĢma, 

divani üstündə "Əlif-lam"ı ilə bərabər, Dədə Ələsgər gəraylı üstündə 36 misralıq 

Ģeirində "Əlif-lam"ın ən gözəl nümunəsini yaratmıĢdır: 

Ġbtidakı "əlif" - Allah, 

"Bey" - birliyə dəlalətdi. 
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"Tey" - təkdi, vahidi-yekta, 

Arif bu elmə bələddi... 

*** 

Ələsgər, tutduğun günah, 

BağıĢlansa, çox hörmətdi. 

 

(AĢıq Ələsgər, I cild, Bakı, "Elm", 1973, səh.73-74). 

 

Söhbət açdığımız bu iki aĢıq Ģeir Ģəklindən - "Bağlama" və "Əlif-lam"dan, eləcə 

də Ģairin çoxsaylı divani və qoĢmalarından görmək olur ki, dahi Nəsimi aĢıq 

yaradıcılığına necə qüvvətli təsir etmiĢdir. 

Nəsimi əsərlərinin təsir gücü hər Ģeydən əvvəl onun canlı xalq dilindən 

bəhrələnərək xalq ruhunda yazması ilə bağlı olmuĢdur. 

Nəsiminin zamanından altı əsrdən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, əsərlərini 

asanlıqla oxuyur, dilinin Ģirinliyinə valeh olur və sevirik. 

On ildən artıq Nəsimi haqqında ikicildlik poema üzərində iĢləyən xalq Ģairi Qabil 

Ģairin dilinin saflığına, sadəliyinə, axıcılığına həsəd apararaq yazmıĢdır: 

  

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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Heyrətamiz poeziyası ilə dövründən çox yüksəkdə duran Nəsimi qüdrətli Ģair idi. 

Akademik Möhsün Nağısoyun doğru olaraq qeyd etdiyi kimi, Nəsiminin 

böyüklüyü ondadır ki, o dövrdə ana dili olan türk dilini ərəb və fars dilləri 

səviyyəsinə qaldıra bilmiĢdi. Bu, böyük hünər idi. 
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Rafael Hüseynov, 

akademik 

 

NƏSĠMĠ ġEĠRLƏRĠNDƏ PƏRDƏ VƏ PƏRDƏNĠN 
ARDINDAKILAR 

 

Hər sadə insanın nitqi və yazısı sözlərin üzərində qurulduğu kimi, böyük ədiblərin 

də düĢüncə və duyğuları ifadəsini elə hamı tərəfindən istifadə olunan sözlərlə 

tapır. Amma mühüm bir fərqlə ki, sadə insanların dilindəkindən fərqli olaraq, 

qüdrətli Ģairlərin qələmində həmin sözlər yeni-yeni rəng və çalarlar qazana, daha 

ağır məna yükü daĢıya bilir. Və ayrı-ayrı kəlmələr sadəcə söz olmaq 

çərçivəsindən çıxaraq obrazlaĢır, rəmzləĢir, sanki müəyyən mənada 

proqramlaĢdırılır. 

Fikir və duyğu həqiqətləri ədəbi əsərdə tam dəqiq, elə həyatda olduğu kimi, 

güzgüdə əks olunan sayaq verilsəydi, Ģeir Ģeirliyindən aralanar, onun sehri, 

insanı heyrətləndirmək, valeh etmək keyfiyyəti də qeyb olardı. 

Ona görə də orta çağ müsəlman ġərqinin Ģairləri, adətən, gözəlləri niqab, hicab 

ardında təsvir etdikləri kimi, düĢüncə və duyğularını da daha çox bədiiləĢdirərək, 

obrazlaĢdıraraq çatdırmağa üstünlük vermiĢlər. 

Bədii sözün ən mahir idarəedicilərindən olmuĢ, yalnız ədəbiyyat deyil, dil 

tariximizdə də müstəsna xidmətləri ilə ucalan, “aĢiqlik sipehrinin mətlə-i eĢqində 

tülu etmiĢ günəĢ” [7, 282] – Seyid Ġmadəddin Nəsiminin “Divan”larını 

vərəqlədikcə onun yaradıcılığında iri bir dəstə sözü seçdirmək lazım gəlir ki, 

onlar, bir tərəfdən, baĢqa kəlmələrə nisbətən daha sürəkli və çox iĢlənir, digər 

tərəfdən də, həmin sözlər Ģairin bütöv Ģeirində, beytində, ya misrasında əsas 

yükdaĢıyıcı sütunlar vəzifəsini yerinə yetirir. 

Nəinki hər sözdə, hətta sözləri yaradan hər hərfdə dürlü mənalar arayan, onları 

sabit simvollar kimi qəbul və təqdim edən hürufi Nəsimi, əslində, hər sözə də 

onun müstəqim mənasından qat-qat geniĢ içərisi olan bir fikir, hiss yuvası kimi 

baxırdı. 

Məhz yaradıcılığının bu cəhəti Nəsiminin cazibəliliyini daha da artırmıĢ, istər 
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sağlığında, istərsə də müdhiĢ qətlindən uzun zamanlar keçəndən sonra onun 

gözəl sözü dəbdən düĢməmiĢ, izlənilmiĢ, türk dünyasında təkkə Ģairlərinin 

mütəmadi və ən çox cavablar, nəzirələr yazdığı bir yaĢarı miras kimi sevilmiĢ, bu 

ədəbi təqibetmə hətta XX yüzilin ortalarınadək sürmüĢdür [3,104]. Lakin 

Nəsimidən bəhrələnmə yalnız təriqət Ģairlərinə xas olmamıĢ, onun qabarıq təsiri 

türkdilli ədəbiyyatın bir neçə əsrində bir silsilə Ģairdə və bir çox ədəbi istiqamətdə 

görünmüĢdür. 

Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatının bütün tarixi boyunca həm taleyi, həm 

yaradıcılığının və ifadəsinin tərzi ilə nadir, oxĢarsız bir hadisədir. Klassik 

müsəlman ġərqi poeziyası və poetikasının kamil bilicisi olmuĢ Əkrəm Cəfərin 

müĢahidəsi dəqiqdir: “Nəsimi poetikasının Ģeirimizdə sabiqəsi yoxdur. Bu poetika 

tamamilə orijinal, Nəsimidən qabaq bizdə nümunəsi olmayan dil obrazları 

sistemidir. Bu cəhətdən də Nəsimi böyük novator olmuĢdur. Böyük Ģairin poetik 

fərdiyyətini, bədii Ģəxsiyyətini, özünəməxsusluqlarını açmaq bizim filoloji 

elmimizin vəzifələrindəndir” [4, 4]. 

