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Türkiyənin şifahi və yazılı ədəbiyyatı öz mənşəyinə görə
çox qədim tarixə, zəngin yaradıcılıq irsinə malikdir, xalqın
mənəvi və mədəni aləminin zənginləşməsində, sosial-ictimai
mübarizəsinin izlənməsində, gənc nəslin təlim və tərbiyə
sində, yeni insanın formalaşmasmada mühüm rol oyna
mışdır.
Türkiyə ədəbiyyatı sovet dönəmində təkcə Bakı Dövlət
Universitetinin (keçmiş ADU) Şərqşünaslıq fakültəsində
tədris edilirdi. Azərbaycan öz müstəqilliyinə qovuşduqdan
sonra, BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsində bu ədəbiyyat
tədris olunmaqla yanaşı, artıq bir sıra digər ali məktəblərdə
və həmçinin bəzi kollec və orta məktəblərdə də öyrənilir. Tə
əssüflər olsun ki, nə sovetlər dönəmində, nə də indi Türkiyə
ədəbiyyatını ətraflı öyrənmək üçün dərsliklər olmayıb və
yoxdur.
Hal-hazırki şəraitdə Türkiyə ədəbiyyatı kursunun daha
dərindən mənimsənilməsi, görkəmli ədiblərin həyat və ya
radıcılığının gərəyincə tədrisi xüsusi önəm kəsb edir. Həm
də Türkiyə ədəbiyyatı tarixinin tədrisi, yalnız Anadolu türk
lərinin ədəbi-bədii irsinin öyrənilməsi çərçivəsində qalmır,
iki qardaş xalqın
Azərbaycan və Türkiyə ədəbi-mədəni
əlaqələrinin çox zəngin tarixini hərtərəfli öyrənmək baxı
mından da böyük əhəmiyyət daşıyır.
Türkiyə ədəbiyyatını tədris eləyən müəllimlərin və bu
fənni öyrənmək istəyən aspirant, magistr, bakalavr və şa3
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girdlərin işini yüngülləşdirməkdən ötrü bir dərsliyin hazır
lanmasına çox böyük ehtiyac vardır. Həmin ehtiyacı nəzərə
alaraq, Türkiyə ədəbiyyatı tarixi ilə bağlı bu dərsliyi hazırla
mağı gərəkli saydıq. Dərslik Türkiyə ədəbiyyatının bütün
dövrlərini və bütün sahələrini əhatə edəcəkdir.
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GİRİŞ
Türklər dünyanın ən qədim və ən böyük xalqlarından
biridir. Onlar ümumbəşəri eləyərlərin formalaşmasında müs
təsna rol oynamışlar. Çox yazıqlar oslun ki, türklər tarix
yaratsalar da, ancaq öz tarixlərini yazmamışlar. Bu da bir
çox bədxah əli qələm tutanlara türkləri «köçəri, maldar, və
təni və mədəniyyəti olmayan» bir millət kimi qələmə vermə
yə imkan vermişdir. Yüz iyirmidən artıq (bəzi qaynaqlarda
yüz qırx beş) dövlət (bunun da on altısı dünya miqyaslı
imperatorluqlardır) yaratmış bir ulu xalq haqqında belə
haqsız fikirlərin söylənməsi nə dərəcədə doğrudur? Bu qədər
dövləti olan millət haqqında cəfəngiyyat söyləmək, ya hə
min millətin tarixindən xəbərsizlikdəndir, ya da həmin mil
lətə düşmənçilik münasibətidir. Bu, əslində göz götürməzlikdir. Aıılamazlıqdır. Hansı xalqın bu qədər dövləti olubdur?
Son zamanlara qədər Orxon-Yenisey abidələrindəki ya
zıları türklərin ən qədim yazı dili sayırdılar. Ancaq 1970-ci
ildə Alma-Atadan əlli kilometr uzaqlıqda İssık Göl ətrafın
dakı Esik kurqanında başlayan qazıntılar zamanı tapılan
qızıl geyimli və qızıl taclı gənc türk şahzadəsinin qəbrindən
çıxan 4800 ədəd qızıl əşyalar və özəlliklə gümüş boşqabın
üzərindəki yazı türklərin tarixinə yeni kəşf kimi daxil oldu.
Orxon-Yenisey abidələrindəki Göytürk hərflərilə yazılmış
həmin boşqabın üzərindəki yazı Göytürk əlifbasının tarixini
1250 il irəliyə apardı. Yəni Orxon əlifbasının Miladdan öncə
V yüzilliyə aid olması onun tarixini daha uzaq keçmişlərə
aparıb çıxarmaqdadır.
Türk dövlətlərinin çoxu Asiya qitəsində meydana gəlsə
də, bununla birlikdə Avropa və Afrikada da böyük dövlətlər
qurmuşdur. Tarixin hər mərhələsində demək olar ki, bir və
ya bir neçə dövlət quran türklər artıq iyirminci yüzillikdə
respublika rejimli cümhuriyyətlər qurmağa başlamışlar.
Bizim eramızdan öncə və bizim eramızda türklərin qur5
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duqları dövlətlərin adları da rəngarəng idi. İskit-Saka imperatorluğu, Hun imperatorluğu, Göytürk imperatorluğu, Uyqur imperatorluğu, Avar imperatorluğu, Xəzər imperator
luğu, Xarəzmşahlar imperatorluğu, Səlcuq imperatorluğu,
Osmanlı imperatorluğu, Tabqaç dövləti, Türkeş dövləti, Tulunlar dövləti, Qaraxanlılar dövləti, Atabəylər dövləti, Hin
distan türk sultanlığı, Qaraqoyunlular dövləti, Ağqoyunlular dövləti, Səfəvilər dövləti, Qaraman bəyliyi, Qazı Bürhanəddin bəyliyi, Qazan xanlığı, Özbək xanlığı, Azərbacan
Xalq Cümhuriyyəti, Türkiyə Cümhuriyyəti və s. və i.a.
Bütün bu dövlətlərdə meydana gətirilən mədəniyyət,
ədəbiyyat, sənət başlıca olaraq eyni kökə söykənməklə bir
likdə, bunların hər birinin özünün eyni zamanda mədəniy
yəti, ədəbiyyatı, tarixi, təsərrüfat sistemi, başqa fəaliyyət sa
hələri vardı.
Türk xalqlarının müxtəlif adlarla adlanması da çox za
man elm adamlarını, tarixçiləri çaş-baş salmışdır. Qədim za
manlarda yaşamış türk olduqları heç bir şübhə oyatmayan
hunların, avarların, uyqurlarm, xəzərlərin, qıpçaqların, karluqların, sabarlarm (sabirlərin), bulqarların, uzların, xalacların və başqalarının, hətta, hal-hazırda böyük dövlətlərin
tərkibində yaşayan tuvaların, xakasların, sakaların, altayların, şorların, çuvaşların, kamasinlərin, tofalarııı, yukagirlərin, barabinlərin, kumuqların, qaraçayların, balkarların,
noğayların, başqırdlarm, tatarların və habelə qaqauz, qaraim, urum kimi Şərqi Avropa ölkələrində yaşayan türklərin
və digərlərinin həqiqətən türk olduqlarını məgər hamı bilir
mi? Müstəqil dövlətlər qurmuş özbək, türkmən, qazax, qır
ğız türklərini də buraya əlavə etsək mənzərə aydınlaşarmı?
Hələ mübahisə doğuran şümerləri, hithitləri, massagetləri və
s. demirik...
Böyük dövlətlər meydana gətirən türklərin mədəniyyəti
də, şübhəsiz, yüksək idi. Məşhur tədqiqatçı-alimlərin fikrinə
görə tarixdə atı ilk dəfə eramızdan öncə 4000-3500 illərdə
türklər əhliləşdirmiş və ondan təkcə minik vasitəsi kimi
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deyil, savaşlarda geniş biçimdə istifadə etmişlər. Məşhur bir
deyimdə söylənildiyi kimi, türklər çadırda doğulsalar da,
çoxu at üstündə ölürdülər. Həm kişilər, həm də qadınlar ma
hir at minən olmuşdur. Türklərin savaşlarda həmişə qələbə
çalmasını da çox zaman «at kültürü»nə sahib olmaları ilə
əlaqələndirirdilər. Türklər üçün at müqəddəs bir varlıq
olubdur.
Dəmir filizindən də ilk dəfə türklər istifadə ediblər. Buğ
da, arpa və başqa təsərrüfat bitkilərini əkib-becərmək, su
bəndləri tikmək, kanallar qazmaq, meyvə-tərəvəz yetişdir
mək, ipəkçilik və arıçılıqla məşğul olmaq, şərab istehsal et
mək, dəmirdən müxtəlif alətlər, silahlar düzəltmək, kağız
üzərində yazı yazmaq, heyvandarlıqla uğraşmaq işlərində
türklər çox irəlidəydilər.
Türklərdə ictimai birlik ailədən başlayaraq, dövlət
anlamında işlətdikləri «el» və ya «il»ə qədər genişlənirdi.
Ərəblərdən fərqli olaraq türklər qəbilə şəklində deyil, ən çox
el biçimində həyat sürürdülər. Eli idarə edən şəxslə aşağıdan
olan adamlar arasında fərq böyük deyildi. Xaqan boy
rəisləri və şahzadələrdən qurulmuş qurultayla hesablaşırdı.
Qadınlar da kişilər kimi söz sahibiydilər. Qadınlar, özəlliklə
də hun qadınları kişilər kimi at minər, top oynar, güləşər,
lazım olduqda vuruşmalarda da iştirak edirdilər. Ailədə
atanın, dövlətdə xaqanın, bəyin, boy rəisinin, ümumiyyətlə
başçının vəzifəsi haqq və ədalətə əsaslanmaq, düşmən qar
şısında adamlarını müdafiə etmək, vəzifəsini layiqincə icra
etməkdən ibarət idi və bu, onun borcu sayılırdı. Başçılar
seçki yolu ilə seçilirdilər. Türklərdə böyük intizam hökm
sürürdü. Yaşlılara, balacalara, qadınlara hörmətlə yanaşar,
əllərindən gələn köməyi heç vaxt əsirgəməzdilər. Kasıbları,
yetimləri, kimsəsizləri müdafiə eləməyi başlıca vəzifələri
sayırdılar. Xaqandan tutmuş aşağıdakılara qədər hamı qa
nun-qaydalara hörmət etməli, vətənin və insanların müs
təqilliyini üstün tutmağı başlıca borcu saymalıydı. Elə buna
görə də bu dövrün ədəbiyyatında xalq ədəbiyyatı və yaxud
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yüksək zümrə üçün olan ədəbiyyat fərqlərinə də rast gəlmək
olmaz. Ədəbiyyat bütünlüklə hamı üçün idi.
Məşhur Avstriya şərqşünası və diplomatı Hammer
Purqştallm (1774-1856) aşağıdakı fikri türklərin nə qədər,
hansı qabiliyyət və bacarığın sahibi olduqlarını gözəl ifadə
edir: «Tarix türklərdən çox şey öyrəndi, onlarm əlindən elə
əsər çıxıbdır ki, onların hər biri sivilizasiyanın zinətləridir»
[ 1,

1, 22].

Türklər islam dinini qəbul edənə qədər şamanizm, manixeyizm, buddizm, zərdüşt, məsihi (yəhudi dini), xristian və
s. dinlərdə olmuşlar. Hal-hazırda türklərin əksəriyyəti İslam
dinini qəbul edəndən sonra müsəlman olsalar da, eyni za
manda xristian dininə itaət edən türklər də vardır (çuvaşlar,
altaylar, qaqauzlar və s).
Türklərin əlifbaları da müxtəlif olmuşdur. Ən qədim
əlifbaları Göytürk əlifbasıdır ki, bu dünyada ən qədim əlif
balardan sayılır. Bu əlifbadan başqa türklər uyqur, ərəb,
latın və kiril əlifbalarından istifadə etmişlər. İndi də bəzi
türklər ərəb, latın və Kiril əlifbalarından istifadə etməkdə
dirlər.
Haqqında danışacağımız Türkiyə ədəbiyyatı hal-hazırda Kiçik Asiya, yaxud da Anadolu dediyimiz məkanda
yerləşən Türkiyə Respublikasının ədəbiyyatı olacaqdır.
Türkiyənin ədəbiyyatşünas alimləri öz ədəbiyyatlarım
adətən üç böyük dövrə və yaxud da mərhələyə bölürlər. 1)
İslamiyyətin qəbulundan öncəki ədəbiyyat (buna Orta
Asiya türk ədəbiyyatı da deyirlər); 2) İslam dövrü Türkiyə
ədəbiyyatı; 3) Avropa tipli Türkiyə ədəbiyyatı (buna müa
sirləşmə və milliləşmə dövrü də deyirlər). Yəni Türkiyə
türkləri tarixlərini belə dövrə böldükləri kimi, ədəbiyyatla
rım da bölürlər.
Türkiyə ədəbiyyatının birinci dövrü islamlıqdan önc
əki dövrü - başlanğıcı bilinməyən zamanlardan başlayaraq,
XI əsrin ortalarına qədər gələn bir müddəti əhatə eləyir. Bu
dövrün ədəbiyyatı demək olar ki, bütün türk xalqları üçün
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ortaq bir ədəbiyyatdır. Bu mərhələdəki ədəbiyyat heç bir
təsirə məruz qalmamışdır. Yadellilərin hücumlarına məruz
qalmalarına, daim müharibələrdə olmalarına baxmayaraq,
türklər öz ana dillərini işlədirdilər. Ədəbiyyatın başlıca möv
zusu igidlik, qəhrəmanlıq, sevgi, təbiət təsvirləri, ata-ana, eloba məhəbbətindən ibarət idi.
Türklərin ilk ədəbiyyatları qədim dastanlarla başlayır.
Tarixləri boyunca savaşlarda, vuruşlarda həyat keçirən,
macəralarla dolu yaşamlarını sürdürən türklər haqqında
çoxlu əfsanələr, dastanlar meydana gətirilmişdir. Bu dastan
larda türklərin qəhrəmanlığı, igidliyi, at üstündə gözəl vu
ruşma qabiliyyəti, qorxmazlığı öz əksini tapmışdır. Bu da
bəllidir ki, hər bir millətin də dastanı olmur. Böyük tarixi
keçmişi, təbiət olayları ilə unudulmaz təmasları, vuruş mey
danlarındakı şücaətləri, yeni yaşayış məntəqələri qurmaları
kimi hafizələrdə iz salmış millətlərin ancaq dastanları çox
olar. Elə buna görə də, türklərin çoxlu dastanlarının olması
məhz bununla əlaqədardır.
Bu dastanları yaradanlar unudulsa da, ancaq həmin
dastanlar tamam itib-batmamışdır, onlarm hafizələrdə ya
şayan hissələri, hətta dəyişikliyə uğramış biçimləri zəmanə
mizə qədər gəlib çatmışlar. İlk ədəbi əsərlər, şer parçaları bu
dastanlar vasitəsilə çağımıza ulaşmışdır.
«Alp Ər Tunqa» dastanı eramızdan öncə VII yüzillikdə
yaşamış Turan xaqanı ilə bağlı yaranmış bir dastandır.
İran-Turan müharibələrində dəfələrlə qalib çıxsa da, axırda
məğlub olur, öldürülür. Onun ölümü ilə bağlı söylənmiş sağu
(ağı, mərsiyə) ən qədim şer örnəklərindəudir. Alp Ər Tunqanın dəfnində ozanların qopuz çalıb oxuduqları və Mah
mud Kaşqarinin «Divani-lüğət it-türk» əsərində öz əksini
tapan sağunun bir-iki bəndi belədir:
Alp Ər Tunqa ö idi mu?
İssiz ajun qaldı mu?
Ö dhk öçin aldı mu?
Etndi yürdk yırtılar.
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Bəglər atın arqurup,
Kadqu anı turqurup,
Məngzi yüzü sarqarup,
Körküm anqar türtülür...
Tərcüməsi:
Alp Ər Tunqa öldümü?
Fani dünya qaldımı?
Zaman (fələk) intiqamın aldımı?
indi ürək parçalanır.
Bəylər atlarım sürür,
Üzüntü onları saxlayır,
Üz-gözləri saralıb
Onlara zəfəran sürtülür.
Əski türklərdə xalq ədəbiyyatı əsasən qopuz çalıb oxuy
an ozanlar, şamanlar tərəfindən yaradılırdı. Musiqi alətinin
müşaiyətilə oxuduqları qoşuq, yaxud qoşqu dedikləri şerlər
müxtəlif mərasimlərdə söylənilirdi. Qədim türk şerləri haq
qında çin qaynaqlarında da bilgilər vardır. Müəllifi bəlli
olmayan bir hun şairinin şeri eramızdan öncə 119-cu ilə
aiddir. Hələlik müəllifi bəlli olan ilk türk şeri VIII yüzillikdə
Yoluq Təkin tərəfindən yazılmış və Orxan abidələrində
həkk olunmuşdur. Ancaq ilk yazılı türk əsərləri V yüzillikdə
Yenisey yazılı abidələrində öz əksini tapıbdır.
Mahmud Kaşqarlı, çin mənbələri və başqa qaynaqlar
nə vaxt yaşadıqları və əsərləri bilinməsə də, ancaq Çuçu, Arpın Çor Tigin, Ki-ki, Kül Tarkan, Asıq Tutunq, Kulun
Keyşi, Çisuya Tutunq kimi şairlərin olması haqqında bilgi
verirlər. O zamankı şairlərə ozan, şaman, kam, baksı deyi
lirdisə, onların meydana gətirdiyi şerlər də ayrı-ayrı şəkillərə
ayrılırdı: takşut, basık (başık), tamak, kavi, kuğ, şlok, ır, yır,
padak və s. Şer ölçüsü hecadır.
Müxtəlif yazılı çin qaynaqlarında bizə gəlib yetişən
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«Qaval türküləri», «Mulan türküləri», M.Kaşqarlınm «Divani lüğət it-türk»ündə əksini tapmış şerlər, «saqu» deyilən
ağılar (bunlar «yuğ» adım daşıyan matəm mərasimlərində
oxunardı), «Sav» adlanan atalar sözləri və məsəllər, «koşuk» deyilən qoşma və bayatılar məhz xalq ədəbiyyatının
ilkin növlərindən başqa bir şey deyildi.
Örnəklər:

Tərcüməsi:

Körügmə kün tənqri
Siz bizi küzəding
Körünügmə ay tənqri
Siz bizi kurtqarınq.

Görən günəş tanrı
Siz bizi qoruyun.
Görünən ay tanrı
Siz bizi qurtarın.

Öpkəm kəlip oqradım
Arslanlayu kəkrədim
Alplar başın toqradım
Emdi məni kim tutar.

Hirslənib dışarı çıxdım
Aslan kimi kükrədim
İgidlərin başını doğradım.
İndi məni kim tutar?

Alplar birlə uruşma
Bəglər birlə turuşma.

Alplar ilə vuruşma
Bəylər ilə duruşma.

Ümumiyyətlə, türk ədəbiyyatı kökü çox dərin qatlara
gedən, böyük bir sahəyə yayılan, dünya ədəbiyyatı içərisində
özünəməxsus yeri olan nəhəng bir ədəbiyyatdır.

XXX

VII yüzilliyin ikinci yarısında ərəblər türk ellərinə hü
cumlara başladılar. Artıq IX-X yüzilliklərdə, türklərin çoxu
müsəlmanlığı qəbul etmişdi. İslam dini ilə birlikdə onlar
ərəb mədəniyyətini də mənimsədilər və sonrakı yüzilliklərdə,
hətta, ərəblərin özlərini üstələyərək islam mədəniyyətini yük
səltdilər və islam hakimiyyətini xəlifəliyi əllərinə keçirtdi
lər.
______________________________
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İslam dinini qəbul etdikdən sonra ilk böyük dövlət qu
ran qaraxanlılar türk-islam mədəniyyəti, sənəti və ədəbiy
yatının da ilk örnəklərini meydana gətirdilər. Ərəblərin Or
ta Şərqi istila etməsi heca vəznində yazıb-yaradan fars və
türk şairlərini əruzu bir şer ölçüsü, vəzn kimi işlətməyə yö
nəltmişdir. Düzdür, türklər əruz vəznini farslardan bir-iki
əsr sonra işlətməyə başlamışlar. Türklərin əruz vəznində ya
zılan ilk iri həcmli əsəri Yusif Xas Hacib Balasaqunlunun
(1019 - ?) «Kutadqu bilik» poeması hesab olunur. Beləliklə
də, əruz vəzni həmçinin klassik üslubda yaranan türk şeri
nin əsas vəzninə çevrilərək, neçə-neçə sənətkarların bu vəz
ndə öz əsərlərini yaratması üçün meydan açdı. Demək la
zımdır ki, əruz vəzninin türk şerinə tətbiqi asan yolla başa
gəlməmişdir və bir sıra əngəllərlə rastlaşmışdır. Ən böyük
maneə, şübhəsiz ki, dil ilə bağlıydı. Türk dili əruz vəzninin
qaydalırana uymurdu. Ərəb dilinin uzun-qısa saitlərinin
əsasında yaranmış əruz vəzni türkcə yazılmış poeziyanın tə
ləffüz qaydalarını kobudcasına pozurdu. Ona görə də şairlər
əsərlərində ya ərəb və fars sözlərinə, ifadələrinə yer verməyə,
ya da əsərlərini ərəbcə, farsca yazmağa məcbur olurdular.
Ərəb-islam mədəniyyətinin yayılması tezliklə ərəb dilli
elmi və bədii əsərlərin meydana gəlməsinə səbəb oldu.
Mütəxəssislərin yazdığına görə, artıq VII yüzilliyin sonların
dan etibarən Mədinədə «əl-Azərbaycani nisbəsi ilə» Musa
Şəhəvat, İsmayıl İbn Yəsar, Əbül - Abbas Əl-Əma kimi ta
nınmış şairlər əsərlərini ərəb dilində yazıb-yaradırlar.
VIII əsrin ortalarından Bağdad ərəb imperatorluğunun
mərkəzinə çevrildikdən sonra, orada da türklərin sayı çoxa
lır. Artıq IX yüzillikdə Bağdad dünyanın ən böyük elm və
mədəniyyət mərkəzinə çevrilir və burada çoxlu türk alimləri
əsərlərini ərəbcə yazıb-yaratmışlar. Bağdadın Nizamiyyə
universitetində təhsil almış və orada müəllimlik etmiş on
larla türk alim və sənətkarları dünyaca məşhur olmuşlar.
Təkcə Şərqdə deyil, bütün dünyada məşhur olan Farabi, Biruni, İbn-Sina, Bəhmənyar, Nəsirəddin Tusi, Xətib Təbrizi,

Siracəddin Urməvi, Əbdülqədir Marağalı kimi alimlər əsər
lərinin çoxunu ərəbcə qələmə almışlar.
Bəzi şairlər və alimlərin əksəriyyəti əsərlərini ərəbcə yaz
dıqları halda, özəlliklə XI yüzillikdən başlayaraq şairlər da
ha çox farsca yazıb-yaratmağa üstünlük verirlər. Qətran
Təbrizi, Əbülüla Gəncəvi, Fələki Şirvani, Mücirəddin Beyləqani, Məhsəti xanım Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Nizami Gən
cəvi, Cəlaləddin Rumi, Sultan Vələd kimi türk sənətkarları
fars dilində, əruz vəznində yazmışlar. Məhsəti Gəncəvi kimi
bir xanım şairənin, Nizami Gəncəvi kimi dünya şöhrətli ilk
xəmsə müəllifinin yazıqlar olsun ki, türkcə bir dənə də əsəri
gəlib bizə çatmamışdır.
Bütün bunlar göstərir ki, türklərin mədəniyyət və ədə
biyyatlarının tarixi, bunu yaradan xalqın tarixi qədər qə
dimdir, uludur. Bu ədəbiyyatın ən qədim kökləri, mənşəyi
ilə bağlı müxtəlif zamanlarda yaradılmış əsərlərin çoxu türlü
səbəblərdən itib-batmışdır. Yüzillərcə, minillərcə bundan
öncə yaranmış nadir abidələr bizə qədər gəlib çatmır. Savaş
lar, köçlər, işğallar və başqa nədənlər onların bizə gəlib çat
masına əngəl olubdur. «İslamiyyətdən öncəki dövr teatrlarımızla əlaqədar araşdırmalar aparan Serb alimi M.Nikoliçin
fikrincə Türk teatrının keçmişi 4000 il əvvəllərə gedib çıxır.
Nikoliç 4000 il öncə türklərin səhnələşdirdikləri bir pyesin
yazılı bir hissəsini ələ keçirmişdir. Bu səhnəcik türklərin qələbəsiylə başa çatan bir savaşı anlatmaqdadır. Nikoliç mi
laddan 2000 il öncə oynanıldığını sandığı başqa bir pyesin
də qısa məzmununu vermişdir» [32, 1,467-468].
Əlbəttə, belə faktların ortaya çıxması də təsadüfi sayıl
mamalıdır. Həmin tarixdən öncə və sonra hər hansı ciddi
ədəbi əsərlərə rast gəlməmək, o demək deyildir ki, ədəbi
əsərlər olmamışdır. Şifahi və yazılı türk ədəbiyyatının so
nrakı dövrlərində yaradılmış zəngin ədəbi irs, ən əski çağla
rın ədəbiyyatı haqqında pozitiv düşünməyə imkan ver
məkdədir.
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XXX
Türklər zaman-zaman öz anayurdları olan Orta Asiya
dan, Avropanın, Asiyanın, Afrikanın müxtəlif bölgələrinə
köçmüş və buralarda əzəmətli dövlətlər qurmuşlar. Bu əzə
mətli dövlətlərdən biri də «Böyük Səlcuq imperatorluğu» idi.
XI yüzillikdən XIV yüzilliyə qədər Orta Asiyadan Aralıq
dənizinə qədər uzanan Səlcuq imperatorluğu bütün Yaxın
və Orta Şərqin tarixində yeni bir dövr açdı. Adını Oğuz
türklərinin qurduğu Yabqu dövlətinin ordu komandiri
Səlcuq bəydən alan Səlcuq imperiyası tarixin gedişini dəyiş
dirərək elm və mədəniyyətin çiçəklənməsinə də öz möhürünü
vurdu. «Səlcuq mədəniyyəti», «Səlcuq dövrü», «Mədəniy
yətdə Səlcuq xətti» məhz bu vaxt meydana gəldi.
Alp Arslanın başçılığı altında 1071-ci ildə Malazgirt
meydan müharibəsində bizanslılar üzərində qəti qələbə ça
lan türklər Anadoluda da hakimiyyətlərini qurdular. Doğ
rudur, Səlcuqlulardan çox-çox öncəki zamanlarda da Ana
doluda türklər yaşayırdı. Hələ İII-IV yüzilliklərdən türklər
Anadoluya gəlməyə başlamış və burada məskunlaşmışdılar.
Əslində, Anadolunun türkləşməsi həmin çağlardan başla
mışdı. Bizanlılar ilə savaşda həm yerli türklərin, həm də Bi
zans generallarının komandanlıq etdikləri ordu hissələrindəki uz və peçeneq türklərinin öz qan qardaşları tərəfmə
keçmələrinin də rolu az olmamışdır. XII yüzilin ortaların
dan etibarən avropalıların «Turkia» adlandırdıqları bu tor
paqlarda «Anadolu səlcuqlu dövləti», «Anadolu bəylikləri»,
«Osmanlı dövləti» (XVI əsrdən imperatorluq adlanırdı) və
indiki «Türkiyə Cümhuriyyəti» bərqərar olmuşdur.
Səlcuqlar Anadoluya təkcə türklüyü və müsəlmanlığı
gətirmədilər. Onlar başqa dinlərin, millətlərin nümayəndələ
rinə də sayqı ilə yanaşdılar. Onların milli, dini, əxlaqi görənəklərinə əngəl olanlara qarşı mübarizə aparırdılar. Dövlə
tin başında duran sultan xalqın qoruyucusuydu. O, xalqın

bütün nümayəndəlimi qorumaq, ərzaqla təmin etmək, gey
indirmək məsələsini özünün vəzifəsi sayırdı. Vergisini ödəy
ənlərə özəlliklə hörmət olunurdu. Ölkənin daxilində təsərrü
fatın inkişaf etdirilməsi, daxili və xarici ticarətin genişləndi
rilməsi, özəlliklə də Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələrinin
artırılması dövlətin iqtisadi baxımdan yüksəlişinə səbəb
olurdu.
Səlcuqlular dövlət quruculuğuna, iqtisadiyyata önəm
verdikləri kimi, elm, mədəniyyət, sənət, ədəbiyyat məsələlə
rinə də çox böyük əhəmiyyətlə yanaşırdılar. Anadoluda türk,
islam və bizans sənətinin sintezi olan möhtəşəm abidələr hə
lə indi də yaşamaqdadır. Uzun müddətli səlib müharibələri
və başqa savaşlar, hücumlar bəzi abidələrin dağılmasına da
az təsir etməmişdir. Özəlliklə memarlıq sahəsində türk və
müsəlman ənənələri ilə yanaşı, xristian, bizans və Avropa
təsiri görülməkdədir.
Səlcuqlular dövründən yadigar qalan və zərif çinilərlə,
rəngli yazılarla, hədsiz gözəllikdə süslənmiş saraylar, məsc
idlər, karvansaralar, xəstəxanalar, türbələr, günbəzlər, çeş
mələr, mədrəsələr Konyada, Sivasda, Qeysəridə tarixi abi
dələr kimi indi də yaşayır. Tarix, coğrafiya, astronomiya,
din, ədəbiyyat, elm və s. bağlı çoxlu əlyazmalar gəlib dövrü
müzə qədər çatmışdır.
Dünyada ilk universitet sayılan «Nizamiyyə mədrəsəsi»
sultan Alparslanın əmri və himayəsi ilə hələ 1066-cı ildə
Bağdadda açılmışdır. Dövrün ən tanınmış alimləri müdərris,
yəni professor kimi, burada çalışaraq ən yüksək maaş alırdı
lar. Professor, müəllim və başqa işçilərə pulsuz yemək veri
lirdi. Tələbələr pulsuz təhsil alırdılar. Universitetin çox zə
ngin kitabxanası vardı. Sonralar bu universitetin nümunəsi
əsasında başqa türk ellərində də bu tipli təhsil ocaqları aç
mağa başladılar.
Səlcuqlu dövlətinin paytaxtları və həmçinin onların ha
kimiyyəti dövründə Anadolu, demək olar ki, başdan-başa
elm, təhsil mərkəziydi. Dünyanın hər yerindən buraya elm
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adamları toplaşırdı, onlar dövlət tərəfindən hiınayə olunur
dular. Özəlliklə türk mütəsəvvüfləri sadəliyi, əxlaqı, ruh tə
mizliyini qayələri hesab edərək, onu qədim alplıq və fütuhat
düşüncəsiylə birləşdirmişdilər. Yurdun qorunması, təmiz
əxlaqla həyat sürülməsi üçün qəhrəmanlıq, cəngavərlik də
təlqin edilirdi.
Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, sarayda və orduda türk
dili işləndiyi halda, rəsmi dil ərəb və fars dili olmuşdur.
Ərəbcə və farsca elm və mədəniyyət dili kimi işləndiyindən
ərəb elmi ilə fars ədəbiyyatı daha çox faydalanmışdır. N i
zami Gəncəvi, Mövlana Cəlaləddin Rumi kimi nəhəng türk
şairləri əsərlərini farsca, məşhur alimlər ərəbcə, yaxud da
hər iki dildə yazmışlar. Xalq isə türkcə danışırdı. Türkcə ya
zan sənətkarlar da vardı. Əslində bu üç dildə yaradılmış elm,
mədəniyyət arasında güclü mübarizə gedirdi. Öz milli adət
və ənənəsinə bağlı olan xalq dövlətin farsca və ərəbcəyə
üstünlük verməsindən hədsiz narazıydı. Öz doğma dilində
yazmağı, oxumağı arzulayırdı. Səlcuqlu dövlətinin Məlikşah,
Sultan Səncər kimi başçıları da farsca şerlər yazırdılar. Nə
hayət, Anadolu səlcuqlu taxtına çıxmaq, bütün türk qüvvə
lərinin yardımını qazanmaq istəyən Karamanoğlu Mə
həmməd bəy 13 may 1277-ci ildə paytaxt Konyanı aldıqdan
sonra, fars dilinin yerinə türk dilinin rəsmi dil olması haq
qında belə bir fərman verdi: «Bu gündən sonra divanda, də
rgahda, bargahda, məclisdə və meydanda türkcədən başqa
dil konuşulmayacaqdır».
Bundan sonra Türkiyədə fars dili danışıq dili olmaqdan
tamamilə uzaqlaşdırılmış, müəyyən qədər yazı dili olaraq
qalmış, ərəb dili isə mədrəsələrdə işlədilməkdə davam etdi
rilmişdir. Beləliklə, türk dili dövlət dili olaraq güclənməyə,
türkcə əsərlər yazmaq Anadoluda rəvac tapmağa başla
mışdır. Əsrlərcə dildən-dilə keçərək davam edib gələn xalq
ədəbiyyatı ilə yanaşı, yazılı ədəbiyyatın da Anadoluda gözəl
örnəkləri yaranır.
Anadoluda XI yüzillikdən bu yana davam edib gələn
16

ədəbiyyat əslində əski türk gələnəkləri, müsəlman mədə
niyyəti və yerli tarixi şəraitlə şərtlənən bir ədəbiyyatdır. Bu
ədəbiyyat yuxanda söylədiyimiz kimi, türk ədəbiyyatının
ikinci dövrünə, islam dövrünə daxildir. XI əsrdən ta XIX
yüzilliyin ortalarına qədər olan tarixi bir zamanı əhatə edir
və iki böyük qola ayrılır:
1) Xalq ədəbiyyatı;
2) Divan ədəbiyyatı.
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XALQ ƏDƏBİYYATI
Xalq ədəbiyyatı dedikdə, ümumiyyətlə, xalqın kollektiv
əməyinin məhsulu olan, ən əski zamanlardan başlayaraq
meydana çıxan və yüzilliklər keçdikcə dildən-dilə, nəsildənnəslə keçərək ta indiki çağımıza qədər çatan zəngin bədii
sənət inciləri nəzərdə tutulur. Həyat inkişaf etdikcə, insanın
idrak və təxəyyülü genişləndikcə xalqın bədii yaradıcılığı da
mahir söz ustalarının ifasında getdikcə cilalanaraq tərəqqi
etmişdir.
Bəlli olduğu kimi, xalq ədəbiyyatının ilk örnəkləri qə
dim insanların təsərrüfat həyatı ilə, onların ibtidai əmək fəa
liyyətləri, habelə təbiət olaylarına dair təsəvvürlər ilə bağlı
olaraq meydana gəlmişdir. İnsanlar təbiət qüvvələrinə qalib
gəlməyə, onları öz istəklərinə uyğunlaşdırmağa çalışmış və
belə bir vaxtda da, bədii yaradıcılığın ilk örnəkləri (əmək və
mərasim nəğmələri, əsatir və əfsanələr) yaranmışdır.
Türklər bu bədii söz sənətindən oluşan şilahi xalq ədə
biyyatına çeşidli zamanlarda çeşidli də adlar veriblər: «ağız
ədəbiyyatı», «xalq ədəbiyyatı», «sözlü ədəbiyyat», «anonim
ədəbiyyat», «folklor», «halkiyat», «halkbilgisi», «halkbi
lim» və s. Elə «folklor» sözünün anlamı da «xalq elmi, xalq
biliyi, xalq hikməti» kimi açıqlanır.
Hər bir xalqm şifahi ədəbiyyatı özünəxas olan milli bi
çim və yaradıcılıq özəlliklərinə malikdir. Türkiyənin şilahi
xalq yaradıcılığında da türklərin özünəməxsus milli gələnək
və görənəkləri, milli yaşam və məişəti, milli özəllik və sə
ciyyəsi ifadə olunmuş, qəhrəmanlıq, humanizm, başqa xalq
lara hörmət, düşmənlərə nifrət və s. gözəl keyfiyyətləri bədiiləşdirilmişdir.
Türk xalqının öz daxili və xarici düşmənlərinə qarşı
mübarizədə yaratdığı qəhrəmanlıq nəğmələri, dastanlar in
sanları tarix boyu vətəni müdafiəyə ruhlandırmış, mərdlik,
dönməzlik, qorxmazlıq, mübarizlik, cəsarətlilik kimi key

fiyyətlərin daha da inkişafına səbəb olmuşdur. Türklərin
folklorunda xalqın gələcəyə, xoşbəxt həyata, qələbəyə bö
yük inamı öz əksini tapmışdır. Ədalətin zülm, yaxşılığın pis
lik üzərində qələbəsi, demək olar ki, bütün şifahi xalq ədə
biyyatı nümunələrində təsvir olunur.
Folklorun bir çox növləri bütün türklərdə müştərəkdir.
Bunların ilk örnəklərinə Mahmud Kaşqarlmm «Divanilüğət it-türk»ündə rast gəlirik. Atalar sözü və məsəllərin,
dastanların, nağılların, lətifələrin və s. çoxu da belədir. Hər
bir folklor növündən və janrından danışarkən, yeri gəldikcə,
bu mövzuya toxunacağıq.
Türkiyə ədəbiyyatşünasları əski çağlardan bu yana da
vam edib gələn, ağızdan-ağıza, nəsildən-nəslə keçən xalq
ədəbiyyatım da üç yerə ayırırlar:
1) Anonim xalq ədəbiyyatı;
2) Təkkə ədəbiyyatı;
3) Aşıq ədəbiyyatı.
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ANONİM XALQ ƏDƏBİYYATININ
NÖVLƏRİ VƏ JANRLARI
Yunanca «anonim» sözünün lüğəti mənası «imzasız»,
«adsız» olsa da, burada müəllifinin adı bilinməyən, məlum
olmayan, yaxud da göstərilməyən deməkdir. Biz buna şifahi
xalq ədəbiyyatı deyirik. Türkiyədə buna sözlü ədəbiyyat da
deyirlər. Xalq ədəbiyyatının lirik, epik və dramatik dediyi
miz növlərinə manilər, türkülər, bilməcələr, ninnilər, alkışlar,
karğışlar, ata sözləri və deyimlər, təkərləmələr, əfsanələr,
halk hikayələri, dastanlar, xalq teatrları, aşıq poeziyası və s.
daxildir.
Manilər

çusu Əmin Abid hələ XX yüzilliyin 30-cu illərində söyləmiş
dir. O, bir sıra qaynaqlara və tanınmış türkoloqlara (F.Kunoşa, T.Kovalskiyə, M.F.Köprülüyə, A.N.Samoyloviçə və
b.) da münasibətini bildirərək, fikrini qəti şəkildə bil
dirmişdir. Bununla birlikdə, bəzi alimlər bunun türk sözü
«man»m (adam, soy-sop) sonuna «i» nisbət şəkilçisini artır
maqla yarandığını, türk qəbilə adı, yol işarəsi və ya
«türkmani» sözünün ikinci yarısı, həmçinin «yırğalanmaq,
yırğalana-yırğalana yerimək» anlamını verən «manmak»dan olduğunu da yazırlar [44. 6-7].
Qaquz-türk tədqiqatçısı F.İ.Arnaut xanım isə fikrini be
lə izah edir: «Qaqauzlar ərəblərlə heç bir yaxın ilişkisi ol
mayan bir türk icmasıdır. Belə olduğu halda qaqauzlar soyköklərində önəmli rol oynayan və man (manixeyzim A.A.A) dininə inanan uyqurlarm tərəfindən geniş istifadə
olunan sözü unudub ərəbcədən «mani» sözünü götürmələri o
qədər də inandırıcı deyildir. Bugünkü qaqauz dilində qalmış
və işlənən arxaik türk sözləri və folklor nümunələri bunun
bir dəlili olaraq sayıla bilər. Gerçək budur ki, «mani» sözü
qaqauzların dilində çox əski tarixlərdən bəri yer almışdır»
[44, 8].
Manilərin əksəriyyəti yeddi hecalı və dörd misralı olur
lar. Birinci, ikinci və dördüncü misralar həmqafiyə, üçüncü
misra isə sərbəst olur. Başqa sözlə desək, manilərin qaliyələnmə quruluşu belədir: a-a-b-a.
Manilərin hecalanma (hecalara ayrılma) qaydası aşağı
dakı biçimdə olur:

Lirik şifahi xalq ədəbiyyatının ən geniş yayılmış və inki
şaf etmiş şer biçimlərindən biri manidir. Manilər sadə,
yığcam, əxlaqi, sosial düşüncələri özündə ehtiva edən bir
janrdır. Burada başlıca olaraq insanların daxili istək və ar
zuları, həyəcan və iztirabları, fəlsəfi baxışları öz ifadəsini
tapır.
Mani sözünün anlamım Türkiyə ədəbiyyatşünas alimlə
rindən Məhməd Fuad Köprülü, Pərtov Naıli Boratav,
M.Fəxrəddin Kırzıoğlu, Ata Çatıkkaş və Seyid Kamal Qaraəlioğlu, habelə İraq türk alimi Ata Tərzibaşı və b. ərəbcə
«məna»dan olduğunu yazırlar. Bizim «mahnı» sözümüzün
də həmin ərəb sözü ilə bağlı olduğunu da qeyd edən folklor
çu P.N.Boratav maninin Türkiyədən başqa qaqauzlarda və
Krım tatarlarında işləndiyini yazır. Mani Azərbaycan ədə
biyyatında «bayatı» adlanır. Ancaq Türkiyədə «mani» ilə
birlikdə bəzi yerlərdə, özəlliklə də, Anadolunun şərq tərəflə
rində «bayatı», Diyarbəkirdə, Urfada isə «xoyrat» kimi iş
lənir.
«Mani» sözünün ərəbcə olduğunu Azərbaycan folklor

Dörd misralı manilərdə əsas məqsəd son iki misrada
üçüncü və dördüncü misralarda verilir. Birinci və ikinci mis
ralar əsas fikrin bildirilməsi üçün sanki hazırlıq rolu oynayır.
Əksəriyyəti rədifli qafiyələrlə və bir qismi də cinaslı qafiyədə
olur.
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Bizim bayatılarımızın bir çoxu «əzizəm», «əzizinəm»,
«mən aşiqəm», «aşiqəm», «eləmi» kimi sözlərlə başlandığı
halda, manilərdə belələrinə, demək olar ki, çox az rast gəlin
məkdədir.
Manilərlə bayatıların müştərək mövzuları da çoxdur.
Bu da, onların müştərəkliyindən, eyni kökdən qidalandıqla
rından irəli gəlir.
Türkiyə türkcəsində:

Azərbaycan türkcəsində:

Hanayda yatan oğlan,
Gömleyi keten oğlan,
Nişanlın eller aldı,
Habersiz yatan oğlan.

O tayda yatan oğlan,
Köynəyi kətan oğlan,
Nişanlını apardılar,
Bixəbər yatan oğlan.

Şu dağlar olmasaydı,
Çiçeği solmasaydı,
Ölüm Allahın emri,
Ayrılık olmasaydı.

Bu gələn yar olaydı,
Əlində nar olaydı,
İkimiz bir köynəkdə,
Yaxası dar olaydı.

Dut ağacı boyunca,
Dut yemedim doyunca,
Bu gece yarı gördüm,
Saramadım doyunca.

Tut ağacı boyunca,
Tut yemədim doyunca,
Yarı xəlvətdə gördüm,
Danışmadım doyunca.

Yuxarıdakı manilərə diqqətlə fikir verilsə cüzi fərqlərə
baxmayaraq, demək olar ki, eynilə bizim bayatıları xatır
latmaqdadır.
Əlbəttə, fərqli manilər də çoxdur. Bu da təbiidir:
Beyaz giyrne, toz olur,
Sarı giyrne, söz olur,
Gel yeşiller giyelim,
Muradımız tez olur.

Ben bir qarip kuş idim,
Dalına konmuş idim,
Niyin buna kiş dedin.
Ben senin olmuş idim.
22
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Bir dalda iki ceviz,
Aramız derу a deniz,
Sen orda, ben burda,
Ne bet kaldı, ne beniz.

Hiç su olur akmaz mı?
A teş olur у akmaz mı?
Tutalım sultan oldun
Sultan kula bakmaz mı?

Manilər həyatın hər sahəsinə aid yaradılır. Əsas mövzu
lar isə aşağıdakılardır: sevgi, ayrılıq, hicran, arzu, həsrət,
subaylıq, xəyanət, qəriblik, qısqanclıq, peşmanlıq, təbiət
lövhələri, yaxşılıq, pislik, ölüm, dönüklük, dövrdən, zəmanə
dən şikayət və s.
Qısqanclıqla bağlı bir manidə deyilir:
Kar yağıyor inceden,
Gül açılır goncadan,
Ben yarı kıskanırım,
Yerdeki karıncadan.
Qısqanclığın dərəcəsi o qədər güclüdür ki, öz sevgilisini,
hətta, yerdə gəzən qarışqadan da qısqanır.
Lirik növə daxil olan və folklorun geniş yayılmış ən qə
dim janrlarından manilərin bir qismini də satirik və yumori
stik bayatılar təşkil edir. Başlıca olaraq, dörd misradan oluşan bu xalq əsərlərində insanın istək və arzulan, nəcib
duyğulan ilə yanaşı çətin, dözülməz həyatdan şikayətlər,
dövrün amansızlığına qarşı etiraz motivləri, ədalətsizlik, qanunsuzluq, dərəbəylik kimi pis əməllərin gah incə yumorla,
gah da acı, istehzalı gülüşlə təsvir edilməsi halları çoxdur.
Türk xalq ədəbiyyatında gecə gözətçilərinin adı ilə bağlı
olan çoxlu satirik manilər vardır. Bu manilərdə, xüsusilə şə
hər həyatı, buradakı müxtəlif, qəribə əhvalatlar, hadisələr,
ayrı-ayrı təbəqələr və insanlar arasındakı münasibətlər gecə
lər məhəllələrdə gözətçilik edənlərin tənqid hədəfinə çevril
mişdir.
Hər bir dövrdə yaranmış manidə həmin dövrün şikayət
lərlə dolu, istehzalı izlərinə rast gəlinir. Saqqalın qırxılması
23

Türkiyə ədəbiyyatı tarixi

Aydın Abi Aydın

ilə əlaqədar söylənmiş aşağıdakı maninin nə vaxt yaradıl
dığını müəyyənləşdirmək o qədər də çətin deyildir. Qızını
saqqallıya verməkdən imtina edən valideynin saqqallı
adamlara istehzalı münasibətindən hiss olunur ki, bu mani
son dövrlərin məhsuludur:
Harman yeri otlu olur,
Sakallılar bitli olur,
Sakallıya kız verməm,
Olmez, ama kurtlu olur.
Satirik maniləri mövzusuna görə bir neçə qrupa bölmək
mümkündür. İstismarçılar, din nümayəndələri, məhkəmə
işçiləri, dövlət aparatının müxtəlif nümayəndələri əleyhinə
söylənmiş manilər, ailə-məişət məsələlərinə aid satirik mani
lər, ayrı-ayrı şəxslərin pis xasiyyətlərinə, bəd əməllərinə,
qeyri-insani keyfiyyətlərinə qarşı çevrilmiş manilər və s.
Məsələn, pis qaynana əleyhinə gəlini tərəfindən söylənilən
bir manidə deyilir:
А к tavuk olmadın mı?
Dallara konmadın mı?
Kör olası kaynana
Sen gelin olmadın mı?
Başqa bir misal:
Kaynanayı ne yapmalı ?
Merdivenden atmalı,
Tikir mıkır inerken
Arkasından bakmalı.
Qaynananın gəlin haqqında söylədiklərindən:
Buz dolabı buz gibi
Gelinim domuz gibi
Eğer gelin can verse,
Oynarım genç kız gibi.
24

Evin üstü kiremit
Nerden gelir bizim it.
Axşam oğlum gelince,
Ben verirem binbirfit.
Yaxud da, gündə birini sevən gənc oğlanın daxili puçlu
ğunu ifşa edən aşağıdakı mani nə qədər də sərrast söylən
mişdir:
Bahçede igde midir?
Dalları yerde midir?
Her gördüğün seversin
Sendeki mide midir?
Aşağıdakı manidə isə bunun əksini görürük. Utandığın
dan sevgilisinə qapının deşiyindən baxan oğlanı qorxaqlı
qda təqsirləndirən qız onu cəsarətli olmağa çağırır:
Delikden bakcın oğlan,
Püskülü sarkan oğlan,
Buraya gel, buraya
Kediden korkan oğlan.
Bütün bunlarla bərabər, manilərin çox az bir qismini
misralarının sayı dörddən az (iki və üç misralı) və dörddən
çox olan manilər təşkil edir. Dörd misradan az olan manilə
rin baş tərəfdəki iki və ya bir misrası hansı səbəblərdənsə
atılmış olur. Yerdə ya iki, ya da üç misrası qalır:
Gece geçt 'ı gelmedi
Omit kaldı gündüze.
Sevda neymiş hilmezdim
O da ge/di başıma.
***
Bende yürek kalmadı,
Yar gönlümü alınca.
25
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Üç misrali manilərə örnək:
Ок deymiş yara sızlar
Yaralının halinden
Ne bilsin yarasızlar.
Bülbül dilin lal değil,
insafsız insafa gel
Benim halim hal değil.
Misralarının sayı dörddən çox olan manilərin əksəriyyə
tinin birinci misrası yarımçıq olur, yəni hecanın miqdarı
yeddidən azdır. Bunlara «kəsik mani» də deyilir. Dörd mis
radan artıq olan manilərin qafıyələnmə sistemi də fərqlidir.
Məsələn, beş misrali maninin qalıyələnmə sistemi belədir:
a - b - a - b - a.
İndi beş misrali bir tam və bir do kəsik maniyə misal ve
rək.
Adam aman kuzusıı,
Çay kurıı, çeşте kuru,
Nerden içsin kuzu su.
Beni yakıp biliren,
Bir ananın kıızusu.
Beş misrali «Kəsik maniyə» bir örnək:
Karaca,
Aldım aşkın tüfeğin,
Vurdum bir kaç karaca.
Dünyada bır yar sevdim,
Kaşı, gözü karaca.
Göründüyü kimi bu «kəsik manilər»in bir çoxu da cinaslı olurlar:
Dertli koyun,
А сер kasap elinde,
Ne çeker dertli koyun.

Ben bu dert ten ölürsem
Adımı dertli koyun.
Yeri gəlmişkən deyək ki, cinaslı manilər həm də dörd
misrali kəsik manilərdən də ibarət olur.
Onları başqa dörd misralılardan fərqləndirən cəhət həm
də onların «kəsik mani» olmalarmdadır.
Bir nümunə:
Böyh bağlar,
Yar başın böylə bağlar,
Gül açmaz, bübbül ötmez
Yıkılsın böyle bağlar.
Deli koyun
Dell kurt, deli koyun.
Yarından ayrılanın
Adını deli koyun.
Misralarının sayı altı və daha çox olan manilərin qafıyələnmə sistemi əsasən a-a-b-a-c-a-ç-a-d-a və s. olur. Mis
raları 6,7,8,9,10 və ta 17-yə qədər olan manilər də vardır.
Əlbəttə, bunların hamısına örnək vermək mümkündür.
Ancaq buna ehtiyac yoxdur. Biz təkcə bir neçəsinə misal
verməklə yelinəcəyik. Altı misralıya örnək:
Yar sana,
Sular akar yar sana.
İçlenme deli gönül
Bulunmaz mı yar sana.
Çünkü Ferhadım, dersin,
Şu dağları yarsana.
Bir örnək də doqquz misralıya verək:
27
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Güldüğümii,
Vardım yarin bağına,
Çözülmüş gül düğümü.
Fələk bir sillə vurdu,
Şaşırdım bildüğümü.
Ey fe lek, çokmu gördün,
Bir kere güldüğümü.
Hakka geçeydi niyaz
Dilerdim öldüğümü.
Göründüyü kimi, 6 misradan artıq manibrin qafiyələnmə sistemi təxminən eynidir. Ona görə də digərlərinə mi
sal verməyi artıq hesab edirik. Bu manilər elə qurulub ki,
hətta bunların arasında bir beyt çıxarılsa yenə də onun
məzmununda elə ciddi dəyişiklik əmələ gəlməz. 6 misradan
çox olan manilərdə də cinaslı olanlar vardır. Cinaslı manilə
rin əksəriyyəti əsasən İstanbul yörəsində yaradılanlardır.
Dörd misralı bəzi manilərə onunla həmqafiyə olan mis
ralar artırmaqla «yedəkli mani» və yaxud da «artıq mani»
deyilən manilər də meydana gətirilir. Bunları kəsik manilər
lə qarışdırmaq olmaz. Bu tipli manilərin demək olar ki,
bütün misraları anlamlı olur.
İlkhahara yaz der ler,
Şirin söze naz derler,
Kime derdimi soylesem
Bu deri sana az derler.
Kendin ettin kendine,
Yana yana gez derler.
Əslində yuxarıdakı maninin ilk dörd misrası bir qədər
dəyişilmiş biçimdə ayrıca mani kimi də vardır:
Maniyə avaz derler,
Güzele beyaz derler,
28

Kime derdimi yansam,
Bu dert sana az derler.
Göründüyü üzrə, sonuncu iki misra (bir sözdən başqa)
olduğu kimi təkrarlanır.
İki adam arasında, əsasən də, qadınlarla kişilər (qızlarla
oğlanlar) arasında söylənən manilər var ki, bunlara «qarşı
lıqlı mani», yaxud da «deyiş» (deyişmə) deyirlər. Belə mani
brin bəndlərinin sayı da müxtəlif olur.
Bilindiyi kimi, yazılı ədəbiyyatın bir sıra nümayəndələri
də manilər qələmə almışlar. Özəlliklə də aşıq-şairlərdə belə
manilərə rast gəlmək mümkündür. Azərbaycan ədəbiyyatın
da Şah İsmayıl Xətainin gözəl bayatıları olduğu kimi,
Türkiyənin XX əsr şairlərindən Yusif Ziya Ortacm, Orxan
Seyfi Orxonun və başqa şairlərin də gözəl maniləri vardır.
Y.Z.Ortacm manilərindən bir-iki nümunə:
Gözlerin mavi mine.
Vuruldum perçemine,
Aşkın beni çevirdi
Aslının Keremine!
Çıkar şu elbiseni,
Böyle istemem seni,
Optüğüme kızdınsa,
Geriye al buseni!
Naz edip beni üzme,
Öyle gözünü süzme,
«Gel öpeyim!» deyince,
Dudaklarını büzme.
Nə qədər də gözəl, ustalıqla yaradılmış manilərdir.
Ümumiyyətlə, manilər xalqın düşüncə və duyğularını,
dünyagörüşünü, mənəviyyatını əks etdirən az sözlə, çox də
rin anlamlı fikirləri ifadə eləyən bir ədəbi janrdır.
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Türkülər

Bu sözün sonuna «i» mənsubiyyət şəkilçisi artırmaq yo
lu ilə öncə «türki» (yəni türklərə aid olan, onlara məxsus
olan nəğmə, mahnı) olmuş, sonra isə ahəng qanununa görə
«türkü» biçimini almışdır. Bizim ədəbiyyatımızda buna
nəğmə və ya mahnı deyilir. Müxtəlif ölçüdə və əsasən 7, 8,
11 hecalı olurlar. Bəndlərinin sayı da müxtəlifdir. Hər bən
ddə misraların sayı da müxtəlifdir. Manilər kimi dörd mis
radan tutmuş beş, altı, yeddi və s. qədər ola bilir. Bəndlər
çox zaman nəqarətlə bitir. Nəqarətli türkülərin son iki mis
rasına «Kavuştak» və ya «bağlama» deyilir. Başlıca möv
zusu sevgi, gözəllik, təbiət, gənclik və igidliklə bağlı olur.
Ümumiyyətlə, türkülər mahiyyətinə, məzmun və mövzusuna
görə çeşidli qruplara ayrılırlar:
■ Eşq türküləri,
■ Çoban türküləri,
■ Təbiət türküləri,
■ İş (əmək) türküləri,
■ Qayabaşı türküləri,
■ İgidlik türküləri və s.
Bütün bunlarla yanaşı, ağıtlar (ağılar), mövsüm nəğmə
ləri, ninnilər (laylalar), güldürülər (məzəli, satirik türkülər)
və başqa bir sıra artıq müstəqil janr kimi formalaşmış olan
ları da türkülərin tərkib hissəsi sayılır.
Türkülərin başlıca xüsusiyyətlərindən biri də onların
müəyyən bir hadisə və əhvalatla bağlı olaraq yaranmasıdır.
Bu əhvalat gerçək, real bir hadisə olmaqla birlikdə, həsrətə
qovuşmaq arzusu kimi sadə bir istək də ola bilər. Bir sıra
türkülər xalq dastanlarından, aşıq yaradıcılığından yarar
lanaraq meydana gəlmişdir. Sonralar türkülərin ilk yara
dıcıları unudularaq folklorun başqa örnəkləri kimi, bunlar
da kollektivin malı olur və dildən-dilə keçərək yayılır.
Bu da maraqlıdır ki, Türkiyədə yaşayan türkmənlərin
türkülərinə «türkmani», varsaqlarınkına da «varsağı» deyır-
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lər. Hətta, Əfşar bozlağı (burada nəğmə, hava, motiv, avaz),
urum bozlağı adlanan türkülər belə vardır. Forma baxımın
dan türkülər də, türkmanilər də, varsağılar da, və digərləri
də, demək olar ki, eynidirlər. Sadəcə musiqisinə, havasına,
avazına görə fərqlər görmək olar. Bu da təbiidir. Bu cür fərq,
hətta mövzusuna görə müxtəlif qruplara ayrılmış türkülər
arasında da mövcuddur. Ümumiyyətlə, Türkiyədə türkülərin
çeşidləri çoxdur və bunlara çeşidli də adlar vermişlər. Mə
həlli türkülər, piyasa (bazar) türküləri və s. bu kimiləri də
vardır.
Bəzi türkülərə söylənildiyi bölgələrə görə də adlar verilir.
Urfa ağzı, Bingöl ağzı, Konya ağzı kimi. Yaxud da həsr
olunduğu yerə, şəxsə, əhvalata görə adlar alırlar. Məsələn,
«Zeynəbim», «Əminəm», «Adanalı», «Burçak tarlası», «Sa
vaş türküsü», «Gənc osman türküsü» və s.
Sevgilisini Qızdırmağın suları aparmış oğlanın dilindən
söylənilən bir xalq türküsü örnəyi:
Konaklar yııptmhm yüceden-yüce,
Içinde yatmadım üç у ün-üç yere,
Kıırbanlar keserim yeldiyin yece,
Netdin Kızırılırmak allı yelini,
Yedin Kızıhrmak benli yelini.
Kızdırmak parça-parça olasın,
Her bir parçan bir adada kalasın,
Sen de benim yibi yarsız kalasın,
Yedin Kızdırmak allı yelini,
Netdin Kızırılırmaq benli yelini.
TüJ'ek yetirin çu kartalı xuralım,
Datqıe yetirin bu irmağa dalalım,
Bulquç yetirin çu yelini bulalını,
Netdin Kızırılırmaq allı yelini,
Yedin Kızdırmak benli gelini.
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Bunun başqa bir variantı da eynilə bu cürdür. Hürü adlı
bir qız gəlin getdiyi zaman Qızdırmaq çayının üstündəki
körpünün yıxılması və gəlinin suda boğulması faciəsi ilə so
nuclanır. Həmin «Kızılırmak türküsü»nün birinci bəndi də
belədir:
Altı kardeş idik bindirdik ata,
Hürü 'yu yolladık üç köyden öt e,
Kızılırmak 'a varınca oldu bir hata,
Netdin Kızırılırmaq alh gelini,
Gelini, gelini, benim yarımı.
Əslində türkülər sözlə musiqinin ahəngindən yaranmış
bir janrdır. Bunlarda xalqın düşüncəsi, iztirabı, sevinci öz
əksini tapır. Xalq öz hiss və həyəcanlarım, xoşbəxtlik və
bədbəxtliklərini türkülərlə də bildirməyi gözəl biçimdə baca
rır. Türkülər əsrlər boyu müəyyən inkişaf mərhələlərindən
keçmiş, zamanın sınaqlarından çıxmış, tarixi olaylarla, ayrıayrı şəxsiyyətlərlə bağlı meydana gəlmişdir. Türkülərdə hər
çağın əlamətlərini görmək mümkündür. Təbiətlə, insanlarla,
bəlli hadisələrlə, meyvə və çiçəklərlə, heyvanlar və quşlarla,
çaylar və bulaqlarla və s. bağlı saysız türkülər meydana
gəlmişdir. Türkülər insanlara mənəvi qida vermiş, insanları
yaxşı çalışmağa, mübarizəyə ruhlandırmışdır. Eramızdan
öncə yaşamış bir yunan filosofunun aşağıdakı fikri çox ibrə
tamizdir: «Bir millətin türkülərini yaradanlar, qanunlarını
yaradanlardan daha güclüdür».
Milli azadlıq müharibəsi zamanı da çoxlu türkülər qo
şulubdur. İgid gənclər türkülər oxuya-oxuya savaşa gedirdi
lər. O zamanki türkülərdən örnəklər:
Sürerim, sürerim gitnıaz kadana1
Gavurun kurşunu geçmez adama,
Benden selam söyle qarp anama,
Oğlum gel'ır deye yola bakmasın.

Karalı yağlık karası,
Adana Kazan arası,
Ben öpmeye kıyamazdım,
Ak göysü, süngü yarası.
Xalq türküləri mövzu baxımından rəngarəng olduğu
kimi, biçiminə görə də çeşidlidir. Bəzi türkülər manilər üzə
rində qurulur. Bəziləri beş misralı olaraq meydana gətirilir.
Beş misralı türkülərin ilk üç misrası dəyişdiyi halda,
dördüncü və beşinci misraları isə nəqərat olaraq ya təkrarla
nır, ya da cüzi fərqlə söylənir. Yuxarıda «Kızılırmak»la
bağlı verdiyimiz türküdə olduğu kimi.
Türkülərin bir qisminin manilərdən ibarət yarandığının
şahidi oluruq. Bir sıra mövzuca bir-birinə yaxın maniləri
ard-arda sıralayaraq «türkü» meydana gətirirlər. Bunlara
«kavuştaksız türkülər» (nəqarəti olmayan) deyilir. Belə
türkülərin hər bəndinin birinci misrasında bir söz, yəni yer,
heyvan, gül, meyvə adı təkrarlanır. Məsələn:
Karanfil oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Selvi boylum gelince
Şen olur benim gönlüm.
Karanfil uzar gider
Yaprağın düzer gider
Yar yolunu şaşırmış
İnşallah bize gider
və s.
Bir sıra türkülərdə hər bənddən sonra ya bir, ya iki, ya
üç, ya da dörd misralı nəqarət (kavuştak) artırmaqla əmələ
gətirilir. Belə türkülərdəki nəqarətlər müxtəlif hecalı ola bi
lərlər. Nəqarəti bir və dörd misralı türkülərin hərəsindən bir
bənd misal verək:

1 Kadana - qoşqu atı, yük atı, arabaya qoşulan at.
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Kadifeden yeleğim,
Seni sevdim meleğim
Bir az da sen beni sev
Rahat etsin yüreğim
Haydı yallah Beyoğlu,
Na yolla yar yolla.
***
Çarşamba yollarında
Kelepçe kollarımda
Allah canımı alsın
O yarın kollarında.
Ah ne imiş, ne imiş,
Kaderim böyle imiş
Gizli sevda çekmesi
Ateşten gömlek imiş.
Yuxarıdakı nəqarətlər bütün bəndlərdə eynilə təkrarla
nır. Ona görə də başqa bəndləri buraya yazmağı gərəkli
saymadıq.
Manilərlə yaradılan türkülərdən başqa səmai (gəraylı)
və qoşma tipli, hətta iki və üç misralı türkülər də çoxdur. İki
misralı türkülərin qafiyələnmə sistemi a-a, b-b, c-c, ç-ç və s.
kimidir. Yəni qoşa qafiyələnmə sisteminə əsaslanır. Belə
türkülərdə nəqarət bir. iki, üç və hətta dörd misradan da
ibarət ola bilər. Bu hal üç və dörd misralı, 8 və 11 hccalı
türkülərə də xasdır.
Bir sıra türkülərdə kavuştakların (nəqarətlərin) sözlə
rində dəyişikliklər aparılır. Yəni nəqarətlər eynilə təkrar
olunmur. «Eminem türküsü»ndə olduğu kimi:
Eminem oturmuş taşın üstüne
Tar amış zülfünü kaşın üstüne
Selamın gelirse başım üstüne
34

Eminem Eminem canım Eminem,
Gel otur yanıma hanım Eminem.
Eminem gidiyor sabah suyuna
Alfistan kestirmiş ince boyuna
Kurban olam Eminemin soyuna
Eminem Eminem sultan Eminem,
Gel otur yanıma yaşlan Eminem.
Karşı dağda yeşil huğday ekili
Top-top olmuş zülüfleri kakülü
Salı vermiş gerdanına dökülü
Eminem, derdimi yazan Eminem,
Derdimi dillere düzen Eminem.
Türk xalqının müxtəlif əyləncə və şənliklərini bəzəyən
türkülərdən bəzilərini nəzərdən keçirək. «Noxud tarlası»
adlı türküdə gəlin gəldiyi günün sabahısı qaynanası tərəfin
dən noxud yolmağa göndərilən gəlinin şikayətləri öz əksini
tapmışdır:
Sabah erkən kalklım südü pişirdim,
Südün kaymağını yerə taşırdım,
Burçak tarlasında aklım şaşırdım.
Ah nə yaman zormuş burçak yolması,
Burçak tarlasında gelin olması.
Elimin к inasın hamur ellilər,
Gözümün sürməsin çamur et tilər,
Bir günlük gelindim, zehir et tiler.
Ah nə yaman zormuş burçak yolması,
Burçak tarlasında gelin olması.
Bolqarıstanlı ədəbiyyatşünas alim Riza Mollof «Türk
xalq şerində qadın» adlı məqaləsində bu türkünün başqa iki
variantından bəhs etmişdir. Türkülərdən birində 12 yaşlı
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qızın ərə verilməsi, ər evindəki dözülməz həyatı, qayınatanın
zalımlığı, digərində isə, əksinə, öz həmyaşıdına deyil, özün
dən çox-çox kiçik bir oğlana ərə verilmiş bir qadının anormal yaşam şərtlərinə qarşı istehzalı münasibəti həmin şerin
başqa variantında aydın şəkildə öz əksini tapmaqdadır.
Türk xalq şerləri içərisində deyişmə, dialoq (mühavirəli)
şəklində qurulmuş türkülər daha geniş yer tutur. Deyişmə
ən çox oğlanlarla qızlar (yaxud da gənc oğlanla qız, əmi qızı
ilə əmi oğlu) arasında olur. Bundan başqa iki nəfər, gəlinlə
qaymana, ana ilə qız, oğul ilə ana və s. satirik deyişmə tür
küləri də vardır. Belə türkülərdə adətən ikinci tərəf birinciyə
cavab verməli olur, başqa sözlə desək buna «sual-cavablı»
türkülər də deyilir. Türkiyədə Qars mahalında şənliklərdə
çalınıb oynanılan və qarşılıqlı şəkildə oxunan «akışta» xalq
türkülərindən birini buna misal göstərmək olar:
Oğlanlar: Karşıya kaban der ler,
Ökçeye taban derler,
Kız hatırın kalmasın
Nişanlın çoban derler.
Qızlar: Karşı kabansız olmaz,
Ökçe tabansız olmaz,
Niye hatırım kalır
Sürü çobansız olmaz.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu tipli türkü oyunlar Azər
baycan folklorunda da mövcuddur və «haxışta» adlanır.
Ə.Axundov ikicildlik «Azərbaycan folkloru antologiyası
nın birinci cildinə yazdığı «İzahlar və şərhlər» başlığı altında
«haxışta»dan bəhs edərək yazır: ««Haxışta» əsasən, Novruz
bayramı günlərində qızların ən çox sevdiyi oyunlardandır.
Bu oyun bütün rayonlarda ifa edilir. Qızlar iki dəstəyə
bölünür, qabaq-qabağa sıra ilə dayanırlar. Növbə ilə hərəsi
bir mahnı oxuyar, oxumayanlar hər misradan sonra əl vu
rarlar. Dəstədəki qızların hamısı bir-bir oxuyub qurtaran
dan sonra oxuya-oxuya yerlərini dəyişirlər. Oxuya bilməyən
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sıradan çıxarılır. Mahnılar, əsasən, sevgi və qardaş məhəb
bətinə aid olar» [26, 256-257]. Göründüyü kimi, «akışta» ilə
«haxışta» arasında köklü bir fərq yoxdur və bunlar, əksinə,
bir-birinə yaxındır. Fərq burasındadır ki, «akışta»da, əsasən,
oğlanlarla qızlar, «haxışta»da isə ancaq qızlar oxuyurlar.
Birincisi həm də deyişmə şəklində olmaqla bərabər, eyni
zamanda bəziləri yumoristik səciyyə daşıyırlar. Daha başqa
fərq yoxdur.
Yaxud da, ana ilə qız arasında baş verən və əyləncəli ki
çik bir hadisəni incə yumorla dinləyicilərə çatdıran «Ana ilə
qız» türküsünü nəzərdən keçirək:
Ana:

Ah, kızım, kızım, edalı kızım,
Çekilmiyor nazın.
Seni bir çoban istiyor,
Gel, vereyim ona.
Kız: Ah, ana, ana, dilleri yana,
Ben gitmem ona.
Çobanın koyunu çoktur
Saydırır hana.
Ana: Ah, kızım, kızım, edalı kızım,
Çekilmiyor nazın.
Seni bir attar istiyor,
Gel, vereyim ona.
Kız: Ah, ana, ana, dilleri yana,
Ben gitmem ona.
At tarın boncuğu çoktur
Dizdirir bana.
Ana: Ah, kızım, kızım, edalı kızım,
Çekilmiyor nazın.
Seni bir sarhoş istiyor,
Gel, vereyim ona.
Kız: Ah, ana, ana, dilleri yana,
Ben giderim ona.
İçer-içer sarhoş olur,
Sarılır bana.
37
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Türk xalq ədəbiyyatının çox geniş yayılmış qədim janr
larından biri ata sözləri və deyimlərdir. Çox yığcam, sərrast
deyilmiş, əsrlərcə sınaqdan çıxmış, xalq məhəbbətinin, nifrət
və qəzəbinin, xalq müdrikliyinin ifadəçisi kimi meydana gə
lən atalar sözləri və deyimlər ən vacib problemləri, ictimai,
siyasi, fəlsəfi fikirləri müxtəsər şəkildə ümumiləşdirmə
qüvvəsinə malik olub, ciddi mənada söylənməklə bərabər,
eyni zamanda bunların bir çoxu da satirik, yumoristik
səciyyə daşıyır. Türk folklorşünası Ömər Asım Aksoy ata
sözlərinin bu xüsusiyyətlərindən bəhs edərək yazır: «Bu söz
lər qüvvətli fəlsəfələrdən başqa gözəl buluşlarla, parlaq tizfəhmliklərlə, zərif sancmalarla, şiddətli daşlamalarla dolu
dur. Belə ki, hər atalar sözü öz millətinin möhrünü daşıyır»
[48, 22]. Turk xalqı öz düşmənlərinə istismarçılara, rüşvət
xorlara, cahil din nümayəndələrinə, tənbəllərə, yaltaqlara
qarşı apardığı mübarizəni ata sözləri və deyimlərdə əks et
dirmiş, belələrini tənqid atəşinə tutmuş, lağa qoymuş, çox
aydm və sadə şəkildə, lakin amansızcasına məsxərəyə çe
virmişdir.
Ata sözləri və deyimlər ictimai həyatın elə bir sahəsi ol
maz ki, orada işlədilməsin. Yəni ata sözləri və deyimlər
mövzuca rəngarəng və genişdir: «Bəylik çeşmədən su içmə»,
«Zənginin xoruzu belə yumurtlayar», «Dəli dəlidən xoşlanar,
imam ölüdən», «Xocanın söylədiyini söylə, yapdığını yapma»,
«Aləmin ağzı çuval deyil ki, büzəsən», «Müəzzin çəkər soy
uğu, imam у iyər toyuğu», «Ас коу ma hırsız, çok söyləmə

yüzsüz olur (Ac qoyarsan oğru, çox danlayarsan arsız olar)»,
«Rüşvət kapıdan girincə, hak bacadan çıkar», «İmam evindən
aş, ölü gözündən yaş çıxmaz», «İmama para gəlsin də, kim
ölürsə ölsün», «Arsızın üzünə tüpürmüşlər, «yağış yağıyor»
demişdir», «Boşboğazı cəhənnəmə atmışlar, «odun yaşdır»
deyə bağırmışdır», «Kurdun adı, yesə də kurt, yemese de
kurt», «Tənbələ dedıler «qapını ört», dedi: «yel əsib örtər».
Yuxarıdakılarda varlılar, cahil mollalar, arsızlar, boşboğaz
lar, fırıldaqçılar, tənbəllər gülüş hədəfinə çevrilmiş, belələri
nin ümumiləşdirilmiş satirik surəti çox aydm, yığcam və qı
sa bir cümlədə tam parlaq şəkildə xalq tərəfindən yaradıl
mışdır.
Ata sözləri və deyimlərdən xüsusilə yazılı ədəbiyyatda
çox geniş şəkildə istifadə olunur. Yazıçı və şairlər öz fikirlə
rini oxucularına daha aydın başa salmaq və tutarlı halda
kütləyə anlatmaq üçün xalq ədəbiyyatının bu formaca
yığcam, lakin mənaca dərin və geniş janrından qidalanaraq
ədəbi yaradıcılıqlarında bunları istədikləri kimi, həm də
gen-bol işlədirlər. İzzət Molla, Ziya Paşa, Namdar Rəhmi
Qaratay, Ncyzən Tofiq kimi şairlər, Hüseyn Rəhmi, Ömər
Seyfəddin, Rafiq Xalid, Əhməd Rasim kimi nasirlərin ya
radıcılığında saysız-hesabsız satirik ata sözləri və deyimlərə
rast gəlmək olar. Bu sənətkarlar fikirlərini daha dəqiq və
sərrast söyləmək, yaratdıqları satirik surətlərin komikliyini
daha da gücləndirmək, onları şiddətli gülüş hədəlinə çevir
məkdən ötrü xalqın bu zəngin xəzinəsinə tez-tez müraciət
edirlər. Ata sözləri və deyimlər obrazların səciyyəsini daha
qabarıq nəzərə çarpdırmaqda yazıçı və şairlərin köməyinə
çatır.
Bir çox ata sözləri və deyimlərin yaranma tarixi müəy
yən bir hadisə ilə, dövrlə əlaqədardır, ya müəyyən bir yerlə
bağlı olaraq yaradılmışdır, yaxud da hər hansı bir fıkra,
masal, dastan, rəvayət əsasında meydana gəlmişdir. Bu kimi
ata sözləri və deyimlərə: din, millət fərqlərinə görə yaranmışları («Öz məscidinə gedən keşiş kimi yolu azmışdır»,
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Yuxarıdakı türküdə qızın sadəlövhlüyü, həyatdan yaxşı
baş çıxara bilməməsi, tənbəlliyi istehzalı tərzdə öz əksini
tapmışdır. Bu və bunun kimi şirin bir yumorla dolu olan
türkülər xalq şairləri tərəfindən çox yaradılmışdır. Aşıq ədə
biyyatında belə nümunələrə xüsusilə tez-tez rast gəlmək olar.
Ata sözləri və deyimlər
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«Qırx il xidmət etmiş keşiş Abbas ola bilməz», «Fransız zirzibilini ingilis qaşığı ilə yemə», «Firəng şapkası geymişdir»
və s), Bağdad, Bayındır, Şam, Qaraman və s. yer adları ilə
əlaqədar olanları («Nə Şamın şəkəri, nə Ərəbin üzü», «Nər
də Şam, nərdə Bağdad», «Ar getdi Misirə, namus da ar
dınca», «Dəvə Kəbəyə getməklə hacı olmaz», «Ayasofyada
dilənər, Sultanəhməddə sədəqə (zəkat) verər», (yaxud da
əksinə «Sultanəhməddə dilənər, Ayasofyada sədəqə (zəkat)
verər»), ayrı-ayrı şəxslərlə, heyvan və quşlarla bağlı şəkildə
söylənilənləri («İnadım inad, adım Kəl Murad», «FTər qadın
saqqız çeynəyər, amma Ayişe abla kimi şaqqıldata bilməz»,
«Xalq nə deyir desin, Şah Mələk qaymaq yesin», «Karamanın koyunu, sonra çıxar oyunu» və s) misal göstərmək olar.
«Geçdi Borun pazarı, sür eşeyi Niğdeye», «Lafla gemi
yürümez», «Anasının çıkdığı yere kızı da çıkar» kimi atalar
sözünün təməlində lətifələr durur. Duyulan, öyrənilən bir
çox əhvalatla yanaşı, olmuş bir olayın təcrübəsi əsas
götürülür.
Əslində bəzi atalar sözü fıkraları xatırladır. Bəlkə də
bunları fıkra adlandırmaq daha düz olar:
«Katıra «baban kimdir?» demişlər, «at dayımdır» de
miş»,
«Deve kuşuna «uç» demişler, «deveyim» demiş, «koş»
demişler, «kuşum» demiş»,
«Tenbel bir köşeden bir köşeye gitmiş, «uzun seyahet
ettim» demiş»,
«Sarımsağı gelin etmiş, kırk gün kokusu çıkmamış».
Türk xalqının həyatı və məişəti ilə sıx bağlı olan bu
folklor örnəkləri həcmcə, biçiminə görə kiçik, məzmun və
anlamına görə geniş bir janrdır. Bu yığcam xalq əsərlərində
dərin hikmət, zəka ümumiləşmişdir. Xalqın yaratdığı bu
yığcam sənət incilərindəki ağıl, hikmət insanlara yol göstər
mək, onların yardımına gəlmək baxımından əvəzsizdir. Çox
zaman danışıq dilində fikri sərrast ifadə eləməkdən ötrü ata
sözləri və deyimlərdən istifadə eləyirlər.
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Ata sözləri və deyimlər də folklorun çox qədim janda
rmdandır. İslamiyyətdən öncəki türk ədəbiyatmda bünlara
«savlar» deyilibdir. Sonrakı zamanlarda isə bunları «məsəl»,
«darbıməsəl» (zərbiməsəl) də adlandırıblar. Nəhayət, indi
«ata sözləri» biçimində işlənməkdədir.
Əski zamanlardan başlayaraq hər bir sınaqdan çıxmış
ata sözləri zəmanəmizə qədər gəlib çıxmışdır. Başqa janrlar
kimi ata sözlərinin də yaradıcısı xalq olduğundan müxtəlif
çağlarda və müxtəlif ictimai quruluşlarda xalqın yaşayışını,
onun gözəl günlər arzusunu, cəmiyyətdəki hərəkət tərzini
gerçək biçimdə əks etdirir. Müxtəlif tarixi hadisələrin xalqın
həyatında, ruhunda qoyduğu izləri, təsirləri açıq şəkildə
görmək mümkündür.
İlk baxışda bunlar sadə, adi bir cümlə, yaxud hansısa
bir qayda-qanun təsiri oyatsa da, ancaq qarşımızda açılan
həyat mənzərəsi, bu qaydaların əsrlərcə sınaqdan çıxaraq
mənimsənildiyini və bunlara inanıldığını təsdiq edir. Məsə
lən, «Söz üçün usta, iş üçün xəstə» və ya «Ölüsu olan bir gün
ağlar, dəlisi olan hər gün ağlar» ata sözləri qafıyəli bir cümlə
biçimində yaradılmışdır. Ancaq bu cümlələr insan ağlının
uzun-uzadı, əsrlərcə təcrübədən keçirdiyi və bu təcrübə so
nucunda yaranmış inamın əks-sədasıdır. Ata-babaların yüzillərcə sınaqdan keçirtdikləri bu əhvalatlar, başlarına gələn
olaylar sonrakı nəsillər üçün emosional təsirini itirməmişdir.
Həyat və cəmiyyətin qayda-qanunları, gələnək və görənəkləri, hər bir cəmiyyətin üzvü üçün insanlıq naminə hərəkət
və davranışlarını tənzimləmək məqsədi daşıdığından qiy
mətlidir.
«Çile doldurmak», «Çı'le çıkarmak», «Çile çekmek» ki
mi deyimlər isə təkkə-təriqətlə bağlı meydana gəlibdir. Dər
vişlərin, müridlərin qırx gün inzivaya çəkilib təriqətin qay
da-qanunlarını, gələnəklərini mənimsəmək üçün dünya işlə
rindən əlaqəsini kəsməsini bildirir. Bu, sonralar əzab-əziyyət
çəkmək anlamında işlədilən bir deyimə çevrilmişdir.
T.Fikrətin «Han-ı yağma» şerinin bu başlığı da əslində
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bir deyimdən meydana gəlmişdir. Bu deyimin əsli «Yağma
Hasamn Böreği» adlanır. Qədim türk gələnəklərindən bəh
rələnmə yolu ilə yaradılmışdır. «Kitabi-Dədə Qorqud»da da
Qazan xan üç ildən bir öz mənzilini (otağım) oğuz boylarına
yağma etdirərdi. Tədiqiqatçıların yazdığına görə bu kasıbla
rı, fəqir-füqəranı doydurmaq, onlara yardım etmək məqsədi
daşımışdır. Sonralar Osmanlı saray həyatında da belə hallar
olmuşdur. Hər iki deyim məhz bu ənənədən öz qidasını al
mışdır.
Dünyanın ən böyük sənətkarlarının əksəriyyəti atalar
sözü və deyimlərdən gen-bol yararlanmış və əsərlərində yeri
gəldikcə istfıadə etmişlər. Qədim Çin, yəhudi, hind kitabla
rında, İncil, Tövrat, Zəbur, Quran kimi müqəddəs dini,
«Avesta» kimi tarixi abidələrdə çoxlu ata sözləri və deyim
lərə rast gəlinir.
Qısacası, dildən-dilə, nəsildən-nəslə keçərək bugünkü
günümüzə qədər gəlib çatan və ata-babalarm həyat təcrübə
sini, düşüncə və anlayış tərzini öyüd biçimində izah və tə
qdim edən, xalqın müştərək malı olan təmiz, sadə söz və
ifadələrə ata sözləri və deyimlər deyilir.
Ata sözlərinin mövzusu, ideya məzmunu rəngarəngdir.
İnsan, onun həyatı, məişəti, adət-ənənələri və s. haqqında
saysız-hesabsız ata sözləri vardır:
«Ac ayı oynamaz», «Acın imanı olmaz», «Acın qarnı
doyar, gözü doymaz», «Acm yuxusu gəlməz», «Adın nədir,
Rəşid, bir söylə, min eşit», «Ağacı çox olan köyün, məzarı
az olar», «Akıllı neylər balı, akılsız neylər malı», «Akıllı
gördüyünü, ahmak işittiyini söylər», «Aklınla gör, kalbinlə
işit», «Altın əli bıçak kəsməz», «Altın kılıç dəmir kapıyı
açar», «Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar»,
«Aptal ata binmiş də, bəy oldum sanmış», «Atəş deməklə
ağız yanmaz» və s.
Ata sözləri ilə deyimlər arasında fərq də vardır. Deyim
lər öz əsas mənasından müəyyən qədər başqa fikri bildirən
söz və ifadələrə deyilir. Deyimlər məcazi anlam daşıyırlar.

Xalqm duyğu, düşüncə tərzindən, dünyagörüşündən mey
dana gələn və artıq qəliblənmiş sözlərdən, ifadələrdən ibarət
olan deyimlər, demək olar ki, nəsihətamiz anlam kəsb etmir,
burada başlıca rolu rəmzi məna daşıyır. Hər hansı olay, əh
valat məcazı dillə söylənilir, ata sözləri kimi anlatma, ifadə
eləmə bütövlüyü daşımır. Bitkin bir fikri ifadə etməyən dey
imlər çox zaman danışıq əsasında, söylənmiş düşüncəni
qüvvətləndirmək üçün işlədilir. Bu xalq deyimləri Türkiyə
folklorçuları tərəfindən yetərincə araşdırılmamışdır.
Deyimlərin nə zaman, kimlər tərəfindən yarandığı əksə
riyyətlə bilinmir. Ancaq bilinənləri də vardır. Məşhur adam
larla bağlı yaradılmış deyimlər bu qəbildəndir. Bütün za
manlarda deyimlər yaradılmış və bunlar öz gözəlliyi və özəl
liyi ilə nəsildən-nəslə keçib xalq ədəbiyyatını daha da zəng
inləşdirmişdir. Bunlar ata sözləri ilə qaynayıb qarışmışdır.
Hətta bunları bir-birindən ayırmaq, fərqləndirmək belə çə
tin olur. Deyimlərdən örnəklər:
Sarı çizmoli Məhmət ağa (Adı-sanı olmayan, tanın
mayan); İki gözü, iki çeşmə (Hədsiz ağlayan); İki karpuz bir
koltuğa sığmaz (Hyni zamanda iki işi birdən yerinə yetirə
bilməmək); İki paralık etmək (Qiymətinin aşağı düşməsi);
İki ayağını bir pabuca sokmak (Bir işi tez yerinə yetirmək
üçün iş görəni tələsdirmək); Altın babası (Çox varlı); Akıl
almaz (İnanılmayan); Çıkar ağzından baklayı (Demək istə
diklərini söylə); Küplərə binmək (Həddindən çox hirslən
mək); Kozunu paylaşmak (Aralarındakı anlaşılmazlığı zorgüclə həll etmək) və s.
Deyimlər də ata sözləri kimi müxtəlif əhvalatlardan, lə
tifələrdən və həyatda gerçəkdən baş verən olaylardan qay
naqlanaraq meydana gəlibdir. Bunların kökü hansısa bir
olayla və ya şəxsiyyətlə bağlı olaraq ortaya çıxır. Məsələn,
«Metelige kurşun atmak» (bu bizim folklorumuzda «Qəpiyə
güllə atır», yaxud da «Bir qəpik üçün güllə atır»ın qarşılığı
dır) deyimi Türkiyədə idman ənənəsi ilə əlaqədar olaraq
meydana gəlibdir. Vaxtilə Türkiyədə xırda pula, qapik-qu-
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ruşa «mətəük» deyiblər. Atıcılar öz məharətlərini sınamaq
və ya ustalıqlarım inkişaf etdirmək üçün xırda pullara uza
qdan atəş açardılar. Nişançı-snayperlərdən birisinin qo
humu «Bizimki meteliğe kurşun atıyor» deməklə, bu ifadə
xalq arasında geniş yayılaraq deyim şəklini almışdır.
«Keçeyi sudan çıxarmak» (bu məsəlin qarşılığı bizdə:
«Çulunu sudan çıxarmaq»dır) deyiminin də tarixçəsi aşağı
dakı məşhur lətifədən götürülmüşdür. Lətifənin iştirakçıları
həqiqətən də tarixi şəxsiyyətlərdir. Keçəçizadə Fuad Paşa
Türkiyə ədəbiyyatında tanınmış şair Keçəçizadə İzzət Mol
lanın (1785-1829) oğludur. Əhvalat belə olubdur: «Qaziantəpin yetişdirdiyi əski alimlərdən şair Həsirçizadə bir dəfə
İstanbula gəlir və baş nazir Keçəçizadə Fuad Paşanı ziyarət
etməli olur. Paşa qonağına çox hörmət göstərir, yaxşı qarşı
layır. İltifat və ikram edir. Söhbət eləyirlər. Fuad Paşa qo
nağına müraciətlə deyir:
- Ustad, sizin fəzilətiniz, elminiz haqqında eşitmişəm.
Elə çoxdan sizinlə tanış olmaq arzusundaydım.
- İltifatınıza görə sizə çox təşəkkür edirəm, paşa həzrət
ləri.
- Siz Həsirçizadəsiniz, mən də Keçəçizadəyəm. Həsir
ilə keçə arasında elə ciddi fərq yoxdur. Bu baxımdan da birbirimizə yabançı deyilik.
- Əvət, Paşam. Bizim həsir hələ də ayaqlar altındadır,
ancaq siz keçəni sudan çıxarmısınız.

nur. Ninniləri oxuyan analar, eyni zamanda, öz balasına
olan məhəbbət və sevgisini də izhar etmiş olur. Ana öz bala
sına xeyir-dua verir, ona mənalı ömür arzulayır. Ninnilər
yalnız balaca uşaqların, körpələrin yuxuya getməsi üçün de
yil, həm də onların əxlaqi-estetik tərbiyəsi üçün də ən gərəkli
əlamətlərindən biridir. Ninnilər çox zaman «ninni» sözü ilə
başlayır və bu sözlə də bitir. Bir və ya bir neçə dördlükdən
ibarət olur.
Ninni çaldım yatasın,
Uykulara batasın.
Bu uyku senin deyil,
Gidip satın alasın.
Ninni, ninni, ninni, ninni,
Hadi kızım uyusun, ninni.

Ninnilər

Uşaq folklorunun çox geniş yayılmış növlərindən biri
də ninnilərdir. Bizim şifahi xalq ədəbiyyatımızda bu beşik
nəğmələrinə başlıca olaraq «layla» deyilməklə birlikdə
«nənni» də söylənilir. Lirik türkülərin bir biçimi kimi nəğ
mələr halında və ya musiqi sədaları altında oxunur. Özəl
liklə uşaqların yatırılması, yuxuya getməsi üçün avazla oxu44
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* * *

Ninni diyəm uyкип gəlsin,
Uzak yoldan baban gəlsin,
Allah uzun ömür versin,
Ninni, nazlı yavrum, ninni.
* * *

Kundağma sardım taşı,
Gözümdən akıttım yaşı,
Evliyaların yoldaşı.
Uyu, yavrum, uyu,
Büyü, yavrum, büyü.
Bir sıra ninnilərdə «ninni» sözü hər misranın axırında
təkrarlanır. Belə ninnilərdə misraların sayını artırmaq da
olur. Məqsəd körpəni yatızdırmaq olduğundan, ana çox
şeylər tapıb uydurur. Trabzon yörələrində söylənən ninni
buna yaxşı bir misal ola bilər:
Dağa gittim, dağ uyur, ninni.
Dağda tavşanlar uyur, ninni.
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Göle gittim, göl uyur, ninni.
Gölde balıklar uyur, ninni.
Ev e geidim, ev uyur, ninni.
Evde yavrum uyur, ninni.
Bilməcələr

Bilməcələr də şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növünə da
xildir və ən geniş yaılmış janrlardan biridir. Həm nəzmlə,
həm də nəsrlə yaradılır. Nəzm hissəsi daha çox olduğundan
folklorun lirik janrı kimi qəbul edilir. Həm də nəsrlə olanla
rın əksəriyyəti də qafıyəli olur. Bizim folklorumuzda bun
lara «tapmacalar» deyilir. Ancaq «bilməcə» də işlənir. «Bulmaca» da deyilmişdir.
Bilməcələr müxtəlif olay, əşya, məfhumlar haqqında
meydana gətirilir və həmin məfhum, olay və əşyanın adını
xatırlatmadan keyfiyyət və əlamətlərini üstüörtülü biçimdə
söyləyərək, onun nə olduğu qarşısmdakılardan soruşulur:
Altı tahta, üstü tahta,
İçində kara softa (Tısbağa)
Və ya
Karşıdan bakdım bir çok,
Yanma vardım, hiç yok. ( Quşlar).

rını çıxarmaq, zehinlərini işlətmək, düşünmə qabiliyyətini
artırmaq baxımından çox əhəmiyyətli bir folklor növüdür.
Xalq həyatının, demək olar ki, bütün sahələrinə aid bil
məcələr yaradılmışdır. Ev əşyaları, heyvanlar aləmi, insan
və onun bədən üzvləri, səma cisimləri, təbiət hadisələri və s.
mövzularda yüzlərlə bilməcələr yaradılmışdır.
Bilməcələr də xalq ədəbiyyatının başqa janrları kimi
çox maraqlı bədii əsər səciyyəsi daşıyır. Onların da özünə
məxsus özəllikləri vardır. Bilməcələr insanın, xüsusilə də
uşaqların dərrakəsini, düşüncə və təfəkkür tərzini inkişaf
etdirməkdə mühüm rol oynayır. Ətraf mühit, təbiət və cə
miyyət hadisələri, heyvanlar, quşlar, göy cisimləri və ümu
miyyətlə hər bir şey haqqında onlarda elmi təsəvvür oyadır.
Əşya və hadisələrin keyfiyyəti, bunların bir-birilə əlaqələri
haqqında biliklərini artırır. Bəzi bilməcələr «bilməcə-bildirməcə», «bil bakalım», «ol nədir kim» sözləri ilə başlayır.
Mənzum bilməcələr, əsasən, iki və dörd misralı və əksə
riyyəti də 7 və ya 8 hecalı olurlar. Bunlara bəzi örnəklər ve
rək:
Yedi delikli tokmak,
Bunu bilməyən ahmak.
( Baş-ağız, 2 qulaq, 2 göz, 2 burun deşiyi)
Bir ufacık mil taşı,
İçində bəylər aşı,
Bişirirsən aş olur,
Bişirməzsən kuş olur.

( Yumurla)

Bilməcələr başqa folklor janrlarına nisbətən daha çox
kollektivlik özəlliyinə sahibdir. Bu janrın ikidən artıq adam
lar arasında cərəyan etdiyini nəzərə alsaq, onun kollektivlik
xüsusiyyəti daha bariz surətdə ortaya çıxmaqdadır. Bilmə
cələr də bəzi digər janrlar kimi, əsasan məclislərdə, şənliklər
də, uzun qış gecələrində toplu insanlar tərəfindən yaradıl
mışdır. İnsanların iş görmə qabiliyyətini artırmaq, yaşayış
larına bir canlanma, şənlik, mutluluq qatmaq, yorğunluqla

Uzun qış gecələrində, kinonun, teatrın, televiziya və ra
dionun, ümumiyyətlə, son çağların texniki vasitələrinin ol-
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Çarşıdan alınmaz,
Məndilə konulmaz,
Ondan tatlı,
Heç bir şey olmaz.

( Yuxu)
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madığı bir zamanda, bilməcələr həm də bir əyləncə, istirahət
etmə vasitəsiydi. Doğrudur, bilməcələrin mənşəyi, onların
ilk dəfə nə zaman yarandığı haqqında dəqiq bilgilər yoxdur.
Ancaq bunların əski zamanlardan başlayaraq nəsildən-nəslə
ötürülmüş, ağızdan-ağıza keçərək bizim çağımıza qədər gə
lib çıxmışdır. Sonrakı dövrlərdə də yeni-yeni bilməcələr
meydana çıxmışdır. Bəzi bilməcələrdə, dəqiq olmasa da, ya
randığı çağın müəyyən əlamətlərindən onların sonrakı dövr
lərin məhsulu olduğunu görmək mümkündür. Məsələn:
İstanbulda bir tanə,
İzmirdə iki tanə,
Sivrihisarda pək çok,
Almanyada hiç yok. («İ» hərfi)

Bilməcələr:

Tapmacalar:

Yol üstündə yağlı kayış.
(İlan )

Yol üstə yağlı qayış.
(İlan )

Yük üstündə kıllı yumak.
( Kedi-pişik )

Yük altda qıllı yumaq.
( Pişik)
Biz biz idik,
Otuz iki qız idik,
Əzildik-üzüldük,
Bir taxçaya düzüldük.
( Diş)

Biz biz idik,
Otuz iki kız idik,
Kıran gəldi kırıldık,
Hakim gəldi dirilidk.
(Diş)
Yaxud:

Yaxud:

Biz biz idik,
Otuz iki kız idik,
Əzildik büzüldük,
İki duvara dizildik.
(Diş)

Biz biz idik,
Yüz qız idik,
Bizi üzdülər,
İpə düzdülər.
( Barama)

Avluda kuyu,
Kuyuda suyu,
Suda yılan,
Yılan başı mərcan.
( Lampa)

Bizim həyətdə bir quyu,
Quyunun içində suyu,
Suyun içində ilan,
İlanın ağzında göhər.
( Çıraq)

Yaxud:
Tiren gəlir «is» diyə,
Makinist vurur «tan» diyə,
Kömürçü anahtarı kaybetmiş
Konduktor bağırır «bul» diyə. (İstanbul)
Yıxarıdakı misallardan göründüyü kimi, birində «i»
hərfi, digərində isə «İstanbul»un hecalarını parçalayıb çaş
dırıcı təqdim etməklə yeni tipli bilməcələr meydana gətiril
mişdir. Elm və texnikanın inkişafı ilə ilgili, həyat və cəmiy
yətdəki yeniliklərlə bağlı yaranan bilməcələr də maraqlıdır.
Bilməcələrin əksəriyyəti məzəli, əyləndirici, güldüıücüdür.
Bunların obrazlı bir dildə olması diqqəti cəlb edir. Bilməcə
yaradıcıları bənzətmə, təşbih, müqayisə, sual kimi bədii təs
vir vasitələrindən gen-bol istifadə edirlər.
Bir sıra bilməcələr bizim tapmacalarla eyni cürdür. Bə
zisi tam, bəzisi də qismən uyğun gəlir. Aşağıda bunların bir
sıra örnəklərini verəcəyik ki, onların uyğunluqlarını əyani
şəkildə görmək mümkün olsun.
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Əlbəttə, bunların sayını artırmaq da olardı. Ancaq bu
misallarla yetinirik.
Bilməcələrin əsas qaynaqları arasında masalları, rəvay
ətləri, saz şairlərinin deyişmə tərzində, bir-birilə sual-cavab
şəklində söylədikləri əsərləri özəlliklə qeyd etmək gərəkdir.
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Alkışlar

Türk şifahi xalq ədəbiyyatının bir növünü də «alkışlar»
təşkil edir. Alkışlar adından da göründüyü kimi alqış eləmə,
xeyir-dua vermə səciyyəsi daşıyır və xalqın gündəlik həya
tında çox işlənir. Alqışlar da başqa folklor örnəkləri kimi
əski zamanlardan davam edib gəlmişdir. Bunların nümunə
lərinə «Avesta»da, «Kitabi-Dədə Qorqud»da rast gəlirik.
Yüzillər boyunca xalq kimə və nəyə rəğbət bəslədiyini, xey
ir-dua verdiyini, var olmasını açıq biçimdə ifadə etmiş, al
qışlamışdır.
Alkışlar həm mənzum, həm də mənsur şəkildə yaran
mışdır. Bir neçə örnək: Allah her ne muradın varsa versin;
Güle-güle git, gule-güle gel; Ulu Tanrı seni namerde muhtac
etmesin; Allah kimseye evlat acısı göstermesin; Ağzına
sağlık; Eline sağlık; Analı-babalı büyüsün! Allah kazadan
baladan koruşun.
Tesbihimde mercanım,
Neren ağrıyor canım.
Evi, barkı, bağlan
Satar sana horcarım.
Bahçelerde gök biber,
Şimdi kızlar рек kibar,
Ne kadar kibar olsa
Oğlandadır itibar.