Bu fikir və Nəsimi poetikasının dərindən, gərəyincə öyrənilməsi niyyəti 1972-ci 

ildə səslənsə də, hələ ki Nəsimi aləminə arzulanan səviyyədə varid olmaq, ədəbi 

mirasını ona layiq yüksəklikdə araĢdırmaq uğurundan uzaqdayıq. 

Nəsimi Ģeirində lay-lay mənalar gizlidir və hər sözün nüvəsində bir baĢqa söz, 

onun da çəyirdəyində bir ayrı mətləb yerləĢdirilib. Yəni bu sözü birbaĢa 

anlamında da dərk edəriksə, misra, beyt, qitə özəl məna daĢıyır, həmin kəlməyə 

hürufi, sufi, ya hansısa bir digər ictimai-siyasi gerçəyin müstəvisindən əl 

uzadarıqsa, rəng dəyiĢir, sözün də, onun daxil olduğu mətn parçasının da baĢqa 

daha dərin mənası və yozumu aĢkarlanır. 

Nəsimi qələmində davamlı olaraq zühur edən və xeyli dərəcədə Ģairin fəlsəfi 

aləmi, hissiyyat dünyasına açar sayıla biləcək belə sözlərdən biri “pərdə”dir. 

Daha çox teatr anlayıĢı olsa da, poeziyaya münasibətdə məcazi mənada 

qavranılsa da, “pərdə”, əslində, incəsənətin hər sahəsində var. Sənəti sənət 

edən, ona sehr, cazibə, sirlilik bəxĢ edən də ilk növbədə ondakı Ģərtilik, gerçəkliyi 

bədii don geydirərək, pərdə arxasından görünən kimi göstərməsidir. ġeirdə pərdə 

nə qədər nazik, Ģəffafa yaxındırsa, bu, bir tərəfdən Ģairin məharətini nümayiĢ 
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etdirir, digər tərəfdən sözün bədii təsir gücünü çoxaldır. 

Nəsimi kimi sözlə möcüzələr yaratmağı bacaran Ģairlər isə bu vasitə ilə həm də 

Ģeir içində Ģeiri gizlətməyə, müxtəlif cür qavranıla bilən misraları ilə həmin sözləri 

fərqli qavrayacaq müxtəlif oxucu kütləsinə müraciət etməyə müvəffəq olmuĢlar. 

Nəsimi o qənaətdə idi ki, sən hələ əriyib sevgilinlə qarıĢmamısansa, o 

olmamısansa, bir bədəndə iki can kimi deyil, ayrılıqda mövcudsunuzsa, demək, 

bu sevgi həqiqi eĢq deyil, demək, aralıqda səninlə onun vəhdətinə əngəl törədən, 

sonacan qovuĢmağa, bir-birində itməyə maneçilik törədən çəpər, pərdə var: 

Dilbərin eĢqində, ey salik, ikilik pərdədir, 

Mənligin rəf olmayınca aradən getməz hicab [5, 22]. 

Və ya sevdiyinə “pərdəni üzündən çək” deyərkən heç də sözün birbaĢa 

anlamında çöhrəni örtən niqabı deyil, həqiqətin qarĢısındakı örtüyü kənar etməyi 

düĢünürdü: 

Surət-i həqsən, ey qəmər, pərdəsiz eylə üzün, 

Ta büt-i azəri yazan nəqĢ-i xəyalə düĢməyə. 

...Pərdədə yaĢır, ey qəmər, üzünü taki münkirin, 

Kəmnəzərin bunun kimi hüsn ü cəmalə düĢməyə [5, 50]. 

Nəsiminin xəyalında tutduğu fəlsəfi mənalı pərdədən baĢqa elə sözün birbaĢa 

mənasında o tərəflə bu tərəfi ayıran parça pərdə də var, musiqi alətlərinin qoluna 

bağlanan, üzünə çəkilən pərdə də. Lakin Nəsimi hətta musiqidəki pərdəni də 

rəmzləĢdirir, o pərdənin arxasındakı aləmləri görməkdən ötrü həmin səs 

hicabının aradan getməsinin gərək olduğunu, pərdə götürülüncə əks tərəfdə 

əsrarəngiz sevda mənzərələrinin cilvələnəcəyini təsdiqləyir: 

Həsrət yaĢı hər ləhzə qılır bənzimizi saz, 

Bu pərdədə kim, nəsnə bizə olmadı dəmsaz. 

“ÜĢĢaq” meyindən qılalı iĢrət-i “Novruz”, 

Ta “Rast” gələ çəng-i “Hüseyni”də sərəfraz. 

“Zəngulə”sifət nalə qılam zar “Segah”a, 

Çün əzm-i “Hicaz” eyləyə məhbub-i xoĢavaz [5, 73]. 
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Nəsimi elə sözün özünü də fikirlərin, duyğuların zahirinə çəkilmiĢ pərdə, 

baĢlanğıcların baĢlanğıcı, özü özünə tərcüman olan mahiyyət daĢıyıcısı hesab 

edirdi: 

Nazil ü mənzil anla kim, birdir, 

Kəndi kənduyə tərcümandır söz. 

Əql-i küll ərĢ ü kürsi, lövh ü qələm, 

Çar ünsür, nöh asimandır söz [5, 321]. 

Fəqət Nəsimidə “pərdə”, yeri düĢdükcə, elə hamımızın iĢlətdiyi idiomatik mənalar 

da daĢıyır. 

Aradan rəsmiyyəti qaldırmaq mənasında “pərdə götürməyi” mətnə belə calaq 

edir: 

 

Gül kimi gülə-gülə gəl aradan pərdə götür, 

Ki üzün görməginə dide-yi giryan susadı [5,109]. 

“Pərdədən çıxarmaq”, yəni faĢ etmək anlamında isə bu cür: 

Cəmalin fitnəsi tutdu cəhanı, 

Çıxardı pərdədən raz-i nihanı [5,110] 

AĢıq-aĢkar görmək mənasında “pərdəsiz görmək” misrada belə yer alır: 

Xəyalı sevdigim yarın gözümdən gərçi ayrılmaz, 

Camalın pərdəsiz görmək dilər açıqbəsər könlüm [5, 137]. 