Karqışlar

Karqışlar da adından göründüyü kimi, qarğamaq, lənət
ləmək, nifrətini bildirmək məqsədi daşıyır. Bunlar alkışların
tam tərsidir. Karqışlar da insan cəmiyyətinin gündəlik ya
şamında çox istfiadə olunur. Bədxah, bədəməl adamları,
sözü ilə işi düz gəlməyən, hamıya pislik etməyə çalışan nad
50

ürüstləri xalq nifrətlə qarğayır, belələrinə küfr edib lənətləyir.
Karqışların gözəl nümunələrinə «Dədə Qorqud» dastanla
rında rast gəlirik. «Əlin qırılsın, barmaqların çürüsün!»,
«Ağzın qurusun, çoban» «Dilin çürüsün, çoban» və s. Karqışlar folklorun lirik növünə daxildir. Karqışların həm nəzm,
həm də nəsr hissəsində qafiyalənməyə xüsusi önəm verilir.
Örnəklər:
Köprünün altı diken,
Yaktm beni gül iken,
Allah da seni yaksm,
Üç günlük gelin iken.
Kara dut parmak gibi,
Kız yüzün kaym'ak gibi,
Seni alan yigitler
Kurusun yapraq gibi.
Boğazı kurusun da, bir yudum su verən bulunmasın;
Ocağı batasıca; Cam çıkasıca; Əkməyini it, yakasmı bit ye
sin; Allah sana uyuz versin də, tırnak verməsin; Sürümsürüm sürünürsün, inşallah.
Aşıq-şairlərin də yazdığı karqışlar vardır. Bunlar bir qə
dər təkərləmələri xatırladır. Əslində bunlar satirik-yumoristik şerlərdir.
ləkərlənıələr

Bizim nağıllarımızın başlanğıcında söylənilən «pişrov»
və ya «müqəddimə» adlanan məzəli ifadələrə, yanıllmaclara
və uşaq folklorundakı sanamalara, düzgülərə Türkiyənin
xalq ədəbiyyatında «təkərləmə» deyilir. Təkərləmələr təkcə
lirik şifahi xalq ədəbiyyatının deyil, eyni zamanda, epik
növün də bir şəklidir. Nağıllarda, xalq teatrlarının tamaşa
larında çox işlənir. Saz şairləri-aşıqların da çoxlu təkər
ləmələri vardır. Aşıqlar bəzən bir-birləri ilə təkərləmələrlə
deyişirlər. İpə-sapa yatmayan, mənalı-mənasız söz yığının
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dan ibarət olan təkərləmələr dinləyiciləri əyləndirmək, onla
rın diqqətini cəlb etmək məqsədi daşıyır. Təkərləmələri söy
ləyənlər yerinə görə əl-qol hərəkətləri, mimikaları ilə danış
dıqlarını daha təsirli çatdırmağa çalışırlar.
Təkərləmələrə Güney Anadoluda «sayıştırma», Şərqi
Anadoluda «döşeme» deyənler də vardır.
Xalqın şifahi biçimdə meydana gətirib yaşatdığı bu
folklor örnəkləri uşaqların tərbiyə olunmasında da, şübhəsiz,
əhəmiyyətli rol oynamışdır. Uşaqların nitq inkişafı, söz eh
tiyatının artırılması üçün bu folklor janrının mühüm önəmi
onların belə söz və ifadələri layiqincə tələffüz etməyi bacar
maları, qüsursuz danışmaq vərdişlərinə yiyələnmələri ilə
bağlıdır. Uşaqlar təkərləmələri söyləməklə, hətta, çətin, dilə
yatmayan sözləri mənimsəyir, düzgün danışıq vərdişlərinə
yiyələnirlər. Uşaqlar həm də gözlənilməz söz oyunları, qəri
bə düşüncə və əcayib görüş tərzi, qeyri-məntiqi və qeyri-real
olaylarla qarşılaşırlar. Bütün bünlar onlar üçün maraqlı ol
duğu qədər də əyləndirici və düşündürücüdür.
İstər mənzum, istərsə də mənsur biçimdə olmasından
asılı olmayaraq, təkərləmələrin demək olar ki, hamısı qafiyəli şəkildə qurulur. Misal: «Az gittim, uz gittim; dərə təpə
düz gittim, altı ay, bir güz gittim. Dönüp arkama baktım ki,
bir arpa boyu yol gitmişim».
Təkərləmələr, əslində uşaq folkloru növüdür. Bünları
müəyyən mərasimlərdə, bayramlarda, əyləncələrdə söyləyir
dilər. Əyləndirmək, nəşəni artırmaq məqsədilə söylənən tə
kərləmələr dil dolaşa-dolaşa deyilən zarafatyana ifadələrdən
düzəlir. Belə ifadələri fasiləsiz olaraq ucadan söyləyəndə,
adətən, gülüşə səbəb olur.
Bir berber bir berbere, gel beraber bir beıber dükkanı
açalım demiş.
Bu yoğurdu sarımsaklasakta mı saklasak, sarımsaklamasakda mı saklasak.

Şu köşe yaz köşəsi,
Şu köşe kiş köşəsi,
Adana, Tərsus paşası,
Üç tanə hoşaf kasesi,
İçinə koz düşəsi,
Koz ağacı kocadıkça,
Ne hoş olur budadıkça.
İnsan oğlu bir hoş olmuş,
Karıyıp ta kocadıkça.
***
İynə battı, canımı yaktı,
Tombul kuş, arabaya koş,
Arabanın təkəri,
İstanbulun şəkəri,
Hap hup altın top,
Kimsədə yok, bizdə çok.
Yazılı ədəbiyyatın, aşıq poeziyasının nümayəndələri də
təkərləmələr yazmışlar. Ziya Göyalpm «Ala geyik» poeması
buna misal ola bilər. Poemadan kiçik bir parça:
Çocuktum ufacıktım,
Top oynadım acıktım.
Buldum yerdə bir ərik,
Kaptı bir ala geyik.
Geyik kaçtdı ormana,
Bindim bir ak doğana
Doğan yolu şaşırdı,
Kaf dağından aşırdı...
Təkərləmələr masallarda daha çox işlənir. Masallardan
söhbət açdığımız zaman bunu görəcəyik.

Güle güleni güle-güle güldürürsün,
Gülmeğinden gül güler güller güler.
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Ən qədim folklor janrlarından biri də mövzu dairəsi çox
əhatəli olan masallardır. Masal, əslində ərəb sözü «məsəl»in
dəyişikliyə uğramış biçimidir. Məcazi, hikmətli, ibrətli,
öyüd-nəsihətli söz anlamındadır. Kiçik ibrətamiz, hikmətli
hekayə. Zərbi-məsəl də burdandır. Masal bizim şifahi xalq
ədəbiyyatında «nağıl» adlanır. Əşyaların, təbiət hadisələri
nin canlandırılınası, heyvanların, əşyaların insanlar kimi
təsviri, həyatda adi görünən olayların fantastik-olağanüstü
biçimə salınması, geniş epik lövhələrin, macəraların çoxluğu
və s. bu kimi özəlliklər masallara xas olan cəhətlərdir. Ma
sallarda insanların əski həyatını, məişətini, davranışını,
əməyini əks etdirən örnəklər çoxdur. Belə örnəklərdə biz
heyvanların əhliləşdirilməsini, ov və əmək alətlərindən necə
istifadə olunmasının şahidi oluruq. Masallar xalq fantaziya
sını, xalq dilinin məziyyətlərini, xalqın məişət, adət və ənə
nələrini özündə əks etdirən gözəl bədii sənət örnəkləridir.
Türk xalqı əski çağlardan bu yana qəhrəmanlıq, yurdsevərlik ruhunda olan, yüksək insani keyifyyətlər təbliğ
edən xeyli masallar meydana gətirmişdir. Bu masallarda
xalqın düşmənlərinə qarşı kəskin nifrəti, xoşbəxt yaşam
uğrunda mübarizəsi, istək və diləkləri əksini tapmışdır. Ma
sallarda xeyrin şərə, aydınlığın zülmətə, yaxşılığın pisliyə
qələbə çalması xalqın gələcəyə inamı, arzusu ilə bağlıydı.
Yazılı ədəbiyyatda xalq masallarından hələ qədim çağ
lardan yararlanmağa başlanılmış, dünyanın tanınmış şair və
yazıçıları (Apuley, Nizami, Füzuli, Balzak, Anderson, Puşkin, Sabir və s.) ilə yanaşı Türkiyənin görkəmli sənətkarları
da (Ə.Midhət, İ.Şinasi, H.Rəhmi, Ö.Seyfəddin, R.Nuri,
Ə.Nesin, Y.Kamal və s.) masallardan öz bədii yaradıcılıqla
rında geniş istifadə etmişlər. Türkiyənin XX əsr ünlü şairi və
yazıçısı Məlih Cövdət Anday, hətta, bir sıra ölkələrin ədə
biyyatının «masallardan doğduğunu» qeyd edərək aşağıda
kıları yazırdı: «Əksəriyyət ölkələrin ədəbiyyatı masaldan

doğmuşdur. Başda əski yunanları düşünün: isadan öncəki
beşinci yüzil Afinasının böyük faciə yaradıcıları Homerin
masallarından götürdükləri parçalan işləmişlər. Vergili la
tınlar üçün bir masal uydurmaq məcburiyyətini hiss etmiş,
məşhur «Eneida»nı yazmış, sonrakı Avropa millətləri də
folklor məhsullarını, əfsanələrini dəyərləndirmişlər. Yeri
gəimişkən «Hamlet», «Kral Lir», «Faust» ... münasib ma
sallardan çıxarılmış böyük əsərlərdir» [1; 1, 280]. Həqiqətən
də dünyanın klassik sənətkarları bir sıra görkəmli əsərlərini
xalq masalları əsasında yaratmışlar.
Başqa xalqların nağıllarında olduğu kimi, türklərin ma
sallarında da öz milli özəllikləri, gələnək və görənəkləri, ya
şam tərzinin təsviri başlıca yer tutur. Bu masallarda müxtə
lif çağlarda türk xalqının həyata baxışını və münasibətini,
yadelli düşmənlərə, yerli zalımlara qarşı mübarizəsini və
bütün bunlar uğrunda onun öz qüvvəsinə inamının bədii
boyalarla əks olunmasının şahidi oluruq.
Öz mövzu və məzmununa görə masalları bir neçə qrupa
bölmək olar: əfsanəvi masallar, alleqorik masallar, heyvan
larla bağlı masallar, ailə-məişət masalları, tarixi masallar,
satirik və yumoristik masallar.
Ailə məişət və satirik masallarda cəmiyyətin müxtəlif
təbəqələri əhatə olunur və mübarizə, əsasən, bu təbəqələr
arasında gedir. Belə masallarda çox zaman qələbə aşağı tə
bəqədən olanlar tərəfində olur: yoxsul bir kəndli olan Kösə
dayı öz fərasət və çoxbilmişliyi ilə zənginləri aldadıb dənizdə
boğdurur («Kösə dayı»), Kösə hiyləgərliyi sayəsində şeytana
belə kələk gəlib onu heyran qoyur («Kösə və şeytan»), qa
dınları gic və səfehlikdə ittiham edən Xoca baş vəzirin arva
dına qurduğu kələklər sonuncunda səhvini düzəltməli olur
(«Arvad bicliyi»), Kəloğlan özünü hind padşahının oğlu ki
mi qələmə verərək kral qızı ilə evlənir («Hiyləgər axmaq»),
ögey ana əlində bir alətə çevrilən gənc qız saraya gəlin köçür
(«Sırmalı başmaq») və s.
Masalları quruluşuna görə təxminən 3 hissəyə ayırmaq

54

55

Türkiyə ədəbiyyatı tarixi

Aydın Abi Aydın

olar: a) Giriş hissəsi, b) Əhvalat və hadisələrin təsviri, c) Nə
ticə.
Masalın giriş hissəsi təkərləmələrdən ibarətdir. Bu bəzi
masallarda qısa (bir cümlədə və ya bir neçə cümlədə), bəzilə
rində isə geniş və uzun (bir neçə səhifə) olur. Mənalı və mə
nasız sözlər yığınından ibarət olan təkərləmələr əsasən sati
rik yumoristik olurlar. Bəzi hallarda folklorun bir növü ki
mi ayrılıqda işlənməsinə baxmayaraq, təkərləmələr masal
larla əlaqədar söyləndikdə daha maraqlı olur. Masal söy
ləyən, yaxud da hər hansı bir rəvayət və xalq hekayəsini da
nışan şəxs dinləyicilərin diqqətini özünə cəlb etmək, onların
əhval-ruhiyyəsini qaldırmaq, şənləndirmək və bir qədər də
öz şəxsi bacarıq və qabiliyyətini nümayiş etdirmək üçün bu
qafiyəli sözlər toplusundan istifadə edir. Masalçı söylədiyi
təkərləmələr mənalı, təsiredici olsun deyə çox zaman atalar
sözü və məsəllərdən, aforizmlərdən, idiomatik ifadələrdən
geniş istifadə edir, bəzən isə masalların qəhrəmanlarının
adını da öz «repertuar»ına daxil edir, müqayisələr aparır,
danışdığı əhvalat və hədislərin əhəmiyyətini və s. qeyd et
mədən keçmir. «Külkedisi» (Tez üşüyən, soyuğa davamsız
adam mənasında) adlı satirik masalı buna ən yaxşı misal
hesab etmək olar. Masalın giriş hissəsi üç-dörd səhifəlik bir
təkərləmə ilə başlayır. Həmin təkərləmənin bir parçası belə
dir:
«Zaman zaman içində, xəlbir saman içində, dövlət top
oynarkən köhnə hamam içində... Biz hayladıq, hayladıq;
cümlə aləmi topladıq. Allahın qışı, təndirin başı olanda kim
gəlməz? Haylanan da gəldi, huylanan da gəldi, ahlanan da
gəldi, uflanan da gəldi, hələ böyük baş, böyük ayaq qara
qazı, quru qazi gəldi... Qazı lələni duyunca çöl-bayırın ör
dəyi, qazı gəldi... Ördəyi, qazı görüncə bir də çulsuz tazı
gəldi. Tazının arxasınca da görməmişin oğlu, kor Məmişin
qızı gəldi... Nə etdi, etdi, ardınca birdən gələnlər artdı: Qoz
bel Əsə, Sarı Kösə gəldi: biri səltənətə, biri süsə gəldi... Bun
ları duyanlar dayanarmı! Hımhıminən burunsuz, bir-birin

dən uğursuz gəldi... Bu iki uğursuzun ardınca da əkmədiyin
yerdə bitən bir arsız, üzsüz gəldi. Bir də, bir də san uzunqıçlı
Məhmət Ağa gəldi. Gəldi də dərdlərə dəva, könüllərə səfa
gəldi... Birdən əfəndim, seyrək toxuyandan sıx toxuyana,
bir daşla iki quş vurandan hər yumurtaya bir qulp taxana
qədər kim var, kim yox; kimi ac, kimi tox; gəlib toplandı.
Kimi dovşana qaç, tazıya tut dedi, kimi ağzını yum, dilini
ud dedi, kimi gah nalına, gah mıxına vurdu, kimi südü
dağıtnuş pişik kimi oturdu, kimi qoca qarı kimi hər işə qa
rışdı... Mən də tutdum Kəloğlanın yaxasından: baxın, nə
deyib durdum arxasından:
«Biri varmış, biri yoxmuş, allahın qulu çoxmuş, çox
söyləməsi günahmış. Dəvələr dəllal ikən, keçilər bərbər ikən,
bir məmləkətin birində bir qoca qarı, qoca qarının da kəl
oğlu varmış».
Türkiyə masallarında, ümumiyyətlə, təkərləmələr xüsusi
yer tutur. Bir çox hallarda nəinki təkcə masalın giriş hissə
sində, hətta hadisələrin gedişi ilə əlaqədar olaraq da təkər
ləmələr işlənir, iştirakçılar bir-biri ilə təkərləmələrlə danı
şırlar. Bu, satirik masallarda daha geniş ölçüdə işlənmək
dədir. Həmin «Külkedisi» masalı demək olar ki, başdanayağadək təkərləmələrlə söylənilmişdir. Masalın baş qəhrə
manı Kəloğlan (bu bizim nağıllardakı keçəl surətinin tam
eynidir, kəl-keçəl deməkdir) çörəyini verdiyi yumağ əyirən
qoca qarıdan ala bilmədiyi üçün onu aşağıdakı şəkildə tə
kərləmələrlə təhdid edir: «- A qara qarı, a quru qarı! Önümə
tökmə bir ovuc darı, tökəcəksənsə onu toyuqlarının önünə
tök, yumurtlasın sənə bəyazı bəyaz, sarısı sarı... Yox, yoxsa
acıxan acıq yesin, sarımsaq taparsa cacıq (xiyarla qatıqdan
ibarət olan salat A.A.A.) yesin, əgər doymazsa uyuz (qo
tur - A.A.A.) atın ətini, quduz dananın otunu yesin! Mən
çörəyimi istəyirəm, yalan-palan istəmirəm! Verirsən ver,
verməzsən nə oğlan tanıyıram, nə qız! Nə ilan deyərəm, nə
ulduz! Sağına keçərəm, soluna keçərəm! Əsərəm-kəsərəm,
əyirdiyini də, əyirəcəyini də, üzünü də, yumağını da qapıb

56

57

Aydın Abi Aydın
Türkiyə ədəbiyyatı tarixi

qaçaram».
Satirik masalların ikinci - əhvalat və hadisələrin təsviri
hissəsi romantik, sehirli, əfsanəvi masallardan fərqlənir. Be
lə masalların süjeti qısa, oynaq və yığcamdır. Geniş ricətlər,
təsvirlər azdır. Hadisələr ardıcıllıqla, həm də sürətlə davam
edir. Dialoqlar çox zaman qısa olmaqla bərabər, eyni za
manda dəqiq, aydın olur, itifıkirlilik, hazırcavablıq belə hal
larda xüsusi rol oynayır.
Satirik masallara xas olan xüsusiyyətlərdən biri belə
masalların daha çox ictimai məzmun daşıması, xalqın məi
şəti, adət-ənənəsi və real mübarizəsi ilə əlaqədar olması,
həyatdakı nöqsanların və hər cür mənfiliklərin istehza ilə
qarşılaşmasından ibarətdir. Burada sehrli və fövqəladə
qüvvələr, devlər, ifritə və əjdahalar ya yoxdur, ya da güclü
verilməmişdir. Belə masallarda ictimai-sosial ziddiyyətlər,
şər qüvvələrlə xeyir qüvvələr arasındakı çarpışmalar əsas rol
oynayır və bu masalların başlıca müsbət qəhrəmanları aşağı
təbəqə içərisindən çıxmış kəloğlanlar, mıstıqlar, kösadayılar,
yetim qızlar və b. öz ağıl, bacarıq və məharətləri ilə qaiib
gəlir, istədiklərinə nail olurlar. Məs: «Kösə dayı» masalında
varlılarla yoxsullar arasındakı ziddiyyətləri açıq görmək
olar. Min cür əziyyətlə, meşədən odun daşımaqla birtəhər
ailəsini dolandıran Kösə dayı varlılardan aldığı borcları geri
qaytara bilmir. Lakin üstündən aylar, illər keçsə də varlılar
ondan əl çəkmirlər. Axırda cana doyan Kösə dayı fırıldağa
əl atmalı olur. O, ağıllı, tədbirli hərəkətləri ilə düşmənlərini
məhv etmək, canını onlardan qurtarmaq çarəsini tapır. Ço
banı aldadaraq qoyun sürüsü ilə kəndə qayıtdığını görən
varlılara söyləyir ki, siz məni döyüb dənizə atdınız, mən də
oradan qoyun sürüsü ilə qayıtdım. İstəyirsiniz, siz də dənizə
atılıb özünüzə istədiyiniz qədər qoyun gətiriniz. Acgöz varlı
lar bir-bir özlərini dənizə atıb boğulurlar. Bununla da «ka
sıblar kasıbı Kösə dayı» öz ağlı və bacarığı ila onlardan qatqat yüksəkdə durduğunu sübut edir.
«Əciş ilə Bücüş» masalında isə məsələ başqa cürdür. Bu
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rada tənqid hədəfinə tutulan ər-arvad - Əcişlə Bücüş aşağı
təbəqədən olsalar da çox avam və geridə qalmış insanlardır.
Onlar həyatda ən adi şeylərdən belə baş çıxara bilmirlər. Elə
buna görə də, axırda doğma balaları olan qızları belə
məcburiyyət üzündən, onların öz evindən çıxıb getmələrini
tələb edir. Masalın sonunda da hər ikisi cəhalət və avam
lığın qurbanı olur.
Əlbəttə, bu tipli satirik masallar çox azdır. Azərbaycan
satirik nağıllarının bir çoxunda əsas baş qəhrəman keçəllər
olduğu kimi, Türkiyə satirik masallarının da çoxunda əsas
müsbət qəhrəman Kəloğlandır. K.Məmmədov Azərbaycan
nağıllarında keçəlin tutduğu mövqedən danışaraq yazır:
«Keçəl xalqın arzularının ifadəçisidir. O, lətifələrimizin əsas
qəhrəmanı olan Molla Nəsrəddini bir növ nağıllarımızda
əvəz edir, haqqı tapdalanan əməkçi siniflərin intiqamçısı
rolunu oynayır. Keçəlin əsas düşmənləri kimlərdir? Padşah,
vəzir, vəkil, xan, bəy, tacir, qazı, molla, darğa, koxa. O, sa
tirik bir surət kimi fiziki cəhətdən şikəst təsvir olunursa da
əhval-ruhiyyəsi şaddır, ağılca, fəndcə çox üstündür.
... Onun mübarizə silahı isə çox kəskin və amansız sati
radır» [46, 14].
Bütün bu xüsusiyyətləri özündə birləşdirən və keçəli
Türkiyə masallarında əvəz edən Kəloğlan haqqında da söy
ləmək olar. Kəloğlan bacarıq və fərasəti ilə qarşı-qarşıya
durduğu düşmənlərini məğlub etməklə qalmır, o eyni za
manda ağılca, mənəviyyatca da onlardan yüksəkdə dayanır.
Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, Kəloğlan (bəzi vaxtlarda
qısa olaraq «Kəl» şəklində də işlənir) nəinki təkcə masal
larda, demək olar kı, şifahi xalq ədəbiyyatının başqa janrla
rında da bəzi vaxtlarda iştirak edir. O, satirik bir tip kimi
hansı janrda olursa - olsun öz biclik və hiyləgərlikləri ilə
diqqəti cəlb edir.
Masalların final hissəsi də maraqlıdır. Bu hissə əsasən
nikbin sonluqla qurtarır. Oxucu dərindən nəfəs alır, hadisə
lərin belə qurtarmasına çox zaman sevinir və ürəkdən gülür:
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«Bütün saray sevinib seyran eyləmiş, bəzənib dövran eylə
miş və qırx gün, qırx gecə elə bir toy-düyün eyləmiş ki, fələk
belə bir yaşma yenicə girmişdir. Yetim qızla padşah oğlu da
ermişlər muradına. Göydən yenə üç alma düşdü, üzü gü
lməyən yetimlərin başına».
Türkiyə masallarının əsas xüsusiyyətlərindən biri də on
ların atalar sözləri və məsəllərdən faydalanmasıdır. Çox za
man masalın iştirakçıları bir-birinə atalar sözü və məsəllə
cavab verməyi üstün tuturlar. Bu da masalların gücünü da
ha da artırır. «Əciş və Bücüş» masalında uzun yol getdiklə
rindən çörək yeməyi belə unudan ər-arvad möhkəm acırlar.
Ərindən çörək istəyib-istəmədiyini soruşan arvada Bücüş
belə cavab verir: «- Nə deyim, a Əciş. Tülküyə: Toyuq ka
babı yeyərsənmi? - demişlər. - Adamın gülməyini gətirirsi
niz, - cavabını vermişdir. Mənim də onun kimi gülməyim
gəldi. Sabahdan bəri ağzımıza bir loxma çörək qoyma
dıq...»
Yuxarıda «Külkedisi» masalında təkərləmələrdən danı
şarkən verdiyimiz mətnin içərisində də atalar sözü və məsəl
lərdən necə istifadə olunduğunu görmək olar.
Masalların bir hissəsini də heyvanlardan bəhs edən ma
sallar təşkil edir. Bunları xalq təmsilləri adlandırmaq bizcə
daha doğrudur. Çünki, burada heyvanlar iştirak etsə də,
ancaq insanlara xas olan xüsusiyyətlər icra olunur, xalq belə
masallarda insanları nəzərdə tutmuş, insanlar arasındakı
münasibətləri göstərmiş, adamların əxlaqı keyfiyyətlərini və
cəmiyyət içərisindəki davranışlarını heyvanların simasında
yaratmış, onların pis əməllərini açıb göstərmək işində hey
vanlardan bir vasitə kimi istifadə etmişdir. Biz belə hesab
edirik ki, yazılı ədəbiyyatda yaranan təmsillər bəlkə də öz
ideya-bədii mənbələrini məhz buradan - heyvanlardan bəhs
edən, lakin insana xas olan xüsusiyyətləri əks etdirən masal,
rəvayət və xalq hekayələrindən almışdır. Heyvanlardan
bəhs edən masalların çox qədim bir tarixə malik oduğunu
və bunların totemizm ilə əlaqələndirildiyini göstərən tədqi

Biçiminə və janrına görə bir-birinə yaxın olan rəvayət,
əsatir-mif, əfsanə nağıllara bənzər ədəbi məhsullardandır.
Bəzən bunları masalların bir növü olaraq qəbul etmişlər.
Əfsanələrdə fövqəladəlik, fantastiklik, qəribəliklər olsa da,
eyni zamanda onlar cəmiyyətin inamlarına, inanışlarına da
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qatçıların fikirlərini nəzərə alsaq, mülahizəmizin nə qədər
doğru olub-olmadığını bir daha sübut etmiş olarıq.
Heyvanlardan bəhs edən masallarda əsas surət tülküdür.
Biclik, hiyləgərlik kimi xüsusiyyətləri özündə birləşdirən
tülkünün iştirak etdiyi masallarda ictimai hadisələr çox za
man onunla qiymətləndirilir. Ədalətli və ədalətsiz şəxsiyyət
lərə münasibət, çətin, çıxılmaz vəziyyətlərdən baş çıxarmaq
məsələsində tülkünün xüsusi rolu nəzərə çarpır. Bu, insan
larla heyvanların yanaşı iştirak etdiyi masallarda daha bariz
şəkildə özünü göstərir. Belə hallarda heyvanlar güclülərlə
gücsüzlərin mübarizəsi zamanı insanların yardımçısı, kimsə
siz, zəif və əzilən adamların müdafiəçisi kimi çıxış edirlər.
Məsələn, «Sırmalı başmaq» masalında inək ilə xoruzun ye
tim qıza, «Minnətdar tülkü» masalında isə tülkünün dəyir
mançıya göstərdiyi böyük yaxşılıqları və köməkliyi bu qə
bildən saymaq olar.
Bəzən masallarda şer parçalarına da rast gəlmək
mümkündür. Bu şerlərin əksəriyyəti masaldakı hadisələrə
uyğun səciyyə daşımaqdadır. Cazibədar və məzəli xalq ifa
dələri, atalar sözləri və məsəllər, bədii təsvir vasitələri masal
ların maraqlı və axıcı olmasına kömək edir, onların tərbiyəedici rolunu artırır. Komik vəziyyətlər, mübaliğəli, şişir
dilmiş təsvir vasitələri ictimai bərabərsizliyin, haqsızlığın və
habelə tənbəllik, avamlıq, cəhalətpərəstlik kimi həyata zidd
anlayışların kəskin lağa qoyulması, istehzaya çevrilməsi
üçün mühüm rol oynayır.

Əfsanələr
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uymaqdadır. Bunların kökündə, mənbəyində tarixilik vardır.
Tarixi hadisələr xəyali düşüncələrin yardımı ilə qeyri-təbii
vəziyyətə salmır. Xalq inamların təsiriylə tarixi əhvalatları
təsəvvür edərək nağıllaşdırır. Elə bu özəlliyinə görə də bun
ları masal sayanlar da olubdur. Ümumiyyətlə, əfsanələr xalq
təxəyyülünün məhsulu olaraq ayrı-ayrı göy cisimlərilə, quş
larla, dağlarla, müxtəlif bitkilərlə bağlı olaraq meydana
gəlmişdir. Əfsanələrin məzmununa və mövzusuna görə mi
fik, kosmoqonik, antropomorfik, tarixi, dini və başqa növ
ləri vardır. Xalqın yaşam tərzi, dünyagörüşü, gələnəkləri,
görənəkləri, təsəvvürləri öz inikasım tapmışdır.
Əfsanələrin özünəməxsus söylənmə tərzi və xüsusiyəti
vardır. Bunlara «mənkibə» də deyilir. Bir sıra tarixi əsərlər
də, böyük sənətkarların yaradıcılığında əfsanələrdən geniş
istfiadə olunmuşdur. Ömər Seyfəddin «Yalnız Əfə» hekayə
si ilə sanki bu eyniadlı əvsanəyə yeni ruh vermişdir.
Əfsanələrin bir qrupunda insanların arzu və istəkləri
uzaq yolları qısaltmaq, çətinlikləri ram etmək, təbiət qüvvə
lərinə qalib gəlmək - başlıca yer tutur.
Əfsanələr hələ lap qədim zamanlardan yaranaraq xal
qın içərisində yayılmağa başlamışdır. İnsan varlığın m a
hiyyətini, yaşadığı dünyanı və ətraf mühiti dərk edib tanı
maq üçün çalışmış, insanın haradan gəlib, haraya getdiyini,
həyatla ölümün necə baş verməsini, dənizin qabarıb daşma
sını, yağışın, qarın yağmasını, torpaqla, heyvanlar və bitki
lər aləmilə, odla bağlı olayların təşəkkülü insanı hər zaman
düşündürmüş və bütün bunlarla bağlı xəyallar qurmağa baş
lamışdır. Bu gerçək və xəyali düşüncələr əfsanələr biçimində
xalq tərəfindən yaranmışdır.
Türkiyədə tarixçi, etnoqraf və folklorçu alimlər tərəfin
dən çoxlu əfsanələr toplanmışdır. Məhməd Öndərin «Ana
dolu əfsanələri», Səlma Aktanın iki kitabda «Həqiqi Ana
dolu əfsanələri», Saim Sakaoğlunun «101 Anadolu əfsanə
si», Fəxrəddin Kırzıoğlunun «Ağrı dağı əfsanələri» və başqa
əsərlərdə çox maraqlı əfsanələr toplanmışdır. Ümumiyyətlə
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qeyd etmək lazımdır ki, Anadolu torpağı ən qədim zaman
lardan başlayaraq əfsanələrlə zəngindir. «Cəhənnəm atəşi»,
«Gəlin qaya», «Bahrat ilə Fərhad», «Ağıl suyu», «Umudum
baba», «Külək əfsanəsi», «Gəlincik qayalar», «Əshabikəhf», «Altun irmaq», «Cənnət əfsanəsi», «Seyhan körpüsü»
və s. və i.a. əfsanələr Anadoludakı qalalara, çaylara, dağla
ra, bulaqlara, mağaralara həsr olunmuşdur.
Bir sıra əfsanələr tarixi şəxsiyyətlərlə ilgili olaraq mey
dana gətirilmişdir. «Böyük İsgəndərin məzarı», «Ramazanoğulları dastanı», «Dadaloğlu», «Qaracaoğlan ilə Qaraqız» əfsanələrinin qəhrəmanları məhz həyatda yaşamış,
müxtəlif zamanlara öz möhürlərini vurmuş insanlardırlar.
Türkiyənin cənubunda Aralıq dənizi boyunca uzanan
yolun Mersin yaxınlığında, sahildən 700-800 metr aralı də
nizin içində eynilə bizim Bakıdakı Qız qalasını xatırladan
eyni adlı (Kızkalesi) bir qala vardır. Qala kiçicik bir adanın
üzərində inşa edilibdir. Bu qalanın təməlinin hithitlər tərə
findən qoyulduğu ehtimal olunur. Burada Korikos adlı bir
liman şəhərinin olduğu söylənilir. Vaxtilə hithitlər, yunanlar,
romalılar, bizanslar, səlcuqlar, osmanlılar dövründən qalan
xeyli uçulub-dağılmış abidə qalıqlarına rast gəlmək
mümkündür. Ancaq bu Qız qalası dövrümüzə qədər ayaqüstə dura bilmişdir. Bəlkə də dənizin içərisində olması onun
qorunmasına səbəb olmuşdur. Bu qala ilə bağlı çox maraqlı
bir əfsanə mövcuddur.
Əfsanəyə görə bu Korikos şəhərində ədalətli bir kral
yaşayırmış. Onun çox gözəl, sarı saçlı, bənövşə gözlü bir qızı
varmış. Bir dəfə şəhərə gələn bir falçının xəbərini eşidən kral
öz falına da baxdırmaq istəyir. Falçı kralın əlini əlinə alıb
baxdıqda rəngi sapsarı saralır. Bunu görən kral onu məcbur
edir ki, nə gördüyünü düzgün söyləsin və bundan ötrü onu
cəzalandırmayacaqdır. Bu zaman falçı gördüyünü söyləmək
zorunda qalır: «Yeganə qızınızı ilan çalıb öldürəcəkdir» deyir. Kral ağlayıb qəm-qüssəyə dalsa da, ancaq falçıya
nəyin bahasına olursa-olsun sevgili qızını qoruyacağını söy63
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məkdən, ruhun ölməzliyindən söhbət gedir.
«Nuhun gəmisi» adlı kiçik bir əfsanəni burada örnək
verməklə bu bəhsi bitirmək olar:
«Hazreti Nuh, tufan başlayınca her cins hayvandan hi
rer cift almış. Bu hayvanları geminin istedikleri bir yerine
yerleşmişler. Kuşlar geminin direklerine tünemişler. Maymun ise direğe çıkıp iniyormuş. Ayı geminin ambar kismini
seçmiş. Kaptan köprüsüne de Aslan çıkmış oturmuş. Gemide bulunan domuz bir ara kuvvetlice tmsırmış. Burnundan
bir fare düşmüş ve fare hemen gemideki erzakı yemeğe baş
lamış. Yol uzun. Tufanın ne zamn biteceği belli değil. Yiyesek ne kadar dayanır, bilinmez. Hazreti Nuh farenin terbiyesizliğine kızarak ona ders vermek istemiş. Aslanın yanına
giderek sırtım sıvazlamış. Bu defa Aslan tmsırmış. Onun da
burnundan kedi düşmüş. Kedi fareyi kovalamaya başlamış.
Kedi ile fare o zamandan beri birbirine düşmanlarmış. Kedi
fareyi:
- Sen niçin haqqından çok yiyecek yiyor, diğer canlıları
ac bırakıyorsun? - diye kovalar, zararlı bir hayvan olduğu
için yok etmeye çalışırmış».

lədikdə, falçı bunun qarşısının alınmasının heç cür mümkün
olmayaeağını deyir.
Falçının bu bəd xəbərdarlığından sarsılan kral bir gün
sarayından dənizə baxıb qızının taleyini düşünərkən həmin
kiçik adanı görür. Suyun içindəki bu Elosa adasında bir sa
ray tikdirib, qızını oraya yerləşdirməyi qərarlaşdırır. İlan
sudan keçib saraya gedə bilməyəcəkdi. Adada gözəl bir sa
ray tikdirir, asma körpü qoydurur, qızını ora köçürür və
oraya yemək-içmək, gedib-gəlmək işlərini ciddi nəzarətə
götürür. Ancaq tale yazısım pozmaq olmur. Qıza göndərilən
səbətin içindəki üzüm salxımlarının arasında gizlənən kiçik
bir ilan qızı çalaraq öldürür.
Göründüyü kimi, bu qız qalaları ilə bağlı əfsanə və rə
vayətlər müxtəlif olsa da, həm də çox maraqlıdırlar. Onu da
söyləyək ki, Türkiyə ərazisində belə qalalar başqa yerlərdə
də var və onlar da «Qız qalası» adlanırlar.
Ruhun ölməməsi ilə bağlı yaradılmış məşhur «Əshabikəhf» (mağara sahibləri») əfsanəsi həm islam, həm də xristi
an dünyası ilə bağlıdır. Bu olayla əlaqədar olan yerlər həm
də ziyarət olunur. Türkiyədə «Əshabi-kəhf» üç yerdə göstə
rilməkdədir. Biri Tərsusda, digəri Elbistan Yarpuz-Efsüs
nahiyəsində, o biri isə Aydın vilayətinin Səlcuq-Efəsüs xarabalıqlarındadır.
Tərsusun 20 km qüzcyindo Ulaş kəndinin yaxınlığında
kı dağda olan «Əshabi-kəhf» mağarası qayanın içərisində
dördkünc bir yerdir. Oraya pilləkənlərlə düşürlər. Türkiyə
sultanı Əbdüləzizin anası 1873-cü ildə orada bir məscid tik
dirmiş, ziyarətgaha çevirmişdir.
Əfsanədə özünü tanrılaşdıran Tərsus kralı Dakyanusa
qarşı çıxan Mərnus, Şazenus, Debernus, Yemliha, Məksəlmina və Meslina adlı yoldaşlarından və onlara qoşulan Kəfəştətayyuş adlı çoban ilə onun Kıtmir adlı itindən bəhs
olunur. Onlar nə Dakyanusa, nə də bütlərə inanmırlar. Giz
ləndikləri mağarada üç yüz doqquz il yatıb qalırlar. Əfsanə
də onların başma gələn olaylardan, tək tanrıya iman et

Fıkra (lətifə) hər hansı əhvalat və hadisəni gülüş yolu ilə
oxuculara çatdıran satirik bir janrdır. Çox qədim tarixə ma
lik olan fıkra janrı xalqın həyatında mühüm rol oynamış,
müxtəlif inkişaf mərhələlərindən keçərək, daha da təkmil
ləşmiş, ta bügunkü günümüzə qədər öz əhəmiyyət və qiymə
tini mühafizə etmiş və etməkdədir. Heç təsadüfi deyil ki, bu
satirik janrın toplanıb tərtib edilməsi və çap olunması sahə
sində Türkiyə Şərq ölkələri içərisində ilk təşəbbüs göstərmiş,
bu xalq incilərinin yazıya alınıb qorunmasında böyük və
faydalı işlər görmüşlər. XVI yüzillikdən başlayaraq, müxtə
lif ədəbi məcmuələrə salman fıkralar, özəlliklə XIX əsrdən
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etibarən Türkiyədə dəfələrlə nəşr olunmuş və haqqında xeyli
əsərlər yazılmışdır.
1531-ci ildə Lamiyi-Çələbinin toplayıb tərtib etdiyi «Lətaif», XVI əsrdə şair Zatinin tərtib etdiyi «Lətaif», ƏlHüsamın tərtib etdiyi «Xərnamə» (Eşşəklərə aid lətifələr),
Bursali Cəmalinin tərtib etdiyi «Bədayi-ül asar», Dərviş
Əhməd Dədənin 1701-ci ildə tərtib elədiyi «Lətaifnamə» və
s. göstərmək olar.
Fıkraları məzmununa, ideyasına və əsas aparıcı qəhrə
manına görə bir neçə qrupa ayırmaq mümkündür:
a) Xoca Nəsrəddin fıkraları (Türkiyədə onu əsasən Nəs
rəddin Xoca adlandırırlar), b) Bəktaşi Dədə fıkraları, c) İn
cili Çavuş fıkraları, ç) Bəkri Mustafa fıkraları, d) Otlu Xoca
fıkraları, e) Köylu fıkraları, ə) Təməl Rəis və ya Təməl Kaptan fıkraları, f) Bu Adam fıkraları, g) Ayrı-ayrı tarixi şəx
siyyətlərlə bağlı yaradılan fıkralar (Atmacalar), ğ) Müxtəlif
yörələrlə bağlı fıkralar, h) Kobud və açıq-saçıq fıkralar və s.
Fıkralarda xalqın kəskin ağlı, mübariz ruhu, bədii iste
dadı, canlı ifadə biçimi əksini tapmışdır.
Fıkralara Mahmud Kaşqarinin yazdığına görə, vaxtilə
«köy» (və ya «köğ»), «küq», «kölüt» deyilibdir. Müsəlman
lığın qəbulundan sonra türklər ərəb mədəniyyətinin təsirilə
«lətifə» sözünü qəbul etmişlər. XIX əsrdən etibarən isə «fikra» sözünü işlətməyə başlamışlar.
Xalq arasında fıkralara «lətifə», «nüktə», «qissə», «hikayə» də deyilir. Əsli ərəbcədən olan «fıkra» kiçik hekayə,
rəvayət mənasında işlənir və qəribə, məzəli hekayəciklər
deməkdir. Fıkraların sonu gözlənilməz əxlaqi, ibrətamiz nə
ticə ilə bitir. Çox zaman fıkraların son cümləsi xalq içərisin
də zərbi-məsəl kimi işlənir.
Bu fıkralar içərisində ən çox geniş yayılanı və şöhrət qa
zananı, heç şübhəsiz ki, Xoca Nəsrəddin fıkralarıdır.
Nəsrəddin Xocanın şəxsiyyəti ilə bağlı maraqlı fikirlər
söylənibdir. Onu Türkiyədə tarixi şəxsiyyət kimi qələmə ve
rirlər. Hətta dərs kitablarında da onun şəkli, tərcümeyi-halı
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verilir. Onun 1208-ci ildə Sivrihisarın Hortu kəndində ana
dan olduğu göstərilir. Atası Abdullah həmin kəndin mollası
olubdur. Anadan olduğu kənddə təhsil görmüş, ərəb dilini
və dini savadını atasından alan Xoca Nəsrəddin təhsilini
Konyada başa vurmuşdur. Nəsrəddin bir müddət atasınn
yerinə kəndlərində mollalıq etmiş və 1237-ci ildə Akşəhərə
köçmüşdür. Burada mədrəsə müəllimi olaraq çalışmışdır.
Ömrünün sonuna kimi çox bəyəndiyi Akşəhərdə yaşamış və
1284-cii ildə orada da vəfat etmişdir. Qəbri «Nəsrəddin
Xoca məzarlığı» adlanan qəbristanlıqdadır. Yazılanlara gö
rə qəbrinin üstündə tək bir qapı və qapının üstündə də yekə
bir kilit varmış. Vəfat tarixi 386-cı il yazılmış, tərsinə çevi
rəndə hicri 683-cü il almır (yəni miladi ilə 1284). Bütün bun
lar da onun komikliyi, məzəli bir adam olması ilə bağlı ola
raq belə göstərilmişdir. Onun daha 8 vilayətdə qəbri ol
duğunu da yazırlar. Bu da Xoca Nəsrəddinin tarixi bir şəx
siyyət olmasını şübhə altına alır.
Nəsrəddin Xoca fıkraları Türkiyədə ilk dəfə 1837-ci ildə
nəşr olunmağa başlamışdır. Təxminən iyirmi ildən sonra
artıq Avropa dillərinə tərcümə olunmuş və daha sonralar
dəfələrlə təkcə Türkiyədə deyil, dünya xalqlarının dillərinə
çevrilmiş, geniş biçimdə tədqiqat obyekti olmuşdur. Mahməd Tofik Çaylak, Əflatun Cəm Güney, Əbdülbaqi Gölpınarlı, Raqib Şövqi Yeşim, Ərdoğan Toxmaqçıoğlu onun
fıkralarını müxtəlif vaxtlarda toplayıb, tərtib edərək çap et
dirmişdir. 1987-ci ildə Əli Əsəd Bozyigid Xoca Nəsrəddin
biblioqrafiyası ilə bağlı nəşr etdiyi kitabında bu məşhur
gülüş ustası haqqında 1986-cı ilə qədər 1218 əsərin çap
olunduğunu bildirir. Ünlü satirik Əziz Nesinin Xoca Nəs
rəddin haqqında çox qiymətli bir araşdırması vardır.
«Fıkralarında arif, söz incəliyini bilən, tiirk xalq adamı
nın nikbin dünyagörüşünü, çeşidli həyat hadisələri qarşısın
dakı davranışlarını xüsusi, qısa təfsir və cavablarla əks etdi
rən Nəsrəddin Xoca yalnız bizim üçün deyil, bütün dünya
üçün əsrlərcə köhnəliməyən bir ömrə sevinc qatan və güc
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verən zahid, rind bir xalq filosofudur» [47, 225].
Nəsrəddin Xocadan sonra uzun illər boyunca yaradıl
mış bir sıra fıkralar da onun adı ilə bağlanmış və bunlar birbirinə qaynayıb qarışmışdır...
Hər il 5-10 iyulda Akşəhərdə «Nəsrəddin Xoca şənliklə
ri» keçirilir. Buraya müxtəlif yerlərdan alimlər, sənətkarlar,
şair və yazıçılar, Nəsrəddinsevərlər toplaşır, çıxışlar edir
lər. ..
Məhməd Fuad Köprülü (1890-1966) və Orxan Vəli
(1914-1950) Xoca Nəsrəddinin fıkralarmı nəzmə çəkmiş,
məşhur yazıçı Xalidə Ədib Adıvar (1883-1964) ondan bəhs
edən «Masqa və ruh» əsərini yazmış, onun haqqında opera
yaradılmışdır. Xoca Nəsrəddin fıkraları eyni zamanda bir
çox dünya xalqlarının dilinə çevrilmiş, Almaniyada dərs ki
tablarına salınmış, Amerikada kinoya çəkilmişdir.
Türk xalqlarının müştərək malı olan Xoca (Molla) Nəs
rəddin lətifələrinin qəhrəmanı keçmiş Sovetlər İttifaqında
da bir neçə kinonun mövzusu olmuş (Özbəkistanda və
Tacikistanda), məşhur Azərbaycan yazçısı Cəlil Məmmədqulzadənin «Molla Nəsrəddin» adlı satirik jurnalı XX əsrin
birinci rübündə Şərq ölkələrini gəzib dolaşmışdır. Rus yazı
çısı Leonid Solovyov «Xoca Nəsrəddin haqqında povest»
əsərində də məhz Şərqdə öz müdrik lətifələri ilə məşhur olan
Xoca Nəsrəddini əsas götürmüşdür. L.Solovyov öz gülüşü
ilə Şərq xalqlarının ən yaxşı ideallarını, istək və arzularını
tərənnüm edən, haqq, ədalət uğrunda acgöz, xudbin zəngin
lərlə, fırıldaqçı din xadimləri ilə, qeyri-obyektiv hakimlərlə,
qan içən qəsbkarlarla, xalqa olmazın zülm edən istismarçı
larla, şahlar və sultanlarla üz-üzə duran, çarpışan, qorxma
dan mübarizəyə girişən Xoca Nəsrəddinin parlaq obrazını
yaratmışdır.
Ümumiyyətlə, fıkra xalq satirasının əsas özək hissəsini
təşkil edir. Fıkralar müxtəlif dövrün müxtəlif hadisə və əh
valatlarının məhsulu kimi meydana çıxır, konkret faktlarla,
həqiqətən baş vermiş hadisələrlə çox zaman bağlı olaraq

yaranır. Lətifələrdə yumşaq, incə yumordan tutmuş gülüşün
müxtəlif çalarlarına, ən şiddətli, öldürücü dərəcəsinə qədər
hər cür növünə rast gəlmək mümkündür. İstər Xoca Nəs
rəddinlə, istərsə də İncili Çavuşla, Bəkri Mustafa ilə, istərsə
də Bəktaşi Dədə və yaxud hər hansı başqası ilə əlaqədar ol
sun, fərqi yoxdur, lətifələrin gücü gülüşlə ölçülür. Məsələn,
Xoca Nəsrəddinlə əlaqədar yaranmış elə lətifələr vardır ki,
bütün dünyanı lərzəyə salan fateh Teymurləng gülüş hədəfi
nə çevrilir. Teymurləng Xoca Nəsrəddinin qarşısında aciz
qalır.
«Allahın bəlasısan», «Min dəyənək dilə asan gəlir»,
«Eşşək də oxuyur», «Neçə axça edər», «Quş olsa yetişməz»,
«Sən böyüksən, biz də kiçiyik», «Ya dəvə, ya dəvəçi», «Əgər
röyasına girərsəm», «Üzmək öyrənməyə», «Naüzubillah»,
«O dəyənəkləri sənə vursaydılar», «Böyük bəla», «Xocanm
ox atması», «Xocanm hədəfıylə», «Burnu qoxu almayır»
kimi fıkralarda Xoca Nəsrəddin öz hazırcavablığı, qor
xmazlığı ilə Teymurləngi pis vəziyyətdə qoyur, çəkinmədən
onun nöqsanlarını üzünə söyləyir. Bunlardan bir-ikisini nə
zərdən keçirək. «Nəüzu Billah» fıkrasında oxuyuruq:
«Abbasi xəlifələrinin Muhtəsəmi Billah, Müvəffəq Bil
lah kimi adlan vardır. Teymurləng bir gün bunları xatırlay
araq Xocadan: «Görəsən mən o dövrdə hökmdar olsaydım
mənə nə ad verərdilər» - deyə soruşdu. Xoca heç tərəddüd
etmədən dedi:
- Nəüzu Billah!».
Yaxud da «Neçə ağca edər» fıkrasına fikir verək.
«Bir gün Teymurləng Xocanı hamama dəvət edir. Ha
mamda Teymurləng Xocadan soruşur:
- Xoca, məni kölə adı ilə satsalar, neçə ağca edərəm?
- Vallahi, mən bu işin dəllalı deyiləm, ancaq dəysən,
dəysən cəmi əlli ağcaya dəyərsən!
Teymurləng hirslənərək:
- Nə danışırsan, Xoca, təkcə mənim belimdəki bu fitə
əlli ağcaya dəyər.
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Xoca laqeydcəsinə dedi:
- Elə ona görə də bu fitəni baha hesabladım!»
Xoca Nəsrəddin fıkraları təkcə Teymurlənglə və başqa
hökmdarlarla bağh olaraq qalmır. Bu fıkralarda həyatın bu
və ya başqa vacib məsələləri öz əskini tapmış, xəsis adamla
rın («Burnunda ətirli qoxu hiss etmiş»), yalançıların, vədinə
xilaf çıxanların («İpə un sərmişlər»), kələkbazların («Qiya
mət elə qopmaz, belə qopar»), rüşvətxor qazıların («Hacı
xanında, yolçu yolunda gərək»), qorxaqların və ikiüzlülərin
(«Böyük bədbəxtçilik bəlası»), hiyləgər qadınların («Əli
saqqalında qalmış»), fırılddaqçıların («Necə olsa qiyamət
qopacaq»), oğurluğu özünə peşə edənlərin («Nahaq yerə
çabalama»), boşboğazların («Kimə nə bəyəndirmək olur
ki...»), avam, səfeh və axmaq insanların («Əl ilə ala bilməsə,
yel ilə alar», «Bir daha giclik etmə») və s. daxili aləmi Xoca
Nəsrəddin tərəfindən məharətlə açılmış, əxlaq və mənəviyyatca nöqsanlı olanlar, ümumiyyətlə ictimai həyatdakı və
məişətdəki kəsir cəhətlər onun acı kəsərli gülüşünə hədəf
olmuşdur.
Xoca Nəsrəddin fıkralarmm hamısında o, əlbəttə,
müsbət bir surət olaraq qarşımıza çıxmır. Onun özü də bəzi
fıkralarda gülünc hala düşür, avam, təbiətcə yüngül bir
adam kimi lağa qoyulur. Daha doğrusu, o, tənqid edilən
şəxsiyyətlərin donuna girir, onların sırasına keçir. Lakin hər
iki halda həyat hadisələri, cəmiyyətdəki nöqsanlar tənqid
edilir. Hər iki halda xalq öz mənfiliklərini satira atəşinə tu
tur; bəzisində bilavasitə Xoca Nəsrəddin vasitəsilə, bəzisin
də də Xoca Nəsrəddinin özünün istehza hədəfinə çevrilməsi
yolu ilə. Xoca Nəsrəddin fıkralarmm bu xüsusiyyəti ilə əla
qədar olaraq Xoca Nəsrəddin haqqında tədqiqat əsəri ya
zan görkəmli türk yazıçısı Əziz Nesinin «Azərbaycan» jur
nalında çap olunmuş məqaləsindən gətirdiyimiz aşağıdakı
fikri yerində olar: «Nəsrəddin Xoca lətifələrinin mühüm bir
məziyyəti də bundan ibarətdir ki, böyük satirik yalnız əzən
lərə gülməklə kifayətlənməmiş, eyni zamanda xalq içərisin
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dəki nöqsanları, çürümüş cəmiyyətdəki insanların qorxaq
lığını, ikiüzlülüyünü, saxtakarlığını da tənqid etmişdir. Biz
Nəsrəddin Xoca deyəndə eyni zamanda türk xalqının özünü
başa düşməliyik. Bu lətifələrlə türk xalqı özü-özünə sataş
dığını, öz nöqsanlarına da güldüyünü göstərmişdir» [49, 153].
Sultan sarayı ilə əlaqədar olmasına və dövlət aparatının
işçiləri ilə oturub durmasına baxmayaraq, İncili Çavuşun
fıkraları da məhz bağlı olduğu adamları, yüksək təbəqədən
olanları istehzaya çevirmək baxımından Xoca Nəsrəddin
fıkralarını xatırladır. Belə fıkralarda İncili Çavuş saray əy
anları, şəhər hakimləri, hökümət məmurları ilə üz-üzə daya
nır, eyhamlı, kinayəli sözləri ilə onların paxırını açır, yara
maz əməllərini, puç mənəviyyatlarını xalqa tanıdırdı. «Tazı
ilə çoban köpəyi» adlı fıkrada oxuyuruq:
«Çox xəsis bir vəzir İncili Çavuşdan bir tazı istəmişdi.
İncili gedib yaxşı bəslənmiş bir çoban köpəyi alıb gətirdi.
Vəzir köpəyi gördükdə bərk hirsləndi:
- Axı mən səndən tazı istəmişdim. Belə də tazı olar?
- Bəs necə olur, paşam?
- Tazı çox incə, arıq, qarnı belinə yapışmış bir heyvan
dır.
İncili güldü:
- Əfəndim, heç fikir verməyin, bu da ixtiyarınızda bir
ay qalsa arzuladığınız hala düşəcəkdir», - deyə İncili Çavuş
vəzirinin xəsisliyini üzünə deyir.
«Atın təpiyi», «Bu qədər nemət çoxdur», «Əskiyi buy
nuz olsun» və s. fıkralarda da İicili Çavuş məhz saray adam
larına, qazılara sataşır. Lakin İncili Çavuş fıkraları öz icti
mai mahiyyəti, kəskinliyi etibarı ilə Xoca Nəsrəddin fıkraları dərəcəsinə qalxa bilmir, onlardan çox aşağıda dayanır.
Türkiyədə Bəktaşi fıkralarının da xüsusi yeri vardır.
Bu (ikralar Bəktaşılık təriqətinin (dərvişlik ordeninin)
nümayəndələri ilə bağlı olaraq yaranmışdır. Bəktaş (bəytaş)
qədim Türk dilində yaşıd, rütbəcə və səviyyəcə bərabər,
bənzər olan eyni vəziyyətli, yaxın, oxşar, bərabər, ortaq,
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bənzəyən və habelə yoldaş, dost anlamlarını verən bir
sözdür. «Bəktaşi» sözünün sonundakı mənsubiyyət şəkilçisi
«i» bu təriqət yaranandan sonra artırılmışdır. Yəni səviyyəcə və rütbəcə bərabərliyə, dostluğa, yoldaşlığa, yaxın
lıq və oxşarlığa aid olan adam və həmçinin Hacı Bəktaş Və
linin mənsub olduğu təriqətin təmsilçisi deməkdir.
Bəktaşi təriqəti XIII yüzillikdə əslən Xorasanlı olan
Hacı Bəktaş Vəli (təxm. 1210-2270) tərəfindən yaradılmışdır.
Onun Orta Asiyalı olması ehtimalı da vardır. Bəzi araşdırıçıların yazdığına görə bu dərvişlik təriqəti öncə Orta Asiya
da meydana gəlmiş və sonra onu başqa ölkələrdə də yay
maq üçün həmin ölkələrə öz nümayəndələrini göndərmişlər.
Hacı Bəktaş Vəlinin Türkiyəyə gəlməsi də həmin fikirlə
bağlı olmuşdur.
Təriqət də adını məhz yaradıcısı Hacı Bəktaş Vəlinin
adından almışdır.
Türkiyədə yeniçəri ordusunun yaranmasında və bu or
dunun müdafiə edilməsində (Hacı Bəktaş Vəli başda omlaqla) bəktaşilik təriqətinin çox böyük rolu olduğunu tədqiqat
çılar xüsusi olaraq qeyd edirlər.
Türk dilinin qorunması və inkişafında da bəktaşilərin
xidmətləri böyükdür. Ərəbcə və farscanın yayılmaqda ol
duğu bir dövrdə bu təriqətə mənsub olan şairlər əsərlərini
təmiz türk dilində yaratmışlar. XV yüzillikdə yazıb-yaradan
Qayqusuz Abdal, XVI yüzillikdə yaşayan Pir Sultan Abdal
kimi tanınmış aşıq-şairlər də bəktaişlik təriqətinə bağlı olan
sənətkarlardandır.
1826-cı ildə Sultan II Mahmud yeniçəri ordusunu ləğv
etdi, bəktaşilik təriqətini də rəsmən qadağan elədi, mütə
rəqqi görüşlü bəktaşi başçılarını asdırdı. Lakin öz fikraları,
hekayələri, şerləri ilə türk ədəbiyyatının kiçik bir qolunu
təşkil edən bəktaşi ədəbiyyatı yaşamaqdadır.
Bəktaşi fikraları məzmununa və ideyasına görə başqa
fıkralardan müəyyən dərəcədə fərqlənir. Belə ki, Bəktaşi (fıkralarda çox zaman Bəktaşi Dədə, Bəktaşi Baba, Dədə, Ba

ba, Bəktaşi canlarından biri və ya Canlardan biri, Bəktaşi
dərvişi, Bəktaşi fəqirlərindən biri və s. kimi təqdim olunur)
ilə əlaqədar fıkraların əksəriyyəti həyatla səsləşməyən
müsəlman dininin qanun-qaydaları əleyhinə çevrilmişdir. O,
sərxoş, namaz qılmaz, oruc tutmaz, məscidə getməz, dinsiz,
imansız bir adam olaraq qarşımıza çıxır, öz hazırcavablığı,
istezalı ifadələri ilə mövhumat və cəhaləti yayanları pis du
rumda qoyur. Bəktaşi ağıllıdır, sərbəst fikirlidir, boş-boş
əfsanələrə inanmaq istəmir, bu dünyanın maddi və mənəvi
nemətlərindən faydalanmağı daha üstün tutur.
«Hələ üç gün tərgit» fikrasmda bir molla Bəktaşidən nə
üçün namaz qılmadığım soruşur. O, uşaqlıqdan buna alış
madığından ona çətin gəldiyini söyləyir.
- Bunun çarəsi var. Qırx gün namaz qılmağa davam
elə, gör heç tərgidə bilərsənmi? - deyən mollaya, Bəktaşi be
lə cavab verir:
- Sən hələ üç gün tərgit, gör bir daha namaz qılmağa
başlayarsanmı?
«Ayıq olduğum vaxt varmı» fikrasmda Bəktaşi açıq su
rətdə üləmalara bildirir ki, dini qaydaya görə sərxoşlar na
maz qılmamalıdırlar. Onun da namaz qılmamasının əsas
səbəbi həmişə sərxoş olması ilə əlaqədardır.
Bir gəmi Qara dənizdə şiddətli fırtınaya tutulur. İçəri
sindəkilər qorxudan övliyalara nəzir boyun olurlar. Bəktaşini də məcbur edirlər ki, o da bir şey nəzir desin. Naəlac
qalan bəktaşi deyir:
- Bu fırtınadan qurtarsam adını bilmədiyim bir zatın
türbəsində qurban kəsməyi nəzir edirəm.
Gəmidəkilər ondan «heç adım bildiyin bir zat yoxdur
mu?» - deyə soruşduqda o belə cavab verir:
- Çoxdur, lakin hamısını bir dəfə aldatmışam. («Hamı
sını bircə dəfə aldatmışam»).
«Hər kəsdə nə yoxsa Allahdan onu istəyir» fikrasmda
isə deyilir: Təsadüfən bir dəfə məscidə gedən Bəktaşi: Al
lahım, mənə bir az araq pulu yetir! - deyə yalvarır. Yanın-
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dakı molla da: «Allahım, mənə din, iman nəsib et!» - deyir
miş. Bayıra çıxandan sonra, bayaqdan hirsini yeyə bilməyən
molla Bəktaşiyə: «Ay imansız, allahdan araq pulu istəməyə
heç utanmırsan?» - deməyinə o, isə soyuqqanlıqla belə ca
vab verir: - Canım, hər kimdə nə yoxsa Allahdan onu istəyir.
Səndə din, iman yox imiş, onu istədin, məndə isə araq pulu
yox idi, allahdan onu istədim.
Bəktaşi lətifələrinin böyük bir hissəsində müsəlmanlıq
dan, dindən öz məqsəd və şəxsi mənafeyi üçün istifadə edən
mollaların, zahidlərin, rüşvətxor qazıların daxili aləmi açılır,
bu dünyanı fani, müvəqqəti sayan və xalqa bu anlamsız fikri
təbliğ etməyə çalışan ruhanilərə qarşı nifrət oyadılır.
Bir sıra lətifələrdə Bəktaşi yoxsul və kasıb bir adam ki
mi təqdim olunur. Bununla belə yaşadığı cəmiyyətdə heç
kim onun ac-yalavac dolanmağı ilə maraqlanmır. Orucluq
zamanı isə bircə dəfə yediyini gördükdə onu dərhal yaxa
layıb mühakimə etməli olurlar. Bəktaşi yaşadığı cəmiyyətin
qəribəliklərinə gülməklə qalmır, o, həmçinin zəmanəsinin
ictimai məsələlərinə münasibətini bildirərək dini qanunqaydaların hər şeydən güclü olduğunu bir daha isbat etmiş
olurdu.
Əgər Bəktaşi Dədə sərxoş kimi qələmə verilirsə, orucu
nu yeyən, namaz qılmayan, dini qanun-qaydalara riayət
etməyən kimi göstərilirdisə və eyni zamanda öz laübaliliyi,
sərbəst fikirliliyi ilə fərqlənirsə, Bəkri Mustafa lətifələrinin
qəhrəmanı ancaq sərxoş və avara bir tip kimi göstərilir. Ona
deyirlər ki, bu içdiyin arağın hamısı o biri dünyada burnun
dan gəlib töküləcək. O, isə belə cavab verir: - Ah, nə yaxşı
olacaq, qədəhi doldur iç, doldur iç! («Ah, nə əla!»).
Yaxud, içki qadağan olduğu üçün yeniçəri ağası onun
baqqaldan gizlicə araq aldığını görüb yaxalayır və qəzəblə
soruşur: - Axı, bu zəhrimarı necə içirsən? Həbs olunmağın
dan çox arağa hayfı gələn Bəkri Mustafa:
- Bax, belə! deyə şüşəni başına çəkir («Bax belə»).
«Bu Adam» fıkraları isə müəllifi bəlli olan lətifələrdir.
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Məhməd Tofiq Çaylak (1843-1892) öncə Nəsrəddin Xocanın fıkralarım toplayıb çap etdirdi, sonra isə özü də «Bu
Adam» fıkralarım qələmə aldı. «Bu Adam» fikralararından
XIX əsr ədəbiyyatından danışarkən bəhs edəcəyik.
Əlbəttə, lətifələrin hamısından bəhs etmək mümkün
deyildir. Sadəcə olaraq qeyd etməliyik ki, xalq bu lətifələrdə
öz nöqsanlarına, cəmiyyətin yaramaz qayda-qanunlarına,
ölməyə məhkum edilmiş adətlərə, ənənələrə, ümumiyyətlə,
həyatda hökm sürən hər cür mənfi hallara gülmək, bunlara
qarşı mübarizə aparmaqdan ötrü Xoca Nəsrəddin, Bəktaşi
Dədə, İncili Çavuş, Bəkri Mustafa, Qaraquş, Bəhlul, Yeni
çəri, Bəkçi, Yörük, Sofia və başqa fıkra qəhrəmanlarına is
tinad etmişdir. Bu qəhrəmanlar xalqın əlində bir vasitə ol
muşdur. Lakin bunların içərisində ölməz Xoca Nəsrəddinin
surəti uca bir dağ kimi əzəmətlə yüksəklərə ucalmaqdadır.
Hətta onu da qeyd eləyək ki, bəzi tarixi hadisə və əhvalatlar
belə Xoca Nəsrəddinlə əlaqələndirilmişdir; Teymurlənglə
şair Əhmədi arasındakı əhvalat, Türkiyə Sultanı IV Mura
dın tütün çəkməyi qadağan etməsi ilə əlaqədar hadisələr və s.
Xalq dramları, tamaşa və oyunları
(xalq teatrları)

Türk xalq satirasının ən yaxşı ənənələrini əla tərzdə əks
etdirən sahələrdən biri də heç şübhəsiz ki, xalq oyunları və
tamaşalarıdır. Akademik V.A.Qordlevskinin sözlərilə desək,
gülüşə, komizmə daha çox meyl göstərən türklər el şənliklə
rində, milli bayramlarda, bu və ya digər mərasimin qeyd
olunmasında milli oyunlar çıxarır, maraqlı tamaşalar göstə
rirlər. Belə oyun və tamaşaların tarixi ta qədimlərə gedib
çıxır. Bütün xalqların həyatında olduğu kimi əvvəlcə təbiət
qüvvələrinə pərəstişlə, mərasim və ayinlərin icrası ilə əlaqə
dar olaraq yaranan oyun və tamaşalar zaman keçdikcə dəy
işmiş, inkişaf elmiş və yeniləşmiş bir formada bu günə qədər
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gəlib çıxmışdır. Müasir teatr həmin ənənələr zəminində boy
atıb inkişaf etmiş və indiki halını almışdır.
Xalq tamaşaları və oyunları uzun qış gecələrində, toydüyündə, bayramlarda, mərasim və mövsüm şənliklərində
vaxtı səmərəli keçirmək, çalıb-oynayaraq əylənmək üçün
təşkil olunmuş xalq dramlarıdır. Bu tamaşa və oyunların
tarixi çox qədimdir. Türklərdə dram sənətinin qədimliyi ilə
bağlı çin mənbələrində dəyərli bilgilərə rast gəlinməkdədir.
Xüsusilə 1934-cü ildə serb alimi M.M.Nikoliç Belqradda
çıxan «Politika» qəzetində dörd min il öncə türk teatrı haq
qında yazdığı məqaləsi ilə diqqəti cəlb etdi. Onun əldə etdiyi
tamaşadan bir hissənin və digər bir pyesin qısa məzmununu
çap eləməsi son dərəcə önəmli bir hadisədir. İkinci pyesin
qısa məzmunu belədir: Savaşa gedən bir türkün arvadı və
uşağı evdə tək qalırlar. Bir çinli türkün arvadını götürüb qa
çırmaq istəyir. Qadın özünü müdafiə edir. Çinli istəyinə çata
bilmədiyindən, qadını gözəlliyindən məhrum etmək üçün üzgözünü yaralayır. Bu zaman müharibədə boynundan asaca
ğı tilsimi (duam, gözmuncuğunu) unudub evdə qoyan kişi
geri qayıdır və arvadının tanınmaz hala düşdüyünü görür.
Bərk hirslənir və çinlini öldürür [50; 32, 468].
Bu dram əsəri haqqında sonralar başqa alimlər də bilgi
verməyə başladılar. Çinşünas alim R.Eberhard «Çin tarixi»
əsərində Çində teatrın yaranması və inkişafında türklərin
rolundan və təsirindən söhbət açır. Dram sənətinin Çinə
türklərdən keçdiyini yazır. Ümumiyyətlə, türklərdə xalq ta
maşaları və oyunlarının, dramatik hərəkat və dialoqların
tarixinin qədimliyi haqqında çox yazılmışdır...
Türk xalq teatrının, dram sənətinin, tamaşa və oyunla
rın tarixi ilə bağlı M.F.Köprülünün, V.Ə.Sevəngilin,
Ə.Q.Təcərin, M.Andın, S.Kazmazın və başqalarının əsərlə
rində çox ətraflı dəyərli elmi bilgilər vardır.
Masal, mani, atalar sözü, deyim, türkü, fıkra və s. kimi
xalq teatrlarının da tamaşa və səhnəcikləri türklər arasında
geniş yayılmış, özünə çoxlu tamaşaçı toplamış, dövrün səsi

nə səs vermiş, xalq kütlələrinin istək və arzularının tərən
nümçüsü olmuşdur.
Türkiyədə sehrbazlıq, kəndirbazlıq, hipnoz etmək və
habelə mövsüm və məişət mərasimləri ilə əlaqədar keçirilən
müxtəlif milli oyun və tamaşalardan başqa «Məddah»,
«Qara göz», «Orta oyunu», «Tüluat», «Köy oyunları» adı
altında xalq teatrları da geniş fəaliyyət göstərmişdir.
Qədim bir tarixə malik olan məddahların (məddah mədh edən, öyən, tərifləyən deməkdir) tamaşaları öz zəngin
repertuarına görə Türkiyədə daha geniş yayılmış bir xalq
teatrıdır. «Məddah, şübhəsiz bütün şərq və islam məmləkət
lərinin ilk və ibtidai tamaşasıdır. Elə tamaşa ki, pərdəsi,
səhnəsi, dekorasiyası, səhnə ləvazimatı... ümumiyyətlə hər
şeyi bir nəfərin şəxsində cəmlənmişdir» [51, 5]. Məddah te
atrı mono teatrı idi. Ən çox qəhvəxanalarda göstərilən belə
tamaşaların iştirakçısı bir nəfərdən - məddahdan ibarət
olurdu. O, yüksək bir yerdə oturub müxtəlif xalqlara mən
sub adamların - yunanların, farsların, arnavutların (alban
ların), tatarların, qaraçıların, ermənilərin, habelə türklərin
əvəzində də özü danışır, onları özünəməxsus şirin şivə ilə
təqlid edirdi. Burada məddahın təqlidçilik məharəti, jest və
mimikaları başlıca rol oynayırdı. Onlar təkcə ayrı-ayrı mil
lətlərin nümayəndələrinin və Türkiyənin müxtəlif vilayət və
qəzalarından olan adamların danışıq tərzini, hərəkətlərini
deyil, hətta cəhrənin, dəyirmanın, heyvan və quşların səsini
də təqlid etməyi gözəl bacarırdılar. Bunun üçün onlar çoxlu
müşahidələr aparırdılar. Bu təqlid etmə xüsusiyyəti eyni
zamanda zahiri cəhətlərdə-geyimdə, hərəkətlərdə də özünü
göstərməli idi. Məsələn, məddah ərəbi təqlid edəndə fəs gey
irsə, avropalıları təqlid edəndə isə şapka geyməli olurdu.
Bəzək-düzəkdən, qrimdən istfiadə etməyən məddahların
repertuarında Şərqdə çox geniş yayılmış «Min bir gecə»,
«Min bir gündüz», «Yusif və Züleyxa», «Əsli və Kərəm»,
«Arzu ilə Qənbər» nağıl və dastanlardan başqa «Yorğançı
Sadıq», «Miras yedi», «Axmaq nökər», «Təyyarzadə hekay
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əsi», «İki ovçu yaxud qadınlarda vəfa» və s. hekayələrdən
ibarət olurdu. Çox zaman onlar müasir həyatla bağlı, xalqın
istəklərini əhatə edən, dövrün mənfiliklərini satiraya tutan
hekayələr yaradır, ya da müəyyən bir hekayəm gündəlik
həyat hadisələrinə uyğunlaşdıraraq söyləyirdilər. Bunların
içərisində riyakarlığı, yaltaqlığı, tənbəlliyi, çoxarvadlılığı,
qorxaqlığı və s. pisləyən istər şifahi xalq ədəbiyyatı nümunə
ləri ilə, istərsə də mövzuları canlı həyatla, dövrün ictimaisiyasi hadisələri ilə bağlı olan hekayələr az olmamışdır.
V.A.Qordolevskinin yazdığına görə polis məddahlardan iltizamnamə alırmış ki, onlar hökumət əleyhinə çıxış etməsin
lər, repertuarlarına siyasi xarakterli süjetlər salmasınlar.
Buna görə də bir dəfə məddah qız Əhməd din nümayəndələ
rini ələ saldığı üçün həbsə alınmış, Eşqi Əfəndinin repertua
rından isə bir neçə hekayə çıxarılmışdır [52, 2,305]. Türkiy
ədə Kor Həsən, Xərman Danası, Məddah Mustafa, Məd
dah Ömər, Tifli Əhməd Çələbi, Qız Əhməd, Bic Əmin,
Yağçı İzzət, Qaşıqçı Vahid, Burunsuz Əhməd, Eşqi Əfəndi,
Məddah Təhsin və başqa məşhur məddahlar olmuşdur.
Məddahlar «Haqq dostum, haqq!» - deyə öz çıxışlarına
başlayar, əvvəlcə bir şer parçası söyləyər, sonra da əsas
mövzunu - hekayəni nəql edərdilər. Mövzuların əksəriyyəti
komik və güldürücüdür. Hətta qeyri-satirik hekayələri belə
məddahlar satirik şəklə salıb söyləyirlər. Nağıllarda olduğu
kimi burada da təkərləmələrdən istifadə olunur. Bəzən ayrıayrı şəxslərin komik təsvirində belə təkərləmələr məddahla
rın köməyinə çatır. Mənfi tipli eybəcər cadugər bir qadının
aşağıdakı təsviri buna ən yaxşı misal ola bilər: «dördüm bir
cadu, vay edər qalxar, görənlər qorxar, dodağı sarkar (sal
lanar - A.A.A.), çox evlər yıxar, sanki yun saçlı, bir külüng
dişli, bir qazan başlı, bir oraq qaşlı, üç otuz yaşlı. Ayı baxış
lı, meymun gülüşlü. Ah-ut edib yalanar, ilan kimi dolanar,
qaşlarının rastığı (sürməsi Л.A.A.) həp boyadı yastığı» [32:
1,435].
«Qaragöz» xalq teatrı məddahlardan bir sıra xüsu
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siyyətlərinə görə fərqlənir. Əgər məddahlar söylədikləri he
kayələrin personajlarının dili ilə danışırdılarsa, onların səs
lərini, patetika və mimikalarını təqlid etməklə tamaşaçıları
na çatdırırdılarsa, «Qaragöz»də isə başqa cür idi. «Qarag
öz» tamaşadakı bütün şəxslərin tək ifaçısı kimi deyil, müxtə
lif insan, heyvan, bitki və əşyaların dəvə, at, dana dərisindən
düzəldilmiş fiqurlarının ən azı uzunluğu 1, eni 1,20 sm, ən
çoxu da uzunu 4, eni 5 metrə qədər olan ağ bir pərdəyə sa
lınmış kölgəsindən ibarət idi. Buna «Kölgə oyunu», «Xəyal
oyunu» da deyirlər. «Qaragöz»ün tamaşaları da əsasən qəh
vəxanalarda keçirilirdi. Tamaşa arxada gizlənmiş bir şəxs
tərəfindən idarə edilirdi. Ekranının quruluşuna görə bir növ
kukla teatrına bənzəyir.
Məddah teatrında müəyyən hadisə və əhvalatlar, ayrıayrı şəxslərin qüsurları bir nəfərin danışığı, hərəkətləri ilə
istehzaya qoyulurdusa «Qaragöz»də bu əyani surətdə göstə
rilirdi. Surətlər burada üz-üzə dururdu. Məddah qadın hə
rəkət və danışığını da özü təqlid etdiyi halda, «Qaragöz» ta
maşasında artıq qadın fiqurları da iştirak edirdi. «Qaragöz»
teatrı məddah tamaşalarına nisbətən daha güclü və daha
təsirli idi. Bunlarda vəziyyət komizmi üstünlük təşkil edirdi.
«Qaragöz» xalq teatrının maraqlı keçməsi, özünə necə
çoxlu tamaşaçı kütləsi cəlb etməsi və bu tamaşanın ümumi
quruluşu haqqında aşağıdakı xatirədən müəyyən məlumat
almaq mümkündür. Türkiyənin məşhur qadın yazıçısı Xali
də Ədib Adıvar (1883-1964) öz uşaqlıq dövrünə aid bir xati
rəsində «Qaragöz» teatrından bəhs edərək belə yazırdı:
«Ramazan gecələrində Əhməd Ağa məni Üsküdar bazarın
dakı böyük bir qəhvəxanada tamaşa verən «Qaragöz»ə apa
rırdı. Qəhvəxananın bağçası qızlar, oğlanlar, dəstə-dəstə
uşaqlar, hətta böyüklərlə dolu olardı. «Sinəkli baqqal»dakı
Tofiq bu axşamlardan aldığım təsirin nəticəsində yaranmış
dır. Qəhvəxanada tamaşaçılar üçün skamyalar qoyulur, or
tadakı kiçik ağ bir pərdənin üstündə bir vızıltı eşidilir, kiçik
tamaşaçılar isə ayaqlarını yerə döyərək qışqırırdılar:
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- Başlayacaqsanmı? Başlayaqmı?..
Nəhayət, dəflərin çalınması, pərdə arxasından gələn
mahnı sədası tamaşaçıları sakitləşdirər, sonra da oyun başlardı...» [53, 1, 167].
«Qaragöz»ün tamaşaları iki yerə ayrılır: «mühavirə»
(söhbət, danışıq, dialoq) və «fəsil» (pərdə). Mühavirə tam a
şanın giriş hissəsini təşkil edir. Burada, oyunun iki əsas qəh
rəmanı - Qaragözlə Hacı Eyvaz (buna qısa olaraq Hacıvad
da deyirlər) arasında tamaşanın mövzusu ilə heç bir əlaqəsi
olmayan məsələlərdən söhbət gedir. Belə mühavirələrin sayı
55-60-a qədərdir və demək olar ki, hər tamaşada cüzi dəyi
şikliklər edilməklə eyni şeylər təkrarlanır. «Qaragözçü ar
tist» bunu istədiyi qədər uzadıb, öz ustalığını nümayiş etdi
rir. Tamaşanın ikinci hissəsini təşkil edən «fəsil»də müəyyən
bir hadisə göstərilir və həmin hadisəyə görə tamaşaya ad ve
rilir. «Balıqçılar», «Qanlı Nigar», «Hamam», «Yalova səfa
sı», «Böyük evlənmə», «Dəlixana», «Qaragözün ağalığı»,
«Meyxana», «Qaragözün şairlər tərəfindən imtahan edilmə
si» (Bu əsərlərin bəzisi «Orta oyununda da oynanılır) kimi
mövzuları bunu misal göstərmək olar. Teatrın repertuarım
təşkil edən mövzular zamana görə dəyişilir və bəzi yeniliklər
əlavə edilərək nümayiş etdirilirdi, gündəlik hadisələr, xalqın
müxtəlif ələm və dərdləri də burada öz əksini tapırdı.
Fiqurlarının sayı 50-yə yaxın olan bu tamaşanın işti
rakçıları cinsinə, peşələrinə, şəxsiyyətinə, milliyətinə görə
müəyyən məcazi adlar daşıyırlar. Məsələn, Çələbi (bədxərc
bir gənc), Dəllal, Altıqulac Bəbəruhi (cırtdan və səfeh), di
lənçi Matiz yaxud Duzsuz Bəkir (sərxoş), Əfə (mərd, igid,
qorxmaz), Qaradəniz uşağı (nökər), zənnə (qadın), ərəb,
kürd, arnavut (alban), firəng və s.
Tamaşanın baş qəhrəmanı Qaragözdür. O, kütlə içəri
sindən çıxmış türk xalqının məktəb görməmiş təbəqəsini
təmsil edir.
İkinci əsas surət olan Hacıvad isə mədrəsə təhsili almış
ziyalıdır. «Yabançı mədəniyyəti süni surətdə təmsil edən

tam bir osmanlı tipidir» [51, 72]. Onun bütün danışığı ərəbfaıs tərkibləri ilə dolu olduğundan geniş xalq kütləsi onu
yaxşı başa düşmür. Özlərini mədəniyyətli, bilikli göstərən
mədrəsə təhsili görmüş Hacıvadlar danışıqlarında ərəb və
fars sözlərindən istifadə etməklə öyünmək istəyirlər. Nəticə
də, əməkçi xalq təbəqəsi içərisindən çıxmış «cahil» sandıqla
rı Qaragöz kimilərin qarşısında özlərini gülünc vəziyyətə
qoyurlar. Bunu «Qanlı qovaq» tamaşasının «mühavirə» his
səsində açıq görmək olar:
«Hacıvad: - Ah, biladər (bəradər), sən artıq rəzalətiəyyuqə çıxarırsan.
Qaragöz: - Döyərəm! Zərdalunu tabaqdan çıxaran kim
dir?
Hacıvad: - Görürsənmi? Qəbahət səndə deyil, sənin pədarü madərindədir. Təlimü tərbiyənə fikir verməmişlər,
heyvan qalmısan.
Qaragöz: - Mən heyvanammı?
Hacıvad: - Heyvansan zahir!
Qaragöz: - Əgər mən heyvanamsa, hanı mənim palanım,
hanı mənim yüyənim?
Hacıvad: - Sənin bildiyin heyvandan demirəm!
Qaragöz: - Bəs nə cür heyvanam?
Hacıvad: - Surətdə insansan, amma siratdə heyvandan
fərqin yoxdur.
Qaragöz: - Surətim insan, ancaq sırtım heyvan nə de
məkdir? Bunun bir türkcəsi yoxdurmu?»
Yuxarıdakı parçada verilmiş «rəzaləti
əyyuqəni»
(böyük yaramazlıq), zardalu (ərik), «sirəti» (əxlaq, rəftar),
sırt (kürək, arxa) kimi anlayan Qaragöz, axırda Hacıvadm
ona «farsi «tu» nədir?» sualını «tfu» başa düşüb, «Məni təh
qir etməyə nə haqqın var?» - deyərək, üstünə hücum çəkir və
döyməyə başlayır.
Əgər məddah tək şəxsli teatrı, «Qaragöz» kölgələrin
pərdədə canlanmasını nümayiş etdirirdisə, «Orta oyunu»
xalq teatrı «Qaragöz» pərdəsindəki fiqurları - «artistləri»
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canlı insanlar halmda səhnəyə çıxartdı. Müasir teatra çox
yaxın olan «Orta oyunu», adından bəlli olduğu kimi, mey
danın ortasında taxta ilə üç tərəfi bağlı, bir tərəfi açıq «səhnə»dən ibarət idi ki, artistlər öz rollarını burada oynayırdı.
Əsrlərdən bəri XX əsrin əvvəllərinədək fəaliyyətini ge
niş bir tərzdə davam etdirən «Orta oyunu» səhnəsinə, tam a
şaların quruluşuna, dekorasiyasına və bir sıra başqa xüsu
siyyətlərinə görə məddah və «Qaragöz»dən fərqlənirdi. Bu,
rejissoru, suflyoru, tamaşasının mətni, aktyorların qrimi,
bəzək-düzəyi olmayan bir teatrdır. Eynilə tüluat teatrı kimiydi. Belə oyunların dekorasiyası dəyişməz, əvvəldən ha
zırlanmış bir səhnə sona qədər qalardı. Əsas iştirakçısı olan
və bütün tamaşanı sanki bir «rejissor» kimi idarə edən Peşə
kar ilk dəfə səhnəyə çıxır, oynanılacaq tamaşanın mövzusu
ilə əlaqədar hadisələrin vaqe olduğu yeri elan edirdi. O,
«Qaragöz»dəki Hacıvadı xatırladır: Oxumuş, mədrəsə təhsi
li almış bir surətdir, danışığında bollu ərəb-fars tərkibləri
işlədir, varlı bir şəhərli tipidir. İkinci əsas obraz Qavuqludur
(qavuq - qədim bir baş geyimidir). Qavuqlu anaşa çəkən,
həmişə narahat bir tipdir. Güldürmək, əyləndirmək üçün
yaxşı vasitələr tapır. Hazırcavablığına görə Qaragözə çox
bənzəyir. Bu iki obrazı Türkiyənin lətifə qəhrəmanları ilə
müqayisə etmək olar. Qaragöz bir çox cəhətdən Xoca Nəs
rəddini (o, nağılların qəhrəmanı Kəloğlana da çox bənzəyir)
xatırladır. Onun kimi hazırcavab, cəld, zirək, qorxmaz və
cəsarətli olan Qaragöz öz düşmənlərinə qarşı da amansızdır.
Kinayə dolu ifadələri, zəhərli istehzası, öldürücü gülüşü ilə
qarşısındakını çətin və çıxılmaz vəziyyətdə qoyur və bütün
bu xüsusiyyətlərinə görə də həmişə tamaşaçılarının mükafa
tını - alqışlarını qazanır. Qavuqlunu isə Bəkri Mustafaya və
yaxud da Bəktaşi Dədəyə bənzətmək mümkündür. Qavuqlu
da onlar kimi sərxoş, hazırcavab, zarafatcıl bir tipdir.
«Qaragöz»də olduğu kimi «Orta oyunu»nda da musiqi
əsas rol oynayır. Aritstlərin çıxışına uyğun olaraq musiqi
havası çalınır. Bu teatrın repertuarında satirik məişət ko
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mediyaları əsas yer tuturdu. Qadın rollarını kişilər oynayır
dı. Onlar üç taxtalı qadın donu geyir, yaşmaq tutur, qaşla
rını aldırır, gözlərinə sürmə çəkir, süni saç taxırdılar. Hər
tamaşaya uyğun paltar geyərdilər. Məsələn: Zənnə - qadın
rolunu oynayan Tofiq bəy adlı bir nəfər artist çox məşhur
olmuşdur. Ümumiyyətlə, «Orta oyunu» xalq teatrı müasir
tipli teatrın yaranmasına qədər və yaranmasından ötrü
türklər üçün böyük rol oynamışdır.
Tüluat teatrı da Türkiyədə geniş bir tamaşaçı kütləsini
cəlb edən xalq sənətidir. Ərəbcə «tüluat» çıxanlar, doğulan
lar, tülu edənlər deməkdir. Yəni heç bir hazırlıq görmədən
söz söyləmək, danışmaq, çıxış etmək mənasındadır. Aktyor
öncədən hazırlaşmadan səhnədə istədiyi kimi hərəkət elə
mək və danışmaqla tamaşaçıları güldürür və əyləndirir. Bu
hazırlıqsız oynanılan səhnə tamaşası suflyorsuz xalq teatrı
dır. Aktyor tamaşaçının əhval-ruhiyyəsinə görə davranmaq
la öz tamaşalarını qurur, tamaşaçıların nəbzini tuta bilir.
Tüluat teatrının quruluşlarından və tanınmış sənətkar
larından Hamdinin, Naşidin, K.Həsənin, Abdinin və İs
mayıl Dümbüllünün böyük xidmətləri olmuşdur. Cəmiyyət
dəki nöqsanlar, həyatda baş verən gündəlik olaylar tüluat
tamaşalarında hərtərəfli gülüş hədəfinə çevrilir. Türk xalqı
nın adətləri, ənənələri hər cəhətdən nəzərə alınır. Təəssüf ki,
tüluat teatrının tamaşalarının mətnləri toplanıb nəşr olun
mamışdır.
Köy (yəni: kənd) teatrları da eynilə tüluat və orta oyunu
teatrlarını xatırladır. Ona görə də bu teatrdan danışmağı
gərəkli saymadıq.
XIX əsrdən etibarən ölkəyə daxil olan yenilik xalq te
atrlarına da təsirsiz qalmamışdır. Bəzi Avropa komediyanəvisiorinin əsərləri xalq teatrlarının «səhnə»sinə uyğunlaşdı
rıldığı kimi (məs. Molyerin «Xəsis», «Tartüf» və s.) bu, ta
maşa iştirakçılarının geyimlərində, davranışında da özünü
göstərirdi. Məsələn, «Axmaq gözətçi», «Hamam», «Bağça»,
«Yalova səfası», «Çeşmə» tamaşalarında pozğun, avara və
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əyyaş mirasyedi tipi krrnı ifşa olunan Çələbi indi artıq əlləri
nə əlcək geyir, əlinə əsa götürür, özü ilə çətir gəzdirirdi. Bu
yeniliyi tamaşaların başqa cəhətlərində də görmək olardı.
Xalq teatrlarını xalqa sevdirən, əsrlərlə öz fəaliyyətini
davam etdirərək inkişafına və daha da təkmilləşməsinə kö
mək edən məhz bunların satirik və komik xətt ilə irəliləməsi
lə əlaqədar idi. Cəmiyyətin hər bir nümayəndəsi bu satirik
teatr janrlarından bir cür qidalanırdı; biri məzhəkələrə ba
xıb gülür, əylənir, digəri həyat hadisələrindəki ziddiyyətləri,
mübarizəni görüb öyrənir, gündəlik hadisələrlə tanış olur,
dünyagörüşünü artırır, hansı əhvalatda və ya sözdə kimə
işarə olunduğunu hiss edir və s. «Qaragöz» xalq teatrında
oynanılan əsərləri toplayıb üç cilddə nəşr edən Cövdət
Qüdrət birinci cildə yazdığı müqəddimədə Türkiyə sultanları
da daxil olmaqla müxtəlif dövrlərdə ölkənin böyük vəzifə
sahiblərinin, yüksək rütbəli şəxsiyyətlərin savadsızlığını,
kütbeyinliyini, ədalətsizliyini, rüşvətxorluğunu ifşa edən
xalq teatrının «yaralayıcı, kəskin dilindən qurtara bilmədiy
ini» və buna görə də dəfələrlə qadağan olunmaq təhlükəsi
altında qaldığını faktlarla bir-bir sübut etməkdədir [54, 1,
37-40].
Bu teatrlar Türkiyə həyatının müxtəlif sahələrini işıq
landırmaq, feodalizm cəmiyyətinin daxili ziddiyyətlərini
açıb göstərmək, din və təriqət xadimlərinin ikiüzlülüyünü
meydana çıxarmaq, ölkənin iqtisadi həyatını və müxtəlif tə
bəqələrinin vəziyyətini öyrənmək üçün müəyyən əhəmiyyətə
malikdir. Xalq bu tamaşaları ona görə çox sevirdi ki, bura
da özünü, öz dərdlərini, əməllərini, istək və arzularını öz
gözlərilə görürdü. Qaragözlərin mübarizəsi Türkiyənin gör
kəmli satirik yazıçısı Əziz Nesinin dediyi kimi «əxlaqın əx
laqsızlıqla, təmizliyin çirkinliklə mübarizəsi, həqiqətin yalan
üzərində üstünlüyü, səmimiliyin yaltaqlıq, əliaçıqlığın xəsis
lik, yeniliyin köhnəlik üzərindəki qələbəsi, tərəqqinin geri
liyə qarşı mübarizəsidir...» [55, 5].
Xalqın yaşayış tərzindən, onun ictimai-mədəni ehtiy-

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında «dastan» adı ilə
tanınan ədəbi janr Türkiyə ədəbiyyatında iki yerə ayrılır:
halk hikayələri və dəstanlar. Elə Azərbaycan folklorunun
özündə də dastanlara «boy», «qissə», «hekayət», «tarix»,
«əhvalat», «nağıl» və s. adlar verilmiş, nəhayət, sonralar
dastan kimi qəbul edilmişdir. Türkiyədə də belə olmuşdur,
onlara «hekayət» və «qissə» («hikayət», «kıssa») deyilmiş,
sonra da bəzilərinə «hikayə» yaxud da «halk hikayəsi», bə
zilərinə də «dəstan» deyilməkdədir.
Bunların arasındakı fərq nədən ibarətdir? Cörkəmli
folklorçu alim Pərtov Naili Boratava görə xalq hekayələrin
də fövqəladə, qeyri-adi elementlər azdır, olaylar və perso
najlar normal ölçülərə, həyat gerçəklərinə uyğun biçimdə
təsvir olunur. Başqa sözlə desək, burada təsvir olunan əhva
latlar həyatda olan, yaxud da həyatda baş verməsi mümkün
əhvalatlardır. Bu da oxuculara və ya dinləyicilərə zövq verir,
onları həyəcanlandırır və əyləndirir.
Xalq hekayəsi öz quruluşuna və məzmununa görə,
şübhəsiz ki, bugünkü hekayədən fərqlənir. Xalq hekayələri
dastan, əfsanə, nağıl kimi məhsullardan qidalanaraq, tarixi,
dini, ictimai olaylarla təmasda xalqın roman ehtiyacını
ödəyən əsərlər olaraq meydana gəlmişdir. Xarici türkoloqlar
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açlarından doğmuş bu teatrların canını gülüş təşkil edirdi.
Məfkurəvi bir silah kimi bu satirik gülüş cəmiyyətin ictimai
qüsurlarına daim atəş açmış, əxlaqi və mənəvi nöqsanlarım
süngüləmişdir. Görkəmli türk yazıçılarından Ömər Seyfəd
din, Əziz Nesin və başqaları öz yaradıcılıqlarında xalq teatr
larının satirik üsul və formalarından geniş surətdə istifadə
etmiş və müəyyən dövrlərdə Türkiyədə həmin adlarda
«Xəyal», «Qaragöz», «Bəbəruhi», «Məddah» kimi satirik
qəzet və jurnal da çıxarılmışdır.
Xalq hekayələri və dastanlar
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da çox zaman dastanları epos, roman, povest kimi verirlər.
Yəni, xalq hekayələri bir sıra özəlliklərinə görə masallara,
əfsanələrə və romanlara yaxın bir janrdır. Bunu roman adlandıranlar heç də səhv etmirlər. Romana xas olan xüsu
siyyətlər ilk öncə məhz bu tipli əsərlərlə meydana gəlmiş,
sonralar roman öz təkmilləşmiş formasını almışdır. Mistik,
romantik, əxlaqi-didaktik və realist sevgi xalq hikayələrinin
başlıca mövzusudur.
Xalq hekayələri əsasən nəzm və nəsr biçimində olur.
Aşıqlar bunların nəsr hissəsini nəql eləyir, nəzm hissəsini isə
sazla çalıb oxuyurlar. Öncə bir divani, sonra bir təcnis və
daha sonra da bir səmai (gəraylı) söyləyərdilər. Aşıqlar xalq
hekayəsinin daha maraqlı çatdırılması, bir əhvalatdan digə
rinə keçilməsi üçün başqa üsullara da əl atırdılar. Onlar gah
məzəli bir əhvalat, özəlliklə də «Əsnaf dastanımdan (sənət
karlarla, peşə adamları ilə bağlı olan) parçalar söyləyər, Qaracaoğlandan bir gözəlləmə, Koroğludan bir qoçaqlama
deyər və öz başına gələn məzəli əhvalatları da araya qataraq,
dinləyicilərinin diqqətini çəkməyə çalışardılar.
Xalq hekayələrinin əksəriyyətinin mövzusu məhəbbət
dir: «Kərəm və Əsli», «Arzu ilə Qənbər», «Aşıq Qərib»,
«Tahir ilə Zöhrə», «Fərhad ilə Şirin», «Yüsif ilə Züleyxa»,
«Asuman ilə Zeycan», «Yaralı Mahmud», «Xurşud ilə
Mahmehri», «Leyli ilə Məcnun» və s. «Dədə Qorqud»,
«Koroğlu» isə qəhrəmanlıq xalq hekayələridir. Mövzusu
sevgi ilə bağlı olan xalq hekayələrinin və yaxud xalq roman
larının quruluşu sadə olur. Olaylar başlıca olaraq iki nəfər
arasında baş verir. İştirakçıları da çox olmur. Baş qəhrə
manların həyatlarının ancaq bir mərhələsi, onların birbirlərinə olan dərin sevgisi və bu sevgi yolunda başlarına
gələn əzab-əziyyətlər öz əksini tapır. Qəhrəmanlıq eposlarmdakı boylar və ya qollar bunlarda yoxdur. Sevgiliyə olan
dərin və təmiz məhəbbət, sədaqət, mənəvi paklıq, huma
nizm ideyalarına qəhrəmanlıq hekayələrinin ayrı-ayrı qolla
rında və boylarında rast gəlmək olur. Çünki onlarda başlıca
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mövzu vətən, xalq, azadlıq uğrunda mübarizə ilə bağlıdır.
Düşmənlərə qarşı mübarizədə tək-tək qəhrəmanların savaşı
da ümumxalq mübarizəsinin bir hissəsini təşkil edir.
Xalq hekayələrinin yaranma yollan da müxtəlifdir.
Bunların bir qismi öz mövzusunu əski Şərq əfsanələrindən,
rəvayətlərindən, nağıllarından («Fərhad ilə Şirin», «Leyli ilə
Məcnun», «Yusif ilə Züleyxa» və b.), digər bir qismini xalq
şairləri-aşıqlar meydana gətirmişdir və habelə başqa yollar
la yaranmışdır. Aşıqların xalq hekayələrini yaratma gələnəyi son dövrlərdə də davam etməkdədir. Aşıq Ehsaninin öz
həyatı ilə bağlı qələmə aldığı «Aşıq Ehsani və Güllüşah»
xalq hekayəsini buna misal çəkə bilərik.
Xalq hekayələri toy və şənliklərdə, uzun qış gecələrində
kəndlərdə, qəsəbə və şəhərlərin kənar məhəllələrindəki qəh
vəxanalarda, Ramazan axşamlarında söylənib-oxunardı.
Xalq hekayələrinin nəsr hissəsi söylənərkən müəyyən əl-qol
hərəkətlərinə yol verilər, təqlidçiliyə də uyulardı. Nəzm his
səsində saz çalmağın özəl önəmi vardı. Həm nəsr, həm də
nəzm hissələri üzvi surətdə bir-birilə əlaqələndirilərdi.
Anadolu türkləri «dəstan» dedikdə, əsasən, dünya ədə
biyyatında məşhur olan ayrı-ayrı müəlliflərin adı ilə bağlı,
məsələn, Homerin «İliada» və «Odisseya», Firdovsinin
«Şahnamə» kimi əsərləri, fln və karellərin «Kalevahı»sını,
hindlərin «Mahabharata» və «Ramayyana»sını, «Alp Ər
Tunqa», «Oğuz Kağan», «Ərgənəkon» kimi qədim türk
dastanlarını və bir də nəzm biçimində müxtəlif zamanlarda
meydana gətirilmiş «Battal Qazi», «Çingiznamə», «Ata
türk» və s. eposları nəzərdə tuturlar. Dastanların əsasında
əfsanələşmiş tarixi əhvalatlar dayanır. Ayrı-ayrı xalqların və
ya qəhrəmanların savaşlarda göstərdikləri igidlik və şücaət
lər, milli azadlıq uğrunda mübarizələr, zülm və əsarətlə banşmamaları, həyat və inamları, vətənpərvərlik, humanizm
öz əksni tapır.
Dastanların təməlində milli motiv, ünsür və özəlliklər
onlara millilik əlaməti qazandırır ki, bu da dastanların tə
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şəkkülündə milli düşüncə və duyğunun formalaşmasına kö
mək edir. Türk dastanlarında daxili çəkişmələr, qəhrəman
ların fərdi özəllikləri, qadınla bağlı intriqalar yox kimidir,
ya da azdır. Halbuki, bu xüsusiyyətlər başqa xalqların das
tanlarına xas olan bir haldır. «Dastan» sözü, anlayışı Tür
kiyə ədəbiyyatına səlcuqlular zamanından daxil edilmişdir,
epos, masal, hekayə, mənqibə (əfsanə), poema (məsnəvi)
xalq ədəbiyyatının iri həcmli əsərlərini əhatə etmişdir. Qə
dim türk ədəbiyyatında bu termin olmayıb. Bəzi türk xalq
larında olonqo (yakut türklərində), ölönq, comak (qırğız
larda), irtəgi (krım türkcəsində), kavi və ya kavraq (uyğur
larda) və habelə sab, koşuk biçimində sölyəmişlər. Koşuk
«Divani-lüğətit-türk»də də var. Koşuk həm nəğmə, şer, həm
də dastan anlamında işlənib. Bəzi ədəbiyyatşünaslar Dədə
Qorqudun «boy boylamaq, soy soylamaq» ifadələrini də
«dastan qoşdu, dastan söylədi» anlamında işləndiyini irəli
sürürlər. Sonralar isə dastan biçimində işlənməyə başlamış
dır.
Artıq XIII əsrdən etibarən, hətta, yazılı ədəbiyyatda bu
məfhum geniş şəkildə işlədiməyə başlamışdır. Məsnəvipoema əvəzinə də dastan işlədilmişdir. Ş.Həmzənin «Yusif
və Züleyxa» poeması «Dastani-Yusif əleyhissalam və həzə
əhsənül qəssail mübarək», Aşıq Paşanın «Fəqrnamə» və
«Vəsfı-hal» kimi tanınan məsnəviləri «Dastani-fəqrnameyiAşıq Paşa» və «Dastani-vəsfı-hali-hərkəsi» adlandırılmışlar
və s. Bununla yanaşı, elə həmin dövrdən, yəni səlcuqlular
zamanından Ə.Firdovsinin «Şahnamə»sinin təsirilə dastan
tipli əsərlər və məsnəvilər «namə» ilə bitirdi.
Dastanlar insanoğlunun həyata baxışını, psixologiyası
nı, gələnək və görənəklərini əks etdirmək və ümumiyyətlə
xalqın tarixini öyrənmək baxımından qaynaq kimi çox
əhəmiyyətlidir. Xalqın yaşayış və inamlarının kökü tarixin
dərinliklərinə gedib çıxır. Bütün bunları dastanlar vasitəsilə
öyrənə bilirik. Müharibələr, köçərilik həyatı, ayrı-ayrı qəh
rəmanların əfsanəvi şücaətləri və macəraları qədim dastan-

larin başlıca mövzusudur.
Görkəmli dilçi və dastanşünas alim Muharrəm Ergin
milli dastanların yaranması və inkişafı ilə bağlı maraqlı fi
kirlər müəllif olaraq tanınır. O, həm də «Oğuz-Kağan» və
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının gözəl araşdırıcılarındandır. M.Ergin milli dastanın təşəkkülündə çəkirdək
(nüvə), oluş (meydana gəlmə, yaranma, təşəkkül tapma) və
təsbit (sabitləşmə, möhkəmlənmə) adlandırdığı üç mərhələ
və üç şərtin olduğunu söyləyir. Deməli, hər milli dastan bu
üç mərhələdən keçir, xalqın varlığını-mənşəyini və mənliyini,
yaşayış tərzini və məskənini, etik və estetik baxışlarını, gələ
nək və görənəklərini, xasiyyət və davranışını genişliyilə əks
etdirir. Fin və karellərin «Kalevala»sı, hindlilərin «Mahabharata» və «Ramayyana»sı belələrindəndir. Türklərin xarüqil’adə rəngarəng və çox hərəkətli həyatı da milli dastanın
bütün bu mərhələlərini rahatca keçərək təşəkkül etmişdir.
Hələ üstəlik türklərin dastanlarının sayı çoxdur. Bunun da
başlıca səbəbi türklərin milli həyatının və tarixi macəraları
nın bir dastana sığmaması ilə bağlıdır. Ona görə də başqala
rının, əsasən bir dastanı olduğu halda, türklərin isə bir sıra
dastanları meydana gətirilmişdir. «Oğuz Kağan», «Alp Ər
Tunqa», «Ərgənəkon», «Köç», «Şu», «Bozqurd», «Törəyiş»,
«Dədə Qorqud», «Manas», «Kolbandı Batır», «Alpamış»
kimi bir çox milli dastan ortaya çıxmışdır. Elə təkcə «Ma
nas» dastanı həcminə görə dünyanın ən böyük dastanı sə
viyyəsindədir. Bununla belə, tarixi çaxnaşmalar, qovğalar
sonucunda türk dastanlarının böyük bir hissəsinin itibbatması, onlardan yalnız müəyyən parçaların, rəvayətlərin
qalması, şübhəsiz ki, ancaq təəssüf doğurmaqdadır.
Şübhəsiz ki, dastan dediyimiz bu ədəbi abidələri, qəti
şəkildə «bu dastandır, bu xalq hekayəsidir» deyə ayırmaq
da çətindir. Bəzi folklorçular hətta, «Kitabi-Dədə Qorqud»u «dastani-hekayə» adlandırırlar. Bu dastan və ya xalq
hekayələrinin əksəriyyəti türklərin müştərək abidələridir.
Türkiyədə və Azərbaycanda bu ədəbi-mədəni abidələr haq-
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qında kifayət qədər yazılıbdır. Ona görə də, bunların hər
biri ilə bağlı təhlil və araşdırma aparmağı artıq hesab edirik.
Ancaq «Oğuz Kağan», «Kitabi-Dədə Qorqud», «Koroğlu»,
«Fərhad və Şirin», «Əsli və Kərəm»lə bağlı bəzi mülahizələ
rimizi bildirməyi gərəkli sayırıq.

«Oğüz Kağan» dastanı

Tarixi mərhələləri və coğrafi sahələri əhatə etmək baxı
mından ümumtürk dastan dünyasının ən ulu və önəmli qo
lunu «Oğuz Kağan» dastanı təşkil edir. Bu abidə islam di
nindən sonrakı qaynaqlarda «Oğuznamə» kimi tanınır. Mil
li bayram və törənlərdə, özəlliklə savaşa gedərkən əsgərləri
coşdurmaq, ordunu vuruşa həvəsləndirmək, qələbəyə inan
dırmaq, habelə nəsihət və məsləhətlər vermək üçün qopuzun
müşayiətilə dastançılar tərəfindən söylənilən mənzum bir
əsər olduğu bilinməkdədir. Yazıqlar olsun ki, Oğuzla bağlı
dastanın bu əsas hissəsi ortada yoxdur. İndi bu böyük epos
dan xeyli dəyişikliyə uğramış, əfsanələşmiş, rəvayət halına
düşmüş və sonralar yazıya köçürülmüş bəzi parçalan qal
mışdır. Bunlardan biri, demək olar ki, ən böyüyü və həm do
daha əhəmiyyətlisi «Kitabi-dədə Qorqud»dur. Müstəqil bir
əsər halında olan ikinci parça da «Oğuz Kağan dastanı»dır.
Bir-iki xırda başqa parçalar da mövcüddür.
Əgər bu böyük dastan olmasaydı, şübhəsiz ki, onunla
bağlı rəvayətlər də yaranmaz və yayılmazdı. Məhz həmin rə
vayətlərin əsasında, yaxud da, hansısa məxəz və mənbələr
dən yararlanmaq yolu ilə VI əsrdə Ənuşirəvanın zamanında
orta fars dilinə, VIII yüzillikdə Harun-ər Rəşidin vaxtında
ərəb dilinə tərcümə olunmaz və Elxanilər dövlətinin vəziri
Fəzlullah Rəşidəddin (XIII yüzilliyin sonu, XIV yüzilliyin
öncələrində yaşayıbdır) öz «Cami ət-təvarix» adlı farsca
yazdığı əsərində «Oğuznamə»dən söhbət açmazdı. Sonralar.
yəni XV əsrdə Əli Yazıçıoğlu «Səlcuqnamə» və ya «Səlcuq
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tarixi» adlı əsərində və XVII yüzillikdə Əbülqazi Bahadır
xan Xivəli «Şəcəreyi-tərakəmə»sində Oğuz və Dədə Qor
quddan bəhs etməzdilər. Bunlar Oğuzla bağlı dastanın
bütövlüyü haqqında bilgi vermək baxımından son dərəcə
əhəmiyətlidir.
İstər F.Rəşidəddinin «Cami ət-təvarix»indəki «Oğuz
namə», istərsə «Dədə Qorqud Kitabı» və istərsə də Oğuzla
bağlı digər əsərlər islamiyyətdən sonrakı dövrlərə aiddir.
Təkcə yeganə nüsxəsi 1001 nömrə ilə Paris Milli kitabxana
sında türk dillərində olan kitablar arasında saxlanılan
«Oğuz Kağan dastanı» sonralar yazıya alınsa da (XIII
yüzillikdə uyğur türkcəsiylə yazıya köçürülmüşdür) İslam
dan öncəki zamandan qalma mahiyyətindədir. Bir çox alim
lər bu dastanın eramızdan öncə III-II yüzilliklərdə Asiya
hunlarının ən böyük xaqanı olan Mətə ilə və bəziləri isə da
ha əvvəlki dövrlərdəki olaylarla, xaqanlarla bağlayırlar.
«Oğuznamə»nin ən qədim zamanlardakı olaylarla, kö
çərilik həyatı ilə, həmçinin Mətə ilə əlaqəsi haqqında
A.N.Bcrnştamın, X.Koroqlunun, N.Y.Biçurinin (çin mən
bələrinə istinadən yazdığı əsərində), M.Erginin, R.Özdəkin
və başqa tədqiqatçıların əsərlərində ətraflı bilgi verilir.
Hələ eramızdan öncə 1400-cü illərdə Çin mənbələrində
«türük» (türk) sözü işlənsə də (dastanda da «türiik» işlən
mişdir) hu dövlətin adı «Hun» (yaxud da «Kun») kimi xa
tırladılır. Çinlilər isə hunlara «Hiunq-nu» deyirdilər. «Türk»
sözü ilk dəfə «Göytürk» imperatorluğunun adında işlədil
mişdir. 35 il Böyük Hun İmperatorluğunun başında duran
Mətə xan dastandakı Oğuz Kağanın, demək olar ki, tam
eynidir. Xalqını son dərəcə çox sevən Mətə xan (çinlilər onu
«M ao-Tun» deyə adlandırmışlar) dövrünün ən qüdrətli
hökmdarlarından biri olmuşdur. Faruq Sümər demişkən,
məhz «türk dünyası» Oğuz Xanın böyük fütuhatları so
nucunda meydana gəlmişdir. Yəni türk xalqlarının Beş
Balıq bölgəsindən Qaradənizin şimalına və Adalar dənizinə
(Azov dənizinə
A.A.A.) qədər yayılmış olmaları Oğuz
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Xanm fəthləri ilə bağlıdır. Oğuzlar Oğuz xanın 24 nəvəsin
dən törəmişlər. Uyğurlar Oğuz Xanın öz xalqı və ya ona ita
ət edən türklərdir» [56, 346-347]. Dastanda adları çəkilən
Qıpçaq, Kanlı, Karluk, Kalaçlar da Oğuz Xanm bəylərin
dən törəmiş türk boylarının adını bildirir. Dastanın sonun
da Oğuz Kağan sağ tərəfində Bozoxları və sol tərəfində isə
Üçoxları oturdub 40 gün, 40 gecə yeyib-içirlər. Tarixçilər
bunun da tarixə uyğun olduğunu yazırlar. Çünki, tarixdən
bəllidir ki, Mətə və ondan sonrakı hakimlərin qoşa sərkər
dələri olubdur. Onlar sağ və sol olmaqla iki yerə ayrılmaqla
məhz tarixə sonralar Bozoxlar və Üçoxlar kimi düşmüşlər.
Dastan uyğurca qələmə ahnmaqla bərabər, burada
uyğur türklərinin tarixi ilə, mifologiyası ilə bağlı məsələlərlə
də qarşılaşırıq. Tədqiqatçılar dastanın hunlarla, Mətə ilə
bağlılığını önə sürsələr də, uyğur türkləri ilə ilişkilərinə aid
dastanda daha çox işarələr vardır. Dastanın bir yerində belə
yazılıbdır: «Mən uyğurların kağanıyam və yeı üzünün dörd
bucağının kağanı olmalıyam. Sizdən itaət eləməyinizi istəyi
rəm. Kim mənim əmrlərimə baş əyərsə, hədiyyələrini qəbul
edərək, onu dost tutaram. Kim baş əyməzsə, qəzəblənərəm,
düşmən hesab edib onu asdırar və yox etdirərəm».
Bilindiyi kimi, eramızdan öncə III yüzillikdə Böyük
Hun imperatorluğu ilə uyğurlar bir federasiyada birləşmiş
dilər, daha doğrusu federal dövlət qurmuşdular. Belə oldu
qda Oğuz Kağanın yenə də eradan öncəki dövrə aidliyi təs
diqlənir. Uyğur türkləri artıq sonralar, bir sıra digər türk
boylarını- karlukları, doqquz oğuzları, basmilləri öz tərəflə
rinə çəkərək, 744-cü ildə Göytürk imperiyasının əvəzində öz
dövlətlərini - Uyğur dövlətini qurdular.
Uyğurlarla ilgili bir sıra əfsanələrin də dastanda yer al
ması (məsələn, uyğurların yaşadığı bölgələrin ən hündür ye
rinə göydən işığın-nurun enməsi və s.) kimi məsələlər dasta
nın həm qədim tarixlə bağlılığına, həm də uyğurlarla əlaqə
sinə dəlalət edir. Belə misalların sayını artırmaq da olar.
Ancaq buna ehtiyac görmürük. Hər halda, istər hunlarla,
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istərsə də uyğurlarla bağlı olsun, dastanın qədim türklərdən
bəhs etməsi şübhə doğurmur və doğurmamalıdır.
Çoxdan bəri alimlərin diqqətini cəlb eləyən bu abidə
XIX yüzilliyin öncələrindən başlayaraq müxtəlif ölkələrin
dillərinə tərcümə olunub. «Oğuz Kağan dastanı»nı rus dili
nə ilk dəfə V.V.Bartold tərcümə etmiş və 1893-cü ildə Peter
burqda nəşr etdirmişdir. Dastanın rus dilinə tərcümə olun
masında və bu abidənin öyrənilməsində A.M.Şerbakın xid
mətini özəlliklə qeyd etmək gərəkdir. O, 1959-cu ildə dasta
nın transkripsiyasını və tərcüməsini çap eləmiş, abidəni lek
sik-qrammatik baxımdan geniş şərh etmiş, dastanın dili,
məzmunu, yazılma tarixi, yeri və s. məsələlər haqqında öz
fikir və düşüncələrini ətraflı biçimdə qələmə almış, onun el
mi təhlilini vermişdir.
«Oğuz Kağan dastam»mn tərcüməsi və araşdırılması
sahəsində Türkiyə alimlərinin rolu böyükdür. Dastanın
mətni, tərcüməsi Türkiyədə dəfələrlə nəşr edilmiş, haqqında
Rza Nur, Məhməd Fuad Köprülü, Rəhməti Arat, Faruq
Sümər, Zəki Vəlidi Toqan, Muhərrəm Ergin və başqaları
araşdırmalar aparmış, fikir və mülahizələrini söyləmişlər.
Yazıqlar olsun ki, «Oğuz Kağan dastanı»nm Azərbay
canda nəşri ancaq XX yüzilliyin son onilliyində mümkün
olmuşdur. 1992-ci ildə biz ilk dəfə dastanın mətnini, tərc
üməsini və lüğətini çap elədik. Bizdən sonra elə həmin ildə
R. İsmayılov «Ərgənəkon», «Köç» dastanları ilə birlikdə bu
dastanın da azəri türkcəsində sərbəst işlənmiş tərcüməsini və
1993-cü ildə isə F.Gözəlov (Bayat) «Oğuz epik ənənəsi və
«Oğuz Kağan» dastanı» başlığı altında tədqiqatı ilə birlikdə
nəşr etmişlər.
Oğuz Kağanla bağlı rəvayətlər, əsasən, orta əsrlərdə ya
zıya alınmışdır. Yuxarıda da söylədiyimiz kimi, bunların
müxtəlif variantları Mahmud Kaşqarinin «Divani lüğət ittürk», Rəşidəddinin «Cami ət-təvaıix», Yazıçıoğlunun «Səlcüqnamə», Əbü-l-Qazi Bahadırın «Şəcəreyi-tərakəmə» və s.
əsərlərdə öz əksini tapmışdır. Bütün bunlar tarixdə «Oğuz93
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namə» adı ilə tanmırlar.
«Oğuz Kağan dastanı» Ay Kağanm onu, yəni Oğuz
Kağam dünyaya gətirməsilə başlayır. O, tez bir zamanda
cəsur bir igid olaraq böyüyür. Düşmənləri ilə vuruşmalara
girir və böyük qələbələr qazanır. Dastanda onun igidliklə
rindən, hərbi yürüşlərindən, altı oğlunun dünyaya gəlməsin
dən, sonra isə yaşlanıb böyük türk elini oğulları arasında
paylamasından bəhs olunur.
«Kitabi-Dədə Qorqud»

Türklərin ulu tarixi-qəhrəmanlıq keçmişindən bəhs
edən «Kitabi-Dədə Qorqud» müqəddimədən və on iki boy
dan ibarət olan önəmli bir sənət abidəsidir. Sonralar bir sıra
alimlər xalqın içərisindən toplayaraq bəzi əfsanələri, rəvay
ətləri də ona artırmışlar. Türkiyəli alim Ənvər Bəhnan Şapolyo 1966-cı ildə İstanbulda «Dədə Korkut masalları»
(Oğuznamə) adlı bir kitab nəşr etmişdir. Həmin kitabda
dastanın boylarmdakı əhvalatları iyirmi üç «masal»a böl
müş və xalqın dilində yayılmış daha yeddi rəvayəti də əlavə
etməklə əhvalatların sayını otuza çatdırmışdır.
On iki boyun hər birində bir qəhrəmanın, igidin şücaəti,
qüdrəti, səciyyəvi cəhətləri təsvir edilir. Boyların hər birinin
özünəməxsus özəllikləri vardır. Tayfa başçısı Bayandır xan
oğuz qəhrəmanlarına başçılıq edib yol göstərir. Dastanın
əsas qəhrəmanı Salur Qazan xan, onun həyat yoldaşı Burla
Xatun böyük hörmət və nüfuz sahibidirlər. Oğuz elinin
müdrik məsləhətçisi, ağsaqqalı Dədə Qorquddur. O, hər bo
yun sonunda gəlib qopuz çalır, kiminə ad qoyur, ya da xey
irxah məsləhətləri, anlamlı sözləri ilə oğuz igidlərinin qəlbini
işıqlandırır, xeyir-dua verir. Hər bir boyun öz süjeti olsa da,
Dədə Qorqud bu boyları bir dastanda birləşdirir.
Oğuz bəyləri öz igidlikləri ilə, Burla Xatun, Banuçiçək,
Selcan Xatun kimi igid qadın və qızlar isə həm də gözəlliklə
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ri, namusu, isməti, mənəvi təmizliyi, dəyanətləri ilə seçilirlər.
«Kitabi-Dədə Qorqud»la «Oğuznamə»lərin eyni kök
dən olmaları haqqında çox yazılmışdır. Bu məsələ, özəlliklə
türk araşdırmaçılarının əsərlərində daha çox vurğulanır.
Bunların hamısından söhbət açmağa ehtiyac yoxdur. «At
kultu», «ad qoyma mərasimləri», «sağ və sol bəylər», «İç və
Daş oğuzlar», bir sıra yer adlarının uyğunluğu, Dədə Qor
qudla, Qazan xanla, Salur Qazanla, Beyrəklə tarixi şəx
siyyətlərin, «Oğuznamə»lərdəki surətlərin və s. və i.a. uyğun
gəlməsi, «Kitabi-Dədə Qorqud»un özündə Oğuz, Oğuzna
mə kimi sözlərin, ifadələrin tez-tez təkrarlanması («Dədəm
Qorqut boy boyladı, soy soyladı bu Oğuznaməvi düzdiqoşdı, boylə söylədi». Habelə «Oğuz eli», «Oğuz diyarı»,
«Qalın Oğuz bəyləri», «Oğuz zamanında evlənən hər igid oxatardı...» və i.a.) açıq şəkildə bunların yaxın və ya eyni ol
duğunu sübut etməkdədir.
«Kitabi-Dədə Qorqud»la «Oğuznamə»lərin yaxınlığı,
uyğunluğu və bir mənbədən qidalandığı, necə deyərlər, «əllə
tutulduğu», «gözlə görüldüyü» halda, bəzi alimlər .nədənsə
«Kitabi-Dədə Qorqud»u dar tarixi, coğrafi çərçivəyə sal
mağa təşəbbüs etmişlər. Bəziləri onu Anadolu ilə (Türkiyə
ilə), bəziləri Orta Asiya ilə (Türkmənistanla), bəziləri də
Qalqazla (Azərbaycanla) bağlamaq istəmişlər. Türkiyədən
(O.Ş.Gökyay, F.Sümər və b.) və Orta Asiyadan (B.A.Karrıyev və b.) olan alimlərin içərisində «Kitabi-Dədə Qorqud»u
«özününkiləşdirmə» halları çox qabarıq gözə çarpmasa da
(ədalət naminə demək lazımdır ki, türkiyəli alimlərin əksə
riyyəti dastanın «Azərbaycanla daha çox bağlı olduğunu
xüsusi olaraq qeyd edirlər), ancaq Azərbaycanda bu məsələ
bir qədər kəskin qoyulubdur. Şübhəsiz, bunun obyektiv sə
bəbləri də vardı. «Kitabi-Dədə Qorqud» Sovet dönəmində
repressiyaya uğramışdı. Məlum ideoloji yasaqlar ondan da
yan keçməmişdi. Ona görə də bəzi Azərbaycan alimləri id
dia edirdilər ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» sırf Azərbaycanla
bağlı bir eposdur və dastandakı hadisələrin hamısı məhz
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Azərbaycanda və ya Qafqazda vaqe olur. Eposdakı olayla
rın Qafqazdan kənara çıxmadığını ciddi-cəhdlə müdafiəyə
çalışan alimlər, hətta «əsərin dili, ifadə xüsusiyyətləri, üslu
bu, mövzularından bəzilərinin erməni xalqı ilə müştərək ol
masını» belə irəli sürmüşlər. Onların əsaslandırdıqları «fakt
lar» isə aşağıdakılardan ibarət idi:
1. Alman alimi və səyyahı Adam Oleari, «1638-ci ildə
Dərbənddə olduğu zaman, azərbaycanlılardan Dədə Qor
qud hekayələrini eşitdiyini, Qazan xanın və arvadı Burla
xatunun, eləcə də Dədə Qorqudun özünün burada qəbirləri
olduğunu qeyd etmişdir».
2. Məşhur səyyah Övliya Çələbi XVII əsrin ortalarında
Şamaxıya gəlmiş, öz «Səyahətnamə»sində Dədə Qorqudun
Dərbənddə qəbri olduğunu və şirvanlıların bu qəbrə böyük
ehtiram bəslədiklərini, hətta etiqad etdiklərini yazır.
Əvvəla, Dərbənddə qəbirlərin bulunması, bunlara hətta
etiqad edilməsi məsələni tam həll edə bilməz. Həm də Dədə
Qorqudun başqa yerlərdə də qəbirləri olduğu məlumdur.
Hələ XIX yüzilliyin ikinci yarısında çap olunmuş əsərlərdə
(V.V.Velyaminov-Zernov, L.A.Meyer, A.A.Divayev) Dədə
Qorqudun Orenburq əyalətindəki qəbrindən bəhs edir, xalq
arasında onunla bağlı rəvayətlərin yayılmasından yazırdılar.
Türk xalqlarının müştərək lətifə qəhrəmanı məşhur Nəsrəd
din Əpəndinin Orta Asiyada, Molla Nəsrəddinin Azər
baycanda qəbri olmadığı halda, ancaq Nəsrəddin Xocanın
Türkiyədə müxtəlif vilayətlərdə qəbirləri mövcuddur. Hətta
Nəsrəddin Xocanın 1208-ci ildə Sivrihisaıın Hortu kəndin
də doğulduğunu, 1284-cü ildə isə Akşeherde öldüyünü (və
məzarının da orada olmasını) yazmaqla türk alimləri onu
tarixi şəxsiyyət kimi qələmə verirlər. Belə olduqda, Molla
Nəsrəddinin bizim olmadığını söyləməyə haqqımız varmı?
XIII
əsrdən bu yana Dədə Qorqudun tarixi şəxsiyyət və
ədəbi obraz olması ilə əlaqədar çoxlu əsərlər yazılmış, onun
Məhəmməd Peyğəmbərlə şəxsən görüşməsi, ondan dərs al
ması, 295-300 il ömür sürməsi, el ağsaqqalı, imam, övliya.
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siyasətçi, müşavir, vəzir və s. olması barədə xeyli fikirlər
söylənmişdir. Lakin bunların heç biri onu əlahiddə ayrılmış
bir yerə bağlamağa, onu türk dünyasından təcrid etməyə
haqq və əsas vermir.
3.
«Oğuz» və «ozan» sözlərinin Azərbaycanla bağlılığı,
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının bir sıra nümunələrin
də hələ də bu mövzu və motivlərin yaşaması, Nizaminin
əsərlərində «Dədə Qorqud» motivlərinin mövcüd olması,
gənc yaşlarından demək olar ki, ömrünün sonuna qədər
«Dədə Qorqud Kitabı» üzərində işləyən, ruscaya çevirən və
tədqiq edən akademik V.V.Bartoldun «Bu dastanların Qaf
qaz mühitindən başqa bir yerdə yaranmış olduğunu ehtimal
etmək mümkün deyildir» cümləsi («Turetskiy epos i Kavkaz») əsərində, Gəncədə «Ozan məhəlləsinin» olması, bəzi
şerlərdə «ozan» sözünün işlənməsi, Nizamidə, habelə başqa
şairlərimizin şerlərində «ozan» sözünə rast gəlinməsi də mə
sələni həll etmir. Ozan, oğuz kimi sözlər digər türk xalqla
rında bəlkə bizdən çox işlənir. Hətta, türkmənlər bir zaman
«oğuzlar» kimi tanmırdı. Elə akademik V.V.Bartold da
«Dədə Qoqud» dastanlarını ilk dəfə məhz bu sözə görə türk
mən dastanı sayırdı...
4.
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında Gəncənin,
Bərdənin, Dərbəndin, Şərurun, Əlincə çayı və Əlincə qala
sının, Dərəşamın, Göycə gölünün və s. Azərbaycanla bağlı
yerlərin adları çəkilərək, guya olayların ancaq bu yerlərdə
cərəyan etdiyini göstərirlər. Eposun qəhrəmanları gürcülər,
ermənilər və abxazlarla qonşudurlar - deyə yazırdılar.
Əlbəttə, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında hadisə
lər təkcə Gəncə, Bərdə, Şərur, Əlincə, Dərəşam, Göycə kimi
Azərbaycan məkanlarında təsvir olmurdu. Dastanlarda
Amit (Diyarbəkir), Bayburt-Parasar, Mardin, Şam, Rum,
Türküstan, İstanbul, Trabzon, Ağcaqala, Akhisar, Qaracıq
dağı, Ala dağ, Qaradağ, Qaradəniz, Ağqaya, hətta Ayasofya kilsəsi və başqa yerlərin adı çəkilirdi ki, bunlar da, şüb
həsiz, Azərbaycan deyildi. Eyni zamanda, gürcülərlə, ermə
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inki Orxan Şaiq Gökyay kimi tanınmış şair və alimlər, hətta,
nilərlə, abxazlarla qonşu olan dastan qəhrəmanlar! təkcə
adi məktəbli uşaqlar da «bələmək», «çaxmaq» sözlərinin elə
Azərbaycan türkləri deyildilər, həmçinin Anadolu türkləri
bizdə olduğu anlamda işləndiyini çox yaxşı bilirlər. Bu mək
də onlarla qonşuluqda yaşayırdılar.
təbli uşaqlar həm də ünlü yazıçı Ömər Seyfəddinin (18845.
Güya dastanlar dilinə görə də Azərbaycana daha ya 1920) «Çaxmaq» hekayəsini isə sevə-sevə oxumaqdan hədsiz
xındır. Lüğət tərkibinə, frazeoloji ifadələrinə, qrammatik
zövq alırlar. İndi də dilinə görə «Kitabi-Dədə Qorqud» das
quruluşuna görə başqa türk dillərindən daha çox Azər
tanlarını sırf Azərbaycanla bağlamaq istəyənlərə cavab ola
baycan dilinə bağlıdır. Guya elə buna görə də alman alimi
raq Anadolu türklərinin bəzi folklor örnəklərinin dastandaF.Ditsdən bir əsr sonra olsa da Türkiyədə ilk dəfə (əslində
kılarla necə səsləşdiyinə baxaq:
Şərqdə, ümumiyyətlə, bütün türklər içərisində ilk dəfə) çap
eləyən Kilisli Müəllim Rüfət («Kitabi-Dədə Qorqud ala liAtalar sözü və deyimlər
sani - taifeyi-oğuzan», 1916-cı ildə) və latın əlifbası ilə ilk
dəfə 1938-ci ildə nəşr edən Orxan Şaiq Gökyay bir sıra söz
«Kitabi-Dədə Qorqud» da: Qadir tanrı verməyincə
ləri, ifadələri, hətta bütöv cümlələri - fikirləri ya başa
ər bayımaz.
düşməmişlər, ya da təhrif etmişlər. «Bələmək» sözünü bəllə
Türkiyə folklorunda: Vermeyince Mabud,
mək, «günü»nü qısqanmaq, «çaxmaq»ı alov, «qarmalane etsin Mahmud.
maq»ı «qaranlıqda o tərəf-bu tərəfə hərəkət etmək», «üm
mət soyunun aslanı»m «Amit suyunun aslanı» kimi izah
«Kitabi-Dədə Qorqud» da: Əski pambıq bez olmaz,
edilmişdir və s. Guya «türk mütəxəssislərinin izah edə bil
Qarı düşmən dost olmaz.
mədikləri», «bizdə hamının gündəlik danışıqda işlətdiyi»,
«hər addımda işlətdiyimiz, rast gəldiyimiz sözlərlə bağlı belə
'Türkiyə folklorunda:
Eski pamuk bez olmaz,
məsələlər hədsiz-hesabsızdır... Guya onlar, yəni türkiyəli
Eski dost düşman olmaz.
alimlər dilimizin tarixini yaxşı bilmədiklərindən belə yanlış
lıqlara yol vermişlər...
«Kitabi-Dədə Qorqud» da: Ölən adam dirilməz,
«Kitabi-Dədə Qorqud»dakı sözlərin düzgün oxunmaçıxan can geri gəlməz.
ması və yanlış izah edilməsi məsələsi təbii sayılmalıdır.
Türkiyə folklorunda:
Ölen geri dönmez.
Məgər Azərbaycan alimləri dastanda işlənən söz və ifadələ
rin hamısını dəqiqliyi ilə açıb oxuya bilmişlərmi? Əlbəttə,
Alqışlar
yox! O.Ş.Gökyay da bizim bəzi alimlərimizi məhz bu məsə
lədə tənqid etmiş və fikrini isbat etmək üçün yetərincə ör
«Kitabi-Dədə Qorqud» da: Qadir tanrı səni namərdə
nəklər də vermişdir. Hətta, indinin özündə alimlər haqlı ola
möhtac etməsin!
raq, etiraf edirlər ki, dastanlardakı sözlərin bəziləri hələ də
'Türkiyəfolklorunda: Ulu tanrı seni namerde muhtac
düzgün açıqlanmayıbdır. Ona görə də, bir-birini günahlan
etmesin!
dırmaq əvəzində hər bir alim işin xeyrinə çalışmalı, daha
«Kitabi-Dədə Qorqud» da: «Amin!» deyənlər didar
önəmli olanı həyata keçirməlidir.
görsün.
İttihamların özü də gerçəkliyə uyğun olmalıdır. Axı, nə
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Türkiyə folklorunda: «Amin!» deyenler dilsiz olmasun.
«Kitabi-Dədə Qorqud» da: Qarlı qara dağların yıxılma
sın! Çaparkən ağ-boz atın büdrəməsin. Oğulla qarmdaşmdan ayrılmayasan. Ümidin üzülməsin. Qanadların qırılma
sın. Çırağın yanar dursun!
Türkiyə folklorunda: Allah her ne muradın varsa, ver
sin. Tanrı kimseye evlad acısı göstermesin! və s.
Qarğışlar

«Kitabi-Dədə Qorqud» da: Ağzın qurusun, çoban! Di
lin çürüsün, çoban! Allah sənin alnına bəla yazsın, çoban!
Əlin qurusun, barmaqların çürüsün, hey donuz oğlu, donuz,
bu bəylərə qurban ol!
Türkiyə folklorunda: Boğazı kurusun da, bir yudum su
veren bulunmasm. Ocağı batasıca. Canı çıkasıca. Adı batasıca. Gözü çıxasıca. Baş ucu pmar olsun, ayak ucu göl olsun.
Bir dilim ekmeye muhtac olasın! və s.
Belə uyğun misalları başqa türk dillərindən də gətirmək
olar...
Ədalət naminə demək lazımdır ki, Avropa və rus
şərqşünasları ilə yanaşı, Türkiyə, Azərbaycan, Orta Asiya
alimlərinin də əksəriyyəti «Kitabi-Dədə Qoqrud» dastanla
rının türk xalqlarının müştərək abidəsi olduğunu inkar et
mirlər. H.Araslı 1962-ci ildə nəşr etdirdiyi «Kitabi-Dədə
Qorqud» kitabının «Giriş»ində Dədə Qorqud adınm və das
tanının bir çox motivlərinin qazax, qırğız, başqırd, türkmən
və b. türk xalqlarının folklorunda əksini tapdığım göstərir.
X.Koroqlu yazır ki, eposdakı olayların Qafqaz ərazisi və
Anadolu yarımadası sahələrində cərəyan etməsi bu dastan
ları türkmən və yaxud özbək türklərinin ədəbi həyatından
heç də ayırmır.
Qısacası, «Kitabi-Dədə Qorqud»u təkcə öz ədəbi abidə
si adlandıran hər bir türk xalqının nümayəndəsi, şübhəsiz ki,
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yanılır. Burada bütün türklərin, bəzilərinin az, bəzilərinin isə
çox payı vardır. Bu, türklərin möhtəşəm müştərək ədəbimədəni abidəsidir.
«Koroğlu» dastanı

Türkiyənin xalq ədəbiyyatında «Koroğlu» adı ilə həm
xalq dastanı, həm də XVI yüzillikdə yaşamış bir xalq şairiaşığı olubdur. Onun anadan olma və ölüm illəri bəlli olmasa
da, ancaq azadlıq, igidlik, mübarizlik rəmzi olan əfsanəvi
Koroğlunun qəhrəmanlıq motivlərini özündə birləşdirən bir
sənətkar kimi də tanmır. Dastanın baş qəhrəmanı Koroğlu
ilə şair Koroğlu arasında fərq çox azdır. Onun qələmə aldığı
şerlərlə də dastandakı qəhrəmanlıq, igidlik şerləri arasında
uyğunluq çoxdur:
Seferim var sımrlara,
S a f asından uçan gelsin.
Kaygı düşmesin erlere,
Öz canından geçen gelsin.
Korku girmesin gözüne,
Güvensin kendi özüne,
Ecel gömleğin dizine,
Öz e/iy/c biçen gelsin.
Hanı koç Koroğlu hanı,
Dost ile düşmanı tanı,
Kılıç olduğundan kam,
Şerbet edip içen gelsin.
«Koroğlu» dastanın qədim sayanlar da vardır. Bu das
tan türklərin müştərək dastanıdır. Bunun Anadolu, Azər
baycan (və ya Qafqaz), özbək, türkmən, tacik və s. variant
ları da mövcuddur. XIX yüzillikdən başlayaraq Türkiyədə
toplanıb nəşr edilməyə başlayan bu dastanın qollarını da
müxtəlif rəqəmlərlə göstərirlər. 24 qolu olduğunu yazan
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tədqiqatçılarla da razılaşmaq lazımdır. Orta Asiyadakı va
riantlarında boyların sayı daha çoxdur. Özbəklərdə 43,
türkmənlərdə 44, taciklərdə 50 və qazaxlarda 62-dir.
Koroğlunun əsl adı Rövşən Əlidir. Onun atası Yusif
Bolu bəyinin mehtəri işləyir. Bir gün öz ilxıçısından cins at
seçib gətirməsini istəyir. Ancaq onun seçib gətirdiyi atıdayçanı Bolu bəyi bəyənmir və hirslənərək ilxıçısının gözünə
mil çəkdirir. Yusif oğlunu da, həmin dayçanı da götürüb
Boludan gedir. Rövşən Əli atasınmı tövsiyyəsinə uyğun ola
raq dayçanı qaranlıq bir tövlədə vaxtlı-vaxtmda yemləyərək
bəsləyir. Dayça müəyyən vaxtdan sonra qanad gətirir və
tayı-bərabəri olmayan bir cins at olur.
Ata və oğul Araz çaymm kənarına gəlirlər. Bingöldən
enib gələn su üzərindəki sehrli üç köpüyü gözləyirlər. Yusif
bu köpükləri içəndən sonra gəncləşəcək, gözləri açılacaq və
Bolu bəyindən intiqam alacaqdır. Ancaq köpükləri oğlu içir.
Rəvayətə görə bu üç sehrli köpük Rövşən Əliyə əbədi həyat,
igidlik və şairlik bəxş edir. Yusif oğluna Bolu bəyindən inti
qam almasını vəsiyyət edərək ölür. Rövşən Əli Qıratı ilə
dağlara çıxır, Bolu bəyindən atasının intiqamını alır və Ko
roğlu adı ilə şöhrəti hər yerə yayılır.
Türkmən və tacik variantlarında Koroğlu deyil, gorla,
qəbirlə bağlı «Goroğlu», «Guruğli», «Qurqulu» kimi adla
nır. Bu dastanın başqa versiyalarında da bəzi fərqlər gözə
dəyir. Koroğlu Türkmənistanda, Özbəkistanda, Qazaxı
standa və eləcə də Sibir tərəflərində yaşayan türklər tərəfin
dən də tanınır. Ancaq ən çox Azərbaycan və Türkiyə türklə
ri içərisində sevilir və qiymətləndirilir.
Türkiyədə Koroğlu ilə əlaqədar çoxlu tarixi yerlər
mövcuddur. Bolu vilayətinin Gərədə qəzasına tabe olan
Sayuk kəndindən olduğu sənədlərlə təsdiq olunmuşdur.
Onun adı ilə bağlı Türkiyədə bulaq, mağara, meşə, dağ-təpə
və başqa yerlərə rast gəlmək mümkündür. Tokat-Sivas yolu
üzərində isə (Bolu yaxınlığında) məşhur Çamlıbel meşəsi.
Ərzincan yolu üzərində isə Koroğlu boğazı qərar tutur. Si102
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vas şəhərinin şimal-qərbindəki mağaralar da «Koroğlu
mağaraları» adlanır.
Araşdırıcılar belə düşünürlər ki, Koroğlu həyatdan köç
dükdən sonra onun haqqında aşıqlar dastan qoşmuşlar.
Onun hətta ölümü ilə bağlı da tarixi sənədlər vardır. Artıq
XVII yüzilin ortalarından etibarən Koroğlu dastan qəhrə
manı kimi tanınmağa başlamışdır.
«Koroğlu» dastanım bəzi folklorçu alimlər, o cümlədən
tanınmış professor F.Timurtaş və Ali Öztürk islamdan önc
əki dövrə aid edirlər. Bunu da «Ərgənəkon», «Şu», «Oğuz
Kağan», «Alp Ər Tunqa», «Yaradılış», «Bozqurd» və baş
qalarının cərgəsində sayırlar.
Burada bir məsələni də qeyd etməyi gərəkli sayırıq.
Araşdırıcıların əksəriyyəti dastandakı Qıratla Düratı əfsa
nəvi at sayırlar. Atlar əfsanəvi olsa da, ancaq onların adları
gerçək həyatdan götürülübdür. Qır və dür atların rəngini
bildirir. Hər iki söz qədimdən bəri türkcəmizdə işlənməkdə
dir. Qırat boz, çal, kül rəngində olan at olduğu halda, Dürat
da «dür» və «at» komponentlərindən ibarətdir. Dür «doru»
sözünün bir qədər dəyişikliyə uğramış biçimidir. Kəhər, açıq
şabalıdı rəng anlamını verir. Dürat «kəhər at», «şabalıdı rə
ngli at» deməkdir.

«Fərhad ilə Şirin» xalq hekayəsi

Tədqiqatçılar Xosrov ilə Şirin haqqında olan əhvalatı
nəinki Nizami Gəncəvidən, hətta bu mövzunu ilk dəfə fars
dilində geniş şəkildə qələmə alan Firdovsidən də qabaq, VI
əsrin axırlarından şifahi və yazılı ədəbiyyatda müxtəlif vari
antlarda öz əksini tapdığını qeyd edirlər. Lakin bu mövzuda
ən böyük ölməz eşq romanını ilk dəfə dahi Azərbaycan şairi
Nizami Gəncəvi yaratmışdır. Onun «Xosrov və Şirin» po
eması qüdrətli ədəbi bir abidə olaraq təkcə əsrləri adlayaraq
öz təravət və qiymətini saxlamaqla qalmamışdır. Bu əsər
103

Türkiyə ədəbiyyatı tarixi

Aydın Abi Aydın

müəllifindən sonrakı əsrlərdə müxtəlif dilli xalqların nümay
əndələri olan şairlərin də yaradıcılığına işıq salmış, onların
ilham mənbəyinə çevrilmişdir.
Nizaminin «Xosrov və Şirin» poemasından sonra bu
mövzuda şərq ölkələrində çoxlu əsərlər meydana gətirilmiş
dir. Bunların bir qismi böyük şairin poemasının məzmunu
nu, adım, süjetini saxlayan əsərlərdir. Digər qismi isə həmin
əsərin təsiri və təqlidi yolu ilə yaradılmışdır.
«Xosrov və Şirin» təsiri ilə fars dilli ədəbiyyatda Əmir
Xosrov Dəhləvi, Əbdürrəhman Cami, Abdulah Hatifı, Vəh
şi Bafqi, Urfi Şirazi və başqa bir sıra görkəmli ədəbi şəx
siyyətlər Nizami ədəbi məktəbinin davamçıları kimi onun
sənət qüdrətindən bəhrələnmiş, onu özlərinin «müəllimi»,
«ustadı» adlandırmışlar.
XIV
əsrdən etibarən Xosrov və Şirin mövzusu türk di
lində yazıb-yaradan sənətkarları da maraqlandırmağa baş
lamışdır. Azərbaycan, özbək, türkmən, cığatay və xüsusilə
Türkiyə türkcəsində Nizaminin bu poemasının təsiri altında
20-dən artıq əsər qələmə alınmışdır.
Nizaminin «Xosrov və Şirin» poeması Türkiyədə təkcə
yazılı ədəbiyyatda ayrı-ayrı sənətkarlar tərəfindən işlənmək
lə qalmamışdır. Bu mövzuda türk şifahi xalq ədəbiyyatında
da əsərlər yaradılmış, məddahların repertuarında və «Qa
ragöz» xalq teatrında tamaşaçı kütləsinə çatdırılmışdır.
«Fərhad ilə Şirin» hekayəsində və xalq teatrı üçün tərtib
olunmuş tamaşa variantında Xosrov arxa plana keçirilmiş,
xalq sənətkarı - rəssam Fərhadla sevgilisi Şirinin məhəbbəti
əsas götürülmüşdür. Xalq Xosrovla Şirin arasındakı məhəb
bət macərasını mənşəyindən ayıraraq öz istək və arzusuna
uyğun şəkildə ifadə etmişdir. Xalq hekayəsində Xosrov
padşah kimj deyil, Hürmüz şahın gənc oğlu olaraq təsvir
olunmuşdur. Şirinin Xosrovun onu sevməsindən heç xəbəri
olmur.
Xalq hekayəsinin süjetində, hadisələrin gedişində, qəh
rəmanların səciyyələrində, tarixi və coğrafi yer adlarında.
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həyat və məişətə aid əhvalatların təsvirində yazılı ədəbiyyatdakı poemalardan fərqli cəhətlər çoxdur. Hətta «Ley
li və Məcnun»da olduğu kimi, xalq hekayəsinə mifik
ünsürlər əlavə edilmiş, Fərhad çöllərə düşdükdən sonra ətra
fını vəhşi heyvanlar sarmışdır.
Maraqlı burasıdır ki, «Fərhad ilə Şirin» xalq hekayəsi
Türkiyədə yaransa da, hadisələrin Şirinlə, Fərhadla və Mə
hin Banu (Dastanda Məhmənə Banu şəklində verilmişdir.
Onu da qeyd eləyək ki, bu dastandan istifadə edərək öz
məşhur «Məhəbbət əfsanəsi» pyesini yazmış Nazim Hikmət
də Məhin Banunu Məhmənə Banu olaraq saxlamış, coğrafi
və şəxs adlarının müəyyən qismini də xalq hekayəsindəki
kimi təkrar etmişdir) ilə bağlı hissəsinin Azərbaycanda baş
verdiyi göstərilir. Lakin nədənsə bu xalq hekayəsi indiyə
qədər bizdə çap olunmamışdır. Halbuki, «Fərhad ilə Şirin»
hekayəsi Türkiyədə dəfələrlə çap olunmuş, tədqiqata cəlb
olunmuşdur. Hammer onu almancaya tərcümə etmiş,
V.Radlov onun «Qaragöz» xalq teatrı üçün tərtib olunmuş
variantını 1899-cu ildə rus dilində nəşr etmişdir. Hətta, xalq
hekayəsi bir ilin içərisində, 1959-cu ildə həm Türkiyədə,
həm də Bolqarıstanda çap olunmuşdur. Nəhayət, həmin bu
variant 2002-ci ildə Bakıda da işıq üzü gördü [Bax: 57].
«Azərbaycan dastanlammm 5-ci cildinin müqəddimə
sində f.Abbasov qeyd edir ki, bu xalq hekayəti əsrimizin
əvvəllərində erməni aşıqlarının da diqqətindən yayınmamış,
müxtəlif naşirlər tərəfindən ermənicəyə tərcümə olunaraq,
bəzən obrazlarının, surətlərinin, yer adlarının tam milliləş
dirilməsi (erməniləşdirilməsi), dəyişdirilməsi, bəzən isə şerlə
rinin həm Azərbaycan, həm də erməni dillərində verilməsi
yolu ilə çap edilmişdir. Bütün bu dastanların əksəriyyətinə
axıb gələn əsas çeşmə Nizami irsi, əsas qaynaq isə onun öl
məz poeması olmuşdur.
«Fərhad ilə Şirin» xalq hekayəsi telli saz ustalarının
qoşduqları dastanların böyük tələblərinə tam cavab verməsə
də (əvvəlində ustadnamələrin olmaması, içərisindəki şerlərin
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bir qədər zəif, həm də bir qisminin əruz vəzni ilə qələmə
alınması, nəsr hissəsinin quru bir dillə nəql edilməsi) Nizami
irsinin, ənənələrinin orta əsrlərdən başlayaraq xalq ədə
biyyatının müxtəlif janrlarında öz əksini tapması, yayılıb
yaşaması və müasir dövrümüzə qədər gəlib çıxması baxı
mından, şübhəsiz ki, çox əhəmiyyətlidir.
«Kərəm ilə Əsli»

Bu xalq hekayəsinin baş qəhrəmanı Kərəmdir. Burada
onun bir erməni keşişinin qızına aşiq olması və bu münasi
bətlə başına gələn olaylar ətraflı təsvir olunur. Xalq hekayə
sinin bir neçə variantı vardır. Türkiyədə, o cümlədən Qərb
türkləri arasında geniş yayılmış variantında əhvalat İsfahan
şəhərində baş verir (Əlimizdəki bu variant «Kerem ile Ash»
halk hikayəsi adlanır). Hökmdar və onun xəzinədarı keşişin
övladı olmurmuş. Xeyli çətinlikdən, nəzir-niyazdan sonra,
gözəl bir bağ saldıran hökmdarın bağındakı alma ağacından
qırmızı almanı arvadı dərib, tən ortadan bölərək, yarısını
özü, yarısını da keşişin arvadı yedikdən sonra hamilə qalır
lar. Hökmdarın oğlu, keşişin qızı dünyaya gəlir. Oğlanın
adını Əhməd Mirzə, qızın adını Qara Sultan qoyurlar.
Anadan olmamışdan qabaq, əgər uşaqları olsa birbirinə evləndirəcəklərinə söz versələr də, keşiş hökmdarı al
dadaraq «qızının öldüyünü», dərdini dağıtmaq üçün səyahə
tə çıxacağını söyləyir. Lakin məktəb yoldaşı Sofu ilə bir dəfə
ova çıxan Əhməd Mirzə təsadüfən artıq Zəngi kəndində ya
şayan və bu kəndin ən varlısı sayılan keşişin evində qonaq
olurlar. Bir həftə burada qalan və bir-birini tanımadıqları
halda Əhməd Mirzə Qara Sultanla qarşılaşır və ona aşiq
olur. Ayrılıq zamanı Əhməd Mirzə «Bundan sonra sənin
adın Əsli, mənim adım da Kərəm olsun» deyir. Bu vaxtdan
etibarən xalq hekayəsində onlar Kərəm və Əsli adlandırılır
lar. Bəzən də Xan Əsli və ya Əslixan, yaxud da Xan Kərəm
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kimi də adlanırlar.
Xalq hekayəsində Kərəmin atası çox adil bir hökmdar
kimi təqdim olunur. O, ölkəni çox gözəl idarə edirmiş, heç
kimin haqqını tapdalamağa imkan verməzmiş. Ona görə də
hamı tərəfindən sevilərmiş. Oğlu dünyaya gəldikdən sonra
daha çoxlu xeyirxah işlər görməli olur.
Qızını başqa dindən olan bir oğlana verməmək üçün bu
keşiş daha haralara köçmür. Onun gedib yerləşdiyi yaşayış
məntəqələrini yazsaq, böyük bir siyahı almar. Ən başlıca
yaşayış məntəqələrindən bəzilərinin adları beləydi: Xoy,
Gəncə, Rəvan, Qars, Ürgüp, Van, Tiflis, Ərzurum, Ərzincan, Sivas, Kayseri, Antakya, Hələb.
Çox maraqlıdır ki, xalq hekayəsində Gürcüstanın adı
var, ancaq Ermənistanın adı çəkilmir. Çünki, Ermənistan
adlı məkan və onun adı Sovet dönəmində meydana gəlibdir.
Yerevan da Rəvan olaraq verilir. Əsl gerçəklik belədir!
«Kərəm ilə Əsli»nin final hissəsi Hələbdə sona çatır.
Hələb paşasının tələb və təkidi ilə keşiş qızı Kərəmə vermək
məcburiyyətində qalır. Ancaq o paşanın qarşısında belə bir
şərt qoyur: «Əfəndim, qızımı Kərəmə verəcəyəm, lakin da
ri dünyada bir qızım var. İcazə ver toy paltarını mən ha
zırlatdırım». Və qızına tapşırır ki, gərdək gecəsi Kərəm sə
nin yanma gələndə, qoy paltarın düymələrini o açsın. Belə
də olur. Keşiş Kərəmdən öc almaq üçün qızı Əslinin palta
rının düymələrini tilsimlədiyindən onları açmaq mümkün
olmur. Sübh açılana yaxın çarəsiz qalan Kərəm dərindən bir
ah çəkir. Bu vaxt Kərəmin ağzından atəş püskürür, təpəsin
dən qara duman qalxmağa başlayır. Əslixan Kərəmin alov
landığını gördükdə onun üzərinə su tökməli olursa da bir
şey çıxmır. Kərəm yanıb kül olur. Hələb paşası durumu öy
rəndikdən sonra Keşişi əziyyətlə öldürtdürür. Xan Əsli bir
gün Kərəmin külü yanında qalır. Sonra kül ətrafına yayıl
mağa başlayır. Tez saçını süpürgə edib, külü bir yerə yığmaq
istərkən özü də alışıb cayır-cayır yanır və Kərəmin külünə
qarışır.
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Dastanın sonunda Hələb paşası böyük bir toy edib Kə
rəmlə birlikdə diyar-diyar gəzib, bir dəfə də ondan ayrıl
mayan dostu Sofunu evləndirir. Dastan Sofunun tanrıya
şükr edərək, nəsihət yollu söylədiyi aşağıdakı şer parçası ilə
sona çatır:
Yandı Kerem, Aslıhamn elinden,
Seveceksen vefalı yar sev, gönül!
Her yar ateş almaz yarın külünden
Seveceksen vefalı yar sev, gönül!
Yar elinde koklanmadık gül olma,
Kul kadrini bümeyene kul olma.
Yana-yana Kerem olma, kül olma,
Seveceksen vefalı yar sev, gönül!
Hər iki gənc - həm Kərəm, həm də Əsli bir-birini də
licəsinə sevsələr də, ancaq milli, dini ayrılıqlar, əski gələnək
və görənəklər onların birləşməsinə əngəl olmuşdur. Faciənin
törədilməsində əsas günahkar Əslinin atası, milliyətcə ermə
ni olan keşişdir. İllərlə İsfahan hökmdarı ilə bir yerdə işləy
ən, isfahanlılarla güzəran keçirən, onlarla oturub-duran son
dərəcə öz qara, xəbis düşüncələrini gizlədən və hətta ölkənin
hökmdarı ilə qohum olmağı belə istəməyən erməni keşişi
təkcə Kərəmi məhv etməklə qalmır, o gözünün ağı-qarası,
nəzir-niyazla tapdığı bircə övladı Əslinin yanıb kül olması
nın günahkarı kimi də nifrətə layiqdir. Qızını Kərəmə verməməkdən ötrü diyar-diyar yol qət edir, cürbəcür yalanlar
uydurur, hər cür fırıldağa əl atır. Qızını türk oğluna vermək
istəməyən erməni keşişi haqqında doğma qızı deyir:

Xalq hekayəsində Kərəm sadəlövh, aciz, zəif səciyyəli
bir şəxs kimi qarşımıza çıxır. Hara gedirsə, hansı ölkəyə və
şəhərə varırsa orada onu bir aşiq kimi qarşılayır və bəzən də
bir türkü oxumasını xahiş edirlər. Əslinin sorağı ilə gəzibdolaşdığı yerlərdə zəmanəsindən, taleyindən şikayət edir,
qara bəxtinə əməl etmək üçün hətta keşişə yalvarır, ətrafın
dakı adamlardan yardım umur. Bütün vaxtı ah-zar etməkdə
keçir.
Kərəm gerçək anlamda gözəl saz çalır, gözəl oxuyur,
gözəl söz qoşur, haqq aşığıdır. Qəlbən saf, təmiz, hiimanist
bir insandır. Hökmdar oğlu olmasına baxmayaraq, son də
rəcə sadə, mənən pak, sevgilisi yolunda hər cür cəfaya, əzab
lara qatlaşan bir aşiqdir. Öz sevgiüsi Əslinin yolunda həya
tını belə qurban edir, ancaq əhdini pozmur. Onun sevgilisi
yolunda çəkdiyi əzablar günlərlə, həftələrlə, aylarla deyil,
illərlə ölçülür. Xalq hekayəsinin bir yerində, daha doğrusu
Kərəm Gəncəyə varandan öncə söylədiyi bir qoşmada sevgi
lisi Əslidən yeddi il əvvəl ayrıldığını və bu sürə zərfində onu
görmədiyini yana-yana dilə gətirir:
Yedi yıldır batırını sormadım,
Geçdi ömrüm bir murada ermedim.
Fırsat elde iken demler sürmedim,
Beni öldürmeli, döğmeli değil.
Haraya varırsa sevgilisini xəbər alır. Təkcə insanlardan
xəbər almaqla yetinmir, dağ-daşdan, çaylardan, körpülər
dən, göydə uçan durnalardan ... soraqlaşır, onların vasitəsi
lə Əsliyə salam göndərir, yaxud da onun bu tərəflərə gəlibgəlmədiyi ilə maraqlanır:

Keşiş babam bu iye sebep oldu,
Keremin ateşin öneme saldı.
Bizim ka vuymamız mahşere kaldı.
Ana, Kerem yandı diye ağlarım.

Size kurhan olum gelinler, kızlar,
Kızlar, Aslım kiliseye geldimi?
** *
Bugün geldim hakdım sana,
Körpü, han Aslımı gördün mü?
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Sana bir sualım var benim, ceylan,
Aslı keşiş buralardan geçti mi?
Düşüp arkasına olmuşum revan,
Çoban körpüsünden bir su içti mi?
Kərəm öz «səyahəti» zamanı ən azından qırxdan çox
yaşayış məntəqəsindən keçib gedir və hər yaşayış məntəqə
sinin də çayları, dağları, gölləri, düzənliklərini seyr etməklə
qalmır, onlara şer söyləyir, öz vətənindəkilərlə yeri gəldikdə
onları müqayisə edir. Oxşar və fərqli cəhətlərinin olduğunu
da söyləməyi unutmur. Doğma yurd-yuvasından sevgilisi
Əslinin ucbatından «didərgin» düşən Kərəm vətən həsrətilə
alışıb-yanır. Hələbin dağlarının İsfahan dağlarına bənzədiy
ini görən Kərəm kövrəlir, ata-anasım xatırlayaraq ağlamağa
başlayır:
Şu karşıkı yüce dağlar
Acep bizim dağlar mola?
А к pürçekli benim anam
Oğul der de ağlar mola?
Nedir cürmüm, nedir hatam,
Nice bir qurbatte yatam?
А к sakallı benim atam
Kerem der de ağlar mola?
Xalq hekayəsində diqqəti cəlb eləyən məsələlərdən biri
də yol boyu, Kərəmin müxtəlif yerlərdə rastlaşdığı insanlar
la, əşyalarla söhbəti, dərdləşməsi və yeri gəldikcə onlarla
deyişməsi, şerləşməsidir. Kərəm Orxonda bir bağ kənarında
bir dəstə qızın çalıb oynadıqlarını görür. Bunların içərisində
birisinin sevgilisi Əsli xana oxşadığım görüb, sazı sinəsinə
basır və belə deyir:
Güzeller seyrane çıkmış,
Birisi Aslıma benzer,
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Algiyişi, sa/lanaşı,
Yürüyüşü Aslıma benzer.
Həmin qız isə ona belə cavab verir:
Ananım selvi dahyım,
Senin Aslın ben değilim.
Bir qarıp yiğit yarını var
Senin Aslın ben değilim.
Və bu deyişmədən bəlli olur ki, bu qızın adı Güllü Na
zlıdır.
Kərəmin körpü yaxınlığında su içən ceyranla, ölmüş ni
şanlısının qəbrini tez-tez ziyarət eləyən digər bir qızla, vaxtilə cah-cəlallı bir şəhər olan, sonralar dağılmış bir viranə ilə,
yolun üstündəki quru kafa ilə, sarı qaya, qara meşə, «abihəyat» kimi daim axan irmaqla və habelə çay kənarında
paltar yuyan qızlardan biri ilə deyişməsi və Əslisinə olan
sədaqəti nümayiş etdirilir. Onun bu münasibətlərində in
sanpərvərliyi, xeyirxahlığı, mehribanlığı, düzgünlüyü, sevgi
lisinə olan dərin sədaqəti bariz sürətdə öz əksini tapır. Heç
kimə qəriblik, ayrılıq, ölüm diləmir. Bütün adamları daim
mutlu, bəxtiyar görmək istəyir.
«Kərəm ilə Əsli» xalq hekayəsində iki gəncin təmiz, pak
sevgisi, bir-birinə sədaqəti, vəfalı olması təbliğ olunur. Heç
bir dini, milli ayrılıq onların bu nəcib məhəbbətinə əngəl ola
bilmir, sal məhəbbət hər cür ehkamların fövqündə dayanır.
Xalq hekayəsinin bir yerində Kərəm başqa xalq hekayə
və dastanlarının əsas qəhrəmanlarının adlarını bir qoşma
sında çəkir və onlara xas özəllikləri dilə gətirir:
Kim görmüşlür Ferhad ile Şirini,
llangi aşık tutur onun yerini?
Attı külüngünü verdi serini
Böyle yar yolunda ölen olmadı.
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Hurşit de Mahinin derdine yandı,
Kanber de Arzunun dizine yatiı,
Dünyada Şah Sanem murada erdi,
Aşık Garip gibi giilen olmadı.
Xalq hekayə və dastanlarında yeri gəldikcə yazılı ədə
biyyatın tanınmış nümayəndələrinin və görkəmli aşıqların
yaradıcılığından da уararlanılırdı. «Leyli və Məcnun»,
«Fərhad və Şirin» xalq hekayələrində Nizami və Füzuli ya
radıcılığından, Qaracaoğlamn şerlərindən istifadə olunduğu
kimi, «Kərəm ilə Əsli», «Əmrah» və başqalarında da yenə
Qaracaoğlamn, Ərcişli və Ərzurumlu Əmrahların şerlərin
dən faydalanılmışdır. «Əmrah» dastanının mövzusu Qara
bağ mahalından alınsa da, burada Ərzurumlu aşıq Əmrahın
şerlərilə qarşılaşırıq:
Dedim: inci nedir? Dedi: dişimdir.
Dedim: kalem nedir? Dedi: kaşımdır.
Dedim: on beş nedir? Dedi: yaşımdır.
Dedim: daha var mı? Söyledi: уок, yok!
Dedim: Erzurum nen? Dedi: ilimdir.
Dedim: gidermisin? Dedi: yolumdur.
Dedim: Emrah nendir? Dedi: kulumdur.
Dedim: satar misin? Söyledi: yok, yok!
Eyni uyğun bəndlər dastanda belə verilmişdir:
Dedim: inci nədi? Dedi: dişimdi,
Dedim: əbru nədi? Dedi: qaşımdı.
Dedim: narınc nədi? Dedi: döşümdü.
Dedim: əmməliyəm, söylədi: yox, yox!
Dedim: qulac nədi? Dedi: qolumäu,
Dedim: uzaq nədi? Dedi: yolumda.
Dedim: Əmrah kimdi? Dedi: qulumdu.
Dedim: gəlsən gedək, söylədi: yox, yox!
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indi də «Kərəm ilə Əsli» dastanında Qaracaoğlandan
necə istifadə olunduğuna baxaq. Qaracaoğlamn qoşması 4
bənddən ibarətdir. Axırıncı bənddən, yəni aşığm adı çəkilən
bənddən, məlum səbəblərə görə, yararlanmaq olmazdı. Hər
ikisini aşağıya köçürürük ki, özünüz müqayisə edib nəticə
çıxarasınız. Qaracaoğlamn gözəlləmələrinin birində gözəlin
bəni-xalı belə təsvir olunur:
Dinleyin bir güzel medhin edeyim,
Bir beni var şirin canı bendetmiş.
Bır beni var kaşla göz arasında,
Bir beni de ak gerdanı bendetmiş.
Bir beni başımın tacıdır tacı,
Bir beni Kabe ’de hacıdır hacı.
Bir beni Urum 'dan alır haracı,
Bir beni de aşıkanı bendetmiş.
Bir benin bahası Gürci Gürcüstan,
Bir benin bahası Hindi Hindistan,
Bir benin bahası Şol Arabistan,
Bir beni de Tatar Hanı bendetmiş.
Bir beni bendetmiş Şam ’ı, Haleb 'i,
Bir beni bendetmiş M ısr’ı, Anteb’i,
Karac oğlan eder nazlı çelebi,
Bir beni de A /’Osman’ı bendetmiş.
Kərəmin dilindən söylənilən üç bəndli qoşma isə belədir:
Dilber benlerıni ben methedeyim,
Siyah benlerin bu canı bendetmiş.
Bir benin kaş ile göz arasında,
Bir benin de ak gerdanı bendetmiş.
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Bir berıirı Kabeye hacolmuş hacı.
Bir benin başımın tacıdır tacı,
Bir benin Rumdan alır taracı,
Bir benin de İsfahanı bendetmiş.
Bir benin pahası imiş Hindistan,
Bir benin pahası çöl Arabist an,
Bir benin pahası değer Gürcüstan,
Bir benin Kerem faniyi bendetmiş.
Göründüyü kimi, çox cüzi dəyişikliklər etməklə aşıq Qaracaoğlanın qoşması, demək olar ki, təkrarlanır. Belə istifa
dələr çoxdur. Bunların sayını artırmaq da olar. Ancaq ör
nək üçün bunlar da yetər.
Yerli dastanlar

Türklər Anadoluda məskunlaşdıqdan sonra da dastan
yaratma gələnəklərini sürdürmüşlər. Bir sıra dastanlar mey
dana gətirmişlər: «Battal Qazi», «Danişmənd Qazi», «Əs
naf», «Gənc Osman», «Başını verməyən şəhid» və s. Bu tipli
dastanların bəzisinin süjeti və həcmi geniş, bəzininki isə qı
sadır. Bir qismi süjetli şer şəklindədir (Aşıq yaradıcılığından
söhbət edərkən bunlardan danışacağıq).
İslamiyyətdən sonra islam ənənələri çərçivəsində mey
dana gələn «Seyid Battal Qazı dastanı» da, «Danışmand
Qazı dastanı» da Anadoluda türklərin məskunlaşması, is
lam dininin yayılması ilə bağlıdır. «Batal Qazı dastanı»nda
Malatyadan başlayaraq ta İstanbula qədər türklərin bizans
lılara və xaçpərəstlərə qarşı apardıqları mübarizələr öz əksi
ni tapmışdır. Bu mübarizənin başlıca məqsədi səlib yürüşlə
rinin qarşısını almaq, islam dinini bütün Anadoluda yay
maqdan ibarət idi. Dastan islam dininin və islam mədə
niyyətinin, ərəb və fars dillərinin təsiri altında yaransa da və
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bütün bunlar ona mistik bir keyfiyyət aşılasa da, dastanda
«Dədə Qorqud» boylarının ifadə vasitələrinə də eyni za
manda rast gəlmək mümkündür.
«Battal Qazi dastanı» Səlcuqilərin Anadoluda məskun
laşmasından sonra yaranmışdır. Dastanda ərəb-Bizans və
türk-Bizans müharibələri öz əksini tapmışdır. Dastanın
mərkəzində Seyid Battal Qazının əfsanəvi tarixi dayanır.
Onun həyatı, hərbi yürüşləri, cəbhələrdəki döyüşlər, sərgü
zəştlərlə dolu səfərləri dastanın başlıca mövzularıdır. Bütün
vuruşmalardan, mübarizələrdən öz ağlı, gücü, bacarığı ilə
qalib çıxır. Onun əsas düşmənləri içərisində yunan impera
toru Miqrailin yaxın qohumları xüsusilə seçilirdilər. Battal
onların hamısını məğlubiyyətə uğradır. Batal təkcə qılıncla
vuruşmur, o eyni zamanda gözəl nitqi, təsiredici dini söhbət
ləri ilə insanlara təsir edə bilir. Dərin elmi biliyi ona həmişə
yardımçı olur.
Dastana sonralar əlavələr də edilmişdir. Burada həmçi
nin səlib yürüşləri, türklərin bizanslılara və xaçpərəstlərə
qarşı apardıqları mübarizələr öz əksini tapmışdır. Malatya
dan başlayaraq İstanbula qədər Anadoludakı mübarizə əs
lində islam dinin yayılması üçün aparılan mübarizə idi. Das
tanda «Dədə Qorqud»un izləri görülsə də, əfsanə, nağıl
ünsürlərinə, romantik və qəhrəmanlıq fantaziya eleimentlərinə daha çox yer verilmişdir. Əfsanəvi divlərlə, əjdahalarla
vuruşmalar, yeraltı dənizlərdə, səmalarda səyahət məhz das
tanın xəyali süjetlər əsasında qurulduğunu göstərir. Hərbi
yürüşlər və vuruşmalarla yanaşı, dastan fantastik epizodlar
la da zəngindir.
«Danişmənd Qazi dastanı» «Battal Qazi dastanı»nın
davamı kimidir. Bu dastanda da Danişmənd Qazinin və
Məlik Qazinin Anadoluda bizanslılarla apardıqları savaşlar,
ermənilərə və yunanlara qarşı mübarizələr öz əksini tapmış
dır. Nədənsə bəzi alimlər həm Battal Qazini, həm də Danışmənd Qazini nəslən Məhəmməd Peyğəmbərə bağlamaqla
onları ərəbləşdirməyə səy etmişlər. Ancaq Məhməd Fuad
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Köprülü və digər tanınmış alimlər onların türk olduqlarını
sübut edirlər. Damşmənd Qazi Səlcuqlular dövlətinin hök
mdarı Məlik Şahın məşhur əmirlərindən idi. Əsl adı Taylu
olan Danişmənd Qazi həm də Türkiyənin cənub-şərqində
Qızılırmaq və Yaşdırmaq çaylarının axdığı bölgədə Danişməndoğulları bəyliyini quran bir şəxsdir. O Türkiyə tarixin
də böyük bir qəhrəman kimi ad qoymuşdur. Uzun müddət
apardığı mübarizə və savaşlar onun adma dastan yaratmağa
imkan vermişdir. Damşmənd Qazi 1204-cü ildə ölmüşdür.
İslam və türk tarixində qazi adı almaq və bu ada dastan qo
şulması hər adama nəsib olmur.
«Damşmənd Qazi dastanı»nı Gelibolulu Ali tərəfindən
Səlcuqilər dövlətinin hökmdarlarından olan İkinci İzzəddin
Keykavusun göstərişi əsasında onun katibi İbn Əla Anado
luda söylənilən rəvayətlər əsasında qələmə almışdır. Yüz il
dən sonra, yəni 1361-ci ildə osmanlı sultanı Birinci Muradın
dövründə Tokat qala rəisi Arif tərəfindən genişləndirilmiş
və sonralar şair və tarixçi Ali dastanı «Mirkatül cihad» adı
ilə daha da təkmilləşdirmişdir.
«Saru Saltuk Baba dastanı» məfkurə və həyat fəlsəfəsi,
habelə hadisələrin cərəyan etdiyi məkan baxımından öncəki
dastanlardan müəyyən qədər fərqlənir. Sarı Saltukun fəa
liyyət dairəsi Anadolu ilə yanaşı, Balkan və Krım tərəflərini
də əhatə edir. İslam ideologiyasına bağlı olmaqla, Saru Sal
tuk qədim türk dastanlarındakı qəhrəmanların özəlliklərini
də dastanda davam etdirir. O, bir qəhrəman kimi məğrur
dur. Onun ətrafında ərənləri vardır. Bununla belə o təkba
şına düşmənlərlə vuruşlarda heç bir təhlükədən qorxmur.
Qılıncla gözəl vuruşur, bacarıqlı at minicisidir, mahir ox
atandır, ən güclü düşmən pəhləvanlarına qalib gəlməyi
bacarır. İslam dini ilə yanaşı xristianlığı da çox gözəl anlayır
və bilir, lazım gəldikdə keşiş kimi işləyir, xristian dini qay
dalarını icra edir və s.
Saru Saltuk islam dinini yaymaq, cihad etməklə məşğul
olmaq üçün müsəlman ölkələri ilə, oralardakı olaylarla da
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maraqlanır, sultanlardan, yerli hakimlərdən dəstək alır, əla
qələr qurur. Dövrün çox ünlü təriqət başçıları, ədəbiyyat və
sənət adamları ilə, o cümlədən Hacı Bəktaş Vəli, Tapduq
Əmrə, Əhməd Fəqih, Qütbəddin, Mövlana Cəlaləddin Ru
mi, Seyid Camal Qələndəri və hətta Xoca Nəsrəddin kimi
şəxsiyyətlərlə münasibətləri də maraq doğurur.
«Saru Saltuk Baba dastanı» ilə «Oğuznamə» arasında
əlaqənin olması, bəzi motivlərin uyğunluğu bunları birbirinə yaxınlaşdırır. Dastan Səlcuqlular dövlətinin siyasi və
mənəvi özəlliklərini əks btdirmək və yeri düşdükcə Osmanlı
dövləti və onun qurucusu Osman Bəyin varlığından söhbət
açmaq dastanın millilik mahiyyətini önə çəkir. İslam birliyi
və türk ruhu dastanda yan-yanadır.
Ümumiyyətlə, türklərin dastan ədəbiyyatı sahəsində
xidmətləri böyükdür. Bu sahədə onların slavyan, german,
fransız, karel və finlərin ədəbiyyatındakı dastanların ya
ranmasına güclü təsirləri olmuşdur.
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TƏSƏVVÜF ƏDƏBİYYATI
Təsəvvüf ədəbiyyatına təkkə, yaxud da təkkə-təriqət
ədəbiyyatı da deyirlər. «Təkkə» sözü ərəbcə «təkyə» və ya
«təkyəgah» sözünün dəyişikliyə uğramış biçimidir. Dayan
ma, söykənmə, istinad etmə anlamındadır. Təriqət dərvişlə
rinin, mürşid və müridlərin bir yerə yığılıb zikrlə, təriqətin
qanun-qaydaları, ayin ilə məşğul olduqları yer deməkdir.
Buna dərgah, zaviyyə, asitan, xanəgah da deyirdilər. Bu tə
riqətlərin ideoloji əsasım dini-fəlsəfi cərəyan olan təsəvvüf
(Azərbaycanda ən çox sufizm və ya sufilik kimi işlədilir)
təşkil edirdi.
Təsəvvüfün ərəbcə «yun» demək olan «suf»dan və daha
doğrusu «hikmət» anlamını verən yunanca «sofıya»dan ol
ması bilinir. Sufilik dində mənəvi və bəşəri hisslərə yer verən
mistik bir cərəyandır. Bir düşüncə, irfan, iman cərəyanı olan
təsəvvüfün fəlsəfi əsasını təşkil eləyən vəhdəti-vücuda görə
allahdan başqa varlıq yoxdur və insan həqdən qopmuş nur
parçasıdır. İnsanın həm maddi, həm də mənəvi aləmi allahla
bağlıdır. İnsan ilahi eşqi ilə allaha qovuşmaq üçün can at
malıdır.
Müxtəlif tarixi, siyasi, iqtisadi, ictimai şərtlər daxilində
təsəvvüf ayrı-ayrı təriqətlərlə meydana çıxdı. «Təriqət»
ərəbcədir, yol deməkdir. Mütəsəwüflər üçün təriqət allaha
qovuşmaq yoludur. Hər bir insan öz mənəvi qüdrəti, allaha
olan sevgisi ilə bu yolu keçərək, öz kamil məqsədinə çata
bilər. Allaha yetişmə yolları isə müxtəlifdir və çoxdur. Çoxlu
təriqətlərin yaranmasını da təbii qəbul etmək gərəkir. Araşdırmaçılarm yazdığına görə İslam aləmində yüz altmışdan
artıq təriqət olubdur.
Təsəvvüfdə insanın müqəddəs sevgi yolu ilə allahı dərk
etməyə və tədricən ona qovuşmağa yaxınlaşması başlıca şər
tdir. Bunun üçün onlar xüsusi rəqslər və ya duaların sonsuz
təkrarı ilə intuitiv idraka, «nurlanma»ğa, ekstaza cəhd et
118

mişlər. Cüneyd Bağdadiyə görə sufinin sirli yolunda ilk pil
lə-şəriət, 2-cisi təriqət, 3-cüsü həqiqətdir (həqiqəti allahda
tapma). Həllac Mənsura görə sufinin ruhu allah ilə real qo
vuşa bilər. Ekstaz anlarında o, «mənəm haqq!» (allah mə
nəm) deyə qışqırarmış; ona görə də bidətçilikdə təqsirləndi
rilib edam edilmişdir (922-ci ildə).
Təsəvvüf mistik cərəyanı VIII yüzillikdə İraq və Suriya
da yaranmış, sonra isə müsəlman ölkələrində geniş yayıl
mışdır. Sufilik təriqətlərinə şeyx, mürşid, mürid, pir, dədə
dedikləri yetkin adamlar rəhbərlik edir, yol göstərir, təriqə
tin qayda-qanunlarını təlim edirdilər. Təsəvvüfün Bayəzid
Bistami, Cuneyd Bağdadi, Həllac Mənsur, Qəzali, Mühiddini-ərəbi kimi alimləri, tanınmış nümayəndələri yetişibdir.
Miitəsəvvüflərə görə, bir halda ki, insan hiss edir, fikirləşir,
inkişaf edib kamilləşir, onda duyduqlarının hamısını öz ru
huna uyğun biçimdə musiqidə, rəqsdə, eşqdə, şerdə ifadə
etməlidir. Mütəsəwüflər ilahi gözəlliyi duymaq, eşqdə ol
maq, tanrı dərgahına can atmağı hər şeydən üstün tuturdu
lar. Onlar bütün millətlərə, dinlərə hörmətlə yanaşır, millə
tindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq hamıya eyni göz
lə baxmağı başlıca şərt sayırdılar.
Türklərdə sufilik Orta Asiyada Əhməd Yəsəvi ilə baş
layır, sonra isə Kiçik Asiyada (Anadoluda) Mövlana Cəla
ləddin Rumi, Yunus Əmrə kimi ünlü nümayəndələri yetişir.
Onlar tanrının birliyini öyən, insnalara qardaşlıq və sevgi
öyrədən şeirlərilə həyatın, kainatın elm yolu ilə deyil, məhz
bu yolla dərk olunması görüşünü ortaya qoymuşlar.
Təsəvvüf ədəbiyyatı da iki yerə ayrılır:
1. Xalq təsəvvüf (və ya təkkə) ədəbiyyatı;
2. Divan təkkə (yaxud, təsəvvül) ədəbiyyatı.
İkinci qrupa daxil olan ədəbiyyatdan «Aşıq poeziyası»
bölməsindən sonra danışacağıq.

119

Türkiyə ədəbiyyatı tarixi

Aydın Abi Aydın

Təkkə xalq ədəbiyyatı

Təkkə ədəbiyyatı xalqın içərisindən çıxmış şəxslər tərə
findən yaradılan və xalqın başa düşdüyü bir dildə meydana
gətirilən ədəbiyyatdır. Müxtəlif dini məzhəblərə, təriqətlərə
bağlı olan bu ədəbiyyatın özünəməxsus forma və şəkilləri
mövcud idi. Təkkə-təsəvvüf xalq ədəbiyyatında başlıca şer
ölçüsü hecadır. Aşıq ədəbiyyatından danışarkən görəcəyimiz
kimi, heca vəzninin başlıca şer biçimləri mani, türkü, səmai,
qoşma və s.-dir. Bu, təkkə xalq şerində də belədir. Ancaq
mövzusuna və məzmununa görə təkkə ədəbiyyatında bu tip
li şerlərə başqa cür adlar verilir. Allahın birliyini mədh eləy
ən, insanların hamısını qardaşlığa çağıran və onlara sevgini
təlqin edən təkkə şerinin aşağıdakı növləri vardır: ilahi, nə
fəs, dövriyyə, nutuk, demə, hikmət, şathiyat. Bunlar din və
təsəvvüflə bağlı anlayış, hiss, düşüncə, məram və qaydaları
xalq arasında yaymaq məqsədi daşıyan şer şəkilləridir.
İlahi. Allaha aid olan, tanrını mədh eləyən və ona olan
yalvarış və duanı dilə gətirən xüsusi bir hava ilə oxunan şer
lərə deyilir. Bu cür şerlərin hər misrasında 7, 8 və 11 heca
olur. Nadir hallarda isə 5, 6, 14, 15, 16 hecalı da olurlar. Az
da olsa əruz vəzniylə yazılanlara da rast gəlmək olur. Şerin
bəndlərinin sayı əsasən 3-7 və bəzən artıq da ola bilir. Təsəvvüf xalq ədəbiyyatında ən çox işlənən şer şəkli məhz bu
dahilərdir. Hər bir təriqətdə bu dahilərə müxtəlif adlar ve
rilmişdir. Məsələn, bəktaşilik təriqətinin nümayəndələri bu
na «nəfəs», mövləlilər «ayin», xəlvətilər «durak», gülşənilər
«tapuğ», başqa təriqətlər isə ya «cumhur» ya da elə «ilahi»
deyirlər. Türkiyənin təsəvvüf poeziyasında ən gözəl və ən
çox ilahilər yazan xalq şairi Yunus Əmrədir. Onun beş
hecalı dahisindən iki bəndi misal verək:
Yar yüreğim yar,
Gör ki neler var,
Bu halk içinde
Bize güler var.
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Ko gülen gülsün,
Hak bizim olsun,
Gafil ne bilsin,
Hakkı sever var.
Bir nümunə də səkkiz hecalı dahiyə misal verək. Seyid
Nizamoğlu adlı bir xalq şairinin 7 bəndli dahisinin bir neçə
bəndi belədir:
Mevlam ver aşkını bana,
Hayramn olayım senin.
Bülbül gibi cemalıne
Nalanın olayım senin.
Yandır beni, yandır beni,
Aşk meyine kandır beni,
Sarhoş edip döndür beni,
Mestanın olayım senin...
Vasi eyle yarı yarma,
Koma bugün yarına,
Ya beni aşkın narına,
Biryanın olayım senin.
Al hende benlik kalmasın,
Kimseler halım bilmesin,
Nam ü nişanım olmasın,
Pinhamn olayım senin.
«Nutuk» adı verilən təkkə xalq şer növü, adından da
göründüyü kimi, təriqət şeyxlərinin, pirlərin, mürşidlərin öz
şagirdlərinə, təriqətə təzə daxil olan dərvişlərə təriqətin
qaydalarını, gələnəklərini öyrətmək amacı ilə oxuduqları
şerlərə deyilir. Nutuk - nitq söyləmək, danışmaq, xitab et
mək, söz, söhbət anlamındadır.
«Hikmət» adlı şer biçimləri də həmin sözün lüğəvi an121
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lamlarını ehtiva dəyir. Hakimanə, fəlsəfi, sirli, elmi söz və
anlayaşlarla kainatdakı əşya və olayların mahiyyətini aydın
laşdıran bir şerdir. Bu tipli şerlər öncə Əhməd Yəsəvi tərə
findən yaradılmış, sonra isə onun təsiri altında Anadolu
türk şairləri də öz təsəvvüfı əsərlərini meydana gətirmişlər.
Hikmətlər həm heca, həm də az da olsa əruz vəzniylə yazı
lırlar. Heca vəzniylə yazılan şerlərin əksəriyyəti 7 və 12
hecalı olurlar.
«Devriye» sözü dönüb-dolaşmaq, fırlanmaq, hərəkət
etmək, bir haldan başqa duruma keçmək, hərlənməklə
bağlıdır. Ədəbiyyatşünas C.Dilçinə görə dövretmə nəzə
riyyəsi Məhəmməd Peyğəmbərin «Mən Nəbi olarkən Adəm
su ilə palçıq arasındaydı» hədisi ilə əlaqədardır. Mütəsəvvüflərə görə Məhəmməd Peyğəmbər bir varlıq (vücud, bədən)
kimi dünyaya sonra gəlibdir. Halbuki, Məhəmməd
Peyğəmbər ruh halında əzəldən mövcüd olubdur. Çünki,
zaman yetişdikdə ruh maddi aləmdə peyda olur. Başqa söz
lə desək, «yoxluq aləmi»ndən «varlıq aləmi»nə enən ruh əv
vəlcə qeyri-üzvi maddəyə, sonra bitkiyə, heyvana, insana və
ən axırda da kamil şəxslərə keçir. Nəhayət, oradan da ən
böyük ruh olan Allahla birləşirlər. Beləliklə də, «yoxluq
aləmi»ndən «varlıq aləmin»nə enməyə «nüzul», yenidən Al
lahla qovuşmağa da «üruc» söyləyirlər. Məhz bu dövr et
məyi, bir vəziyyətdən digərinə keçməyi (İnsanın tanrıdan
qopub, yenə də tanrıya tərəf qayıtmasını) izah eləyən, ay
dınlaşdıran şerləri təkkə ədəbiyyatında «dövriyyə» adlandı
rırlar. Bu tipli şerlər həcmcə, başqa şerlərə nisbətən uzun
olurlar.
«Deme» deyilən təkkə şerləri Türkiyədə «alevi» (imam
Əli tərəfdarına verilən addır. «Əli» sözündəndir, şiə məzhəbi
və ya təriqəti nəzərdə tutulur) təriqətinə mənsub olan təsəvvüf şairlərinin əsərləridir. «Deme» sözü demək, söyləmək,
ifadə eləmək anlamındadır. Bu cür şerlərdə ya imam Əlinin
şücaətini, igidliyini öyür, ya da doğruçuluq, düzgünlük kimi
məsələlər nəsihət yolu ilə təlqin edilir. Maraqlıdır ki, belə
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şerlərdə bəzilərinin hər bəndin sonuncu misrasının axırı
«demədimmi?» sorğusu ilə bitir. Buna ən yaxşı misal Pir
Sultan Abdalın (? - 1560) bir şeridir. Həmin şerdən iki bənd
belədir:
Bu dervişlik bir dilektir.
Bilene büyük devlettir.
Yensiz, yakasız gömlektir,
Giyemezsin deme dim mi?
Çıkalım meydan yerine,
Erelim Ali sirrina,
Can u başı Hak yoluna,
Koyamazsın demedim mi?
Xalq təsəvvüf poeziyasının növlərindən biri də «nə
fərlərdir. Yuxarıda da söylədiyimiz kimi, bu bəktaşi şairlə
rinin şer şəklidir və demək olar ki, eynilə ilahiləri xatırladır.
Burada başlıca mövzu vəhdəti-vücud fəlsəfəsinin nəzəriyyəsi
ilə əlaqədardır. Peyğəmbərin və imamların tərifi də burada
əsas yer tutur. Quruluşuna görə nəfəslər 7, 8 və 11 hecalı
dördlüklər biçimində meydana gətirilir və az da olsa əruz
vəznində də bunlara rast gəlmək olur. Nəfəslər başlıca ola
raq 3-7 və daha artıq dördlüklərdən ibarət olurlar.
Ancaq digər təsəvvüf şerlərindən fərqli olaraq nəfəslər
satirik-yumoristik səciyyəli əsərlərdir. Laubalilik, rindanəlik,
sərsərilik, zarafata meyllilik, gülməli əhval-ruhiyyə bunları
xalq şairlərinin «daşlama» və «şəthiyyə»lərinə yaxınlaşdırır.
Çox zaman bunları bir-birindən fərqləndirmək, hansının
«nəfəs» və hansının «şəthiyyə» olduğunu ayırd etmək çətin
lik törədir. Xarabi adlı təkkə şairinin «İxlas» surəsinin söz
lərindən də istifadə etmək yolu ilə allahla zarafat şəklində
yazdığı «nəfəs»in bir parçasına baxaq:
Yarab senin mekanın yok,
Yatağın yok, yorğanın yok,
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Нет dinin, hem imanın yok,
Her bir şeyden münezzehsin,

Kerpiç koydum kazana, poyraz ile kaynattım,
Nedir deyu sorana, baktım verdim özönü...

Sesin çıkmaz avazın yok,
Aptesin yok, namazın yok,
Hiçbir yerde niyazin yok,
«Kul hüvallahü ehad»sın.

Bir sinek bir kartalı kaldırdı, vurdu yere,
Yalan değil gerçektir, ben de gördüm tozunu...

Карт böyük açan yoktur,
Seni kapıp kaçan yoktur,
Anan yoktur, baban yoktur,
Yarap «Allah-üs Sanıed»sin.
Elmasın yok, boncuğun yok,
A ban, keben, gocuğun yok,
Karın, kızın, çocuğun yok,
«Lemyelid ve lemyuled»sin.
Derу a senin, sahra senin.
Dünya senin, ukba senin,
Bu görünen eşya senin,
«Ve lemye künlehu kufven ehad»sin...
Təkkə xalq ədəbiyyatında satirik-yumoristik şerlərə
«şathiyat» və yaxud da «şathiyati-sofıyane» deyirlər. «Nə

fəslilərlə bunların arasında şübhəsiz ki, fərqlər də vardır.
Dini, təsəvvüfı görüşlərin mübahisəli tərəflərini zarafat təriqilə lağa qoyan, gah anlamlı, gah da anlamsız söz yığının
dan ibarət olan, başlıcası isə təkərləmələri xatırladan şerlər
şəthiyyə (zarafat və lətifəyə aid olan sözlərə «şəthiyyatıı dey
ilir) adı ilə tanınmaqdadır.
Təsəvvüf şairlərinin şəthiyyələrinə biz hələ ünlü söz us
tası Yunus Əmrənin yaradıcılığında rast gəlirik. Onun bir
şəthiyyəsindən aşağıdakı beytləri nəzərdən keçirək:
Çıktım erik dalına, ande yedim üzümü,
Bostan üssü kakıyıp der: ne yersin kozumu?..
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Buradan göründüyü kimi, şair əsil həqiqətdəki şeylərdən
deyil, mümkünlüyü imkan xaricində olan hadisələri qələmə
almışdır. Ərik ağacına çıxıb üzüm deyil, ərik yemək olar.
Qazana kərpic qoyub, poyraz (şimal küləyi) ilə qaynatmaq,
yaxud milçəyin qartalı qaldırıb yerə vurması da, həmçinin
qeyri-mümkün hadisədir. Lakin şair bu qeyri-mümkün ha
disələri qələmə almaqla dini təriqətlərin bir-biri ilə mübari
zəsini, hər birinin müxtəlif uydurmalarla öz üstünlüyünü
nümayiş etdirməyə çalışmasını lağa qoymaq istəmişdir.
Şəthiyyətlərdə satirik-yumoristik ruh daha güclüdür. İlk
baxışda boş, mənasız görünən bu tipli şerləri diqqətlə nəzər
dən keçirdikdə, onların təsəvvüflə, təkkə təriqət ideyaları ilə
əlaqədar bir sıra anlayışlara qarşı yazıldıqlarını görmək olar.
Bizim qəti qənaətimizə görə, istər nəfəslərin, istərsə də şəthiyyələrin demək olar ki, əksəriyyəti bəktaşi şairlərinin qə
ləmindən çıxan əsərlərdir. Bunun da bir sıra tarixi, ictimai,
dini, əxlaqi səbəbləri vardı.
Azad fıkirliliyin, sərbəst düşüncənin tərəfdarı kimi çıxış
edən bəktaşilər, başqa təriqətlərə mənsub olanlara nisbətən
din, şəriət qanun-qaydalarına münasibətdə irəli görüşlü idi
lər. Onlar incəsənət və ədəbiyyata da çox böyük önəm verir
dilər. Məclislərdə saz çalıb oxumağı, şənlənməyi, şer söylə
məyi gərəkli bilirdilər. Qadınlara son dərəcə hörmətlə yana
şılardı və qadınlarla bərabər məclis və şənliklərdə iştirak
edərdilər. Hacı Bəktaş Vəlinin «ibadət başqa, iş başqadır»
prinsipi çox maraqlıdır. Bəzi təriqətlər, o cümlədən ahilik,
qələndərilik, heydərilik, abdallıq, əthəmilik, babailik - bəktaşilik təriqətinə qarışmış və onun içində ərimişlər.
Mövləvilik təriqətindəki səmalar - musiqi sədaları al
tında hərlənərək zikr eləmə - bəktaşilərdə də vardı. Bəktaşi125
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lər cütlər halında (qız-oğlan) hərlənirdilər. Ancaq bu cütlər
bir-birinə toxunmamalıydılar. Bu pisliklərdən təmizlənmək,
Tanrıya tərəf meyl etmək, vicdanım pak saxlamaq üçün çox
önəmli sayılırdı.
Bəktaşilərin birinci şərti «əlinə, belinə, dilinə» sahib olmaqdı. Yəni, oğurluq etməməli, başqasının namusuna to
xunmamalı (namuslu olmalı) və onun-bunun haqqında ya
lan-palan danışmamalı, dedi-qodu ilə məşğul olmamalıdır.
Türkiyədə çox zaman şiəlik, aləvilik, qızılbaşlıqla bəktaşiliyi eyniləşdirirlər. Allah-Məhəmməd-Əli üçlüyünü bun
ların başlıca məfkurə məramnaməsi olduğunu yazırlar. Mə
həmməd peyğəmbər, onun yaxın qohumları, 12 imamlar,
Kərbəla olayları, Şah İsmayıl Xətai ilə bağlı əhvalatlar bun
ların əsas mövzu qaynaqlarıydı.
Bütün bunlarla yanaşı türk dilinin qorunmasında və gəlişməsində də bəktaşilərin xidmətləri böyükdür. Ərəbcə və
farscanın yayılmaqda olduğu bir dövrdə bu təriqətə mənsub
olan şairlər əsərlərini təmiz türk dilində yaratmışlar. XV əs
rdə yazıb-yaradan Qayqusuz Abdal, XVI yüzildə yaşayan
Pir Sultan Abdal, Əzmi Baba, XVII əsrdə həyat sürən Ka
zak Abdal, XIX yüzillikdə yaşam sürən Seyrani kimi ta
nınmış aşıq-şairlər də bəktaşilik təriqətinə bağlı olan sənət
karlardandır.
Xalq təkkə ədəbiyyatında şəthiyyənin ən gözəl örnəklə
rini, demək olar ki, Qayqusuz Abdal (1397 - ?) yaratmışdır.
Ünlü şair Alanyada bir bəy ailəsində anadan olmuşdur. Əsl
adı Qeybidir. Onun həyatı ilə bağlı qəribə bir rəvayət mövc
uddur. Həmin rəvayətdə deyilir ki, guya gənc yaşlarında
ova gedir. Atdığı oxla yaralanan maral qaçır, Abdal Musa
dərgahına sığınır. Qeybi ovladığı maralı istəmək üçün dərgahdakı dərvişlərin yanma gedir. Dərvişlər də onu dərgahın
şeyxi olan Abdal Musanın hüzuruna aparırlar. Abdal Musa
qoltuğunun altından bədəninə sancılmış oxu çəkib çıxara
raq Qeybiyə uzadır. Öz oxunu tanıyan Qeybi Şeyxin ayaqla
rına qapanır və həmin dərgaha daxil olub qırx i! Abdal Mu
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saya xidmət edir. Çiləsini1doldurduqdan sonra (yəni təriqə
tin ənənələrinə, qaydalarına tam əməl edib bitirdikdən so
nra) şeyx rütbəsi ilə Misirə göndərilir. Misirdə bir təkkə qu
rur və Bəktaşi təriqətinin ideyalarını yayıb, təbliğ edir. Mi
sirdə, çalışdığı təkkənin yanında da dəfn edilir.
Təkkə xalq ədəbiyyatında bəktaşi şerinin qurucusu kimi
tanmır. Türkiyənin Rumeli hissəsini gəzib dolaşan, «Qeybi»,
«Sarayi», «Qayqusuz Sultan» imzaları ilə də şerlər yazan
şair Qayqusuz Abdal həm heca, həm də əruz vəznində yaz
mışdır. Onun yaradıcılığına, təsəvvüfi görüşlərinə Yunus
Əmrənin güclü təsiri olmuşdur. «Divan»ından başqa «Budalanamə» və «Miiqələtnamə» adlı iki kiçik nəsrlə yazılmış
risaləsi də vardır. Bu risalələr xalq nəsrinin gözəl örnəklə
rindən sayılır.
Qayqusuz Abdalın lirik şerlərində həyat sevgisi, xoş
bəxtlik arzulan, həsrət, sevinc anları əsas yer tutursa, nəfəs
və şəthiyyələrində satirik və yumoristik ruh hakimdir, bun
lar gülüş, istehza ilə doludur. Satirik əsərlərində cahil sufi
dərvişlərini, həyata uyğun gəlməyən nöqsanları tənqid edir.
Bir çox yumoristik-satirik əsərlərini təkərləmələr üzərində
qurmuşdur.
Cümle kaplubbağalar,
Kanat/anmış uçmağa.
Kertcnkele didirmiş,
Kirim suyum geçmeve.
***
Yamru yumru söybrim,
Her sözüm kedek gibi.
Ben avare gezerim,
Sahrada leylek gibi.