Və ya: 

Çıxdı məğribdən GünəĢ, kəĢf etdi eĢqin rəmzini, 

Pərdəsi açıldı hüsnün, dilbər oldu aĢikar [5, 191]. 

Gözə görünmək, adam arasına çıxmaq anlamını pərdə belə yaradır: 
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Ey gül-i xəndan, axır pərdədən çıx qönçətək, 

Kim məni Ģövqündə məcruh eylədi xar, üĢtə gör [5, 291]. 

“Bütün pərdələrdə çalınmaq” deyimi ilə Nəsimi “məĢhur olmaq” anlamını ifadə 

edir: 

Qamu yerlərdə bulundum, qamu sözlərdə bilindim, 

Qamu pərdədə çalındım, bu ulu bəyanə gəldim [5, 644]. 

“Pərdə içində olmaq” – sirr, rəmz daĢımaq mənasını Nəsimi musiqinin müəyyən 

pərdələrdə çalınıb-oxunarkən ifa edildiyi pərdələrdən savayı daxilindəki pərdənin 

içərisində də baĢqa əsrarın nihan olduğuna aid edir. Və bu məqamda 

muğamların bəlli adlarının lüğəvi mənasını öz mətləbini ifadə etməyə vasitə kimi 

götürür. Yəni “Nəva”, “ÜĢĢaq”, “Büzürg”, “ġəhnaz” bir tərəfdən məlum muğam 

terminolojisidirsə, digər yandan daĢıdıqları “ah-nalə”, “sevənlər”, “böyük”, 

“mülayim, xoĢqılıq” mənaları ilə Ģairə musiqidən öz fəlsəfi mətləblərinin izharına 

keçmək üçün münasib körpüyə dönür. 

ġeir boyuncz beyt-beyt irəlilədikcə anlayırsan ki, burada musiqi də, vəsf edilən 

dilbər də, əslində, rəmzdir, əlamətdir və əsl məqsədin, əsas hədəfin nədən ibarət 

olduğunu bilmək, pərdə ardındakına vaqif olmaqçün, Ģairin öz diliylə desək, onun 

“könül babından” (ürək qapısından) içəri keçə bilmək qabiliyyəti lazımdır: 

Pərdə içində çalınır bu saz, 

Ki edər eĢq “Nəva”sın ağaz. 

Kim nəvayi qılır çü bu “ÜĢĢaq”, 

“Büzürg”ün nəğməsin dutar bu “ġəhnaz”. 

Arif anlar bu nəğmənin rəmzin, 

AĢina olmayanə vermədi raz. 

...Dilbərin hüsnünə niqab nədir? 

Zatinə pərde-yi hicab nədir? 

Rəf edər bu hicabı kim ki bilir 

Könlümün Kəbəsində bab nədir [5, 555-556]. 
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“Pərdə” Azərbaycan dilindəki çoxlu mənaları olan sözlərdəndir. Akademik nəĢr 

olan “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə “pərdə” sözü ilə bağlı bir sıra məna 

zənginlikləri haqda məĢhur ədəbi əsərlərdən örnəklər gətirilməklə müfəssəl bilgi 

verilsə də [1, 593-595), həqiqətdə “pərdə”nin dilimizdə daha bol çalarları var ki, 

“Lüğət” onların əlavəsi ilə daha da mükəmməlləĢə bilər. 

Ən nəqdi, elə həmin “Lüğət”də əksini tapmamıĢ məna çalarlarından bir neçəsi 

Nəsimi “Divan”ındadır. 

Lakin dairə bu sadalananlarla hələ qapanmır və “pərdə”nin danıĢığımızda, 

ədəbiyyatımızda da baĢqa anlamlı xeyli törəmələri, budaqları müĢahidə 

edilməkdədir. 

Öz müstəqim mənaları ilə yanaĢı, “zil pərdəyə qalxmaq” – qəlizləĢdirmək, 

vəziyyəti kəskinləĢdirmək, “pərdə-pərdə gəziĢmək” – diqqətlə təfərrüatlara 

varmaq, çözələmək, “pərdədə saxlanmaq” – gizlədilmək, “pərdələmək” – ört-

basdır etmək mənalarına malikdir. 

Həmçinin “pərdə qalxır” birbaĢa səhnəyə Ģamilsə də, “nəyinsə üzərindən 

pərdənin qalxması” artıq hansısa gizlinlərin açılması, “pərdə düĢdü” deyimi yerinə 

görə “hər Ģey bitdi”, “pərdə bağlanmamıĢdan nəsə etmək” ifadəsi isə iĢ-iĢdən 

keçməmiĢ, axır-axırda hansısa addımı atmaq mənalarını verir. 

“Pərdəli dolanmaq” – incə rəftar, həyalı davranıĢdır, “pərdəni yırtmaq” – ifĢa 

etmək, açıb-ağartmaq kimi anlaĢılır, “pərdəni aradan götürmək” – gözlənilməli 

olan ədəb ölçülərindən kənar çıxmaq, ehtiramın, abırın riayət etdiyin ölçülərindən 

vaz keçməkdirsə, “pərdə saxlamaq” – həya gözləmək, əxlaqlı davranıĢ, nəzakətli 

rəftar məntiqini çatdırır. 

Pərdə həm də özünü iĢ görən kimi göstərmək, saxtakarlıq etmək, aldatmaq 

anlamı verir: “Gözdən pərdə asmaq”. 

Çoxqanadlı, çoxbudaqlı, çoxanlamlı pərdədə həmiĢə sirr var. Yalnız pərdənin 

ardı deyil, məhz pərdənin özü də sirr daĢıyıcısıdır. Çünki pərdə yalnız bəlli olanı 

gizlətmir, həm də məlum olanı örtməklə ona bir mübhəmlik verir və sanki 

təsəvvürü imtahana çəkir, təxəyyülü cırnadır ki, diqqətlə, zənlə bax, bəlkə, 

pərdənin ardında məlum olanın məlum olmayan tərəflərini də görə bildin. 
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“Pərdə” məfhumu hətta bir sıra xalqların əsatirlərində də əksini tapıb. ÇuvaĢ 

mifologiyasına görə, dünyanın kənarında üstü deĢik-deĢik pərdə asılıb və 

ulduzlar, Ay həmin dəliklərdən görsənir. 

Siyasətdəki oturuĢmuĢ “dəmir pərdə” (Iron Curtten) deyimi təcrid anlamı verirsə 

(bəziləri bu ifadənin siyasi dövriyyəyə ilk dəfə 1946-cı ilin martında Ġngiltərənin 

BaĢ naziri Uinston Çörçill tərəfindən gətirildiyini güman etsə də, əslində, həmin 

sözü ilk dəfə 1914-cü ildə Birinci Dünya Müharibəsi dönəmində Belçika kraliçası 

Yelizaveta dilə gətirib), ədəbiyyatdakı pərdə əksinə, lap əvvəldən ayırmaqdan 

çox cəlbə, insanı pərdə ardındakıları görməyə daha çox maraq göstərməyə təhrik 

etməkçün düĢünülüb. 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatının tədqiqinə ömür sərf etmiĢ R.Azadə “Nəsimi 

Ģeirində insan, gözəllik və məhəbbət vəhdətdədir” adlı araĢdırmasında Ģairin 

yaradıcılığındakı estetik prinsiplərin və poetik incəliklərin vacib bir cəhətinə diqqət 

yönəldir: “Onun əsərlərində tərənnüm etdiyi... mücərrəd bir kölgə deyil, həyatın, 

real insanın Ģair tərəfindən ucaldılan bədii portretidir” [6, 159]. 

Və davam edir: “Gözəlliyi dərk etmək böyük nemətdir. Bu isə hər nakəsə və 

naĢıya nəsib olan səadət deyildir [6, 162]. 

Niyə? Səbəb sadədir – çünki səninlə gözəllik arasında həmiĢə lap ən zərif də 

olsa bir pərdə mövcuddur ki, hər Ģeyi olduğu kimi görməyə tam imkan vermir. 

Nəsiminin obraz-sözlərinin hər birinin, o sıradan “pərdə”nin də ayrıca tədqiqə 

ehtiyacı var və yalnız belə səmtlənmiĢ araĢdırma nəticəsində onun düĢüncə və 

hislər aləmini dolğunluğu və gerçəkliyi ilə qavramaq mümkündür. Həmin obraz, 

rəmz kəlmələrdən biri – “pərdə” üzərindən pərdəni qaldırmağa cəhd edək. 

Nəsimi o qənaətdədir ki, pərdənin çəkilməsi hələ görmək üçün tam imkan 

yarandığı demək deyil. Çünki inkarçı, mahiyyətə varmaq istəməyən kəs pərdə 

açılsa da, görməməyində davam edə bilər. Yəni pərdə, əslində, Nəsimidə əyani 

pərdə tox, elə ruhun gözünü tutan içəridəki, könüldəki pərdədir: 

 

Yüzüni bipərdə görmək istərəm daim, vəli, 

Münkirin görməz özü, çün kəĢf-i əsrar istəməz [5, 65]. 
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Yəni sirləri kəĢf etmək istəyi sənin qəlbində yoxdursa, pərdə açıq qaldı, ya 

qapalı, – vəziyyət dəyiĢməz. Əsas olan çöldəki yox, içəridəki pərdədir, onun 

sənin nəzərin qarĢısında yox olmasıdır. Sənin baxıĢların o pərdəni dəlib keçə 

bilmirsə, görülməli olanı görəcəyinə də ümid bəsləməyə dəyməz. 

Nəsimi Allahı da bir PƏRDƏÇĠ sayır və yer üzündə olan nə varsa, onlara məhz 

Xaliqin pərdə çəkməsi, arxadakını görmək qabiliyyətinin isə bəsirətlilərə xas 

olması inamındadır: 

 

Pərdə çəkmiĢ ara yerdə pərdədar, 

Pərdə içindən, bəri bax, gör nə var. 

Adəmi gör, adəmi bil, adəmi, 

Adəmin əsrarını bilməz dəvar [5, 586]. 

 

Abid olmağın, bəsirətli olmağın yolusa pərdəlini pərdəsiz görə bilmək 

istedadında, daha dəqiqi, pərdəsiz görməyə can atmaq Ģövqündədir: 

Pərdəsiz məbudini gör, abid ol, 

Olma Ģeytan, gəl türabə, sacid ol! 

Cənnəti baqi, nəim-i xalid ol, 

Keç ikilikdən, əliftək vahid ol [5, 597]. 

Amma bütün pərdələrin götürüləcəyi bir açıqlıq dəmi, HƏQĠQƏT ANI da var. 

Bütün pərdələri “Pərdədar” – Pərdə Sahibi Özü silib aparacaq. Bir an gələcək ki, 

O Özü pərdəsiz əyan olacaq. Və həmin an sonun baĢlanğıcına çevriləcək: 

Həq-təala pərdəsiz oldu əyan, 

Sur uruldu, sur-i Ġsrafil oyan! 

Ey üzün həqdən otuz iki niĢan, 

Müshəfin əsrarını qıldı əyan [5, 604]. 
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Nəsiminin pərdəli və pərdəsiz, birbaĢa və dolayı sözünün fərqini ən əyani ortaya 

qoyan bariz nümunə onun “Kəpənək” rədifli Ģeirləridir. Bu qoĢqulardan biri Ģairin 

türkcə, digəri farsca “Divan”ındadır. 

Farscadakı Ģeirində kəpənək – yapıncı dünyəvi mənada, elə gerçək bürüncək 

kimi təqdim olunur və Nəsimi hətta bu yapıncı ona veriləndən sonra soyuqdan 

daha əziyyət çəkməyəcəyindən məmnunluğunu da bildirir: 

Çəkəli əynimə bu sikke-yi mərdan kəpənək, 

Biləcək qıldı mənim dərdimə dərman kəpənək. 

...Kəpənək geymiĢəm, əndiĢədən azad olubam, 

ÜĢümək müĢkülüni eylədi asan kəpənək [5, 117]. 

Farscadakı “kəpənəkli” Ģeirdəsə ab-hava baĢqadır. Sufilərin özlərini qorumaq 

üçün əməl etdikləri bəlli vərdiĢlərdən, rəsmlərindən (qaydalardan) biri dərin 

konspirasiya, çevik uyğunlaĢma olmuĢdur. Onlar təqiyyə – zahiri qorunma 

məqsədilə hər hansı məzhəbin, ya təriqətin aparıcı, ya hökmran mövqe tutduğu 

məkanda yaĢamalı olduqları təqdirdə üzdən özlərini həmin məzhəb və təriqətlərə 

bağlı olan kimi göstərməyə çalıĢmalıydılar. Geyim atributları da bu 

uyğunlaĢmanın gözəgörünən əlamətlərindən idi. 