1Farsca «çehel»dən meydana gəlmişdir, qırx deməkdir. Təriqətlərə
daxil olub müəyyən qaydaları, adət-ənənələri mənimsəmə; əzab, əziyyət,
cəfa, çətinlik.________________________________________________
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Ben şu aşka düşeli,
Bu sakalı kırkarım.
Dost ile bilişeli,
Bu sakalı kırkarım.
Bir kaz aldım ben karıdan,
Boynu da uzun borudan,
Kırk abdal kanın kurudan,
Kırk gün oldu kaynatırım, kaynamaz.
Bu adem dedikleri
El ayakla baş değil,
Adem manaya derler
Suret ile kaş degil.
bəndləri ilə başlayan və hər biri 7-12 bənddən ibarət olan
şerlərini buna misal göstərmək olar. Qayqusuz Abdalın aşa
ğıdakı şathiyyəsi öz məzmununa görə başqa şerlərindən
fərqlənir. Şair bu şerində təkcə dinin yaramaz qayda-qanun
larına qarşı çıxmaqla kifayətlənmir. O, açıq şəkildə din nü
mayəndələrinin təəssübkeşliyini, həyatda olmayan və ümu
miyyətlə, varlığı məntiqi ölçülərə sığmayan və təəccüb doğu
ran inanş və görüşləri istehzalı biçimdə açıb göstərir və lağa
qoyur, türkiyəli ədəbiyyatşünasların dediyi kimi, hətta, al
lahla zarafat da eləyirdi:
Yücelerden yüce gördüm,
Erbabsın sen коса Tanrı.
A lem okur kelam ile,
Sen okursun hece Tanrı.
Asi kullar yaratmışsın,
Varsın şöyle dursun deyü.
Anları koymuş orada,
Sen çıkmışsın uca Tanrı.
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Kıldan köprü yaratmışsın,
Gelsin kullar geçsin deyü.
Hele biz şöyle duralım,
Yığıt isen geç a Tanrı.
Orta çağlarda, müsəlman dininin çox güclü olduğu bir
dövrdə belə cəsarətli fikirlərin irəli sürülməsi həqiqi mənada
böyük cəsarət və fədakarlıq tələb edirdi.
Bəktaşi şairlərindən Həsən Dədənin, Əzmi Babanın,
Kazak Abdalın da maraqlı satirik ruhda yazılmış nəfəs və
şəthiyyələri vardır. Əgər Əzmi Babanın şerləri eynilə Qay
qusuz Abdalın yuxarıdakı şəthiyyəsini xatırladırsa, Kazak
Abdalın satiraları real həyat gerçəklərilə əlaqədardır. Özün
dən razı, lovğa, başqalarını bəyənməyən insanların paxırını
açıb göstərən şerlərdir.
Hacı Bayram Vəli (1352-1420). Ankaranın Zülfazıl kən
dində anadan olan bu şair öz adında «Bayramiyyə» adlı bir
təriqətin qurucusudur. Təhsilini başa vurduqdan sonra bir
müddət mədrəsələrdə müəllimlik etmiş, sonra isə təsəvvüflə
maraqlanmışdır. Somuncu Baba adlı bir təriqət pirinin yanı
ilə Şamı, Hicazı gəzdi. Sonra doğulduğu Ankaraya qayıdıb
bayramiyyə təriqətini yaratdı. Yunus Əmrə təsirilə şerlər də
yazırdı. M.F.Köprülünün yazdığına görə onun müridlərin
dən olan Yazıçıoğlu Məhmədin hicri 853-cü ildə yazdığı
«Muhəmmədiyyə» əsəri təkcə Türkiyədə deyil, Krım, Kazan
və Başqırt türkləri arasında böyük hörmət qazanmışdı.
XV
yüzillikdə Anadoluda çox böyük şöhrət qazanmış
və ətrafına çox sayda müridlər toplayan Hacı Bayram Vəli
nin fəaliyyətindən, hətta hökumət şübhələnməyə başlamışdı.
Onun ilahiləri heca vəznində yazılmışdır. Cəmi bir neçə şeri
dövrümüzə gəlib çatmışdır. «Nutuk» adlandırdıqları ilahilərindən birindən bir bəndi belədir:
Kim ki, hayrete vardı,
Nura müstağrak oldu,
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Tevhid-i zatı buldu,
Sen seni bil sen seni.
Təsəvvüf xalq şairlərindən biri də Əşrəfoğlu Rumidir
(? - 1469). Əsl adı Abdullah olan Əşrəfoğlu həm də bəstə
kar olubdur. Yaxşı təhsil aldıqdan sonra Bursada Əmir Sul
tanın xidmətində olmuşdur. Əmir Sultanın tövsiyyəsilə An
karada Hacı Bayram Vəlinin qızı ilə evlənir və onun müridi
olur. Sonralar isə Qədiriyyə təriqətinin Əşrofiyyə qolunu
(şöbəsini) yaradır.
Əşrəfoğlu Rumi də digər təkkə xalq şairləri kimi ən çox
Yunus Əmrə təsirilə şerlər yazmışdır. Onun divanında əruz
və heca vəznində yazdığı şerləri toplanmışdır. O, həm bu
şerlərilə, həm də «Müzəkki-n-nüfus» (Nəfsləri təmizləyən,
mənliyi saflaşdıran) nəsr əsəri ilə təsəvvüf ideyalarını yay
mağı, nəfsi saxlamağı, nəfsinə qalib gəlməyin yollarını öy
rətməyə çalışırdı:
Yücelerden döndüreyim,
Alçaklara gönül seni.
Alçaklardan alçaklara,
İndireyim gönül seni.
Yürüyeyim yana yana,
Aşk odun urayım cana,
Bakmıyayım masiivaya.
Geçireyim gönül seni.
Bu iki bənd onun Yunus Əmrə şerlərinə nə qədər uyğun
əsərlər yazdığını açıq göstərməkdədir.
Yunus Э т гэ(1241-1321)

Yunus Əmrə təkcə xalq təkkə ədəbiyyatının deyil, ümu
miyyətlə bütövlükdə Türkiyə ədəbiyyatının ən böyük şairi,
«Anadolu türkcəsinin şer peyğəmbəridir» (S.K.Karaalioğlu).
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Yeddi yüzildən artıqdır ki, onun əsərləri həvəslə, şövqlə
oxunur. Türk dilinin işləndiyi yerlərdə onun söz cazibəsinə
tutulan, əsərlərindən yararlanan saysız-hesabsız şair yeti
şibdir. Yunus Əmrə yaradıcılığı haqqında Türkiyədə, həm
çinin Avropada çoxlu əsərlər yazılmış, onun zərif anlamlı
lirik poeziyası alimlərin diqqət mərkəzində dayanmışdır.
Yunus Əmrənin həyatı, anadan olma və ölüm tarixləri,
haralı olduğu, haralarda gəzib-dolaşdığı, hansı işin sahibi
olması, təhsili və s. bu kimi məsələlər mübahisəlidir. Onun
həyat yolunu əfsanələrdən, şerlərindən, təzkirələrdən əldə
olunmuş məlumatlar əsasında tərtib edib hazırlamışlar.
Öncələri onun doğum və ölüm tarixlərini 1250-1320-ci il
olaraq yazırdılar. Ancaq sonralar Bayəzid Dövlət Kitabxa
nasında üzə çıxarılan bir məcmuədə Yunus Əmrənin hicri
720-ci ildə vəfat etdiyi və onun 82 il ömür sürdüyü qeyd
edilmişdir ki, bunu miladi tarixinə çevirdikdə şairin 13201321-ci illərə uyğun gələn tarixdə öldüyünü görmək
mümkündür. Əgər doğrudan da 82 il ömür sürmüşdürsə,
demək onun doğum tarixi də 1240-1241 -ci illərə düşür.
Deməli, Yunus Əmrə təxminən 1240-1241 -ci illərdə Əskişəhərin Sivrihisar qəzası yaxınlığındakı Sarıköydə anadan
olmuş və 1320-1321-ci illərdə isə həmin Sarıköydə də vəfat
etmişdir. Onun atası əslən Xorasan türklərindən olub, Qu
ramanda yaşayan Hacı İsmayıl adında bir zatdır.
Yunus Əmrəyə aid qaynaqların verdiyi bilgiyə görə o,
mədrəsə təhsili almış, ərəbcə və farscanı dərindən öyrənmiş,
islam tarixinə və elminə və ümumiyyətlə, zəmanəsinin bütün
elmlərinə yiyələnmişdir. Onun yüksək bilik və elm sahibi
olmasında o dövrün böyük elm və mədəniyyət mərkəzi Konyanın rolu da az olmamışdır. Şərqin ən böyük mütəsəvvüf
alimi və şairi, məşhur Mövlana Cəlaləddin Rumi ilə də
Konyada görüşdüyünü, onun dərin mənalı söhbətlərindən
zövq aldığını, ilhamlandığını şerlərindən öyrənirik.
Qaynaqlar həmçinin onun torpaq sahəsinin olmasından,
təsərrüfatla, heyvandarlıqla məşğul olduğundan yazır və
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belə işlərlə birlikdə onun təsəvvüflə uğraşmasmda heç bir
əngəl görmürlər. Yunus Əmrənin müxtəlif şəhər və vilayət
ləri gəzib-dolaşmasını da onun təriqətçiliyi ilə bağlayırlar. O,
öz təriqətçilik ideyalarını yaymaqdan ötrü diyar-diyar gəz
miş, Konyanı, Şamı, Azərbaycanı, İranı, Anadolunun bir
sıra şəhərlərini seyr etməli olmuşdur. Onun bir sıra şerlərin
də Anadolunun Maraş, Qeysəri, Sivas şəhərləri ilə yanaşı
Naxçıvan, Təbriz, Şiraz şəhərlərinin də adlarına rast gəlinir.
Yunus Əmrənin dərs aldığı müəllimlərdən Tapduq Əm
rənin adı xüsusi olaraq çəkilir. Tədqiqatçılar onun bu müəl
limini əfsanəvi şəxs kimi qələmə verib, gerçəkliklə əlaqəsi
olmadığını da qeyd edirlər. Bir sıra mənqibələrə əsasən
onun həyatı ilə bağlı əfsanələrdən biri də Hacı Bəktaş Vəli
(bəzi tədqiqatçılara görə, Y.Əmrə onun tələbəsi olubdur) və
Tapduq Əmrə ilə əlaqələridir. Guya Yunus Əmrə təriqət
şeyxi Tapduq Əmrənin yanında şagird olaraq işləməyə baş
layır. Əsas işi də odunçuluq olur. Meşədə ağaclar kəsir,
odun doğrayır və onu daşıyıb gətirirmiş. 30-40 il beləcə
Tapduq Əmrəyə xidmət etmiş və eyni zamanda təriqətin
gələnək və qaydalarını da, ağır zəhmətə qatlaşmasma bax
mayaraq, dərindən mənimsəmişdir. Rəvayətə görə təriqət
şeyxi Tapduq Əmrə onun artıq tam yetişdiyini görüb, qızını
da sevdiyindən xəbərdardı, ona görə də qızı ilə evləndirib ö/
yerini ona təslim edir.
Bir sıra şerlərində müəllimi Tapduq Əmrənin adı çox
hörmətlə çəkilərək yad edilir. Müəlliminin böyüklüyünü,
təmiz, saf bir insan olduğunu dönə-dönə şerlərində xatırla
dır. Onun bu gözəl əməllərini xalqa çatdırmaqla fəxr etdiyi
ni və bunun özünün borcu olduğunu da unutmur. Məhz
Tapduq Əmrə kimi mürşidinin sayəsində əsl insanlığı, qabi
liyyət və bacarıq sahibi olmağı, həyatdan baş çıxarmağı öy
rəndiyini dönə-dönə yada salır.

Rəvayətlərdən biri də Yunus Əmrənin şerlərinin sayı ilə
ilgilidir. Güya Yunusun 3000 şeri olubdur. Bu şerlər bir di
vanda toplanıbmış. Divan Molla Qasım adlı bir təəssübkeş
mollanın əlinə keçir. Divanı götürüb bir çay qırağında oxu
mağa başlayır. Oxuduqca şəriətə uyğun görmədiklərini
yandırır və beləliklə minini yandırdıqdan sonra yorulur.
Minini də suya tullayır. Üçüncü mininə başlayanda aşağı
dakı beytə rast gəlir:
Derviş Yunus bu sözü eğri büğrii söyleme,
Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelür.

Tapduğun tapusunda, kul olduk kapusunda,
Yunus miskin çiğidük, bişdük el-hamdü liilah.

Bundan sonra Yunus Əmrənin kəramət sahibi, əməlisa
leh bir adam olduğunu anlayır və divanı öpüb gözü üstə
qoyur. Ancaq, artıq olan olmuşdu, Yunus Əmrənin 1000
şeri qalmışdı. Həmin rəvayətə görə Yunusun yandırılan min
şerini göydə mələklər, çaya atdıqlarını dəryada balıqlar, qa
lan min şerini isə insanlar oxuyurlar.
Əlbəttə, rəvayət rəvayət olaraq qalır. Əsl həqiqətdə isə
Yunus Əmrənin 300-ə qədər şeri vardır. Bunun təxminən
altmışı əruzla, qalanı isə heca vəznindədir.
Yeri gəlmişkən deməliyik ki, görkəmli ədəbiyyatşünasfolklorçu alim Salman Mümtaz «Molla Qasım və Yunus
Əmrə» məqaləsində və başqa əsərlərində Molla Qasımın ta
rixi bir şəxsiyyət olub «Molla Qasım Şirvani» olaraq Həsə
noğlu və Yunus Əmrənin müasiri sayır. Hətta Y.Əmrənin
bu şirvanlı şairin «Müqabirdən güzər etidm» mətlə'li şerinə
bir nəzirəsi olduğunu da yazır və hər iki əsərin mətnini də
yuxarıda adını çəkdiyimiz məqaləsində verir [13, 354-358].
Sonralar da bu məsələ ilə ilgili Azərbaycanda Q.Namazov,
M.Mürsəlov, M.Təhmasib, X.Qafqazlı, X.Hümmətova Yu
nus Əmrə Molla Qasım paralelliyinə toxunmuş, XIII yüz
illikdə təsəvviili əsərlərin mövcudluğu fikrini ortaya atmışlar.
Yunus Əmrə ilə əlaqədar əfsanə və rəvayətlər çoxdur.
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Bütün bunların hamısı onun öz xalqı tərəfindən nə qədər
çox sevildiyini göstərməkdədir. Elə buna görə də müxtəlif
təriqətlər - mövləvilər, bəktaşilər, xəlvətilər, qadirilər və
başqaları onu öz şairləri hesab edirlər. Y.Əmrənin harada
öldüyü və qəbrinin də harada olduğu qətiyyətlə bilinmədiyi
halda, halbuki, onun Bursa, Bolu, Əyridir, Ərzurum, Karaman, Sarıköy və digər yerdə olan qəbristanlıqlarda qəbri
vardır. Alimlər təkcə Sarıköydəki qəbrini sənədlərdə də ək
sini tapdığı üçün həqiqətə uyğun, gerçək sayırlar. Ona görə
də Türkiyədə Yunus Əmrə ilə bağlı tədbirlər məhz əsasən
orada keçirilir və burada ona bir abidə də ucaldılmışdır.
Yunus Əmrə elə ulu bir şəxsiyətdir ki, hər bir vilayət,
şəhər onu özününküsü görmək istəyir, öz torpaqlarının, elobalarının yetişdirməsi kimi, onunla öyünməyə, fəxr etməyə
layiq olduqlarını bildirməyə çalışırlar.
Müxtəlif təriqətlər arasındakı mübarizəni, onu öz təri
qətinin üzvü görmək istəməsini də bununla izah etmək la
zımdır. Hər bir təriqət ona sahib çıxmağa can atır. Əlbəttə,
onları qınamaq da düzgün deyil. Ancaq bu böyük dahi sə
nətkarı, şöhrəti bütün türk dünyasına, müsəlman aləminə
yayılan ulu şairi və mütəfəkkiri hər hansı bir yerə - qəsəbəyə,
kəndə, şəhərə, vialyətə və ölkəyə bağlamaq, hər hansı bir
təriqətin üzvü olduğunu irəli sürmək, onun şöhrətini azal
tmaq, əzəmətini kiçiltmək dərəcəsinə endirmək olardı. Bun
dan ötrü münaqişə etməyə gərək yoxdur. Çünki, Faruk
K.Timurtaşın söylədiyi kimi, «Yunus Əmrə dərəcəsindəki
çox böyük şəxsiyyətlər bu və ya başqa bir şəhərin və bölgə
nin deyil, bütün Türkiyənin, hətta bütün türk dünyasının
malıdır. Yatdıqları yer isə bütünlüklə Türk millətinin qəlbi
dir [9, 18].
Azərbaycan ədəbiyyatında və mətbuatında şairin adı
Yunis Emre, Yunis İmrə, Yunis Əmrə və s. kimi yazılır.
Şübhəsiz, bir cür, həm də ən dəqiq olanını yazmaq gərəkdir.
Türkiyədə onun adı «Yunus Emre» kimi yazılır. «Yunus»
sözündə birinci sait qalın olduğundan ikinci sait də ahəng
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qanununa uyğun olaraq «u» olur. «Emre» sözündəki «e»
saitlərinə gəldikdə isə, deməliyik ki, Anadolu türkcəsində bu
hərf iki səsə malikdir. Bizim türkcəmizdə həm «e» və həm də
«ə» səsi verdiyindən, biz şairin adını «Yunus Əmrə» kimi
yazsaq daha düzgün olar.
«Əmrə» sözunun mənasına gəldikdə isə aşağıdakıları
söyləmək gərəkdir. Bu söz qədim türk dilində «amra» «amranmaq» və ya «amranmaqlıq»dandır. Sevmək, vurulmaq,
aşiq olmaq deməkdir. Deməli, «amraq», yaxud da «amrağ»
sevən, aşiq, dost, sevgili, vurğun deməkdir. Sonradan bu söz
dəyişikliyə uğrayaraq «əmrə», «imrə» və hətta «əmrah» bi
çimini almışdır.
Yunus Əmrənin bizə gəlib çatan bir «Divan»ı və bir də
573 beytdən ibarət olan «Risalət ün-nushiyyə» (Nəsihətnamə) adlı bir məsnəvisi vardır. Sədi Şirazinin və Cəlaləddin
Ruminin bəzi əsərlərini türkcəyə çevirmişdir. Onun diva
nında başlıca olaraq ilahiləri, nəfəsləri, qəzəlləri toplanmış
dır. Buradakı şerlərin əksəriyyəti heca vəznindədir. «Risalət
ün-nushiyyə» məsnəvisini şair 1307-1308-ci illərə təsadüf
eləyən 707-ei hicri ilində qələmə almışdır. Məsnəvi əxlaqididaktik mövzuda, əruz vəzniylə yazılmış bir risalədir. Risa
lə mənsur girişlə başlayır və nəfs, ruh, qənaət, qəzəb, səbr,
xəsislik, ağıl məsələlərinə ayrılmış hissələrdən ibarətdir.
«Risalət ün-nushiyyə» risaləsində bütün surətlər rəmz
lərlə işlənmişdir. Burada əsas surətlərdən biri Nəfsdir. Onun
başlıca istəyi insanları fəlakətə düçar etməkdir. Hətta bu
yolla ona doqquz oğlu da yardım göstərir. Ən qorxulu oğlu
Tamahdır. Onun gözü heç vaxt doymaq bilmir, işi-peşəsi
var-dövlət toplamaqdan ibarətdir. Əsərdə həmçinin şair
nəfsin Qürur, Qeybət, Yalan, Xəbis kimi oğlanlarından da
söhbət açır və bunlara qarşı mübarizə aparan Qənaət, Səbr
kimi surətləri qoyur. Didaktik-əxlaqi «Risalət ün-nushiyyə»
məsnəvisində Yunus Əmrə kamillik dərəcəsinə qalxmaq is
təyən insana əngəl olan nəsnələri yenməyə çağırır.
Yunus Əmrənin divanında bir çox məsələlər öz əksini
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tapmışdır. Biz burada onun başlıca olaraq, eşq, dünya,
ölüm, təbiət, ictimai nəsihətlər, fanilik, dərvişlik və s. bir çox
mövzuda əsərlər yazdığının şahidi oluruq. Y.Əmrə xalqın
içində yaşadığı üçün, şübhəsiz ki, xalqın ictimaı-siyasiiqtisadi durumunu da görür və yeri gələndə bu məsələlərə də
toxunmaya bilmirdi. Əlbəttə, Yunus Əmrə təkkə-təsəwüf
şairi olduğu üçün onun yaradıcılığında başlıca olaraq məhz
bununla bağlı problemlər, mövzular işlənmişdir.
Türk dilində ilk sufi əsərini Orta Asiyada yazan Əhməd
Yəsəvi olubdur. Anadoluda isə sufizm cərəyanı türk dilində
XIII yüzilliyin başlanğıcında Əhməd Fəqihin kiçik bir məs
nəvisi, Cəlaləddin Ruminin tək-tük beytləri və Şəyyad
Həmzənin bir neçə şerilə başlanmışdı. Yunus Əmrə bu təsəvvüf cərəyanını öz coşqun və ehtiraslı lirizmi, xalqa yaxın
ruhu və dili ilə öz yürddaşlarına çatırdı. Vəhdəti-vücud fəl
səfəsinin mübhəmlərini, varlıq-yoxluq, insan-tanrı-ölüm an
layışları arasındakı əlaqələri dərin bir hiss etmə duyğusu ilə
aydınlaşdırmağa çalışırdı. Təsəvvüf fəlsəfəsini milli ünsürlər
lə birləşdirdiyindən təkkə ədəbiyyatının ən güclü şairi kimi
ad qoydu və ondan sonra gələnlər ona çatmaq üçün çox ça
lışsalar da, ancaq, onun səviyyəsinə qalxa bilmədilər. Yunus
zirvəsinə qalxan olmadı.
Onun poeziyası İslam və yunan fəlsəfi görüşlərinə də
rindən bələd olduğunu, milli türk baxışlarına söykəndiyini,
haqqa ağılla deyil, sevgi ilə çatmağın mümkünlüyü ideyasına
dayanır. Şair öncə dünyəvi eşqi tərənnüm etsə də, sonra tanrısal sevginin əzəli və əbədi zirvəsini anlamışdır. Yunus Əm
rə belə hesab edir ki, bəşəri eşqi tərifləməklə insan şanşöhrət cığırından keçərək kamilləşir və sonucda tanrısal se
vginin zövqünü anlayır.
Təsəvvüfün əsasında tanrısal sevgi dayanır. Sufilərə gö
rə tək bir vücud, vücudi-mütləq var, o da Tanrıdır. Tanrının
təcəllası olan hər şey gözəldir. Kim ki, bu gözəlliyi duyur,
görür, hiss edir, deməli onlar Tanrının əzəmətini, qüdrətini,
ucalığını, hər şeyə qadir olduğunu dərk edirlər. Tanrı onu
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sevənlərin sevgilisidir. Tanrısal sevginin cazibəsində olan
aşiq özünü bilmədiyi anda haqqı daha yaxşı duyur.
Sevgi, eşq məşuqə və məşuq üçün hər şeydir. Sevginin
atəşində yanmaq, eşqin şərabından içib məst olmaq, sevgili
nin yolunda hər şeydən keçmək və hətta canı qurban ver
mək heç nədir. Təki sevgilinin vüsalına yetişsin. Çünki aşiqə
məşuqəsi lazımdır.
Aşkın aldı benden beni,
Bana seni, gerek seni.
Ben yanarım dün ü günü,
Bana seni, gerek seni.
Ne varlığa sevinirim,
Ne yokluğa yerinirim,
Aşkın ile avunurum,
Bana seni, gerek seni.
Sofilere söhbet gerek,
Ahilere cennet gerek,
Mecnunlara Leyla gerek,
Bana seni, gerek seni...
Cennet cennet dedikleri,
Birkaç köşkle, birkaç huri,
İsteyene ver arıları
Bana seni, gerek seni.
Aşiqin dərdinin dərmanı sevgidir, eşqdir. O elə bir sevgi
arzulayır ki, həyatda, bu dünyada onun mümkünlüyü qeyrirealdır. O, tanrısına yalvarır ki, «bu dünyada öldür beni, varıp anda ölməyəyim». Təki həmişə eşqdə olsun, sevsin. Al
lah onu sevgisiz qoymasın. İlahilərinin birində Yunus Əmrə
həmin istəyini, alovlanan eşqini belə dilə gətirir:
Al gider benden benliği,
Doldur içimə şenliyi,
137

Aydın Abi Aydın

Türkiyə ədəbiyyatı tarixi

Bu dünyada öldür beni,
Varıp anda ölmeyeyim.
Aşkın bir od ıırdu cana,
Üş yürürüm yana yana,
Ciğerim gark oldu капа,
Nice zarı kılmayayım.
Ko beni yanayım, tütəyim.
Bülbül olayım ö təyim,
Dost bahçesinde biteyim,
Açılıban solmayayım.
Aşktır bu derdin dermanı,
Aşk yolunda verem canı,
Yunus Emre eydür bunu,
Bir dem aşksız olmayayım.
Həyatda hamının nəsibi eynidir, bir gün dünyaya gələn
bir gün də bu dünyadan getməlidir. Əbədi yaşayan insan
yoxdur. Varlığın var olmasının səbəb və səbəbkarı sevgi ilə
ilgilidir. Çalışmaq lazımdır ki, var edənə-yaradana qovuşa
san. Bu qovuşma da, ancaq sevgi yolu ilə mümkündür.
Dünyaya gəlişin də məqsədi sevgidir. Eşq varlığın əsasıdır.
«Bu dünya kimsəyə qalmaz, sevəlim, seviləlim» deyən Yu
nus Əmrə məhz bu dünyaya gəlişinin başlıca səbəbini sevgi
də görür.
Ben gelmedim da 'vi-y-içün, benim işim sevi-y-içün,
Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa gəldim.
Təsəvvüf təliminə görə hər şey Tanrıdan çıxır (yəni 1 an
rı tərəfindən yaradılır) və son anda da Tanrı ilə birləşməlidir.
Allaha qovuşmanın yolları və məqamları müxtəlildir. Bun
ları aşıb keçməkdən ötrü insan həm zahiri, həm də batini
biliyə yiyələnməlidir. Mədrəsələrin verdiyi təlim-tərbiyə, ki
tablardan alınan bilik haqqa çatmaq üçün yetərli sayılmırdı.
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Yalnız irfan təlimi ilə silahlanan adam kamillik mərtəbəsinə
çata bilər. Tanrı dərgahına yetişməkdən, haqqa çatmaqdan
ötrü Yunus Əmrə də başqa mütəsəvvüflər kimi, dörd qapı
dan keçməyin zəruriliyindən söhbət açır. Şəriət, təriqət, mə
rifət və həqiqət mərtəbələrini keçən adam kamil sayılır, ir
fan təliminə yiyələnmiş olur. Tanrısal sevgi açarı ilə bu qa
pıları açıb haqqın vüsalına çatmaq aşiqin son məramıdır.
Sufizmin başlıca şərtlərindən biri də Tanrıya ulaşmaq
üçün insanın bütünlüklə nəfsdən və bu nəfsdən doğan xəbis
likdən, acgözlükdən, qürurlanmaqdan, tamahkarlıqdan, xə
sislikdən və başqa eybəcərliklərdən armması ilə bağlıdır.
Kamil insan öncə nəfsi öldürməlidir. İrfanla mərifətlənən
insan nəfsi, çirkinliyi, pisliyi qəbul eləmir. Əgər insan mən
liyini dərk eləyirsə, deməli nəfsinə də qalib gələ bilər. Onu
kamilləşməyə qoymayan, tanrısal eşq mərtəbəsinə qalxma
sına əngəl olan nəfsdir. Nəfsini öldürə bilməyən bu dünyaya
bağlı olan insandır, onun gözləri qapalı, beyni kütləşmiş ol
duğundan aləmin sirlərinə bələd olmaqdan acizdir. Ona gö
rə də şair insanları birinci növbədə nəfsi öldürmək üçün el
mə, irfana, yiyələnməyə, kamillik dərəcəsinə yüksəlməyə
səsləyirdi.
Bir kez gömül yıkdın-ısa bu kıldığın namaz değil,
Yıtmiş iki millet dahi elin yüzin yumaz değil.
Kam erenler geldi geçti, bunlar yurdu kaldı göçti.
Per vaz urup Hakka uçdu, huma kuşudur, kaz değil.
Yol oldur ki, foğru vara, göz oldur ki, Ilakkı göre
Er oldur alçakda tura, yüceden hakan göz değil.
I 'oğru yola gitdin ise, er eteğin tutdun-ısa,
Bir hayır da itdin ise, birine bindiir az değil.
Yunus bu sözleri çatar, sanki balı yağa katar,
Halka matalarm satar, yükü gevherdir tuz değil.
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_________ ____________

Yunus Əmrə tanrısal eşq və insan sevgisiylə dolubdaşan «ərən şair»dir. Onun yaradıcılığı başdan-başa insana
məhəbbət çağrışı ilə yoğrulub. O bütün insanlara bir gözlə
baxan, bütün yaradılmışları bir tutan humanist bir şairdir.
Ona görə insan bütün yaradılmışların əşrəfidir, ən dəyərlisi
dir. İnsan Tanrının ən mükəmməl əsəridir. İnsanı sevməyən
Tanrısını da sevməz, «Yaradılmışı yaradandan ötrü sevərik».
Humanist adam insanı dünyada ən əziz varlıq bildiyindən
humanistdir. Yunusa görə insan könül qırmaqla deyil, əksi
nə könülləri ucaltmağı özünə borc bilməli, «ruhları həqdən
gələn şərbətlə fərəhləndirməlidir». Şairə görə, «Kim bir
könül yıxırsa, o, iki dünyanın bədbəxtidir», «bir kəz könül
yıxdınsa, qıldığın namazın heç bir xeyri yoxdur», «yüz Kə
bədən yeyrəkdir (daha üstün, daha yaxşıdır - A.A.A.), bir
könül ziyarəti» deyə bir qəlbi sevindirməyi üstün tutur. İn
san ən yüksək, ən uca varlıqdır, o Tanrının bir zərrəsidir.
İnsanı sevmək, Tanrını sevmək deməkdir.
Sorun bana aklı iren gönül mi yiğ, Kabc mi yiğ,
Ben eydürem: gönül yiğdır, gönüldedir Hak durağı.
- deyən Yunus Əmrənin nə demək istədiyi izahsız da bu
beytdən açıq biçimdə aydın olur.
Yunus Əmrə klassik divan-xalq-təsəvvüf ədəbiyyatının
kəsişdiyi, çarpazlaşdığı yerdə meydana çıxmış, saf, təmiz
türk dilində əsərlərini yaratmış çox nəhəng bir sənətkardır.
Nə ərəb və fars dilləri, nə də müsəlman-ərəb mədəniyyəti
onu öz güclü təsiri altına ala bilməmişdir. Düzdür, o da baş
qa şairlər kimi, «divan»ını tərtib etmiş, əruz vəznində qəzəl
lər və hətta bir məsnəvi qələmə almış, təsəvvül-təkkə mövzu
larında əsərlər yazmış, ancaq türkcənin, öz doğma ana dili
nin yaşaması, cilalanması üçün əlindən gələni etmişdir, hlə
buna görə də, özündən sonrakı ədəbiyyatı güclü təsirə məruz
qoymuşdur.
Çağdaş Türkiyə şairi Həsən Hüseyn (1927-1984) onun
əsərlərinin dilini qiymətləndirərkən bəlkə də bir qədər ifrata
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vararaq yazırdı: «Yunusun şerlərini günümüzədək dipdiri,
təptəzə gətirən şey, nə onun din hocalığı, «birlik» çağırışçılığı, «dost» həsrəti, nə də xalqa olan mistik huzursuzluqdur.
Yunus 700 il öncə yapılmış və hələ üzərindən böyük-böyük
avtomobillər keçən bir körpü kimi dayanırsa, bu, onun
güclü bir dil memarı, güclü bir dil estetik ustası olmasında
dır» [1, 1,414].
Doğrudan da, Yunus Əmrənin türk dilinin inkişafında
xidmətləri misilsizdir. Öz dövrü üçün və hətta sonrakı dövr
lər üçün də onun dili xalqa ən yaxın dildir. Orta çağların
klassik divan şairlərinin dilindən çox fərqlənir. Yazıqlar ol
sun ki, ondan sonra gələnlər dil sahəsində onun yolunu da
vam etdirmədilər. Sonradan görəcəyimiz kimi, üç dilin qarı
şığından (ərəb, fars və türk) ibarət bir osmanlı dilində yaz
mağa üstünlük verdilər.
Yeddi yüz ildən çoxdur ki, türk xalqı Yunus Əmrə po
eziyasından qida ala-ala dirçəlib yaşayır. Hər bir kəs sevəsevə oxuduğu Yunus şerlərindən mənəvi zövq alır. Yunus
Əmrə türk dilinin mədəniyyət və ədəbiyyat dili kimi, onun
milli simasını, milli səsini ən gözəl sürətdə əks etdirən böyük
sənətkardır. Ona görə də bu ulu sənətkar bu gün də türk
dünyasında sevilə-sevilə oxunur.
Yunus Əmrə təsəvvüf şerinin dil-üslub özəlliklərinə ye
niliklər gətirdi. Poeziyanın ideya yöntəmini dəyişdi, təsəvvüf
rəmzləri özünəxas bir biçimdə işlədi və onlara yeni anlamlar
verdi. Onun istifadə etdiyi əruz vəznində də dəyişiklik duyu
lur. Əruz vəznində yazdığı şerləri hecadan fərqləndirmək
olmur və həm də sanki şair bilərəkdən əruzu hecaya yaxın
laşdırmağa çalışırdı. Yunus Əmrə poeziyasında bədii təsvir
vasitələrindən gen-bol istifadə olunmuşdur.
Rus dilində çıxmış bir kitabda Yunus Əmrəni eyni za
manda Türkiyənin klassik ədəbiyyatı ilə möhkəm bağlı ol
maqla, Türkiyənin xalq poeziyasının «çarı» adlandıran
müəlliflər yazırdılar: «Sufi səciyyəli şerlərində Yunus Əmrə
təbiəti və insanı elə real təsvir edirdi ki, bu o zaman təkcə
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nadir hadisə deyildi, həm də cəsarət tələb eləyirdi... Əmrəyə
qədər yağışı saçlarım sallamış kimi təsvir eləyən olmamış
dır» [15, 19]. Və doğrudan da, Yunus Əmrə öz dövrü üçün
cəsarətli fikirlər söyləmişdir. Yenə həmin müəlliflərin fikirlə
rinə istinad eləmək istəyirik. Onlar yazırdılar ki, Y.Əmrəyə
qədər heç kim xalq poeziyası ilə klassik şeri belə ustalıqla və
incəliklə birləşdirməmişdir. Yunus Əmrə birinci dəfə olaraq,
axirət dünyasmın gerçəkliyinə şübhə ilə yanaşan cəsarət sa
hibidir. Həmin dünyadan hələ xəbər verən olmadığı üçün o
yalan dünyadır. «Üç yüz ildən sonra Hamletin üsyankar qəl
bini həyəcanlandıran hələ XIV əsrdə türk şairinin qorxma
dan söylədiyi kafircəsinə fikirlər lap heyranedici idi» [15, 20].
Əlbəttə, Yunus Əmrədə belə heyranedici, təəccüb doğu
ran cəsarətli fikirlər çox idi. Dinin güclü olduğu bir zaman
da Yunus Əmrənin müqəddəs sayılan və inanılan şeylər
haqqında cəsarətli söz və ifadələri, doğrudan da valehedici
bir hal sayılmalıdır.
Yunus Əmrənin şerlərində tanrısal sevginin tərənnümü
ilə yanaşı, insanpərvərlik, əməkçi xalqa rəğbət, ədalətsizliyə,
haqsızlığa, tərki-dünyalığa qarşı etiraz motivləri də güclüdür.
Əsərləri dilinin gözəlliyi, səlisliyi və yüksək xəlqiliyi ilə seçi
lir. Onun yaradıcılığı eyni zamanda Azərbaycan şerinin gəlişməsinə də güclü təsir göstərmişdir. O dünya ədəbiyyatının
nadir sənətkarlarından biridir. YUNESKOmun qərarı ilə
ölümünün 650 və anadan olmasının 750 illiyi beynəlxalq
miqyasda qeyd edilmişdir.
Yunus Əmrə ilə bağlı Türkiyədə, Azərbaycanda, keçmiş
Sovetlər birliyində, Avropa ölkələrində yüzlərlə əsərlər ya
zılmışdır.
Pir sultanlar

Xalq təsəvvüf ədəbiyyatının bəktaşilik təriqəti ilə bağlı
iki tanınmış şairi haqqında da bir qədər söhbət açmağı gə
rəkli sayırıq. Bunlardan biri Pir Sultan, digəri isə Pir Sultan
Abdaldır. XX yüzilliyin səksəninci illərinə qədər Türkiyə
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ədəbiyyatında ancaq bir Pir Sultan Abdal adlı şairdən danı
şılardı. Hətta, onun ölüm tarixini də 1560-cı il olaraq göstə
rirdilər. İstər ədəbiyyat tarixi kitablarında, ensiklopediya
larda, dərsliklərdə və istərsə də elmi-tədqiqat səciyyəsi da
şıyan araşdırmalarda məhz Pir Sultan Abdaldan söhbət ge
dirdi. Əlbəttə, şübhəli fikirlər söyləyənlər də yox deyildi.
Ancaq 1984-cü ildə İbrahim Aslanoğlu uzun müddət apar
dığı müşahidə, araşdırmaları sonucunda İstanbulda çap
elətdirdiyi «Pir Sultan Abdallar» [16] kitabı ilə məsələyə ay
dınlıq gətirməyə çalışdı.
Araşdırmaçı İbrahim Aslanoğlu nə az, nə çox düz altı
«Pir Sultan (Abdal)» adında şairin yazıb-yaratdığını söylədi
və dəlillərlə, faktlarla onların kimliklərini, əsərlərini ortaya
çıxartdı. Həmin altı şairin hamısında «Pir Sultan» sözləri
iştirak edir.
Bunlardan beşi heca vəznində, biri isə əruz vəznində
şerlər yazmışlar. Heca ilə yazan şairlərin içərisində üçü zəif,
az tanınan şairlərdir. İkisi isə çox məşhurdurlar. Tərslikdən
bunların şerləri bir-birinə qarışmış və Pir Sultan Abdalın
adı ilə bağlanmışdır.
İ.Aslanoğlu hansı şerin kimlərə məxsusluğunu da
müəyyənləşdirib dəqiqləşdirməyə çalışmışdır. Bu şairlərdən
birini vaxtilə Anadolu türklərinin yazdığına görə «qızılbaş
qiyamında iştirak» etdiyinə görə edam etmişlər. Həmin şai
rin Pir Sultan Abdal olduğunu yazırdılar. Xarici türkşünaslıq əsərlərində də bu məsələ öz geniş əksini tapmışdır. O
cümlədən, Rusiyada, Bolqarısntanda və hətta Azərbaycan
da da asılan şairin Pir Sultan Abdal olduğunu yazır və
bütün pir Sultanlara aid olan şerləri də onun adı ilə izah
edirdilər. İ.Aslanoğlu isə faktlara və dəlillərə əsaslanaraq
asılan şairin Pir Sultan Abdal deyil, Pir Sultan olduğunu
ortaya çıxardır. Beləliklə də, altı eyni adlı şairlərin içərisində
ən ünlüsünün biri Pir Sultan və digəri isə Pir Sultan Abdal
dır. Bunlar ayrı-ayrı şəxsiyyətlər olublar. Hər ikisi də yerli
dirlər sivaslıdırlar. Pir Sultan öz adaşı və yerlisi Pir Sultan
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Abdaldan öncə yaşamışdır.
Pir Sultanın doğum tarixi dəqiq bilinmir. Onun Sivas
vilayətinin Yıldızeli qəzasının Banaz kəndində anadan ol
duğunu yazırlar. Şerlərinin hamısı heca vəznində yazılmış
dır. Ən çox on bir hecalı və səkkiz hecalı şerlər qələmə al
mışdır. Təriqət ilə bağlı ənənə və qaydalar, əxlaqi öyüdlər,
sevgi, vətən həsrəti, qəriblik, zəmanədən, həyatdan şikayət,
vəfasızlıq, dönüklük onun əsərlərinin başlıca mövzuları idi.
Pir Sultan son dərəcə qorxmaz, cəsarətli bir adam olub.
Onun bu cəsarəti, dediyndən dönməməyi də elə özünün
məhvinə səbəb olubdur. Bununla bağlı olaraq, o dövrün
olaylarına bir göz atmağı gərəkli sayırıq.
1501-ci ildə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin əsasını
qoyan Şah İsmayıl Xətai bu dövləti möhkəmləndirmək üçün
bir sıra tədbirlər həyata keçirirdi. O, şiəliyi də rəsmi dövlət
dini mövqeyinə qaldırmaqla Səfəvilər dövlətini daxildən
möhkəmləndirmək məqsədi güdürdü. Şiəlik həm də Osmanlı
dövlətinə qarşı mübarizə bayrağına çevrilmişdi. Ş.İ.Xətainin
zamanında başlayan Səfəvi-Osmanlı çəkişmələri onun
ölümündən sonra hakimiyyətə keçən oğlu I Təhmasib tərə
findən də davam etdirilibdir.
Şiəlik Anadoluda geniş yayılırdı. «Şiələr çox vaxt mü
səlmanların ziyarətgahı Məkkəyə getmək əvəzinə Ərdəbilə
gedir və «biz dirinin yanma gedərik, ölünün yanma getmə
rik» - deyərək başda Şah İsmayıl olmaqla Səfəvi dövlət baş
çılarına öz xilaskarı kimi baxırdılar. Hətta onlar görüşdükdə
«salam» yerinə «şah» deyirdilər. XV əsrin sonlarından
sünnilik-şiəlik məsələsi dini əhəmiyyətini saxlamaqla birlik
də, tam siyasi xararkter almışdı. Bunun nəticəsidir ki, Sul
tan Səlim Yavuz 1514-cü il Çaldıran vuruşmasından əvvəl
Anadoludan 40 min üsyançını şiəliyi qəbul etdiyinə və ya
şiəlik tərəfdarı olduğuna görə toplatdırmış və hamısını
edam etdirmişdi» [6, 37-38].
Bu olaylar XVI yüzillikdə də davam edibdir. Hökumət
«ələvi» və ya «qızılbaş» dedikləri şiəlik tərəfdarlarını təqib
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edirdi. Bunların fəallarının Kiprə sürgün edilmələri haqqın
da hətta fərmanlar da vardı. Pir Sultan heç kimdən qor
xmadan dini-təsəwüfı görüşlərini gizlətmir və şerləri ilə ət
rafa yayırdı. O tutduğu yoldan dönməyəcəyini əsərlərində
də dönə-dönə təkrarlayırdı:
Kadılar, müftüler fetva yazarsa,
İşte kement, işte boynum asarsa,
İşte hançer, işte kellem keserse,
Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan.
Pir Sultanın dini-təsəvvüfı şerlərində Məhəmməl Pey
ğəmbərin və İmam Əlinin adları, yaxud da onların titulları
olan «mürşid», «rəhbər», «şah», «padşah» və ləqəbləri teztez təkrarlanır:
Bu dünyada benim gönül verdiyim
Birisi Muhammed, birisi Ali.
Adma, sanına kurban olduğum,
Birisi Muhammad, birisi Ali.
Yaxud da:
Mürşidim Muhammed buldum yolumu,
Rehberim Alidir verdim elimi.
Bəzi şerlərindən gətirdiyimiz bu misralar onun hansı
yolun yolçusu olduğunu açıq göstərməkdədir.
Şair, hətta «dadlı dilləri sevməyi», «qönçə gülləri iylə
məyi», «incə belləri qucaqlamağı» da gettiyi haqq yoluna
ulaşmaq üçün etdiyini bəyan edirdi.
Severim tatlı dilleri,
Koklarım gonca gülleri,
Sararım ince belleri,
Gittidiğim yoldan ölürü.
Pir Sultan eyni zamanda Kərbəla olaylarını, imam Əli
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və onun övladlarını ürək yanğısı ilə yad edir, imamların
düşmənlərini (Muaviyyəni, Yezidi və b.) lənətləyərək nifrə
tini bildirirdi:
Alçacık yemiş dalı,
Altında ye şil halı,
Ver muradımı benim
Ya Muhammad, ya Ali.
Yezitler aralandı ya,
Müminler sıralandı ya,
On iki imam, Şah Ali
Bu yolda paralandı ya.
Və yaxud da:
Alemlerin ser verisin
Ah Hüseyin, vah Hüseyin.
Şehitlerin serdarışın
Ah Hüseyin, vah Hüseyin.
Hasan, Hüseyinin yarı
Muhammedin gözü nııru
Нет A linin yadigarı
Ah Hüseyin, vah Hüseyin.
Yuxarıdakılardan da göründüyü kimi, Pir Sultan həm
lirik, həm də dini, ictimai, əxlaqı şerlərində şiə məzhəbinə
bağlılığını qabarıq şəkildə izhar edir. Heç bir qadağadan,
yasaqdan çəkinmir, «mərd, cəsur və sözünün əri» olduğunu
açıq surətdə büruzə verir. Hökumətin qadağalarına qarşı
etiraz edənlərə, qiyam qaldıranlara qoşulur, üsyankar səsini
də şerləri ilə hayqırır və sonucda həbs edilərək Sivasda ası
laraq edam edilir.
Türkiyə ədəbiyyatında Pir Sultan qızılbaş, ələvi. əliallahi, hüruli, bəktaşi şairi kimi təqdim edilir. Ancaq tanınmış
folklorçu alim Pərtov Naili Boratav onun yaradıcılığını el
mi-nəzəri cəhətdən təhlil edərək, şairin görüşlərində bəktaşi146

liyin daha güclü olduğu qənaətinə gəlmişdir. Əslində onun
əsərlərində başqa təkkə-təriqət şairlərində rast gəldiyimiz
təsəvvüfi görüşlərə, əfsanə və simvollara o qədər də rast gə
linmir. Şairin yaradıcılığında təsəvüfi görüşlərlə dünyəvi gö
rüşlər. hiss və həyəcanlar, alovlu eşq və dərin kədər duyğu
ları qaynayıb-qarışır. Üsyankar fikirləri ilə lirik, incə, həzin
düşüncələri yan-yanadır.
Bizim şifahi xalq ədəbiyyatımızda məşhur olan «San
dığa girsəm neylərsən...» mahnısının başlanğıcını bəlkə də
onun aşağıya iki bəndini köçürtdüyümüz şerində axtarmaq
lazımdır:
- Sən bir avuc darı olsan,
Yere saçılmaya gelsen,
Ben bir güze/ keklik olsam,
Bir bir toplasam, ne dersin?
- Sen bir güzel keklik olsan,
Bir bir toplamaya gelsen.
Ben bir yavru şahan olsam,
Kapsam kaldırsam ne dersin?
Ələvi-bəktaşiler bir sıra ədəbiyyatşünasların yazdığına
görə yeddi şairi özlərinin ən böyük şairləri hesab edirlər: Nə
simi, Füzuli, Xətai, Pir Sultan, Qul Himmət, Yəmini və Virani. Bunların içərisində Pir Sultanın da olması heç də tə
sadüfi sayılmamalıdır. Onun son dərəcə sadə, anlaşılan, hər
cür zümrənin asanlıqla qavraya bildiyi bir dildə yazdığı şer
lər ağızdan-ağıza, dildən-dilə dolaşaraq sonrakı nəslin də
sevdiyi, əzbərlədiyi əsərlərdəndir. O. həm də xalqının nəzə
rində igid, qorxmaz, qəhrəman bir şair olaraq qalmışdır.
Bolqarıstanlı türk alimi Riza Mollof onun cəsarətli,
üsyankar şerlərini təhlil edərək, onu «Ortaçağ inqilabçı
mütəsəvvüf xalq şairi» kimi qələmə verir. O, yazırdı ki, şer
lərində Yunus Əmrənin qüvvətli xalqçılığı ilə dərdli ədasının,
Xətainin xalqçı təsəvvüfi hayqırtısının təsirləri görülməklə,
onlardan fərqli olaraq Dərviş Pir Sultandan doğan orijinal
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inqilabçı şair ortaçağ türk ədəbiyyatında bir dağ kimi
yüksəlir. Bu baxımdan heç tərəddüd etmədən deyə bilərik ki,
Pir Sultan mübarizəsilə, sənətilə cahanşümül mahiyyətdə bir
üsyan öndəri və bir dahi şairdir [17, 62].
Bəktaşilik təriqəti ilə ilgili olan ikinci böyük şair isə yu
xarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Pir Sultan Abdaldır. Pir Sul
tan Abdal da adaşına və həmyerlisinə çox bənzəyirdi. O,
XVI yüzilliyin sonu ilə XVII əsrin öncələrində yaşamışdır.
Pir Sultanın müridi və ona çox yaxın olan bir adamı ol
duğunu ehtimal edirlər. Pir Sultan Abdal eynilə öz mürşidi
kimi şerlər yazmış və həyatda da onun düşüncə və ideyaları
nın davamçısı olmuşdur.
Elə şerlərinin bir-birinə qarışmasında da şübhəsiz, onla
rın eyni məfkurəli, heca vəznində, oxşar biçimdə və çox sadə
dildə yazılmaları ilə bağlı olmuşdur. Hər iki şairin əsərləri
nin coşqun pafosu, duyğu və düşüncələrinin ustalıqla və
həm də cəsurluqla söylənməsi, onları sevənlərin ürəyindən
xəbər verməsi onları bir-birindən ayırd etməyi çətinləşdirir.
Pir Sultan Abdal öz mürşidi kimi çox vaxt şerlərində
Məhəmməd Peyğəmbərin, İmam Əlinin və onların yaxınla
rının adlarını çəkir. Əlini «padşah», «şah» kimi şerlərində
adlandırsa da, ancaq həm də səfəvi şahlarını da daha çox
nəzərdə tuturdu.

Gözlerimde şah yolundan ayrılmaz,
Ben de bu yayladan Şah a giderim.
Pir Sultan Abdalın şerləri də həm formaca, həm də
məzmunca Pir Sultanın şerlərini xatırladır. Onun şerləri də
əsasən on bir, səkkiz və yeddi hecalıdırlar. Sivas valisi Xızır
Paşanın guya hüzurunda oxuduğu iddia olunan Pir Sultanın
üç şerindən ikisinin və həmçinin yenə onun zindanda olar
kən oxuduğu şerlərin də Pir Sultan Abdala aid olduğunu
İ.Aslanoğlu qətiyyətlə söyləyir. O belə hesab edir ki, o zamankı ağır duruma görə Pir Sultan nə Xızır Paşanın hüzu
runda o cür şerlər oxuya bilərdi, nə də zindanda yazdığı şer
lər (daha doğrusu oxuduğu, söylədiyi şerlər) kənara çıxa bi
lərdi. Bunu inandırıcı saymır.
Pir Sultan Abdalın gözəl lirik şerləri çoxdur. O, duyğu
və düşüncələrini çox təmiz, saf bir dillə, Türkiyənin hər bir
kəndlisinin belə asanlıqla başa düşdüyü bir dildə yazmışdır.
«Nəfəs»lərinin birindən aşağıdakı üç bənd dediklərimizə gö
zəl örnək ola bilər:
Gam elinden benim zülfü siyahım
Peykan değdi sinem yaralandı gel.
Suna başın için ağlatma beni
Bu gün sevda candan aralandı gel.

.. .Dost elindən dolu içmiş deliyim,
Üstü kan köpüklü meşe seliyim,
Ben bir yol oğluyum, yol sefiliyim,
Ben de bu yayladan Şah 'a giderim.

...Ne çekerse dertli sinem dağ olmaz,
Günler gelir geçer ömür çağ olmaz,
Teşevvüştüler yaralarını sağ olmaz,
Göğerdi çevresi к aralandı gel.

Alınmış abdestim aldırırlarsa,
Kilinmiş namazım kıldırırlarsa,
Sizde şah diyeni öldürürlerse,
Ben de bu yayladan Şah ’a giderim.

Pir Sultan Abdal’im haftada, ayda,
Günler gelir geçer bulunmaz fayda,
Gönü! Hak arzular, canım hayhayda,
l ’oprağım üstüme kürelendi gel.

Pir Sultan Abdal im. dünya durulmaz,
Gitti giden ömür geri dönülmez.
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Onu da qeyd edək ki, istər Pir Sultan, istərsə də Pir Sul
tan Abdalın şerləri öz formasına, dilinə və heca vəznində
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yazlmasına görə aşıq poeziyasından heç də fərqlənmir.
Türkiyənin xaricindəki bir sıra türkoloqlar onları aşıq ədə
biyyatına daxil edirlər. Təkkə-təriqət mövzularını işlədiklə
rinə və təsəvvüfi görüşlərinə görə, həm də Türkiyə ədə
biyyatşünaslarının onları aşıqlardan ayrı halda təqdim et
diklərindən biz də onları məhz təsəvvüf şairləri kimi verməyi
məqsədəuyğun saydıq.
Pir Sultan və Pir Sultan Abdal özləri Yunus Əmrə,
Qayğusuz Abdal və Şah İsmayıl Xətainin güclü təsiri altında
qaldıqları kimi, sonrakı yüzilliklərdə yazıb-yaradan çoxlu
saz şairləri də onlardan bəhrələnmişlər. Bu təsiri Qaracaoğlanda, Dərdlidə, Seyranidə, Dadaloğlunda və başqa
larında görmək mümkündür. Onların yazdıqları nəfəslər
təkcə Anadoluda deyil, Türkiyənin Rumeli adlanan Avropa
hissəsində, Azərbaycanda, İraqda sevilə-sevilə oxunub əzbər
söylənirdi.
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Çoxlu mürüdləri-dərvişləri vardı. Mollaları rahatsız
edən və həyəcanlandıran yorucu vəzləri, söhbətləri ucbatın
dan 1673-cu ildə Rodos adasına sürgünə göndərilmişdir.
Sonralar iki dəfə də (1691 və 1694-cü illərdə) Limni adasına
sürgün edilmiş və orada da vəfat etmişdir.
Niyaziyi-Misrinin bir «Divan»ı və ərəb dilində «Məvaidül-irfan» («İrfan süfrələri» adıyla 1971-ci ildə türkcəyə
tərcümə olunmuşdur) adlı digər bir əsəri də vardır. «Divan»ında əruz və heca vəznində yazdığı şerləri toplanmışdır.
Əruz ölçüsüylə yazdığı şerlərində Nəsimi ilə Füzulinin, heca
ilə yazdıqlarında isə Yunus Əmrə ilə Şah İsmayıl Xətainin
təsiri olduqca güclüdür. Onun çox güclü, təsəvvüf məfkurə
sinə bürünmüş şerləri Türkiyədə bəzi təbəqələr tərəfindən
sevilə-sevilə mütaliə olunmuşdur.
Niyaziyi-Misri Füzuli qəzəlləri divanın ilk şeri olan
Qəd ənarəl-eşqə-lil-üşşaqi minhacəl hüda!
Saliki-rəhi-həqiqət eşqə eylər iqtida.

Niyaziyi - Misri (1618-1694)

beyti ilə başlayan qəzəlinə yazdığı təxmislə kifayətlənməmiş,
onun dühasının meyvələrindən gen-bol yararlanmışdır.
Füzulinin həkimə müraciətlə yazdığı bir qəzəli var. Hə
min qəzəlin bir beytində deyilir:

Təriqət-təkkə şairi Niyaziyi-Misri Malatyada anadan
olmuşdur. Təsəvvüflə bağlı Malatyada öyrəndiklərini Diyarbəkir, Mardin, Bağdad, Kərbəla və Misirdə davam etdir
miş və nəhayət 1646-cı ildə İstanbula qayıtmışdır. Bir müd
dət də Anadolunun bir sıra şəhərlərini, o cümlədən Bursa,
Uşak, Elmalını gəzib-dolaşdıqdan sonra, Xəlvətiyyə təriqə
tinin Misriyyə şöbəsini qurdu və Bursada bir dərgahın şeyxi
oldu. Öz sufi fikirlərini yaymaq üçün ölkələri, şəhərləri gə
zib-dolaşırdı. O başlıca olaraq didaktik mövzuda əsərlər
meydana gətirmişdir.
1670-ci ildən Misriyyə şöbəsinə rəhbərlik eləyən Niyaziyi-Misrinin düşüncələrinə görə insan zikr yolu ilə həqiqətə
çata bilər. O, özünü dünyanın müvəqqəti həvəslərindən, ne
mətlərindən çəkindirməklə Tanrısına tərəf meyllənməlidir.
Tanrıya, haqqa çatmağın yolunu bunda görürdü.

Aşiq Füzulinin həkimin dərmanına ehtiyacı yoxdur.
Çünki onun xəstəliyi-dərdi eşqdir, sevgidir («Eşqdən canım
da bir pinhan mərəz var, cy həkim!» - deyir). Bu dərdin, xəs
təliyin dərmanı da elə eşqin özüdür. Ona görə də şair həmin
dərdi ilə baş-başa qalmağı daha üstün tutur. Onun bu tipli
beytləri, misraları çox-çoxdur. Onların hamısını burada sıralamağa ehtiyac da yoxdur.
Niyaziyi-Misri Füzulinin yuxarıdakı fikirlərindən dahi
lərinin (əslində xəlvətilər, yuxarıda da söylədiyimiz kimi,
buna «durak» deyirlər) birində belə istfiadə etmişdir.
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Var bir dərdim ki, çox dərmandan artıqdır mənə,
Qoy məni dərdimlə, dərman eyləmə, var, ey həkim!
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Derman aradım derdime
Derdim bana derman imiş.
Burhan aradım aslıma
Aslım bana burhan imiş.
Bir bəndini misal gətirdiyimiz bu ilahinin başqa bir
bəndində zahidə üzünü çevirərək, oruc tutmaqla, namaz qıl
maqla və Həccə getməklə insanın kamil bəndə olacağına ca
maatı inandırmasına qarşı çıxan Niyaziyi-Misri qətiyyətlə
bildirir ki, hər bir adam ancaq irfanla kamil ola bilər.
Lakin belə bir düşüncə sahibi olan Niyaziyi-Misrinin
yaradıcılığında təzadlı fikirlər də yox deyildir. Füzulinin:
Könül, səccadəyə basma ayaq, təsbihə əl urma,
Namaz əhlinə uyma, onlar ilə durma, oturma.

Biz əgər bu iki şerdəki beytlərdə olan məna ünsürlərini
gözdən keçirsək, bunların çoxunun uyğun gəldiyini izahsız
da görə bilərik. Hər iki şerdə bu ünsürlər - könül, səccadə,
ayaq, təsbih, namaz, əhl, durma, oturma, vüzu, rahət, buriya tək, məscid, minbər, kimi, müəzzin, imam, nalə, küdu
rət və s. və i.a. - eyni olsa da, ifadə forması, anlam çaları,
düşüncə tərzi məqsəd və istək səciyyəsi bambaşqadır.
Bir təriqətçi olaraq, həqiqətə, Allahın dərgahına ancaq
zikr etməklə, həyatdakı maddi və mənəvi nemətlərə tamah
salmadan çatmağın mümkünlüyünü irəli sürən bu sufi
görüşlü şair, şerinin son beytində Füzulinin təxəllüsünə sa
taşmaqdan da özünü saxlaya bilməmişdir.
Bütün bunlara baxmayaraq, Niyaziyi-Misri Füzulinin
güclü təsiri altından çıxa bilməmişdir. Onun bütün yaradıcı
lığında Füzuli izləri açıq biçimdə özünü göstərməkdədir.

beytilə başlayan məşhur qəzəlinə Niyaziyi-Misri:
Könül, təsbih çək, səccadədən hiç ayağın urma,
Namaz ehlinden özgeyle, sakın, sen durma, oturma.
beyti ilə başlayan qəzəl-parodiyasını yazmışdır.
Hər iki şerin vəzni də, şəkli də, qafiyəsi də eyni cürdür.
Beytlərin miqdarı da bərabərdir (hər biri yeddi beytdən iba
rət şerlərdir). Niyaziyi-Misrinin qəzəlinin sözlərinin və qa
fiyələrinin əksəriyyəti də eyni söz və qafiyələrdən oluşur.
Ancaq Füzulinin dediklərinin tərsini söyləyir. Beytdən gö
ründüyü kimi, Füzuli könlünə xitab edərək, səccadəyə ayaq
basmamağı, təsbihə əl vurmamağı, namaz əhli ilə oturubdurmamağı tövsiyə elədiyi halda, Niyaziyi-Misri isə Füzuli
nin sözlərindən və qafiyələrindən istifadə eləməklə tam
onun tərsini könlünə arzulayır: «təsbih çək», «səccadədən
ayağını ayırma» deyir və təkid edir ki, namaz əhli olmayan
larla nəbadə oturub-durasan ha! Və digər beytlərə də beləcə
cavab verilmişdir [ətraflı bax: 18, səh. 37-42].
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AŞIQ ŞEİRİ
Xalq ədəbiyyatının böyük bir qolunu da bu ədəbiyyatın
lirik növünə daxil olan aşıq poeziyası təşkil edir. Aşıq po
eziyası saz sənətkarlarının meydana gətirdiyi xalq kütlələri
nə daha yaxın olan bir ədəbiyyatdır. Onların sadə, aydın,
anlaşılan bir dildə yazdıqları əsərlərdə xalqın həyəcan və
istəkləri, yaşam və mübarizəsi, yüksək mənəvi keyfiyyətləri
öz əksini tapmışdır. Aşıqlar çaldıqları alətlə, oxuduqları
nəğmələrlə təkcə xalqı əyləndirməmişlər, xalqın sevinci ilə
sevinmiş, qəmi ilə qəmlənmişlər.
Xalq ədəbiyyatının başqa növlərindən fərqli olaraq aşıq
poeziyası müəllifi bəlli olan sənətlərdəndir, yəni aşıq şerləri
nin sonunda onları yaradan müəlliflərin adının və ya tə
xəllüsünün verilməsi, belə əsərləri yazılı ədəbiyyata yaxın
laşdırır.
Aşıq ədəbiyyatı ilə yazılı ədəbiyyat həm də qarşılıqlı tə
sir və ilişki prosesində inkişafını davam etdirmişdir. Aşıq
şeri tərzində əsərlər olduğu kimi, yazılı ədəbiyyatın klassik
ənənələrini davam etdirən, hətta divanlar tərtib edən aşıqlar
da az deyildi. Hər iki ədəbiyyatın inkişaf prosesini izlədikcə
onların nümayəndələrilə rastlaşacağıq.
Aşıqların əsas çalğı alətləri «bağlama», «cürə», «bozuk»,
«tanbura», «karadüzən», «cöyür» kimi sazlardır və bunlarla
çalıb-oxuyurlar. Vaxtilə aşıqlara «ozan», çaldıqları çalğı
alətinin adına «qopuz» demişlər. Bunlar, əsasən, oğuz türk
lərinin adlandırdıqlarıdır. Qazax və qırğız türkləri isə aşıq
lara «baksı», «akın» demişlər. Tədqiqatçıların qeyd eldiyinə
görə «aşıq» sözü, əsasən XV yüzilliyin sonlarından etibarən
Türkiyədə işlənməyə başlanmışdır. Müxtəlif zamanlarda
aşıqlara «saz şairi», «cöyürcü», «aşıq-şair», «meydan şairi»
(və ya «meydan aşığı») da söylənmişdir.
Aşıq yaradıcılığına sinkretizm xasdır. Başqa sözlə desək,
aşıq sənətində bir neçə sənət növü birləşmişdir. Şairlik, xa
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nəndəlik, bəstəçilik, aktyorluq, rəqs, çalğıçılıq və s. bu əski
sənətdə üzvi biçimdə qovuşur. Şer, musiqi və rəqs aşıq ya
radıcılığının ayrılmaz hissələri kimi çulğaşır.
Aşıq yaradıcılığının bir xüsusiyyəti də onun anidən, bə
dahətən söz demək özəlliyidir, improvizasiya səciyyəsi da
şımasıdır. Hər hansı bir xalq ədəbiyyatı örnəyini (dastanı,
masalı, hekayəti və s.) söylərkən, aşıq özünü sərbəst aparır.
Əlavələr və ya ixtisarlar edir. Dinləyicilərin əhval-ruhiyyə
sinə uyğun olaraq hərəkət edir. Bununla da öz bacarığını və
istedadım nümayiş etdirir. İmprovizasiya deyişmə prosesin
də özünü daha qabarıq göstərir. Aşıqlar söylədikləri şerlərlə
bir-birlərini çətin imtahana çəkirlər.
Türkiyə aşıqlarının inkişafında qəhvəxanaların, əsgər
ocaqlarının, karvansaraların, təkkələrin böyük rolu olmuş
dur. Aşıqların bir hissəsi oxuyub-yaza bilmir, ancaq saz çal
mağı bacarırlar və əzbərlədikləri şerləri sazın müşayiəti ilə
oxumaqla yetinirlər. İkinci qrupa daxil olan aşıqlar isə ya
zıb-oxumağı, şer qoşmağı bilir və bədahətən şer söyləməkdə
ustadırlar.
Türkiyənin tanınmış ədəbiyyatşünas-folklorşünas alim
ləri M.Fuad Köprülü, A.Sırri Ləvənd, P.Naili Boratav, Cahit Öztelli, Hikmət Dızdaroğlu, S.Nüzhət Ərqun, İlxan Başgöz və başqaları aşıq poeziyasının başlıca olaraq XVI yüz
illikdən Anadoluda geniş yayıldığını və inkişaf etdiyini yaz
maqla yanaşı, onun zəngin və möhkəm özül üzərində boy
atdığını və çox əski tarixi bir irsin davamçısı olduğu fikrini
də özəl olaraq irəli sürürlər.
Şübhəsiz ki, aşıq ədəbiyyatının XV1I-XV1I1 yüzilliklər
də öz yüksək zirvəsinə çatmasında bu sənətin mənşəyinin
qədimliyinin, çoxəsrlik xalq təkkə-təriqət şairlərinin rolu
böyükdür. Mütəxəssislər bu sənətin əski zamanlardan hələ
türklər arasında geniş yayıldığını, sazın bir neçə min il öncə
lər meydana çıxdığını yazırlar. İlk saz sənətkarı kimi isə Arpm Çor Tigin, Çuçu və Kül Tarkanın adları çəkilir.
Həm xalqın, həm də klassik ədəbiyyatın nümayəndələri
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kimi təqdim olunan, başlıca əsərlərini təsəvvüf və təriqət
mövzularında yazan Yunus Əmrə (1241-1321), Hacı Bay
ram Vəli (1352-1420), Qayğusuz Abdal (1397 - ?), Əşrəfoğlu
Rumi (? - 1469), Pir Sultan Abdal (? - 1560), Niyaziyi-Misri
(1618 - 1694) və başqalarının aşıq poeziyasına təsiri
böyükdür. Onların təmiz Anadolu türkcəsilə yazdıqları və
qopuzla, sazla, tanbura ilə diyar-diyar gəzərək xalq içərisin
də oxuduqları nəğmələr yüzillərcə yaşamış, zəmanəmizə qə
dər gəlib çatmışdır. Təriqət-təkkə şairlərini aşıqlardan
ayırmaq, aralarındakı fərqi ayırd etmək bəzən çətindir.
«Təsəvvüf ədəbiyyatı» fəslində xalq ədəbiyyatının təri
qət-təkkə şairlərinin şerlərindən yuxarıda söhbət etmişik.

görə «türkü» türklərin, «türkmani» türkmənlərin (Türkiyədə
yaşayan türkmən tayfalarının), varsağı da varsaqların xüsu
si melodiya ilə söylənən xalq şeri növləridir. Ümumiyyətlə,
bu şer şəkillərinin çoxu ya formasına, ya da məzmununa
görə fərqlənirlər. Burada çox ciddi ayrılıqlar, demək olar ki,
yoxdur.
Aşıq şerinin ən geniş yayılan və çox bəyənilərək işlədi
lən biçimi qoşmadır (koşma). Qoşma biçimi o qədər geniş
yayılmışdır ki, bəzən heca vəzniylə yaradılmış digər şer şə
killərini də (məsələn, səmaini, varsağını və s.) qoşma adlan
dırırlar. Qoşmalar əsasən 3-5 bənddən ibarət olur (bəndləri
beşdən artıq olanlar da var). Hər misrada hecaların sayı 11dir və bölgülərin sayı, əsasən, 4+4+3 yaxud da 6+5 olurlar.
Qafiyə sistemi birinci bənddə a-b-c-b, yaxud da a-b-a-b şək
lində, digər bəndlərdə isə c-c-c-b, ç-ç-ç-b və sairədir. Çox
nadir hallarda qoşmanın birinci bəndi bu qaydadan kənara
da çıxa bilir. Məsələn, digər bəndlər kimi a-a-a-b biçimində
də ola bilər.
Müəllif qoşmanın sonunda adını və ya təxəllüsünü söy
ləyir. Aşıq Yusif Zülalidən (1873-1959) bir örnək:

Aşıq poeziyasının forma və şəkilləri

Aşıq poeziyasının forma və şəkilləri çox geniş və rənga
rəngdir. Ən çox işlənən biçim xalq poeziyasının başqa şəkil
lərində olduğu kimi, dördlükdür və digər şəkillər də bu
dördlüklərdən yararlanmaqla meydana gəlmişdir. Türkiyə
də aşıq şeri o qədər geniş yayılmışdır ki, (həm də xalqa
doğma olan ən çox heca vəznində yarandığı üçün), hətta
klassik yazılı divan ədəbiyyatının Əhməd Nədim və Şeyx
Qalib (hər ikisi XVIII əsr) kimi çox məşhur nümayəndələri
belə xalq şeri tərziylə şerlər yazmalı olmuşlar. Ethem Pertov
Paşa (1824-1872) Aşıq Dərdlinin bir qoşmasına gözəl bir
nəzirə yazmışdır.
Türk aşıq şerinin nəzm ölçüsü dilin qayda-qanunlarına
uyğun olan heca vəznidir. İlk yarandığı gündən yalnız bu
vəzndə əsərlər meydana gətirilibdir. Lakin əruz vəznində
yazan aşıqlar da olubdur. Heca ilə yaradılan aşıq şerinin
əsas şəkilləri (çağdaş türk folklorçuları buna «biçim» deyir
lər) qoşma, səmai, dastan və varsağıdır. Əruz vəzni ilə yara
dılan şer biçimləri (şəkilləri) isə divan, səmai, səlis, kalenderi.
satranc (yaxud şatranc) və vəzni-axərdir. M.F.Köprülüyə
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Ey lerim yolunda canımı feda,
Vallahi sözümde sehatım, vatan.
Aşık oldum sana, a güzel Leyla,
Sen Şirinsen, ben de Ferhadin, vatan.
Anneme, babama yurt veren sensin,
Koyuna, kuzuya ot veren sensin,
Yavrucuklarıma süt veren sensin,
Sende doğur büyür evladım, vatan.
Senden ilham alır, fikrim, vicdanım,
Var oldukca var ol, henim vatanını,
Zülalı der: aksm yolunda kanwı,
Sana kurban olsun bu canım, vatan.
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Bir sıra qoşmalarda birinci bəndin ikinci misrası bütün
bəndlərin dördüncü misralarında mahnılardakı nəqarət kimi
təkrarlanır. Belə qoşmalara «koşma-şarkı» deyilir. Aşıq
Sümmaninin (1860-1915) bu qoşmasından iki bəndi örnək
olaraq aşağıya köçürürük:
Gürbet elde bir hal geldi başıma,
Kadir Mevlam, nasip eyle sı layı.
Koymaz felek, koymaz gidem eşime,
Kadir Mevlam, nasip eyle sılayı.
Kağıdım yok, yazam у are gönderem,
Yamk arzuhalım kime bildirem,
Hancer olup, kendi-kendim öldürəm,
Kadir Mevlam, nasip eyle sılayı...
Qoşmaların bir növü də dialoq tərzində, qarşılıqlı danı
şıq formasında yazılan «dedim-dedi» biçimində olanlardır.
Bu forma təkcə aşıq poeziyasına xas özəllik deyil. Divan
ədəbiyyatında da belə biçimdə olan şerlər mövcuddur və
bəzi ədəbiyyat kitablarında bunlara «müracaa» deyilir.
Türkülərdə olduğu kimi, bunlar da «sual-cavablı» biçimdə
tərtib olunur. Belə qoşmalar iki cürdür: I) Birinci misrasın
da sual verilir, ikinci misrasında isə həmin sualın cavabı
söylənilir; 2) Sual da, cavab da eyni misrada verilir. Başlıca
olaraq belə qoşmalarda birinci tərəfdə duran, yəni sual ve
rən kişi, ikinci tərəfdə, yəni cavab söyləyən qadın olur. Aşıq
Zülalinin aşağıdakı qoşmasında həmin birinci halın necə öz
ifadəsini tapdığına fikir verək. Aşıq sevgilisinə müraciətlə
fikrini açıqlayıb soruşur, sevgili də özünəməxsus biçimdə
onun suallarını cavablandırır:
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Dedim: Haman üç bin tümen yetmeli,
Dedi: Sarrafbeş bine de satmalı.
Dedim: Şevkin ay güneşi tutmalı,
Dedi: Şulemi asman diliyor.
Dedim: Zülali 'ni koyma zarına,
Dedi: Benim Anadoluda birinci.
Dedim: Sende vardır narı, turuncu,
Dedi: Bahçeye gel, bağban diliyor.
Biz aşağıda Aşıq Ömərdə bunun çox gözəl örnəyinə rast
gələcəyik.
«Dedim-dedi» tipli ikinci qoşma növündə sual da, ca
vab da bir misranın daxilində verilir. Belə qoşmalarda
aşığın suallarına sevgilisi adətən «yox» cavabını verir. Qul
Nəsiminin (Nəsimiyə vurğunluqdan özünü onun qulu, köləsi
saydığını büruzə verir), Ərcişli Əmrahın, Aşıq Həsənin, Ərzurumlu Əmrahın və başqa saz şairlərinin belə şerləri çox
dur. Qul Nəsiminin örnək olaraq, bu tipli bir qoşmasının iki
bəndini misal göstərməyi gərəkli sayırıq:
Uykudan uyanmış şahin bakışlım,
Dedim: Sarhoş musun? Söyledi: Yok, yok.
А к eHeri e! van eIvan к malım,
Dedim: Bayram mıdır? Söyledi: Yok, yok.
Dedim:
Dedim:
Dedim:
Dedim:

Ne gülersin? Dedi: Nazımdır.
Kaşın mıdır? Dedi: Gözümdür.
Лупи doğdu? Dedi: Yüzümdür.
Ver öpeyim, söyledi: Yok, yok.

Dedim: Ay kız bir ok vurdun bu cana,
Dedi: Aşık benden aman diliyor.
Dedim: Layıksınsan vezire, hana,
Dedi: Vezir değil, sultan diliyor.

Əlbəttə, həyat inkişaf etdikcə, aşıq şer formaları təkmil
ləşdikcə, ayrı-ayrı bu şer şəkilləri də yeniləşir, başqa-başqa
biçimlərə düşür. XX yüzilliyin ünlü aşıqlarından olan Aşıq
lihsaninin «Balta» adlı aşağıdakı şeri «dedim-dedi»nin az
da olsa dəyişik bir formasıdır:
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Bana bak arkadaş, dedim. Dedi: ne?
Dedim: Sen bir vatandaşsın. Dedi: he.
Dedim: kanun vardır. Dedi: çekil be!
Arkasından baltasını biledi.
Dedim: ilin nere senin? Dedi: Van.
Dedim: çoluk çocuk? Dedi: sekiz can.
Dedim: düzelecek. Dedi: ne zaman.
Arkasından baltasını biledi.
Dedim: gidiş? Dedi: onlara göre.
Dedim: kötü mü ki? Dedi: bin kere.
Dedim: hak, adalet? Dedi: «tu» yere.
Arkasından baltasını biledi. [6, 83-84J.
Qoşmanın «yedəkli qoşmalar» adı ilə yaradılmış m üxtə
lif formaları da vardır. «Ayaklı koşma», «zincirbənt ayaklı
koşma» və habelə: «musammat ayaklı koşma», «musaırunat
müstezat koşma» deyilən şəkilləri də olur. Azərbaycan aşıq
poeziyasında da bu formalar və ya bunlara bənzərləri var və
onlar «qoşayarpaq qoşma», «qoşma müstəzad», «sallama
qoşma» və s. şəkillərdə olur.
Səmailər. Demək olar ki, səmaılər eynilə bizim gəray lılarımızdır. Türk xalq şerində səmai həm heca vəzniylə, həm
də əruz vəzniylə yazılanlara deyilir. Heca ölçüsü ilə yazılan
səmailər qoşma kimi qafiyələnirlər. Bunlar da gəraylı kimi
dörd misradan ibarət olurlar. Hər misrada da hecaların sayı
səkkizdir. Səmailər də, əsasən, 3-5 və bəzən də atıq bəndli
olurlar.
Xüsusi bir hava ilə bəstələnib, nəğmə və ya şərqilər kimi
oxunur. Qafiyə sistemi qoşmadakı kimidir, a-b-c-b, c-c-c-b.
ç-ç-ç-b və s. Əksəriyyət aşıq şerlərində olduğu kimi, bunla
rın da sonunda müəllifin adı və ya təxəllüsü verilir.
Səmailərin mövzusu ən çox eşq, gözəllik, təbiət lövhələri
ilə bağlı olur. Aşıq-şairlər yazdıqları bu səmailəri əsasən
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qəhvəxanalarda, müxtəlif məclislərdə və o cümlədən aşıqla
rın çox zaman toplaşdıqları səmai qəhvəxanalarında qarşı
lıqlı şəkildə oxuyardılar. Bu da başlıca olaraq, XVIII yüzil
likdən sonra daha çox yayılmağa başlamışdır. Bu, özəlliklə
də İstanbulda və Türkiyənin digər yerlərində çox geniş
yayılmış bir hal idi. Səmai qəhvəxanaları da müxtəlif idi.
Bahalı, lüks qəhvəxanalara hər adam gedə bilmirdi. Varlılar
üçün isə problem yox idi.
Qayıkçı Qul Mustafanın (? - 1658) aşağıdakı səmaisinə
baxaq:
Sevdasını başımızda
Görür nazlanı-nazlanı.
Sülün gibi karşımızda,
Yürür nazlanı nazlanı.
Gözümden akan kan gibi,
Güzellere sultan gibi,
Hublar üstünde han gibi,
Durur nazlanı nazlanı.
Lebinden akar zülali,
Güle benzer rüh-u ali,
Ben kuluna bir şeftali,
Verir nazlanı nazlanı.
Aşıkı mest eder sözün,
Bin kan eder ela gözün,
Kakülüyle ol mah yüzün,
Bürür nazlanı nazlanı.
Mustafa met eder seni,
Terkedip de gilme beni,
Takıp boynuma zülfünü,
Sürür nazlanı nazlanı.
Bir örnək də Gövhəridən verək:
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Başına bir hal gelirse,
Dağlara gel, dağlara gel.
Seni saklar, vermez ele,
Dağlara gel, dağlara gel.
Bu canım aşka düşeli,
Aşk odu ile pişeli,
Yeşil dağlar benefşeli,
Dağlara gel, dağlara gel.
Gevheri düşmüş dillere,
Diyar-ı gürbet illere,
Billahi vermem ellere,
Dağlara gel, dağlara gel.
Yuxarıda söylədiyimiz kimi, Türkiyənin ədəbiyyat nəzə
riyyəçiləri nədənsə səmainiıı əruz vəzniylə də yazıldığını irəli
sürürlər. Buraya özəlliklə əruzun məfA’ilün məfA’ilün məfA’ilün məfA’ilün məfa’ilün qəlibində yazılmış qəzəl, mürəbbe, müxəmməs və müsəddəs janrlarında yazılmış şerləri da
xil edirlər. Bəllidir ki, klassik yazılı ədəbiyyatın nümayəndə
ləri heca vəzniylə əsərlər də yazdıqları kimi, aşıqlar da əruz
la şerlər qələmə alıblar. Bunları qəzəldən, müxəmməsdən
fərqləndirmək nə dərəcədə vacibdir. Qəzəl elə qəzəldir, mürəbbe, müxəmməs və müsəddəs də həmçinin. Ona görə də
biz burada misal verməyi lazım bilmədik. Hələ bunların da
«müsəmmətli səmai», «ayaqlı səmai» kimi şəkilləri də vardır.
Hətta «ayaqlı səmai»nin bir neçə növünə rast gəlmək olar.
Sadəcə olaraq, «ayaklı semai» deyilənlərdən bir nümunənin
quruluşu maraqlı olduğundan, dörd bəndli həmin şerdən iki
bəndini aşağıda verməyi gərəkli saydıq:
Efendim, gel, bana bildir, bu istiğna, ne adettir.
Bana bildir, bu istiğna, ne adettir, adalettir.
Bu istiğna, ne adettir, adalettir, halavettir,
Ne adettir, adalettir, halavettir, nezakettir.
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Nice tarif edem medhin hu alemde senin dilber,
Edem medhin bu alemde senin dil-ber ruyin enver.
Bu alemde senin dii-ber ruyin enver, lehin sükker
Senin dil-ber ruyin enver, lehin sükker, saadettir.
Göründüyü kimi, hər bir misra dörd hissəyə ayrılmış,
hər hissə digər misranın başında təkrarlanaraq, ardınca
başqa parçaların gəlməsinə şərait yaratmışdır. Əslində dörd
misradakı sözləri iki misraya rahatca yığmaq mümküdür.
Qoşmalarda gördüyümüz «dedim-dedi» biçimində olan
danışıq tərzindəki şerlərə səmailərdə də rast gəlirik. Aşıq
Sabit Müdaminin (1918-1968) «Dedim dilbər» səmaisini
buna misal vermək olar.
Dedim: dilber, aşka düştüm,
Dedi: sen yan çırağımda.
Dedim: sinene sataştım,
Dedi: vaz geç şu çağımda.
Aşıq ədəbiyyatında qoşma və səmailər mövzusuna, söy
lənmə tərzinə, müəyyən söz və ifadələrin işlənməsinə görə də
müəyyən adlarla adlanırlar. Məsələn, insan və təbiətin gö
zəlliklərini vəsf eləyən, ccazkarlığım öyən, mədh eləyən
qoşma və səmailərə «güzəlləmə» (bizim ədəbiyyatımızda da
bu tipli aşıq şerlərinə «gözəlləmə» deyilir), igidlik, şücaət,
qəhrəmanlıq mövzusunda olanlara «koçaklama», həyat və
cəmiyyətdəki qüsur və nöqsanları, çatışmamazlıqları tənqid
edən, qamçılayanlara «taşlama», yas, matəmlə bağlı yaradı
lanlara da «ağıt» adı verilir.
Gözəlləmələr, yuxarıda da söylədiyimiz kimi, əsasən, tə
biət, qadm, at, çəmənlik, şəhər, bağ-bağça və s. mədhinə
həsr edilmiş şerlərdir. Divan ədəbiyyatında belə şerlər
«mədhiyyə» adını daşıyır. XIX əsr saz şairi Dadaloğlunun
(təxminən 1785-1868) qoşma biçimli bir «güzəlləmə»sinin
birinci bəndi belədir:
163

Türkiyə ədəbiyyatı tarixi

Aydın Abi Aydjn

Gel ha güzel, gel ha methin söyleyim,
Ağzın şeker, dudakların hal gibi.
Yaşta küçük, amma boyda münasib,
Sallanıyor bir fıdanca dal gibi.
Səmai biçimli «güzəlləmə»yə XVII yüzilliyin ünlü saz
şairi Qaracaoğlamn (təxminən 1606-1689) aşağıdakı şerin
dən üç bənd verməklə yetinəcəyik:
Deryaya salayım gemi,
Süreyim zevk ile demi,
A k topuktan ala donu,
Döküp giden Dürye, Dürye.
Kaşları vardır karaca,
Benleri vardır sıraca,
Keklik gibi göğs 'alaca,
Sekip giden Dürye, Dürye.
Ben varmaz oldum işime,
Hayalin girmez düşüme,
Tuma tellerin başına,
Sokup giden Dürye, Dürye.

iki koçak bir meydana koşanda,
Ağzı gemli küheylanlar coşanda,
Gün batarken kan gövdeyi aşanda,
Titreşir yerle gök er savaşından.
Cenk gününde döğüş olur can kokar,
Şehitlerden ılqıt ılqıt kan akar,
Muhannet de gelmiş daldadan bakar,
Utanmaz mı hançerinin taşından.
Yükseklerde uçar alçağa inmez,
Yiğit olan yiğit yayını vermez,
Arkasın çevrilip, yüzünü dönmez,
Yaralanır sıfatından, döşünden.
Koroğluyum, kılıç vurdum kalkana,
Muhannette eksik olmaz mahana,
Koç yiğidi doğuramaz her ana,
Boğulur gayrete geçer serinden.

«Koçaklama» xalq ədəbiyyatında, adından da görü
ndüyü kimi, qəhrəmanlıq, igidlik, qorxmazlıq duyğularını
tərənnüm eləyən, vuruşda, döyüşdə düşmənə meydan oxuy
an, cəsarət və bacarığını dilə gətirən şerlərə deyilir. Hələ əski
zamanlardan türklər cəsur, döyüşkən, yenilməz igidlərə
böyük ehtiramla yanaşar, cəsarətlərini yüksək dəyərləndi
rərdilər. O zamandan, yəni ən qədim çağlardan belə cəsarət
lilər haqqında əsərlər də yazılardı. Orta çağlarda isə «Ko
roğlu» dastanı və başqa əsərlərdə bu keyfiyyətlər genişlən
mişdir. Koroğlunun (XVI əsr), Dadaloğlunun bu tipli şerlə
ri çoxdur. Koroğludan bir «koçaklama» örnəyi:

Saz şairlərinin yaradıcılığında əsas yeri lirik şerləri tutsa
da, onlar satirik və yumoristik əsərləri ilə də çıxış etmiş, hər
aşıq zəmanəsindən şikayətini, narazılığını, həyatda gördüyü
nöqsan və qüsurları öz şerlərində əks etdirmişdir. Türkiyə
türklərinin ədəbiyyatında aşıq-şairlərin satirik-yumoristik
şerləri «taşlama» (yəni, daş atmaq, daşa tutmaq, daşla vur
maq, daş tullamaq) adlanır.
Aşıq poeziyasında daşlamalar çoxdur. XVII əsrin ikinci
yarısında yaşayıb-yaradan Kazak Abdal, XIX yüzilliyin saz
şairlərindən Rüxsəti, Sərdari, Dərdli, Bayburtlu Zehni, Seyrani, Talibi və başqaları zəmanələrinin müxtəlif ictimai mə
sələlərini daşlamalarında əməlli-başlı təsvir etmişlər. Bu ba
xımdan Rühsətinin (1856-1899) daşlamaları daha qiymətli
dir. Onun yaradıcılığında sanki dövrünün mənzərəsi veril
mişdir:
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Bir vakte erdi ki, bizim günümüz,
Yiğit belli değil, mert belli değil.
Herkes yarasına derman any or,
Deva belli değil, dert belli değil.
Adalet kalmadı, hep zülüm doldu,
Geçti şu baharın gülleri soldu,
Dünyanın gidişi acayip oldu,
Koyun belli değil, kurt belli değil.
Çarh bozulmuş dünya islah olmuyor,
Ehli fukaranın yüzü gülmüyor,
Ruhsati de dediğini bilmiyor,
Yazı belli değil, hat belli değil.
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adamın haqqında ağı demək məşhur adətlərdən sayılır. Me
yit üzərində ağılar söyləmək indi də mövcuddur və məşhur
ağıçı qadınlara da həmişə rast gəlmək mümkündür. Hər
adam ağı söyləyə bilməz. Bununçün onların təsiredici səsi,
ölən adamın səciyyəsinə uyğun sözlər, ifadələr tapıb, şer
düzmək və onu uca səslə söyləmək bacarığı da olmalıdır.
Bəzi ağıtlar vurulub öldürülən adamın dilindən də söy
lənilir:
Karakoldan çıktım yan basa basa,
Ciğerlerim koptu kan kusa-kusa,
Beni vuran oğlan Konyalı Musa,
Konyak Musa.

Ruhsətinin 5 bəndli şerindən 3 bəndini misal verdiyimiz
daşlama qoşmadır. Səmai biçimində olan daşlamalara baş
lıca oaraq Kazak Abdalda və Dərdlidə rast gəlirik. Kazak
Abdalın səmai tipli daşlamalarında bir qədər kobud ifadələr
işlətdiyindən burada misal verməyi uyğun saymadıq. Dərd
linin saz ilə bağlı daşlamasını, təkrar olmasın deyə, onun
haqqında sonralar bəhs etdiyimiz zaman söhbət açacağıq.
Ağıtlar matəm, yas şerləridir. Ölən adamların yaxşı
əməlləri, xeyirxahlığı dilə gətirilir. Bu şerlərin də tarixi qə
dimlərə gedib çıxır. Əski türklərdə matəm mərasimlərində
oxunan şerlərə «saqu» deyərdilər. Ağıtlaı həmin saquları
xatırladır. Yazılı ədəbiyyatda bunlar «mərsiyə» janrına uy
ğun gəlir. Onu da deyək ki, ağıtlar təkcə qoşma və səmai bi
çimində deyil, xalq poeziyasının başqa janr və şəkillərində,
o cümlədən mani, türkü, dastan tipli şerlərində meydana gə
tirilir. Türkiyənin xalq ədəbiyyatında gənc yaşlarında həya
tını itirən oğlan və qızlarla yanaşı, gəlin köçən qızlarının ay
rılığına dözə bilməyən anaların dilindən söylənilən ağıtlar
da mövcuddur.
Azərbaycan folklorunda da bu cür ağılar çoxdur. Ölən

Türkiyədə aşıq ədəbiyyatının şəkillərindən biri də varsağılar hesab olunur. Şer nəzəriyyəçisi Cəm Dilçinin yaz
dığına görə «Varsağı, güney Anadolu bölgəsində yaşayan
varsak türklərinin özəl bir ezgiyle (melodiya ilə - A.A.A.)
söylədikləri türkülərdən gəlişmiş bir biçimdir». Görkəmli
ədəbiyyat tarixçisi Seyit Kamal Karaalioğlu isə onların
ünvanlarım konkret göstərərək yazır ki, varsağılar türk boy
larından biri olan eyniadlı tayfanın adından götürülmüşdür.
Türkiyədə varsaqlar, əsasən, İçel, Maraş, Elbistan, Çukurova bölgələrində yaşayırlar. Onlar afşarlar kimi, səlcuqluların
zamanında Anadoluya gəlmişlər. Varsağılar həmin tayfanın
özəl bəstəsilə söylənilən şerlərdir.
Səmai ilə yanaşı, varsağı da Azərbaycan şifahi ədəbiyyatındakı gəraylıya uyğun gəlir. Ancaq, səmai həm heca,
həm də əruzla yaradıldığı halda, varsağılar yalnız heca ilə
meydana gətirilir. Fərq yalnız burasındadır ki, varsağılar
«bre», «hey», «hey gidi», «behey» kimi nidalarla başlayır.
Bu qürurlu əda, bir qorxmazlıq, cəsarət rəmzi kimi səslənir.
Bir halda ki, varsağılar səmai tiplidir. Deməli səmaiyə
xas olan özəllikləri də daşımaqdadır. Səkkiz hecalıdır, əsa
sən 3-5 bənddən (bəzi hallarda artıq da ola bilər) ibarətdir.
Varsağıların ən gözəl örnəklərini Qaracaoğlan yarat
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Varsağılar qoşma biçimində, yəni on bir hecah da olur
lar. Ancaq belə varsağıların sayı azdır.
Destanlar. Biz «xalq hekayələri və dastanlar» bölümün
də bir qədər bunlardan danışmışdıq. Əslində dastan Türkiyə
ədəbiyyatında iki anlamda işlədilir. Biri bizim epos, roman,
poema, epopeya dediyimiz iri həcmli tarixi, əfsanəvi, əxlaqi,
dini, inqilabi, habelə siyasi-ictimai olayları ehtiva eləyən
mövzularda yazılan əsərlərdir. Qəhrəmanların başından ke
çən macəralı olaylar fonunda işlənir. Sonralar bəzi macəra
dolu əsərlər yerini romanlara vermişdir.
Qədim türklərin əfsanəvi həyatı ilə bağlı «Oğuz kağan»,
«Ərgənəkon», «Bozqurd», «Köç» və s. əsərlərə də dastan

deyilir. Habelə, müxtəlif xalqların yazılı və şifahi ədəbiyyatındakı «Kalevala», «Ramayana», «tliada», «Şahnamə»,
həmçinin «Dastanı-İmam Əli», «Çingiznamə», «Dastani
Əhməd Hərami», «Atatürk» kimi əsərlər də dastan adlanır.
İkincisi isə biçiminə görə aşıq şerində qoşma özəllikləri
ni özündə birləşdirən əsərlərə dastan deyilir. Dastan ilə qoş
manın qafıyələnmə sistemi və vəzni də uyğun gəlir. Dastan
lar da qoşmalar kimi, əsasən, on bir hecalı olurlar. Qafiyə
sistemi də belədir: a-b-a-b və ya a-b-c-b, ç-ç-ç-b, d-d-d-b və
s. Ancaq fərq burasındadır ki, burada bəndlərin sayı çoxdur.
Hər bənddə dörd misra vardır. Xalq ədəbiyyatında ən uzun
şer növü məhz dastandır. Bəzi dastanların bəndlərinin sayı
yüzdən artıqdır. Şerin sonuncu bəndində müəllif adını və ya
təxəllüsünü çəkir.
Bunlar müəyyən bir zaman çərçivəsində bəlli bir məka
nın dramatik əhvalatlarını göz önündə sərir. O biri dastan
larda ideal bir qəhrəmanın həyatı ətrafında cərəyan eləyən
fövqəladəlik bunlarda yoxdur. Buradakı olaylar və insanlar
daha çox real həyatdan alınır, tarixi mübarizə, təbii fəlakət
lər, savaşlar, insan psixologiyasındakı qəribəliklər, canlı və
cansız aləmin nəzərəçarpan özəllikləri, qələbə və məğlu
biyyətlər, fəlakətlərdən törəmiş faciələr və bu faciələrlə bağlı
yaşanan acı mənzərələr şer biçimində öz əksini tapır.
Bu dastanlar ya qəhrəmanın dilindən, ya da onun ölü
mündən sonra başqa birisi tərəfindən söylənilir, çox vaxt isə
aşıq-şairlərin müşahidə və düşüncəsinin məhsulu kimi mey
dana çıxır. Dastanı söyləyən şəxsin dünyagörüşü, qabiliyyət
və bacarığı, folkloru, xalqın adət və ənənələrini dərindən
bilməsi, dərin həyat anlayışı da, şübhəsiz, burada böyük
önəm daşıyır.
Dastanların bir qismində Balkan ölkələrində, Qafqazda,
rus-türk müharibələrində türklərin başına gələn müsibətli
fəlakətlər dilə gətirilir. «Ahıska dastanı»nda türklərin düş
mən tərəfindən soykırıma məruz qalmaları, qız-gəlinlərin
başına gətirilən fəlakətlər nəql edilir. «Mora dastanı»nda
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mışdır. Ornın qədər varsağı yazan da, demək olar ki, yoxdur.
Qaracaoğlanın ünlü varsağılarmdan biri:
Bre ağalar, bre beyler,
Olmeden bir dem sürelim.
Gözümüze kara torpak
Dolmadan bir dem sürelim.
Aman hey Allahım, aman,
Ne aman bilir, ne zaman,
Ustümüzde çayır çemen,
Bitmeden bir dem sürelim.
Buna felek derler, felek,
Ne aman bilir, ne dilek,
Ahır ömrümüzü helak
Etmeden bir dem sürelim.
Karacaoğlan der canan,
Güzelim sözüme inan,
Bu ayrılık bize heman
Ermeden, bir dem sürelim.
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1821-ci ildə baş verən üsyan nəticəsində yunanların törət
dikləri özbaşınalıqlar bir müftü qızının dilindən söylənilir.
«Qars dastam»nda 1878-ci il türk-rus savaşında işğal edilən
Qars əhalisinin sultandan imdad diləməsi 9 bəndli bu şerin
əsas mövzusunu təşkil edir. «Sevastopol dastanı»nda da ye
nə Krım müharibəsinin acı nəticələri dilə gətirilir. «Ahıska
dastanı»ndan bir-iki bəndini aşağıya köçürürük:
Yine kavuşur ay ile yıldız,
Kavgalar kuruldu üç gece gündüz
Defter ile gitti on iki bin kız
Kızları da esir giden Ahıska.
...On iki bin kız bir kulede buldular,
Altın küpelerin söküp aldılar
Her birisin bir kafire verdiler
Kızları da esir giden Ahıska.
...Issiz kaldı Ahıskanın sazlan,
Esir gitdi gelinleri kızları.
Kör ola Galip Paya gözleri
Bütün halkı esir düşen A hıska.

köçməsinə qədərki ömrünün təsviri - Belə əsərlərə «Vücudnamə» də deyilir), Aşıq Ömərin heyvanlara xas xüsusiyyət
lərindən bəhs eləyən «Hayvan destanı», Levninin atalar sö
zü və məsəllər üzərində qurulmuş dastanı, Kamilinin müxtə
lif sənət, peşə adamlarının həyatını təsvir eləyən «Əsnaf destanı» bu şer növünün ən kamil örnəkləridir.
Aşıq Məstinin satirik-yumoristik 50 bənddən artıq olan
«İnsan destanı»ndan bir neçə bəndi misal verməklə yetinirik:
Kimisi vahdetten sebakın alır,
Mey-i ene 'l-hakla dolar boşalır.
Kimi bir taneye aldanır kalır,
Kimine dü cihan zevki az olur.
Kimi din uğrunda can atar harbe,
Kimisi düşkündür ekıl ile şürbe,
Kimisi ün salar şark ile qarbe
Kimi Koroğlu 'dur, kim Ayvaz olur.
Kimi karıncadır, deve görünür,
Kimi aslan, çakal postun bürünür,
Kimi kırlangıc tek yerde sürünür,
Kimi Cihril ile hem-pervaz olur.