دد دد دد ددددد دد دد دددد  دددد د

 ددد ددد ددد دد ددد دد دد دددد

 ددددد دد دددد دددد ددد دددددد

 دد دد دددد دد ددد ددددد دد دد دددد

 د د دد دددددد د دددددددد ددد

 ددد ددد دد دد ددد ددددد دد دد دددد

 ددد دد دد ددد ددد دد دددد دددد ددد

نک پ ته ام در ک اف ور خدا ی که من ن  زان

[9, 32]. 

(Mən kəpənəkdə – yapıncıda səninlə görüĢün dövlətini tapandan bəri 

Yapıncının mənə Allahın lütfkar nəzəri olduğunu da anladım. 

Mən yapıncıda nə istəyirdimsə, onu da tapdım, 

Sən nə biləsən ki, mən yapıncıda nə tapmıĢam. 



“Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. II e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

236 

Mən yapıncı geyinmiĢəm və baĢqa tayfalardanam, 

Bu Ģərəf mənə yetər ki, yapıncı ilə səni tapdım. 

Yapıncı geyinməyi, ey xacə, mənə nöqsan tutma, 

Çünki mən yapıncıda Allahın nurunu tapmıĢam). 

 

Təriqətlərin tərkidünyalığa mail qanadlarında Yer üzünün naz-nemətlərindən 

imtina, gözütoxluq, azaqanelik, dünya məĢəqqətlərinə dözümlülük könüllü riayət 

edilən Ģərtlər idi. Xüsusi emal edilməmiĢ, eləcə kobud dəridən (suf) hazırlanan, 

libas əvəzinə istifadə edilən, sadəcə bədəni örtən, həm də gecələrdə döĢəyə, 

yorğana çevrilə bilən xirqə geydiklərinə görə təsəvvüf əhlinin “sufi” adlanması 

məlum söhbətdir. 

Nəsimi bu farsca Ģeirində kəpənək – yapıncı geyərək məhz belə geyinmək adəti 

olan təriqətin ardıcıllarına qovuĢmasına görə onu qınaya biləcək əski əqidə 

yoldaĢlarına açıqca söyləyir ki, bəlkə də, bu cərəyan bizim indiyəcən ardınca 

getdiyimiz xətdən daha mükəmməldir. Çünki mən burada axtardığımı tapmıĢam. 

Onun axtardığı isə kəpənəkdə – yapıncıda, yəni əslində pərdə olanda deyil, belə 

geyim forması seçmiĢ təriqətin önündə gedən və mürĢid deyərək tapdığı, kəĢf 

etdiyi, seçdiyi, sevdiyi insanmıĢ. 

 

Kimdir bu insan? 

Həmin ismi də Nəsimi dəqiqliyi ilə bəyan edib. 

Bu Ģəxs Fəzlullah Nəimidir: 

 

 

دد دددد  ددد ددددد دددد ددد دد دد د

 ددد د دددد د ددد ددددد دد دددد

[5, 32]. 
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(Fəzlullah Nəsimini kəpənəkgeyinənə çevirdiyindən, 

Mən onda (kəpənəkdə – bir az da konkretləĢdirsək, kəpənəkdə rəmzləĢmiĢ 

təriqətdə, baĢqa sözlə, hürufilikdə, nəimiçilikdə – R.H.) həm cənnəti, həm huri və 

qılmanı tapdım). 

Nəsimi araĢdırıcısı, türkiyəli alim Hüseyn Ayan vaxtilə Nəsimi–Nəimi 

münasibətlərini izləyərkən Fəzlullahın ġirvana, Teymurləngin oğlu MiranĢaha 

sığınmaq məqsədilə gəldiyi dönəmdə Nəsiminin də hürufiliyə qatıldığını, 

Ġmadəddinin əvvəlki Ģeirləri ilə bu dövrdə və həmin dövrdən sonrakı Ģeirlərini qəti 

Ģəkildə ayırıb fərqləndirmək müĢkül görünsə də, hər halda gənc söz ustadında 

əhəmiyyətli düĢüncə dəyiĢikliyinin bu dönəmdən baĢladığını haqlı olaraq fərz 

edirdi [2, 69]. 

Gerçək tarixi kontekstdən, bu cərəyanlardan, təriqət Ģeirinin xüsusiyyətlərindən 

qədərincə xəbəri olmayan bəzi araĢdırıcıların kəpənəyə – yapıncıya sürrealist 

yanaĢmaları, təxəyyül uçuĢlarında ifrata vararaq kəpənəyə – yapıncıya həqiqətlə 

bağlantısı olmayan mənalar qoĢmaq və Nəsiminin ağlına belə gəlməyəcək 

nələrisə müasir düĢüncə ilə onun boynuna qoymaq cəhdləri qəbuledilməzdir. 

VIII yüzildən etibarən yaranıb inkiĢaf etməyə üz qoyan, getdikcə daha çox qol-

qanad açaraq bütün müsəlman ġərqini əhatə edən fəlsəfi-dini cərəyanların, 

çeĢidli təriqətlərin, demək olar ki, hamısına lap baĢlanğıcdan müəyyən qapalılıq, 

məxfilik, ifadə tərzində pərdəlilik, üstüörtülük xas idisə, artıq IX yüzildə fəlsəfi 

mühitdə bunun sanki tam əksi olan ayrı bir istiqamət, məxsusi janr da yayılmağa 

baĢlayır. 

“ġəhtiyyat” (pərdəsiz fikir söyləmək) adlanan bu janr ya sırf müstəqil fəlsəfi-dini 

qənaətlərdən ibarət olan, ya da hansısa mürəkkəb risalələri, söyləyiĢləri yozaraq, 

sadələĢdirərək anladan ədəbi-elmi nəsr abidələrinə verilən ünvan idi. 

Bəzən “ġəthlər”in özlərinə də Ģəthlər qələmə alınırdı. 

Həllac Mənsur, Cüneyd Bağdadi, Bayəzid Bəstami, ġeyx Əbu Səid və bir çox 

baĢqa mütəsəvviflərin Ģəthləri məĢhurdur [8, 242, 255, 262]. 

Misralarına dalacağımız 600 yaĢlı bu iki müxtəlif bədii lövhəni bənzər edən ilk 

əlamət odur ki, ikisində də “pərdə” var. Amma birinci “pərdəli” parça pərdəsizdir, 

açıqdır, bütün cizgiləriylə aydınca seyr edilən bir əlvan mənzərədir ki, göz 
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önündə ilk baharın əlvan rəngləriylə, ətirləriylə, saflığıyla insanı məftun edən 

Ģəklini çəkir: 

Bahar oldu vü açıldı üzündən pərdə gülzarın, 

ĠriĢdi qönçənin dövrü, zamanı qalmadı xarın. 

...Bu gün bazar edən gülĢən səməndən, lalə vü güldən, 

Qənimət gör ki, beĢ gündür tamaĢası bu bazarın [5, 414-415]. 

Ġkinci “pərdəli” parça isə bir neçə qat pərdəlidir və bu zirehi yırtaraq o mətnin 

cövhərinə nüfuz edə bilmək, mətləbi örtüksüz anlamaqçün həmin üst-üstə 

pərdələri birər-birər qaldıra bilmək bacarığı gərəkdir. 

XXI əsrin sıravi oxucusu üçün kənar kömək olmazsa, o pərdələri qaldırmaq və 

ardındakıları görmək mümkünsüzdür: 

 

Küntə-kənzin pərdəsindən “qafir üz-zənb” oldu faĢ, 

Zahid istiğfarə gəldi, hər dəm aydır: – Ya Ğəfur. 

Alim ül-qeybin Vücudi Kainatın eynidir, 

Ey Ģəhadətdən xəbərsiz, caəna youmünnü Ģur [5, 508]. 

 

“Hədis-i qüdsi” “Küntə kənzin” (“Mən bir Xəzinə idim”) deyimini Allaha aid edir. 

Yəni Pərvərdigar Özünün gizli bir Xəzinə olduğunu, lakin nihan qalmayaraq 

tanınmaq istədiyini, buna görə də Ona tapınacaq insanları yaratdığını söyləmiĢ. 

Nəsimi bu beytində təsdiqləyir ki, gizli Xəzinə olmağın pünhan pərdəsindən “Ğafir 

üz-zənb” (“Günahları bağıĢlayan Allah”) üzə çıxdı. 

Zahid tövbəyə gələrək hər an “Ya Ğəfur” (“Ey bağıĢlayan Allah!”) deyə 

yalvarmağa baĢladı. 

“Alim ül-qeyb” (“Qeybin Bilicisinin, Gələcəkdən xəbərverənin”, yəni Allahın) 

Vücudu elə Kainat deməkdir. Yəni kosmosda nə varsa, hər Ģey Allahın eynidir. 

Ey Ģəhadətdən xəbərsiz olan, yəni sən ey Ġslamın əsas düsturu sayılan və bu 

dinin iki baĢlıca ehkamını özündə əks etdirən (“Allahdan baĢqa ilah yoxdur və 

Məhəmməd onun elçisidir”) kəlme-yi Ģəhadəti bilməyən kəs, anla ki, sənin üçün 
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də axır zaman – “Caəna youmünnü Ģur” (“Bizimçün Qiyamət günü yetiĢdi”) 

söyləyəcəyin gün gələcək. 

“Quran” ibarələri ilə naxıĢlanmıĢ son dörd misrada nə deyildiyi haqda, heç 

olmazsa, ümumi Ģəkildə müəyyən təsəvvür yaransın deyə bu qısa aydınlatma ilə 

kifayətlənirik. Lakin qoĢa beytin yetərincə qavranıla, dərk edilə bilməsi üçün 

izahın hələ xeyli geniĢlənməsi də mümkündür (və hətta zəruridir). 

Daha əvvəlki, yaz nəfəsli o sadədən-sadə parçanı da, bu xeyli qəliz və çağdaĢ 

insana laübalı gələn ikinci Ģeir tikəsini də eyni beyin və qəlb doğurub, hər ikisinin 

müəllifi eyni adamdır – Seyid Ġmadəddin Nəsimi! 

O Nəsimi ki özünə həm də belə qiymət verirdi: 

 

Həm fəqirəm, həm dilənçi, həm məlik, həm padĢah, 

Həm mənəm ustad-i sənət, həm anın muzduriyəm [5, 420]. 

 

Əsl Nəsimi elə budur!Bizə qəlbimizdəki Allahı göstərən, Allahı bizə özümüz 

qədər yaxınlaĢdıran və Ġnsanı ülviləĢdirərək Ġlahi mərtəbəyə ucaldan möhtəĢəm 

mənəvi güc yiyəsi! 

Sözün həm nökəri, muzduru, xidmətçisi, həm də ustadı, hakimi, padĢahı! 

Pərdəli və pərdəsiz Nəsimi! 

Ən pərdəsiz anında da pərdə ardından boylanan Söz Sehrkarı! 

 

QAYNAQLAR: 
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Qüdsiyyə Qəmbərova,  

 AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik Ġnstitutunun aparıcı elmi iĢçisi, 

 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

NƏSĠMĠ ġEĠRINDƏ SÖZÜN HĠKMƏTLƏRĠ 

 

Nəsimi sözü bir canlı varlıq kimi qəbul edib, onun kamil bədii tərifini verib. ġairin 

yaradıcılığında sözün yaranıĢından baĢlayaraq əbədiyyət qazanmasına qədərki 

mərhələləri sistemli Ģəkildə canlandırılıb. Nəsiminin Ģeirlərində bu fəlsəfi prosesin 

istiqaməti də bir ardıcıllıqla gedir: 1) Sözün yaranıĢı, 2) Sözün qiymətinin dərk 

olunması, 3) Sənətkarın sözə münasibəti, 4) Sözün məqsədi, 5) Sözün Ģeirə 

çevrilməsi, 6) ġairlik istedadı, 7) ġairin mükafatı. Dünya sivilizasiyası tarixində 

möcüzəvi maddi-mədəniyyət nümunələri olduğu kimi, mənəviyyat abidələri də 

mövcuddur. Əsl həqiqətdə isə ġərq aləmi hər iki mədəniyyətin əzəli və əbədi 

Vətənidir. 

Sözün bu məqamında professor Samət Əlizadənin nurlu xatirəsini dərin 

ehtiramla yad edərək, onun Nəsimi möcüzəsinə verdiyi zəngin dəyərlərdən birini 

nümunə gətirək: “XIV əsrin böyük Azərbaycan Ģairi Nəsiminin sənət dünyası ilə 

üz-üzə durarkən özünü ümman kimi dərin idrakın və səma kimi zəngin xəyalın 

vəhdətindən yaranmıĢ sehrli bir məbədin astanasında hiss edirsən”. 