Bəzi dastanlar səmai biçimində də yazılır.
Dastanlar müəyyən bir olayla, rəvayətlə bağlı süjet ətra
fında cərəyan edir. Savaşlar, yanğın, sel, bayram, qələbə,
zəlzələ, epidemiya, quldurluq, banditizm, xəsislik, qorxaqlıq
və başqa təbiət və cəmiyyət hadisələri dastanların mövzusu
ola bilər. Aşıq-şairlərin əxlaqi-didaktik dastanları ilə birlik
də maraqlı satirik-yumoristik dastanları da diqqəti çəkir.
Kayıkçı Kul Mustafanın «Gənc Osman destanı», Talibinin
«Boz öküz», Aşıq Əhmədin «Bosniya savaşı», Səliminin
«Mirasyedi», Sabit Müdaminin «Ərzincan destanı» (Ərzincanda baş verən təbii fəlakət-zəlzələ ilə bağlı), Seyraninin
«Yaş destanı» (insanın ana bətninə düşməsindən qəbr evinə

İndi də xalq poeziyasının divan ədəbiyyatının nümay
əndələrinin təsiri altında əruz vəzniylə yazdıqları bəzi şer
biçimlərinə nəzər salaq. Əvvələn, saz şairlərinin əruzla yaz
dıqları şerlərinin sayı elə də çox deyil. İkincisi, aşıqların
yazdıqları bu tipli şerləri divan şairlərinkilərdən çox-çox zəif
idi.

170

171

Kimisi fil, kimi fil yutan siçan,
Kimi yılan, çıyan, kimi merd, aslan.
Kimi hacer, şecer, kimi, irin, kan,
insan dedikleri, azdan az olur.
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Əruz vəzniylə yazılan şer şəkillərindən biri divandır. Bi
zim ədəbiyatımızda olduğu kimi, aşıqlar bunlara divani də
deyirlər. Lakin divanların, yəni Türkiyə aşıqlarının yazdıq
larının hamısı əruz ölçüsü ilə olduğu halda, Azərbaycan
aşıqlarının divaniləri isə, əsasən heca ilə meydana gətirilir.
Üç və daha artıq bənddən oluşan bizim divanilərin birinci
bəndində birinci, ikinci və dördüncü misralar bir-birilə qafiyələndiyi halda, üçüncü misra sərbəst qalır. Sonrakı bənd
lərdə qafiyələnmə sistemi gəraylı və qoşmada olduğu kimi
davam eləyir.
Türkiyə ədəbiyyatında isə divan (yaxud da divani) əru
zun fa'ilatün fa'ilatün fa'ilatün fa'ilün qəlibi ilə qəzəl, mürəbbe, müxəmməs, müsəddəs, müsəmmət şəklində meydana gə
tirilən şerlərə deyilir. Divanların hər misrası on beş hecahdır,
bunlar saz şairləri tərəfindən xüsusi bir aşıq havası ilə oxu
nurlar. Qəzəl formasında olan divanların hər bir misrasın
dan sonra fa'ilatün fa'ilün vəznində «ziyadə» adlı artırmalar
əlavə edərək «ayaqlı divan», «yedəkli divan», «miistəzadlı
divan» deyilən şer şəkilləri də olur. Aşıqlar divanları çox
zaman heca vəzniylə oxuyurlar.
Divanlar klassik yazılı ədəbiyyatdakı janrlardan fərq
lənmədikləri üçün daha bunlardan misallar verməyə ehtiyac
qalmır. Ancaq mürəbbe biçimindəki divanlar bizim aşıqla
rın divanilərinə bənzədiyindən aşıq Gövhərinin bir şerindən
iki başdakı bəndi örnək olaraq burada verməyi gərəkli sayı
rıq:
Şerh edip raz-ı derunum ol cenana söylesem,
Payine yüzümü sürsem, bi-bahane söylesem,
Katre-i eşkim dökülse dane done söylesem,
Çektiğim her türlü gamdan bir nişane söylesem.

Göründüyü kimi, divanların dördlük şəklində olanları
nın qafiyələnmə sistemi qoşmadakına uyğundur. Birinci
bənd müxtəlif (a-b-a-b, a-a-b-a-, a-a-a-a) olsa da, qalan
bəndlər isə c-c-c-a, ç-ç-ç-a, d-d-d-a və s.
Əruz ölçüsü ilə yazılan «səlis» (rəvan, axıcı), «kalendəri»
(qələndər - dərviş, həqiqət axtaran filosof, dərbədər), «satranc» (yaxud da şatranc -- şahmat anlamındadır) aşıq şer
biçimləri də divan ədəbiyyatındakı qəzəl, mürəbbe, müxəm
məs, müsəddəslərdən o qədər də fərqlənmədiklərindən bun
lar haqqında da söhbət açmağı artıq hesab edirik. «Divan»
(ya da «divani») haqqında söylənilənləri bunlara da aid et
mək olar. Sadəcə, bunların hər biri əruzun müxtəlif qəliblə
rində meydana gətirilirlər.
Ümumiyyətlə, aşıq şerinin şəkilləri çoxdur. Bir sıra
araşdırıcılar səksəndən artıq şer şəkillərinin olduğunu yazır
lar. Bunların hamısından söhbət açmaq, əlbəttə ki, mümkün
deyil və buna ehtiyac da yoxdur. Aşıq ədəbiyyatının və
ümumiyyətlə ədəbiyyatın yaradıcı sənətkardan böyük usta
lıq, qabiliyyət tələb eləyən, formaca eyni, məzmunca isə
müxtəlif cinaslı rədif və qafiyələrdən meydana gətirilən
təcnislərindən, habelə vücudnamə, ustadnamə, deyişmə və
digər şer şəkillərindən də danışmaq olardı. Ancaq buna im
kan yoxdur.
Görkəmli saz-söz ustaları

Tutalım berı söylemişim ol peri mazurdur,
Tifl-i nev-res hal-i dilden hilmemek meşhurdur,
Bilse de bi-merhamettir hüsnüne mağrurdur,
Bana rahm etmez o kafir müslümana söylesin.

Xalq şerinin gələnəklərini parlaq surətdə davam etdirən
aşıq-şairlərin müxtəlif dövrlərdə görkəmli nümayəndələri
yetişmişdir. Onların yaratdıqları sənət inciləri türk poetik
sərvətinin məzmunca dərinləşməsinə xidmət etmişdir. Aşıqşairlərin bədii irsi yaşadıqları dövrün ictimai-siyasi mənzərə
sini əks etdirməklə yanaşı gözəllik, sevgi, ilqar, vəfa anlayış
larına yeni çalarlar qatmışdır. Söyləmə tərzi, fikri ifadə etmə
vasitəsi, dönə-dönə işlənmiş və cilalanmış poetik forma və
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məzmun sanbalbğı onların əsərlərini xalqa doğmalaşdırmışdır.
Aşıq geniş xalq kütlələrinin ən sevimli nəğməkarları
olubdur. Çünki xalqın istəklərini, həyəcan və diləklərini gö
zəl biçimdə, parlaq surətdə əks etdirir. O, həmişə kütlənin
ən gur, sıx yaşayış məskənlərində çıxış edir, xalqın yaşam
uğrunda mübarizəsi də onların yaradıcılığı üçün qaynaq
olubdur. Xalqın sevinci ilə sevinən və kədəri ilə kədərlənən
bu el sənətkarları bütün zamanlarda geniş kütlə arasında
dərin rəğbət qazanıb, böyük ehtirama malik olublar.
Özəlliklə, orta çağlarda xalq «şair» olaraq məhz aşıqları
tanıyırdılar. Çünki, aşıqlar onların anladığı dildə əsərlərini
yazır, sazla, sözlə onları əyləndirirdilər. Dar günlərində də
öz ağlı, təcrübəsi, hazırcavablığı ilə onlara yol göstərirdilər.
Hər yerdə də düzgünlük, ədalət, xeyirxahlıq, insaf, mərhə
mət təlqin edir, yüksək insani keyfiyyətləri aşılamağa çalı
şırdılar.
Türkiyədə aşıq şerini təkkə-təriqət poeziyasından həm
də ona görə ayırırlar ki, aşıq yaradıcılığında təsvir edilən
sevgi həyatidir, gerçək sevgidir. Təsəvvüf eşqi ilə gerçək eşq
arasındakı fərq bəllidir. Birincisi tanrı sevgisi, ilahi eşqdirsə,
ikincisi həyati, real, insani məhəbbətdir. Aşıqların şerlərində
təsvir edilən gözəl qadın və qızlar, müxtəlif insanlar onların
ətrafında gəzib-dolaşanlardır. Bunları bəzən öz adları ilə
belə əsərlərində adlandırır, tərifləyir, onlara ürək sözlərini
çatdırırlar. Anadolu türklərinin aşıq poeziyasını təkkə-təri
qət poeziyasından ayırmalarının bir səbəbi də məhz bunun
la bağlıdır. Aşıq poeziyasına onlar həm də «din dışı ədə
biyyat» (din ilə əlaqəsi olmayan ədəbiyyat, dünyəvi ədəbiy
yat) deyirlər.
Təsəvvüf və divan ədəbiyyatından fərqli olaraq aşıq tər
zində əsərlərin meydana gətirilməsi XVI yüzillikdən başlayır.
Biz dini-təsəvvüfı xalq ədəbiyyatından yuxarıda söhbət aç
mışıq. Aşıq ədəbiyyatı artıq dini-təriqət mövzularından kə
nar bir ədəbiyyat idi. Əsərlərinin həm məzmunu, həm də
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müəyyən qədər biçimi baxımından XVI əsr aşıqları özlərin
dən öncəki və özlərilə çağdaş olan təsəvvüfi xalq şairlərin
dən fərqlənirdilər. Bu dövrün aşıqlarında gələnəksəl sevgi
şerlərilə yanaşı, yaşadıqları çağın önəmli olaylarına da onla
rın münasibətini görmək olardı. XVI yüzillikdə bir xeyli aşıq
yazıb-yaratmışdır. Bunlardan bəzi tanınmışlarmın adlarını
çəkmək olar: Ozan, Qul Məhməd, Baxşı, Öksüz Dədə, Ko
roğlu, Çırpanlı, Armudlu, Qul Çulxa, Oğuz Əli, Xəyali və s.
Aşıq ədəbiyyatı qədim və zəngin bir irsin davamçısıdır.
Həmçinin aşıq yaradıcılığının inkişafında Türkiyə ədəbiyya
tı tarixinə ölməz sənətkarlar verən təkkə-təsəvvüf xalq ədə
biyyatının da rolu olduğunu özəlliklə bildirmək gərəkdir.
Təsəvvüf xalq ədəbiyyatının nümayəndələrinə şair, bunlara
isə aşıq deyilsə də, ancaq bəzən onları bir-birindən ayırmaq
çətin olur. Özəlliklə də şerlərinin ölçüsünə və biçiminə görə
yaxınlıq daha çoxdur. Aşıq yaradıcılığı geniş xalq kütlələri
nə daha yaxındır. Lakin divan ədəbiyyatı ilə aşıq yaradıcı
lığı bir-birindən çox fərqlənirdi.
XVII əsrin sonlarında və özəlliklə də XVIII yüzillikdə
xalq və divan ədəbiyyatları arasında yaxınlaşma, bir-birinə
meyl etmə hallan özünü göstərir. XVIII əsrin Əhməd Nədim
və Şeyx Qalib kimi böyük şairləri belə, az da olsa hcca vəz
nində şerlər yazdılar. Aşıq poeziyasının da Gövhəri, Ömər,
Bayburtlu Zehni, Seyrani, Dərdli və başqa nümayəndələri
klassik formalı əsərlərini yaratdılar.
XVII yüzillikdə aşıqların sayı bir qədər də çoxalır. Bu
əsrdə çox ünlü aşıqlar yetişir. Quloğlu, Qazaq Abdal, Aşıq
Həsən, Türabi, Aşıq Mustafa, Katibi, Gədayi, Qayıqçı Qul
Mustafa, Qaracaoğlan, Öksüz Aşıq, Şah Bəndə, Aşıq İs
mayıl, Ərcişli Əmrah, Aşıq Ömər, Kəşfi, Bənli Əli, Təslim
Abdal kimi görkəmli saz şairləri yaşayıb-yaratmışlar.
Əslində bunların bəziləri, məsələn, Aşıq Ömər bir az da
XVIII yüzillikdə yaşamışdır (1707-ci ildə ölmüşdür). XVIII
əsrdə aşıq ədəbiyyatı öz inkişafını davam etdirsə də, ancaq
bu yüzillikdə çox ünlü nümayəndələri (əgər yaşam tarixi
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mübahisəli olan Aşıq Gövhərini nəzərə almasaq), demək
olar ki, az idi. Bunlardan Əli, Qabasaqqal Məhməd, Xocaoğlu, Qara Həmzə kimi bir qədər tanınmışların adını çək
mək mümkündür.
Başqa dövrlərdə olduğu kimi, XIX yüzillikdə də aşıq
poeziyasının başlıca mövzusunu sevgi lirikası təşkil edir.
Burada təsvir və tərənnüm edilən sevgi gerçək, insani və
həyati sevgidir. Aşıqların şerləri iştirak etdikləri məclisdə,
gündəlik həyatda gördükləri el gözəllərinə, real insanlara
həsr edilmişdir. Bununla yanaşı, aşıq yaradıcılığında güclü
məhəbbət motivlərilə birlikdə ictimai bərabərsizlik, ədalət
sizlik, özbaşınalıq, dövlət məmurlarının vəzifələrindən suiistifadə etmələri və başqa bu kimi yaramazlıqlar da öz əksi
ni tapmışdır.
XIX əsr aşıq ədəbiyyatında, yuxarıda da qeyd etdiyimiz
kimi, artıq divan poeziyasının və təsəvvüfı xalq şerinin güclü
təsiri yenidən özünü göstərməyə başlayır. Bu yüzillikdə ya
zıb yaradan Aşıq Əli, Süruri, Fiqani, Cövri, Səbri, Bəzmi,
Sümmani, Zülali, Mühibbi, Kamali, Tifli, Camali, Dəli Bo
ran, Sərdari kimi aşıqların içərisində Dərdli, Bayburtlu
Zehni, Əmrah, Rüxsəti, Dadaloğlu, Seyrani ən məşhurları
idi.
Bilindiyi kimi, XIX yüzilliyin ikinci yarısından Türkiyə
ədəbiyyatı da dünyada gedən yeni ədəbi prosesə qoşuldu.
Ədəbiyyatda yeni ədəbi janrlar yaranmağa başladı. Bu hal
aşıq yaradıcılığına da təsirsiz qalmadı. Aşıq poeziyasında
ictimai motivlər mühüm yer tutmaqdaydı. XX yüzillikdə
dünyada baş verən böyük hadisələr aşıq şerində ictimai-si
yasi mövzuların daha da çoxalmasına səbəb oldu. Aşıqlar
əsərlərində bəşəriyyəti düşündürən çox vacib məsələlərə
qanlı müharibələrə, ictimai bərabərsizliyə, sosial ayrı-seç
kiliyə, xurafata, cahilliyə qarşı barışmaz mövqe tutmuş və
bütün bunlara öz münasibətini bildirmişlər. Onların yara
dıcılığında sülh, əmin-amanlıq uğrunda mübarizə də önəmli
yer tutmuşdur.
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Cumhuriyət dövrünün belə görkəmli nümayəndələrin
dən Aşıq Veysəl Şatıroğlu, Aşıq Ehsani, Əli İzzət Özqan,
Məhzuni, Aşıq Şah Turna, Çıldırlı Şənlik, Kağızmanlı Hifzi,
Hüseyn Çıraqman, Aşıq Zamani, Reyhani, Talibi, Aşıq
Fərmani və bir sıra digərlərinin adlarını çəkmək olar. Bun
lardan ikisi haqda bir neçə kəlmə söyləməyi gərəkli sayırıq.
Aşıq Ehsani Türkiyədə «Devrimçi Ozanlar» (inqilabçı
şairlər) adlanan bir məktəb, yaxud da qrupun başçısıdır.
«Bu məktəbin başlıca məqsədi-imperializma, müstəmləkəçi
liyə, ictimai bərabərsizliyə qarşı amansız olmaq, sülh
uğrunda, bəşəriyyətin işıqlı gələcəyi uğrunda mübarizə
aparmaqdır» [6, 58].
Aşıq Ehsani 1930-cu ildə Diyarbəkirdə anadan olsa da,
onun atası Güney Azərbaycan türklərindən olub, azadlıq
hərəkatının üzvü olduğundan Rza şah istibdadı zamanı tə
qiblərdən qaçaraq Türkiyəyə gəlmiş və burada kənd ağala
rının özbaşınalıqlarının qurbanı olmuşdur. Gənc yaşların
dan şer qoşmağa, saz çalıb-oxumağa, ölkənin kənd və qəsə
bələrini gəzib-dolaşmağa üz tutdu. İctimai məsələlərə qarış
dığı üçün həbsə atıldı, kasıbların, kimsəsizlərin haqqını
müdafiə etdi. Heç kimdən, heç nədən çəkinmədən sözünü və
sazını silah kimi işlətməyi bacardı. Türkiyə Fəhlə Partiyası
nın üzvü oldu (1966).
Öncə aşiqanə lirik şerlər və sevgi dastanları yaradan
Aşıq ETısani, sonralar ictimai məsələlərə daha çox önəm ver
məyi qarşısına məqsəd qoydu. Hələ sovetlər dönəmində öz
kitablarını şəxsən Azərbaycan EA-nın kitabxanasına gön
dərirdi. Onun «Ağalı dünya» (1964), «Yazacağım» (1966),
«Bakalım hələ» (1967), «Bak tarlanın daşına» (1974), «Vur
ağanın başına» (1975) və s. şer kitabları çap olunmuşdur.
Onun özü haqqında da bir sıra kitablar yazılmışdır. Öz şəxsi
həyatından bəhs edən «Aşıq Ehsani və Güllüşah» dastanı da
maraqlıdır.
Haqqında danışmaq istiədiyimiz ikinci aşıq qadındır.
1951-ci ildə Sivasın Qaynarca kəndində kasıb bir ailədə
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dünyaya gələn Aşıq Şah Turna da Aşıq Veysəl kimi çiçək
xəstəliyindən üç yaşında gözlərinin nurunu itirən bir aşıqdır.
Uşaqlıq çağlarından saz çalmağa, söz qoşmağa başlayan bu
qızcığaz çox keçmir ki, dinləyicilərin dərin rəğbətini qazanır.
Anasının köməkliyi ilə ətraf şəhər və kəndləri gəzərək öz li
rik şerlərini oxuyur, dastanlar söyləyir. Bəzən onun konsert
lərinə o qədər çox adam yığılır ki, məcbur olub bu konsert
ləri stadionlarda keçirməli olurlar.
Aşıq Şah Turna da Aşıq Ehsani kimi yaradıcılığında
ictimai məsələlərə daha çox meyl eləyir. Göründüyü kimi,
XX yüzillikdə artıq görkəmli qadın aşıqlar da yetişir. Onlar
məhəbbət lirikası ilə yanaşı, əsərlərində ictimai-siyasi motiv
ləri qoyub həll etməyə çalışır, qorxmadan, çəkinmədən öz
sözlərini də açıq söyləyirlər.
Əlbəttə, XX yüzillikdə yetişmiş ən böyük aşıq Veysəl
Şatıroğludur. Onun haqqında ayrıca danışacağıq.

Ferhad Paşa ilimize geldi hay,
Yenemedim, yavrucağım aldı hay,
Hasretimiz kiyamete kaldı hay,
İmirzamı hoşca tutun, ağalar.
A kar gözlerinden kan de yaşum,
Dün ü gün hasretlik çekmedir işim,
Нет ehlim ayalım, oğlum, yoldaşım,
Şunları da hoşça tutun, ağalar.

İki bəndini yuxarıda verdiyimiz bu şerdən tarixi olayla
rın iştirakçıları ilə yanaşı, ata qəlbinin iztirablarım da duy
mamaq mümkün deyil. Ata düşməninə də övladı ilə yaxşı
rəftar etmələrini söyləyir və hələ üstəlik «Bizden selam olsun
Osman oğluna» deyir. «Fəqət ədəbi baxımdan əsl qiymətli
tərəf bu şerdə sənətkarın hadisələrə qarşı aldığı münasibət
dədir. Görülür ki, bir yeniçəri saz şairi sifətiylə bu olay onu
bir savaş müvəffəqiyyəti olaraq əlaqədar eləmir. Şair bu ha
disədə
digər mədhiyyəçi şairlər kimi qılınc zəfəri axtarmır.
Öksüz Dədə
İnsani düşüncəsilə Öksüz Dədə müharibədə mənəvi aşınma,
XVI
yüzilliyin ən görkəmli saz şairlərindən olan Öksüz bəşəri bir iztirab görür. İran şahı Osmanlı dövləti üçün
düşməndir. Öksüz Dədə ordu şairidir. Bunun müqabilində
Dədə yeniçərilərlə bağlı bir aşıqdır. Onun əsl adının Əli ol
şair onun şəxsində məğlub olan bir atanı görür və bu qəribə
duğu göstərilir. Bu saz şairinin doğum və ölüm tarixləri də
atanın
fəryadını qəlbində yaşadaraq, onun dilindən dərin
qiq bilinməsə də, Türkiyənin Avropa hissəsindəki Rumelidə.
bir hüznlə savaşda «bəylərə armağan» gedən «gülü» üçün
Dunay çayı sahillərindəki bölgələrdə yaşadığı qeyd olun
həsrətlə inləyir:
maqdadır. Çox zaman XVII əsr aşıqlarından Öksüz Aşıqla
qarışıq salınmışdır. Şerləri Öksüz Aşıqııı adına çıxılmışdır.
Yedi yıldır hen hu derdi çekerim,
Yeniçəri ocağında yetişdiyi üçün, görünür, «Dədə» adını
Zehım
oldum, dört yanıma hakarım.
da ona görə almışdır. Onu ən çox məşhurlaşdıran OsmaniıIran müharibələri zamanı əsir düşən və 1590-cı ildə İstanbu
Öksüz Dədənin bu insanpərvərliyi onun təbiətindən ar
la girov olaraq gətirilən İran şahzadəsi Heydər Mirzə ilə
tıq
yeniçəri
mühitində olmasından, ardı-arası kəsilməyən
bağlı yazdığı qoşmalardır. 1577-1590-cı illər arasında aparı
soyğunçu
savaşların
doğurduğu böyük fəlakət və iztirabları
lan bu savaşların iştirakçısı olduğu bilinən Öksüz Dədənin
öz gözüylo görüb, onun faciəsini bilavasitə yaşamasından
qoşmalarının biri İran hökmdarı Birinci Şah Abbasın dilin
irəli gəlməkdədir» [17, 56].
dən söylənilir:
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Ümumiyyətlə, Öksüz Dədənin yaradıcılığında savaş
mövzusu geniş yer tutur. Saz şairinin orduda xidmət eləməsi,
müharibələrdə baş verənləri gözlərilə görməsi bəzən başqa
şerlərində də bu mövzu ilə bağlı məsələlərə gəlib çıxmasına
nədən olmuşdur. Məsələn, Dunay çayı haqqında yazdığı bir
qoşmasında bu çaym gözəlliyini, onun ətrafındakı səfalı yer
ləri, mənzərələri tərənnüm etməklə yanaşı, müəyyən zaman
larda savaşların bu yerlərə fəlakətlər gətirdiyini, bu gözəl
mənzərələrin insan cəsədlərilə dolu olduğunu da şerin aşa
ğıdakı bəndində göstərmişdir:
Kimse bilmez anun kandedür başı,
Dalğalanır gelür yeğindir cüşu,
Eksik değil yaylasının savaşı,
Leş ile doludur gölü Типа ’nın.
Öksüz Dədə yaradıcılığında eşq, ayrılıq, qürbət motivlə
ri də güclüdür. Saz şairinin qoşmalarında insan duyğuları ilə
təbiət gözəlliklərinin qarşılaşdırılması məharətlə verilir.
Aşığın «üstünə» rədifli gözəlləməsində «badi-səba»dan da,
«ərəb atı»ndan da, «qumru» quşlarından da söhbət açması
məhz sevgilisinin təravətliliyilə bağlamağından irəli gəlmək
dədir. Şerin iki bəndini nəzərdən keçirək:
Deli gönül yöğrük Arap atlıdır,
Aşıkın yureği yedi katlulır,
Nice sevmeyeyim, dili tatlıdır,
Lebi şeker ezer ballar üstüne.
Yalan olmaz aşıkların sözünde,
Arzumanım kaldı ala gözünde,
Kimi gerdanında kimi yüzünde,
Dizilmiş benleri eller üstüne.
Öksüz Dədə yaradıcılığında təcnislarə də rast gəlirik.
Onun təcnisləri də öz bədiiliyi, ifadə və sözlərin yerli-yerində
işlədilməsi diqqəti çəkir.
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Bu qarib gönlümün nesin sorarsm?
Her dem yar elinden yaralı sine.
Yar merhem etmezse onulmaz yaram,
Ölür de giderim yaralı sin "e.
Buradakı birinci «sine» ürək, qəlb, sinə, ikinci «sin’e»
isə qəbir, məzar anlamında işlənmişdir.
Öksüz Dədə XVI yüzilliyin Türkiyə aşıqları içərisində
ən ünlüsüdür.
Qaracaoğlan

Türkiyə aşıq ədəbiyyatının ən ünlü, ən güclü şairlərin
dən Qaracaoğlanm həyatı və yaradıcılığı haqqında çox ya
zılmışdır. Hələ aşığın öz sağhğındakı cünglərdə, xatirə dəf
tərlərində, müxtəlif məcmuələrdə, dastanlarda onun haq
qında bilgilərə və şerlərinə rast gəlmək olardı. Onun irsinin
toplanması, nəşri və öyrənilməsi sahəsində çox işlər görü
lmüşdür. Aşığın həyatı və yaradıcılığı ilə ilgili ilk elmitədqiqat işləri keçən yüzilliyin öncələrindən başlamışdır. Bu
sahədə ilk yazı yazanlardan Əli Rza Yalkımn, İshaq Refetin,
Sadəddin Nüzhət Ərqunun, Əhməd Qüdsi Təcərin xidmət
ləri böyükdür. Sonralar isə bu böyük el sənətkarı daha çox
diqqəti cəlb eləmiş və onun haqqında xeyli dərəcədə işlər gö
rülmüşdür. Qaracaoğlanm yaradıcılığını öyrənmək, əsərləri
ni toplayıb çap eləmək sahəsində Məhməd Fuad Köprülünün, Cahid Öztellinin, Sadəddin Nüzhət Ərqunun, Növzad Yesirgilin, Mustafa Nəcati Karaərin, Müjgan Cunburun, Tahir Qüdsi Makalın və başqalarının xidmətləri diqqə
təlayiqdir. Onlar Qaracaoğlanm bədii irsi haqqında dəyərli
fikirlər söyləmiş, aşığın Türkiyə xalq ədəbiyyatındakı yeri,
əhəmiyyətinə dair maraqlı fikirlər ortaya atmışlar.
Qaracaoğlan irsinin tədqiqi sahəsində Türkiyədən kə
narda da müəyyən işlər görülmüşdür. Bolqarıstanlı türk ali181
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mi Rza Mollov keçən əsrin əllinci illərində bu aşıq haqqında
məqalələr yazmışdır. Azərbaycanda X.Quliyeva-Qafqazlı
«Qaracaoğlamn həyatı və yaradıcılığı» mövzusunda nami
zədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, 1985-ci ildə isə «Qaracaoğlan» kitabını nəşr etdirmişdir. Rəfıq Zəka Xəndanın,
Qara Namazovun aşıqla bağlı məqalələri çap olunmuşdur.
Qaracaoğlamn Azərbaycanda əsərləri nəşr edilmiş, şerlərinə
musiqi bəstələnmişdir. Onun əsərləri azərbaycanlı oxucular
tərəfindən sevilə-sevilə oxunur və əzbər söylənilir.
Xalq ədəbiyyatımn bir sıra başqa nümayəndələri kimi,
Qaracaoğlamn da öz keçmişi, yəni tərcümeyi-halı ilə bağlı
qaranlıq məqamlar çoxdur və bəziləri hələ də dəqiqləşdiril
məmiş qalır. Onun harada, nə zaman anadan olduğu və ha
rada, nə zaman öldüyü haqqında, «Qaracaoğlan» imzası ilə
ortada olan əsərlərin hamısının ona aid olub-olmaması ilə
bağlı müxtəlif düşüncələrin gəzib-dolaşmasına dair mübahi
sələr, mülahizələr davam etməkdədir.
Uzun müddət aparılan elmi araşdırmalar sonucunda
hələlik onun təxminən 1606-cı ildə Adana vilayətinin Bağça
qəzasının Farsak kəndində tanınmış Sailoğulları nəslində
dünyaya göz açdığını söyləmək olar. Bununla birlikdə, bəzi
mütəxəssislər onun Anadolunun şərq tərəflərində, özəlliklə
də Ərzurumda anadan olmasını israr edirlər. Onun əsl adı
Həsən, atasının adı isə Qara İlyasdır. Türkmən tayfaları içə
risində böyüyüb yetişmişdir.
Qaracaoğlamn ömrü demək olar ki, səyahətdə keçmiş
dir. O, sazını götürüb diyar-diyar gəzmiş, Ankara, Aydın,
Maraş, Tokat, Konya, Niydə, Qaraman, Diyarbəkir, Mardin, Urfa, Hələb, Adana, Şam kimi şəhərlərdə olmuş. Bal
kan yarımadasında, Suriyada, Trablisda, Misirdə gəzib-do
laşmışdır. Elə buna görə də aşıq-şair Qaracaoğlan haqqında
müxtəlif məzmunlu rəvayətlər, macəralar dillərə düşmüşdür.
Qaracaoğlamn təxminən 1679-cu, yaxud da 1689-cu il
də öldüyünü yazırlar. Qəbri İçel vilayətinin Mut qəzasının
Çukur kəndində nişanlısı Qaracaqızm qəbrinin yanındakı

Qaracatəpədə - Qaracaoğlan təpəsindədir.
Əlbəttə, Qaracaoğlan kimi böyük bir sənətkarın hansı
vilayətdə, qəzada, kənddə, şəhərdə anadan olmasının və ya
ölməsinin, habelə nə zaman yaşamasının dəqiqliyi ilə bəlli
olmasının bəlkə də o qədər dərin önəmi yoxdur. Ancaq hər
halda hər şey dəqiqlik tələb eləyir. Bu dəqiqlik ortaya çı
xanda daha yaxşı olur.
Adətən, böyük şəxsiyyətlərin vətəni olmur. Onlar bütün
zamanlar üçün və hər insan oğlu üçün əzizdir. Hamı onları
özününkü sayır. Xüsusilə də həmin böyük şəxsiyyət eyni mil
lətin böyük oğludursa, Yunus Əmrə kimi, Füzuli kimi. Qa
racaoğlan da türk millətinin qəlbində özünə böyük taxt
qurmuşdur. Bu millətin şad günündə də, bəd günündə də
onunla olmuş, sevincli günlərində onu güldürmüş, gəmginli
günlərində ağlatmışdır. Bax, məhz buna görə Anadolunun
hər bir insanı, hər bir şəhəri, kəndi onu özününkü saymış,
özününküləşdirməyə çalışmışdır. Qaracaoğlan onu anlayan,
başa düşən hər bir türkün, hər kəsindir.
Aşıq Qaracaoğlan zəngin bir irs qoyub getmişdir. Onun
beş yüzdən artıq şeri gəlib bizə çatmışdır. Cahit Öztcllinin
tərtib etdiyi kitabda onun 480, Mustafa Nəcati Karaərin
hazırlayıb nəşr etdiyi kitabda isə aşığın 462 şeri verilmişdir.
Tədqiqatçıların müəyyənləşdirdiyinə görə Qaracaoğlamn
şerlərinin çoxunu qoşmalar təşkil edir. Bunların sayı təxmi
nən 320-dən çoxdur. Doxsana qədər səmaisi vardır.
Əsərlərindən görürük ki, saz şairi Qaracaoğlan bir el
sənətkarı, xalqının qəmini, dərdini çəkən bir el məsləhətçisi
kimi, yaşadığı dövrün, sosial həyatın hər bir sahəsinə diqqət
yetirmiş, müşahidələri sonucunda bunlara gərəkli dərəcədə
öz münasibətini bildirmişdir. Aşığın lirikasında həyatdan,
dövrandan şikayət, ölkənin pərişan halından, mənəvi və
maddi çətinliklərdən doğan kədər hissləri, bədbinlik, ümid
sizlik duyulur. Şair-aşığın bu kədəri onun fərdi kədəri deyil,
özü demişkən «cümlə aləm»in dərdidir:
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Çıktım yücesine seyran eyledim,
Dost ile gezdiyim çöller perişan.
Bir başıma olsam gam çekmez idim,
Bir ben değil, cümle alem perişan.
Başı pare pare dumanlı dağlar,
Hastanın ha/inden ne bilir sağlar.
Bozulmuş siyeci virane bağlar
Bülbülün konduğu giiller perişan...
Aşıq həyatdakı özbaşınalıqları, rüşvətxorluğu, ədalət
sizlikləri gördükdə dözmürdü. Fırıldaqla, hiylə ilə baş girləyənləri, hətta ruhanilərin tamahkarlığını heyrətlə qarşı
layırdı.
Ustalar yapım tersine yapar,
Ecnaflar işine hileler katar,
Zamane kadısı altına tapar,
Doğru hak şerait sürülmez oldu.
Şimdiki beylerin sazı çalınmaz,
Az rüşvet versem o da alınmaz.
Boynumuza farzdır beş vakit namaz,
Tanrının namazı kılınmaz oldu.
Qaracaoğlan dövrünün bir sıra siyasi-ictimai olaylarına
da biganə qalmamış, yeri gəldikcə insan təlafatına, saysızhesabsız adamların bədbəxtliyinə, göz yaşlan axıtmasına
səbəb olan ədalətsiz müharibələri də bəzi əsərlərində pislə
mişdir.
Qaracaoğlanın lirikası öz səmimiliyi, emosionallığı, təsirliliyi, ecazkarlığı ilə başqa aşıqlarınkından seçilir. O, hər
şeydən öncə həyat aşiqi, füsunkar təbiət heyranı, sədaqətli
vətən vurğunudur. Vətəninin zəngin təbiəti öz gözəlliyi və
əzəməti ilə aşığı valeh etmişdir. Vətənin uca dağları, yam
yaşıl düzləri, sərin bulaqları, al-əlvan çiçəkləri, mer-meyvəli
bağ-bağçaları, laləli yamacları, ilan kimi qıvrılıb axan çay
ları şair-aşığa ilham vermiş, onun incə, kövrək qəlbini riqqə
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tə gətirmişdir. Aşığın dörd «dağlar» rədifli qoşmalarının hər
birində füsunkar təbiət lövhələrinin bənzərsiz mənzərələri ilə
tanış oluruq.
Saz şairi qürbət elləri hansı məqsədlə olur-olsun gəzibdolaşdıqca, doğma yurd-yuvasını yaddan çıxara bilmir. Və
tən həsrətilə yaşayıb-yaradır. Belə zamanlarda aşıq üzünü
qürbətdəki dağlara yaxud da havada «qatar-qatar olmuş
gələn durnalar»a tutub Vətənin halından xəbərdar olmağa
çalışır. Qürbət diyarlarda heç bir kimsəsi olmadığından şi
kayətlənən aşıq oralarda ölməyini heç arzulamır.
Gittim qurbe t ele geri gelinmez,
Kim ölüp te kim kaldığı bilinmez,
Ölsem qurbet elde gözüm yumulmaz,
Anam atam bir ağlarım yok benim.
- deyən aşıq, əgər işdir, vətəndən uzaqlarda-qürbətdə ölərsə
həsrətdən gözləri də yumulmayıb açıq qalacaqdır. Aşığın
qürbətdə cənazəsi üstündə bir ağlayanı da olmayacaqdır.
Qaracaoğlanın vətən həsrəti, yurd sevgisi, qürbət acısı, yad
ellərdəki kimsəsizlikdən şikayət motivləri ilə dolu olan şerlə
ri çoxdur.
Qaracaoğlanın əxlaqi-tərbiyəvi fikirlər aşılayan şerləri
də çox diqqətəlayiqdir. Aşığın bu məzmunda olan şerlərində
xeyirxahlıq, sədaqət, dostluq, mərdlik, düzlük, vəla, etibar
və s. kimi yüksək insani keyfiyyətlər nəsihət, öyüd vermə
yolu ilə təbliğ və təlqin edilir, müxənnotlik, namərdlik, xə
bislik, lovğalıq, gəvəzəlik, mərifətsizlik, ədalətsizlik və s. in
sanda ikrah hissi oyadan hallar pislənilir, kəskin tənqid
olunur.
Yoldaş olma yolun bilmez yolsuza
Komşu olma sözün bilmez densize
Meyil verme edepsize arsıza
Akibet ırzına hile ge tirir.
deyən aşıq başqa bir şerində isə xalqın malını talayanları,
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haram yol ilə dolananları axirət dünyası ilə qorxudaraq düz
yola çəkmək istəyirdi. Onun fikrincə «Sultan Süleymana
qalmayan dünya» heç kimə qalmayacaqdır. Ona görə də,
əgər yaxşılıq eləyə bilmirsənsə, onda pislik eləməyə də can
atma, deyir. Çünki, elin, xalqın malını yeyən bu dünyada
olmasa da, o biri dünyada cavab verməlidir. İctimai ədalət
gec-tez öz yerini tutmalıdır. Aşıq bu inamını aşağıdakı bən
ddə belə dilə gətirirdi:
Bu dünyada adam oğluyam dersin,
Helali haramı durmayıp yersin,
Yeme el malını er geç verirsin,
Iğneden 'ıpliğe sorulur bir gün.
Qaracaoğlan real, gerçək həyatı hər şeydən üstün tutur.
Onun poeziyası özündən öncəki təsəvvüfı xalq şerindən
məhz bu cəhəti ilə fərqlənir və ən çox insan yaşamı ilə bağlı
dır. Təriqət şeri, təsəvvüf fəlsəfəsi onu özünə cəlb eləmir.
«Yunus Əmrə üçün «o biri dünya» və «Tanrı sevgisi» nədir
sə, Qaracaoğlan üçün da «bu dünya» və «insan sevgisi» odur.
İçərisindən çıxdığı türkmən oymaqlarının gələnək və görənəklərinə, yaşayış tərzinə çox möhkəm bağlı olan aşıq şerlə
rində bunları əks etdirmişdir. Örnək olaraq, yayla köçlərini,
toy-düyünləri, geyim tərzini, at yarışlarını və s. göstərmək
olar [21,43-44].
O, xalqın zövqünü, qəlbinin döyüntülərini duyur, hiss
edir. Onların beyinlərinə yox, ürəklərinə müraciət edir, kö
nüllərini riqqətə gətirir, qəlblərini tərpədir, yerindən oynadır.
Qaracaoğlanın qoşmalarında, eləcə də səmai və digər
şerlərində əsas mövzu sevgidir. O, bu eşqini dilə gətirdikdə,
əslində gerçək və həqiqi insan məhəbbətini nəzərdə tuturdu.
Onun qəlbində, demək olar ki, ilahi eşqə heç yer yoxdur.
Gördüyü hər gözələ, qarşılaşdığı hər bir dilbərə könüldən
vurulur və hamısı ilə mehribandır, Anadolu türklərinin
ləhcəsilə desək «sənli bənli»dir.
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Sabalıtan uğradım ben bir güzele
Var git, hey vefasız kul dedi bana.
Celladın olurum kıyarım sana
Var bunu böylece bil dedi bana.
Ufacık taşınan kule yapılmaz,
Karanlık gecede yare bakılmaz,
Var git oğlan, var git elim dokunmaz,
İstersen öcünden öl dedi bana.
Dere suyu gibi çağlayıp акта,
Çevrilip çevrilip önüne bakma,
Ben senin olurum kasavet çekme,
Yeter ağladığın gü! dedi bana.
Həm də saz şairinin məhəbbət şerlərinin bir xarakterik
cəhəti onlarda lirik qəhrəmanın - sevgilinin vəsfinə, onun
qənirsizliyinin təsvirinə geniş yer verilməsidir. Onun bəyən
diyi gözəl mənəvi və cismani baxımdan gözəlliyi, lətafəti ilə
seçilən Anadolu qızlarıdır. Aşıq-şair onları çağının geyimkecimi, hərəkət və davranışı, sözü-söhbəti, əxlaqi-tərbiyəvi,
etik və estetik baxışları ilə təqdim və təsvir edir.
«Alma yanak, kiraz dudak, diş sedef»
«Cennete misaldır göğsunun ağı»
«İnciden, mercandan beyaz yanağı»
«Bakıyın tuma da sekiyin ceran»
«Salavat ge tirsin, cemalın gören»
«Gümüş kemer ince bel ile oynar»
«Espir ala gözler mil ile oynar»
Bunlar təkcə şairin bir qoşmasından seçib götürdüyü
müz bir gözəl dilbər haqqında dedikləridir. Aşıq-şair, demək
olar ki, hər şerində elinin, obasının namuslu, ağıllı, işgüzar,
sadə və qəşəng qız-gəlinlərindən danışmağı özünə borc bilir.
Sanki bunsuz keçinə bilmir. Bu gözəl-göyçək qızların tə
rənnümü diqqəti cəlb etməyə bilmir. Kimdir bu qız-gəlinlər?
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Şair bəzən onları adları ilə təqdim edir: Fatma, Əlif, Ayişə,
Huri, Məryəm, Əsma, Sona, Düriyə, Cənnət, Əminə, Zey
nəb və b.
Təkcə bir şerində görün neçə qız-gəlinin adını çəkir. Şa
ir həm də bu adları yerli ləhcəyə uyğun adları ilə təqdim edir
və bunların hər birinə xas olan özəlliklərilə tərənnüm edir:
Yaz gelip de beş' ayları doğunca
Açdmış bahçenin gülleri güzel.
Yaktı beni Fadime ’nin nazarı
Zülüften ayrılmış telleri güzel.
Elif’i dersen de nazlıdır nazlı,
Esme ’y i dersen de sırf ala gözlü,
Söyletme Şerfe ’y i bülbiil avazlı,
Söylüyor Zilha ’nın dilleri güzel.
Emne ’y i der isen incedir ince,
Bağdat ’ın Mısır ’ın gülleri gonca,
Eşşe ’nin kaşı da kalemden ince,
Sevmeye Huri 'nin belleri güzel.
Döne güzelliğin halka bildirir,
Kamer pınardan kahın doldurur,
Eşşe yürüyşünde beni öldürür.
Sevmeli Cennet ’in boyları güzel.
Karadan da Karacoğlan karadan,
Sürün çirkinleri çıksın aradan,
Herkesi sevdiğ’ne verse Yaradan,
Sevdiyim Meryem’in benleri güzel.
Qaracaoğlan bəzən ad yerinə sadəcə olaraq «ala gözlü
türkmən qızı», «ala gözlü nazlı dilbər», «ala gözlü bənli dil1Bu, əslində «beşə ayları» olmalıdır, qafiyə xatirinə qısaldılıbdır.
Anadolu türkmənləri yaz aylarına belə deyirlər.____________________
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bər», «pəncərədən bakan dilbər», «suya gedən allı gəlin»,
«behey ala gözlü dilbər», «bana kara deyen dilbər» kimi ifa
dələrlə bulaq başında, çöldə-çəməndə, dağda, çay kənarında,
yaylaqda, kənddə-kəsəkdə rast gəldiyi vətən qız-gəlinlərinə
müraciətlə öz gəray Ularım qələmə alır. Bu qız-gəlinlər hara
da olurlarsa-olsunlar, dəxli yoxdur, şair onlardan dərin se
vgi hissilə, coşqunluqla söhbət açır. Onlar haqqında səmimi,
şirin, sadə, incə bir dildə danışmağı xoşlayır. Bunlar doğma
el-oba, kənd qadınlarıdır. Bu qız-gəünlərin şəxsində aşıq
Anadolu qadınının nəcib duyğularını, ağlını, kamalını, da
xili və xarici gözəlliklərini ümumiləşdirməyə nail olmuşdur.
Bolqarıstanlı türk alimi Rza Mollov türk qadınının təbii və
bəşəri portretini əbədiləşdirən və ölümsüzləşdirən Qaracaoğlanın bu qadın tipləri ilə əlaqədar söylədiyi aşağıdakı
fikirlərilə razılaşmamaq mümkün deyil. O, yazır: «Xalq şe
rində, türk poeziyasında türk qızını bu qədər gözəl, bu qədər
incə, bu qədər mükəmməl olaraq Qaracaoğlan kimi ustalıq
la heç kəs təsvir edə bilməmiş, heç kim onu bu qədər hey
ranlıqla tərənnüm edə bilməmişdir. Qaracaoğlan ədəbimədəni dünyaya təkcə türk gözəlini tərənnüm edən bu növ
lirik şerlərini vermiş olsaydı belə, yenə ədəbiyyatda ölməzlər
arasında bir nəhəng kimi yeri olacaqdı» [17, 78-79].
Yuxarıda da qeyd etdik ki, Qaracaoğlan Avropa ölkələ
rini də gəzib-dolaşmışdır. Orada da çox şeylər görmüş, çox
adamlarla görüşüb söhbət etmişdir. Ancaq onun orada
gördüklərinin əksəriyyəti doğma elində olanlardan çox fərq
lənirlər. Eyni zamanda orada gördüyü gözəllərdən də öz
yurdunun gözəllərini üstün tutur:
Göllerinde kuğuları yüzüşür,
Meşesinde sığınları böğrüşür,
Güzelleri türkü söyler çığrışır,
Dilleri var bizim dile benzemez.
~ deyən şair, onların qadınlarının «Kanları yok, sarı-sarı
bənizi» deyə öz qara qaş, qara göz qadm-qızlanndan fərq189
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ləndiyini nəzərə çarpdırır.
Onun bir sıra şerlərində qız-gəlinlərlə deyişmələri, on
larla söhbətləri, onları bir-birilə müqayisələndirən, bəhsə
çəkən dialoqları da vardır. Qızlar onun qəlbinin odu, atəşi,
işığı, gəlinlər isə yanğın qəlbinin loğmanı, dərmamdır. Nə
bunlardan, nə də o birilərindən keçə bilmir:
Sabahtan uğradım kıza,
Boyu selvi dala benzer.
Yanında bir gelin vardı,
Al yanağı bala benzer.
Gelin hurilerden huri,
Kızsa meleklerden biri,
Gelin al çimenli koru,
Kız tomurcuk güle benzer.
Kız görmemiş daha gerdek,
Gelin yeşil başlı ördek,
Geziyor elinde bardak,
Kız turnada tele benzer.
Gelin güler için-için,
Kız gelinin bulur suçun,
Gelin örselenmiş saçın,
Kızın saçı tele benzer.
Gelinin lebleri beste,
Kız eyledi beni has ta,
Gelin şeker şerbel tasta,
Kız petekte bala benzer.
Gelin dedim aktır yüzün,
Hiç menendi yokdur kızın,
Karac 'oğlan ikinizin
Kapısında kula benzer.
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Karacaoğlan sevmək və sevilmək mövzusunda o qədər
qabağa gedir ki, onu nə şəriət və əxlaq qanun-qaydaları, nə
də dövrünün adət-ənənələri tutub saxlaya bilir. Şairin qəti
düşüncəsinə görə, insan həyatında ən əhəmiyyətli şey sev
mək və sevilməkdir. Qaracaoğlan öz sevgisini büruzə verər
kən, əslində həqiqi insan sevgisini nəzərdə tutur. Həyatın
mənası sevməkdədir. Qaracaoğlan dünyada bütün sevənlə
rin bir-birinə qovuşmasını diləyir, təmiz, saf sevgini təbliğ
edir. «Bizim üçün ayrılıq yoxdur, ya sən, ya mən ölməyincə»
- deyir.
Qaracaoğlanın poeziyası bədii sənətkarlıq baxımından
da güclüdür. Xalq şerinə məxsus sadəlik, təbiilik, aydınlaq
onun yaradıcılığında özəl bir yer tutur. Tək-tək ərəb və fars
sözləri olsa da, onlar onun poeziyasının gözəlliyinə xələl qa
ta bilmir. Şair xalqının danışdığı, anladığı, hər gün eşitdiyi
sözləri, ifadələri işlədir. Bu sadəlik, bu təbiilik və aydınlıq
eyni zamanda onun şerlərinin biçimində, ölçüsündə də
özünü göstərir. Onun istifadə etdiyi təsvir formaları, bədii
ifadələr, məcazlar sistemi əsərlərinin poetik gücünü daha da
artırır, şairin yaradıcılığına xüsusi bir gözəllik verir.
Qaracaoğlan yaradıcılığı ilə Türkiyənin xalq ədəbiyya
tında yeni bir mərhələ başlayır. O, özündən sonrakı Türkiyə
aşıq poeziyasına güclü təsir göstərmişdir. Düzdür, onun özü
də özündən öncəki görkəmli xalq şairlərindən xeyli şeylər
öyrənmişdir. Məsələn, Yunus Əmrə kimi nəhəng şairdən
çox öyrənmişdir. Qaracaoğlan, hətta, Y.Əmrənin bir ilahisində təkrarlanan «Bana seni, gerek seni» nəqarət misrasını
özünün bir səmaisində «Sana bir ben gerek, bir ben», başqa
hir səmaisində isə «Yare bir ben gerek, bir ben» biçimində
təkrarlamış və belə yaxınlıqlara onun yaradıcılığında çox
rast gəlmək mümkündür.
Əsərlərinin hamısını heca ölçüsü ilə yazan Qaracaoğlanın hələ öz sağlığından başlayaraq onu özünə ustad hesab
edən və onun yaradıcılıq yolunu izləyən şairlər ordusu ye
tişmişdir. Onların içərisində XVII yüzilliyin saz şairlərindən
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Öməri, Gövhərini, Həsəni, ismayılı, XVIII və XIX əsr aşıq
larından Dəli Boranı, Dadaloğlunu, Ruhsatini, Vəhdətini və
başqalarını göstərmək olar.
Qaracaoğlan təkcə saz şairlərinə-aşıqlara təsir göstər
məklə qalmayıb. Onun yaradıcılığından yazılı ədəbiyyatın
nümayəndələri də yararlanmışlar. Aşıq tərzində şerlərilə
məşhur olan Rza Tofiq (1869-1949) yaradıcılığında özəlliklə
bu yaxınlıq açıq şəkildə hiss olunur. Fikrimizcə, R.Tofiqin
Dedilər ki, issız kalan türbende
Vahşi güller açmış, görmeye geldinı.
O cennet bağının hakine ben de
Hasretle yüzümü sürmeğe geldim.
bəndi ilə başlayan «Fikrətin məzarında» adlı məşhur şeri
məhz Qaracaoğlanın
Ala gözlerini sevdiğim dilber,
Göster cemalını görmeye geldim.
Şeftalini derde derman dediler,
Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim.
bəndi ilə başlayan qoşmasının təsirilə yazılmışdır. Məz
munca başqa-başqa şerlər olsalar da, hər iki şerdə oxşar
sözlər, ifadələr və misralar dediyimizi sübut etməkdədir. Be
lə misalların sayını, Qaracaoğlana yazılan nəzirələrin mi
qdarını artırmaq da olardı. Biz bunlarla yetinirik. Təkcə
onu söyləyək ki, XIX və XX yüzilliklərdə yazıb-yaradan iki
saz şairi Qaracaoğlana vurğunluqdan onun adını özlərinə
təxəllüs seçmişlər.
Türkiyədə Qaracaoğlanla bağlı dastanlar, əfsanələr ya
radılmışdır. Xalq bu dastan və əfsanələrdə onun adını əbə
diləşdirmişdir.
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Aşıq Ömər (1651-1707)

Aşıq Ömərin həyat və yaradıcılığı ilə əlaqədar geniş bi
lgi yoxdur. Onun anadan olma və ölüm tarixləri də, harada
dünyaya gəldiyi də mübahisəlidir. Bir şerində «Kəndim
Gözləvəli, Ömərdir ismim» misrasındakı bu Gözləvə kəndi
nin Konya vilayətində olduğundan bir sıra ədəbiyyatşünas
alimlər onun məhz Konyalı olduğunu yazırlar. Bəziləri isə
onun Aydmlı olduğunu irəli sürürlər. «Vatan-ı aslimiz Ay
dın ilidir» misrasına əsaslananlar da onun Aydın vilayətin
dən olmasını ehtimal edirlər. Ancaq bu xalq aşığının Konyanın Gözləvə kəndində anadan olduğunu və bir müddət
Aydında yaşadığım yazanların fikrilə razılaşmaq olar. Belə
liklə də, Aşıq Ömərin təxminən 1651-ci ildə Konyanın Göz
ləvə kəndində anadan olduğunu söyləmək mümkündür.
Tədqiqatçıların yazdığına görə dərin mədrəsə təhsili
görməyən Ömər bir yeniçəri kimi uzun müddət orduda, sər
həd istehkamlarında olmuş, müxtəlif yerləri ordu ilə gəzibdolaşmış, bəzi müharibələrdə iştirak etmişdir. Quranı əzbər
bilən bir hafiz kimi mollalıq və dərvişliklə məşğul olmuşdur.
Uzun müddət İstanbulda yaşayan Ömər, daha sonralar
Bursa, Sakız, Sinop, Bağdad, Varna və Dunay çayı yörələrində, habelə Krımda da müəyyən zamanlarda olubdur.
İlk şerlərini «Adli», sonrakıları isə «Ömər» təxəllüsü ilə
yazmışdır. O, təxminən 1707-ci ildə İstanbulda vəfat edibdir.
Saz şairi Ömər öz zəmanəsinin çox tanınmış bir sənət
karı kimi böyük şöhrət qazanmışdır. Öz həmməsləkləri ara
sında «ustad» sayılan Ömər özündən sonrakı aşıq poeziya
sına təsir etməklə qalmamış, o, həmçinin yazılı ədəbiyyatın
da bir sıra nümayəndələrinə güclü təsir etmişdir. Öz müasir
ləri və xələfləri olan aşıqlara təsirindən yeri gəldikcə söhbət
açacağıq. Klə buradaca qeyd edək ki, divan şairi Vəhbi ünlü
«süxən» rədifli qəsidəsində Aşıq Ömərdən söz açmış, Keçəçizadə İzzət Molla isə onun bir misrasını təzmin etmişdir.
Aşıq Ömər zəngin ədəbi irs qoyub getmişdir. Saz şairləri
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içərisində ən çox əsəri olan Ömərdir. Onun min beş yüzə qə
dər şeri zəmanəmizə kimi gəlib çatmışdır. Bunların içərisin
də çoxlu qoşma, səmai, varsağı, qələndəri, dastan xalq şeri
tərzində yazdıqları ilə yanaşı qəzəl, qəsidə, mürəbbe, nət,
müxəmməs, müsəddəs kimi yazılı divan ədəbiyyatı şer şəkil
lərində olanlar da mövcuddur. Deməli, saz şairi həm heca,
həm də əruz vəznində əsərlər meydana gətirmişdir.
Aşıq Ömər qüdrətli lirik bir sənətkardır. Onun həm
ictimai məzmunlu, həm də sevgi, məhəbbət tərənnüm edən
çox gözəl, axıcı lirik əsərləri vardır. Onun şerlər divanı xal
qın bütün zümrələri tərəfindən sevilmişdir. Əsərlərinə müsiqi
bəstələnmiş, qəhvəxanalarda, zaviyyələrdə sevilə-sevilə ila
hilər biçimində oxunmuşdur. Bəzi digər aşıqlar kimi Ömər
də divan ədəbiyyatı tərzində əsərlər yazmışdır. Onun nətləri,
qəzəlləri, müxəmməsləri, müsəddəsləri və başqa bu tipli şer
ləri o qədər də güclü alınmamışdır. Bu aşıq-şaır də öz bəzi
məsləkdaşları kimi, dövrün gələnəkləıinə uyğun olaraq di
van şeri tərzində əsərlər yazsa da, lazımi önəm dərəcəsinə
çata bilməmişdir.
O, şöhrətini xalq şeri tərzində yazdığı qoşma, səmai və s.
heca vəznində olan əsərlərilə qazanmışdır. Aşığın bu tipli
şerləri xalq ruhuna uyğun, dilinə görə son dərəcə sadə, ifadə
tərzinə görə çox təbii idi:
Göksün açıp hana karşı
Çıkma, heni öldürürsün.
Gözlerini süze-süze
Bakma, heni öldürürsün.
Öldürüp kanıma girme,
Gayrdara göııül verme,
Ela göze siyah sürme
Çekme, heni öldürürsün.
Diş deyil, dişin dürdane,
Gelmemiş mislin cihana,
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Siyah zülfün ak gerdana
Dökme, heni öldürürsün.
Der ki, Ömer yara giden,
Sevip de sonra terk eden,
Göründü ol gümüş beden,
Açma, heni öldürürsün.
Aşıq Ömərin incə lirik şerləri onun güclü bir el sənətkarı
olduğunu isbat edir. Onun səmai və qoşmalarında insanın
zərif hiss və həyəcanları necə sənətkarlıqla, anlamlı şer-sənət
dili ilə verə bilmək qabiliyyəti özəlliklə də dillər əzbəri olan
məşhur «dedim-dedi» qoşmasında aşağıdakı biçimdə, aydm
tərzdə özünü göstərməkdədir:
Dedim: dilher yanakların kızarmış,
Dedi: çiçek taktım, gül yarasıdır.
Dedim: tane tane olmuş benlerin,
Dedi: zülfün değdi tel yarasıdır.
Dedim: dilher sana yazıldı kanım,
Dedi: niçin dersin, henim sultanım.
Dedim: kinder sarmış ince miyanın,
Dedi: kendinı sardım, kol yarasıdır.
Dedim: hu Ömerin aklını aldın,
Dedi: sevdiğine piş man mı oldun?
Dedim: dilher, niçin sararıp soldun?
Dedi: iıep çekdiğim dil yarasıdır.
Göründüyü kimi, aşıq Ömərin lirik şerləri öz axıcılığı,
oynaqlığı, səmimiliyi, anlamlılığı ilə seçilir. Sevgi, məhəbbət
onun yaradıcılığının başlıca atributudur. O, sevgili yarını
hər şeydən, hətta gündən də, güldən də qısqanır, qoruyur.
Sonrakı aşıqların da mövzusuna çevrilən bu qısqanclıqla
bağlı şerinin bir bəndində aşiq sevgilisini, hətta özü demişkən «kiçicik» qardaşından da qorumağı, qısqanmağı vacib
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sayır. Və:
Bir küçücük kardaşım var,
Seni ondan sakınırım.
deyir.
Aşıq Ömərin yaradıcılığında sosial-ictimai bəlalar, zə
manədən şikayət, yaşamın ağırlığı da öz əksini tapmaqdadır
Aşıq-şair dövrün ağu* şərtlərinə boyun əymək istəmir. Anc
aq zəmanə də işini görür. Şair dövranın dəyişməsini, həyatın
pərişanlığmı tale yazısı ilə bağlayır. Bu pərişanlıq hamını
məyus etmişdir:
Fırkat geldi bir ah çektim, ağladım,
Bir ben değil, cümle eller perişan.
- deyən aşıq, hətta bədbinliyə qapılır.
Təəssüflər olsun ki, Ömərin bəzi şerlərində divan ədə
biyyatından alıb işlətdiyi ifadələr az da olsa gözə dəyir.
Özəlliklə klassik səpkili əsərlərində bunlar açıq biçimdə
görülür. Aşığın bir şerindən aşağıya köçürtdüyümüz bir
bənddə dörd izafət təkibinə, habelə ərəb-fars sözlərinə rast
gəlinir:
Ey çarh-i sitemger, dil-i nalana dokunma,
Hecr alemidir ettiğim efgana dokunma,
Ey bad-i soba uğrar isen yare selam et,
Tel kırma fakat zülf-i per'ışana dokunma.

olaraq təqdim edir. Bəlkə də Aşıq Ömər başqa bir Qa
racaoğlandan bəhs etmişdir. Burada «Divan»ı olan şairlər
dən danışılırsa, axı Qaracaoğlanın da divanı var. Hər halda
Qaracaoğlanı bəyənmir. Ancaq «Şairnamə» dastanı tarixi
sənəd kimi dəyərlidir. Burada bir sıra sənətkarlar haqqında
bilgi almaq mümkündür.
Aşıq Ömər həm də gözəl saz çalırmış, bu sahədə də ustaymış. Bu saz şairi təkcə öz yaşadığı dövrdə məşhur olaraq
qalmamışdır, o sonrakı zamanlarda da öz xələfləri içərisində
ustad bir sənətkar sayılmış, onun gələnəkləri, sonrakı nəsil
lərə miras qoyub getdiyi poeziyası Türkiyənin aşıqları üçün
nümunə olmuşdur.
Gövhəri

XVII
əsrin ikinci yarısı, XVIII əsrin öncələrində yazıbyaradan saz şairlərindən biri də əsərləri o zamandan indiyə
kimi sevilə-sevilə oxunan ünlü Gövhəridir. Aşıq Gövhərinin
harada və havaxt anadan olması ilə bağlı indiyə qədər kon
kret bir tarix göstərilməmişdir. Bəzi araşdırmaçıların yaz
dığına görə bu saz şairi XVII yüzilliyin ortalarında Krımda
anadan olmuş və 1715-ci ildən sonra vəfat etmişdir. Hətta,
bəzi tədqiqatçılar onun 1737-ci ildə yaşadığını, sağ olduğu
nu ehtimal eləyirlər. Bir müddət Ərəbistanı, Türkiyənin Av
ropa hissələrini gəzib-dolaşmış, sonralar İstanbula gələrək,
şair Məhməd Bəhri Paşanın (7-1700) divanını tərtib edibdir.
Qaynaqlarda onun adının da Əli, Məhməd, Mustafa deyə
müxtəlif şəkillərdə qeyd olunduğu gözə çarpır. Hansının
daha dəqiq onun əsl adı olduğunu bilmək olmur.
Şerlərinin birində:

Bu sənətkarın dastan janrında yazdığı maraqlı əsərləri
də vardır. Yuxarıda aşıq şerinin şəkillərindən danışarkən
Ömərin «Hayvanlar destanı» adlı əsərinin də adını çəkmiş
dik. Saz şairinin bu qəbildən olan «Şairnamə» əsəri həm də
tarixi mahiyyət daşıyan maraqlı və qiymətli əsərlərdəndir.
Ömər burada özündən öncə yaşamış şairlər və öz müasirləri
haqqında mənzum biçimdə bilgi verməkdədir. Düzdür,
onun bu şairlərə verdiyi dəyərlərlə razılaşmaq da çətindir.
Məsələn, saz şairləri içərisində ən məşhur olanlardan biri
kimi tanınan Qaracaoğlandan danışarkən onu zəif bir şair

misralarından da göründüyü kimi, adının Mustafa olduğu
nu söyləyir.
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Gevheri tahirdir Mustafa ismim
Bir katre meniden halk oldu cismim. -
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Mədrəsə təhsili alan Gövhəri də Dərdli, Ömər, Bayburtlu Zehni, Seyrani kimi təkcə saz şairləri içərisində deyil,
klassik divan ədəbiyyatı mühitində də tanınmışdır. Onun
divan tərzində əruz vəznində yazdığı əsərlər diqqəti cəlb et
mişdir. Ancaq, şübhəsiz ki, Gövhərini ən çox tanıdan onun
heca vəznində yazdığı qoşmalar, türkülər, manilər olmuşdur.
Onun xalq şeri tərzində qələmə aldığı əsərlər indi də sevibsevilə oxunmaqdadır.
Gövhərinin şerlərinin başlıca mövzusu sevgidir. Saz şai
ri şerlərində vüsal həsrətindən, vüsalın zövqündən mərhum
olduğundan, hicran atəşində qovrulduğundan söhbət açır,
fəraq və ayrılıq dəmlərindən şikayətlənərək yazırdı:
Kurtulamam üç nesnmin elinden,
Biri firkat, biri qürbet, biri aşk.
Üçü bilmez bir-birinin halinden,
Biri firkat, biri gürhet, biri aşk.
Son zamanlar araşdırmacı Orxan Yavuz Konyanııı
Ərmənək qəzasında saxlanılan bir cüngdə Gövhərinin 20
şerini aşkara çıxarmışdır. Həmin şerlərin bir qismini «Türk
Dünyası Araşdırmaları» jurnalının tanınmış alim Faruq
K.Timurtaşm xatirəsinə həsr edilmiş 1983-cü il dekabr (№
27) nömrəsində dərc etdirmişdir. Orxan Yavuz onun bu şer
lərini əvvəlcə çap olunmuşlarla tutuşdurub fərqlərini də or
taya çıxarmışdır.
Hercai dilrüba nedir feryadın.
Aşnalık eyleme ar eylemişsin.
Sen bir kan içici kanlı zalimsin,
Aşık öldürmeği kar eylemişsin.

Aydın Abi Aydın

Cüngdə aşkar edilən şerlər içərisində elələri də vardır ki,
Gövhərinin olduğu halda, başqalarının adma yazılmışdır və
yaxud da, əksinə, başqalarının şerləri sonralar onun adma
çıxılıbdır.
Seni bana gayet güzel dediler,
Mübarek cemalın görmeğe geldim.
Şeftalini derde derman dediler,
Hakikat mıdır sormağa geldim.
bəndi ilə başlayan şerin Gövherinin olduğu halda, sonralar
Qaracaoğlanın adına yazıldığını söyləyən Orxan Yavuz bu
nun, hətta, Fuad Köprülü tərəfindən Kuloğluna məxsus ol
duğunu qeyd edir. Cüngdə üç bənddən ibarət olan bu şer,
başqa nəşrlərdə altı bənd olaraq təqdim edilibdir. Şer o qə
dər təsirli, cəlbedicidir ki, yuxarıda Qaracaoğlandan da da
nışarkən söylədiyimiz kimi, hətta, Rza Tofiq kimi məşhur
sənətkar onun formasından yararlanaraq, «Fikrətin məza
rında» əsərini qələmə almışdır. R.Tofiqin şerinin birinci
bəndini yuxarıda vermişdik («Qaracaoğlan» bölməsində).
Beş bəndli həmin şerin iki bəndi də belədir:
Dedilır ki, sana emel bağlıyan,
Kahrinde diz çöküp bir dem ağlıyan,
Bernııırad olurmuş... Ben de bir zaman
Ağlayıp murada ermeğe geldim.
Şit hicran yılının sonbaharında,
Laleler titrerken çimenzarında,
Gün doğmadan evvel ben mezarında,
Matem çiçekleri dermeğe geldim.

Sevgilini «qan içən qanlı zalım» adlandırdığı bu deyim
tərzi dövrü üçün yenidir. Bu qan içən qanlı zalım öz aşiqini
öldürməyi artıq özünə peşə etmişdir və o bundan zövq al
maqdadır.

Gövherinin şerləri öz orijinal ifadələrilə də seçilir. Türk
dilində «sürəklilik fiili», yaxud da «devamlılık fıili» deyilən
iş və hərəkətin həmişə davam etdiyini bildirən fel vardır.
Məsələn, «böyle olagelmiş, boyle olagider» (həmişə belə
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olub, belə olacaq), «bakakalmak» (baxa-baxa qalmaq),
«yazadurmak» (həmişə yazmaq) örnəklərində olduğu kimi.
Bu tipli fellərlə şerlər yazan şairə Türkiyə ədəbiyyatında rast
gəlmək, demək olar ki, olmaz. Amma Aşıq Gövhərinin ya
radıcılığında belə ifadələrlə meydana gətirilmiş şerlər mövc
uddur.
Gönül melul olup eyleme ahı,
Aşıka ayrıhk olagelmiştir.
Dinle nasihatim güzeller şahı
Bugün ağlayanlar gülegelmiştir.

Saz şairi Gövhərini divan ədəbiyyatı ilə bağlayan onun
yalnız əruz vəznində yazdıqları əsərlər deyildi. O, eyni za
manda klassik şairlərdən ustalıqla istifadə etməyi də baca
rırdı. Özəlliklə də onun Füzulisayaq söylədiyi şerlər bunu
deməyə bizə haqq verir.

bəndi ilə başlayan şerindəki «olagelmiştir», «gülegelmiştir»,
«bulagelmişdir», «bükegelmiştir» ifadələri məhz dedikləri
mizi təsdiq etməkdədir.
Aşıq Gövhərinin yaradıcılığında yeni tipli rədiflərə, söz
lərə, ifadələrə çox yer verilmişdir. Bu onu göstərir ki, aşıq
tapdanmış cığırla getmək istəməmiş, yeniliklər etməyi xoş
lamış, orijinallığa daha çox önəm vermişdir. Qısqanclıqla
bağlı çox əsərlər yazılmışdır. Yuxarıda Aşıq Ömərin bu
mövzuda və eyni rədifli bir gözəl səmaisindən söhbət etmiş
dik. Ancaq Gövhərinin aşağıdakı səmaisi də nə qədər oriji
naldır:
Ela gözlü nazlı dilber,
Seni kandan sakınırım.
Kandan değil, hey efendim,
Seni candan sakınırım.

deyən Gövhəri «dərdinə dərd ilə məlhəm bağlamaqla» ki
fayətlənmir, şəlalə kimi çağlayıb-axan göz yaşlarından da
təsəlli tapır, çünki gecə-gündüz dayanmadan ağlayan gözləri
məhəbbət yolunda ağlayır...
Aşıq Gövhəri yalnız yazıb-yaratdığı dövrdə deyil, özün
dən sonralar da Türkiyə aşıqları içərisində sayılan-seçilən
ustad kimi sevilmiş, onun şerləri təkcə aşıqlar üçün yox,
həmçinin aşıq tərzində yazan yazılı ədəbiyyatın nümayəndə
ləri üçün də örnək olubdur.

O yana, bu yana bakma,
Beni ateşlere yakma,
Elini koynuna sokma,
Seni senden sakınırım.
Gevheri der ben bir merdim,
Yüreyimden çıkmaz derdim,
Sen bir kuzu, ben bir kurdum,
Seni benden sakınırım.
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Gece demem, gündüz demem ağlarım,
Derdime derd ile merhem bağlarım,
Vefasın tutmazsan deyi ağlarım,
A kar gözüm yaşı, çağlar ne güzel.

İbrahim Dərdli (1772-1845)

Aşıq İbrahim Dərdli indiki Bolu vilayətinin Çağa gölü
nün yaxınlığındakı Şahnalar kəndində 1772-ci ildə dünyaya
gəlmişdir. Onun atası Bayraqdar Əli Ağa və anası Ayşə xa
nım da həmin kəndin sakinləri olublar. Atası rus-türk mü
haribəsində bayraq daşıyan olduğu üçün «Bayraqdar» ləqə
bi ilə tanınmışdır. Atasının kənddə təsərrüfatları olduğun
dan uşaq vaxtı İbrahim mal-heyvana baxmış, təsərrüfatla
məşğul olmuşdur. Atası öləndən sonra onun düşmənlərin
dən olan Xəlil Ağa adlı bir nəfər tərəfindən torpaqlarının
yox hissəsi zəbt olunur.
Çətin duruma düşən İbrahim diyar-diyar gəzmək məc
buriyyətində qalır. İstanbul və Konya şəhərlərində bir müd201
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dət qalır. Onda şerə, təsəvvüfə, musiqi alətlərinə meyl də
burada başlayır. Saz çalmağa, nəğmələr qoşmağa girişir.
Anadan olduğu doğma diyarının - cazibədar Koroğlu
dağlarının qurtaracaq meşəli yamacları, Çağa gölünün ətraf
mənzərələri hələ uşaq ikən onun qəlbində şerə, musiqiyə hə
vəs oyatmışdı. Və o, ilk şerlərini «Lütfi» təxəllüsü ilə qələmə
alır.
İbrahim daha sonra üzünü Hələbə, Şama tutur. Daha
sonra Nil çayının sahilləri, Misir onu özünə sarı çəkir. On il
Misirdə qalmalı olur. Nəhayət yenə də öz vətəninə, doğma
Şahnalar kəndinə qayıdır. Baxımsız qalan torpaq sahəsini
becərmək üçün özü ilə gətirdiyi yaxın dostu İsmayıla verir,
özü isə saz çalıb, söz qoşmağını davam etdirir. İsmayıl həm
onu, həm də özünü dolandırır. Dostları və tanışları onu Ha
fizə xanım adlı gənc və gözəl bir dul qadınla evləndirirlər.
İki oğlu dünyaya gəlir: Ömər və Seyyid Əli.
Ancaq dərbədər həyat sürmək, istədiyi yerə getmək,
diyar-diyar gəzmək adətini tərgidə bilmədi. Doğma yurdu
nun səfalı mənzərələri də onu saxlaya bilmir. Qürbət arzusu
onun mənliyini didib-parçalayır. Artıq əlli yaşını keçmişdi.
Bu dəfə onu yenə də paytaxt İstanbul özünə cəzb eləyirdi.
Şair İstanbula ikinci dəfə gələndən sonra şəhərdə çoxlu dəy
işikliklərlə rastlaşdı. Paytaxtın bir sıra rayonlarında «Səmai
qəhvəxanaları», «Aşıqlar məclisi» fəaliyyət göstərirdi. Po
eziyaya, sənətə, musiqiyə rəğbət bəsləyənlər məhz bu yerlərə
gəlirdilər.
Qısa bir zamanda İbrahim Dərdli burada uğurlar qa
zandı, şöhrət sahibi oldu. Saz çalıb oxuyan İbrahimin bir
müəmma yarışında qalib gəlməsi onun ününü daha da artır
dı və bəzilərinin qısqanclığına səbəb oldu. Sultan İkinci
Mahmudun fəsi Türkiyədə rəsmi baş geyimi kimi qəbul
olunması haqqında verdiyi fərmanı şerlərində mədh etdiyini
və camaat arasındakı şöhrətini nəzərə alan hökumət onu
1827-ci ildə Çağaya qəza rəisi təyin edir. Lakin çox çəkmir
ki, vəzifəsindən sui-istifadə etməkdə, aldığı və topladığı ve
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rgiləri mənimsəməkdə, camaatdan xərac almaqda və s. mə
sələlərdə günahlandıraraq işdən çıxarıb, bütün bunları ödə
məsini tələb edirlər. Onun durumu əvvəlkindən də betər ha
la düşür.
Bütün bu maddi və mənvi sıxıntılar nəticəsində ruhi sar
sıntı keçirən İbrahim bir dəfə iti bıçaqla boğazını kəsib,
özünü öldürmək istəyir. İntihar etməyə imkan vermirlər.
Xeyli müalicədən sonra yaxşılaşır, ölmür. İndi artıq şerlərini
«Dərdli» təxəllüsü ilə yazmağa başlayır. Şairin intihar etmək
istəməsini bəzi ədəbiyyatşünaslar onun ələvi-bəktaşi təriqə
tinə, şiə məzhəbinə mənsub olması ilə bağlayırlar.
Mütəxəssislər artıq Dərdlinin söz və saz sənətkarı kimi,
həm də çox gözəl və məlahətli, təsiredici bir səsə malik ol
duğunu yazırlar. İntihar hadisəsindən sonra o gözəl səsini
itirmiş, əvəzində xırıltılı surətdə danışmalı olmuşdur.
Aşıq İbrahim Dərdli ömrünün son illərini himayəçisi,
əşirət bəyi Alişanın qayğısı hesabına yaşamışdır. Ankarada
böyük torpaq sahibi olan, varlı-hallı Alişan bəy şairin bütün
ehtiyac və istəklərini yerinə yetirmiş, təmənnasız onun
bütün yaşayışını təmin etmişdir. Şairin ömrünün bu son illə
ri Bolu ilə Ankara arasındakı yaşayış məskənlərində keç
mişdir. 1845-ci ildə ölən İbrahim Dərdlinin məqbərəsi Yeniçağadadır. Şairin «Divan»ı dəfələrlə nəşr olunmuşdur.
Əslində İbrahim Dərdlini həm təsəvvüf, həm divan,
həm də aşıq ədəbiyyatının nümayəndəsi hesab etmək olar.
Çünki onun yaradıcılığında bu üç ədəbiyyat qoluna aid əsər
lər mövcuddur. Ancaq Dərdli bir saz şairi kimi daha məh
suldar və bu sahədə daha çox tanındığından onu «Aşıq ədə
biyyatı» bölməsində öyrənməyi məqsədəuyğun sayırıq.
Dərdli şerlərini həm əruz və həm də heca vəzniylə yaz
mışdır. Əruz ölçüsü ilə yazdığı şerlər, əsasən mədhiyyə, mər
siyə, mürəbbe, divan, qələndər və səmai biçimində olanlar
dır. Dini-təriqət mövzusunda yazdığı şerlər içərisində İmam
Əli haqqında yazdığı mədhiyyə özəlliklə seçilir. Mədhiyyənin son iki bəndi belədir:
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Ateşe «gül ol» dese, ateş gülüstanlık eder,
Güle baksa kahr ile, güller haristanlık eder,
Мига kılsa iltifat, murlar Süleymanlık eder,
Taşa «arslan ol» dese, taş elbet arslanlık eder.
Ya nice medhetmeyim, dünya ve ukba namı var,
La feta illa Ali, la seyfe illa Ziilfikar.
Bildiniz mi siz Yezid’in bağrının taş olduğum,
Zahiren İslamlığın, batında kallaş olduğun,
Ta 'n kılman dertleriyle gözlerim yaş olduğun,
Ayb görmen Dertli’nin sizler kızılhaş olduğun,
Ya nice medhetmeyim, dünya ve ukba namı var,
La feta illa Ali, la seyfe illa Züljikar.
Aşıq Dərdli bu mədhiyyəsində İmam Əliyə olan sonsuz
məhəbbətini bildirməklə yanaşı, özünün də şiə-qızılbaş ol
duğunu etiraf edir.
Bütün aşıqlarda olduğu kimi, aşıq İbrahim Dərdlinin
yaradıcılığında başhca mövzu sevgidir. Onun eşq, məhəbbət
şerləri həm Yunus Əmrədən, həm də Qaracaoğlandan fərq
lənir. Ondakı sevgi, məhəbbət Füzuliyanədir:
Aşk oduna yanmış ciğer-kebabız
Hicr ile giryanız, dide pür-abiz
Yapılmış yıkılmış hane-harabız
Bünyad olsak da bir, olmasak da bir.
Biz Şirin elinden aşk meyin içtik
Hak ile batılı far к edip seç tik
Varlık dağlarını deldik de geçtik
Ferhad olsak da bir, olmasak da bir.
Yeri gəlmişkən deyək ki, Füzuli təsiri Aşıq Dərdlinin
əruz ölçüsü ilə yazdığı şerlərində daha güclüdür:
Kapladı başlan başa dünya vü mafihayı aşk,
Çerh gerdune zer-efşan eyledi kimya-yı aşk,
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Alem içre her kişi andan haberdar olmamış,
Ya ne bilsin neydüğün nuş etmeyen sahba-yı aşk.
Can gözün habdan uyandır, sen dahi uyanı-gör,
Ateş-i aşk içre gel pervane veş yananı gör,
Rah-ı aşk içre kadem bas, aşık-ı meydanı gör,
Her biri bir nam ile sürmektedir dava-yı aşk.
Sad hezar tahsin Dertliya nazmın gören,
Gerçeği fehmeylemez esrar-ı aşkı bilmeyen,
Var ise gelsin fütuh-ı dar-ı aşk oldum diyen,
Dil derunun içre her yüzden verirfetva-yı aşk.
İbrahim Dərdlinin bu mürəbbesini diqqətlə nəzərdən
keçirsək, görərik ki, ifadələr, sözlər, deyiş tərzi sanki Füzu
linindir. Eyni tərkiblərlə, söyləmə tərzi ilə Dərdli də atəşlərə
yanır, odlar içərisində, alovlar arasında kabab kimi qovrulur. F,şq atəşi içərisində Füzuli kimi «pərvanəvəş yanan»
Dərdli şerində onun söz və ifadələrini işlətməklə kifayətlən
mir. Şair, eyni zamanda, əruzun rəməl bəhrində yazdığı bu
şerinin son bəndindəki axırıncı beytini demək olar ki, eynilə
Füzulinin həmin bəhrdə yazılmış bir qəzəlindən götürüb tə
krar etmişdir.
Aşıq İbrahim Dərdli Füzulinin:
Var isə gəlsin Füzuli dari-eşq oldum deyən
Al dorunum içrə hər yüzdən verir fitvayi-eşq.
misrasında «Füzuli» əvəzinə «fütuhi», «al dərunum» ifadə
sini də «dil dərunum» ilə əvəz eləmiş, qalan söz və ifadələrin
hamısını olduğu kimi saxlayıb təkrar etmişdir.
Belə ifadələr, yəni Füzulinin ifadələrini, misra və beytlə
rini cüzi dəyişməklə əsərinə salmaq halı Dərdlinin başqa şer
lərində də gen-boldur [ətraflı bilgi üçün bax: 18, səh. 49-58].
Türkiyə aşıqları içərisində Füzuli təsiri altında ən çox qalan
İbrahim Dərdlidir.
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Dərdlinin lirik şerləri çoxdur. Onun şerlərinə xeyli mu
siqi bəstələnmişdir. Şairin tədqiqatçılarından olan Şəmsəddin Kutlu bu münasibətlə bağlı belə yazır: «Hər hansı bir
şairin eşq sahəsindəki müvəffəqiyyət dərəcəsinin ən möhkəm
dəlili, onun əsərlərinin istər öz zamanında, istərsə də öz za
manından sonrakı dövrdə əsərlərinin bəstələnməsi ilə əlaqə
dardır. Dərdli divan və xalq şairləri daxil olmaqla bütün
türk şairləri içərisində şerləri ən çox musiqiyə uyğunlaşmış,
ən çox bəstələnmiş olanlardan birisidir. Həm də, hər iki mu
siqi növündə: istər türkülərdə, istərsə də türk sənət musiqi
sində. XIX yüzilin əsasən ikinci yarısında bir çox böyük türk
bəstəkarları, bəstələrinin sözlərini Dərdlinin əsərlərindən
seçməyi sanki bir adət halına gətirmişdilər. Çünki, onun
duyğu və lirizm dolu lirik şerləri o musiqi ustadlarına son
dərəcə yaxın və uyğun olmuşdur» [22, 47-48].
Şairin, bu baxımdan ən çox yayılmış, sevilmiş qoşmala
rından biri də aşağıdakı şeridir. Bu qoşmaya Türkiyənin
XX əsr şairlərindən Rza Tofiqin, Ömər Bədrəddinin, Kəma
ləddin Kamu Kaminin, Nəcməddin Xəlilin və başqalarının
nəzirələri vardır:
Girdab-ı mihnette kapandın kaldm,
Vermedin bır yandan ses kara bahtım.
Anladım ğafilsin, uykuya daldım,
Deli poyraz gibi es kara bahtım.
Alemde bir candan к orku!maz iken,
Pençenden kimseler kur 1almaz iken,
Arslana, kaplana yırtılmaz iken,
Dedirttin tülküye «pes!» kara bahtım.
Dertliye çıkar mı bu işin ucu,
Şimdi farkeden yok altunu tuncu,
Evvel beğenmezdim mesti pabucıı.
Verdirdin çarığa mes kara bahtım.
Aşıq Dərdlinin yaradıcılığında ictimai məsələlər də öz
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əksini tapmışdır. Yeri gəldikcə aşıq-şair öz zəmanəsinin
nöqsanlarını da qələmə almış, zalım, ədalətsiz insanların su
rətini yaratmışdır. Şair öz talesizliyini, çox çətinliklərə qat
laşdığını bir sıra əsərlərində dilə gətirdiyi kimi, ümumi
qüsurlardan yazmağı da gərəkli saymışdır. Bəzən ictimai
haqsızlıqlara etiraz əlaməti olaraq tanrıya şikayət eləyir, na
razılığını bildirir:
Nə sağacaq verdin, ne de döğecek,
Ya niçin getirdin dünyaya beni?
deyə yazan Dərdli başqa bir daşlamasmda da yenə şikayəti
ni belə bəyan eləyir:
Birisi fitnedir, birisi şeytan,
Birisi Yezid’dir, birisi Mervan.
Birisi varlıdır, birisi yoklu,
Birisi azlıdır, birisi çoklu.
və s.
İbrahim Dərdlinin daşlamaları satirik şerləri içərisin
də ən ünlüsü, şübhəsiz ki, «Telli saz»dır. Bilindiyi kimi, saz
hələ islam dinindən çox-çox qabaq türklərin çalğı aləti
olubdur. Hər zaman türklər üçün saz doğma və əziz bir çalğı
aləti olaraq onların ruhunu oxşamış, məclislərinin yaraşığı 
na çevrilmişdir. Ancaq orta çağlarda bir sıra qatı təəssübkeş
ruhanilər başqa çalğı alətləri ilə bərabər, saz çalmağı da di
nə zidd saymışlar.
Ona görə də, istər Türkiyədə, istərsə də Azərbaycanda
aşıq-şairlər bu çalğı alətləri ilə əlaqədar olaraq, müsəlman
ətalətinin, həyatla ayaqlaşmayan fikirlərin mübəlliğləri olan
ruhaniləri kəskin tənqid edirdilər. Aşıq-şairlər xalqa həqiqə
ti başa salır, bu dünyadakı maddi nemətlərdən, həyatdan
qida və zövq almağa, zəhmətə, çalışıb ətalət yuxusundan
ayılmağa, hətta çalıb-oxumağa, şənlənməyə çağırırdılar.
Aşıq Dərdlinin «Telli saz» şerinin yazılması ilə bağlı bir
rəvayət də söylənilir. Guya Bəybazarı qazısı aşığa belə bir
xəbər göndərir: «O alətin içində şeytan vardır. Çalmasın.
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Qırıb atsın!». Bu xəbərdarlıq Aşıq Dərdlini hövsələdən çı
xardır. O da həmin məşhur daşlamasını yazmalı olur.
Aşıqları «kafir», xalqa nəşə verən sədəfli sazlarını da
«şeytan əməli» adlandıran və hər vəchlə onların çalıb-oxumasınm qarşısını almağa çalışan bəzi mütəəssüb ruhanilərə
cavab şəklində yazılmış Azərbaycan aşığı Musanın (17951840) eyni adlı «Telli saz»ını xatırladan aşıq İbrahim Dərd
linin saz haqqındakı şeri hədəfə sərrast atılmış bir mərmini
andırır:
Telli sazdır bunun adı,
Ne ayet dinler, ne kadı.
Bunu çalan anlar tadı,
Şeytan bunun neresinde?
Abdest alsan, aldın demez,
Namaz kılsan, kildin demez,
Kadı gibi haram yemez,
Şeytan bunun neresinde?
Içinde mi, dışında mı,
Burğusunun başında mı,
Göğsünün nakışında mı,
Şeytan bunun neresinde?
Dut ağacından teknesi,
Girişten bağlı perdesi,
Behey insanın teresi,
Şeytan bunun neresinde?
Bununla bağlı onu da deməliyik ki, aşıq Dərdli söz qo
şub, saz çalmağı o qədər yüksək qiymətləndirirdi ki, o, hətta
bir daşlamasında bu sənəti ucuz tutan şairləri də satirasına
qurban edirdi. Ona görə xalq sənətini alçaltmaq olmazdı.
Dərdlinin vətəni Boluda 1924-1925-ci illərdə həftəlik
«Dertli» adlı qəzet nəşr olunmuşdur. Bu tanınmış saz şairi
haqqında M.F.Köprülünün, S.N.Ərqunun, Haşim Nəzihi
Okayın, Çankırılı Əhməd Tələtin, Xalid Bayrinin, Cahid
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Öztellinin, Şəmsəddin Kutlunun, Əhməd Qüdsi Təcərin və
başqa müəlliflərin dəyərli əsərləri çap olunmuş, aşıq-şairin
öz əsərləri oxuculara çatdırılmışdır.
Dadaloğlu

XIX əsr aşıqlarından biri də Aşıq Dadaloğludur. Aşıq
Dadaloğlu haqqında da demək olar ki, ətraflı bilgi azdır.
Doğum və ölüm tarixləri dəqiq bilinmədiyi kimi, harada
anadan olduğu və öldüyai də bilinmir. Bizə bəlli olan odur ki.
bu aşıq Toros dağlan ətrafındakı bölgələrdə köçəri halda
yaşayan əfşarlardandır. Atası da şer yazmışdır. Adı da Aşıq
Musa Dadaloğludur (Atası bəzi şerlərini Qul Mustafa imza 
sı ilə də yazmışdır).
Dadaloğlunun əsl adı Vəlidir. O da atası kimi «Dadaloğiu» təxəllüsü ilə yazmışdır. Ən çox göründüyü yer Kozan.
Ərzin, Payas tərəfləri olubdur. Orta Anadolunu gəzib-do
laşmışdır. Belə rəvayət edirlər ki, Dadaloğlu az-çox savad
əhli olduğundan əfşar bəylərinə katiblik etmiş və yeri gəl
dikcə mollalıqla da məşğul olmuşdur.
Tarixi sənədlərdə qeyd olunur ki, Anadolunun güney
bölgələrində yaşayan əfşarlar köçərilik həyatı sürür, dövlətə
vergi ödəməkdən, uşaqlarını orduya göndərməkdən boyun
qaçırdıqlarından həmişə hökumət nümayəndələri ilə arala
rında anlaşmazlıqlar çıxmışdır. Erməniləri, kürdləri, lazlar i
və başqa etnik xalqları həmişə olduğu kimi, türklərin üzəri
nə qaldıran ingilislər, hətta, əfşarların da hökumətdən nara
zılıqlarından istifadə edərək, onları da qızışdıraraq bölgədə
müstəqil bir dövlət qiirmağa təhrik etmişlər. Buna görə də
əfşar bəyləri və onların tərəfdarları dağlara çəkilərək müba
rizəyə qoşulsalar da, ancaq hökumət onları ram eləyə bilmiş,
bəylərdən bəzilərini İstanbulda yaşamağa məcbur etmiş, bə
/ilərinin də yaşayış yerini dəyişmişlər.
Aşıq Dadaloğlu məhz onların hökumətə qarşı baş qal
dırmalarını şerlərində göstərmişdir. Əfşar bəylərindən
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Küçük Alioğlu Dədə bəy, onun oğlu Mistik Paşa ilə Kozanoğlu Əhməd bəyin adlarına onun şerlərində rast gəlmək
olar. Aşıq oturaq həyata keçmək istəməyən əfşarları müda
fiə edirdi:
Kalktı göç eyledi Afşar illeri,
Ağır ağır giderı üler bizimdir.
Arab atlar yakın eyler ırağı,
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.
Belimizde kılıcımız kirmanı,
Taşı deler mızrağımın temreni,
Hakkımızda devlet etmiş fermanı,
Ferman padişahın, dağlar bizimdir.
Dadaloğlu yarın kavga kurulur,
Öter tüfek davlumbazlar vurulur,
Nice koç yığıtler yere seriler,
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.
«Fərman padşahın, dağlar bizimdir» deyən Dadaloğ
lu özünü də dönməz, qorxmaz, mərd bir qəhrəman kimi tə
qdim edir. Sultan hökumətinin fərmanına belə əməl etmək
haqqında düşünmür. Bunları əfşarların adından söyləsə də,
özünü onlardan ayırmır və onların sırasında olduğunu açıq
büruzə verir.
Hökumət Dərviş Paşanın başçılığı altında «Firqəiislahiyə» (Qaydaya salan, düzəldən, yaxşılaşdıran bölük,
dəstə, tümən, qoşun hissəsi) adlı bir ordu hissəsini oturaq
həyata keçmək istəməyən və qiyam qaldıran əfşarların
üstünə göndərmişdi. Şairin hökumətin bu hərəkətinə etiraz
etdiyini bir sıra şerlərində açıq şəkildə görürük. Ordunun
camaatla rəftarı, zorakılıq halları onun əsərlərinin başlıca
mövzusu kimi diqqəti çəkməyə bilmir:
Derviş Paşa yaklı, yıktı illeri,
Soldu bütün yurdumuzun gülleri,
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Karalar giydik de attık alları,
Altunumuz geçmez, akça tunç oldu.
Aşıq Dadaloğlunun yaradıcılığında bu tayfaların ara
sındakı didişmə və çəkişmələr, feodallarla camaatın müna
sibətləri, onların yaşam tərzi, sosial-ictimai əhvalatlar, mü
barizələr də xüsusi yer tutur.
Bəzi rəvayətlərə görə Aşıq Dadaloğlu ömrünün axırla
rında ağ saqqallı bir qoca ikən Çuxurovaya qayıtmış, Ada
na şəhərində bazarda saz çalaraq şerlər söyləmiş, daha so
nra da uşaqlıq və gənclik xatirələrini təzələmək üçün dağla
ra çıxmış, oralarda da ölmüşdür. Dadaloğlunun şerlərində
dağlar bir qorunma, sığınma, bir azadlıq, qurtuluş məskəni
kimi təqdim olunur...
Təxminən yüzə qədər şeri gəlib bizə çatmışdır. Sevgi şer
ləri ilə Qaracaoğlanı, qəhrəmanlıq şerlərilə isə Koroğlunu
xatırladan Dadaloğlunun əsərləri sırf aşıq tərzində, lirik bi
çimdə, heca ölçüsü ilə yazılmışdır. Şerlərinin dili son dərəcə
aydın, rəvan, təmiz türkcədir. Aşıq xalq dilinin incəliklərin
dən məharətlə yararlanmışdır. Aşağıdakı gözəlləməsinə
diqqət edək:
Gel ha güzel, gel ha methin söyleyim,
Ağzın şeker, dudakların bal gibi.
Yaşta küçük, amma boyda münasip,
Sa Нашуor bir fidanc a dal gibi.
Kalem aldım kaşlarını çatmaya,
Ilicap ettim adın sual etmeye,
Baban seni az bahaya satmaya,
Bakıp durur bir Hralık mal gibi.
Geydireyim yeşil ilen, alınan,
Besleyeyim şeker ilen, bal ilen,
Baban seni bana verse malınan,
Koklarıdım yeni açmış gül gibi.
211