Bəli, ġərqin söz dahiləri söz sarayları, söz məbədləri, söz qəsrləri ucaltmıĢlar. 

Sözdən imarət quran Ģairlər sırasında gözümüz önündə hələ ki, ġeyx Nizamidən 

sonra Seyid Nəsiminin əzəməti canlanır. Bu fikir Ģairin istər sözə xüsusi qəzəl 

həsr etməsində, istərsə də söz barədə dürlü hikmətlər söyləməsində özünü 

təsdiq edir. 

Nəsimi sözə ən əvvəl alim, sonra isə Ģair mövqeyindən yanaĢır. ġairin nəzərində 

sözün elmi tutumu onun bədii qiymətini müəyyən edir. 
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Nəsimi sözü, hər Ģeydən əvvəl, Ulu Tanrının hökmünə bağlayır: 

 

Söyləyən həqdir mənim dilimdə hərdəm, yoxsa mən, 

Çar ənasirdən mürəkkəb bilisani-əbkəməm. 

 

Nəsimidə söz anlayıĢı dilə bərabər tutulur – həm ünsiyyət vasitəsi, fikrin ifadə 

forması kimi dil mənasını, həm də milli-mənəvi sərvətlərin ən alisi və baqisi 

məzmununu daĢıyır. 

Bəs Tanrı hökmü olan sözə Ģair necə müraciət edir? 

Nəsimiyə görə, söz candır, aliyü-asimanməkandır, könüldə kandır, xaliqi-

cahandır, kəndi-kənduyə tərcümandır, ərĢi-kürsidir, lövhü-qələmdir, çar üsnürdür, 

nöh asimandır, zahiri-batindir, əvvəlü-axirdir, aĢkaravü həm nihandır, üquli nəsəb 

edən isbatdır, Ġsiyi-pakdır, ədəmi-Əhməd, Mehdiyi-Sahibüzzəmandır, fəzli-

qeybdandır, bigirandır, qabili-kimyadır, möcüzədir, incədən incədir, xoĢ 

nəsihətdir, dəryayi-mühitü-kövni məkandır, cümlə Qurandır, ruhi-Qüdsdür və s. 

Bir sözlə, söz dünyanın yaranıĢ səbəbi, bəĢəriyyətin haqqı bəyan etmə 

vasitəsidir: 

 

Əlfazi-Nəsimi gör nə candır, 

Dəryayi-mühitini – kövnü-kandır. 

 

Yaxud: 
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Həqdən gələn kəlamın möcüzdür, ey Nəsimi, 

Sənsən ki, küntü- kənzin əsrarinə bəyansan. 

 

Sözü söyləyən də insandır, dinləyən də. Bu mənada insanın dərketmə səviyyəsi 

Ģair üçün çox əhəmiyyətlidir: 

 

Ey Nəsimi, gövhəri xərc eyləmə, 

Olmayınca müĢtəri cananımız. 

 

Nəsimiyə görə, Ģairin daxili dünyasını yalnız canan ola biləcək insan duyub dərk 

edə bilər. Nadanlar və cahillər qiymətli sözün qədrini bilməz: 

 

Ey Nəsimi, satmagil sən cahilə dürri-ədən, 

Cahili-nadan nə bilsin qiyməti-dürdanəyi. 

 

ġair öz ideyasını ariflərin simasında gerçəkləĢdirəcəyinə inanır: 

 

Qulağı arifin ta kim, Nəsiminin sözün dinlər, 

Sədəf tək inculər ağzı dolar dür-Ģahivarindən 
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Əlbəttə, qiymətli sözün sahibi olmaq ulu yaradanın öz bəndəsinə ən böyük 

hədiyyəsidir. ġair Tanrının ona bəxĢ etdiyi bu istedada görə daim Ģükür edir: 

 

ġükr edərəm ilahimə hər nəfəs, ey Nəsimi kim, 

Əhli-kəmalə məntiqin zəhməti-zülcəlalidir. 

 

Nəsimi bu ilahi töhfəni Allahın ağıl sahiblərinə böyük rəhməti kimi qəbul edir. 

ġairin düĢüncəsində özünü yaxĢı anlayıb dərk edə bilməyənlər hikmətli sözün 

qiymətini bilməzlər: 

 

Kim ki, bilməz özünü, bilməyə pirlər sözünü, 

Kəndisin anlamayan bilmədi hər kar nədir. 

 

Dahi Ģair həm də söz əhlinə qarĢı diqqət və hörmət etməyin xoĢ nəticəsini 

insanlara izah edir: 

 

Qafil olma-dillər söhbətindən bir zaman, 

Əhli-dillər söhbətindən Ģöleyi-iman bitər. 

 

Sözsüz ki, bu nəsihətin bir səbəbi olmuĢdur. Ətrafında həqiqi arif insanların 

olmaması Ģairi çox incəliklə gileylənməyə vadar etmiĢdir: 
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Arifi-həq istərəm söz tanıya aləmdə kim, 

Söylərəm məqsudimi, ta ol verə gerçək cavab. 

 

Görünür ki, yüzlərlə sualı müqabilində alacağı bir düzgün cavabın həsrəti Ģairi 

çox intizarda qoymuĢdur. Bu biganəlikdən qurtarmağın çıxıĢ yolunu mübariz Ģair 

özü tapır: 

 

Dur, Nəsimi, sözünü töhfə üçün bəhrə ilət 

Kim onun diqqətinə dürr ilə mərcan susadı. 

 

Nəsimi sözə və Ģeirə əvvəlcə etik, sonra estetik istiqamətlərdən yanaĢır. Bu 

məsələdə də bir fəlsəfi qanunauyğunluq var. Çünki söz, Ģeir yalnız əxlaqı 

formalaĢdırdıqdan sonra estetik zövq mənbəyi ola bilər. ġeir yalnız kamillik 

qazanmıĢ arif insanlara zövq-səfa bağıĢlayar. 

ġeir son nəticədə mükəmməl zövqlü və ali əxlaqlı insan yetiĢdirir. Bu böyük 

məqsədə nail olmaq yolu isə təhsildən, savadlanmadan keçir: 

 

Çün qirü-qarın qiymətin mənidə bildin kim nədir, 

Kafurə döndü qarımız, həm ənbər oldu qirimiz. 
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Beytdə qirü-qar qara-ağ, baĢqa sözlə, yazı-pozu, savad kimi anlaĢılır. Xalq 

arasında indi də qara-qura, cızma-qara kimi sözlər savad mənası bildirir. Nəsimi 

öz dövründə Ģeirin – sözün əbədi həyat gücünü insanlara anladır: 

 

Ey Nəsimi, abi-kövsərdir məgər nitqində kim, 

Hər kim içər ol Ģərabı, məsti-cavidan olur. 

 

Nəsimi həqiqət aĢiqi olduğundandır ki, Ģeirlərində haqq sözü, həqiqəti daim 

tərənnüm və təbliğ etmiĢdir: 

 

Həq sözün gör ki, necə dürdanədir, 

Həq sözünü bilməyənlər da nədir?! 

Cahili-nadan nə bilsin danə, dür 

Danəyi dana bilir kim danədir. 

 

Sənətkarın düĢüncəsində həq söz həm də doğru söz deməkdir: 

 

Doğru söz doğrar həsudun bağrını, Ģol mənidən 

Münkirə oldu Nəsiminin kəlami Zülfiqar 

 

Nəsimi doğru söz haqqındakı fikirlərini bu gün aforizm səviyyəsində qəbul edilən 

bir beyti ilə vurğulayır: 
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Həccə doğru varmayan hacı deyil, 

Doğru söz doğrulara acı deyil. 

 

Nəsiminin söz dünyası Kəbəyə bərabərindədir. Kəbəyə daxil olmaq hər hacıya 

qismət olmadığı kimi, Nəsimi Ģeirinin daxili aləminə nüfuz etmək də hər kəsin 

nəsibi deyil. 

 

Kəbənin ehramına irməz hacının dəgməsi 

Cizginir dər girdinə sürtər üzünü taĢinə. 

 

Bəli, sözün məskən saldığı dil Kəbəsini (ürək Kəbəsini) ziyarətə müvəffəq 

olanların muradı hasil olur: 

 

Ey Nəsimi, hər kim ol dil Kəbəsin qıldı təvaf, 

Ġrdi məqsudi-muradə, vasili dilxahdır. 

 

ġairə görə, Ulu Tanrı insana söz demək qüdrətini öz sevgisindən bəxĢ edib. 

Ġnsan bu qiymətli töhfənin qarĢısında bir bəndə Ģükranlığı və sədaqəti ilə bu ulu 

eĢqin sirrini bəyan etmək istəyir. Lakin buna dəryalar mürəkkəb, ağaclar qələm, 

fələyin tası dəvat (mürəkkəbqabı) olsa da yetməz. Dahi Ģair qədim ġərq 

nağıllarında tez-tez iĢlədilən bu məĢhur mübaliğəni klassik Ģeirə də gətirir: 

Fikir edərəm ki, yazayım zərrəcə eĢq sirrini, 

Bəhr midad, ağac qələm, tasi-fələk dəvat olur. 
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Səbəbsiz deyil ki, bütün klassik ġərq ədəbiyyatını yaradan sənətkarlar söz 

demək üçün böyük və qadir Allahdan bu qüdrəti əsirgəməməyi diləyir: 

Nöqtəyi-sirri ilahi bismillahdır, 

Kim ki bilməz bu sirri, müĢriki-gümrahdır. 

Nəsiminin Ģeirlərində Allahın inayəti ilə sözün Ģeirə çevrilmə prosesini də izləmək 

mümkündür. ġair Ģeirin yaranma “texnologiyasını” bir “mühəndis” kimi Ģərh edir: 

Dilimdən irdi, qələmdən töküldü kağıza dürr, 

Dirildi cümlə lətayif, cəvahir oldu səbat. 

ġairin yaradıcılığında doğma dilin tələbinə müvafiq Ģeir vəzni seçmək yolu da 

bədii dillə əks olunur: 

KəĢf oldu sirr xali-xəttindən Nəsimiyə, 

Elmül-əruz içində məfailü-failat. 

Nəsimi Ģeirin pak və müqəddəsliyini oxucusuna çatdırmaqla yanaĢı, onun xalqını 

ayıq saxlamaq üçün bir vasitə olmasını bəyan edir: 

Ruhi-qüdsidir Nəsiminin həqiqət sözləri, 

Gər Məsiha tək diriysən, yatma ki, çalındı sur. 

Dahi Ģair öz simasında hər kəsi düĢündürən “ġair necə olmalıdır?” sualına bir 

aydınlıq gətirir: 

Çünki Nəsimi sözlərin əhli-məani yey bilür, 

Kim bu təriqi-məniyi bilmədi, bilmədi lüğət. 

Nəsimi sözü abi-həyat hesab edərək onu içməyənlərin əbədi zülmətdə 

qalacaqlarını da dilə gətirir: 
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Ey Nəsimi, sözündür abi-həyat, 

Ġçməyən anı qaldı fizzülmat. 

ġairin özünün də qeyd etdiyi kimi, Xızırın əbədi ömrü qismət olmuĢ Nəsiminin 

Ģeirlərində bu gün müasir oxucu “Bəs Ģairin mükafatı nədir?” sualına cavab 

axtarır: 

Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün, 

Övkənallah ki, Ģahi-kiĢvərsən. 

Yaxud: 

Ey Nəsimi, həq Süleyman mülkünü verdi sana, 

Həq sözün min Asəfi-sahibi və əzarətdir bu gün. 

Sözü müqabilində Ģairin qazancı yalnız söz dünyasının Ģahlıq taxtıdır. Görünür 

ki, Nəsiminin gəldiyi qənaət zaman keçdikdən sonra böyük Füzuliyə yeni ideya 

vermiĢ və onun məĢhur “PadiĢahi-mülk” qitəsinin mövzusuna çevrilmiĢdir. Ölkə 

Ģahlığı əbədi olmasa da, söz mülkünün padĢahlığı daimidir. Bu məsələdə də bir 

fəlsəfi qanunauyğunluq var ki, maddiyyat fani, mənəviyyat əbədidir. 

Söz Nəsimi yaradıcılığında ilahi məqamından enib bəĢərin ən qiymətli bəzəyinə 

çevrilir. Səbəbsiz deyildir ki, insanın ən yüksək qiyməti də onun sözü ilə ölçülür. 
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