Türkiyə ədəbiyyatı tarixi

______________________________

Hezele de Dadaloğlu 'm hezele,
Melhem eyle, gel yaramı tazele,
Ak saray gerektir böyle güzele,
Çalışırdım on halaylık kul gibi.
Mövzusuna görə onun şerlərində Toros dağları ətrafın
da yaşayan köçəri tayfaların həyat tərzi, yaşam şərtləri,
həyat və yaşamaq uğrundakı mübarizələri, ələm və kədərləri
öz əksini tapsa da, sevgi, təbiət təsvirlərinin də özəl yeri var
dır. Qoçaqlamaları onu üsyankar şair kimi tanıtsa da, onun
səmai, qoşma, varsağı, türküləri onu lirik bir şair, incə ruhlu
bir xalq aşığı zirvəsinə qaldırır. Onun gözəllik və at haqqın
da yazdığı aşağıdakı gözəlləməsini həyəcansız oxumaq
mümkün deyil:
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At dördünde, gözel on beş yaşında,
Severim kir atı, bir de güzeli.
Dadaloğlunun dağlara həsr olunmuş şerləri də son də
rəcə gözəl, səmimi əsərlərdir...
Bayburtlu Zehni (1797-1859)

Dadaloğlu ’m hile yoktur işinıde,
Yığıt olan yığıt görür düşünde,

Həm şair, həm aşıq və həm də nasir olan Bayburtlu
Zehni (Anadolu türkcəsində «Zihni»dir) 1797-ci ildə Bayburtda anadan olmuşdur. Bayburt hal-hazırda Gümüşanə
vilayətinə daxildir. Onun əsl adı Məhməd Əmindir. Zehni
isə onun təxəllüsüdür. Zehninin atası Hacı Osman Əfəndi
1828-1829-cu illərdəki Rusiya-Türkiyə savaşında general
İ.F.Paskeviçin komandanlığı altında vuruşan rus əsgərlərini
məğlub eləyən bir qəhrəman kimi tanmır. Zehni Ərzurum
və Trabzonda oxuyub yaxşı təhsil almış, ana dilindən başqa
ərəbcə və farscam da öyrənmişdi. Ərəbcə və farsca tək-tük
şerləri də vardır.
Zehni təxminən 1816-cı ildə İstanbula gedir və bir
müddət böyük vəzifə sahiblərinin katibi (münşi) olaraq çalı
şır. Daha sonra isə o, Trabzonda, Çanakqalada, Ərzurum
da, Misirdə, Qüdsdə, Qaraağacda, Ərzincanda və digər yer
lərdə müxtəlif vəzifələrdə işləyir. Zehni 1859-cu ildə
ölmüşdür.
Əslində Bayburtlu Zehni yazılı ədəbiyyatın bir nümay
əndəsi kimi öyrənilməlidir. Çünki onun əruz ölçüsü ilə yaz
mış olduğu böyük bir divanı, «Kitabi-hekayəyi-qəribə» adlı
nəsr əsəri (povesti) vardır. Heca ölçüsü ilə yazdığı əsərlərinin
sayı azdır. Halbuki şairin divanında elə təkcə 290-a qədər
qəzəli toplanıbdır. Habelə onun divanında qəsidələr,
müsəmmətlər, mürəbbelər, mərsiyələr, təxmislər, nəziıələr və
s. şerləri bir araya gətirilibdir. Ancaq həm siyasi-ictimai
məzmunu, həm də bədii cəhətdən nəsri və heca vəznində
yazdığı əsərləri daha çox diqqəti çəkir.
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Şu yalan dünyaya geldim geleli.
Severim kir atı, bir de güzeli,
Değip on beşime kendim bileli,
Severim kir atı, bir de güzeli.
Atın beli kısa, boynu uzunu,
Kuru suratlısı, elma gözünü,
Kızın iplik iplik süt beyazını,
Severim kir atı, bir de güzeli.
Atın höyük sağrı, kalkan döşlüsü.
Kalem kulaklısı, çekiç başlısı,
Güzelin dal boylu, samur saçlısı,
Severim kir atı, bir de güzeli.
At koşu tutmasın çıktığı zaman,
Yalı kaval gibi yıktığı zaman,
At dört, kız on beşe yettiği zaman,
Severim kir atı, bir de güzeli.
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Zehninin əsərlərində ərəb-fars sözləri çox işlədilir. O na
görə də oxucu onu anlamaqda çətinlik çəkir. Xüsusilə əruz
vəzniylə yazdığı qəzəl, qəsidə və başqa bu tipli əsərləri çətin
anlaşılır. Əruzla yazdığı əsərləri bədii-sənətkarlıq baxımın
dan da divan ədəbiyyatının üçüncü, dördüncü dərəcəli şair
ləri səviyyəsindədir. Ən bəsit və anlaşılan qoşmalarından
biri «gözlərin» rədifli şeridir:
Kakülün ser bölük zülfün yüzbaşı
Çin mülkünün hükümram gözlerin.
Perçemin Hit ayı halin Habeşi
Değer taht-ı Süleymana gözlerin.
Karabağ’ı bir kil ile bağladı
Hışma gelip Dağıstanı dağladı
Hançerini su kasdına zağladı
Oka tuttu Horasan ’ı gözlerin.
Zihni ’y im ey kaşı keman sevdiğim
Kirpiklerin oktur yaman sevdiğim
Koy etsin sinemi nişan sevdiğim
Alsın sayemizde Şam’ı gözlerin.
Bayburtlu Zehni qoşmalarından birində öz doğma yur
du Bayburtun general Paskeviç tərəfindən rus-türk savaşı
zamanı işğal olunmasından danışır. Şair 1828-ci ildə rus qo
şunlarının törətdikləri vəhşilikləri ürək ağrısı ilə qələmə al
mışdır:
Zilini dehr elinden her zaman ağlar
Vardım ki, bağ ağlar bağıban ağlar
Sümbüller perişan güller kan ağlar
Şeyda bülbülü terk edeli bu bağı.
Yeri gəlmişkən deyək ki, Zehninin bir neçə əsəri Ru
siya-Türkiyə savaşı zamanı rusların işğalı altında olan yerlə
rin acınacaqlı durumuna, onların törətdikləri fəlakətlərə,
vəhşiliklərə həsr olunmuşdur. Şairin «Sinop dastanı», «Hart
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dastanı» və qismən də «Kitabi-hekayəyi-qəribə» povestində
bu məsələlərdən söhbət gedir. «Hart dastanı» 1828-1829-cu
illərdəki müharibə zamanı rusların Bayburtu üç ay işğal al
tında saxlamalarından bəhs eləyir.
Cümle aha!inin kaddi büküldü
Her birisi köye, kende döküldü
Yüklendi gam yükü yola çekildi
Bir bir ardı sonra turna katarı.
- deyə ölməyib sağ qalanlar «durna qatarı» kimi öz doğma
yurd-yuvasından qaçmağa məcbur olduqlarını şair üzüntü
ilə qeyd edir.
«Sinop dastanı» konkret tarixi bir hadisəyə həsr olun
muşdur. 30 noyabr 1853-cü ildə İstanbuldan Batuma yola
salman yük gəmilərini qorumaq məqsədilə göndərilən Os
man Paşanın komandanlığı altındakı hərbi donanma fırtı
nalı bir havada Sinop limanına sığınır və orada lövbər salır.
Bu hadisədən xəbər tutan rus admiralı Naximov Sinopa
basqın təşkil edir. Üç saat çəkən bu təcavüz sonucunda Si
nop şəhəri də böyük ziyana uğrayır. Rusların top atəşlərin
dən 2500-ə qədər ev dağıdılır, əhali böyük ziyan görür. 25
bənddən ibarət olan dastanın üç bəndində əhvalat belə nəql
edilir:
Buna Osman Paşa bi-çarelendi
Beylik donanmamız sad-parelendi
Kimi şehid oldu, kimi yarelendi,
Kıyametten eser bedidar oldu.
Osman Paşa esir oldu tutuldu
Hüseyn Paşa firarlara katıldı,
Bizim donanmadan çok top atıldı.
M oskof’un başına cihan dar oldu.
Sinob ’a gözyaşı döktü felekler,
Yerde beşer gökyüzünde melekler
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Dağlarda çelenkler, suda semekler
Düştü te’essufe dil-figar oldu.
Dastanın başqa bəndlərində türklərin 1854-cü ilin yan
var ayının əvvəllərində əks hücumla ruslar üzərindəki qələ
bələrindən danışılır.
Bayburtlu Zihni həm də nasirdir. Onun «Kitabi-hikayeyi-qəribə» əsəri povest və yaxud da roman tipli bir əsərdir.
Doğrudur, Zihni özü əsərini qəribə (buradakı qəribəlik,
təəccüblü, əcaib, görünməmiş anlamındadır) hekayə adlan
dırır. Hələ o zaman roman və povest sözləri Türkiyədə işlə
dilmirdi. Həm də Anadolu türkləri indi də povest sözünü
işlətmirlər, onun yerinə «büyük hikayə» ifadəsini işlədirlər.
Yəni Bayburtlu Zihni əsərini o zaman üçün povest və ya
roman əvəzində hekayə olaraq işlətmişdir. Ancaq onun bu
əsərini müasir povest və romanlardan fərqləndirən cəhətlər
də vardır.
Hər şeydən öncə əsərdə nəzm parçaları da verilmişdir.
Əsər nəzm və nəsr qarşığmdan oluşur. İkincisi isə əsər orta
çağın iri həcmli əsərləri kimi, öncə Tanrının, sonra isə
Peyğəmbərimizin mədhləri ilə başlayır. Sonra dövrün hök
mdarı Sultan Ədbülməcidin həm nəsrlə və həm də nəzmlə
tərifi təqdim olunur. Daha sonra isə müəllif Bayburt və
onun ətrafındakı yerlər, tanınmış adamları haqqında bilgi
verir. Bütün bünlardan sonra Zihni əsl mətləbə, danışacağı
əhvalatlardan yazmağa girişir.
Əsərdə ən maraqlı cəhət hələ o zaman türk düşməni
olan erməni xislətinin yaramazlığının özünü göstərməsidir.
Bayburt inzibati-ərazi sahəsinin başçısı Hacı Sədullah
bəy sultanın qəzəbinə gəlir və edam olunur. Onun iki oğlu
və iki qızı qalır. Əsərin süjet xəttini Sədullah paşanın böyük
oğlu Abdullah bəyin başına gələn olaylar təşkil edir. Sədul
lah Paşanın ev işlərini idarə eləyən erməni, onun edam ol
masından sonra, bütün var-yoxunu talamaq, qohuməqrəbasını məhv etməyi planlaşdırır, tirməni müxtəlif fırıl

daqlarla paşanın qohumlarının bəzilərini ələ alır, bəzilərini
öldürür. Hətta ona maneçilik törədə biləcəyini düşündüyü
böyük oğlu Abdullahı da Məkkəyə aparmaq bəhanəsilə
aradan götürmək qərarına gəlir. Bu məqsədlə Abdullah,
onun anası, bacılarından biri və qohumları ilə birlikdə yola
düşürlər.
Balaca Abdullahın başına daha nələr gəlmir. Ona er
məni iki dəfə zəhər qatılmış şərbət verir, ancaq təsiri olmur.
Üçüncü dəfə zəhərli şərbət təsirini göstərir. Quma basdırılan
Abdullah bir təsadüf nəticəsində yenə dirilir. Ərəbistan çöllərindəki əzab-əziyyətlərdən, çox böyük çətinliklərdən sonra
onu bir əsir ticarətçisinə satırlar və bir müddətdən sonra bir
təhər gəlib Bayburta çatır. Bayburt rus işğalı altındadır. Ai
ləsindən heç kimi tapa bilmir. Yenə də həmin erməniyə ina
nır. Yalandan ağlayaraq onu qarşılayan erməni pisliklərin
dən əl çəkmir. Üç rus saldatı (əsərdə elə belə də verilir) onun
qiyafəsini dəyişib Rusiyaya göndərirlər. İki dəfə satılan və
bir dəfə də hədiyyə verilən Abdullahın 18 yaşı tamam ol
duğu üçün əsgərliyə götürürlər. Və nəhayət bir müddətdən
sonra o, Türkiyənin Avropa hissəsinə, Ədirnəyə qaçır. Ora
dan İstanbula və gəmi ilə Trabzona çatır. Ancaq aradan on
səkkiz il keçdiyindən onu heç kim, hətta qohumları da ta
nımaqda çətinlik çəkirlər. Əsərin sonunda həqiqətən də
onun Abdullah bəy olduğunu görürlər və onun macəraları
burada sona çatır.
XIX əsrin 40-cı illərinin öncələrində yazılmış bu əsər
Bayburtlu Zihninin dərin tədqiqatçılarından olan Saim Sakaoğlu demişkən «Bizi sanki bir roman ilə qarşı-qarşıya
qoymuşdur. Məsnəvi kültürüylə yetişən bir aşığın belə bir
təcrübəsi Türkiyə ədəbiyyatı üçün uğurlu bir başlanğıcdır.
1845-ci illərdə yazılan bu hekayədən (yəni povestdən A.A.A.) ədəbiyyat tariximizin çox xəbəri olmamışdır» [23,
VIII].
Bayburtlu Zihni bir şair kimi özündən öncəki şairlərə
xeyli nəzirələr yazmış, əsərlərini təxmis etmişdir. Bu şairlər
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içərisində Azərbaycanın ünlü söz sənətkarlarından Ə.Xaqanini və M.Füzulini özəlliklə qeyd etməliyik.
Bayburtlu Zehni həm də satirik bir şairdir. Onun ikinci
böyük əsərlər toplusunda xeyli satirik və yumoristik şerləri
vardır. O, kimi isə, nəyi isə təriflədiyi kimi, satira atəşinə
tutmağı da yaxşı bacarırdı. Qazı Şərif Əfəndi haqqında
yazdığı bir satirasında:
Rüşveti günde ilik gibi emer havf etmez,
Gece seccadeye yaşlar döküp her an ağlar.
- deyə gündüz rüşvət aldığını, gecələr dua edib ağlayaraq
Allahdan bağışlanmağını diləyir.
Yaxud da bir şeyx üçün söylədyi aşağıdakı misralara
nəzər yetirək:
Tilki gihi inden ine,
Hortlak gihi sinden sine,
Şeyh her gece hiner cine,
Zomzomlanır hoş sallanır.
Əmrahlar

Türkiyə ədəbiyyatında bir-birilə qarışıq düşən aşıqlar və
şairlər, hər hansı bir şerin müxtəlif adamlara aid edilməsi
halları da bir problemdir. Belə hallar bəzən illərlə deyil, yüzillərlə açılmadan, müəyyənləşdirilmədən davam edir. Bunun
müsbət sonucları ilə birlikdə, mənfi halları da çox olur.
Oxucunun illərlə alışdığı bir aşığın, şairin əsərini sonradan
onun olmamasına inandırmaq çətinləşir və oxucuya belə
hallar, şübhəsiz ki, pis təsir edir. Həmçinin buna sevinənlər
də az olmur.
Folklorçu alim Sakaoğlunun aşağıdakı sözləri dediklə
rimizi bir daha təsdiq etməkdədir: «Əmrahın, bəlkə də, 350
il sonra yenidən aramıza dönüşü gecikməylə olmuşdur, am
ma, biz onu artıq öz şerinin altında öz təxəllüsü ilə görəcəy
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imiz üçün xoşbəxtik. Ancaq bu asan olmamışdır. Qaynaqla
ra istinad etməklə Erçişli Əmrahı yaşadığı dövrdə yaxala
maq da bir sıra çətinliklərin üzərində qələbə çalmaqla ger
çəkliyə qovuşa bilmişdir» [26, VI].
Görüldüyü kimi, 350 ildən sonra başqalarının adına ya
zılan şerlərinə qovuşan aşığın adı Ercişli Əmrahdır. Türkiy
ənin aşıq ədəbiyyatında Əmrah adında dörd aşığın adma
rast gəlirik. Bunlardan biri olan Ərzurumlu Əmrah haqqın
da çox yazılıbdır, o eyni zamanda ölkənin sərhədlərindən
kənarda da məşhurdur. İkincisi isə Ercişli Əmrahdır. Onun
şerlərinin bir qismi məhz Ərzurumlu Əmrahın adma yazı
lıbdır. Üçüncü aşıq Akıskalı Əmrahdır. Axiskanın Varnet
kəndində anadan olan bu Əmrah XIX yüzilliykdə yaşamış
dır. Onun bir neçə şeri bizə gəlib çatıbdır. Nəhayət, dördün
cü Ardanuçlu Əmrahdır ki, XIX yüzilliyin ikinci yarısı və
XX yüzilliyin öncələrində yaşamışdır. Artvinin Ardanuç
rayonunun Basa (Yolüstü) kəndindəndir. Bu sonuncular o
qədər də tanınmamışlar.
Bu dörd Əmrahdan ilk ikisi çox ünlü olduqlarından biz
də burada onlardan söhbət açmağı gərəkli sayırıq. Bunlar
dan biri XVII yüzillikdə, digəri isə XIX yüzillikdə yazıb-ya
ratmışlar. Əgər Ərzurumlu Əmrah əsasən Dərdli, Zehni və
Seyrani kimi həm də klassik divan poeziyası tərzində yazan
aşıqlara yaxın idisə, XVII əsr aşığı Ərcişli Əmrah isə əksinə
Qaracaoğlana, Ömərə, Dadaloğluna daha yaxın idi və onla
rın tərzində poetik əsərlər meydana gətirmişdir.
Söylədiyimiz kimi, Ərzrumlu Əmrah daha çox məşhur
dur. Onun doğum tarixi dəqiq bilinmir. Bəzi folklorçular
onun 1777-1784-cü illər arasında, bəziləri də 1814 və 1819cu illər arasında Ərzurumun Tambura kəndində dünyaya
gəldiyini ehtimal eləyirlər. Görkəmli alim M.E.Köprülü
onun XVIII yüzilliyin son rübündə anadan olmasını daha
real hesab edir. Əmrah Ərzurumda mədrəsə təhsili alır və
gənclik illərini burada keçirir. O, Ərzurumda olarkən, bəzi
qaynaqların yazdığına görə, Nəqşbəndi təriqətinə, bəziləri219
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nin də qeyd etdiyinə görə əsasən Xalidiyyə təriqətinə daxil
olubdur. Hər halda hansı təriqətin üzvü olduğu da dəqiq
bilinmir.
Aşıq Əmrah sonralar səfərə çıxır, Sivas, Kastamonu,
Konya, Çankırı, Niydə, Tokat kimi vilayətləri gəzib dolaşır.
Bəzi şerlərində gəzib-dolaşdığı, ömrünün müəyyən hissəsini
oralarda keçirdiyi bu yerlərin adlarını da çəkir. Kastamonuda yaşadığı zaman yerli şairlərdən Fəridə xanımla şerləşdiyini söyləyirlər. Həyatının müəyyən bir hissəsini Kastamonuda yaşayan Əmrahın Alişan bəy adlı bir varlı adam
tərəfindən himayə edildiyini də bildirirlər. Əmrahın ona
mədhiyyələr yazdığı da bilinir. Bu Alişan bəyin bir zaman
lar Aşıq Dərdlini də öz himayəsinə götürən və ona hər cür
yardımlar etməklə tanınan Alişan bəy olduğunu da qeyd
edirlər.
Anadolunun bir sıra vilayətlərini dərviş kimi gəzib do
laşan bu tanınmış aşıq-şairin ölüm tarixi də mübahisəlidir.
Əksər tədqiqatçılar onun Tokatın Niksar qəzasında ömrü
nün son illərini keçirdiyini və burada da vəfat etdiyini yazır
lar. Ölüm tarixi qəbrinin üstündəki daşda hicri 1271 (1854)ci il olaraq göstərilsə də, ancaq bəzi araşdırıcılar onun hicri
1281 (1864) və 1293 (1876)-cı illərdə vəfat etdiyini önə sürür
lər. Hətta bəziləri onun 1860-cı ildə Niksarda öldüyünü də
yazırlar. Onların bu fikrə gəlmələrinin əsasında nə durduğu
nu anlamaq olmur. Guya 1853-1856-cı illərdəki rus-türk
müharibəsi dövrünə tuş gəldiyi için qəbrüstü yazı düz ol
maya bilər və s.
Ərzurumlu Əmrah həm əruz və həm də heca vəzniyb
əsərlər meydana gətirmişdir. Əruzla yazdığı əsərlərini bir
divan halına salmışdır. Bu divanında onun çoxlu qəzəlləri,
mürəbbeləri, müxəmməsləri, müsəddəsləri və başqa əsərləri
toplanmışdır. Saz şairləri içərisində ənənəvi klassik janrlar
da yazan başqa aşıqlar da olubdur. Bayburtlu Zehni, Aşıq
Dərdli və Seyrani bu tərzdə yazan aşıqlardandırlar. Ancaq
Ərzurumlu Əmrah divan ədəbiyyatı tərzindəki poeziyanı ən
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yaxşı mənimsəyən aşıqlardandır. Onun poeziyasında Füzuli,
Xəyali, Baqi, Nədim və ortacağların başqa görkəmli sənət
karlarının təsiri açıq surətdə görülür.
Sufiyanə şerləri də olan Ərzurumlu Əmrah ən çox aşıq
tərzində yazdığı incə və zərif, oynaq və lirik qoşmaları ilə
şöhrət tapmışdır. Onun şerlərinin başlıca mövzusu sevgidir:
Bir nazenin bana gel-gel eyledi,
Varmasam incinir, varsam incinir.
Nazik miyamndan, ince belinden
Sarmasam incinir, sarsam incinir.
Kaşına çekilmiş kudret kalemi,
Görmemiş dünyada derd ü elemi,
Her sabah, her sabah verir selamı,
Almasam incinir, alsam incinir...
Nereden nereye sevmişim onu,
Ateşi koymuyor, yakıyor beni,
Aşık Emrah sever böyle bir canı,
Sevmesem incinir, sevsem incinir.
Bu «incinir» (yəni «inciyər») rədifli şerin başqa variant
ları Ərzurumlu Əmrahdan öncə yaşayıb-yaratmış Aşıq
Ömərdə və Ərcişli Əmrahda vardır. Bəzi araşdırmaçılar bu
şerin də Ərzrumlu Əmrahın deyil, Ərcişli Əmrahın olduğu
nu yazırlar. Ancaq onların şerləri arasında fərqlər də çox
dur. Fərqlərin çoxluğunu nəzərə alıb bunun Ərzrumlu Əm
rahın olduğunu ehtimal etmək olar.
Aşıq Ərzurumlu Əmrahın Füzuliyanə qoşmaları da
maraqlıdır. Hiss olunur ki, aşıq ulu Füzulini yaxşı bilirmiş.
Təkcə ənənəvi divan ədəbiyyatı tərzində yazdığı əsərlərdə
deyil, heca vəznində yazdığı qoşmalarda da Füzuli təsiri hiss
olunmaqdadır:
El çek tabib, el çek yaram üstünden,
Sen benim derdime deva bilmezsin.
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Sen nasıl tabibsin, yoktur Hacın,
Yaram yürekdedir, sara bilmezsin.
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Ərzurumlu Əmrah dövrünün olaylarına da biganə qal
mazdı. Bilindiyi kimi, 3 mart 1829-cu ildə Türkiyə tarixində
yeni bir mərhələ sayılan geyim qanunu nəşr oldu. Artıq döv
lət məmurları fəs, şalvar və pencək geyməliydilər. Bu qanu
nu imzalayan Sultan İkinci Mahmudu «gavur padşah» ad
landırsalar da, ancaq buna əməl etmək məcburiydi. Ümu-

mivvətlə, ikinci Mahmud ölkədə yeniliklər etməsilə ad çı
xarmışdı. Əmrah Sultanın bu təşəbbüsünü ürəkdən bəyəndivi üçün xalq arasında bunu təbliğ etməyi vacib sayaraq
«Püskül dastanı» əsərini yazmışdı. Püskül burada qotaz an
lamındadır. Fəsin üstündən qotaz sallanırdı. Aşığın bu məş
hur əsəri onun divanında elə bu adla da sonralar çap olun
muşdur. Belə guman edilir ki, həmin vaxtlarda Ərzurumlu
Əmrah İstanbuldaymış və «Püskül dastanı»nı da məhz ora
da - İstanbulda yazmışdır.
Aşıq Ərzurumlu Əmrahın özündən sonrakı bir sıra
aşıqlara güclü təsiri olubdur. Anadolunun müxtəlif yerlə
rində olan və bu olduğu yerlərdə məşhurlaşan Əmrahın
həmin vilayətlərdə fəaliyyət göstərən yerli aşıqlara təsiri keç
məmiş olmazdı. Saz şairlərindən Tokatlı Nuri ilə Gədai, Ziləli Ceyhuni onun şagirdləri kimi tanınırlar.
Türkiyədə Ərzurumlu Əmrah haqqında ilk kitab yazan
Əflatun Cəm Güney olmuşdur. Sonralar isə M.Fuad Köprülü, Vəhbi Cəm Aşkun, Orxan Ural və digər tədqiqatçıla
rın müxtəlif zamanlarda yazdıqları əsərlər çap olunubdur.
İkinci eyniadlı məşhur Aşıq Ərcişli Əmrahdır. Əvvəllər
tədqiqatçılar onu başqa əmrahlardan, özəlliklə də Ərzurum
lu Əmrahdan fərqləndirmək üçün ona «Vanlı Əmrah» və ya
«Əcəm Əmrah» da deyiblər. Ancaq onun adı sonralar Ərc
işli Əmrah kimi təsbit edilmişdir. Ərciş Van vilayətinin bir
qəzasıdır. Onun şerləri, onunla bağlı rəvayət və olaylar o tə
rəflərdə çox geniş biçimdə yayılmışdır. Ünlü «Əmrah ilə Səlbihan» dastanı da məhz həmin Əmrahla bağlı meydana
gəlmişdir.
Ərcişli Əmrahın atası da aşıq olmuşdur. Qaynaqlarda
adı Aşıq Əhməd kimi qeyd edilibdir. Onun Ərcişə gəlməsi
ilə bağlı da qaynaqlar mübahisəli bilgilər verməkdədir. Bəzi
lərinin yazdığına görə Aşıq Əhməd Gəncədən buraya gəlib
yerləşmişdir. Digərləri onun Tiflisdən, Ağrıdağdan, Ahlatdan, İğdirdən, Qarsdan və s. gəldiyini yazırlar. Onun heç
yerdən gəlmədiyini, yerli olduğunu və hətta aşağıda şerləri
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- deyə yazan Ərzurumlu Əmrah şerin sonrakı bəndlərində
də təbibin ona heç cür əlac edə bilməyəcəyindən danışır. Şe
rin son bəndinin son misralarında
Ne duruyon ağlasana gözlərim,
Bir daha yarını görebilmezsin!
- söyləyib fəryad qoparır.
Aşığın bəzi şerlərində yeni ifadələr işlədilir. O standart
söz və deyimlərdən qaçmağa çalışır. Xalqın zəngin dilindən
gələn orijinal deyim tərzindən, aforizmlərdən, məcazlardan
yararlanmağa üstünlük verir. Belə qoşmalar aşığın yaradıcı
lığının rəngarəngliyini göstərir:
Dinliyəlim dağ başında figanı,
Güzelim ne demiş o Leyla, Leyla.
ikimiz de oturalım diz-dize
Bir de hu çekelim, hu Leyla, Leyla.
Felek çakmağını üstüme çaktı,
Beni bir onulmaz derde bıraktı,
Vücudum şelırini odlara yaktı,
Yandım ateşine, su, Leyla, Leyla.
Felek kemendini eyledi çengel,
Yare varam diyom, koymuyor engel,
Olürsem sevdiğim, üstüme sen gel,
Çeşmim yaşı ile yu, Leyla, Leyla...
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nin birindən verdiyimiz bənddəki «Qaraqoyunlu» sözünə
görə Ərciş qəzasının qaraqoyunlu tayfalarının yaşadığı Erqans kəndində doğulduğunu da yazmaqdadırlar:
Mana Emrah diyeller Karakoyunnu,
Namertler içinde yigit oyunnu,
Kaz kimi pısmanıh erkek boyunnu,
Biz Türkük Türklükten dermanimiz var.

Dedim: dilber, bu ne haydır,
Dedi: benim kayım yaydır,
Dedim: dilber, üzün aydır,
Dedi: on beу gecelenmiy.
Gözəllərin gözünü, saçını, dişini, boyunu, xalını, yanaq
larını özünəməxsus bir tərzdə təsvir edir. Ən çox təriflədiyi
göz qara və ala gözlərdir. Sevgilisinin boyunu əlifə bənzədən
aşıq, gözəllikdə onu durna ilə, sona ilə müqayisə edir:

Əmrahın atası Aşıq Əhməd həm də usta saz çalan
olubdur. Şer qoşub saz çalması ilə başqalarından seçilirmiş.
Elə ona görə də Ərciş bəyi Miloğlu Əhməd bəy onu öz hi
mayəsinə götürübmüş. Ona Əhməd bəyin «baş sazçısı» da
deyirmişlər.
Ərcişli Əmrahın da doğum və ölüm tarixləri dəqiq bi
linmir. Elətta onun hansı yüzillikdə yaşadığı da mübahisəli
dir. Araşdırmaçıların əksəriyyəti onun XVII yüzilliyin bi
rinci yarısında yazıb-yaratdığını söyləməkdədirlər.
Ərcişli Əmrah şerlərini «Əmrah», «Səfil Əmrah»,
«Dərdli Əmrah», «Aşıq Əmrah», «Qul Əmrah» imzaları ilə
yazmışdır. Başqa Əmrahlar da şerlərini «Əmrah» adı ilə
yazdıqlarmdandır ki, onların əsərləri bir-birinə qarışıbdır.
Bəzi şerlərində Ərzurumlu Əmrah da, Ərcişli Əmrah da
«Əmrahi» kimi hətta adlarını göstərmişlər.
Ərzurumlu Əmrahdan fərqli olaraq, Ərcişli Əmrahın
əsərlərinin dili çox sadədir. Ərzurumlu Əmrahda rast gəl
diyimiz «bülbüli-nalan», «cami-eşq», «kuyi-canan», «Məcnuni-sani», «qəddi-bülənd», «vəsfi-hal», «tiri-sitəm», «zülfıLeyli», «bəzmi-məhəbbət» kimi ifadə və tərkiblər Ərcişli
Əmrahda ya yoxdur, ya da çox azdır. İnsanın bədən üzvlə
rinin təsviri bir çox aşıqlarda bəzən eynidir. Ancaq onun
təsvirləri sadəliyi ilə fərqlənir. Qaşların rəngi qara, şəkli isə
kamana, mehraba, yaya bənzədilir. Üz ay ilə birlikdə xatır
ladılır və çox vaxt on üç, on dörd və ya on beş gecəlik aya
bənzədilir.

Aşıq Ərcişli Əmrahın lirikasında qürbət, vətən, ata-ana,
yar həsrəti özəl yer tutur. Doğma diyarının gözəl dağları,
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Sallana sallana gelen sonayı,
Selbi 'ye benzettim güller içinde.
Al koftana yeyil kir abı tahmıy,
Durnaya benzettim göller içinde.
Ərcişli Əmrahın poeziyasında artıq boyaya, rəngə eh
tiyac yoxdur. O, az boya ilə çox canlı, cəlbedici tablolar ya
ratmağı bacaran bir sənətkardır. Aşıq az sözlə çox şey de
məyə çalışmışdır. Aşıq-şair Anadolu insanlarının saf ruhu
nu, təmiz niyyətlərini şerə tökmüşdür.
Bugün dört gözelin seyrine vardım,
Biri gelme dedi, bırı gel dedi.
Dedim ayık ohıp size dem edem,
Biri çalma dedi, biri çal dedi.
Birisinin adı Ау ye 'dir, Ayye,
Birisinin adı Nergis, Menevye,
Biri dedi gelin salak ataya,
Biri salma dedi, biri sal dedi.
Sefil Emrah eyder burda kalım mı,
Bu 1ena derdime derman bulum mu,
Her yanahtan bir çift buse alım mı,
Biri alma dedi, biri al dedi.
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çəmənləri, çayları və yaxın əzizləri yada düşdükcə ürəyi qövr
eləyir. Qəm-qüssə qəlbini sıxır:
Katar katar olmuş giden durnalar,
Sizler de bilirsiz hallarımızı.
Sılada sevdigim, öz anam, atam,
Daha gözlemesin yollarımızı.
Yaxud da:
Hey ağalar, dad qazder,
Dağa kar düştu, kar düştu.
Uzak yerde, yad ölkede,
Yada yar düştu, yar düştu.
Vaxtilə Ərzurumlu Əmrahın şeri kimi Türkiyədə və
eləcə də Azərbaycanda dillər əzbəri olan aşağıdakı şer indi
Ərcişli Əmrahın adma yazılır. Çox cüzi dəyişikliklə həmin
şerin üç bəndi belədir:
Seherden uyanmış gözleri mahmur,
Dedim: Sarhoş musun? Söyledi: yoh, yoh.
Ağ elleri boğum boğum lıınah,
Dedim: bayram mulır? Söyledi: yoh, yoh.
Dedim: inci nedir? Dedi: dişimdir,
Dedim: kalem nedir? Dedi: kaşımdır,
Dedim: on beş nedir? Dedi: yaşımdır,
Dedim: daha var mı? Söyledi: yoh, yoh...
Dedim: pişen nedir? Dedi: zülümdür,
Dedim: zülüm nedir? Dedi: ölümdür,
Dedim: Emrah nedir ? Dedi: kulumdur,
Dedim: satar mısın? Söyledi: yoh, yoh.
Halbuki sonuncu-dördüncü bənd Ərzurumlu Əmrahın
adma aşağıdakı kimi yazılmışdı:
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Dedim: Erzurum nendir?Dedi: il'imdir,
Dedim: gider misin? Dedi: yolumdur,
Dedim: Emrah nendir? Dedi: kulumdur,
Dedim: Satar mısın? Söyledi: yok, yok.
Ərcişli Əmrahın şerlərinin bir qismi «Ərcişli Əmrah ilə
Səlbihan hikayəsi»ndən götürülmüşdür. Araşdırmaçı Muhan Bali bu xalq dastanının bir neçə variantını təsbit edərək
ortaya çıxarmışdır. Araşdırmaçı xalq dastançılığı baxımın
dan onun böyük əhəmiyyət daşıdığını xüsusilə qeyd etmişdir.
Muhan Bali bu xalq dastanının Azərbaycanda da Sal
man Mümtaz, Hümmət Əlizadə, Əhliman Axundov,
T.Fərzəliyev, M.Həkimov və başqalarının da diqqətini çək
diyini və onunla bağlı yazılarının olduğundan da söhbət açır
və Azərbaycan alimlərinin bu sahədəki xidmətlərinə yüksək
qiymət verir. Folklorçu M.Bali həmçinin dastanla bağlı
Türkmənistan tədqiqatçılarının da bu sahədəki çalışmaları
nı xatırladır.
«Əmrah və Səlbihan» türk xalq dastanları içərisində
çox sevilən dastanlardandır. Özəlliklə Şərqi Anadoluda və
Azərbaycanda sevilə-sevilə söylənilən və çox həvəslə, ləzzət
lə dinlənilən bir dastan kimi ünlüdür. Məddah xalq teatrının
repertuarında özünə möhkəm yer eləyən bu xalq hikayəsinin
on beşdən artıq mətni mövcuddur. Bu mətnlər Şərqi Ana
dolunun müxtəlif vilayətlərində geniş yayılıbdır. Mətnlərin
bəziləri Azərbaycanda və Türkmənistanda tərtib olunmuş
lardan olduqca böyük və uzundur.
Bu xalq dastanında da baş qəhrəman Əmrah «Əsli və
Kərəm»dəki Kərəm kimi, öz sevgilisinin sorağı ilə diyardiyar gəzib dolaşır. Ancaq burada Əmrah öz sevgililərinə,
yəni, dastan «Əmrah ilə Səlbihan» adlansa da, olayların da
vam etdiyi zamanda Səlatin Pəri adlı bir gözəl qıza da aşiq
olur və axırda bir həftə ara ilə iki toy eləyib, onların hər iki
silə evlənir. Aşiq öz məşuqlarına qovuşur.
Dastanın Azərbaycan variantında Səlatin Pərinin adı
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Sayad Pəri kimi keçir. Yalnız dastanın bir yerində belə deyi
lir: «Sayad Pəri gördü ki, Əmrah Səlbiyə aşıqdı. Ondan bərk
küsdü. Bağdan çıxıb getdi. Əmrah sevgilisini gedən görüb,
onu qaytarmaq üçün aldı görək nə dedi:
Sallana-sallana gedən Salatın,
Hayana gedirsən qız, qayıt indi,
Süsəndən, sünbüldən, tər bənövşədən,
Dəstinlə qonçana düz, qayıt indi...»
Eyni zamanda olayların vaqe olduğu yerlər də fərqlidir.
Dastanın Türkiyə variantlarında hətta qəhrəmanların dilin
dən söylənən şerlərdə də fərqlər çoxdur. Hətta uyğun gələn
şerlərdə də bu fərqləri görmək mümkündür. Məsələn, yuxa
rıda verdiyimiz
Seherden uyanmış gözleri mahmur,
Dedim: sarhoş musun? Söyledi: у oh, у oh.
Ağ elleri boğum boğum hınalı,
Dedim: bayram mıdır? Söyledi: у oh, yoh.
- bəndi ilə başlayan şer həm Ərcişli Əmrahda, həm də Ərzrumlu Əmrahda dörd bənddən ibarət olduğu halda, Azər
baycan dastanında beş bənddir. Həm də buradakı misrala
rın hamısı «dedim» sözü ilə başlayır. Azərbaycan variantındakı 3-cü bəndin ilk iki misrası və 5-ci bəndin üçüncü misra
sından başqa qalan sözlər və ifadələr tamam başqa-başqadır.
Müqayisə üçün həmin şerin digər üç bəndini olduğu kimi
buraya köçürürük:
Dedim: gülşən nədi? Dedi: bağınıdı.
Dedim: saf alıdı, söyledi: yox, yox!
Dedim: işrət nədi? Dedi: safamdı.
Dedim: gəl k e f sürək, söylədi: yox, yox!
Dedim: ala nədi? Dedi: gözümdü.
Dedim: şəkər nədi? Dedi: sözümdü.
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Dedim: alma nədi? Dedi: üzümdü.
Dedim: öpməliyəm, söylədi: yox, yox!
Dedim: siyah nədi? Dedi: telimdi.
Dedim: şəkər nədi? Dedi: dilimdi.
Dedim: nazik nədi? Dedi: belimdi.
Dedim: qucmalıyam, söylədi: yox, yox!
Seyranı (1807-1866)

Xalq şairləri içərisində Şeytaninin özəl bir yeri vardır.
Evərəkli Seyrani adı ilə də tanınan bu saz şairi 1807-ci ildə
Qeysəri vilayətinin Dəvəli (buraya həm də «Everek» deyirlər)
qəsəbəsində məhəllə mollası Cəfər Əfəndinin ailəsində
dünyaya gəlmişdir. Əsl adı Məhməddir. Məhməd Seyraninin qəribə taleyi olmuşdur. Mədrəsə təhsili alan aşıq sonralar İstanbula köçmüş və ancaq cəmi yeddi il bu böyük şə
hərdə qala bilmişdir. Zəmanəsinin sərt həqiqətlərini dilə gə
tirdiyi, dövlət adamlarının nöqsanlarını həcv etdiyi üçün öl
ümdən canını birtəhər qurtarıb, İstanbuldan uzaqlaşdırılaraq sürgünə göndərilmişdir. Ömrünün son illərini öz doğma
yurdunda kasıblıqla keçirən Aşıq Seyrani 1866-cı ildə
dünyadan köçmüşdür.
Aşıq Seyrani həm əruz, həm də heca vəzniylə şerlər
yazmışdır. Əruz vəznində yazdığı şerlərinin sayı çox deyil.
Təxminən üç yüzə qədər şeri dövrümüzə qədər gəlib çatmış
dır. Əruz vəznində yazdığı şerləri divan ədəbiyyatı tərzindədir. Aşıq-şairin ən böyük uğuru heca vəznində yazdığı qoş
ma, səmai, dastan və başqa bu tipli şerlərilə bağlıdır.
Seyranini ən çox məşhurlaşdıran onun ictimai məzmun
lu satirik-yumoristik əsərləridir. Onun şerlərinin əksəriyyəti,
demək olar ki, ictimai məzmunludur. Onu o zamankı müa
sirlərindən fərqləndirən də elə məhz onun qorxmazlığı,
ürəkliliyi, cəsarəti idi. Onun çağdaşları öz şəxsi hiss və həy229
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açanlarını, incə lirik duyğu və düşüncələrini qələmə aldıqları
halda, Seyrani sultandan, vəzir-vükəladan tutmuş aşağı
rütbəli dövlət məmurlarına qədər müxtəlif vəzifə sahiblərini
satira atəşinə tutmuşdur. Saz şairi «olanlar» rədifli bir qoş
masında bilavasitə sultanın özünə sataşır. Özünü Allahın yer
üzündəki vəkili hesab eləyən sultana üzünü tutaraq:
Her kes belasını azdı da buldu,
İnsanda evvelki sadakat noldu.
Nice sarayları beyenmez oldu,
Yere sığmaz oldu sultan olanlar.
- deyə boş yerlər ola-ola və başqa sarayları varkən, dənizi
doldurtdurub məşhur Dolmabağça sarayını tikdirmək üçün
çalışan sultanı tənqid edir. Və yuxarıda da qeyd etdiyimiz
kimi, bu şerinə görə aşıq-şair ölümdən başını həmyerlisi
olan bir paşanın köməkliyi sonucunda qurtarıb cəzasını
sürgünə çevirirlər.
Həmin şerin başqa bəndlərində də yenə sultanın yüksək
vəzifələrə, hətta baş vəzirliyə belə qabiliyyət və bacarığı ol
mayan hiyləgər, rüşvətxor, xalqın vəziyyətilə maraqlanmay
an, ancaq öz şəxsi mənafeyini güdən adamları qoyduğunu
açıb göstərir.
Seyrani başqa bir şerində də yenə ölkəsinin ağır vəziyyə
tə düşməsində, xalqının çıxılmaz durumda çabalamasında,
vətəninin xarici borclar məngənəsində əzilməsində başda
duran sultanı günahlandırırdı. Sultanlar ölkənin vəziyyətilə
maraqlanmaq əvəzində yeni-yeni saraylar tikdirir, hər gün
kef məclisləri qurur, dəbdəbəli yaşayış tərzini birinci məq
sədləri sayırdılar. Ona görə də saz şairi «balıq başından iy
lənər» atalar sözündən istifadə etməklə fikirlərini sərrast
ifadə edirdi:
Dünyadan ahrete gidip gelmemek
Olmasa iktiza eder ölmemek.
Balık baytarı kokar, bunu bilmemek
Seyrani, gafilin ahmaklığından.
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Yeri gəlmişkən qeyd etməyi vacib sayırıq ki, aşıq yara
dıcılığında atalar sözü və məsəllərdən istifadə etmək yolu ilə
meydana gətirilən şerlərə çox rast gəlinməkdədir. Katibinin,
Güfraninin bir sıra şerləri və özəlliklə də Ləvninin başdanbaşa atalar sözü üstündə qurulan «Atalar sözü dastanı» iri
həcmli əsəri dediyimizə gözəl örnəklərdəndir. Aşıq Seyrani
də məhz həmin aşıqlardandır ki, yeri gəldikcə xalqın bu sı
nanmış hikmətlərindən gen-bol istifadə etməyə çalışmışdır.
Onun şerlərində «Ölmüş eşşək axtarır ki, nalını çıxartsın»,
«Könül sevən göyçək olar», «Sən sağ, mən salamat», «Polad
nazilər, amma sınmaz», «Gözündən qanlı yaş axıtmaq»,
«Məzlumun malını yemək günahdır» və s. bu kimi atalar
sözü və deyimlərə tez-tez rast gəlirik.
«Eyvah, füqəranın beli büküldü», «Məhkəmə məclisi
icad olduğu» misraları ilə başlayan daşlamalarmda saz şairi
Seyrani şəriət məhkəmələrindəki hərcmərclikdən, qazıların
rüşvətxorluğundan, ədalətsiz qərarlar çıxartmalarından da
nışaraq göstərirdi ki, belə qanunsuzluqların, haqsızlıqların
çoxluğu dövlət başçılarının ölkəni idarə edə bilməməsindən
irəli gəlir.
Mahkeme meclisi icad olduğu,
Çeyme-i rüyvetin akmaklığından.
Kuza beta ile alem dolduğu,
Kazların kadıya uçmaklığından.
Yaxud da:
Rüyvet ile yazar hakim hücceti,
Ilüccet ile alır kadı rüyveti,
Hak bilmiу or dini yeri sünneti,
Bozulduk sikkenin tucuna kaldık.
bəndlərindən də dediklərimizi açıq görmək olar.
Şeyhülislamdan sorma bizi ey haşmetmaah,
Sevaba günah der, günaha sevab,
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Fukara hakkında hayırlı cevab
Söyliyecek dili kökten kurumuş.
- deyə başqa bir şerində isə dövlət başçısına məsləhət görür
dü ki, xalqın vəziyyəti ilə özün maraqlan, yoxsa, hətta şeyx
ülislam da səni aldadacaq, hər şeyin tərsini sənə söyləyəcək
dir.
Daşlamalannda dindarları da tənqid edən şairin 270 şe
rini «Dəvəlili (Everekli) Seyrani, həyatı və əsərləri» adlı ki
tabda nəşr etdirən Haşim Nəzihi Okay «Seyrani çox açıq
düşüncəli və qabaqcıl görüşlü bir şairdir. Buna görə də mö
minlərə də son dərəcə düşməndir və hər fürsət düşdükcə on
ları da satira atəşinə tutmaqdan geri qalmır» deyə yazmaq
da haqlıydı. Seyrani möminləri, qatı dindarları müxtəlif şer
lərindən götürdüyümüz aşağıdakı beytlərdə belə daşlayırdı:
Ormanda büyüyen adam azğını,
Çarşıda, pazarda seyran beyenmez.
Medrese kaçkını, softa bozgunu,
Selam vermek için insan beyenmez.
* * *
Sofu tesbih çeker, döner vird okur,
Gözü hay van yemi çalmada ohır.
** *
Ermeninin, rumun yağlı ketesi,
Kaypak müslümanı dinden çıkarır.
Satira, yumor sahəsində Seyrani o qədər ifrata varır ki.
hətta Tanrıya da dil uzatmağı gərəkli sayır. Tanrının yer
üzündəki ədalətsizliklərə, haqsızlıqlara dözdüyünü, bunları
görə-görə səsini çıxartmadığını qəbul etmək istəmir. Şəriət
qayda-qanunları ilə insanları susdurduğuna etirazını bildirir:
Enel-Hak demedim, entel-IIak dedim,
Melamet dalında astırdın beni.
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Herkesler «la» derken, ben «illa» dedim.
Şeriat kaydıyle susturdun beni.
Aşıq Seyrani elə bir dövrdə yaşayırdı ki, artıq güclənmiş
Avropa imperialist dövlətləri Asiya və Afrika ölkələrini öz
nəzarəti altına almış, müstəmləkəçilik siyasətini sürətlə həy
ata keçirməyə can atırdılar. Onlar bu siyasətlərini Osmanlı
dövlətinə də tətbiq etməyə çalışırdılar. Etnik münaqişələri
qızışdırır, müxtəlif yollarla Türkiyə dövlətinin əleyhinə on
ları qaldırırdılar. Avropa dövlətləri Türkiyənin daxilində
banklar açır, dəmir yolu çəkir, tütün və başqa məmulatları
öz inhisarları altına alırdılar. Bütün bunları xalq aşıqları
görür və açıq şəkildə öz etirazlarını da bildirməyi bir vətən
daşlıq borcları sayırdılar:
Alemde bir devir dönüyor amma
Devr-i İngiliz mi, Frenkmi, hilmem.
Halli kolay değil, рек güç muamma,
Zalim zülmü göğe direk mi, bilmem.
Satirasının kəskinliyinə görə çağdaşlarından fərqlənən
Seyrani xalq ədəbiyyatında özünəməxsus bir yer tutur.
Bütün bunlarla yanaşı onun lirik sevgi şerləri də güclüdür.
Özü demişkən «Eşq odu daim qəlbində alovlanmaqdadır».
O, həm də elə aşiqlərdəndir ki,
Kemiğimi yapsa tarak,
Yar zülfünün tellerine.
deməkdən belə zövq alır.
«Qara gözlüm» rədifli qoşmasının birinci və sonuncu
bəndləri də aşağıdakı kimidir:
Лskın arasına düşürme telaş,
İster isen benden bal, kara gözlüm.
Muhabbet istersen, semtime dolaş,
İstemezsen gamda kal, kara gözlüm.
233

Aydın Abi Aydın

Türkiyə ədəbiyyatı tarixi

Yükseklerde taşkın esme yel gibi,
Bulandırma Seyr ani ’y i sel gibi,
Haddeden çekilmiş demir tel gibi
Çek beni bağrına çal kara gözlüm.
Aşıq Seyrani yaradıcılığı məzmunca, ideyaca olduğu
kimi forma və şəkilcə, habelə dilinin rəngarəngliyinə, bədii
təsvir vasitələrinə, qafiyə sisteminə görə də son dərəcə əlvan,
orijinal və diqqət çəkicidir. Bu baxımdan da, şair sələflərin
dən və çağdaşlarından xeyli dərəcədə fərqlənir. «Aşkın iğnesi», «aşkın bağı», «bağrıtoprak», «ciğerimin memesi», «mor
sümbül», «tir-i ah», «gam suyu», «gönül atı», «Tanrılık tacı»
və başqa bu kimi ifadələr yenidir:
Ben bu aşkın çilesini,
Yanar çektim, tüter çektim.
Yedim gonce sillesini,
Bülbül gibi öter çektim.
və
Evlat alim olmaz okutmayınca,
İplik gömlek olmaz dokutmaymca,
Ayılar et yemez kokutmayınca,
Yallılar ölüyü sinden çıkarır.
- bəndlərindəki ifadə və qafiyələr nə qədər də orijinaldır.
Aşıq Veysəl (1894-1973)

Türkiyənin saz-söz sənətinin son böyük ustası, XX yüz
illikdə aşıq poeziyasının ən ünlü sənətkarı Aşıq Veysəl Şatıroğlu Cümhuriyyət dövrünün yetirməsidir. O, özündən önc
əki zəngin xalq ədəbiyyatının ləyaqətli davamçılarındandır.
Veysəl Şatıroğlu 1894-cü ildə Sivas vilayətinin Şarkışla
ilçəsinin (qəzasının) Sivrialan kəndində Qaraca Əhməd adlı
bir şəxsin ailəsində dünyaya gəlmişdir. Yeddi yaşında çiçək
xəstəliyinə tutulan balaca Veysəlin gözləri tutulur və bütün
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ömrü boyu kor kimi yaşayır. Başını qarışdırmaq üçün atası
ona bir saz alır. On yaşından etibarən Veysəl saz çalıb, şer
lər oxumağa başlayır. Aşıq şerlərinin birində bu halını sonralar belə təsvir etmişdir:
Genç yaşımda felek vurdu başıma,
Aldırdım elimden iki gözümü.
Yeni değmiş idim yedi yaşıma
Kaybettim baharımı, yazımı...
Yetmiş doqquz il ömür sürən Aşıq Veysəl bu ömrünün
cəmi 6-7 ilini gözlərilə işıqlı dünyaya baxa bilmişdir. Qalan
ömründə Veysəl özü demişkən dünyaya qəlbinin gözü ilə
baxmışdır. Onun fikrinə görə aşıq işıqlı dünyada baş verən
olaylara gözlərilə deyil, könlü, ürəyi ilə baxmalıdır. Elə buna
görə də o, gözlərini açmaq belə mümkün olsa da, buna icazə
verməyəcəyini söyləyir. Çünki aşıq özü üçün qurduğu öz
aləmini, öz kiçik dünyasını məhv etmək istəmir. Gözləri
açılsa onun bu dünyası dağılıb gedər.
Aşıq Veysəl zülmətə qərq olmuş öz işıqlı dünyasında nə
lər yaratmamışdır. Gözlərinin xarici aləmə, işıqlı dünyaya
bağlanması ona çox dolğun və zəngin bir daxili aləm qazan
dırmışdır. Daxili, dəruni qəlbi müşahidələri çox güclüdür.
Zəmanəsinin olaylarını, ətrafında baş verən əhvalatları,
olub-bitənləri dərindən duyur və əsərlərində yaşadırdı.
Əsərlərində son dərəcə böyük humanist olan Veysəl
həyatda da insanlığa, yurddaşlarına xidmət etməyi öz baş
lıca vəzifəsi və borcu sayırdı. Onun öz yaxınları və həm
kəndlilərilə birlikdə, məhz onun özünün təşəbbüsü ilə saldır
dığı bağlar, körpülər və digər xeyirxah işlər heç vaxt unu
dulmaz.
Aşıq Veysəl öncə başqa aşıqların şerlərini oxuyardı.
1931-ci ildə təşkil olunmuş «Xalq şairləri bayramı»nda işti
rak edir və bundan sonra özünü bir aşıq kimi hiss etməyə
başlayır. Bir vəfalı yoldaşı ilə sazını götürüb vətənini qarışqarış gəzməyə və şerlərini oxumağa başladı. 29 oktyabr
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1933-cü ildə Cümhuriyyətin qurulmasının on illiyi münasi
bətilə Ankarada milli bayramda iştirak edib şerlərini ifa etdi.
Onun tanınmasında XX yüzilliyin 30-cu illərində Sivasda
ədəbiyyat müəllimi işləyən görkəmli şair, dramaturq və pub
lisist Əhməd Qüdsi Təcərin xidmətləri xüsusilə böyükdür.
Aşıq Veysəl Şatıroğlu bir müddət, özəlliklə də 1943-1946-cı
illərdə Arifiyə, Həsənoğlan, Yıldızeli, Kastamonu və Əskişəhərin Çiftələr kənd institutlarında xalq türküləri müəllimi
kimi də fəaliyyət göstərmişdir.
Tez-tez İstanbul və Ankara radiolarında sazıyla, sözüylə çıxış edən Veysəl Şatıroğlu altı övlad böyütmüşdür. Aşığın
ilk şerlər kitabı 1944-cü ildə Ankarada «Deyişlər» adı ilə
çap olunmuşdur. Daha sonralar onun «Sazımdan səslər»,
«Aşıq Veysəl», «Dostlar məni xatırlasın» və s. kitabları işıq
üzü görür. Saz şairi 1973-cü ildə martın 12-də doğma kəndi
Sivrialanda dünyasını dəyişmişdir.
Aşığın durumunu və vətən qarşısındakı xidmətlərini nə
zərə alaraq 1960-cı ildən ona özəl təqaüd ayrılmış, xatirəsini
əbədiləşdirmək üçün haqqında film çəkilmiş və İstanbuldakı
məşhur Gülxana parkında heykəli ucaldılmışdır. Ümid Ya
şar Oğuzcan, Süleyman Arısoy, Tahir Qüdsi Makal, Adnan
Binyazar, Ümid Kaftancıoğlu, Sabahəddin Eyyuboğlu,
Möhsün Durucan və başqa bu kimi qələm sahibləri onun
həyat və yaradıcılığı haqqında maraqlı əsərlər yazmışlar.
Aşığın həyat və yaradıcılığı Azərbaycanda da bəzi tədqiqat
çıların diqqətini çəkmişdir. X.C.Quliyeva-Qafqazlı, Ə.Kəri
mov onunla bağlı araşdırmalarında maraqlı bilgilər vermiş
lər.
Əsərlərindən də görünür ki, Aşıq Veysəl elini-obasını
sevən, elinin-obasının dərdini-qəmini çəkən, ictimai yaşa
mın hər bir sahəsinə qəlbilə nəzər salan, müşahidələr aparan
və bütün bunlara öz münasibətini bildirən bir xalq sənətka
rıdır. Bu el aşığı istər gerçək həyatda, istərsə də poetik əsər
lərində yurddaşlarının sevincinə də, kədərinə də şərik olur
və şerlərində xalqın güzəranını incəliklə tərənnüm edirdi:
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Dost dost diye nicesine sarddım,
Benim sadık yarım kara topraktır.
Beyhude dolandım, boşa yoruldum,
Benim sadık yarım kara topraktır.
Kamın yardım karmayınan, belinen,
Yüzün yırttım tırnağınan, elinen,
Yine beni karşıladı gülinen,
Benim sadık yarım kara topraktır.
Yuxarıda on bir bəndlik şerindən ikicə bəndini verdiy
imiz «Qara torpaq» adlı bu şerini Türkiyənin kənd və qəsə
bələrində sevməyən, eşitməyən bəlkə də az adam olar. Tor
pağı kəndlinin və ümumiyyətlə insan oğlunun sadiq dostu
hesab eləyən sənətkar, insanları torpaqdan ağıllı biçimdə
istifadə etməyə, lazımınca becərməyə, şüurlu surətdə yarar
lanmağa çağırırdı.
Maraqlıdır ki, Aşıq Veysəlin yaradıcılığında torpaqla,
kənd təsərrüfatı ilə bağlı mövzular çox geniş yer tutur.
Çünki, o özü də kənddə böyümüş, öz kəndlərində ilk meyvə
bağı salmış, Anadolu kəndlərini gəzib-dolaşmış, kəndlə,
əkin-biçinlə bağlı məsələləri dərindən öyrənmişdi. Kənd
camaatı ilə həmişə yaxından təmasda olduğu üçün o kənddə
gedən ictimai-iqtisadi proseslərdən də yaxşı xəbərdar idi.
Kənd ağalarının, varlıların kimsəsizlərə, zəhmətkeşlərə mü
nasibətini də yaxşı bilirdi. Aşıq şerlərində «dəstəklə fəqiri,
oxut yetimi» deyə yetimlərə, möhtac insanlara yardım etmə
yi, onları oxutmağı, yetişdirməyi ən vacib insanlıq borcu
sayırdı.
Aşıq «Okul-1» və «Okul-2» başlıqlı şerlərində zəhmət
adamlarını, gəncləri, xalqın övladlarını elm öyrənməyə,
maariflənməyə səsləyirdi:
Oku benim cici yavrum,
Okul cennet meyvasıdır.
Okuldadır türlü san ’at
Medeniyet membasıdır.
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Aşıq Veysəlin yaradıcılığında humanizm, eşq, yurd se
vgisi özəl yer tutur. Aşıq vətəninə müraciətlə yazdığı şerləri
nin birində «sən eşqsən, mən Məcnun, sən gülsən, mən isə
bülbül, əgər sən olmasaydın, mən də olmazdım» deyir. Və
tən sevgisi onda çox güclüdür.
Aşıq-şairin ömür yoldaşı saza münasibəti də çox maraq
lıdır. Veysəl «Sazıma» şerində sanki doğma adamına, se
vimli övladma vəsiyyət eləyir. Sazı canlı adam kimi səsləndi
rir və öz nəsihətlərinə əməl etməyə səsləyir. Şer altı bənddən
ibarətdir. Bəzi bəndləri belədir:
Ben gidersem sazım sen kal dünyada,
Gizli sırlarımı aşikar etте.
Lal olsun dillerin, söyleme yada,
Garip bülbül gibi ahuzar etme.
Gizli dertlerimi sana anlattım,
Çalıştım sesimi sesine kattım,
Bebe gibi kollarında yaylattım,
Hay ali hatır et, beni unutma...
Benim her derdime ortak sen oldun,
Ağlasam ağladın, gülersem güldün.
Sazım bu sesleri turnadan mı aldın,
Pençe vurup, sarı teli sızlatma...
Sen petek misalı, Veysel de arı,
İnleşir beraber yapar dik balı,
Ben bir insan oğlu, sen bir dııt dalı,
Ben babamı, sen ustanı unutma.
Aşıq Veysəl Şatıroğlu XX yüzillikdə Qaracaoğlan,
Dərdli, Əmrahlar, Seyrani, Dadaloğlu kimi nəhəng sələflə
rinin ən ləyaqətli davamçısı olmuşdur.
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YAZILI TÜRKİYƏ ƏDƏBİYYATI
Türklərin Kiçik Asiyada dövlət qurmalarından çox ön
cələr hələ güney-qərbi Asiyada yayılmalarının tarixi qədim
dir. Onların Ön Asiyada məskunlaşmalarının tarixini era
mızdan dörd min il əvvəllərə aparıb çıxaran alimlər vardır.
Bu tezisi təkcə türk alimləri deyil, Avropa alimlərindən Van
Der Osten, Laszlo Rasoni, V.Ramsay, E.Honiqman və baş
qaları irəli sürmüşlər.
Türklər zaman-zaman Anadoluya gəlmişlər. Özəlliklə
də onlar Xəzər dənizinin şimalından gəliblər. Hələ islamiy
yətdən öncə eramızın 350-ci illərində hunların Anadoluya
ilk gəlişləri qeyd olunur. Daha sonralar isə Sabirlərin 515516-cı illərdə Anadoluya keçərək Konyanı, Ankaranı fəth
etdiklərinin, VI yüzillikdən başlayaraq xəzərlərin Kiçik Asi
yaya axınlarının şahidi oluruq.
Ərəblər və bizanslılar da türklərdən çox istifadə edirdi
lər. Bizans çarları türkləri Anadolunun müxtəlif bölgələrin
də yerləşdirərək, müharibələrdə onlardan geniş biçimdə ya
rarlanırdılar. Ərəblər də türklərdən təşkil olunmuş ordular
dan çox istifadə edirdilər. O da maraqlıdır ki, bizanslıların
tərəfində vuruşan türklər başlıca olaraq Dunay çayı hövzə
lərindən gələn bulqarlar, peçeneqlər, uzlar və başqa xristian
türklər, ərəblərin tərəfində isə müsəlman türklər vuruşurdu
lar.
XI yüzilliyin ortalarından başlayaraq Kiçik Asiyaya ya
yılmaqda olan səlcuqlar 1071-ci ildə Malazgirt savaşında
Bizanslar üzərində qəti qələbə çaldıqdan sonra Anadolunun
bütün qapıları onların üzünə açıldı. Səlib müharibələri türk
lərin qərbə doğru zəfər yürüşlərini müəyyən müddətə qədər
ləngitsə də, ancaq onlar tədricən Kiçik Asiyaya yiyələnirdi
lər.
Türklər qarşılaşdıqları mədəniyyətlərdən təsirləndikləri
kimi, onların da başqalarına güclü təsiri olubdur. Onlar
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Anadoluya türk adət-ənənələrini, müsəlmanlığı, türk-müsəl
man mədəniyyətini də gətirdilər. Səlcuqlular dövründə türk
lər dövlət quruculuğuna, hüquq və tərbiyə sahəsinə, elm, sə
nət və ədəbiyyata da önəmlə yanaşmış, əhəmiyyətli əsərlər
vücuda gətirmişlər.
Yazılı klassik ədəbiyyatın Kiçik Asiyada nə vaxt ya
randığı qəti olaraq müəyyənləşməmişdir. Hələlik XI və XII
yüzilliklərdə qələmə alınmış hər hansı ədəbi-bədii əsər ələ
keçməmişdir. Yazılı ədəbiyyatın ilk türkcə örnəklərinin XIII
yüzillin birinci yarısından meydana çıxdığı bilinir. Hələlik
ilk yazılı əsər müəllifi olaraq Əhməd Fəqihi (7-1221) tanıyı
rıq. Anadoluda ilk ədəbi əsərlərin yaranması səlcuqlular
dövrünə təsadüf edir.
Ş.Həmzə, C.Rumi, S.Vələd, Y.Əmrə, X.Dəhhani, Aşıq
Paşa Türkiyə ədəbiyyatının Ə.Fəqihdən sonrakı davamçılarıdırlar.
XIII
yüzillikdən XIX əsrin ortalarına qədərki yazılı
Türkiyə ədəbiyyatını sonralar müxtəlif adlarla adlandırmış
lar. Buna «Klassik ədəbiyyat», «Divan ədəbiyyatı», «İslami
ədəbiyyat», «Saray ədəbiyyatı», «Yüksək zümrə ədəbiyyatı»,
«Orta çağlar ədəbiyyatı» da demişlər. Həmçinin bu ədə
biyyatı oxumuş, savadlı təbəqəyə xas olan ədəbiyyat, məd
rəsə təhsili alanların ədəbiyyatı kimi də səciyyələndirirlər.
Bunların bir qismi göstərilən dövrün ədəbiyyatını tam
ehtiva eləmir. Məsələn, elə «İslami ədəbiyyat», «İslam dövrü
ədəbiyyatı», «Ümmət çağı ədəbiyyatı» məfhumlarını götü
rək. Məgər bunlar həmin dövrün ədəbiyyatının mahiyyətini
tam şəkildə əhatə eləyirmi? Əlbəttə, yox! Axı, Türkiyə ədə
biyyatı təkcə islam dini ilə bağlı deyildi. Yazılı Türkiyə ədə
biyyatı islam dininin və bu dində təmsil olunan ərəb və fars
mədəniyyətlərinin müəyyən təsirinə məruz qalsa da, zaman
keçdikcə, inkişaf edib təkmilləşdikcə özünəməxsus bir sıra
özəlliklər də əldə edərək milliləşmişdir.
Bu üç ədəbiyyatın bir-birindən həm də nə qədər fərqli
olduqlarını inkar etmək mümkün deyil. Yazılı Türkiyə ədo240

bivyatı, eyni zamanda, dövrünün estetik prinsiplərini, siyasi,
tarixi, ictimai, iqtisadi, hərbi olaylarını, ölkə həyatının
müxtəlif mərhələlərini, milli adət-ənənələrini də əks etdir
mişdir. Həm də, bu ədəbiyyat xalq ədəbiyyatı ilə yan-yana,
yanaşı davam etmiş, bir-birindən yeri düşdükcə faydalan
mışdır.
Yazılı Türkiyə ədəbiyyatı da «Təsəvvüf ədəbiyyatı» və
«Divan ədəbiyyatı» deyə iki yerə ayrılır. Bunların ikisini
«Divan ədəbiyyatı» başlığı altında da verirlər. Ədəbiyyat
tarixlərində bunları ayrı-ayrı başlıqlarla verdiklərindən biz
də elə verməyə üstünlük verdik.
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səvvüf ideyaları səciyyəvi idi. Biz yuxanda təsəvvüf poeziya
sının xalq ədəbiyyatı sahəsindəki yaranması və inkişafından
söhbət etmişdik. Təsəvvüf şerinin yazılı ədəbiyyatda da çox
görkəmli nümayəndələri olmuşdur.
Təsəvvüf ədəbiyyatından danışarkən çox zaman ilk
növbədə Yunus Əmrəni və ya Mövlana Cəlaləddin Rumini
yada salırlar. Halbuki, onlardan öncə Əhməd Fəqıhi,
Şəyyad Həmzəni görürük. Təsəvvüf yazılı ədəbiyyatının da
ha sonralar da çox böyük nümayəndələri yazıb-yaratmışlar.
İndi onlardan bəzilərini nəzərdən keçirək.

İnsan içərisində yaşadığı kainatın sirləri qarşısında hə
mişə aciz qalmışdır. Bu dünyaya niyə gəldiyini, nə üçün ya
şadığım, bu yaşayışın sonunun nədən ibarət olduğunu, ya
şamaqda məqsəd nədir, necə yaşamaq lazımdır, dünyanın
axırı necə olacaqdır, aləmin başlanğıcı və sonu varmı və s.
bu kimi suallar onu həmişə düşündürmüşdür. Bütün bu sual
lara cavab vermək üçün müxtəlif fikirlər irəli sürülmüş, tə
limlər, cərəyanlar meydana gəlmiş, yollar axtarılmışdır.
Aləmlə Tanrını eyniləşdirən panteizm fəlsəfi təliminə əsas
lanan təsəvvüf dini-fəlsəfi cərəyanı da belələrindəndir.
Təsəvvüfə görə kainatda yeganə bir varlıq var, o da Al
lahın vücudundan ibarətdir. «Vəhdəti-vücud» deyilən
mütləq varlıq Allahdır, ondan başqa hər hansı bir vücudun
varlığı qeyri-mümkündür. Ondan başqa nə varsa Allahın
təcəllisi, yəni onun kölgəsi və ya görünüşüdür. Deməli, kai
nat da və bu kainatın bir hissəsi olan insan da Allahın kö
lgəsidir. İnsanın başlıca vəzifəsi özündə olan puç hisslərə
qalib gəlib Allaha qovuşmaqdır, bəzi sufilərin ifadəsincə
desək Allah ilə Allah olmaqdır. «Ənəlhəq» (mən həqqəm,
mənəm Allah) ifadəsi də məhz buradan ortaya çıxmışdır.
Allaha qovuşmağın yeganə çarəsi nəfsinə hakim olmaq,
mənliyini öldürməkdir. Bundan ötrü də insan Allahdan baş
qa qəlbindən hər şeyi silib atmalı, mistik məhəbbət yolu ilə
Allahı dərk etməli və onunla qovuşmağa can atmalıdır.
Allahı dərk etmək üçün insan birinci növbədə özünü ta
nımalıdır, Allahı vicdanında tapmalıdır. Belə insan isə ka
mil insan sayılır. İnsanın ilahi eşq yolu ilə Allaha qovuşub
yox olması təsəvvüfdə fənafıllah (Allahın varlığında əriyib
yox olma) mərtəbəsi (və ya dərəcəsi) sayılır. İnsanın azadlığı,
xoşbəxtliyi Allah ilə birləşməsindədir. Bütün yaxşılıqların,
gözəlliklərin, ümumiyyətlə hər şeyin qaynağı Allahdır.
Yazılı Türkiyə ədəbiyyatının ilk nümunələri üçün də tə-

Bu onu göstərir ki, Əhməd Fəqih dövrünün tanınmış
şairi olubdur, onun Yunus Əmrə kimi dahi bir sənətkar tə
rəfindən xatırlanması, özü-özlüyündə bu şairin böyük sənət
kar olmasına dəlalət edir.
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Əhmad Fəqih

Əhməd Fəqih Türkiyə ədəbiyyatında anadilli poeziya
nın ilk yaradıcısıdır. Onun nə vaxt anadan olduğu bilinmir.
Şairin ölüm tarixi də dəqiq məlum deyildir. Ancaq Konyadakı məzar türbəsi üzərində ölüm tarixi hicri 618-ci il (1221)
kimi göstərilmişdir. Başqa bir mənbədə isə onun 1252-ci il
dən öncə öldüyü göstərilir. Hər halda, onun XII yüzilliyin
sonu, XIII yüzilliyin birinci yarısında yaşadığını güman et
mək olar. Bəzi qaynaqlarda onun Cəlaləddin Ruminin atası,
1231-ci ildə Konyada vəfat etmiş Bəhaəddin Vələddən dərs
aldığı da qətiyyətlə bildirilir.
Əslən xorasanlı olan Əhməd Fəqih «Sultan Xoca» və
«Mövlana Əhməd» adları ilə də yad edilir. Onun bir adının
da «Qütbəddin» olduğunu Yunus Əmrənin bir şcrindəki
aşağıdakı beytdən öyrənirik:
Ahmet Fakih Küthüddin Sultan Necmeddin,
Mevlana Celalüddin ol kuth-i cihan kam.
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Əhməd Faqih mədrəsə təhsili almış, təsəvvüfü, ərəb və
fars ədəbiyyatlarım öyrənmişdir. O «Fəqih» təxəllüsünü fiqh
elmini oxuduğu üçün almışdır. Bu barədə ilk məlumatları
Əflakinin «Mənaqibul-arifin» (1358), Mühiddinin «Xızırnamə» (1475) və Bəktaşi vilayətnamələri verir. Əflakinin
yazdığına görə Əhməd Fəqih C.Ruminin atasının müridi
olmuş və fiqh elmini də ondan öyrənərək tanınmış bir alim
kimi yetişmişdir.
Əhməd Fəqih həm öz müəllimi və mürşidi Bəhaəddin
Vələdi, həm də onun oğlu Cəlaləddin Rumini çox yüksək
qiymətləndirir. Gənc olmasına baxmayaraq o, C.Rumini
«ayaqüstə gəzən xəzinə» adlandırır və onun zəka və tə
fəkkürünə dərin ehtiram bəsləyirmiş.
Şairin yüz beytdən ibarət olan «Çərxnamə» adlı sufiyanə məsnəvisi dünyanın faniliyindən bəhs edən əxlaqi nəsi
hətlər biçimində yazılmış bir əsərdir. «Çərxnamə» Türkiyə
ədəbiyyatında Anadolu türkcəsində yazılmış ilk əsər kimi
çox dəyərlidir. Məsnəvi əruz vəzninin həzəc bəhrində yazı
lıbdır. Qiyamət gününün dəhşətindən söz açan Əhməd Fə
qih səbrli, geniş ürəkli olmaq, yoxsullara kömək etmək kimi
nəsihətlər verir. Əsərin dili o zamankı Anadolu türkcəsində
yazıldığından ərəb və fars sözlərinin sayı azdır. Əhməd Fəqihin bu əsərinin dili özündən sonrakı divan şairlərinin əsər
lərinin dilindən daha sadə görünür. Şairin:

kimi mənalı və məzmunlu misraları buna gözəl misal ola
bilər.
Ölüm mövzusu bütün məsnəvi boyu keçir və bu, insan-

larin təbii bərabərliyi ilə əlaqələndirilir. Yəni insan ölərkən,
əbədilik dünyasına köçərkən bərabərləşir. Çobanla şah ara
sında fərq qalmır. Ölüm elə bir qapıdır ki hamı oradan bə
rabər keçir. Çünki, dünya müvəqqətidir. Gec, yaxud da tez,
hamı onu tərk edəcəkdir. Heç kim bu dünyada əbədi olaraq
qalmayacaq, istək və arzular aldadıcı və keçicidir. Bu
müvəqqəti dünyada hamı - dinindən, dilindən, cinsindən,
yaşından asılı olmayaraq, ağılla, imanla və inamla hərəkət
etməli, bir-birinə imkan daxilində yardımını əsirgəməməli
dir...
«Çərxnamə»nin Şəyyad Həmzəyə, Yunus Əmrəyə təsiri
də şübhə oyatmır. Habelə, özündən sonrakı başqa şairlərə
də təsiri şübhəsizdir.
Əhməd Fəqihin «Kitabu əvsafi-məsacidi’ş-şərifə» (Mü
qəddəs məscidlərin özəllikləri haqqında kitab) əsəri «Çərxnamə»dən böyükdür. Məsnəvi biçimindədir. Əsərin orijinalı
İngiltərənin Londondakı Britiş müzeyində Şərq kitabları
bölməsində mühafizə olunur. Professor Hasibə Mazıoğlu bu
əsəri tapıb, surətini çıxartdırıb, gətirib Türkiyədə 1974-cü
ildə nəşr etmişdir. Əsərin bəzi səhifələri itib-batıbdır. Bu
müstəqil bir kitabdır və 389 beytdən ibarətdir. Bu əsər də
«Çərxnamə»nin yazıldığı əruz vəzninin bəhrindədir. Əslində
əsərin özü 339 beytdir. Axırda Qüds şəhərinin mədhi veril
mişdir. Heca vəzniylə yazılmış dörd mədhiyyənin birincisi
on beş beytdən, ikincisi yeddi, üçüncüsü on səkkiz və dör
düncüsü on beytdən ibarətdir. Bütün bunlarla birlikdə, kitab
389 beytdən və bir misradan meydanə gətirilibdir.
Əsərin mövzusu Həcc ziyarəti ilə bağlıdır. Şair bir dəstə
ziyarətçi yoldaşları ilə Həccə gedərkən yol boyu keçdikləri
Şam, Qüds, Mədinə, Məkkə kimi müqəddəs yerlərdən söh
bət açır. Həcc ziyarətindən qayıdarkən, Qüds şəhəri çox xo
şuna gəldiyi üçün yoldaşlarının daxil olduğu qrupdan ayrı
laraq iki ay həmin şəhərdə qalmalı olur. Şair gəzdiyi yerləri
çox diqqətlə nəzərdən keçirmiş və hər gördüyü yerlər haq
qında dəqiq, ətraflı bilgilər verməyə çalışmışdır.
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Kaza yayı ecel okların atar,
Sana dahi dokuniser ol oktan.
Yıkılıser hu gök/er/e, hu yerler,
Kamusı olıserdir külli viran.
və
Ölüm hir kapudur, geçmek gerekdür,
Beraher andan sultan ile çohan.
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«Kitabu əvsafı məsacidiş-şərifə» Əhməd Fəqihin öz
dövrünün gözəl bir şairi olduğunu isbat etməkdədir. Bura
dan həmçinin onu da öyrənirik ki, şairin həm də heca vəz
nində yazdığı əsərlər də varmış. Eyni zamanda bu əsərin
itib-batmadan XIII yüzillikdən ta zamanımıza qədər gəlib
çıxması türk dili və ədəbiyyatı tarixi üçün ən qiymətli bir
qaynaqdır. Ə.Fəqih Anadolu torpaqlarında yetişən ilk şair
dir, həm də onun xoşbəxt bir şair olmasının sübutudur.
Əsər belə başlayır:

Şəyyad Həmzə

Ana dilli Türkiyə ədəbiyyatının ilk nümayəndələrindən
olan Şəyyad Həmzə səlcuqlular dövründə yazıb-yaratmışdır.
Onun da dünyaya gəldiyi və dünyadan köçdüyü illər bilin
mir. XIII yüzilliyin ortalarında yaşadığı ehtimal olunur.
Akşəhir və ya Sivrihisarda anadan olduğu sanılmaqdadır.
Yunus Əmrədən öncə türk dilində əsərlər meydana gətirən
Şəyyad Həmzə dərviş kimi Anadolunun müxtəlif yerlərini
gəzmişdir.
Hüdavenda şükür olsun tapuna
Şəyyad Həmzəni elm aləminə ilk dəfə tanıdan Məhməd
Ki niyyet datmışam varam kapuna
Fuad Köprülü olmuşdur. Professor M.F.Köprülü 1921-ci
Dilerim hazretünden sağlık ola
ildə onun bir neçə şerini, həyatı və yaradıcılığı haqqında gə
Ki takat getüri bilem bu yola
rəkli bilgiləri çap elədi. Daha sonra S.Buluç, M.Mansuroğlu
onun
bir neçə şerini tapıb çap elətdirdilər. 1946-cı ildə
Yüzüm sürem senün görklü evüne
D.Dilçin
Şəyyad Həmzənin «Yusif və Züleyxa» poemasını
Yürüyem ıssı kumlarda sevüne.
nəşr etdirdi. Şəyyad Həmzə, xüsusilə də onun «Yusif və
Züleyxa» poeması xarici türkoloqların da diqqətini cəlb elə
Zaifem liki kuvvet senden olsun
di. Rus türkşünası N.A.Anikeyeva Şəyyad Həmzənin «Yu
Bu huccac sağ selamet girü (dönsün).
sif və Züleyxa» məsnəvisini ruscaya tərcümə edib müəllifi
Şairin «Kitabu-əvsafi məsacidiş-şərifə» əsərinin sonun haqqında yazdığı tədqiqatı ilə birlikdə Moskvada 1992-ci
da «Mədhi-Qüds» adı altında heca vəznində yazdığı şerdən ildə nəşr elətdirdi.
iki beyti də buraya əlavə eləməyi gərəkli sayırıq:
Şəyyad Həmzənin ünlü lətifə qəhrəmanı, müdrik Nəs
rəddin Xoca ilə dostluq etdiyini də yazırlar. Bacısı ƏslixaHer dem şükür ol Allaha kddı bize inayeti,
tunun
qəbri də Akşəhirdə Nəsrəddin Xocanın uyuduğu qəbKereminden nasib itdi bu mübarek ziyareti.
ristanlıqdadır. Həm Şəyyad Həmzənin, həm də Xoca Nəs
L utf anundur, cud anun, ihsan amin.
rəddinin (1208-1284) eyni vaxtda və eyni şəhərdə yaşamaları
On sekiz bin alem anun içi tolu rahmeti.
bu qənaəti doğruldur.
İgidlik, comərdlik, yoldaşlıq və qardaşlıq anlamında iş
Onu da qeyd edək ki, Əhməd Fəqihin yuxarıda haqqın
lədilən
«Ahilik» təriqətinin üzvü olan Şəyyad Həmzə bəlkə
da söhbət açdığımız əsərlərini Məhməd Fuad Köprülü, Hasibə Mazıoğlu, Məcdut Mansuroğlu və başqa tanınmış də «Şəyyad» (malakeş, suvaqçı, rəngsaz; kələkbaz, hiyləgər)
adını bu təriqətə görə götürübdür. Çünki, «Ahilik» təriqəti
alimlər müxtəlif vaxtlarda çap eləmişlər.
XIII
yüzillikdə qurulmuş bir əsnaf, peşə və sənət təşkilatı idi.
Əhməd Fəqih həm də Qərb türkcəsində ilk məsnəvi
Bu təriqət təşkilatının kökü təsəvvüfə əsaslanırdı. Onun dər
müəllifidir.
viş kimi Anadolunu diyar-diyar gəzib-dolaşması da, hər
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halda bu təşkilatla bağlı idi.
Şəyyad Həmzə Türkiyə ədəbiyyatında həm təsəvvüfı
xalq, həm də klassik yazılı poeziya tərzində əsərlər verən ilk
sənətkarlardandır. Onun əsərləri dini-təsəwüfı, əxlaqididaktiki bir səciyyə daşıyır. Heca vəznində yazdığı şerləri
əruz vəznində olanlardan daha uğurludur. Əsasən qəzəl, nət
və ilahi formasında şerlər yazıbdır. Bir ilahisinin bəzi beyt
ləri belədir:

Şübhəsiz ki, Şəyyad Həmzəni məşhurlaşdıran onun
«Yusif və Züleyxa» məsnəvisidir. Təkcə Türkiyə araşdırmaçılarının deyil, xarici türkşünaslarm da diqqətini çəkən bu
əsərin adı əslində «Yusifü Zelixa»dır. Bu tipli başqa əsərlər
də olduğu kimi, Türkiyədə bunu da «Yusuf ilə Zeliha» şək
lində verirlər. Qədim yəhudi dilində «sürüşən, sürüşkən»
mənasını verən «Zelika» Zeliha, Zalxa, Züleyxa şəklində
işlənməkdədir.
«Yusif və Züleyxa» Şərq ədəbiyyatında məşhur olan
məhəbbət mövzularından biridir. Bildiyimiz kimi, bu mövzu
ilk dəfə öz əksini Bibliyada tapmışdır. Bəzi tədqiqatçıların
mülahizələrinə görə IV-VI əsrlərdə Suriya əbədiyyatında iş
lənmiş, VII yüzillikdə isə Quranda yüz on bir ayədən ibarət
olan «Yusif surəsi»ni təşkil etmişdir. Bu rəvayətə Əbülqa-

sim Firdovsi öz məşhur «Şahnamə»sində müraciət etdikdən
sonra Şərq ədəbiyyatında «Yusif və Züleyxa» mövzusunda
yazanların sayı çoxalmışdır. Nədənsə türk ədəbiyyatlarında
bu mövzuda daha çox əsərlər yazılmışdır.
Bu mövzunu ilk dəfə müstəqil şəkildə, ayrıca bir əsər
kimi qələmə alan türklər olmuşdur. Türklərdən sonra bu
mövzu, yəni «Yusif və Züleyxa» Şərq ədəbiyyatlarında geniş
surətdə işlənməyə başlamışdır. Qul Əli, Ş.Həmzə, Sulu Fəqih, Mustafa Zərir, Mahmud Kırımlı, Şəms, Əbdülməcid,
Rəbğuzi, Durbək, Həmdullah Həmdi, Behişti, İbn Kamal,
Yəhya Bəy, N.Əndəlib, N .Hikmət və başqa 60-dan artıq
türk sənətkarının bu mövzuda əsər yazdığını qeyd edirlər.
Yeri gəlmişkən deyək ki, Qul Əli «Qisseyi-Yusif» məs
nəvisilə Şəyyad Həmzədən öncə bu mövzuda əsər yazan
türklərdəndir. Onun əsəri heca vəznində, dörd misralı bənd
lər biçimindədir. Bəzi araşdırıcılar yanlış olaraq Şəyyad
Həmzənin məsnəvisini hətta «Qisseyi Yusif»in azacıq dəyiş
dirilmiş bir şəkli hesab edirlər.
Şəyyad Həmzənin «Yusif və Züleyxa» didaktik-roman
tik poeması səlcuqlular dövründə Əhməd Fəqihin əsərlərin
dən sonra qələmə alınmış türkcə məsnəvidir. Poemada dini
ədəbiyyatdakı məzmun demək olar ki, eynilə saxlanıbdır,
Yusufun qardaşları tərəfindən qul kimi Misirə satılması,
Misir əyanlarından Quteyfərin arvadı Züleyxanın ona vu
rulması, Yusufun zindana salınması, yuxu yozmaları so
nucunda faraona yaxınlaşa bilməsi və nəhayət, atasına qo
vuşması və bağışlanmış qardaşları ilə görüşməsi və s.
Bununla bərabər, şair əsərinə yeni personajlar, yeni
süjet xətləri, əlavə motivlər də daxil etmişdir. Şair poeması
na daha çox folklor motivləri əlavə edir. Məsələn, Yusufun
atası Yaqubun gələcəkdən xəbər verən yuxular görməsi,
onun canavarla söhbəti, olayların mutlu sonluqlarla bitimi,
xariqüladə sarayın tikilməsi, bağda gümüş budaqlı qızıl
ağaclarda qızıl meyvələrin yetişməsi, pərilər, əfsanəvi və
fövqəladə əhvalatların baş verməsi və s. məhz xalq nağılla-
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Ecel tutmuş elinde bir ulu cam,
Ki ol camın içi dolu serencam.
Kime ayıq sunar, kime içirmiş
Kimi esrük yatur toprakda müdam.
Zehi şerbet ki, bir kez andan içen,
Ne subh olduğunu bilir, ne akşam.
Ne şerbettir bu hiç rengi bilinmez,
Kızıl mı, ak mıdır, ya puhte, ya ham?
Ne arslanlar yaturmuş bu saki
Ne ejderhalar olmuş tur ana ram...
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xətti davam etdirilir. Bu münasibətlər sahəsində də məsələ
lər xoşbəxt sonluqla nəticələnir.
Poemanın həcmi, beytlərinin sayı haqqında ayrı-ayrı
müəlliflərdə müxtəlif rəqəmlər göstərilir. B.Nəcatigil 1500-ə
qədər, S.K.Qaraəlioğlu 1526, N.S.Banarh 1626, D.Dilçin
1529, N.A.Anikeyevanın rus dilinə etdiyi tərcümədə 1510
beyt olduğunu görürük. Poema əruz vəzninin rəməl bəhrin
də qələmə alınmışdır. Misraları qoşa-qoşa qafiyələnən əsər
Türkiyə ədəbiyyatında ilk məhəbbət poemasıdır.

rından gələn motivlərdir.
Şəyyad Həmzə poemasında təkcə Yusuf ilə Züleyxanın.
Yusuf və qardaşlarının münasibətlərini qələmə almaqla qal
mır, şair xalq müdrikliyi fəlsəfəsinə, poetik şifahi xalq ədə
biyyatı gələnəklərinə əsaslanır. Yusufun simasında ədalətli
ideal şah-sultan surəti, xalqın bütün istək və ehtiyacları üçün
çalışan, ölkənin ağılla idarə olunması üçün əlindən gələni
əsirgəməyən müdrik başçı obrazı yaradır. Həm də Şəyyad
Həmzənin bu ideal sultan qəhramanı eyni zamanda allah
tərəfindən seçilən peyğəmbərdir. O müqəddəs bir varlıq ki
mi, daim səma ilə əlaqədardır və fövqəladə gücə sahibdir.
«Yusuf və Züleyxa» poemasım şərti olaraq üç hissəyə
ayırmaq olar. Birinci hissədə qardaşlarının Yusifə etdikləri
xəyanətdən söhbət gedir. Qardaşlarının quyuya saldıqları
Yusifi tacirlər xilas edir və qul kimi Misir sultanı Quteyfərə
satırlar. Quteyfərin arvadı Züleyxa misilsiz bir gözəlliyə ma
lik olan Yusifə vurulur. Ancaq onun istəyi Yusif tərəfindən
rədd edilir və Züleyxa ona böhtan ataraq həbs etdirir.
Poemanın ikinci yarısında müəllif Züleyxa ilə bağlı xətti
davam etdirir. Bəlli olur ki, o Məqrib padşahının qızıdır.
Yeniyetmə çağında yuxuda qeyri-adi gözəl bir gənc oğlanı
görür və ona aşiq olur. Onun bu yuxusu üç il dalbadal tə
krarlanır. Yuxuda gördüyü gözəl oğlanın Misir hakimi ol
duğunu söyləyirlər. Atasının icazəsilə Misirə gedən və Quteyfərlə evlənən Züleyxa inanır ki, öz sevgilisi Yusifə qovu
şacaqdır. Quteyfər onun yuxuda gördüyü oğlan deyildir.
Zaman dəyişir. Züleyxanın əri olür. O çox acınacaqlı
duruma düşür. Dərddən, ağlamaqdan gözləri tutulur. Artıq
Misir taxtına sahib olan Yusif, Tanrı tərəfindən gəncləşən
və on dörd yaşlı gözəl bir qıza çevrilən Züleyxanı bağışlayır
və onunla evlənir. Onların on dörd övladı dünyaya gəlir.
Yusif və Züleyxa ömürlərinin sonuna qədər xoşbəxtlik içəri
sində yaşayırlar.
Yuxarıda da söylədiyimiz kimi, poemanın üçünçü hissə
sində, yəni sonunda Yusifin atası və qardaşları ilə əlaqələri

Dünya mədəniyyətinin ən böyük mütəsəvvüf şairi, ünlü
alim, mövləvilik təriqətinin qurucusu, dahi sənətkar Mövla
na Cəlaləddin Rumi Qərbi Avropa, rus və Şərq (Türkiyədən
başqa) ədəbiyyatşünaslığında, qəribə də olsa, həmişə fars
(İran), ya da farsdilli şair kimi təqdim olunmuşdur. Yaxud
da sadəcə «Şərqin böyük sənətkarı», «mütəfəkkir Şərq sə
nətkarı», «İslam dünyasının böyük mütəsəvvüf şairi» və s.
ifadələrlə tanıdılmışdır. C.Ruminin Şərqin və ya İslam
dünyasının böyük sənətkarı, hətta farsdilli şair kimi təqdimi
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Tanlayuben Кати gitti iş 'ıne,
Düşlü Zelha Yusufun teşvişine.
Zelha eydür Yusuf a işit beni,
Yohsa zindana uraram ben seni.
Sözümü tut, gel bana naz eyleme,
Halime bak, sen muhal söz söyleme.
Göründüyü kimi, «Yusif və Züleyxa»nın dili xalq danı
şıq dilinə yaxındır, anlaşılan və sadədir. Ərəb-fars söz və
ifadələrindən az istifadə olunubdur. Dilinin təbiiliyi ilə seçi
lən və diqqəti daha çox çəkən poema dövrü üçün böyük
önəmə sahib idi.
Mövlana Cəlaləddin Rumi (1207-1273)
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ilə yenə razılaşmaq olar, ancaq onu fars, yaxud da iran şairi
hesab edənlərlə qətiyyən razılaşmaq mümkün deyildir. Çün
ki, Mövlana Cəlaləddin Rumi türk oğlu türk olmaqla yanaşı,
onun «Rumi» təxəllüsü də haralı olduğunu aydın göstər
məkdədir.
Doğrudur, böyük şəxsiyyətlərin milli mənsubiyyətini,
yurdunu, soyunu axtarmaq, onu əslində kiçiltmək deməkdir.
Həm də Mövlana Cəlaləddin Rumi kimi bütün insanlara
fərq qoymayan, dini, milli, irqi ayrı-seçkiliyə qapılmayan,
təkcə ümumi insanlığı, bütün bəşər övladlarını düşünən bir
ulu insan oğlu ola. Ancaq çox zaman fars şairi olaraq tə
qdim olunduğundan onun gerçək milliyyətini söyləmək zo
runda qalmışıq.
Heç uzağa getmək lazım deyil. 1970-ci ildə Moskva
Dövlət Universitetinin nəşriyyatı tərəfindən buraxılan «Orta
əsrlər Şərq ədəbiyyatı» dərsliyinə diqqət yetirək. 464 səhifə
lik dərslikdə İran, ərəb və Türkiyə ədəbiyyatlarına ayrıca
bölmələr həsr edilmişdir. Mövlana Cəlaləddin Rumidən
məhz «İran ədəbiyyatı» bölməsində «fars şairi Cəlaləddin
Ruminin Kiçik Asiya sufi ideologiyasına» böyük təsirindən
söhbət açılır və onun «fars şairi» olması özəlliklə vurğulanır.
Halbuki, türk dilində nəinki bir şeri, hətta bir beyti və ya bir
misrası da olmayan Xaqani Şirvanidən, Nizami Gəncəvidən,
Məhsəti Gəncəvidən və başqalarından fərqli olaraq,
C.Ruminin türk dilində şerləri də vardır:
E ger key dür karındaş, yoksa yavuz,
Uzun yolda budur sana kdavuz.
Çobanı berk tut, kurtlar öküştur,
İşit benden, karakuzum, karakuz.
* * *

Kiçkinen, oğlan sen bizge gelgü,
Yol bulamazsan, dağdan gelgil.
Ol çiçeği kim, yazıda buldun,
Kimseye verme, hasmına vergil.
252

Ussun varsa, ey akil aldanma gil zihar mala,
Şol nesne ya ki sen koyup gidersin ol bunda kala.
... Virdi sana malı çalap ta hayra kılasın sebep
Hayr eyle kil hakkı talep vermeden ol malın yela.
... Yoksul isen sabreyle gil, ger bay isen, hayreyle gil,
Her bir hala şükreyle gil, Hak döndürür halden hala...
C.Ruminin ayrı-ayrı türkcə şerlərindən başqa, onun
müləmmələri - bəzi əsərlərində farsca ilə yanaşı, türk dilində
müəyyən beytlər, misralar da mövcuddur. Yəni, bir beyt və
ya misra farsca, bir beyt, yaxud misra türkcədir:
Mahest nemidanem hurşid ruhet ya ne?
Bu ayrılık oduna nice ciğerim yane?
Mürdem zi firak-i tü mürdem ki, heme danend,
Aşk odu nihan olmaz yanar düşiçek сапе.
Sevda-yi ruh-ı Leyli, şüd hasıl-i ma hayli,
Mecnun bigi va veyli oldum у ine divane.
Sad tir zened dil an Türk-i keman etru,
Fitnelü ela gözler çün uykudan uyane.
Ey şah Şücaüddin Şems-ül Hak-i Tebrizi,
Rahmetten eger n 'ola bir katre bize dane.
Badam kimi gözlərinə, çıxıq almacıq yanaqlarına və
digər özəlliklərinə görə Mövlana Cəlaləddin Ruminin siması
Orta Asiya türklərinə bənzəyirmiş. Buna görə də, guya ona
monqol deyənlərə aşağıdakı rübaisi ilə cavab vermişdi:
Bigane meguid mera zin kuyem,
Dər şəhri şuma hanei hut micuyem.
Düşmen neyem herçent ki, düşmen ruyem,
Aslem Türkest egerçi hindi guyem.
253
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Tərcüməsi belədir: Məni özgə hesab etməyin. Mən bu
eldənəm. Sizin şəhərinizdə evimi axtarıram. Düşmən üzlü
isəm də, düşmən deyiləm. Hindcə (farsca) danışsam da, əs
lim türkdür.
Görkəmli alim Əbdülbaqi Gölpınarlı demişkən, onun
haqqında bu deyilənlərin nə qədər həqiqətə uyğun olduğunu
söyləmək çətin olsa da, ancaq buradakı «türk» sözünün mil
lət mənasında işlənməsi şübhəsizdir. Və «türk» sözü onun
əsərlərində çox işlənən bir ifadədir. Türklərin qoçaqlığı, cə
sarəti, qorxmazlığı ona həmişə ilham vermişdir: «Türk o
adamlara deyirlər ki, yaşadığı kəndə onun qorxusundan xə
rac alanlar gəlməsin və camaat əmniyyət içində yaşasın».
«Tamah üzündən hər kutsuzun (C.Rumi farsca yazdığı şer
də «bəxtsiz; uğursuz; namərd; mənhus; bərəkətsiz» anlamla
rını verən bu türk sözünü olduğu kimi işlətmişdir) silləsini
(bu söz də həmçinin olduğu kimi işlənmişdir) yeyən türk
deyildir». «Bir həmlə elə ki, qaranlıq gecə gəldi. Türklük et,
cəldlik göstər, yumşaqlıq və taciklik yox» və s.
Yenə də C.Rumi yaradıcılığının gözəl tədqiqatçıların
dan olan Ə.Gölpmarlıya müraciət eləyək: «Mövlananın
türkcə şerlərinin çox az olmasına, demək olar ki, bütün şer
lərinin və dünyada didaktik ədəbiyyatın şah əsəri olan
«Məsnəvi»sinin farsca yazılmasına baxmayaraq, əsərlərinin
hamısı ruh etibarilə tam türkcədir. Hətta, ədasının türkanə
olduğu iranlılar tərəfindən belə söylənilən bu dahi şair Ana
doluda yalnız klassik zövqün deyil, klassik musiqinin, rəq
sin, xülasə, türk estetikasının təmsilçisidir».
Türklər öz doğma ulu şairi Mövlana Cəlaləddin Rumi
nin xatirəsini əbədiləşdirməkdən ötrü çox böyük işlər gör
müşlər. Onu həmişə yüksək tutmuşlar. Dünyanın heç bir
ölkəsində M.C.Ruminin adı və şəxsiyyəti ilə bağlı Türkiyədə
olduğu qədər iş görülməmişdir. Onun dərin anlamlı, hik
mətli kəlamları, ayrı-ayrı beyt və misraları onu sevənlərin
çoxlarının dillərinin əzbəridir. Türkiyədə müxtəlif yerlərdə,
idarə və müəssisələrdə, hətta, avtobus və trolleybuslarda

■run bu kəlamlarına, misra və beytlərinə çox tez-tez rast
ilinək mümkündür: «Ya olduğun kimi görün, ya göründüvün kimi ol!», «Xam idim, bişdim, yandım...», «Eşqsiz ol
ma ki. ölü olmayasan, Eşqdə ol ki, diri qalasan», «Ağıl eş
qin şərhində aciz qalmışdır. Eşqin və aşiqliyin həqiqətini ye
nə eşq söyləyə bilər», «İstəyirsən gəl, bağışla bizi, istəyirsən
get. cəfa et bizə...», «Ölümümüzdən sonra məzarımızı yerdə
axtarma. Bizim məzarımız arif adamların qəlbləridir» və s.
Mövlananın ölümündən sonra onun adı ilə bağlı olan
mövləvilik təriqəti getdikcə genişləndi. Konyadan, Anado
ludan onun xaricinə - Suriyaya, İraqa, İrana, Misirə, Krı
ma. Macarıstana, Qafqaza və s. yaxın və uzaq ellərə yayıldı.
Əsrlərcə özünə möhkəm yer elədi. Tanınmış sənət xadimləri
belə bu təriqətin üzvü, davamçısı olmuşdur. Hamamizadə
İsmayıl Dədə kimi ünlü bəstəçilər, Şeyx Qalib kimi məşhur
şairlər məhz mövləvilik təriqətinin inkişafında böyük rol
oynamış şəxsiyyətlərdir.
Mövləvilik təriqətinin müxtəlif şəhərlərdə mərkəzləri
vardı. Bunların içərisində Konya Mövləvi Dərgahı ən böy
üyü idi və xüsusi olaraq seçilirdi. Konya Mövləvi Dərgahı
bütün tarixi boyunca mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət mər
kəzi rolu oynamış və gəlişmişdir. Türküyədə cümhuriyyət
qurulduqdan sonra bu dərgah 1926-ci ildə muzey halına gə
tirilmiş və insanların ziyarətgahına çevrilmişdir [ətraflı bilgi
üçün bax: 34, 35-38].
Mövlana Cəlaləddin Ruminin anadan olma tarixi dün
ya alimləri tərəfindən müxtəlif cür qeyd olunmaqdadır.
Onun 1182, 1201, 1203 və 1207-ci illərdə dünyaya gəldiyini
göstərirlər. Ə.Gölpınariı şairin öz əsərlərindəki əhvalatlara
əsaslanaraq, onun hicri 580 (1180)-ci ildə anadan olduğunu
təkid edir. Ancaq XIV yüzüllikdə Mövlanaya aid olan rə
vayətləri toplayan mövləvi alimi Əhməd Əfiaki «Mənaqibül-arifin» adlı əsərində Cəlaləddin Ruminin 30 sentyabr
1207-ci ildə Xorasanın Bəlx şəhərində (hal-hazırda Bəlx Əf
qanıstan sərhədləri içərisindədir) anadan olduğunu yazmış-
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dır və bu tarix daha real hesab olunaraq, çox təkrarlanma
qdadır. Hələlik bu sonuncu tarixi qəbul etmək məqsədə
uyğundur.
C.Ruminin atası Bəlxdə məşhur alimlər nəsli olan Xətiboğullarından Hüseyn Xətibi oğlu Bəhaəddin Vələd idi (Bə
zi alimlər bu soyun ta gedib birinci xəlifə Əbubəkrə qədər
çıxdığım da yazırlar). O da öz tanınmış babalarının yolunu
sədaqətlə davam etdirərək müxtəlif mədrəsələrdə və məscid
lərdə dərs deyir, insanlara və tələbələrinə mənəvi aləmin,
ilahi mətləblərin sirlərini öyrədirdi. Yüksək elmi keyfiyyətlə
rinə, xalq arasındakı nüfuzuna görə, «sultanül-üləma»
(alimlər sultanı) adı ilə ün qazanmışdı. Anası Xərəzmşahlar
sülaləsindən olan Bəlx əmiri Rüknəddinin qızı Möminə Xa
tun idi.
Cəlaləddinin uşaqlıq və gənclik illəri Bəlxdə keçmişdir.
O, ilk təhsilini də Bəlxdə almışdır. Ancaq bir qədər sonralar
onun ailəsi Bəlxi tərk etmək zorunda qalmışdır. Araşdırmaçılar Bəhaəddin Vələdin Bəlxdən köçməsi məsələsini belə
izah edirlər. Güya onun şöhrətlənməsini istəməyənlər, özəl
liklə də məşhur alim Fəxrəddin Razi və digərləri onun əley
hinə kampaniyalar aparmağa başlayırlar. Xarəzmşahların
hökmdarı Məhəmmədə çatdırırlar ki, Bəhaəddin Vələd ca
maatı öz tərəfinə çəkmişdir, xalq onu çox istəyir, gələcəkdə
səltənətə keçə bilər, sizin yerinizi tutar, tədbir görmək la
zımdır. Belə dedi-qodularm, söz-söhbətlərin çox geniş yayıl
masından narahat olub inciyən Bəhaəddin Vələd qərara alır
ki, doğma diyarını tərk etsin. Digər tərəfdən də monqolların
Bəlxə hücumu gözlənilirdi. Monqol ordularının hücumun
dan qorxan bir çox elm və mədəniyyət xadimləri Orta Asiy
adan Hindistana, İrana, Anadoluya, İraqa köç etməli ol
muşdular. Ona görə də, Bəhaəddin Vələd fikrini qətiləşdirmişdi. Xahiş və minnətlərin, yalvarışların daha əhəmiyyəti
yox idi. O, bir gün ailəsi və bir neçə müridi ilə yola çıxdı.
Nişapur, Bağdad, Məkkə, Mədinə, Qüds, Şam, Hələb və
nəhayət son mənzil Anadolu torpaqları idi. Alimlər sultanı

bütün bu gəzib-dolaşdığı məkanlarda böyük hörmətlə qarşı
lanmışdı. Mənbələrin verdiyi bilgilərə görə, Bağdada gəldikЫ zaman Xəlifə, tanınmış Azərbaycan alimi, görkəmli
mütəsəwüf və mütəfəkkir Şeyx Əbuhəfs Şihabəddin Sührəverdi ilə birlikdə alimlər sultanını sayqıyla qarşılamışdı.
Bəlxdən gələn alimin ailəsini Anadolu torpaqları maq
nit kimi özünə çəkirdi. Onu qan və din qardaşlarının yanma
sanki sehrli gizli bir istək, bir dilək cəzb eləyirdi. Qardaşla
rının, qandaşlarmın yanında yaşamaq onlar üçün daha xoş
olardı. Elə bu amacla da Anadolu torpaqlarına, o zaman
Kiçik Asiyada hakimiyyətdə olan Səlcuqlular dövlətinə ay
aq basdılar. Malatya, Ərzincan, Sivas, Qeysəriyyə, Niydədən keçərək 1221-ci ildə Larəndəyə-Qaramana gəlirlər. Düz
yeddi il burada, Larəndədə yaşamalı olurlar.
Cəlaləddin Larəndədə təhsilini daha da təkmilləşdirdi.
Atasından və digər tanınmış alimlərdən aldığı dərslərlə bir
likdə özü də öz üzərində ciddi cəhdlə çalışır, gecə-gündüz
məşğul olmaqdan, elmi araşdırmalar aparmaqdan doymur
du. Cəlaləddin ailə həyatını da Larəndədə qurmuşdur. Hələ
Bəlxdən onlarla birlikdə köçüb buraya gələn alimlər sulta
nının müridlərindən Şərifəddin Lalanın qızı Gövhər Xatun
la 1225-ci ildə evlənmişdi. Bu evlilikdən iki oğlu (böyük oğlu
Sultan Vələddən sonra söhbət açılacaq) dünyaya gəlmişdi.
Qədim şəhər olan Konya Xl-XIV yüzilliklərdə Səlcuq
sultanlığının (buna Rum sultanlığı və ya Konya sultanlığı
da deyilirdi) mərkəzi idi. 1071-ci il Malazgird vuruşmasın
dan sonra Anadolunun böyük bir hissəsinə yiyələnən Səlc
uqlular dövləti Sultan Əlaəddin Keyqubadın (1219-1236)
zamanında daha da gəlişmişdi və ən parlaq, möhtəşəm
dövrünü yaşayırdı. Əlaəddin Keyqubad dinə və elmə çox
bağlı adam idi. Bütün gücü ilə elm və mədəniyyətin tərəqqisi
üçün çalışırdı. Özəlliklə də sultanlığın mərkəzi olan Konyada sənət əsərləri, elmi müəssisələr çoxalmış, saray və mədrə
sələrə güclü alimlər, sənətkarlar cəlb olunmuşdu. Mühiddin
Ərəbi, Sədrəddin Konyəvi, Nəcməddin Dayə, Qazı Siracəd-
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din Urməvi, Seyid Bürhanəddin Termezi, Qütbəddin Şirazi,
Fəxrəddin Sivasi, Şəmsəddin Mardini kimi dövrün tanınmış
alimləri Konyada toplaşmışdılar və böyük hörmət, ehtiram
sahibiy dilər.
Alimlər sultanı Bəhaəddin Vələdin Larəndədə yaşama
sından xəbər tutan Sultan Əlaəddin Keyqubad onu da Konyaya dəvət etdi. 1228-ci ilin yazında Sultan özü onu təntənə
li surətdə qarşılayıb, lazımınca yerləşdirmişdi. Ancaq üç il
dən sonra, yəni 12 yanvar 1231-ci ildə alimlər sultanı Bəha
əddin Vələd dünyasını dəyişdisə də, oğlu Cəlaləddin Rumi
onu tam məsuliyyətlə əvəz eləməli oldu. İndi artıq Konyanın ən yüksək dərəcəli mədrəsələrində atasının yerinə dərs
deyirdi. Atasının mürid və tələbələri onun başına yığışmışdı
lar.
Çox keçmədi ki, Cəlaləddin də atası kimi tanınmış bir
alim olaraq ad çıxartdı. Adı-sanı yaxın Şərqdə yayılmağa
başladı. Onun yetişməsində atasının zəhmətlərindən başqa,
Seyid Bürhanəddin Termezinin xidmətləri özəlliklə çox ol
muşdur. 9 il Cəlaləddinin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan
Termezi hələ bununla da yetinməyərək, iki il də onun Şam
və Hələb şəhərlərində dövrün tanınmış mütəsəvvüflərindən
dərs almasını təkid və təmin etmişdi. Beləliklə də, Cəlaləd
din Rumi, demək olar ki, dövrünün əksər elmlərinə yiyə
lənmiş, ana dilindən başqa ərəb, fars, yunan dillərini öy
rənmiş, fars, hind, ərəb ədəbiyyatlarını mənimsəməklə ya
naşı, klassik yunan Filosoflarının əsərlərini oxuyaraq, həvəs
lə sufizmlə məşğul olurdu.
Getdikcə Cəlaləddin Ruminin şöhrəti ətrafa yayılırdı.
Onu əhatə edən çevrə genişlənməkdəydi. O, Konyada ən
böyük Altun-Aba mədrəsəsində dərs deməklə bərabər, ca
maat arasında alovlu təsiredici vəz söyləyən, şəriət qanunla
rını və hüquq məsələlərini idarə edən bir xadim kimi şöhrət
qazanmışdı.
C.Rumi Yaxın və Orta Şərqin məşhur alimi olaraq ta
nındığı bir zamanda, 1244-cü ilin noyabr ayında ecazkar bir
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dərvişlə, çox sirli, yüksək düşüncəli bir şəxsiyyətlə tanış olur.
Bu adam Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, ünlü sufi Şəm
səddin Məhəmməd Təbrizi idi. Şəms Təbrizi ilə tanışlıqdan
sonra Cəlaləddin Ruminin həyatında da dəyişikliklər baş
verdi. O, sanki dünyanı yenidən dərk etməyə başladı. İnsan
ağlının dərk etməkdə çətinlik çəkdiyi mücərrəd bir eşq
dünyası ilə qarşılaşdı. Bu eşq dəryasının dərinliklərinə baş
vurdu. Artıq onun üçün hər şey yenidən başlayırdı.
Ədəbiyyat tarixçisi Seyid Əli Qaraəlioğlu yazır: «Möv
lana Şəms Təbrizi ilə qarşılaşdıqdan sonra, Şəmsin doğru
yol göstərməsilə, açıq-aydın bilgilərilə ibadət dünyasından
uzaqlaşdı, təsəvvüfi eşqin coşqun, mistik dünyasına daxil
oldu. Şəmslə 15 aylıq söhbəti, onu bambaşqa bir qəlb adamı,
dünya ədəbiyyatının ən böyük şairlərindən biri etmişdir.
Konyada 66 yaşında, hərarətini yüksəldən qaraciyər xəstə
liyindən öldüyü zaman (17 dekabr) onun tabutu arxasınca,
dinindən, məzhəbindən, nəslindən asılı olmayaraq, hamı
ağladı, yas saxladı. Muzey halına gətirilmiş dəfn edildiyi
Konyadakı «Yaşıl türbə» hal-hazırda dünyanın dörd
bucağından gələnlərin ziyarətgahıdır» [1; 1,389].
1273-cü ildə vəfat edən Mövlana Cəlaləddin Ruminin
Şəms Təbrizi ilə tanışlığı, Şəmsin güclü təsiri altında qalması,
Şəmsin müəmmalı ölümü, Ruminin qəm və kədərə qərq ol
ması və s. məsələlər haqqında çoxlu rəvayətlər mövcuddur.
Bunların nə dərəcədə həqiqətə uyğun olmasını söyləmək çə
tindir. Hər halda bu günə qədər bizə gəlib ulaşan rəvayətləri
belə xülasə eləmək olar: Şəmsəddin Məhəmməd ibn Məlikdad Əli Təbrizi gənc yaşlarında təsəvvüfə meyl etmiş, Əbu
bəkr Sələbaf Təbrizinin müridi olmuşdur. Təsəvvüflə ilgili
biliyini artırmaq üçün o zamanın bir sıra digər sufi şeyxləri
nin yanında dərs alsa da, ancaq bunların hec biri onun mə
nəvi tələblərini təmin edə bilməmişdi. Ona görə də, o, şəhər
ləri, ölkələri gəzə-gəzə, tanınmış təsavvüfçülərlə görüşmüş və
nəhayət 1244-cü ildə Konyaya gəlib çıxmışdı. Mövlana Cə
laləddin Rumi ilə görüşündən çox razı qalmış və qəlbən ona
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vurulmuşdu. Artıq bunlar bir-birindən son dərəcə razı qal
mışdılar. Şəms Təbrizi bütün mənəvi istəklərinə məhz C.Ru
midən cavab almışdı. C.Rumi də onun simasında «ilahi
nur»un bəlirtilərini sezmişdi. Lakin bütün Konya camaatı,
özəlliklə də C.Ruminin qohum-əqrabaları, dostları onların
bu yaxınlığından narazı qalmışdılar. Cəlaləddinin birdənbirə dərs dediyi mədrəsələrdən, qohum-əqrabasmdan, dosttanışlarmdan uzaqlaşması Şəms Təbriziyə qarşı kin oyat
mışdı. Nəhayət, onu hədələməyə başladılar, çıxıb getməsini
tələb edirdilər və bir gün o, «qeyb olur».
Şəms Təbrizinin birdən-birə yoxa çıxması C.Rumini
qəm-qüssəyə qərq edir. Onsuz həyatı pis keçir. Sonra öyrə
nirlər ki, Şəms Təbrizi Şamdadır. M.C.Rumi dalbadal bir
neçə məktub göndərib, Konyaya qayıtmasını xahiş edirsə də,
fəqət Ş.Təbrizidən səs-səmir çıxmır. Nəhayət, C.Ruminin
oğlu Sultan Vələd atasının ona yazdığı məktubu da götürüb,
20 müridlə Şama gedir və Ş.Təbrizini tapıb Konyaya gətirir.
Təxminən bir illik ayrılıqdan sonra iki dost, iki mütəfəkkir,
iki şair, iki sufi yenə də baş-başa verib öz fikir və düşüncələ
rini bölüşməkdə idilər.
Ş.Təbrizinin bir daha Konyadan getməməsi məqsədilə
Cəlaləddin qızlığa götürüb təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olduğu
Kimya ilə hətta onu evləndirmişdi. Ancaq 6-7 aydan sonra
Kimya vəfat eləmişdi. Kimyanın ölümü narazı camaatın ki
nini daha da artırmışdı. Söz-söhbətlər, dedi-qodular baş alıb
gedirdi. C.Rumi ilə Ş.Təbrizini bir-birindən ayırmaq üçün
planlar qurulur, tədbirlər tökülürdü. Və bu qədər tədbirlərin
nəticəsində 1247-ci ilin 5 dekabrında Ş.Təbrizi aradan
götürülür. Onun meyidini bir quyudan tapırlar. Əlbəttə, bu
barədə C.Ruminin xəbəri olmur. Hər şey ondan gizli saxla
nılır...
Bilindiyi kimi, Ş.Təbrizi ən ünlü mütəsəvvüflərdən
olubdur. Heç təsadüfi deyil ki, C.Rumi kimi məşhur bir şəx
siyyət özünü onun şagirdi hesab edirdi. Ona olan çox dərin
sevgisi üzündən bu əziz adamına həmişə yas saxlamış, kədər,

qəm-qüssə içində olmuş, «Şəms» təxəllüsü ilə iri bir divan
varatmaqla xatirəsini əziz tutmuşdur...
Mövlana Cəlaləddin Ruminin ən məşhur əsəri «Məsnəvi»dir (əslində əsərin adı «Məsnəviyi-mənəvi»dir). İyirmi beş
min altı yüz on səkkiz beytdən ibarət olan «Məsnəvi» 6 cild
lik bir poemadır. Məsnəvi tərzində yazıldığından elə bu adla
da tanınmışdır. Bu mənzum əsər fars dilində yazılmış,
M.C.Ruminin sufi fikirlərini əks etdirən Şərq-İslam mədə
niyyətinin bir abidəsidir. Əbdürrəhman Molla Cami bir şe
rində «Məsnəvi» və onun müəllifi haqqında heyranlıqla
aşağıdakıları yazmışdır: «Kim ki, səhər-axşam «Məsnəvi»ni
oxusa, cəhənnəm odu ondan uzaq olar. Mövlananm «Məsnəvi»si pəhləvi dilində yazılmış Qurandır. Mənəvi aləmin
sultanı olan Mövlananm böyüklüyünə «Məsnəvi» bir dəlil
dir. Mən ona daha nə deyə bilərəm. Peyğəmbər deyildir,
ancaq kitabı vardır...»
Poemanın vahid süjet xətti yoxdur. Sufizmin izah edil
məsində böyük əhəmiyyəti olan «Məsnəvi»də çoxlu rəvayət
və əhvalatlar, əxlaqi hekayətlər, öyüd-nəsihətlər, mistikdidaktik parçalar, fəlsəfi mübahisələr, bədii, məcazi, hik
mətli mətnlər, ifadələr və s. vardır. Müəllifin incə ruhu, kəs
kin zəkası, yandırıcı, çoşqun daxili aləmi, şirin, rəvan bir
dillə söylənmiş düşüncələri öz əksini tapmışdır. Hələ şairin
öz sağlığında «Məsnəvi»ni oxumaq və izah eləməklə bağlı
məsnəvixanlar olmuş və hətta bunun üçün «məsnəvi evləri»
(«Darül Məsnəvi») yaradılmışdır. Sonrakı yüzilliklərdə
Türkiyədə çoxlu məsnəvi təfsirçiləri yetişmişdir. «Məsnəvi»
həmçinin mənzum və mənsur halda tərcümə edilərək, dəfə
lərlə türk dilində çap olunmuşdur.
«Məsnəvi» eyni zamanda dünyanın bir çox dillərinə
tərcümə edilərək yayılmışdır. Ərəb ölkələrində, Hindistanda,
İranda, Əfqanıstanda geniş şərhləri ilə çap edilmişdir.
Müəyyən hissələri Avropa xalqlarının və o cümlədən rus di
linə tərcümə olunmuşdur.
«Məsnəvi»də bütün bu rəvayət və hekayətlər bir-birilə
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əlaqəsi olmadan verilir. Ancaq bəzən də müəllif söhbət elə
diyi bir əhvalatı yarımçıq qoyub, başqasına keçir. Sonra isə
yeri gəldikdə həmin yarımçıq qoyduğu yerdən fikirlərini da
vam etdirir. Rəvayətlərin, lətifə və hekayətlərin sonu əksə
riyyətlə əxlaqi, nəsihətamiz, hikmətli fikirlərlə bitir: «İşlə
mədən Tanrıdan səxavət umanlar ancaq səfehlərdir», «Özü
nü peyğəmbər kimi qələmə verirsinizsə, deməli, əsl həqiqət
də ağalıq və böyüklük etməyi xoşlayırsınız», «İlan zəhəri
ilan üçün həyat deməkdirsə, insan üçün isə ölümdür» və s.
C.Rumi müxtəlif Şərq xalqlarının şifahi və yazılı ədə
biyyatından yararlanmaq yolu ilə «Məsnəvi»nin mövzu dai
rəsini daha da genişləndirmişdir. İstifadə etdiyi hekayətlər,
lətifələr, atalar sözü və məsəllər əsəri daha da maraqlı et
mişdir. Onun əsərində bunların bəzisi olduğu kimi təkrar
landığı kimi, «Məsnəvi»dən də xalq ədəbiyyatına və klassik
ədəbiyyata müəyyən süjet və mövzular keçmişdir. «Ərinin
gətirdiyi əti pişiyin yediyini söyləyən arvadın hekayəti», «İti
acından ölən bədəvinin hekayəti», «Loğmanın dözümlü ol
ması haqqında hekayət», «Öz arvadını yad kişi ilə evində
yaxalayan sufinin hekayti», «Şəhərlini aldadan kəndlinin
hekayəti», «Xəstəliyi ilə əlaqədar şikayət eləyən yaşlı ada
mın hekayəti», «İt və kor», «Padşah və nəsihətçi», «Süley
man şah və şanəpipik» və s. bu kimi hekayətlər dediklərimi
zə misal ola bilər.
Hekayətlərin birində deyilir ki, fars, ərəb, türk və yunan
yol yoldaşı olurlar. Bir nəfər onlara bir dirhəm pul verir.
Onlardan biri bu pula «əngur», digəri «eynəb», o biri
«üzüm», dördüncüsü də «stafil» almağı təklif edir. Ancaq
bir-birinin dediklərini anlamadıqlarından dalaşırlar. Hal
buki, hər biri öz dilində elə üzüm istədiyini söyləyirmiş.
Göründüyü kimi bu hekayət və lətifələrdə xalq yumoru,
istehzası əsas yer tutur. Hazırcavablıq belə hekayələrdə
mühüm rol oynayır.
İstər bu tipli hekayətlərdə, istərsə də başqa əxlaqi-didaktiki, nəsihətamiz hekayələrində C.Rumi öz sufi görüşlə

rini izah etməyə çalışır. Ağılla ruh, ilahi gerçəkliyin dərk
olunma yollan, Tanrı ilə təbiətin, bədən ilə ruhun əlaqəsi
kimi məsələlərə toxunur. Həyatın müxtəlif sahələrinin, canlı
və cansız varlıqların bir-birilə əlaqə və münasibətlərindən
söhbət açan müəllifin əsl qayəsi ortaya çıxır: dilinə, dininə,
dərisinin rənginə görə bir-birilə mübarizə aparan insanların
hərəkəti ağılsızlıqdır, çünki insanların hamısı bərabərdir.
Elə buna görə humanist sənətkar bütün insanları qardaşlığa,
dostluğa, bir-birinin dilinə, dininə, irqinə hörmət etməyə
səsləyirdi.
«Məsnəvi»nin yarandığı dövrdə, ondan öncə və sonra
da şahnamələr, sərgüzəştnamələr meydana gətirildiyi halda,
onun müəllifi isə Hegel, Höte kimi böyük şəxsiyyətləri belə
heyrətə salan dünya ədəbiyyatının ən nadir incisi olaraq
qiymətləndirilən bir şahəsər qələmə almışdır. Heç də təsadü
fi deyil ki, bu əsəri «Sufizmin ensiklopediyası», «Xalq bədii
yaradıcılığının ensiklopediyası» adlandırmışlar. R.Fiş demişkən, onda hər şey var, onda hər şey haqqında var, onda
hər şey deyilib, o özü bir dünyadır...
Mövlananın həcmcə ən böyük əsəri «Divani-kəbir»dir
(«Böyük divan»). Divan 40 min beytdən artıq, çoxu farsca,
həmçinin ərəbcə, az bir qismi də türkcə və yunanca yazılmış
şerlər toplusudur. Burada 2073 qəzəl, 1791 rübai vardır.
Təkcə bu divanına görə Mövlana Cəlaləddin Rumi dünya
nın nəhəng şairləri cərgəsində şərəfli yer tutmaqdadır. Qə
zəllərinin əksəriyyətində «Şəms Təbrizi» imzasını (bəzilərin
də «Şəms», bir qismində «Təbrizi», yaxud da elə «Şəms
Təbrizi» kimi) işlətdiyi üçün bu divan «Divani-ŞəmsiTəbrizi» adı ilə tanınmaqdadır. «Divani-kəbir»dəki şerlər
zaman-zaman Yaxın və Orta Şərq ölkələrində çap olunmuş,
sevilə-sevilə oxunmuşdur. Rübailərinin bir çoxunu Həsən
Əli Yücəl, Asəf Halət Çələbi, Əbdülbaqi Gölpınarlı türkcəyə
tərcümə etmişlər. «Divani-kəbir»dən şerlər, həmçinin dün
yanın başqa dillərinə də çevrilmişdir.
Mütəsəvvüf lirik poeziya üçün ənənəvi olaraq başlıca
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mövzu, şübhəsiz ki, ilahi eşqdir. C.Rumiyə görə həyatda hər
şey bu eşqə bağhdır və ona bağlı olaraq qalmalıdır. Bu eş
qin, sevginin nə əvvəli, nə də sonu yoxdur, sevginin, sevmə
nin hüdudu yoxdur, eşq hüdudsuz, sərhədsizdir. M.C.Rumi
yazırdı: «Eşq ixtiyar və iradənin əldən getməsidir. Hər kim
ki, ixtiyardan xilas olmamışdır, onun ixtiyarı yoxdur. Eşq
şahlar şahıdır. İki aləm onun ayaqlan altındadır. Şah ayaq
lan altında olana iltifat göstərməz. Can boş bir qəlib və
şamsız bir şamdandır. Ona həyat verən Canandır. Bədəndə
ki ruh şamdandakı şam kimidir. Ey Canan, sənsiz həyat
vardırmı? Eşqsiz olma ki, ölü olmayasan, eşqdə ol ki, diri
qalasan... Eşq atəşi alovlandıqca özündən başqa hər şeyi
yandırıb-yaxar, kül eləyər. Hər şey yandıqdan sonra sən
bəxtiyar ola bilərsən... Eşq məzhəbində küfr də yoxdur,
iman da. Eşqdə nə tən vardır, nə ağıl, nə könül vardır, nə
can. Belə olmayan, bu hala düşməyən adam aşiq deyildir...»
C. Rumiyə görə Tanrı mərtəbəsinə çatmağın yeganə yo
lu insanın öz daxilindəki heyvani, vəhşi hisslərə qalib gəlmə
si, yüksək duyğulara, ülvi-üstün hisslərə, düşüncələrə sahib
olmasıdır. İlahi eşqin insani təmizləyib ucaldacağına, Al
lahdan qopan ruhun İlahi eşqin gücü ilə qanadlanıb, nəfsini,
ehtiras və maddi maneələri adlayıb yenə Allaha yetişəcəyinə
inanır. Kamil insan idrak mərhələsindən keçib, eşq mərhələ
sinə daxil olmalıdır. İrfani eşq insanın düşüncə aləmini saf
laşdırır, onu kin, qərəz, həsəd, qəzəb duyğularından uza
qlaşdırır. İlahi eşq ağıl ilə nəfs arasında tarazlıq yaradır və
insanı tək varlığa, birlik aləminə qovuşmağa doğru aparır.
Rumi bəzi şerlərində hətta bir sıra ibadətlərə qarşı çıxır,
həyatda hər şeyi ağılla, düşüncə ilə, qəlbinin səsinə səs ver
məklə qiymətləndirməyi tövsiyyə edirdi. Daşa, torpağa si
tayiş etməkdənsə öz qəlb evinə Tanrı sevgisini daşıyan
ürəyinə inanmağı daha vacib sayırdı. Fərihə Yentür və
L.Sami Akalın tərəfindən türk dilinə tərcümə olunmuş bu
mövzuda olan bir qəzəlindən bəzi beytləri gözdən keçirək:
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Ey Hacc ’a giden, Have ’a giden, yolda seferber
DOST'un sana burdaydı, ne lazım o uzak yer?
DOST’un kapı komşun, ne düşünceyle sen öyle
Çöllerde gezip-tozmadasın, burda mücevher.
Gördünse eger görmesi imkan dışı yarı,
Нет Tanrı bu, hem Kaabe ve Item kul bu, desinler.
Yüz kerre aşıp yolları vardın ama Hacc ’a,
Bir kerre de gel çık göreyim kübbeye, göster.
Ol Kaabe lutuf hanesi, gelsin bir alamet,
Ev sahibinin şanına layık bir eser ver.
Gezdinse eğer bahçe neden elde çiçek yok?
Buldunsa denizden hanı can incisi cevher?
... Caniçre olan Kabe ’y i görmekse muradın
İç aynanı sil, ruha ışık, ruha hüner ver...
Böyük sənətkarın dini-əxlaqi mövzuda qələmə aldığı ya
rı fars və yarı ərəbcə olan «Fihi ma fih» («onda olan onda
kıdır») əsəri nəsrlə yazılmışdır. «Məcalisi-səb’a («Yeddi
məclis») əsərində müəllifin yeddi moizəsi toplanmışdır.
Dövrünün sultanlarından tutmuş müxtəlif vəzifəli məmurla
ra və tanınmış adamlara yazdığı 147 məktubdan ibarət olan
«Məktubat» toplusu tarixi sənədləri, o zamanın olay və əh
valatlarını özündə əks etdirdiyinə görə dəyərlidir. Onun bu
əsərlərində dinin bütün incəliklərinə bələd olan kamil bir
mütəfəkkir sufinin həyat və dünya haqqında düşüncələri öz
inikasını tapmışdır.
Cəlaləddin Ruminin adı ilə bağlı olan mövləvilik təriqə
ti bir sıra təriqətlərdən fərqli olaraq, şerlə müsiqini yüksək
qiymətləndirir, onu təbliğ edir və eyni zamanda dini ayrıseçkiliyə qarşı çıxaraq, insanın qüdrətini, onun böyüklüyünü
öyməyə üstünlük verirdi. Mövləvilərə görə, bir halda insan
düşünür, müdrik duyğulara malikdir, onda bu düşündüklə265
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rini ruhuna münasib biçimdə müsiqidə, sənətdə ifadə etmə
lidir. Onlar müsiqinin nəinki insanlara, hətta heyvanlara
belə təsir etdiyini söyləyirdilər. Musiqini qadağan eləyən din
nümayəndələri ilə barışa bilmirdilər. Onlar Qurani-Kərimdə
Davud peyğəmbərin gözəl səsinin tərifləndiyini, quşların
belə bu səsdən təsirləndiyini bildirirdilər. Məhəmməd
Peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə köçdükdə orada, Mədinə
də qadınlar dəf çala-çala, şerlər oxuya-oxuya onu qarşıla
mışdılar. Şerin və musiqinin tarixi insanlığın tarixi qədər
qədimdir. İslam dininə görə, musiqi alətlərinin məscidlərə
daxil olması qadağan olubsa da, ancaq dərgah, zaviyə və
təkyələrə daxil ola bilmişdir.
Hal-hazırda da Mövlana muzeyində «türk musiqisinin
tarix boyunca ən gözəl icra olunduğu» yer kimi Türkiyənin
musiqi tarixində önəmli bir mövqeyə sahibdir. Burada
rübab, ney, kamança, dəf, tambur, kaman, müxtəlif notlar,
mahnı mətnləri və s. saxlanılır. Həm də, burada musiqi alət
lərinin, məsələn, neyin bir sıra növlərini belə görmək
mümkündür.
Mövlana Cəlaləddin Rumi böyük humanist bir sənətkar
idi, humanizm idealları onun əsərlərinin canını təşkil edirdi.
Sənətkar təbiətlə, insanla Tanrını eyniləşdirirdi. Dini, irqi,
milli ayrı-seçkiliyə qarşı çıxır, insanı hər şeyin fövqündə
sayır, onun ulu, yüksək, nadir olduğunu, şüur və kamalının
qüdrətini, bəşər övladlarının hamısının bərabərliyini tə
rənnüm edirdi.
Heç təsadüfi deyildir ki, Hindistanın böyük şairi Mə
həmməd İqbal (1877-1938) XX yüzillikdə onu özünün müəl
limi sayırdı. Kommunist şair Nazim Hikmət:
Ebede sed çeken zülmeti de idim,
Aşkı iç ten duydum, arşa yükseldim,
Kalblen temizlendim, hüzura yeldim,
Ben de müridinim işte, Mevlana.
- deyə yazaraq özünü bu ulu şairin müridi hesab edirdi.

Türkiyədə tarixi məlum olan ilk türkcə şerlərin müəllifi
Mövlana Cəlaləddin Ruminin oğlu Sultan Vələddir. S.Vələd
haqqında Türkiyədə, İranda, habelə dünya şərqşünaslığında
çox yazılıbdır. Sultan Vələd təkcə təsəvvüf ədəbiyyatının
deyil, ümumiyyətlə bütövlükdə Türkiyə ədəbiyyatının ən
görkəmli nümayəndələrindən biridir. O, həm də atasının
davamçısı və qızğın təbliğatçısıydı.
Sultan Vələd 25 aprel 1226-cı ildə Larəndədə (indiki
Karamanda) dünyaya gəlibdir. Onun anası tanınmış ziyalı
lardan olan Şərafəddin Lala Səmərqəndinin qızı Gövhər
Xatun idi. Ancaq kiçik yaşlarında anası ölmüş, onun təlimtərbiyəsi ilə ana babası məşğul olmuşdur. Ana babası
Ş.L.Səmərqəndi nəvəsinə ilk təhsili özü vermiş, sonra isə
onu Hələbə, Şama aparıb ona dini elmləri və ərəb filologiy
asını mükəmməl öyrənməsinə şərait yaratmışdır. Konyaya
qayıtdıqdan sonra atası Mövlananın elmi, təsəvvüfi, dini
məclislərində iştirak etmiş, təhsil və tərbiyəsini daha da
təkmilləşdirmişdir. Təsəvvüf ənənə və prinsiplərinə dərindən
yiyələnməklə yanaşı, fars dilli ədəbiyyatı da ətraflı mənim
səmişdir. S.Vələd Seyyid Burhanəddin, Şəmsəddin Təbrizi,
Səlahəddin Zərkubi, Hüsaməddin Çələbi, Termezi kimi
alimlərin yanında böyümüş və onlardan çox şey öyrənmişdir.
Güclü mədrəsə təhsili alan Sultan Vələd eyni zamanda
bir neçə dili dərindən öyrənib mənimsəmişdi. S.Vələd Səla
həddin Zərkubinin qızı Fatma Xatunla evlənmiş və həmin
evlilikdən doğulan böyük oğlu Ulu Arif Çələbi sonralar ba
ba və atasının yolunu davam etdirmişdir.
Atasının ölümündən sonra S.Vələd mövləvilik təriqəti
nin əsaslarını hazırladı. C.Ruminin xəlifəsi olan Hüsaməd
din Çələbinin 1284-cü ildə ölümündən sonra onun yerinə
keçən və şeyxlik dərəcəsinə yüksələn Sultan Vələd təriqətin
bütün məsuliyyətini boynuna götürüb, ölüncəyə qədər bu
yolda çalışdı. Konyadan kənarda da təriqətin şöbələrini ya
ratdı. Sonralar bu təriqətin Misirdə, Suriyada, İraqda,
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Azərbaycanda, Macarıstanda və başqa yerlərdə yayılmasına,
təməl atıb möhkəmlənməsinə şərait yaratdı.
Sultan Vələd öz dərin biliyi, mükəmməl ağlı sayəsində
dövrünün kamil insanlarından sayılırdı. Monqolların hücu
mundan sonra çaş-baş qalan və pərişanlıq durumunda çapalayan xalq kütlələri təkyələrə, zaviyələrə axışır, şeyx və
dərvişlərdən mədəd umurdular, oralara sığınmaqla imdad
gözləyirdilər. Belə vaxtlarda Sultan Vələd daha ciddi-cəhdlə
çalışır, öz sufi ideyalarını, təriqətin ənənə, qayda və prinsip
lərini geniş şəkildə yayırdı.
Bir şair, bir fılisof kimi öz atasının mövqeyinə çatmaq
dan çox uzaq olan S.Vələd bütün həyatını və yaradıcılığını
mövləvilik təriqətinin, təsəvvüfün və atası Cəlaləddin Rumi
nin ideyalarını yayıb inkişaf etdirməyə sərf etmişdir. S.Və
ləd 2 noyabr 1312-ci ildə Konyada dünyasını dəyişmiş və
atasının yanında Mövlana türbəsində dəfn edilibdir.
S.Vələd həm də çox məhsuldar bir sənətkardır. Onun
həm mənzum, həm də mənsur əsərləri vardır və bunların
hamısı, demək olar ki, atasını təqlid etmək yolu ilə meydana
gətirilmişdir. O da atası kimi bir divan, üç poema və bir nəsr
əsəri qələmə almışdır. Ancaq atasından fərqli olaraq,
S.Vələdin türk dilində beyt və misraları çoxdur. 1958-ci ildə
Məcdud Mansuroğlu tərəfindən çap olunmuş «Sultan Vələdin türkcə mənzumələri» kitabında bunların sayı 367 beyt
olaraq verilir.
Sultan Vələd divanını təxminən 1267-1291-ci illər ara
sında tərtib etmişdir. 12719 beytdən ibarət olan «Divan»da
925 qəzəl, 455 rübai və dövrün tanınmış şəxsiyyətlərinə həsr
etdiyi qəsidələr vardır. Divanda 129 beyt türkcədir. Divan
müəllifi atasını təqlid etmiş, qəzəllərinin çoxunu Mövlanaya
nəzirə olaraq yazmışdır. S.Vələdin bu divanı İranda məşhur
şair Səid Nəfisi, Türkiyədə isə professor Firidun Nafız Uzluk tərəfindən çap olunmuşdur. Şairin divanındakı farsca
şerlərinin içərisindəki türkcə beytlərdən başqa 15 qəzəli də
türkcədir.
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Şübhəsiz ki, Sultan Vələd Türkiyə ədəbiyyatında ən çox
türk dilində yazdığı şerləri ilə diqqətti çəkir. Türk dilinin ta
rixi baxımından və XIII yüzillikdə Türkiyə ədəbiyyatının
türkcə yazılmış ilk əsərlərindən olmasına görə böyük önəm
daşımaqdadır. Əslində onun bu şerləri atasının fikirlərini
farsca başa düşməyən türklər arasında yaymaq məqsədilə
qələmə alınıbdır. Burada şairin əxlaqi və təsəvvüfı fikirləri
öz əksini tapıbdır.
... Bugün aşkin odundan ıssı aidik,
Bize kayu değül ger kar ü kaydur.
Bana her give sendin yüz hin assı,
Benüm her işüm sendin kolaydur.
Veled yoksuldu sensüz hu cihanda,
Seni buldu hu gezden hey ü haydur.
və
Sen huyurdun kuluna gel hir karış
Kim senün için gelem hen hir kulaç.
Kim seni hir hilmeye canlar canı,
Oldı gavur boynuna asıldı haç.
Kim seni gör? vü aşık olmaya,
Anı cansız hil, ya tuşdur, ya ağaç.
Müxtəlif şerlərindən götürdüyümüz bu iki parçadan da
gördüyümüz kimi, şairin bütün yaradıcılığı onun sufi görü
şlərini dilə gətirir.
Şair S.Vələdə görə bu dünyada həyat müvəqqətidir, Al
lahla bağlı həyat isə daimidir, Kim ki, Allahı sevir, onu ta
nıyır, o ölməzdir. Özünü tanı, Allahı tanı, sev, onda sən da
im canlı qalacaqsan. Necə ki, damla ümmanda əriyib yox
olur, insan da ilahi eşqdə əriməli, onunla qaynayıb-qarış
malıdır. Allaha yaxın, müqəddəs olandan başqası ilə yaxın
lığın anlamı yoxdur. Türkcə qəzəllərindən birinin son beyti
belə qurtarır:_______________________________________
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Sen veliden ayrı görme Tenriyi,
Andan iste, halka sorma Tenriyi.
Sultan Vələdi məşhurlaşdıran onun «Məsnəviyi-Vələdi
dər bəyani-əsrari-əhədi», yaxud da sadəcə «Vələdnamə» adlı
üçlüyüdür (trilogiya). Bəzi araşdırmaçıların ehtimal etdiyinə
görə S.Vələd atasında olduğu kimi, bunu 6 cild nəzərdə tutubmuş, ancaq üçünü yaza bilibdir.
Birincisi «Məsnəviyi-ibtidaiyi-Vələdi», yaxud da qısaca
«İbtidainamə» adlanır. Bu məsnəvisində S.Vələd Mövlana
ilə birlikdə onun yaxınları olan Seyid Bürhanəddin, Mühəqqəq Təbrizi, Şəmsəddin Təbrizi, Səlahəddin Zərkubi və Şeyx
Kərimüddin Bəgtimür kimi tanınmış şəxsiyyətlərin tərc
ümeyi-halını qələmə almışdır. 10000 beytə yaxın olan bu
məsnəvinin 76 beyti türkcədir. Əsər əruzun xəfif bəhrində
yazılıbdır.
Sultan Vələdin ikinci məsnəvisi «Rübabnamə» C.Rumi
nin «Məsnəvi»sinin bəhrində - rəməl bəhrində qələmə alın
mışdır. «Rübabnamə» müəllifin özünün də söylədiyi kimi,
M.C.Ruminin fikirlərini bir mürşid olaraq müridlərinə çat
dırmaq qayəsilə qələmə alınmışdır. Burada Ruminin və
onun «Məsnəvi»sindəki bəzi düşüncələrinin şərhi əsas yer
tutur, həm də bunlar çox sadə dillə nəql edilir. S.Vələd yazır
ki, bu dediklərim Mövlananm söylədikləridir. Mən onun
sözlərindən nə anladımsa onu dedim. Bu yazdıqlarıma heç
nə artırıb-əksiltmədim. Onun söylədikləri bizim ürəyimizin
qibləsidir. Biz onun söylədikləri ilə canlı və təzə qaldıq...
Müəllif əsərini «Rübabnamə» adlandırmağını atasına
məxsus rübab çalğı aləti olması ilə əlaqələndirir. C.Ruminin
bu musiqi alətilə bağlı fikirlərini də buraya əlavə eləyir:
«Ney neyistandan ayrı düşdüyündən qürbətdə inləyir, ancaq
neydə bircə inilti vardır. Rübab isə dəri, qıl, dəmir, ağac ki
mi öz cinsindən ayrı düşmüş qəriblərin yığınından meydana
gəldiyi üçün ayrılıq iniltiləri də çox artıqdır». Səkkiz min
beytə yaxın olan bu məsnəvidə dörd dildə şerlər vardır. Əsa
sən farsca yazılmış «Rübabnamə»də eyni zamanda türkcə
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162. ərəbcə 35, yunanca 22 beyt vardır. Bütün yaradıcılığını
Cəlaləddin Rumi ilə bağlayan Sultan Vələd «Rübabnamə»dəki türkcə şerlərini də onunla başlayır və onu, onun
sufi düşüncələrini təbliğ edir:
Mevlanadır evliya kutbı bilün!
Ne, kim ol buyurdusa, anı kılun!
Tenriden rahnıetdür anun sözleri,
Körler okırsa, açıla gözleri.
Kankı kişi, kim bu sözden yol vara,
Tenri anun müzdini bana vere...
Sultan Vələdin üçüncü «İntihanamə» məsnəvisi «Rübabnamə»nin vəznində yazılmışdır. 7000 beytdən ibarət
olan bu sonuncu məsnəvisi indiyə kimi nəşr olunmamışdır,
əlyazması halındadır.
Babası Bəhaəddin Vələdin eyniadlı əsərinə təqlidən ya
zılmış «Maarif» adlı nəsr əsəri S.Vələdin müxtəlif məclislərdəki söhbətlərinin toplusudur. Özəlliklə də bu söhbətlərdə
S.Vələd atası ilə bağlı düşüncələrini izah etmişdir. «Maarif»
əsəri XX yüzillikdə Məliha Anbarçıoğlu tərəfindən türk di
linə tərcümə olunaraq iki dəfə nəşr olunmuşdur.
Aşıq Paşa (1272-1333)

Təsəvvüf ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən
biri də əsl adı Əli olan Aşıq Paşadır. Əsərlərini «Aşıq» tə
xəllüsü ilə yazmışdır. Ailənin ilk oğlu olduğundan ona Paşa
deyilmişdir. Yaşamı ilə bağlı məlumatların çoxu rəvayət biçimindədir. Əslən xorasanlıdır. «Babai» təriqətinin qurucu
su xorasanlı Baba İlyasın nəvəsi və şeyx Müxlis Paşanın
oğludur. Onun atası Osmanlı imperiyasının əsasını qoyan
Osman Bəyin yanında olan şeyxlərdən idi.
Aşıq Paşa 1272-ci ildə Kırşəhərdə yuxarıda da söylədiy
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imiz kimi, yüksək zümrəyə mənsub olan bir ailədə dünyaya
gəlibdir. O, təhsilini də həmin bu şəhərdə alıbdır. Bir müd
dət Misirdə işləmişdir. Şair 1333-cü ildə anadan olduğu Kırşəhərdə də ölmüşdür. Aşıq Paşa təsəvvüf fəlsəfəsinə və prin
siplərinə dərindən yiyələnmiş bir şəxs idi. O zamanın böyük
mədəniyyət mərkəzlərindən sayılan Kırşəhərdəki məzar
türbəsi müqəddəs ziyarətgahlardan sayılır.
Aşıq Paşa dövrünün bilikli, istedadlı və gözüaçıq yüksək
mədəniyyətli bir adamı kimi tanınmışdır. Xalqım düşünən,
xalq üçün yazan bir şair kimi ad qoymuşdur. Bəzi şerləri
heca vəznində olmaqla yanaşı, əruzla mükəmməl şerlər
yazmağı bacaran şair ilk dəfə şüurlu surətdə türkcə əsərlər
yaratmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. Yunus Əmrənin
təsiri altında heca vəznində qələmə aldığı şerlər, əsasən, da
hilərdir.
Yeryüzürıü gezen kişi,
Senin gibi bulmayıser.
Seni seven sevday olup,
Kend’özüne gelmeyiser.
Seni seven nider işi,
Tün gün akar gözü yaşı,
Paşam seni gören kişi,
Niçin deli olmayıser.
Kim ki, senden cüda olup,
Hasretinden şeyda olup,
Derdin ande peyda olup,
Rengi nasıl solmayıser.
Derdin senin cana rahat,
Senin sözün kand ü nebat,
Vaslın senin ab-ı hayat,
Içen anı ölmeyıser.
Aşık yürür şuri ile,
Eğlenemez huri ile,
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Muhlis aşkı nuri ile,
Esrükdür hod bilmeyıser.
Görkəmli araşdırmaçı professor Əbdülbaqi Gölpınarlı
1961-ci üdə nəşr elətdirdiyi «Yunus Əmrə və təsəvvüf» adlı
kitabında şairin 67 şerini çap etmişdir. Aşıq Paşanın əruz
vəznində olan şerlərində ərəb-fars sözlərinin sayı çox olsa da,
heca vəznli şerlərində bunların sayı azdır. Türkcəsində əski
sözlərə də rast gəlmək olur. İlahiləri içərisində 3, 5 və ya 7
bəndliləri daha çoxdur.
Benden mi bana bu alem,
Aşktan mı yoksa derd ü gam,
Bunca bela cevr ü sitem,
Bilsem nedendir bilmezem.
misraları ilə başlayan şeri 5,
Her kim bana ağyar ise,
Hak Tanrı yar olsun ana.
Her kancaru varur ise,
Bağ ü bahar olsun ana.
misraları ilə başlayan dahisi isə 7 bənddən ibarətdir.
Aşıq Paşanın bəzi şerləri Yunus Əmrədə olduğu kimi
qəzəl biçimində yazılsa da, əslində bunlar daxili qafiyələrlə
qafiyələnirlər və bunları asanlıqla dörd misralı dahilərə çe
virmək mümkündür.
Dursam seninle dururum, baksam seninle bakarını,
Her kancaru kim yürürüm, gönlüm yüzü senden yana.
və ya
Senden sana varır yolum, senden seni söy ler dilim,
İlla sana irmez elim, bu hikmete kaldım tana.
beytlərini buna misal göstərə bilərik.
Aşıq Paşa elə bir dövrdə yaşamışdır ki, o zaman ərəb
dili elm, fars dili də poeziya dili hesab olunurdu. Ona görə
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də, şair öz təsəwüfı düşüncələrini və görüşlərini yaymaq,
yurddaşlarını savadlandırmaq, həyat və cəmiyyət hadisələri
lə tanış etməkdən yana onlara öz dillərində, yəni türkcə
müraciət etməyə böyük önəm verirdi. Elə buna görə də əsər
lərinin demək olar ki, hamısını türk dilində qələmə almışdır.
Şair ünlü «Qəribnamə» poemasında türk dili ilə bağlı
düşüncələrini belə ifadə edirdi:
Türk diline kimseler bakmaz idi
Türklere hergiz gönül akmaz idi
Türk dahi bilmez idi bu dilleri
İnce yolu, ol ulu menzilleri
Bu «Qaribnamə» eğer geldi dile
Kim bu dil ehli dahi mana bile...
Göründüyü kimi, şair öz doğma ana dilini həm də təbliğ
etmək məqsədi güdürdü. Türk dilini yüksəltmək, onu uca
tutmaqla yanaşı, öz yurdunu, dövlətini, gələnəklərini,
doğma olan hər şeyini də yüksək tutmaq üçün əlindən gələni
edirdi.
Aşıq Paşa özü də ana dilindən başqa bir neçə dil bilirdi.
Amma öz doğma dilini daha çox sevirdi. Hər bir türkün bi
rinci növbədə öz doğma ana dilində əsərlər yazmasını daha
gərəkli sayırdı. Hacı Bəktaş Vəli, Ahi Evrən, Sultan Vələd
kimi böyük şəxsiyyətlərlə yüksək münasibətləri vardı.
Aşıq Paşanın ən böyük və məşhur əsəri, yuxarıda
müqəddiməsindən bir parça verdiyimiz, 1329-cu ildə qələmə
aldığı «Qaribnamə» didaktik poemasıdır. Poema Türkiyə
ədəbiyyatında ilk iri həcmli anadilli əsərdir. Bu təsovvüfi,
əxlaqi-didaktik məsnəvi on iki min beytdən ibarətdir. Şair
Anadoluda yaşayan yurddaşlarına təsəvvüf öyrətmək məq
sədilə əsəri əruzun fAilatün, fAilatün, fAilün qəlibində qə
ləmə almışdır. Məsnəvi sənətkarlıq baxımından çox güclü
olmasa da, dilinə görə çox əhəmiyyətlidir.
Məsnəvi 10 müstəqil fəsildən və hər fəsil də ayrı-ayrı
hadisə və əşyaların təsvirinə həsr edilmiş 10 dastandan iba274

rxdir. Hər fəsildə o fəslin rəqəminə uyğun gələn həyatdakı
ri.ıvlardan, şeylərdən söhbət gedir. Məsələn, birinci fəsildə
bır olan, tək şeylərdən (allah, günəş, kainat), ikinci fəsildə
ıkı. cüt olanlardan (bu dünya və axirət dünyası, cənnətcəhənnəm, yaxşılıq və pislik, bədən və ruh, gecə və gündüz),
üçüncüdə üç zamandan (keçmiş, indiki, gələcək), dördünc
üdə dörd ünsürdən (torpaq, su, hava, od), beşincidə insanın
beş hiss üzvündən, yeddincidə yeddi planetdən, həftənin
yeddi günündən, doqquzuncuda alplıqdan (güc, möhkəmlik,
qeyrət, ox, qılınc, sevgi və s) və s. bəhs olunur.
«Qəribnamə» kütlə üçün, cəmiyyətin zəhmətkeş təbəqəsi
üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi təsəvvüf ensiklopediyasıdır.
Burada çoxlu əfsanələr, lətifələr, alleqorik hekayətlər to
planmışdır. Qədim dastanlardan, tarixi olaylardan alınmış
rəvayətlər təsəvvüf biçimində işlənmişdir. Hər şey Tanrı eş
qinə bağlanmışdır. Hər şeyin başlanğıcı və sonu, həyatın
əvvəli və axırı Tanrı iradəsindən asılıdır. İnsan poemanın
əsasında durur. İnsan onu əhatə eləyən aləmi öz ağlı, zəkası
ilə təkcə dərk eləmir, həm də onu zinətləndirir. Dərk etmədə
bilik vacibdir. Tanrı sevgisinin dərəcəsi şairə görə hər bir
ayrıca götürülmüş şəxsin qəlbindəki ilahi eşqlə müəyyənləşir.
Ümumiyyətlə, «Qəribnamə»də şair həyatdakı ən müxtə
lif məsələlərə toxunmaqla öz fəlsəfi, əxlaqi-etik fikir və
düşüncələrini, ətrafında baş verənlər haqqında bildiklərini
oxucuları ilə bölüşür. Əsərdə nəsihət başlıca yer tutur:
Eydeyim а1кщ u lıoşnutluk nedir
Kim bilesün bu hikay.ıt nitedür.
Dünyada beş кари vardır ey safa,
Her birine can ile kılgıl vefa.
Birisi ata ile anadürür,
Biri üsladın değül mi nedürür.
Biri ahidür, biri şeyh kupusı
Olsa gerek her birinin tapusı.
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Biri hot hazzrettürür bellü beyan
Beş кари bunlardürür bilgil iyan.
Aşıq Paşa «Qəribnamə»sində xüsusi olaraq qeyd edir ki,
türklərə Tanrı yolunu göstərmək, təsəvvüfün bütün incəlik
lərini onlara anlatmaq və onları yanlış yollara getməkdən
çəkindirməkdən ötrü bu əsərini türkcə yazmalı olmuşdur.
Əsərdə həmçinin yunan, ərəb və fars ədəbiyyatlarından mi
sallar da verilir. «Qəribnamə»də allah, kainat, həyat haq
qındakı fikirlərin heç də hamısı sxolastika və mistika ilə
bağh deyil, real olanlar da çoxdur. Əsər C.Ruminin «Məsnəvi»sinin təsiri altında yazılıbdır.
«Qəribnamə» poemasının bir nüsxəsi İngiltərədə Britiş
muzeyində, biri Parisdə və biri də İstanbulda saxlanılır.
Əsərin varlığı barədə XIX yüzilliyə qədər məlumat olmayıb.
1953-1954-cü illərdə İtaliyada və Türkiyədə tapılan və
professor Agah Sirri Ləvənd tərəfindən çap edilən Aşıq Pa
şanın dörd kiçik məsnəvilərinin adları belədir: «Fəqrnamə»
(200 beytə yaxın), «Vəsfi-hal» (39 beyt), «Hekayə» (59 beyt)
və «Kimya risaləsi». Bu məsnəvilərdən birincisi və ikincisi
də dini-didaktik, təsəvvüfı mövzulardadır.
«Fəqrnamə» əsərində Aşıq Paşa alleqorik şəkildə göstə
rir ki, Allah Fəqr quşunu yaratdıqdan sonra ona uçmaq gö
stərişini verir. Bu quş bütün hər yanı uçub-dolaşır - Tanrı
məkanım, göyü, günəşi, yeri... Peyğəmbərlərlə görüşür, anc
aq Məhəmməd Peyğəmbərin sadəliyi onu valeh edir. Şair öz
sufi görüşlərini Allahın elçisinə olan dərin məhəbbətilə izhar
edir. Məhəmməd Peyğəmbərin digərlərindən müqayisə
olunmaz üstünlüklərini sufilər üçün mənəvi zənginlik sayır.
Aşıq Paşa «Vəsfi-hal» məsnəvisində də öz sufi görüşlə
rini üç zamanın -keçmiş, indiki və gələcək zamanın halı ilə
verməyə çalışır. Şair yalnız indiki zamana inanmağı tövsiyyə
edir. Şairə görə indiki zaman həm keçmiş, həm də gələcək
zamanı özündə ehtiva edir. İndiki zaman həlledicidir. Onun
la yetinmək olar. Bu günkü günü qiymətləndirmək və onu
bizə bəxş edən xaliqə min dəfə dua etmək gərəkdir.
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Aşıq Paşanın əslində adsız olan və prof. A.S.Ləvənd tə
rifindən şərti olaraq «Hekayə» adı verilən məsnəvisi bir qə
dər yumoristik səciyyə daşıyan əsərdir. Bu balaca məsnəvidə
bir müsəlmanın öz iki yoldaşını-yəhudi ilə xristianı necə al
datmasından danışılır. Üç yoldaş xeyli getdikdən sonra
qalmaq üçün karvansara tapmayıb, bir xaraba məsciddə
gecələməli olurlar. Hərəsi bir axça pul qoyub halva alırlar.
Ancaq halva üçünə də doyunca yetmədiyindən belə qərara
gəlirlər ki, yatsınlar, oyandıqda gördükləri yuxunu söyləsin
lər, kimin yuxusu daha maraqlı və təsirli olsa halvanı da o
yesin. Yoldaşlarını yuxuya verib, halvanı yeyən müsəlman
gördüyü yuxusunu da elə ustalıqla quraşdırıb danışır ki, yə
hudi və xristian da ondan razı qalır.
Əsər təmsillərdə olduğu kimi, nəsihətamiz sözlərlə sona
çatır. Şair bildirmək istəyir ki, mənalı söhbət eləyənlər arif
adamlar olurlar. Ona görə də ariflər həmişə cahillərə qalib
gəlirlər. Bilik, savad sahibi həqiqətə yaxın olanlardır. Boşboş damşmaq, lovğa-lovğa razı halda özünü başqalarından
üstün tutmaq ancaq cahillik əlamətidir. İddialı cahil olmaq
dəhşətdir. Arif adamların sözü-söhbəti çox mənalı və gerçək
olduğundan Tanrı da belələrinin tərəfində olur. Ənənəvi
olaraq şair Aşıq Paşa məsnəvisini Allaha dua etməklə bitirir.
Ya İlahi, Aşıkı bu da 'viden,
Kurtarıver ırma anı ma 'niden.
Anı ma ni eh line kul eylegil,
Duasın Aşıkun nıakbul eylegel.
Başqa əsərlərində olduğu kimi, Aşıq Paşa bu məsnəvi
sində də əsasən öz sufi görüşlərini verməyə çalışmışdır.
Təriqətlə əlaqədar olaraq əsərlərini «Aşıq» təxəllüsü ilə
yazan Aşıq Paşanın xeyli miqdarda lirik şerləri də zəmanə
mizə qədər gəlib çatıbdır. Aşıq Paşanın bir sıra ilahiləri er
məni hərflərilə türk dilində tacir Elias Muşeqin «Nəğmələr»
kitabında və başqa mənbələrdə belə yayılmışdır.
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XIV
yüzilliyin başlanğıcında Türkiyə ədəbiyyatında
zirə janrında ilk məsnəvilər yaranmağa başlayır. Yunus
Əmrədən sonra zəmanəsinin ən görkəmli şairi kimi tanınan
Süleyman Gülşəhrinin «Məntiqütteyr» («Quş dili», «quşların
söhbəti») poeması belələrin dəndir. XII əsr fars şairi Fəridəddin Əttarın eyniadlı əsərini genişləndirərək və çoxlu əla
vələr edərək türkcəyə çevirən Gülşəhri əslində bu əsərə yeni
biçim vermiş, Nizami Gəncəvinin «Leyli və Məcnun»,
«Yeddi gözəl» poemalarından da yararlanmışdır. «Kəlilə və
Dimnə»dən, C.Ruminin «Məsnəvi»sindən və başqa ədəbi
abidələrdən faydalanmaq yolu ilə təsəvvüf ideyalarını və
prinsiplərini aydınlaşdırmışdır. Gülşəhrinin farsca yazdığı
«Fələknamə» didaktik poemasında da islam fəlsəfəsi, su
fizm mövzuları başlıca yer tutur. Mövlana C.Ruminin
ölümündən sonra mövləvilik təriqətini geniş yaymaq üçün
Sultan Vələd tərəfindən Kırşəhərə göndərilən Gülşəhri
«Əruz risaləsi» və bir sıra gəzəllərin müəllifi kimi də tanınır.
Dini poeziyanın ən mükəmməl örnəklərindən birini XV
yüzil şairi Suleyman Çələhi (1422-ci ildə ölmüşdür) yarat
mışdır. Bursada yazıb-yaradan S.Çələbi vəzir Əhməd Paşa
nın oğludur. Onu məşhurlaşdıran əsəri «Mövlid» Türkiyə
ədəbiyyatında bu mövzuda yazılan ilk məsnəvidir. Məsnə
vinin əsl adı «Vəsilətün nəcat»dır («Qurtuluş yolu»). Mə
həmməd Peyğəmbərin mədhinə həsr edilmiş və 800 beytdən
ibarət olan bu məsnəvini şair 1409-cu ildə yazıb bitirmişdir.
Əsər altı fəsildən ibarətdir: Minacat (Tanrıya dua etmə,
yalvarma), vəladat (peyğəmbərin doğulması), risalət (pey
ğəmbərliyi), merac (peyğəmbərin göyə çıxması), rehlət (pey
ğəmbərin ölümü) və dua (şəfaət diləmə). Süleyman Qələbinin
bu əsəri dini mövzuda yazılmış belə əsərlər içərisində ən çox
oxunması ilə seçilir. Ondan sonra yazılmış yüzlərlə mövlid
əsərlərinin heç biri onun səviyyəsinə qalxa bilməmişdir.
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DİVAN ƏDƏBİYYATI

Türkiyədə XIII-XIX yüzillər arasındakı ədəbiyyatı əsa
sən belə adlandırırlar. Əslində bu ad XIX əsrin axırlarından
işlədilməyə başlanmışdır. Fars sözü «divan»m bir neçə an
lamı vardır. Yüksək məclis, böyük məclis, məhkəmə, məh
kəmə məclisi, oturmaq və ya uzanmaq üçün yumşaq taxt
kimi anlamlarından başqa, bir də şairlərin əsərlər külliyatı,
yaxud məcmuəsi mənasında da işlənilir. Ümumiyyətlə, Ya
xın və Orta Şərq ədəbiyyatında şairlərin əsərlərinin toplusu
belə adlanır. Biz yuxarıda C.Ruminin «Divani-Kəbir»indən,
Y.Əmrənin, S.Vələdin və digərlərinin divanlarından söz
açmışdıq. Göstərilən dövrdə yazıb-yaradan şairlərin şer ki
tablarına (məsnəvilərdən başqa) «divan» deyilmiş və bu di
vanlar müəllifinin adı ilə «Divani-Sultan Vələd», «DivaniNədim» adlanmışdır.
«Divan» adlanan şer toplularının mütləq şəkildə olmasa
da özəl tərtib qaydası vardır. Divan qəsidələr bölməsilə baş
layır. Buraya ilk öncə Allahın birliyini öyən tovhidlər, Tan
rıya olan sevgi və yalvarışları dilə gətirən münacatlar, pey
ğəmbəri tərifləyən nətlər, habelə böyük din xadimlərinə, din
ulularına, zamanın ünlü şəxsiyyətlərinə həsr edilmiş mədhiyyələr daxildir.
Qəzallar bölməsində bütün şerlər qafiyə və rəddlərinin
axırıncı hərflərinə görə əlifba sırasına uyğun biçimdə dü
zülür. Bəndli şerlər bölümündə adətən dörd misradan artıq
olan müsəmmətlər: mürabbelar (dördlüklər), müxammaslar
(beşliklər), müsaddaslar (altılıqlar), müsahhelar (yeddiliklər),
müsammatdar (səkkizliklər), müiassalar (doqquzluqlar), müaşşərlar (onluqlar), habelə tərci-bəndlər və tərkibi-bəndlər
verilir. Daha sonra qitələr, rübailər, maddeyi-tarixlər, lap
axırda isə tək beytlər və misralar yerləşdirilir.
Ərəbcə «kasada» (yaxınlaşmaq, yollanmaq, təqib etmək,
qəsd etmək, niyyət etmək) sözündən olan qasidə ərəb ədə-
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biyyatmda meydana gəlmiş, sonra isə fars ədəbiyyatına və
türk dilli xalqların ədəbiyyatına keçmişdir. Qəzəllərdə ol
duğu kimi, qəsidələrin də ilk beytinə «mətlə», son beytinə
«məqtə» deyilir. Şairin təxəllüsü verilən beyt «tac beyt», ən
gözəl beyti isə «şah beyt» yaxud da «beytül-qasid» adlanır.
Qəsidə öz mövzusuna görə müəyyən hissələrə bölünür. Əgər
müəllif qəsidəsini eşq, məhəbbət mövzusu ilə başlayırsa,
həmin başlanğıc hissəsi «nəsib» adlanır. Digər mövzularla
başlayırsa, həmin hissəyə «təşbib» adını verirlər. Deməli,
qəsidənin başlanğıc hissəsi mövzusuna görə ya nəsib, yaxud
da təşbib adlandırılır.
Hər hansı bir adama və ya hadisəyə həsr edilmiş qəsi
dənin əsas qismi «mədhiyyə» adı ilə fərqləndirilir. Bu nəsib
və ya təşbib hissəsindən sonrakı bölmədir. Şairin özünü tə
riflədiyi hissəyə isə, yəni mədhiyyədən sonrakı qisminə «fəxriyyə» adı verilir. Əgər mədhiyyə hissəsində şairin tərif
obyekti mədh etdiyi şəxsin müxtəlif xüsusiyyətləri - qəhrə
manlığı, igidliyi, mərhəməti, əliaçıqlığı, dönməzliyi, mərdliyi
və sairədirsə, fəxriyyə qismində isə şerin müəllifi öz sənət
karlığının yüksəkliyindən, poeziyasının təsir gücündən söh
bət açır. Sənətinin layiqincə qiymətləndirilmədiyindən şi
kayətlənir. Ən axırda isə qəsidənin «dua» hissəsi verilir. Bu
hissədə şair əsasən qəsidəsini həsr etdiyi adamın ömrünə dua
edir. Allaha yalvarmaqla onun ömrünün uzun, səhhətinin
sağlam, mal-dövlətinin hədsizliyi və s. arzulanır və bununla
yanaşı özünün kasıblığından, kimsəsizliyindən söhbət aç
maqla həmin adamdan yardım diləməklə əsərini bitirir.
Bəzi qəsidələr nəsib və təşbib hissələrindəki mövzuları
na görə adlar alırlar. Yəni qəsidənin başlanğıc hissəsində
yazın gəlişindən, bahar fəslinin gözəlliyindən söhbət gedirsə,
ona «bahariyyə», qışdan söz açılırsa «şitaiyyə», bayramdan
bəhs edirsə «eydiyyə», orucluqdan bəhs edirsə «ramazaniyyə» adları verilir. Bəzən də qəsidələri rədiflərinə görə ad
landırırlar. Füzulinin məşhur «Su qəsidəsi», «Qələm qəsidə
si» (və yaxud da «qələmiyyəsi»), Baqinin «Sünbül qəsidəsi»,

Nəfinin «Süxən», «Sözüm», Nədimin «Şitaiyyə», «Hamamivyə» və başqa bu kimi qəsidələri misal göstərmək olar.
Bəzi hallarda qəsidələri qafiyələrinə görə də adlandırırlar.
Ancaq bu hal o qədər də geniş yayılmamışdır.
Ümumiyyətlə, qəsidələr öz mövzusuna görə fərqli adlar
la adlandırılırlar. Allaha yalvarmaqla, günahlarının bağış
lanmasım arzulamaq üçün qələmə alman qəsidələrə
«münacat», allahın birliyindən söhbət açanlara «Tovhid»,
Məhəmməd Peyğəmbərə həsr edilənlərə isə «nə’t» adı verilir.
«Mədhiyyə» adı ilə yazılan qəsidələr isə əsasən dövlət adam
larına - padşaha, baş vəzirə, nazirlərə, qubernatorlara və s.
həsr edilir. Bəzi qəsidələr şahın taxta çıxmasından bəhs et
diyi üçün «cülusiyyə» adı verilir və s.
Qəsidə yazan şairlərdən bir qismi qəsidənin yeknəsəq
liyini, yoruculuğunu nəzərə alaraq qəsidəyə bir-iki qəzəl də
əlavə eləyir və bu da «təğəzzül» hissəsi adlanır. Əlbəttə, yu
xarıdakı hissələrin hamısını vermək məcburiyyəti yoxdur.
Şairlər bu hissələrdən hər birini, təkcə mədhiyyə hissəsindən
başqa, ixtisar eləyə bilir. Türk ədəbiyyatında Ömər Nəfi,
Nəşati bəzi qəsidələrini birbaşa mədhiyyə hissəsilə başlayıb
lar. Bəzi şairlər, hətta, qəsidələrinə fəxriyyə ilə başlayıb so
nra da mədhiyyə hissəsinə keçirlər və i.a.
Yuxarıda da söylədiyimiz kimi, qəsidələrin mövzuları
müxtəlif və rəngarəngdir. Hər hansı bir şəxsin vəzifəyə keç
məsi, yüksək rütbə alması, müharibələrdə qələbələrin çalın
ması, yeni bir sarayın, imarətin tikilməsi, kəhrizin çəkilməsi
və s. bu kimi məsələlərlə bağlı qəsidələr də meydana gətiril
mişdir.
Qəsidələrlə əlaqədar bir təəssüfləndirici halı da qeyd
etmədən keçə bilmədik. O da qəsidəyə adlar verilərkən, ki
minsə adma yazılarkən başlıqların, əsasən, ərəbcə və farsca
yazılmasıdır. Füzulidən misallar: «Qəsidə dər nə’ti-həzrətifəxri-mövcudat», «Qəsidə dər mədhi-həzrəti nəbəvi», «Qəsi
də dər sitayişi-Sultan Süleyman əleyhirrəhmə vəl ğüfran»,
«Tərkibi-bənd dər mədhi Sultan Süleyman»; Baqidən misal:
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«Dər sifəti-bəhar və midhəti-Əli Paşayi-kamyar»; Nəfidən
misallar: «Dər sitayişi-Sultan Murad rəhmətüllahi-əleyh»,
«Dər tərifı-əsbani-şahsuvari-zaman», «Dər mədhi-mərhum
vəziri-ə’zəm Murad Paşa»; Nailiyi-qədimdən: «Dər sitayişivəziri-rövşənzəmir Sufi Məhəmməd Paşa» və i.a.
Qəzəl ilə qəsidə şəkilcə bir-birinə yaxın olan ədəbi jan
rdırlar. Qəsidələrin də ilk beytləri qəzəldə olduğu kimi,
müsərra formasındadır, başqa sözlə desək, hər iki şerin ilk
beyti bir-birilə həmqafiyədir. Başqa beytlərin birinci misrası
sərbəst, ikinci misrası isə birinci beytlə həmqafiyə olur. Fərq
yalnız həcmdədir. Qəsidənin beytlərinin sayı çox olur.
Bir sıra böyük şairlərin ayrıca qəzəl və ya qəsidələr di
vanı da olur. Bilindiyi kimi, M.Füzulinin üç dildə (ərəbcə,
farsca, türkcə) ayrıca qəsidələr divanı və əksəriyyəti qəzəl
lərdən ibarət türkcə, farsca şerlər divanı vardır.
Bəzi şairlərin bütöv bir divan əmələ gətirə bilmədikləri
az miqdarda əsərlərinin toplusuna «divançə», yəni kiçik di
van deyirlər.
Divan ədəbiyyatının başlıca şer ölçüsü əruz vəznidir.
Əruz ərəblərin şer ölçüsüdür. Ərəb xalq ədəbiyyatında və
cahiliyyə dövrü şerində işlədilən bu şer ölçüsü öncə fars ədə
biyyatına tətbiq olunmuşdur. Farslardan təxminən iki yüz il
sonra, yəni XI əsrdə türklər öz ədəbiyyatlarında bu vəzni
işlətməyə başlamışlar. Əruz ölçüsü ilə yazılan ilk türk əsəri
Yusif Balasaqunlunun «Qutadqu bilik» məsnəvisi sayılır.
Bundan sonra türklərin klassik ədəbiyyatında əruz əsas şer
ölçüsünə çevrilir. Ancaq ərəb dilinin qayda-qanunlarına
söykənən əruz vəzni türk şerinə heç də asanlıqla tətbiq olu
na bilmir, əngəllərlə rastlaşırdı. Türk dilinin tələffüzünə uy
murdu. Şairlər bu əngəlləri çözmək üçün yollar axtararaq,
öncə türk poeziyasına daha yatımlı əruz vəzninin bəhrlərini
və qəliblərini tətbiq etməyə çalışdılar. Elə buna görə də
Türkiyə poeziyasında əruz ölçüsünün 138-dən artıq qəlibinin
ancaq bəzilərindən istifadə olunur. İkincisi də şairlər ərəb və
fars sözlərindən, ifadələrindən gen-bol istifadə etdilər. Bclə282

.ıklə də, divan ədəbiyyatı üç dilin qarışığından oluşan bir
ədəbiyyata çevrildi.
Divan ədəbiyyatını xalq ədəbiyyatından təkcə şer ölçü
ləri. ədəbi şəkillər deyil, eyni zamanda dil fərqi də ayırırdı.
Divan ədəbiyyatında müəyyən anlayışlar, bəlli biçimlər da
xilində məlum söz və ifadələr, izafət tərkibləri tez-tez təkrar
lanırdı və bu ədəbiyyat hər şeydən qabaq mücərrəd hiss və
həyəcanlar ədəbiyyatıydı. Bu ədəbiyyatın gerçək həyatla
ilişkisi zəif idi.
Şübhəsiz ki, divan ədəbiyyatına təkcə poeziya ilə məşğul
olan müəlliflər və onların şer məcmüələri (divanları) daxil
deyildi. Bu ədəbiyyata eyni zamanda müxtəlif yüzilliklərdə
qələmə alınmış və tərtib olunmuş digər əsərlər - poemalar,
təzkirələr, münşəat adlanan məktublar və nəsr nümunələri,
rəvayətlər, meracnamələr, surnamələr, şəhrəngizlər, mövlidlər və s. də daxil idi.
Əruz ölçüsü ilə yanaşı türk şairləri bütün şer şəkillərini
də ərəb və fars ədəbiyyatlarından götürmüşdür. Türklər öz
divan ədəbiyyatlarına yalnız şərqi ilə tuyuğları əlavə etmiş
lər. Şərqilər (şarkı) müsiqi bəstələnmiş əsərlərdir, daha
doğrusu, musiqi bəstələmək üçün yazılan şerlərdir. Mürəbbeləri xatırladır. Şərqilərdə birinci bəndin ikinci misrası çox
zaman digər bəndlərin dördüncü misrası olaraq təkrarlanır.
Əsasən 2 ilə 5 bənddən ibarət olur. Qafiyə sistemi də belədir:
a-b-a-b (bəzən də a-a-a-a), c-c-c-b, ç-ç-ç-b və s.
Şrirqibr əslində xalq ədəbiyyatındakı türkülərin təsiri al
tında divan poeziyasında meydana gətirilmiş şer şəklidir.
Başlıca olaraq sevgi mövzusunda olur. Əruzun müxtəlif qə
liblərində yazılır və oxunur. Əhməd Nədimin 5 bəndli bir
şərqisinin ilk iki bəndi belədir:
Bir safa hahşedelim gel şu dil-i na.şade,
Gidıdim serv-i revanım, yürü S a ’dabade.
İşi e üç rifle kayık iskelede amade,
Gidelim serv-i revanım, yürü Sa 'dabade.
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Gülelim, oynayalım, kam alalım dünyadan,
Mai tesnim içelim çeşme-i nev-peyda ’dan,
Görelim ab-ı hayat aktığın ejderhadan,
Gidelim serv-i revanım, yürü Sa ’dabade.
Əhməd Nədim, hətta, bir şərqisini heca vəznində yazıbdır.
Tuyuğ ən çox Azərbaycan və cığatay (özbək) ədəbiyya
tında geniş biçimdə istifadə olunmuş şer şəkillərindən biri
dir. Qazi Bürhanəddinin, Nəsiminin, Əlişir Nəvainin xeyli
miqdarda tuyuğları vardır. Türkiyənin divan şairlərində də
az da olsa tuyuğlar yazanlar olubdur. Tuyuğ xalq ədəbiyya
tından divan ədəbiyyatına keçən bir janr kimi göstərilir.
Dörd bənddən ibarət bir şer şəklidir. Qəfıyələnmə sistemi
eynilə rübaidə olduğu kimidir: a-a-b-a. Bəzən bəndin bütün
misraları həmqafiyə olur. Tuyuğlar əsasən əruzun rəməl
bəhrində yazıhr, fəlsəfi-əxlaqi məzmunda, lirik, hikmətli
ruhda olurlar. Biri Xoca Məsuddan, digəri də Ətayidən iki
tuyuğ örnəyi:

bəhs dəyən əsərlər), hilyələr (peyğəmbərin əlamət və keylivvətlərini tərifləyən əsərlər), mövizələr (moizə, nəsihət,
övüdlər) və s. yazanlar da vardı. Elə bəlkə də bunlara görə
divan ədəbiyyatım «dini» və «din dışı» deyə iki yerə ayıraniar da haqlıydı. Şübhəsiz ki, təkkə-təriqət-təsəvvüf ədəbiyya
tı sonrakı yüzilliklərdə də öz inkişafını davam etdirirdi.
Ancaq divan ədəbiyyatında «din dışı» - dünyəvi mövzular
üstünlük təşkil edirdi.

Ey tabibi haziki nazik mizaç,
Sen bilürsen hasta gönlüme ilaç,
Ey gönül ile sana kul olmişem,
Şive ile, naz ile ne ihliyaç.
* * *

Dost cismim mülküne sıdtan yeter,
Buyruğu anın bana ferman yeter,
Can dai ten mülküne hükmetmesin,
Çün bir iklime heman bir han yeter.
Divan ədəbiyyatının başlıca özəlliklərindən biri onun
dini-təriqət mövzularından müəyyən qədər uzaqlaşması idi.
Düzdür, burada da münacatlar, tovhidlər, nətlər, mövlidlər
(Məhəmməd Peyğəmbərin anadan olması ilə bağlı rəvayət
lər), meracnamələr (peyğəmbərin göyə çıxıb səyahət etməsi
ilə bağlı əsərlər), siyərlər (peyğəmbərin tərcümeyi-halından
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1243-cü ildə Çingiz xanm ordusu Kiçik Asiyanı tutdu
qdan sonra, əslində Səlcuqlular dövlətinin taleyi həll edilmiş
oldu. XIII yüzilin sonlarına doğru artıq Anadolu müxtəlif
bəyliklərə bölünmüşdü. Bu bəyliklərdən biri də Kiçik Asiy
anın quzey-qərbində yerləşən Osman bəyliyi idi. Bəyliyin
başında Ərtoğrul bəy dururdu. 1281-ci ildə o öldükdən so
nra, onun yerinə keçən oğlu Osman bəy düz 43 il haki
miyyətdə oturdu. Bəylik Osmanın adını daşımağa başladı.
Osman bəy başında durduğu bəyliyin sərhədlərini genişlən
dirdi və onu güclü bir dövlətə çevirdi. 1299-cu ildən müstəqil
fəaliyyət sürən Osman bəyliyi şərti olaraq Osmanlı dövləti
nin (sonralar da imperatorluğun) bu ildən sayılmasının da
əsasını qoydu. Yavaş-yavaş ötəki bəyliklər də Osmanlı döv
lətinə birləşdirildi. Dövlətin başında duran hər bir sultanın
imkan daxilində vəzifəsi birinci növbədə ölkənin sərhədləri
ni genişləndirmək, dövlətin güclü olması üçün əlindən gələni
etməyə çalışmaqdan ibarətdi.
Osman bəydən sonra hakimiyyətə keçən onun oğlu Or
xan bəy dövlətin qərbə tərəf genişlənməsinə çalışdı. 1326-cı
ildə Bursa şəhərini ələ keçirən Orxan Bəy oranı paytaxt elə
di. Burada ilk Osmanlı pulu olan və «axça» adlandırılan
qızıl, gümüş və mis sikkələr basdırıldı. Orxan Bəy zamanın
da yeniçəri ordusu yaradıldı. Öncə min nəfərdən ibarət olan
bu maaşlı piyada qoşununda əsgərlər daimi xidmət edirdilər.
Bunlardan bir neçəsini götürüb məşhur mütəsəvvüf, təriqət
başçısı Hacı Bəktaş Vəlinin yanma aparan Orxan Bəy on
dan əsgərlərə xeyir-dua verməsini istəyir. Buna görə də yeniçərilər Hacı Bəktaş Vəlini həmişə özlərinin piri saymışlar.
Orxan Bəy şəxsən özü elmə, elm adamlarına böyük
önəm verər və yüksək qiymətləndirərdi. Onun zamanında
çoxlu mədrəsələr tikilmişdir. Bursada qurulan təkkələrdə.

türbələrdə tanınmış pirlər, şeyxlər, mürşidlər, dərvişlər, ab
dallar fəaliyyət göstərirdi. Bursa elm-irfan, mədəniyyət
mərkəzinə çevrilmişdi.
Sultan Birinci Murad XIV yüzilliyin ikinci yarısında
Osmanlı dövlətinin sahəsini Avropada genişləndirdi. Onun
oğlu İldırım Bayazid 1389-cu ildə hakimiyyətə gələrkən im
peratorluğun sahəsi beş yüz min kvadrat kilometrdən artıq
idi. Bolqarıstan, Serbistan, Makedoniya imperatorluğa qa
tılmışdı.
«Türkiyə tarixi» əsərində Fransanın görkəmli siyasi xa
dimi, şair, tarixçi A.Lamartın (1790-1869) yazırdı: «Sultan
Muradın dövründə yetişən riyaziyyatçılar, filosoflar, şairlər
Bursada inkişaf edən elm və ədəbiyyatı İrana, Orta Asiyaya
qədər çatdırırdılar. Bursa qazılarından birinin oğlu olan
Qazızadə Səmərqəndə gedib həndəsə öyrədərkən fikirləri o
qədər maraqlı olurdu ki, dərs saatlarında bütün kiçik şəhər
lərin məktəb sinifləri boşalır, hətta müdərrislər (dərs deyən
alimlər, professorlar) belə gəlib onun tələbəsi olurdular...»
[2; 3; 77].
O zaman Bursada, Ədirnədə, Balıkəsirdə, Kütahyada,
İznikdə tikilən qala, məscid, saray, türbə, xəstəxana, mədrə
sə və başqa memarlıq komplekslərinin bir çoxu zamanımız
da belə sağlam olaraq qalmaqdadır. İndi də tamaşaçılar bu
memarlıq abidələrinə zövqlə baxmaqdadırlar. Təsəvvüf
ədəbiyyatı ilə yanaşı «din dişi» adlandırılan ədəbiyyatın da
ilk nümaynədələri XIII yüzillikdə ortaya çıxmağa başlamış
dır. Bu ədəbiyyatın ilk nümayəndəsi Xoca Dəhhanidir
(Türkiyədə onu «Dehhani» kimi yazırlar). Əslən Xorasanlı
olan Dəhhani XIII yüzilliyin ortalarında Kiçik Asiyaya
gəlmiş və burada Səlcuqlu dövlətinin paytaxtı Konyada sa
ray şairi kimi fəaliyyətə başlamışdır. Səlcuqlu dövlətinin son
hökmdarlarından olan üçüncü Əlaəddin Keyqubadın sifari
şilə fars dilində «Səlcuqlu şahnaməsi» yazmışdır.
Xoca Dəhhani elə bir dövrdə yaşayırdı ki, həmin vaxtda
Kiçik Asiyada təkkə-təsəvvüf poeziyası son dərəcə güclüydü.
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Ancaq buna baxmayaraq, o, dini-təsəvvüfi olmayan əsərlər
yazmışdır. Onun şerlərində başlıca mövzu eşq, şərab, ölkə
nin idarə olunması məsələləri, yaşayış tərzi və s.-dir. Şairə
görə həyatda ən başlıca amil ədalətli olmaqdır. Bu, bütün
insanlara - padşahdan tutmuş aşağıdakılara qədər hamıya aiddir. Hətta, sevgiliyə də.

Sevgiliyə müraciətlə yazan şair «Əgər istəyirsən gözəllik
mülki abad olsun, onda ədalətli ol. Çünki padşahlar da
mülklərini ədalətlə idarə etdikdə abad eləyirlər» deyir.
Divan poeziyasının ilk istedadlı nümayəndəsi olan Xoca
Dəhhaninin cəmi on şeri gəlib çağımıza çatıbdır. Bunlardan
biri Əlaəddin Keyqubada həsr etdiyi qəsidə, qalanları isə
qəzəllərdir. Şairin türk dilində olan şerlərini ilk dəfə prof.
M.F.Köprülü üzə çıxarmışdır.
Beləliklə də, Xoca Dəhhaninin yaradıcılığı ilə Türkiyə
nin divan ədəbiyyatının təməli atılmış oldu.
Divan ədəbiyyatında da ilk zamanlarda başlıca olaraq
epik şer, məsnəvi aparıcı rol oynayırdı. Epik şer xalqın əsrlərcə davam edərək gələn tarixi-ədəbi ənənələrilə möhkəm
bağlıdır. Təbiət və cəmiyyət olaylarının bəlli bir süjet daxi
lində, insanın səciyyəsini bütün dolğunluğu və ziddiyyətləri
ilə bədii biçimdə nəql etmək vasitəsi olan epik şer hələ qə
dim zamanlardan əsatiri və mifik surətlərdə öz əksini tapıb
dır. Bunlar ilk öncə dastanlarda, əfsanələrdə, rəvayətlərdə,
nağıllarda, sonra da yazılı ədəbiyyatda bədii şəkildə təqdim
olunubdur.
Bilindiyi kimi, artıq IX yüziilkdən ərəb dili elm, fars dili
də poeziya dili olaraq Yaxın və Orta Şərqdə işlənməkdəydi.
Didaktik əsərlərini hələ XI-XII yüzilliklərdə türkcə yazan

Yusif Xas Hacib, Ədib Əhməd, Əhməd Yəsəvi kimi şairlər
lə yanaşı. Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi, Xaqani Şirvani,
Nizami Gəncəvi kimi böyük şairlər də əsərlərini farsca yaz
malı olmuşdular.
Kiçik Asiyada yazılı türk ədəbiyyatı əsasən XIII əsrdən
başlayır və bu yüzillikdə ədəbi məhsullar içərisində epik şer
lər çox geniş yayılır. Bu hal XIY yüzillikdə də davam eləyir.
Bəlkə də bu dövrü «Epik şer ədəbiyyatı dövrü» adlandırmaq
daha doğru olar. «Təsəvvüf yazılı ədəbiyyatı» bölməsində
Əhməd Fəqihin, Şəyyad Həmzənin, Sultan Vələdin, Aşıq
Paşanın dini, didaktiki-əxlaqi, tərbiyəvi məsnəvilərindən
söhbət eləmişdik. Divan ədəbiyyatının ilk nümayəndəsi
Xoca Dəhhaninin də «Səlcuqnamə» adlı bir poema yazdığı
nı söyləmişdik.
Beləliklə də, didaktik şer, romantik və qəhrəmanlıq
məsnəviləri Türkiyə ədəbiyyatının xalq, təsəvvüf və divan
adlandırılan qollarında geniş biçimdə yayılır. «Battal Qazi
dastanı», heca vəzniylə və dördlüklər şəklində meydana gə
tirilmiş Qul Əlinin «Qisseyi-Yusif», müəllifi məlum olmayan
«Dastani-Əhməd Harami» kimi türk dilində ilk məsnəvilər
məhz XIII yüzillikdə meydana gətirilir və hətta, bunların
bəziləri, özəlliklə də «Yusif və Züleyxa» mövzusunda olan
məsnəvilər başqa xalqların, o cümlədən farsların ədəbiyya
tına da təsir göstərir.
Artıq XIV yüzillikdə Kiçik Asiyada Osmanlı dövlətinin
qurulması başa çatmışdı. Hər hansı savaşın dağıda bilməy
əcəyi möhkəm özüllər üzərində qurulan bu dövlətin sahəsi
daha da böyüməkdəydi. Bu da ölkədə elmin, mədəniyyətin,
ədəbiyyatın gəlişməsinə şərait yaradırdı. Türk dilində mey
dana gətirilən əsərlərin sayı getdikcə çoxalırdı. Əli qələm
tutan tanınmış sənət adamları özlərindən öncə Əhməd Fəqih, Şəyyad Həmzə, Xoca Dəhhani, Yunus Əmrə, Aşıq Pa
şa, Gülşəhri kimi sələflərinin yolunu davam etdirərək,
türkcə gözəl əsərlər meydana gətirməyə üstünlük verir və
özlərindən sonra gələnlərə örnək olmağa çalışırdılar.
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Bir kadehle bizi saki gamdan azad eyledi,
Şad olsun gönlü anun, gönlümü, şad eyledi.
istər isən mülk-i hüsn abad ola, dad eyle kim,
Padişahlar dad ile milkini abad eyledi.

Aydm Abi Aydın
Türkiyə ədəbiyyatı tarixi

Bilindiyi üzrə türklər müsəlmanlığı qəbul etdikdən so
nra ədəbiyyat sahəsində öncə ərəblərin, sonra da farsların
təsiri altında qaldılar. Ancaq XIV yüzillikdən etibarən
türkün türkə təsiri özünü göstərməyə başladı. XIII yüzillikdə
Əhməd Yəsəvinin təsiri daha güclü hiss olunurdusa, XIV
yüzillikdə isə Nizami Gəncəvinin təsiri güclənir. Türk Ni
zaminin farsca yazdığı məsnəvilərin təsirilə divan ədəbiyya
tında iri həcmli ədəbi əsərlərin meydana gətirilməsi açıq
görünür. Şübhəsiz ki, bu dövrün ədəbiyyatına Yunus Əmrənin, C.Ruminin təsirini də danmaq olmaz. Bu nəhəng sənət
sahiblərinin divan ədəbiyyatında təsiri uzun yüzilliklər boyu
davam etmişdir.
Əlbəttə, ərəb, fars və türk ədəbiyyatlarının qarşılıqlı tə
sirini dövrün ədəbi-estetik və mədəni-etik tələbindən irəli
gələn bir hal saymaq gərəkdir. Üç dildə danışan xalqları din
faktoru da çox yaxınlaşdırmışdı. Əsrlərcə bir-birilə yaxın,
bəzi hallarda bir dövlətdə, bir-birinin içində yaşamaları,
başqa vaxtlarda isə ən uzağı yaxın qonşu olmaları onların
ədəbiyyat sahəsində də birləşməsinə şərait yaratmışdı. Ona
görə də bu təsir məsələsinə həm də şərti biçimdə yanaşmaq
gərəkdir.
Türkiyə ədəbiyyatında məsnəvi şerinin ilk örnəkləri hələ
XIII yüzillikdə meydana gətirilmişdi. Biz təsəvvüf ədəbiyya
tının Əhməd Fəqih, Şəyyad Həmzə, Cəlaləddin Rumi, Sul
tan Vələd, Gülşəhri, Aşıq Paşa kimi böyük nümayəndələri
nin yaradıcılığında bu tipli əsərlərdən söhbət açmışdıq. Ar
tıq divan ədəbiyyatında məsnəvi şerinin başqa biçimdə ör
nəkləri meydana gətirilirdi. XIV yüzilliyin ortalarından baş
layaraq lirik-romantik aşiqanə məsnəvilər ortaya çıxmağa
başladı.
Fəxrəddin Yaqub bin Məhəmməd Fəxrinin «Xosrov və
Şirin», Məsud bin Əhmədin «Süheyl və Novbahar», Tutmaçının «Gül və Xosrov», Məddah Yusufun «Vərqa və
Gülşah», Mustafa Şeyxoğlunun «Xurşid və Fərəhşad»,
Tacəddin Əhmədinin «Cəmşid və Xurşid» və digər bu tipli

əsərlərdə başlıca olaraq iki aşiq arasındakı sevgi mövzusu
ön plana çəkilir. Müəlliflər ya xalq ədəbiyyatından, ya da
m ü x təlif xalqların həyatından götürdükləri bu eşq mövzusu
nu özlərinəməxsus bir biçimdə işləmişlər.
«Süheyl və Novbahar» məsnəvisində göstərilir ki, Yə
mən padşahının nəzir-niyazdan sonra bir oğlu dünyaya gəlir.
Adım Süheyl qoyurlar. Oğlan boya-başa çatdıqdan sonra
ata hakimiyyətini oğluna verir. Süheyl bir dəfə gözəl bir qı
zın şəklini görür və ona vurulur. Aydm olur ki, bu şəklini
gördüyü qız Çin imperatoru Faqfurun qızıdır. Süheyl nəyin
bahasına olursa-olsun öz sevgilisi Novbahara qovuşmağa
bütün qüvvəsilə can atır. Rəssam dostuyla Çinə yola düşür
və sevgilisini axtarmağa başlayır. Sevgilisi Novbaharı tapa
na qədər onların başına olmazın qəzavü qədərlər gəlir, çox
çətinliklərlə üzləşirlər. Süheyl yol boyu müdhiş və qorxunc
qüvvələrlə rastlaşır, quldurların hücumlarına məruz qalır.
Ancaq bütün bu çətinliklərdən mərdliklə çıxan Süheyl
düşmənlərinə qalib gələrək, nəhayət öz sevgilisinə qovuşur.
Beş min beş yüz altmış səkkiz beytdən ibarət olan
«Süheyl və Novbahar» poemasının müəllifi Məsud bin Əh
məd usta bir şair kimi tanınmışdır. O, Sədi Şirazinin ünlü
«Büstan» əsərindəki şerləri şirin bir dillə türkcəyə tərcümə
etmişdir.
Leyli və Məcnun mövzusu kimi Vərqa ilə Gülşah möv
zusu da ərəb həyatı ilə bağlıdır. İki ərəb gəncinin nakam
məhəbbəti haqqındakı bu əfsanə də Şərq ədəbiyyatında və o
cümlədən Türkiyədə geniş yayılmışdır. Leyli və Məcnun
süjetinin VII yüzillikdə yaşamış Məcnun ləqəbli Qeys ibn-əlMüləvvəh adlı şairlə bağlı olduğu kimi, tədqiqatçılar «Vəraqa və Gülşah» əfsanəsinin də VII yüzillikdə yaşamış Urvat bəni Hizam adlı ərəb şairinin həyatından götürüldüyünü
irəli sürürlər.
Bu əfsanəni ilk dəfə yazılı ədəbiyyatda XI yüzilliyin fars
şairi Əyyuqi qələmə almışdır. Sonra isə bu əfsanənin xalq
ədəbiyyatında da variantları geniş yayılmışdır. Türk ədə
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biyyatında bu mövzuda ilk bədii əsər yazan Mdddah Yusuf
olubdur. Qaynaqların verdiyi bilgiyə görə Məddah Yusuf
XIV yüzillikdə Konya tərəflərində yaşamışdır. O, insanların
çox toplaşdığı yerlərdə müxtəlif hekayətlər, dini rəvayət və
mərsiyələr söylədiyindən özünə də «Məddah» ləqəbini
götürmüşdür.
Məsnəvinin ayrı-ayrı məclislər biçimində qələmə alın
ması və hər məclisin axırında müəllifin öz dinləyicilərinə mü
raciət etməsi təkcə şairin ədəbi üsulu kimi başa düşülməmə
lidir. Şair, eyni zamanda, poemasını məddahlar kimi insan
ların toplaşdıqları yerlərdə hissə-hissə, yəni məclislər halın
da söyləməyi də planlaşdırdığından belə etmişdir. Məsnəvi
altı məclisdən ibarətdir. 1368-ci ildə qələmə alınan poema
min yeddi yüz beytdən ibarətdir və şair xalq ədəbiyyatında
olduğu kimi, özü də əsərini «dastan» adlandırır: «Bin yedi
yüz beyt olan bu dastan» deyir.
Məddah Yusifin poemasının başlıca mövzusunu da se
vgi təşkil edir. Peyğəmbərin zamanında Məkkədə yaşayan
bir ərəb qəbiləsini Hümam və Hilal adlı iki cəsur qardaş
idarə edirmiş. Onların Vərqa (əsərdə bu ad Varaka biçimin
də verilmişdir) və Gülşah adlı övladları bir-birinə beşikkərtmə imişlər. Bir-birini dərin məhəbbətlə sevən bu gənclər
evlənmək istərlərkən, dalbadal baş verən olaylar onların bu
istəyinin gerçəkləşməsinə əngəl olur. Toy günü gözəl-göyçək
Gülşah qonşu qəbilənin başçısı tərəfindən oğurlanır. Ancaq
öz diribaşlığı sonucunda Gülşah sevgilisi ilə birlikdə əsirlik
dən qaça bilirsə də, bu dəfə də başqa maneələrlə üzləşirlər.
Vərqamn atası qonşu qəbilə başçısı ilə vuruşmada öldürülür,
var-yoxundan olur. Gülşahın anası qızını kasıb Vərqaya
vermək istəmir. Mal-mülk münasibətləri bir-birini dəlicəsinə
sevən iki gəncin məhəbbət yoluna keçilməz sədlər çəkir.
Qonşu qəbilə başçısı Əmru ilə savaşda var-dövləti qarət
olunan və özü də həlak olan Hümamın oğlu Vərqadan çoxlu
sərvət tələb edirlər. Vərqa kömək üçün Yəmən ölkəsinin
başçısı olan qohumunun yanına gedərkən yenə də çətinlik-

iərb qarşılaşır. Quldurlarla vuruşmada Gülşahın əri tərəfin
dən azad edilir. Ona görə də Gülşahı tərk etməli olur. Ayrı
lığa dözə bilməyən Vərqa ölür. Gülşah da onun qəbri üs
tündə özünü xəncərlə öldürür. Ancaq Məhəmməd Peyğəm
bərin duaları ilə bir-birini sonsuz məhəbbətlə sevən bu iki
gənc yenidən dirilərək öz xoşbəxtliklərinə qovuşurlar.
Göründüyü kimi, hər iki ərəb gəncinin həyat yolu, onla
rın anadan olmasından başlayaraq, uşaqlıq illəri, məktəbdə
oxumaları, düşmənləri ilə mübarizələri, başlarına gələn qəzavü qədərlər, ölümləri və nəhayət peyğəmbərin duaları ilə
dirilib vüsala çatmaları ətraflı şəkildə, rəvan, səlis bir dillə
təsvir olunmuşdur. Poemanın belə bir biçimdə quruluşu,
xalqın ruhuna uyğunluğu onun ərəb əfsanəsinin xalq vari
antlarından yararlandığını göstərməkdədir.
İki sevgilinin istək və diləkləri ilə ictimai cəmiyyətdə
mühafizəkar düşüncəli ananın tələbləri arasındakı ayrılıqlar
məsnəvinin başlıca ideya yöntəmini təşkil edir. Qəhrəmanlar
bütün əngəlləri aşmaq uğrunda ölüm-dirim savaşı aparır,
bütün gücləri, iradələri ilə çarpışaraq mübarizə aparırlar.
Onların bu alovlu mübarizələri romantik bir yönüm təşkil
edir.
Məddah Yusufun «Vərqa və Gülşah» poeması Türkiy
ədə tanınmış ədəbiyyatşünas alimlər İsmayıl Hikmət Ərtaylan və Əhməd Atəş tərəfindən ətraflı araşdırılmış və yüksək
dəyərləndirilmişdir. Poemanın dili son dərəcə aydın və anla
şıqlıdır, xalq dilinə yaxındır.
Poema xalq ruhuna, xalq ədəbiyyatına yaxın bir for
mada olsa da, bu, heç də onu klassik biçimli əsərlərdən
ayırmır. Klassik məsnəviyə məxsus ünsürlər «Vərqa və Gülşah»da da vardır. Məsnəvidə münacat, nət, qəzəllərin (po
emada 7 qəzəl verilib) olması elə bunun əsas göstəricilərin
dən sayılmalıdır.
XIV yüzilikdən etibarən artıq Nizami Gəncəvinin
«Xəmsə»si mövzularında epik poemalar yaranır. Qızıl Orda
türk şairi Qütbün «Xosrov və Şirin» əsərindən sonra bu
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mövzuda ikinci məsnəvini 1367-ci ildə Aydınoğulları bəyliy
Süleymanın ölümündən sonra Sultan ildırım Bayazidin ya
inin hakimi İsa bəyin sifarişi ilə ədəbi təxəllüsü Fəxri olan
nma gələrək sarayla ilişkilərini artırmışdır. Təxminən XV
şair Fəxrədin Yaqub bin Məhəmməd (1318 - ?) yazmışdır.
yüzilliyin
ilk illərində vəfat edən Sədrəddin Mustafa ŞeyFəxrinin «Xosrov və Şirin» poeması Türkiyə ədəbiyya
xoğlunun
fars dilindən etdiyi çoxlu tərcümələri vardır. Şai
tında N.Gəncəvinin «Xəmsə»si mövzusunda yazılan ilk
rin
«Kənzül-kübəra»
(böyük şəxsiyyətlər, yüksək mövqeli
əsərdir. Əsərin giriş fəslini İsa bəy Aydının mədhinə həsr
eləyən müəllif elə buradaca onun atası Qazi Məhməd bəy adamlar xəzinəsi) əsərində siyasi-ictimai məsələlər ön plana
Aydını, qardaşları Ömər Paşanı və İbrahim bəyi də xatır çəkilmiş, dövləti idarə edən yüksək vəzifə və mövqe tutanla
layır və onların düşmənlərinə - avropalılara qarşı necə vu rın məsuliyyətindən, idarə üsullarından söhbət açılmışdır.
Şeyxoğlunu məşhurlaşdıran əsərləri içərisində onun
ruşduqlarını yada salır.
«Xurşid
və Fərəhşad» poemasının özəl yeri vardır. Əsər ma
Şair əsərində Nizamini də tez-tez yada salır, öz qüdrətli
raqlı
bir
süjet üzərində qurulmuşdur. İran şahının qızı Xur
ustadından fəxrlə söhbət açaraq yazır ki, bədii söz ustadı
şid
gözəldir.
Bu gözəl qızı dörd gənc igid oğlan sevir. Ancaq
Nizami bütün insanlığın fəxridir. Madam ki, inanmırsan,
şair Fəxri sənə necə sübut etsin?! Onu tərcümə eləmək, de heç biri cəsarət edib öz sevgisini büruzə verə bilmir, gizlicə
mək olar ki, mümkün deyil. Ancaq sadəlövh olanlar bu yanıb-yaxılırlar. Onlardan biri eşq dərdinə dözməyərək ölür,
ağlasığmaz işdən yapışarlar. Nizaminin poeziyası qiyməti üçü isə uzaq ölkələrə səfərə çıxırlar. Onların biri Məğrib öl
olmayan incidir. Mənim şerlərim isə dəyərsiz mis parçasıdır. kəsinə, ikincisi Çinə gedir və orada müğənni-aşıq kimi fəa
Həqiqətən, bu kitabı tərcümə eləməyə mən layiq deyiləm. liyyət göstərir. Üçüncüsü isə öncə Çinə gedir, orada rəssam
Çünki mən hər cür təhqirlərin hədəfi olaram... Ancaq sultan lıq sənətinə yiyələnir və oradan da Misirə hərəkət eləyir. Şa
belə əmr elədi, mən köləyəm, ona tabeyəm... Xalqın söylə ir, müğənni-aşıq və rəssam kimi hər biri öz sənətində bu gö
zəlin sürətini yaratmağa çalışırlar. Onun şərəfinə türkülər
diyi kimi: qarışqa gücsüzdür.
qoşur,
dastanlar, hekayətlər meydana gətirir və rəsm əsərlə
Nizami mövzularının türklər arasında yayılmasında
ri
yaradırlar.
Bu ölkələrdən onun çoxlu pərəstişkarları mey
Fəxrinin «Xosrov və Şirin» poemasının önəmi az deyildir.
Yuxarıda xatırlatdığımız qoşa qəhrəmanlı əsərlər mey dana çıxır və hər biri onun ürəyini fəth etməyə çalışır. Xur
dana gətirən şairlərin həyatı və yaradıcılığı haqqında ətraflı şid ona aşiq olanlar içərisində Məğrib Sultanının oğlu Fəbilgimiz yoxdur. Onların daha hansı əsərlərinin olduğundan rəhşada üstünlük verir və qəlbən ona bağlanır. Fərəhşada
da xəbərsizik. Ancaq bunlardan ikisi haqqında olan bilgiləri olan sevgisi yolunda hədsiz əziyyətlər çəkməli olur, kəskin
burada verməyi və özəlliklə də XIV yüzilliyin ən ünlü şairi mübarizə yollarından keçir, amansız Çin xaqanı ilə təkbətək
sayılan Tacəddin Əhmədi haqqında ayrıca bir oçerkdə da vuruşmada qalib gəlir. Ancaq saray adamlarının təkidilə
nışmağı gərəkli sayırıq. T.Əhmədidən öncə romantik eşq Misir şahzadəsilə evlənməyə məcbur edilsə də Fərəhşad toy
məsnəvi müəlliflərindən olan Sədrəddin Mustafa Şeyxoğhı günü gəlib çıxır, qarşısına qoyulmuş şərti yerinə yetirərək,
parıltısı ilə «zülmət gecəni parlaq gündüzə çevirən» əldə et
haqqında da qısa bilgi verməyi məqsədəuyğun bilirik.
diyi
dəyərli əfsanəvi zümrüd daşı gətirir, sevgilisi Xurşidlə
Mustafa Şeyxoğlu XIV yüzilin görkəmli məsnəvi ustala
rından hesab olunur. O 1340-cı ildə Gərmiyanda anadan evlənir.
Bu tipli romantik-aşiqanə məsnəviləri əslində eşq və
olmuş, orada yaşamışdır. Gərmiyan bəyliyinin başçısı
macəra romanı da hesab etmək olar. Ənənəvi mövzuda qə294
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ləmə alman bu qoşa qəhrəmanlı əsərlərdə sevginin əzəmət
və ülviyyəti tərənnüm olmuşdur. Öz zəmanələrinin müxtəlif
əzab və bəlaları ilə üzləşən, sonsuz iztirablarla qarşılaşan
qəhrəmanlar sonucda öz istəklərinə çatırlar. Bununla da şa
irlər sübut etməyə çalışırlar ki, mübarizəsiz sevgi heç bir gö
zəlliyə malik ola bilməz. Aşiqin vüsalə erişməsini, öz mutluluğunu əldə etməsini fədakarlıqdan, qəhrəmanlıqdan ayrı
cür fikirləşmək qeyri-mümkündür.
Bu aşiqanə qoşa qəhrəmanlı məsnəvilər həm klassik
ənənəvi Şərq ədəbiyyatı, həm də xalq yaradıcılığı ilə bağlı
dırlar. Kompozisiya baxımından əsərlər bir qədər mürəkkəb
özəlliklərə malikdirlər. Əsas xətdən başqa poemalarda əlavə
xətlər də verilir və bu qol-budaqlı olaylar məsnəviləri rənga
rəng epizodlarla, lövhələrlə daha da zənginləşdirir, onların
emosional bədii-poetik gücünü artırmaqla birlikdə, estetik
təsirini də qüvvətləndirir.
Nizaminin məsnəviləri mövzusuda epik nəsr əsərləri ya
zanlar da vardı. Məşhur şair İbrahim Tacəddin Əhmədinin
qardaşı ehtimal olunan Həmzəvinin «Qissei-İsgəndər»i məhz
roman tipli əsərdir. Həmzəvinin həyatı haqqında demək
olar ki, bilgi yoxdur. Ancaq «Qissei-İsgəndər» və habelə ye
nə də nəsrlə yazılmış komik-yumoristik «Həmzənamə» əsər
lərinin olduğu bilinir.
Mövzunu işləyərkən Həmzəvi əsərinə İsgəndər haqqın
da Şərq dillərində geniş yayılmış xalq əfsanə və rəvayətlərini
salmağa üstünlük vermişdir. Əsərdə baş qəhrəmanın səciyyəsindəki əfsanəvilik, macəraçılıq, fantastik ünsürlər qabardılır. Ədalətli hökmdar idealı, İsgəndərin əfsanəvi həyatının
sadə, aydın xalq dilində təsviri Həmzəvinin bu əsərinin uzun
müddət məddahların repertuarında özünə möhkəm yer elə
məsinə səbəb olubdur.
Həmzəvinin «Həmzənamə»si isə, bizim fikrimizcə, Tür
kiyə ədəbiyyatında ilk satirik nəsr əsəridir. Deməli, Həmzəvi
ilk nasir kimi ədəbiyyata daxil olmuşdur.
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Tacəddin ibrahim Əhmədi (1334-1413)

Tacəddin Əhməd bin İbrahim Əhmədi XIV yüzilin di
van poeziyasının ən böyük şairi hesab olunur. Onun təxmi
nən 1334-cü ildə Kütahyada anadan olduğunu yazırlar (Bəzi
mənbələrdə onun Gərmiyanda, bəzilərində Sivasda və bəzi
lərində də Amasyada doğulduğunu göstərirlər). İlk təhsilini
anadan olduğu yerdə aldıqdan sonra Qahirəyə gedərək,
orada tibb təhsili almış, həkimlik ixtisasına yiyələnmişdir.
Əhmədi, ümumiyyətlə, ensiklopedik biliyə sahib olan bir
şəxs kimi tanınmışdır. O, gözəl həkim və şair olmaqla yana
şı, həm də dərin alim, yaxşı rəssam və xəttat idi. Bir sıra
alimlər onun İbn Sinanın ünlü «Əl-qanun fi-t-tibb» («Tibb
elminin qanunu») əsərini türkcəyə tərcümə etdiyini və habe
lə özünün də nəzmlə tibbə aid bir traktat - «Tərvihi-ərvah»
(«Ruhların təmizlənməsi») yazdığım söyləyirlər.
Tacəddin Əhmədi öz mövqeyini, durumunu müəyyən
ləşdirmək üçün öncə Gərmiyan bəyliyində Süleyman Şahın,
Gərmiyan bəyliyi Osmanlı dövlətinə qatıldıqdan sonra isə
İldırım Bayazidin, daha sonra da onun oğlanlarının sa
rayında himayə olunmağa başlandı. Bəzi qaynaqlar onun
Əmir Teymurla yaxın olmasını da qeyd edirlər. Hətta onla
rın arasında vaqe olmuş bir lətifə dillərdə dolaşsa da, sonralar həmin lətifə məşhur Xoca Nəsrəddinə aid edilmişdir.
Həmin lətifədə guya Əhmədi böyük Əmirlə hamamda söh
bət eləyərkən onun belindəki kəmər qədər qiyməti olduğunu
çəkinmədən söyləyibdir.
Əhmədinin ömrünün çoxu Bursada keçibdir. Şair 1413cü ildə Amasyada vəfat etmişdir. O, dünyəvi mövzularda
yazan bir divan şairi kimi çox böyük irs qoyub getmişdir.
Onun lirik şerlərindən ibarət divanı, «İsgəndərnamə»,
«Cəmşidü Xurşid» adlı məsnəviləri, «Heyrətül uqəla»
(«Aqillərin təəccübü») qəsidəsi, farsca «Miqdat əl-ədəb»
(«Ədəblər nərdivanı») adlı lüğət formasında əsəri və başqa
yazıları vardır.
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M.F.Köprülünün yazdığına görə Əhmədinin qəzəlləri
nin, qəsidələrinin, tərkibi-bənd və tərci-bəndlərinin toplan
dığı 8000 beytdən çox olan divanı sənətkarlıq baxımından
«İsgəndərnamə»sindən güclüdür. Əsərlərinin dili düzgün,
üslubu mövzuların tələbinə görə müxtəlif, təsvirləri rəngli və
canlıdır. «İsgəndərnamə»si Azərbaycan, Xorasan, Mavəraünnəhrdə uzun müddət ləzzətlə oxunmuşdur. Anadoluda
klassik türk şerinin yaradıcılarından biri sayılmaqdadır.
Əhmədinin yaradıcılığında lirika başlıca yer tutur.
Onun məhəbbət tərənnüm olunan şerləri ilə Füzuli yaradıcı
lığı arasında oxşar cəhətlər tapmaq mümkündür. M.Füzuli
onun yaradıcılığı ilə tanış olduğu üçündür ki, «Leyli və
Məcmumun «Bu, səbəbi-nəzmi-kitabdır və baisi-irtikabiəzabdır» başlığı altında «Zərifı-xütteyi-Rum» (Rum diyarı
nın zərifləri) adlandırdığı tanınmış Türkiyə şairləri ilə bir
likdə T.Əhmədinin də böyük tərif və ehtiramla adını çəkir.
Gül mü zibadır letafette, ya ruhsarın senün?
Lalə mi hoştur taravette, ya didarın senün?
Nergis-i rana mı yeğdür, ya senün ela gözün,
Sünbül-i ziba mı yeg, ya zülf-i mekkarın senün?
Ruzigarın cevri mi çok, ya benim zariliğim,
Devr mi çok zülm eder, ya çeşm-i hunharın senün?
beytlərindən də göründüyü kimi, bu gözəl qəzəlində Əhmədi
də Füzuli kimi bilmir zəmanədən, dövrdən şikayət eləsin,
yoxsa yarının «çeşmi-xunxarın»dan?
Tacəddin Əhmədinin yaradıcılığında onun «İsgəndərnamə» poeması diqqəti çox çəkməkdədir. Nizaminin «Xəmsə»si mövzusunda romantik məsnəvi qələmə alanlardan
olan T.Əhmədi öz «İsgəndərnamə»sini Azərbaycan şairinin
beşinci eyniadlı poemasına cavab biçimində yazmışdır. Bi
lindiyi kimi, Makedoniyalı İsgəndər Şərq ölkələrində təkcə
məşhur fateh, böyük sərkərdə olaraq tanınmırdı, o, eyni
zamanda, ədalətli hökmdar kimi də təqdir olunurdu. Onun
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haqqında müxtəlif əfsanələr, rəvayətlər və uydurmalar mey
dana gətirilmişdir.
Əhmədinin poemasında, eyni zamanda, Əbülqasım
Firdovsinin «Şahnamə»sindən və habelə xalq əfsanələrindən
və başqa qaynaqlardan da istifadə olunmuşdur. Əhmədi də
Firdovsi kimi İsgəndəri İran şahı İkinci Daranın qanuni va
risi hesab edərək Nizamidən fərqli verir. Əhmədinin poema
sında İsgəndər Daranın və Makedoniyalı Filippin qızının
oğludur. Ancaq onun tərbiyə olunmasında böyük yunan
mütəfəkkirlərindən Aristotel, Sokrat, Platon və Hippokrat
kimi böyük şəxsiyyətlər yaxından iştirak etmişlər. Nizami
Gəncəvi isə öz poemasında İsgəndəri Filippin oğlu sayır.
Tacəddin Əhmədi Makedoniyalı İsgəndərin istilaçılıq
məqsədilə Şərq ölkələrinə səfəri ilə əlaqədar olaraq Nizami
də olduğu kimi, onun Azərbaycana yürüşü, Bərdə hökmdarı
Nüşabə ilə görüşlərindən söhbət açmır. Ümumiyyətlə, Əh
mədinin «İsgəndərnamə»sində Makedoniyalı fatehin Za
qafqaziyaya səfər etməsi verilmir. T.Əhmədi öz poemasına
başqa epizodlar əlavə etmişdir. O dövr üçün səciyyəvi olan
qoşa qəhrəmanlı romantik-aşiqanə məsnəvilərin yolunu da
vam etdirərək, təkcə öz «Cəmşid və Xurşid» poeması ilə kifaytlənməmiş, «İsgəndərnamə»sinə də İsgəndər və Gülşah
sevgi xəttini də əlavə etmişdir.
İsgəndərin Hindistana, Çinə, Misirə, Məğribə, Kəşmirə
hücumları Firdovsidən də, Nizamidən də fərqli olaraq daha
çox macəralı, nağılvari, əfsanəvi bir tərzdə təsvir olunur.
Burada da İsgəndər Müqəddəs Məkkədən zülmət diyarına
səfər etməyi qərara aln. Ancaq insana ölməzlik bəxş eləyən
abi-həyat (ölməzlik suyu) çeşməsini tapa bilmir, sonra da
çox çəkmir ki, ölür.
Tacəddin Əhmədi «İsgəndərnamə»sinə istər öz sələflə
rindən götürdüyü motivləri, istərsə özündən əlavə etdiyi bir
sıra rəvayətləri və epizodları imkanı daxilində yeniləşdir
məyə, yaradıcılıq tərzinə uyğunlaşdırmağa səy etmişdir. Şair
özündən qəhrəmanın sevgi macəralarını, qarşılıqlı eşq mo299
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tivlərini əlavə etməklə poemasını sələflərinin əsərlərindən
fərqləndirmişdir.
Müəllif bu tipli səhnələrin təsvirində qəhrəmanlarının
dilindən lirik qəzəllər verməyi də gərəkli saymışdır. Əhmədi
poemasımn hər bir fəslini «Xatimeyi-dastan» (Əhvalatın,
hekayətin sonu) bölməsilə bitirir.
«İsgəndərnamə» müəllifi yeri gəldikcə əsərində zəma
nəyə, içərisində yaşadığı dövrə münasibətini bildirməyi də
unutmurdu. İstilaçılıqla bağlı müharibələr, hakimiyyət
uğrunda gedən didişmə və savaşlar zamanı yaşayış məskən
lərinin dağılmasına, insanların tələf olmasına təəssüflənirdi.
Yakılır Bağdad və yıkdır Halep,
Yerine bir köy yapılmaz mı acep?
Bağdad, Hələb kimi tarixi şəhərləri yandırıb-yaxan
zülmkar müharibə hərislərini ədalətsizlikdə günahlandıran
şair:
İrelikiler imaret ettüler,
Ad için mülki imaret ettüler.
Şimdikiler ey acep daim niçin
İl yıkarlar ve yakarlar dün ü gün?
- deyə özlərindən öncəkilərin əzab-əziyyətlə qurduqları,
abad etdiklərini bir anda yıxıb məhv edən müasirlərini ürək
ağrısı ilə kəskin şəkildə tənqid edirdi. Şair İsgəndəri də ca
hangir, ölkələri fəth eiməklə qürurlanan bir qəhraman kimi
təqdim edir.
Əhmədi «İsgəndərnamə»sini Ə.Firdovsinin və N.Gən
cəvinin bu mövzuda yazdıqlarına çox da bağlanmamış, bir
sıra əlavələr və dəyişikliklərlə onlardan fərqli bir məsnəvi
ortaya qoymuşdur. Həm də Tacəddin Əhmədi məsnəvisini
yaradarkən çoxlu qaynaqlardan xəbərdar olduğunu büruzə
verməkdədir. O hətta mövzu ilə əlaqəsi olmayan əsərlərdən
də müəyyən epizod və motivləri əsərinə salmışdır. Mövlana
Cəlaləddin Ruminin ünlü «Məsnəvi»sindən «Neyin nəğməsi»ni farscadan özü tərcümə etmiş və onu məsnəvisində
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verməyi lazım bilmişdir.
Həmçinin, T.Əhmədi poemasının vəznində də dəyişiklik
edərək, əruzun mütəqarib bəhrində deyil, C.Ruminin
«Məsnəvi»sindəki rəməl bəhrində yazmışdır və s.
Şübhəsiz ki, Əhmədinin «İsgəndərnamə»sində Firdov
sinin təsiri daha çox hiss olunur.
Şair on min beytə yaxın olan «İsgəndərnamə»sini Gərmiyan hakimi Süleyman şahın adma yazmış, lakin onun
ölümündən sonra Sultan İldırım Bayazidin oğlu Suleyman
Çələbiyə təqdim etmişdir. Poemanın sonunda Osmanlı tari
xi ilə bağlı bir əlavə hissə də verilmişdir. Bu hissə Osmanlı
tarixi haqqında türk dilində ilk yazılı mənbədir.
Tacəddin Əhmədinin bir məsnəvisi də çox xoşladığı qo
şa qəhrəmanlı romantik-aşiqanə mövzuda yazdığı «Çəmşid
və Xurşid»dir. Poema İran şairi Salman Savəcinin eyniadh
əsərinin genişləndirilmiş və sərbəst işlənmiş bir tərcüməsidir.
Şair bu məsnəvisində də «İsgəndərnamə»sində olduğu kimi
başlıca olaraq öz əxlaqi-didaktiki nəsihətlərini irəli sürür,
ədalət, mərhəmət, yaxşı ad, insaf haqqında görüşlərini ver
məyə çalışır.
Çin imperatorunun oğlu Cəmşid yuxusunda gözəl bir
qızı görüb ona vurulur. Bir çox ölkələri gəzib dolaşmış rəs
samdan öyrənir ki, yuxuda gördüyü qız Yunanıstan impera
torunun qızı Xurşiddir. Cəmşid yüz minlik qoşunun müşay
iətilə oraya yola düşür. Onun keçdiyi yollar çox çətin, əzablı,
vəhşi heyvanlarla dolu olan, keçilməz qayalıqlardan, susuz
səhralardan, sıx meşələrdən ibarətdir. Qorxunç divlərlə, əj
dahalarla vuruşaraq onlara qalib gələn Cəmşid dəniz yolla
rını da sağ-salamat keçərək, nəhayət sevdiyi qızın vətəninə
yetişir. Burada da qızın anası və onu sevən başqaları Cəm
şidin səadətinə əngəl olurlar. Uzun macəralardan, vuruşma
lardan, əzablardan sonra Cəmşid sevqilisi Xurşidə qovuşur
və onu da götürüb doğma vətəni Çinə dönürlər.
«İsgəndarnamə»yə nisbətən «Cəmşid və Xurşid»də təsəvvufi görüşlərə, rəmzi anlamlara müəyyən qədər çox yer
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verilmişdir. Poemanın sonunda müəllif şərhləri bununla
bağlıdır. Cəmşidlə Xurşid Tanrının, haqqın konkret obraz
lar vasitəsilə əyani ifadəsidir. Hurizad Cəmşidi yolundan
caydırmağa cəhd edən dünya dəbdəbəsidir. Cəmşidin vu
ruşduğu div nəfsdir, özündən razı olmadır. Yeddibaşlı əjda
hanın hər bir başı isə həsədə, mənsəbpərəstliyə, lovğalığa,
nifrətə, ikiüzlüliyə, tamahkarlığa və hərisliyə işarədir.
XIV yüzilin ən böyük şairi hesab olunan Tacəddin Əh
mədi özündən sonrakı divan şairlərinə güclü təsir etmişdir.

Aydın Abi Aydm

XV-XVI YÜZİLLİKLƏRDƏ
DİVAN POEZİYASI
XV-XVI yüzilliklər Osmanlı imperatorluğunun yüksəliş
mərhələsidir. XV əsrdə artıq Balkan yarımadası osmanlıla
rın əlindəydi. Fateh Sultan İkinci Məhməd İstanbulu aldı
qdan sonra Osmanlı dövlətinin paytaxtını Ədirnədən bu
raya köçürtdü. O, Türkiyə donanmasını bir neçə dəfə böyü
dərək, dünyanın ən güclü dəniz qüvvəsi dərəcəsinə çıxar
tmışdı. Onun sultanlığı zamanında Osmanlı dövlətinin sahə
si xeyli böyümüş. Qara və Aralıq dənizlərinin arasını əhatə
eləməklə qalmamış, Anadolunun şərqindən ta İtaliya sər
hədlərinə qədər uzanmışdı. Türklərin tarixində ilk güclü do
nanma yaradan Osmanlı türkləri olublar. Türklərin öz ana
vətənlərində, yəni Sibir və Orta Asiya tərəflərində dəniz ol
madığından, onların donanması da yox idi. Anadoluya yer
ləşdikdən sonra donanma yaratmağa böyük önəm verdilər
və Osmanlı dövlətinin böyüməsində donanmanın imkanla
rından da geniş biçimdə yararlandılar. Artıq gəmiləri böyük
okeanlara da çıxırdı.
Osmanlı donanmasının öz tərsanələri mövcud idi. Bu
tərsanələrdə öz gəmilərini özləri də quraşdırırdılar. Ən bö
yük gəmi tərsanəsi İstanbulda fəaliyyət göstərirdi. Bü tərsa
nədə ayda altı-yeddi gəmi inşa edilirdi. Gəmiçiliyin Türkiy
ədə inkişafı XVI yüzillikdə ən yüksək zirvəyə qalxmışdır.
Türklər köhnəlmiş gəmilərini xarici ölkələrə satardılar.
Bu dövrdə Türkiyədə feodal münasibətləri daha da in
kişaf etməkdəydi. Ölkənin dövlət quruluşu da getdikcə tək
milləşirdi. Hələ Sultan Orxan dövründən başlayaraq, hö
kumətin idarə olunması da formalaşdırıldı. Hökumətin ba
şında «vəziri-əzəm» (sonralar buna «sədri-əzəm» deyirdilər,
yəni baş vəzir və ya baş nazir) dururdu. «Divani-hümayun»
(sonralar buna «babi-ali» deyirdilər) adı altında isə nazirlər
kabineti fəaliyyət göstərirdi. Hökumət üzvlərini də belə ad-
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landırırdılar: Kaptani-dərya (Dəniz naziri), Yeniçəri ağası
(Ordu komandiri), Sədarət kəthudası (Daxili işlər naziri),
Nişançı (Dövlət naziri), Rəisülküttab (Xarici işlər naziri),
Baş dəftərdar (Maliyyə naziri). Divani-hümayun iclaslarının
protokollarını andlı katiblər tərtib edərdi. Həmçinin sulta
nın yanında məsləhət şurası da yaradılmışdı. Ölkə müxtəlif
vilayətlərə, mahallara və qəzalara bölünmüşdü. Məhkəmə
sisteminin başında şəriət hakimləri - qazılar dayanırdı.
Dövlət vətəndaşlarının canını, malını, namusunu qo
rumaq məsuliyyətini daşıyırdı. Qayda-qanuna əməl etmək,
vətənin və vətəndaşların hüquqlarını müdafiə etmək dövlə
tin birinci vəzifəsi sayılırdı. 1453-cü ildə İstanbulu
bütünlüklə fəth eləyən Fateh Sultan Məhməd Aya-Sofıyaya
toplanmış 50 min adamı elə həmin gün azad etmişdi. Sabahısı isə fərman vermişdi ki, heç kim yayınmasın, gizlənməsin,
şəhərin bütün əhalisinin canı, namusu, malının təhlükəsizliyi
təmin olunacaq, din, məzhəb, milli gələnək və görənəklərinin sərbəst icra olunmasına kimsə qarışmayacaqdır.
Ümumiyyətlə, Osmanlı imperatorluğu müsəlman bir
dövlət olsa da, türklər başqa dinlərə və başqa millətlərdən
olanlara pis münasibət göstərməmiş, tutduğu ölkələrin xalq
larına islamı qəbul etmək üçün təzyiq etməmişdir. Yerli
xalqlar öz dini inanclarım istədikləri kimi davam etdirmişlər.
Osmanlı türk ordusu o zaman ən güclü ordu hesab olu
nurdu. Orduda güclü nizam-intizam hökm sürürdü. Bu ni
zam-intizam sayəsində dövlətin qoruyucusu və həm də qu
rucusu mahiyyətini kəsb edirdi. Ordu çox yüksək səviyyədə
təmin və təchiz olunurdu və bu baxımdan dünya standartla
rından yüksəkdə dururdu. Ordunun təlim və tərbiyəsi ilə
əlaqədar olaraq həm müharibələrdə, həm də dinc dövrlərdə
müxtəlif üsullar tətbiq olunurdu. Türklər hərbini peşə kimi
mənimsədiklərindən fasiləsiz olaraq bir ordunu savaşa hazır
saxlayar, yaxşı bəsləyərdilər. Öz dövrünə görə türklər sanki
dünyaya topçuluq dərsi vermişdilər. Ancaq XVIII yüzillik
dən sonra həm hərbi, həm də silah sahəsində üstünlük avro304

palılarm əlinə keçmişdir.
XVIII
əsrin sonlarına qədər Osmanlı imperatorluğu
dünyanın ən varlı bir neçə dövlətindən biri sayılırdı. Heç bir
ölkəyə borcu yox idi. Şəhər sənayesi, ticarət xeyli dərəcədə
inkişaf etmişdi. Toxuculuq və xalçaçılıq sahəsində böyük
irəliləyişlər mövcud idi. Saxsı və çini məmulatı bazarlarda
daha çox alıcı tapmışdı.
Osmanlılarda ən çox inkişaf etmiş sahələrdən biri də
memarlıq idi. Tikinti-inşaat sahəsindəki tərəqqinin miqyası
çox böyük idi. Osmanlı üslubu ilə inşa edilən bir sıra abidə
ləri Avropada, Asiyada, Afrikada da görmək olardı. Dün
yanın ən böyük memarlarından olan Memar Sinan (14901588) memarlıq, mühəndislik və şəhər salma sənətləri üzrə
ad qoymuş, 472-dən artıq tikiliyə möhürünü vurmuşdur.
Memar Sinan dühasının zirvəsi olan İstanbuldakı Süleymaniyyə və Ədimədəki Sultan Səlim cameləri dünya me
marlığının şah əsərlərindən hesab olunur. Ölkənin hər yerin
də camilər, mədrəsələr, xəstəxanalar, kitabxanalar, karvan
saralar, hamamlar, kəhrizlər və başqa təsisatlar yaradılırdı.
İstanbul Universitetinin də təməli XV yüzillikdə atıl
mışdır. XVI əsrdə İstanbulda ilk tibb məktəbi açılır. Fasilə
siz tərcümə işi ərəbcə-türkcə, farsca-türkcə lüğətlərin tərtib
olunmasını tələb etdiyindən türk dilinin qrammatikası ya
ranır. Türk dili hər sahədə daha çox işlədilir.
Osmanlılar elmin bir sıra sahələrində də xeyli irəlidəydilər. Xüsusilə də, coğrafiya, tibb, mexanika, astronomiya və
başqa bu kimi elm sahələrində bunu açıq görmək müm
kündü. Bu sahələrdə onların xeyli əsərləri vardır. Piri Rəis
və Seydi Əli Rəisin cöğrafı xəritələri indi də öz əhəmiyyətini
itirməmişdir. Astronomiya və riyaziyyat sahəsində Əli Quş
çu, Lütfi Tokatlı, İbni Kamal və Molla Fanarinin, habelə
din elmləri, musiqi, xəttatlıq, tibb və digər elm və sənət sa
hələrində tanınmış alimlərin dəyərli əsərləri diqqəti cəlb et
məkdədir.
Dəniz coğrafiyası sahəsindəki uğurlar diqqətəlayiqdir.
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Barbaros Xeyrəddin Paşa (7-1546), Piri Rəis (7-1554), Seydi
Əli Rəis (1498-1563), Murad Rəis (7-1610) kimi nəhəng şəx
siyyətlərin dənizçilik, xəritəçilik, səyahətnamə sahələrində
gördükləri işlərin miqyası çox böyükdür. Piri Rəisin 1517-ci
ildə tərtib etdiyi dünya xəritəsi və 1528-ci ildə Egey və Ara
lıq dənizlərinə aid yelkənli gəmiçilik atlası - soraq kitabçası
hədsiz dəyər daşımaqdadır.
Seydi Əli Rəis məşhur dənizçi, donanma komandiri ol
maqla yanaşı, həm də şair və səyahətçiydi. Onun Hind oke
anının təsviri, yeni marşurutlar və o cümlədən Yeni dünya Amerika və üç il yarım gəzdiyi Yaxın və Orta Şərq ölkələri
haqqında yazdığı «Mirat-ül-məmalik» (Ölkələrin güzgüsü)
əsəri, həm də səyahət ədəbiyyatının ilk örnəklərindəndir.
Miniatür sənəti də güclüydü. İnsanın daxili aləminin
açılmasında bu sənətin rolu böyük idi. Təbiət və insan təsvi
ri, İkinci Behzad adlandırılan və Rəis Heydər adı ilə də ta
nınan məşhur miniatür ustası Nigarinin (1492-1577) yara
dıcılığında öz layiqli təcəssümünü tapmışdır. Özəlliklə də
onun çəkdiyi Sultan İkinci Səlimin və Barbaross Xeyrəddin
Paşanın portretləri türk miniatür sənətinin gözəl örnəklərin
dəndir. Habelə, XVI əsr rəssamlıq sənətinin istedadlı nüma
yəndəsi, çoxcildli «Hünərnamə» adlı rəssamlıq əsərinin
müəllifi Osmanın yaradıcılığı Türkiyə miniatür məktəbinin
zirvəsi hesab edilir.
Əslən Azərbaycan türkləri nəslindən olan Akşəmsəddirı
(1389-1459) din və tibb sahəsində ən böyük alimlərdən idi.
Dünyada ilk dəfə mikrobun varlığı haqqında bilgi vermiş,
onun adi gözlə görünmədiyini və müxtəlif xəstəliklər törət
diyini «Maddətül-həyat» adlı əsərində bildirmişdir. Onun
bu kəşfindən bir neçə əsr sonra Fransa təbiətşünası, mikrobioloqu və kimyaçısı Lui Pasterin (1822-1895) adı ilə bütün
dünyaya yayılmışdır. Fateh Sultan Məhmədin öz müəllimi
Akşəmsəddin haqqında söylədiyi aşağıdakı sözlər nə qədər
də ibrətamizdir: «Zamanında Akşəmsəddin kimi bir alimin
olmasından duyduğum xoşbəxtlik İstanbulun alınmasından

duyduğum bəxtiyarlıqdan heç də az deyildir».
İstanbulun fəthi sanki tarixin gedişini dəyişdirdi. Os
manlı dövlətinin yüksəliş mərhələsi başladı. Bu yüksəliş
təkcə siyasi, iqtisadi və hərbi baxımdan deyil, elmin, sənətin,
mədəniyyətin bir çox növlərində də özünü göstərməkdəydi.
Ədəbiyyat sahəsində türklər Şərq-müsəlman aləmində qa
baqcıl yerə çıxdılar. Türkiyə ədəbiyyatının inkişafında döv
rün sultanlarının ədəbiyyat və sənət adamları üçün yaratdığı
şəraitlə və onları yüksək dəyərləndirmələri ilə də bağlıydı.
Həm də həmin dövrdəki hökmdarların özləri də şer yazdıq
larından ədəbiyyata çox böyük önəm verirdilər. Onlar özləri
əsərlərini əsasən türkcə yazdıqlarından ədəbiyyat və sənət
adamları da buna üstünlük verirdilər.
Sultan İkinci Muradın, onun oğlu Fateh İkinci Məh
mədin və onun da oğlanları İkinci Bayazidlə Cəm Sultanın
çoxlu gözəl şerləri vardı. Fateh şerlərini «Avni» (yardımçı)
təxəllüsü ilə yazardı. Onun kiçik divanında 63 qəzəli, bir
müxəmməsi və bir qitəsi vardır. Sultan Bayazidin, «Adli»
(Adil) təxəllüsü ilə yazdığı şerlərin sayı çoxdur. Onun da di
vanında 125 türkcə və 3 farsca qəzəl toplanmışdır. Cəmi 36
il ömür sürən Cəm Sultanın biri türkcə, digəri də farsca olan
iki divanından başqa, həm də o İran şairi Salman Savəcinin
«Cəmşid və Xurşid» poemasını türkcəyə tərcümə etmişdir.
Türkiyədə ilk mətbəənin açılması da bu dövrə təsadüf
edir. Kitabların tərtib olunması, müxtəlif xətt növlərindən
istifadə edilməsi yüksək dərəcədəydi. Şair və sənətkarların
həyat yolunu işıqlandıran və onların əsərlərini toplu halda
əhatə edən təzkirələr tərtib olunur. Səhi Bəyin, Kastamonulu Lətifinin, Aşıq Çələbinin, Kınalızadə Həsən Çələbinin,
Əhdi Bağdadinin, Bəyaninin təzkirələri də məhz bu dövrün
məhsullarıdır.
XV-XVI yüzilliklərdəki yüksəliş ədəbiyyat sahəsində də
özünün zirvəsinə qalxır. Şərq intibah ədəbiyyatının inkişa
fında Nizami Gəncəvi, Cəlaləddin Rumi və Yunus Əmrə
kimi nəhəng türk sənətkarlarının rolu çox böyük idi. Artıq
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XV-XVI yüzilliklərdəki intibah dövrünü türklər təkbaşına
davam etdirməli olmuşdular. XV yüzillikdə Əlişir Nəvai,
XVI yüzillikdə isə Məhəmməd Füzuli yaradıcılığındakı də
rin humanist qayələr, ecazkar poetik vüsət, psixoloji həssas
lıq və müdriklik onları intibah dövrü poeziyasının dahi türk
şairləri kimi dəyərləndirməyə haqq verir. Bu iki nəhəngin
ətrafında da şüası ilə göz qamaşdıran sənətkarlar az deyildi.
Türkiyədə Əhməd Paşa, Nəcati, Şeyxi, Baqi kimi şairlər ye
tişdi. Türkiyə poeziyası məzmunu və quruluşu baxımından
türkləşdi, şerdə musiqi, söz və səs gözəlliyi artdı. İstanbul
tam bir mədəniyyət mərkəzinə çevrildi.
Bu dövrdə yazıb-yaradan şairlərin şöhrəti yayılır, soraq
ları uzaq ellərdən gəlirdi. Hətta M.Füzuli kimi böyük sənət
karların diqqətini də cəlb eləməyə başlamışdılar. Füzuli öz
məşhur «Leyli və Məcnun» məsnəvisində «zərifi-xitteyiRum» (Rum diyarının zərifləri) adlandırdığı Əhmədi, Şeyxi,
Cəlili və Qaramanh Nizaminin adını ehtiramla çəkir. Adını
çəkdiyi bu şairləri və eləcə də adını çəkmədiyi başqa türk
şairlərini də «öz rəfiqü həmzəbanı» sayaraq yüksək dəyər
ləndirirdi:
Olmuşdu rəfiqü həmzəbanım,
Ayineyi-tutiyi-rəvanım,
Bir neçə zərifi-xitteyi-Rum,
Rumi ki, dedin, qəziyyə məlum.
Yəni ki, qamu dəqaiq əhli,
Hər məs’ələdə həqaiq əhli
Hər elm fənnində nüktədanlar,
Həm söz rəvişində dürfəşanlar.

30-35 il ömür sürmüş Qaramanh Nizaminin kiçik bir divam
(11 qəsidə, 124 qəzəl, bir sıra rübai və qitələrdən ibarət)
qalmışdır. Onun bu əsərlərinin üçdə birindən çoxu nəzirələrdən ibarət olsa da, M.F.Köprülü, Şəhabəddin Süleyman
və Xaluq İpəktənin fikrincə, bu nəzirələrin bəziləri nəzirə
yazıldığı orijinal şerləri belə üstələmişdir [60, 27]. Onun Qazi
Bürhanəddinə və I.Nəsimiyə nəzirələri vardır. Əbdülbaqi
Gölpmarlı «Füzuli divanı»nın «Önsöz»ündə onu Füzuliyə
ən çox təsir edən türk şairlərindən biri sayır [61, 443-444].
Ə.Gölpmarhmn yuxarıdakı fikrini mübaliğəli hesab et
məklə yanaşı, Füzulinin Anadolu şairləri ilə möhkəm əlaqə
sinin olması gerçəkdir. Füzulinin mütaliə edib faydalandığı
Anadolu şairləri cərgəsinə Üsulini (7-1534), İsa Nəcatini
(1460-1508), Əbdülvəhhab Xəyalini (XV əsrin sonu - XVI
əsrin öncələrində yaşamış Xəyaliyi-Qədimi), Məhməd Bican
Yazıçıoğlunu (7-1451), Abdullah Əşrəfoğlunu (1469-cu ildə
vəfat eləyən bu şair şerlərinin bəzilərini «Əşrəfi-Rumi» tə
xəllüsü ilə yazmışdır), Həsən Ahini (7-1517) və başqalarını
da daxil etmək olar. Misal üçün Füzulinin:
Burağdı xakə hüsnün afitabi-aləmarayı,
Götürdü yer üzündən m ö’cüzi-lə’lin Məsihayı.
mətləli qəzəli ilə Məhməd Bican Yazıçıoğlunun məşhur İran
şairi Hafizin «O Şirazlı türk gözəli könlümüzü ələ alarsa,
onun qara xalma Səmərqənd ilə Buxaranı bağışlaram» dillər
əzbəri olan beytini xatırladan:
Eger Rumun revanında görürsem dilarayı,
Re vanına revan edem Samarkandı, Buharayı.

Göründüyü kimi, Füzuli burada Türkiyə şairlərini «elm
fənnində nüktədanlar» və «söz rəvişində dürfəşanlar» kimi
tərifləyir. Deməli, Füzuli onların yaradıcılığı ilə tanış imiş,
nəinki Əhmədi və Şeyxi kimi çox ünlü sənətkarların, hətta
Qaramanh Nizami kimi o qədər də məşhur olmayan şairlə
rin də əsərlərini oxuyubmuş.
Bəzi rəvayətlərə görə cəmi 14-18 il, bəzilərinə görə də

mətləli beyti ilə başlayan qəzəli arasında yaxınlıq təkcə bu
iki şerin eyni vəzndə, oxşar qafiyələrlə meydana gətirilərək,
eyni şəkilli olmasında deyildir. Bu iki əsər həmçinin məz
munca da bir-birinə yaxındır.
Əsası öncəki əsrlərdə qoyulmuş romantik məsnəvilər bu
dövrdə də yaradılmaqdaydı. Həyatinin «Məxzənül-əsrar»,
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Taşlıcalı Yəhyanın «Gülşənül-ənvar», «Gəncineyi-raz»
(Gizli xəzinə) və Azərinin «Nəqşi-xəyal» əsərləri Nizami
Gəncəvinin «Sirlər xəzinəsi» tipli məsnəvilərdir. Bu dövrdə
türkiyəli şairlər ən çox Şərqdə geniş yayılmış «Leyli və Məc
nun» mövzusuna müraciət edirlər. Əhməd Paşanm, Nəcatinin, Ətainin, Qədiminin, Məhvinin, Mühyinin, Saleh bin
Cəlalın, Sevdainin, Sinan Çakərinin, Sinan Çələbinin, Xəya
linin, Şahidinin eyniadlı «Leyli və Məcnun» romantik po
emalarını buna misal göstərmək olar.
Türkiyədə həmin dövrdə «Leyli və Məcnun» mövzu
sundan sonra «Xosrov və Şirin» (Hariminin «Fərhad və Şi
rin» poemasını da buraya daxil etməklə) mövzusunda yazı
lan məsnəvilər də çox işlənmişdir. Yuxarıda da qeyd etdiyi
miz kimi, Fəxrinin 1367-ci ildə yazdığı «Xosrov və Şirin»
məsnəvisi Türkiyədə bu mövzuda yazılmış ilk əsərdir.
Aləvinin və Ülvinin «Həft peykər» (Yeddi gözəl), Şeyxi
nin və Fiqaninin «İsgəndərnamə» əsərləri isə Nizaminin ey
niadlı poemalarına cavabdır. İsa Nəcatinin «Gülü səba»
(Gül və lətif meh), «Mehrü mah» (Ay və Günəş), Ahinin
(Bənli Həsənin) «Hüsnü dil» (Gözəllik və Ürək), ƏhmədiDainin «Cəngnamə», Rəhminin «Şah və gəda» məsnəviləri
nin mövzuları isə sərbəst, müstəqil idi.
Yeri gəlmişkən deyək ki, sultan İkinci Muradın müəlli
mi olan Əhmədi-Dai universal bir şəxsiyyət idi. Onun riya
ziyyat, tibb, şəriət, tarix, astronomiya, habelə əruz, leksikologiya sahəsində xeyli əsərləri, türkcə və farsca divanları
vardır. İzzəddin Həsənoğlunun məşhur şerinə yazdığı:

mətləli qəzəli də maraqlıdır. «Cəngnamə» romantik-didak
tik məsnəvisinin mövzusu saz və söz haqqındadır.
Artıq XV yüzillikdə nəinki ayrı-ayrı poemalar, hətta
bütövlükdə «Xəmsə»lər də meydana gətirilir. Türkiyə ədə
biyyatında ilk «Xəmsə» müəllifi məşhur alim Şeyx Akşəm-

səddinin kiçik oğlu Həmdullah Həmdi Çələbi (1449-1503)
hesab olunur. Mükəmməl təhsil görmüş H.Həmdi ədəbiyya
tı da dərindən bilirdi. Onun 140-a qədər şeri toplanmış «Di
van»! və «Xəmsə»si vardır.
Həmdullah Həmdinin «Xəmsə»sinə aşağıdakı məsnəvi
lər daxildir: «Yusif və Züleyxa», «Leyli və Məcnun», «Mövlid» (Peyğəmbərin anadan olması), «Qiyafətnamə» (İnsanın
görünüşü, siması), «Töhfətül-üşşaq» (Sevənlərin armağanı,
aşiqlərin töhfəsi). Şair bu əsərlərini, əsasən, Nizami Gəncə
vinin və Əbdürrəhman Caminin təsiri altında yazmışdır.
Ə.Cami ilə şəxsən tanış olan Həmdullah Həmdinin «Yusif
və Züleyxa»smm süjeti öz türk sələflərinin bu mövzudakı
əsərlərinin süjetinə çox yaxındır. Özəlliklə də Şəyyad Həm
zənin «Yusif və Züleyxa» məsnəvisindəki süjet xəttinin sanki
təkrarıdır: Yusifin uşaqlığı, qardaşlarının qısqanclığı, atası
nın Yusifi çox sevməsi, Yusifin quyuya atılması, onun tacir
lər tərəfindən Misirdə satılması, Züleyxanın evində başına
gələnlər, zindana atılması, zindandan çıxdıqdan sonra ha
kimiyyətə gəlməsi və s. Bu süjet xətti əslində Tövratdan və
Qurandan gəlir. Göründüyü kimi, bu türk şairləri tərəfindən
işlənən müştərək bir mövzudur.
H.Həmdiyə qədər, yuxarıda da bəzilərinin adlarım xa
tırlatdığımız, «Yusif və Züleyxa» mövzusunda Qul Əli, Sulu
Fəqih (Türkiyədə bu şairin adım «Sula» kimi yazırlar),
Şəyyad Həmzə, Mustafa Zərir kimi şairlərlə yanaşı, şairin
öz müasirləri olan Behişti və Çakəri də olmuşdur. Ancaq
H.Həmdinin «Yusif və Züleyxa»sı XV yüzilliyin bu mövzu
da yazılmış ən yaxşı əsəri hesab olunur.
İlk növbədə Həmdulla Həmdi dini ünsürlər yerinə bəşə
ri eşqə daha çox meyl eləyir. Bibliyada və Quranda təqdim
olunanları dövrün ruhuna uyğun biçimdə təsvir etməyə çalı
şır, əhvalatları sadalamaqla qalmır, milli türk gələnəklərilə,
türklərə xas olan milli adət və motivlərlə əsərini bir qədər
yeniləşdirməyə səy edir. Məlum olayların quruca təsvirinin
əsiri olmaq istəmir.
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Eya hurşid-i mehpeyker, cemalin Müşteri manzar,
Ne manzar, manzar-ı tali, ne tali, tali-i enver.
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«Yusif və Züleyxa»nm dili də xeyli dərəcədə xalq danı
şıq dilinə yaxındır. Karvançılar tərəfindən quyudan çıxarı
laraq satılmaq üçün aparılarkən, anasının qəbri üstə gələn
Yusiflə anasının qəbri arasındakı söhbət şairin dili haqqın
da az da olsa müəyyən təəssürat oyada bilər:
Kaşki ben de ölsem, anacuğum,
Sana hem-türbe olsam, anacuğum.
Raviler dir ki, ol zaman bu mezar
Zarı kildi niteki aşık-ı zar.
Didi: ağlama ey gözüm nurı
Oda yakma bu hak-ı mensurı.
Benden olsun sana beşaretler
Geliserdür başuna devletler.
H.Həmdinin «Leyli və Məcnun» poeması Nizaminin
eyniadh əsərinə süjet baxımından daha çox yaxındır. Bu
nunla belə, fərqlər də vardır. Bu, əsasən, baş qəhrəmanların
təsvirində açıq şəkildə özünü göstərməkdədir. H.Həmdinin
məsnəvisində Məcnun passiv, ləng bir biçimdə deyil, dərrakəli, düşüncəli, həssas bir surət kimi təsvir olunur. O, ətrafdakılara, zəmanəyə etiraz əlaməti olaraq insanlardan uza
qlaşaraq, vəhşi heyvanlarla ünsiyyət bağlamağı daha məq
bul sayır. Leyli mühitin qayda-qanunlarına, adət-ənənələri
nə yeri düşdükcə etiraz eləmək üçün özündə güc tapa bilir,
sevgilisi ilə görüşməyə çalışır, ərinə qarşı kobud rəftar et
məkdə özündə güc tapır. Leyli öz hüquqları uğrunda müba
rizə aparmaq üçün cəsarət göstərir, sevgisini heç bir şeyə
qurban vermək istəmir.
Yeri gəlmişkən deyək ki, «Leyli və Məcnun» mövzu
sunda yazan Türkiyə şairlərinin əksəriyyətində bu xüsu
siyyət özünü göstərməkdəydi. Onlar həm xalq yaradıcılığın
dan, həm də yazılı klassik ədəbiyyatdan yararlanaraq, bu
mövzunu eyni zamanda öz müasir həyatları ilə, görənəklərilə əks etdirməyə səy etmişlər, öz mühitlərilə bağlamaq istə312
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rnişlər. Bununla həm də öz zəmanələrinin qüsurlarını, ça
tışmazlıqlarını dilə gətirirdilər.
Nədənsə, M.Füzuli «Leyli və Məcnun» məsnəvisində
özündən bir əsr öncə yaşamış Həmdullah Çələbinin adını
çəkməmiş, ancaq özü ilə təxminən eyni dövrdə həyat sürən
və Türkiyə ədəbiyyatında da bir o qədər tanınmayan «Xəmsə» müəllifi (onun da «Xəmsə»sində «Leyli və Məcnun» əsə
ri vardır) Cəlilinin adını hörmətlə yad edir.
Tədqiqatçılar H.Həmdinin «Töhfətül-üşşaq» məsnəvisi
ni onun orijinal əsəri kimi qələmə verirlər. Təəssüf ki, onun
bu əsəri hələ də çap olunmamışdır.
Türkiyə ədəbiyyatında «Xəmsə» mövzusunda cığır açan
Həmdullah Həmdi Çələbinin yolunu bir sıra şairlər davam
etdirmişlər. Bunlardan Sinan Çakərinin (XV), Saleh bin Cə
lalın (XVI), Fətullah Arifin (XVI) müxtəlif ədəbi qaynaq
larda xəmsələri olduğu qeyd olunsa da, ancaq onlar bizə
gəlib çatmamışdır. Bəzilərinin isə, o cümlədən, Əhməd Riz
vanın (XV-XVI), Fəzli Çələbinin (XVI), Sarı Xəlil Xəlilinin
(XVI), Xəlifənin (XVI), Məhməd Müidinin (XVI) hər biri
nin «Xəmsə»lərindən bir neçəsi son dövrlərə qədər bəlli ol
muşdur.
«Xəmsə»ləri çağımıza gəlib çatan XV-XVI əsr şairlə
rindən Həyatini (XV), Əhməd Sinan Behiştini (XV-XVI),
Həmidizadə Cəlilini (XVI), Mahmud bin Osman bin Əli
Lameini (1472-1532) və Taşlıcalı Yəhya Bəyi (7-1582) gö
stərə bilərik. Həyatinin «Xəmsə»sindəki məsnəvilərin hamısı
Nizami Gəncəvinin eyniadlı poemalarına cavab şəklində
yazılıbdır: «Məhzənül-əsrar», «Xosrovü Şirin», «Leyli və
Məcnun», «Həft peykar», «İsgəndərnamə». Əlavə olaraq
Həyatinin müstəqil mövzuda olan «Gül və Novruz» adlı ay
rıca bir poeması da mövcudur.
Ancaq Türkiyənin tanınmış alimi, professor Agah Sirri
Ləvənd bu şairin «Xosrov və Şirin» ilə «İsgəndərnamə»ni öz
müasiri Əhməd Rizvanın eyniadh əsərlərindən köçürdüyünü
və çox cüzi dəyişikliklər etdiyini yazır. «Xəmsə» müəlliflə313
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rindən olan Əhməd Sinan Behişti də Nizami Gəncəvi ədəbi
məktəbinin davamçılarından sayılır. Behişti, hətta, fəxrlə
özünü Nizami «Xəmsə»sinə türk dilində ilk cavab yazan şair
adlandırır:
Yazdım hele ben cevabı Hamse,
Dimedi dahi bu dilde kimse.
Bilindiyi üzrə, Ə.Behiştidən öncə türk dilində «Xəmsə»
yazanlar vardı. Yəqin ki, onun bunlardan xəbəri yox idi.
Maraqdılır ki, «Xəmsə»lər yazmaq gələnəyi XIV-XVI
yüzilliklərdə geniş biçimdə inkişaf eləsə də, ancaq bunların
əksəriyyətinin mövzusu N.Gəncəvinin «Xəmsə» sindəkilərdən fərqli şəkildə gəlişmişdir. Yəni, əksər müəlliflər təqlidçi
lik yolu tutmamış, mövzularının rəngarəng olmasına, oriji
nal bir yolun yolçusu olmağa səy göstərmişlər. Bunu müəl
liflərin «Xəmsə»lərinə daxil olan əsərlərin adları da təsdiq
etməkdədir.
Bursalı Həmidizadə Cəlilinin «Xəmsə»sinə aşağıdakı
məsnəvilər daxildir: «Xosrovü Şirin», «Leylavü Məcnun»,
«Güli-sədbərgi-bixar» (Tikansız yabanı gül), «Hicrnamə»
(Ayrılıq haqqında) və «Məhəknamə» (Məhək daşı haqqın
da). Bəziləri 3-cü əsəri səhvən «Şahnamə» kimi qələmə verə
rək, bunun Ə.Firdovsinin «Şahnamə»sinin tərcüməsi ol
duğunu da yazırlar. O da maraqlıdır ki, Cəlili də Ə.Behişti
kimi, Əcəm mülkündə «beş xəzinə» ustadlarının şöhrət tap
dığım və Rumda (yəni Anadoluda) özünün əcəm üslubunda
birinci olduğunu xüsusi olaraq vurğulayır. Bu yolda sələflə
rini - Nizamini, Camini və Hatifini yüksək qiymətləndirərək,
özünü dördüncü sayır:
Dördüncü benem Ali-salabet,
Tığ-i kalemüm virür mehabet.
«Leyli və Məcnun»unda Cəlili bir sıra yeniliklər də et
mişdir. Məsələn, Nofəl Leylinin qəbiləsi ilə vuruşub, qalib
gəldikdən sonra, onu gördükdə fikrini dəyişir. Leyliyə aşiq
olur. İqamətgahına gələn kimi, saqilərinə Məcnunun zəhər314

bnməsini tapşırır. Ancaq «səhv» üzündən saqilər onun
özünü zəhərləyirlər. Yaxud, Leyli İbni-Salama deyil, İbniSalamm oğluna verilir. Və digər əlavələr, yeniliklər də var
dır.
Cəlilinin iki şer divanı da vardır. M.Füzuli öz «Leyli və
Məcnun» məsnəvisində Cəlilinin də adını hörmətlə çəkərək
yüksək dəyərləndirir.
Əgər Cəlilinin üç məsnəvisi Nizami poemalarından
fərqlənirdisə, Lameinin dörd əsərində mövzu başqa idi.
Onun «Xəmsə»sindəki məsnəvilərin adları beləydi: «Şamü
Pərvanə», «Vamiqü Əzra», «Salaman və Absal», «Həft
peykar» («yeddi şəkil» və yaxud «yeddi gözəl») və «Fərhadnamə». Göründüyü kimi, Lameidə Molla Caminin, Ünsürinin, Gürganinin və Hatifinin təsiri daha çoxdur.
Lamei çox məhsuldar bir sənətkar idi. Onun otuzdan
artıq əsər yazdığını qeyd edirlər. Həm də onun bu əsərləri
həm nəzm, həm nəsr, həm də qarışıq, yəni nəzm və nəsrlə
qələmə alınmışdır. Bu əsərlərin və o sıradan məsnəvilərinin
bir qismi yuxanda adlarını çəkdiyimiz fars şairlərindən
nəzm və ya nəsrlə tərcümə edilmişdir.
Lameinin Sultan Süleyman Qanuninin Bursa şəhərinə
səfəri ilə bağlı yazdığı mənzum «Şəhrəngiz»i də məşhurdur.
Şair burada Bursanm tarixi abidələrini, görməli yerlərini və
başqa gözəlliklərini təsvir edir.
«Xəmsə» ədəbiyyatının və ümumiyyətlə divan poeziya
sının görkəmli nümayəndələrindən olan Taşlıcalı Yəhya (?1582) da gözəl qəsidə və qəzəllər müəllifiydi. Onun divan
poeziyasında tanınmasının başlıca səbəbkarı orijinal möv
zularda qələmə aldığı «Xəmsə» müəllifi olmasıydı. Təkcə
«Yusif və Züleyxa»sı, demək olar ki, klassik məsnəvi möv
zusunda idi. Digər məsnəvilərinin hamısı şairin öz düşüncə
və xəyalının məhsulu idi («Şah və gəda», «Gülşəni-ənvar»,
«Gəncineyi-raz», «Əsrarnamə»).
Taşlıcalı Yəhya dövrünün səsinə səs vermiş, zəmanəsi
nin aktual məsələlərinə də göz yummamışdır. Onu Türkiyə
315
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130 beytlik bu şəhrəngizi Ədirnənin gözəlliklərinə, şəhərdəki
adət-ənənələrə və 47 ədirnəli gənc sənətkara aid məsələlərə
həsr edilmişdir.
İ.Məsihidən sonra şəhrəngiz mövzusunda yazanların
sayı getdikcə çoxalır. Şairlərdən Lamei öz «Bursa şəhrəngi
zi», Zati (1477-1546) «Ədirnə şəhrəngizi», Taşlıcalı Yəhya
«İstanbul şəhrəngizi», «Ədirnə şəhrəngizi», İshaq Çələbi (?1537) «Bursa şəhrəngizi», Məhməd Heyrəti (7-1534) «Belqrad şəhrəngizi», Üsuli (7-1538) «Yenicə şəhrəngizi», Fəqiri
«İstanbul şəhrəngizi və başqaları Osmanlı dövlətinin sər
Medet, medet! Bu ciharun yıküdı bir yanı,
hədləri daxilindəki şəhərlər haqqında əllidən artıq bu möv
Ecel Celalileri aldı Mustafa Hanı.
zuda əsərlər yazmışlar.
Tolundu mihr cemalı, bozuldu erkanı,
Onu da qeyd edək ki, əsərlərini «Şəhrəngiz» adlandır
Vebale koydular al ile Ali Osmanı.
masalar da şəhərlərə mədhiyyələr yazan şairlər olubdur. Biz
Getirdi arkasım у ere Zal-i devr-i zaman,
yuxarıda ilk türkcə əsərlər müəllifi olan Əhməd Fəqihin
Vücuduna sitem-i Rüstem ile erdi zeban.
Qüds şəhəri ilə bağlı əsərindən söz açmışdıq. Ladik şəhəri
Döküldü gözyaşı yıldızları çoğaldı figan
nin bağlarından, fəvvarələrindən, hamamlarından, ümu
Dem-i mematı kiyamet gününden oldu nişan.
miyyətlə, görməli yerlərindən, memarlıq abidələrindən danı
O can-ı alemiyan, oldu hak ile yeksan,
şan Mehri Xatunun əsəri də Türkiyə ədəbiyyatında şəhər
Diri kala ne revadır fesad eden şeytan.
mədəniyyətindən bəhs edən ilk əsərlərdəndir.
XV yüzillikdə mənalı poetik əsərlərilə tanınan iki qadın
Türkiyəli şairlər özlərinə qədərki məsnəvi ədəbiyyatının
şairi xatırlamamaq mümkün deyil. Bunlardan biri, əsl adı
ənənələrini özlərinəməxsus biçimdə davam etdirmiş,
Zeynəbnisə
olan Zeynəb Xatundur. Evdə ailəsindən təhsil
götürdükləri mövzuları yerli duruma uyğunlaşdırmağa ça
almış,
ərəbcə
və farscanı da öyrənmişdir. Onun divanı ta
lışmışlar. Onlar öz şəxsi yaradıcılıqlarının bəhrəsi olan yeni
pılmamışdır. Bəzi şerləri təzkirələrdə çağımıza çatmışdır.
məzmunlu məsnəvilər də meydana gətirərək, klassik epik
Fateh Sultan Məhməd zamanında Amasyada yaşamış və
şerin görənəklərini yeni məzmun, olay, kompozisiya, üslub
1474-cü ildə orada da vəfat etmişdir.
və s. özəlliklərlə zənginləşdirmişlər. Bu ənənələr sonrakı
Yenə Amasyalı olan o biri qadın şair Mehri Xatundur.
yüzilliklərdə zəif də olsa davam etdirilmişdir.
Onun
haqqında aşağıda ayrıca danışılacaqdır.
XV
yüzillikdən etibarən divan ədəbiyyatında şəhrəngizXV-XVI
əsrlərdə divan ədəbiyyatının Əhməd Paşa
lər də yazılmağa başlayır. Şəhər həyatının gəlişməsilə bağlı
(1426-1497), İsa Nəcati (1460-1508), Cəfər Çələbi (7-1515),
şəhrəngizlərin yazılmasına tələbat da artırdı. Şəhrəngizlər
Əmri
(7-1523), Ədirnəli Rəvani (7-1524), Heyrəti (7-1534),
həm lirik, həm də satirik-yumoristik səciyyə daşıyan bir
Üsuli
(7-1534),
Fəqani (1505-1532), Ədirnəli Nəzmi (1520
epik şer növüdür və insanlar arasında qızğın ictimai təəssü
1555), Dukakinzadə Əhməd bəy_ (7- 1556), Bursalı Rəhmi
rat oyatdığı üçün maraqlıdır. Divan poeziyasında ilk şəhrə(7-1566),
Qara Fəzli (7-1563), İbrahim Çələbi (7-1585),
ngizin müəllifi İsa Məsihi (1470-1512) hesab olunur. Onun
də tanıtdıran və sevdirən əsərlərindən biri də Şahzadə M us
tafanın faciəli ölümünə həsr edilmiş mərsiyəsiydi. Türkiyə
tarixində Xürrəm Sultanla bağh olan məşhur intriqaların
qurbanı olan Şahzadə Mustafa 6 oktyabr 1553-cü ildə
Konyamn Ərəyli qəsəbəsinin yaxınlığında boğdurulmuşdu.
Tərkibi-bənd şəklində qələmə alınmış bu mərsiyə Os
manlı tarixində çox incə və həm də siyasi-ictimai bir məsə
ləyə toxunduğundan böyük bir cəsarətin məhsulu idi. M ər
siyənin bir bəndi belədir:
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Yəhya Növi (1533-1599), Baqi (1526-1600), Bağdadlı Ruhi
(1548-1605), Məhməd Xaqani (7-1606) və başqa bir sıra
tanınmış nümayəndələri yazıb-yaratmışlar.
İsa Nəcati lirik bir şairdir. Onun adının «Nuh» olduğu
nu da söyləyirlər. Kimsəsiz bir uşaq ikən doğulduğu Ədirnədə bir xanım tərəfindən övladlığa götürülmüş və böyü
dülmüşdür. Sonra Kastamonuya getmiş, orada gözəl bir
xəttat və şair kimi tanınmışdır. Daha sonra Fateh Sultan
Məhmədin, İkinci Bayazidin, Şahzadə Abdullahın və Şah
zadə Mahmudun diqqətini çəkərək, onların saraylarında
divan katibi, nişançı vəzifələrində işləmişdir.
Nəcati bəzi müasirlərindən fərqli olaraq təmiz, saf türk
dilində yazmağa, əsərlərində atalar sözü və xalq deyimlərin
dən istifadə etməyə çox fikir verirdi. Müasirlərinə və özün
dən sonrakılara təsiri güclüdür. Divan ədəbiyyatında «məliküş-şüara» (şairlər hökmdarı), «Anadolu şairlərinin sulta
nı» adı ilə təzkirələrdə qeyd olunmuşdur. Onun qəzəl və qə
sidələri dərin məzmunu və sadəliyi ilə seçilmişdir.
M.Füzulinin istfiadə elədiyi, nəzirə və cavab yazdığı
Türkiyə şairlərindən biri də İsa Nəcatidir. Füzuli poeziyası
ilə İ.Nəcatinin «gül», «xəncər» rədifli qəsidələrinin, «bana»,
«sana» və başqa rədifli qəzəllərinin yaxınlığı da, bu iki şai
rin yaradıcılıq yolunun uyğunluğuna dəlalət edir [ətraflı mə
lumat üçün bax: 18, 22-29]. Nəcatini məşhurlaşdıran onun
divanındakı şerləridir. Divanında 650 qəzəli, 25 qəsidəsi və
digər əsərləri toplanmışdır.
Divan ədəbiyyatının bu dövrdə ən məhsuldar şairi Za
tidir. Həyatını ayaqqabıçılıqla, fala baxmaqla, dualar yaz
maqla, sifarişli şerlər qələmə almaqla qazanan Zatinin əsər
lərinin sayı çoxdur. Yoxsulluq içərisində çırpınan bu şairin
1800-dən artıq qəzəli, 400-dən çox qəsidəsi, «Şam və Pərva
nə» adlı məsnəvisi və digər əsərləri vardır. O, Baqi kimi
məşhur şairlərin həm də müəllimi olmuşdur. Gənc şairlər
çox həvəslə ondan şer yazmaq sənətindən dərs alırdılar.
Zati həm də maraqlı satirik əsərlər müəllifi kimi tanınır.

Hələ çox gənc yaşlarından şer yazmağa başlayan Xəyali
(7-1557) tədqiqatçıların da qeyd etdiyi kimi, divan ədə
biyyatına yeni bir səs, yeni bir nəfəs gətirmiş, zəmanəsinin
dərdlərini sadə dillə, bəzən atalar sözündən, deyimlərdən
istifadə yolu ilə, lirik tərzdə ifadə etməyi xoşlamışdır. Şerlə
rinin əsas mövzusu sevgi, məhəbbət olsa da, ömrünün axırı
na qədər evlənməmişdir. Gənc vaxtlarından saray mühitinə
düşən Xəyali Sultan Süleyman Qanuninin Bağdad səfərində
M.Füzuli ilə tanış olub, onunla xeyli söhbət etmək imkanına
nail olmuşdur. Saray mühitində yaşamasına baxmayaraq,
Xəyali var-dövlət ardınca qaçmamış, poeziyanı, söz sənətini
yüksək tutmuş, sadə, sakit həyat sürməyə can atmışdır. O,
sonralar saray həyatından uzaqlaşmışdır.
Xəyalinin də qəzəlləri Füzuli poeziyasına çox yaxındır.
Hər iki şair romantik təsvir üsuluna sahib idi. Füzuli də,
Xəyali də yaradıcılıqlarında lirizmə, «aşiqanə sözə» çox bö
yük əhəmiyyət verirdilər. Türkiyə şairi də, Füzuli kimi, həy-
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Onun «Lətifəhaye-mövlana Zati» əsəri həm nəsr, həm də
nəzmlə meydana gətirilmişdir. Zatinin bu əsərində dövrünün
Kəşfi, Çakşırçı Şeyxi, Fəridi, Xəyali, Mehri Xatun, Rəvani
kimi ədəbi və Əli Paşa, İsa Paşa, Məhməd Çələbi kimi tarixi
şəxsiyyətlərinin həyatı, xasiyyəti ilə əlaqədar qələmə aldığı
lətifələr toplanmışdır. Şair bu şəxsiyyətlər haqqında öncə
nəsrlə məlumat verir, sonra isə ya beyt, ya da qitə biçimində
mənzum şer söyləyir. Bəzən bir şəxsiyyətə bir neçə lətifə
(məsələn, Kəşfiyə 9, Fəridiyə 5, Bursalı Çakşırçı Şeyxiyə 4
və s.) həsr etmişdir.
Bir örnək: «Mövlana Kəşfi evləndikdən bir müddət so
nra tez-tez şikayətlənməyə başladı. Bir dəfə üzünü mənə tutub dedi: - Mövlana Zati, bu evlilik nə pis şeymiş. Bağrımız
yarıldı, belimizi bükdü. Bu sözü eşitdikdə halım dəyişdi və
bədahətən bu beyti söylədim:
Qaraldıb bağrını, bükmüş belini evlilik Kəşfi,
Görenler benzedir seni iki buynuzlu bir yaye».
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atın məqsəd və mənasını məhəbbətdə axtaran şairdir. Xəya
lini də cuşa gətirən, «abad könlünü» xarabaya çevirən gül
üzlü, rəna baxışlı, sərv boylu gözəl sevgilidir.
Xəyali də Füzuli kimi, eşqi, məhəbbəti yüksək tutur,
onu müqəddəsləşdirir. Ona görə də həyatda sevməkdən, eşq
yolunda özünü fəda etməkdən böyük, ülvi bir şey yoxdur.
Fədakarlıq isə hər aşiqə nəsib olmur.
Yürek kan oldu hicrandan, vücudum çekti el candan,
Feda oldu yoluna cümlesi, zira, nemiz kaldı.
Başımdan akl ise gitti, dil ile can revan oldu,
Ten-i bi-itibar adlı kuru viranimiz kaldı.
- deyə şerinin sonunda Xəyali də Füzuli kimi, eşq yolunda
fədakarlığı başlıca məqsəd sayır və bundan «bizə bəsdir bu
kim, dillərdə bir əfsanəmiz kaldı» deyərək, razılıqla, fəxrlə
qürurlanır.
Bu dövrün iki şairini «Türki-bəsit şairi» adlandırırlar.
Bunlardan biri Məhrəmi (7-1536), digəri isə əsl adı Məhməd
olan Ədirnəli Nəzmidir. Sənətkarlıq baxımından bu şairlərin
poeziyası çox güclü olmasa da, ancaq təmiz, saf türk dilində
yazmaları hədsiz dərəcədə önəmliydi. Onların bütün şerlə
rində, əruz vəznində yazılmalarına baxmayaraq, demək olar
ki, ərəb-fars izafət tərkiblərinə rast gəlmək mümkün deyil.
Bir güzeldir ki, güzeller beğidir,
Dünya güzellerinin ol yeğidir,
Her ne yüzden der isen yeğreğidir,
Düşdü gönlüm yine hey bir güzele.
Bu güzellikle görenler anı,
Sevgisi yoluna verir canı,
Aldı gönlüm o güzeller Hanı,
Düşdü gönlüm yine hey bir güzele.
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Bir şerindən iki bəndini örnək olaraq verdiyimiz Ədir
nəli Nəzminin bu əsərində nəinki ərəb və fars izafətlərini,
heç sözlərini də, demək olar ki, görmürük.
Sultan Səlimin və Süleyman Qanuninin hərbi səfərlərin
də rütbəli zabit kimi iştirak eləyən Ədirnəli Nəzmi müxtəlif
şairlərin 3356 şerini toplayıb məşhur «Məcmuə ün-nəzair»
(nəzirələr məcmuəsi) antologiyası ilə də ün qazanmışdır.
Biz yuxanda divan ədəbiyyatında ük bədii nəsr əsərinin
müəllifi kimi Həmzəvinin adını çəkmişdik. Söz sənətinin
təhkiyə tərzi ədəbi növ kimi nəsrin əsasını təşkil edir və baş
lanğıcını nağıllardan, əfsanələrdən, lətifələrdən, dastanlar
dan ahr. Orxon-Yenisey abidələrində, müxtəlif uyğur mətn
lərində əksini tapan ilk nəsr örnəkləri də divan nəsrinin
qaynaqlarındandır. Divan nəsrinin inkişafında «Battal Qazi
dastanı», «Danışməndnamə», «Saltuknamə» kimi tarixiqəhrəmanlıq eposlarının, Şərqdə geniş yayılmış «Bustan»,
«Qabusnamə» tipli türkcəyə tərcümə olunmuş əxlaqididaktik əsərlərin rolu da böyük idi.
Ədəbiyyat tarixi kitablarında divan nəsrini məzmununa,
biçiminə, dil-üslub özəlliklərinə görə müxtəlif adlarla fərq
ləndirirlər: «sadə nəsr», «inşa», «süslü nəsr» (bəzəkli, təmtə
raqlı), «səcili nəsr» (qafiyəli nəsr), «sənətkaranə» və ya «arstistik nəsr» (sənətkarcasına, sənətkarlıqla) və s. Dini, tarixi,
fəlsəfi, əxlaqi, təsəvvüfi, coğrafi, əfsanəvi və s. mövzuda olan
əsərləri də nəsrə daxil edirdilər. Hədislər, təfsirlər, siyərlər,
təzkirələr, surnamələr, nəsihətnamələr, səyahətnamələr və s.
bu kimi əsərlər nəsrlə qələmə almırdı. Sinan Paşanın (1437—
1486) «Təzərrönamə»si (Acizanə halda Tanrıya yalvarma),
Lameinin (1472-1532) «Lətaif» (lətifələr), Molla Camidən
tərcümə etdiyi «Nəfahət əl-üns» (Dostluq nəfəsləri),
«Münşəat» (yazılar, məktublar), Zatinin (1477 1546) «Lətifəhayi-mövlana Zati», Tacizadə Cəfər Qələbinin «Münşəat»
əsərləri həmin dövrün bədii nəsr örnəkləri kimi qiymətləndi
rilə bilər.
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Şeyxi (1375-1431)

Əsl adı Yusif Sinanəddin olan Şeyxi 1375-ci ildə Gərmiyan bəyliyinin mərkəzi Kütahyada doğulmuşdur. O mü
kəmməl təhsil görmüş, şair Əhmədidən və dövrünün tanın
mış alimlərindən dərs almışdır. Sonra İrana getmiş, Gürganda tibb təhsili alaraq, doğma diyarına dönmüşdür. Gör
kəmli bir göz həkimi kimi tanınan Yüsif Şeyxi həm də «hə
kim Sinan» adı ilə də tanmır.
Şeyxi hələ İranda təhsil aldığı zaman orada tanınmış şa
irlərlə, alimlərlə dostluq etmiş, görüşüb söhbətlər etmişdir.
Yazıb-yaratmağa da orada başlamış, sonralar qəsidələrinin
birində Salman Savəcini xatırlayaraq, özünü ona bənzət
mişdir.
Yusif Şeyxi Gərmiyan bəyi İkinci Yaqubun şəxsi həki
mi və həmsöhbəti olmuş, Ankarada Sultan Məhməd Çələbini müalicə elədikdən sonra şöhrəti daha da artmışdır.
1421-ci ildən etibarən yeni Sultan İkinci Muradın sarayına
dəvət edildi. Sultan Muradın xahişi ilə yazmağa başladığı
«Xosrov və Şirin» poemasını bitirmədən 1431-ci ildə vəfat
etdi.
Divan poeziyasının ilk böyük şairi sayılan Şeyxinin bir
«Divan»ı, satirik «Xərnamə» və lirik-romantik «Xosrov və
Şirin» məsnəviləri vardır. Onun divanında 200-ə qədər qəzə
li toplanmışdır.
Uzun müddət Şeyxinin «Xosrov və Şirin» məsnəvisi
Türkiyə ədəbiyyatında bu mövzuda yazılan ilk əsər hesab
edilmişdir. Ancaq sonradan məlum oldu ki, Şeyxidən öncə
bu mövzunu yuxarıda haqqında danışdığımız Fəxri işləmiş
dir. Şeyxinin poeması ikincidir. Şeyxidən sonra da bu möv
zuda bir sıra əsərlər qələmə alınmışdır. Lakin bu məsnəvilər
içərisində Şeyxinin «Xosrov və Şirin» poeması özəl bir yer
tutur.
Poema sultan İkinci Muradın istəyi ilə əlaqədar yazıl
mışdır. Ancaq şairin ölümü əsərin tamamlanmasına imkan
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\erməmişdir. Onun bacısı oğlu (bəzi mənbələrdə qardaşı)
Bayazid ibn Mustafa Camali əsəri davam etdirmək istəmiş,
lakin poemaya cəmi 212 misra əlavə edə bilmişdir. Bu əlavə
iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə Şeyxinin ölümü ilə əlaqə
dardır, ikinci hissə Sultan Murada mədhiyyə biçimindədir.
Şeyxinin məsnəvisi məzmununa görə Nizaminin «Xos
rov və Şirin» poemasının bənzəri olsa da, orijinal hissələri
də çoxdur. Şair öz şəxsi düşüncələrini də qoymağı bacar
mışdır. Onun bu əsəri ilə Türkiyənin epik poeziyası öz yeni
mkişaf mərhələsinə daxil olmuşdur, şairin Nizamidən fərqli
olaraq poemasında qəzəl, qəsidə və tərcibənd verməsi (bu
rada 26 qəzəl, 5 qəsidə və bir tərcibənd verilmişdir) də yeni
likdir və onun məsnəvisinin daha da maraqlı və orijinal
alınmasına kömək etmişdir.
Şeyxinin poemasında Şirin heç kimdən və heç nədən
asılı olmayan, sərbəst, ixtiyari öz əlində olan bir qız kimi
göstərilir. Nizaminin Şirinindən fərqli olaraq Şeyxinin Şirini
Şapura yol göstərir, nə edəcəklərini Şirin özü müəyyənləşdi
rir və bütün təşəbbüsü öz əlinə alır. Şeyxinin poemasında
Şirin türk qadınlarına xas olan özəlliklərlə təsvir olunur. O,
oğlan paltarı geyinib nədimlərilə ova gedir, at çapır, hətta
ona hücum etmək istəyən qara bir aslanı yaralayır, Xosrov
la hər gün çovkan oynayır və s. Şair Şirinin simasında türk
qadınlarının cəngavərlər kimi igid, qorxmaz, cəsur surətini
yaratmaq istəmişdir.
Şeyxinin «Xosrov və Şirin» poemasında Şirin eyni za
manda müdrik və ədalətli bir şahzadə xanım olaraq qələmə
alınmışdır. O, öz xalqını və ölkəsini dərin məhəbbətlə sevir.
Poemada Xosrov da ideal şah, mərd və cəsur bir döyüşçü,
sevgilisi Şirini ürəkdən sevən bir qəhrəmandır.
Nizamidən fərqli olaraq Şeyxi poemasında Bəhram Çubinin Xosrova qarşı üsyan qaldırması epizodunu genişlən
dirmişdir. Şeyxi Xosrov Pərvizlə sərkərdə Bəhram Ç'ubinin
münasibətlərini ərəb tarixçilərinin, özəlliklə də Təbərinin
tarixi əsərlərindən götürüb işləmişdir.
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Şeyxi «Bayramiyyə» təriqətinə mənsub olsa da, təriqətçilikdən, dini şerlər yazmaqdan uzaq olmuşdur. Onun yara
dıcılığında dünyəvi məsələlərə geniş yer verilmiş, istər qəzəl
və qəsidələrilə, istərsə də məsnəvilərilə türk divan poeziyası
nın inkişafına təkan vermişdir. İran ədəbiyyatını da dərin
dən mənimsəyən Şeyxi özündən sonrakı şairlərə güclü təsir
etmişdir. Onun «Xosrov və Şirin» əsərindən danışarkən
M.F.Köprülü xüsusi olaraq qeyd edirdi ki, «Xosrov və Şi
rin» mövzusu bir çox şairlər tərəfindən yazıldığı halda, on
ların heç biri Şeyxinin əsəri qədər şöhrət qazanmamışdır.
Demək olar ki, bütün məsnəviçilər əsərlərinin müqəddimələ
rində onu hörmətlə andıqları kimi, Nəcati və Xəyali kimi
böyük şairlər də belə bir təqdirə qatılmışlar [1; 1, 626]. Onun
əsərləri ictimai məzmunu, lirik, incə mənası və dərin hikmət
li ifadələrilə seçilmişdir. Füzuli ilə Şeyxini bir-birinə yaxın
laşdıran başlıca yön də budur.
Şairin gələnəksəl Şərq şer şəkillərində yazmasına bax
mayaraq, başhca olaraq türk xalqlarına bağlı bədii bir cizgi
kimi özünü göstərən «dedim-dedi» biçimində əsərlər yarat
ması, onun şerlərinin dilinin axıcılığına, oynaqlığına yardım
etmişdir. Elə bu özəlliklərinə görədir ki, şeyxi çağının ustad
bir sənətkarı kimi tanınmış və özündən sonrakı yaradıcı
soydaşlarına da təsir eləmişdir. Onun aşağıdakı qəzəli ilə
Füzulinin müsəddəsləri arasında yaxınlıq görünür.
Dedim: - bu can mıdır, ya beden? Dedi: - ikisi de!
Dedim ki, gül müdür, ya semen? Dedi: - ikisi de!
Dedim: - boyun nihal-i senuber midir, yahud
Bağ-i İremde serv-i çemen? Dedi: - ikisi de!
Dedim saçın sevadile zülfün girehleri
Ənbər midir, ya mişk-i-Xüten? Dedi: - ikisi de!
Dedim ləbün ki, ab-i heyatı hacil kılur
Mercan mı, ya akik-i Yemen? Dedi: - ikisi de!
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Dedim sedeflidir şol ağız, yahud dişlerün
Dürri midir, ya dürr-i Eden? Dedi: - ikisi de!
Dedim erişse bir gece Şey hi vüsaline
Şükrane can gerek mi, ya tən? Dedi: - ikisi de!
Hər iki şairin qəzəl və qəsidələrində çox yönlü bədii ox
şarlıqlar və səsləşmələr vardır. Vəzn və qafiyələri də uyğun
gələn şerlərini bir yana qoyub onların «Xərnamə» və «Şikayətnamə» adlı əsərləri ilə bağlı qısaca da olsa fikir sölyəməyi gərəkli bilirik.
Şeyxinin «Xərnamə»si alleqorik bir poemadır. Əsər
təmsil janrında yazıldığı üçün adı da, məzmunu da xərlə
eşşəklə bağlıdır. 126 beytdən ibarət olan «Xərnamə»nin qısa
məzmunu belədir. Sahibi eşşəyi o qədər işlətmişdir ki, arıqlayıb çöpə dönmüşdür. Bir dəfə sahibi ulağın daha taqəti
qalmadığım görüb, halına acıyır və onu tamam azad edir.
İstədiyi tərəfə gedən ulaq bir dəstə öküzə rast gəlir. Bunlar o
qədər yeyib-içib harmlamışlar ki, «tükünü çəksən yağı da
mar». Hər dərddən, qəmdən uzaq olan harm öküzlərə hey
ran-heyran baxan eşşək acınacaqlı halı ilə onların vəziyyəti
ni müqayisə edərək öz-özünə belə deyir:
Ki birüz bunlarunla hılkatde
Elde, ayakta, şekl ü suretde
Bunların başlarına tac neden?
Bize bu fa kr ü ihtiyaç neden?
Bu fikrini dünya görmüş, əzab-əziyyətli həyat sürmüş
təcrübəli qoca bir eşşəyə söyləyir. Qoca eşşək isə ona belə
cavab verir:
Ki öküzi yaradıcak Hallak,
Sebeb-i rızk kildi ol rezzak.
Dün ü gün arpa, buğday işlerler,
Anı otlayup, anı dişlerler...
Tac-ı devlet konıldı başlarına
Et ü yağ toldı iç ü taşlarına
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Bizim ulu işimiz odundur,
Od uran içimüze o dundur.
Bize çokdur hakiki buyrukda,
Nice boynuz, kulağu kuyruk da.
Qoca eşşəyin bu cavabından sonra o da bu qərara gəlir
ki, gedib buğda, arpa işlərində çalışsın, odun daşımaqdan
canı qurtarsın. Bu xəyal ilə yamyaşıl bir zəmiyə rast gəlir.
Burada əməlli-başlı yeyib-yatır. Tarla sahibi işdən xəbərdar
olub, zəmini xarabalığa çevirən eşşəyi döyməklə kifayətlən
məyərək, qulaqlarını və quyruğunu da kəsir. Arpaya möh
tac olduğu halda başına tac qoyulacağını gözləyən eşşək
«buynuz umdum, ancaq qulaq ilə quyruq getdi» - deyə
fəryad qoparır.
Ədəbiyyatşünaslardan Bəhcət Nəcatigilin Türkiyə ədə
biyyatının ən gözəl əsərlərindən biri, Vəsfi Mahir Qocatürkün təmsil janrının ən təmiz kiçik incisi hesab etdikləri Şey
xinin «Xərnamə» əsəri ictimai bərabərsizliyi əks etdirən Or
ta çağlar satiralarının ən yaxşılarmdandır. Şeyxi bu əsəri ilə
Türkiyə ədəbiyyatında təmsil janrının əsasım qoymuşdur.
Şeyxinin «Xərnamə»si ilə Füzulinin «Şikayətnamə»si
arasında yaxınlığı, hər ikisindəki «namə» sözündən ibarət
sanmaq (baxmayaraq ki, Füzuli əsərini «Məktub be nişançı
Paşa» adlandırıb) sadəlövhlük olar. Yaxınlıq hər iki əsərin
necə yazılmasında da deyildir. Bunları bir-birinə yaxınlaşdı
ran daha çox bədii oxşarlıqlardır. Deməliyik ki, hər iki sə
nətkarın yaşadığı ictimai-ədəbi mühit, qidalandığı qaynaq
lar, dünyaya və yaşama baxışları Şərq mədəniyyətinin təsiri
ilə formalaşmışdır. Hər iki şair bir çevrədə gördüklərini və
duyduqlarını qələmə ala bilərdilər və almışlar. Hər iki şair
Şərq həyatının sərt həqiqətlərini bacarıqla açıb göstərirlər.
Şair İbrahim Şeyxi Sultan Məhməd Çələbini sağaltdığı
üçün ona bir kənd (Dokuzlu köyü) verilir. Onu da deməliyik
ki, «Xərnamə»nin yaranmasına səbəb olan başqa rəvayətlər
də vardır. Ancaq Şeyxini yolda qarşılayan kəndin qabaqkı
yiyələri təkcə kəndi verməkdən boyun qaçırmırlar, onlar
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sairi kötəkləyib soyurlar. Şair canını çətinliklə onların əlin
dən qurtanb qaçır.

Bu olaydan sonra Şeyxi «Xərnamə»sini yazır. Sultan II
Murada sunulan bu əsərdə ölkədəki qarışıqlıq, özbaşınalıq,
əzənlərlə əzilənlər arasındakı böyük və dərin ayrılıqlar, yal
taqlığın, ikiüzlülüyün, cahilliyin yayılması, ədalətin tapda
lanması, aydınların dəyərləndirilməməsi kimi məsələlər
üstüörtülü, eyhamla verilir.
Füzulinin başına gələn əhvalat da az-çox Şeyxinin əhva
latını xatırlatmaqdadır. Füzuli Sultan Süleyman Qanuninin
ayırdığı aylıq 9 ağça kəsməyi ala bilmir. O, Sultanın verdiyi
baratı Bağdad ovqaf idarəsinə sunduqda onun istəyi yerinə
yetirilmir, üstəlik şairi ələ salıb gülürlər, onu get-gələ sal
maqla özündən çıxardırlar.
Hər iki şairə ölkənin başçısı - Türkiyənin sultanından
bir pay (Füzuliyə barat, Şeyxiyə bir kənd) verilir. Ancaq on
lar bu payı, sultandan çox-çox aşağıda duran məmurlardan
ala bilmirlər. Baratı verənin də, kəndi verənin də heç nədən
xəbəri yoxdur. İşi görənlər isə aşağıdakılardır - «katibləri
razı» salanlardır. Başda oturana - sultana nə Şeyxinin, nə
də Füzulinin səsi-ünü çatmır.
Hər iki şairin şikayət yolu ilə yazdığı sözlər pay verənə
deyil, başqasına - Şeyxinin «Xərnamə»si Sultan II Murada,
Füzulinin «Şikayətnamə»si isə Sultan Süleyman Qanuninin
vəziri nişançı Cəlalzadə Mustafa Çələbiyə sunulmuşdur.
Hər iki şairin usancı, umduqları ilə üzləşməmələri, çəkdiklə
ri əzab-əziyyətlər incikliklə əvəz olunur...
Əhməd Paşa (1426-1497)

Aşıq Çələbi, Bəyani, Səhi, Həsən Çələbi, Lətifi, Riyazi
təzkirələrində, Cəfər Çələbi, Ziya Paşa, Namiq Kamal,
Müəllim Naci, M.F.Köprülü, N.S.Banarlı, V.M.Kocatürk,
T ahir Olqun, Faiq Rəşad, Əli Alpaslan kimi görkəmli şair
və alimlərin əsərlərində və hətta Gibb və Hammer kimi ta327
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ninmiş Avropa araşdırmaçılarınm tədqiqlərində Əhməd Pa
şa haqqında mübahisəli fikirlər, mülahizələr söylənməkdədir.
Yuxarıda adını çəkdiyimiz və çəkmədiyimiz (əlbəttə, hamı
sının adını çəkməyə ehtiyac yoxdur) təzkirəçi, şair, yazıçı,
alim-tədqiqatçılardan bəziləri onu böyük, orijinal, çox güclü
bir şair kimi qələmə verir, şerlərindəki «axıcılıq və gözəlliyin
başqa bir şairdə olmadığını, xüsusilə qəsidələrindəki şirinlik
və mətanətlə bağlı olaraq əmiri-nəzm kimi tanındığını» (Səhi təzkirəsi), «Anadoluda şairlərin ən üstünü olduğunu, şerə
yenilik gətirdiyini, qəzəl və qəsidələrini ustadanə bir əda ilə
yazdığını» (Aşıq Çələbi təzkirəsi) bildirir, «türk şerinə cazibə
və incəliyi onun gətirdiyini» (Həsən Çələbi təzkirəsi) yazırlar.
Digərləri isə onu sərt biçimdə tənqid edir, şerlərinin cəl
bedici olmadığını, fars şairlərinin güclü təsiri altında qal
dığını, mədhiyyəçi bir şair olduğunu (iki sultana 22 qəsidə
həsr etmişdir), fars gözəllərini türk qiyafəsində təsvir etdiyi
ni və s. məsələləri dilə gətirirlər. Hətta, yaş fərqləri 18 il olan,
yəni Əhməd Paşadan 18 il sonra ölən və təxminən eyni döv
rdə yaşayan Cəfər Çələbi (Tacizadə) öz məşhur «Həvəsnamə» məsnəvisində XV yüzilliyin ən məşhur şairləri olan
Şeyxi ilə birlikdə Əhməd Paşam kəskin tənqid edərək, onla
rı şair saymır:

Sözinün hüsni vardır anı yokdur,
Nukuş-i deyre benzer canı yokdur.
Hayal-i hasa çün kadir değüller,
Hakikatde bular şair değüller.

Belağatda veli mahir değüldür,
Kelamun rabtına kadir değüldür.

Şeyxinin «Xosrov və Şirin» poemasını Nizami Gəncəvi
nin eyniadlı əsərinin təkrarı və yaxud da tərcüməsi adlan
dırmaqla, Əhməd Paşanın şerlərində gözəllik və məlahətin
olmadığını söyləməklə qalmayan Cəfər Çələbi «bunlar şair
deyillər» hökmünü verməkdə ifrata varır. Düzdür, onların
tərifli yönlərini də söyləyir.
C.Çələbi kim idi? Onun həyatı da bu şairlər haqqında
söylədiyi iki başlı sözlər kimi təzadlı olubdur. İkinci Bayazid
və Birinci Sultan Səlim dövrlərində yaşayan şair Cəfər Çələ
bi nişançı (dövlət naziri), kazaskər (ordu qazısı), sultanın
məsləhətçisi, həmsöhbəti olmuşdur. 1514-cü ildə Çaldıran
vuruşmasında Sultan Səlim Şah İsmayıl Xətaini məğlub et
dikdən sonra onun əsir edilmiş arvadı Taclı xanımla evlən
dirilmişdir. Sultan Səlimin Şah İsmayıla göndərdiyi bəzi
məktubları və Sultanın qələbəsi ilə əlaqədar müxtəlil yerlərə
göndərilən fəthnamələri də Cəfər Çələbi hazırlayırdı. Ancaq
1515-ci ildə Amasyada yeniçərilərin üsyanında onun da əli
olduğu şayiəsi ilə orada edam edilmişdir. Həm şair, həm də
nasir kimi tanınan Tacizadə Cəfər Çələbinin də aqibəti belə
sonuclanır.
Əhməd Paşa XV yüzillikdəki divan ədəbiyyatının ən
görkəmli üç nümayəndəsindən biridir. Bu üçlük aşağıdakı
lardan oluşurdu: Yusif Şeyxi, Əhməd Paşa və İsa Nəcati.
Əhməd Paşanın doğum ili və yeri sonralar müəyyənləşdirilərək, onun təxminən 1426-cı ildə Ədirnədə yüksək mənsəb
sahibi olan bir ailədə dünyaya gəldiyi göstərilir. Ədirnə Os
manlı dövlətinin İstanbuldan öncə paytaxtı olmuş, elm, mə
dəniyyət və sənət baxımından xeyli inkişaf etmiş bir şəhər
idi.
Ədirnədə yaxşı mədrəsə təhsili almaqla yanaşı, dövrün
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Şular kim, Türki dilde şöhreti var,
Biri Şeyhi, biri Ahmed’dür ey yar.
Eğer Şey hi ’dür insaf eyle billah,
Suhanverlikden olmuş gerçi agah.
Fesahat velikin karı yoktur,
Kelamımn garib elfazı çoktur.
Egerçi vardır Ahmed'de zarafet,
Bulunur sözlerinde hem fesahat.
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tələblərinə görə ərəbcəni və farscam da mükəmməl öyrən
mişdi. Təhsilini başa vuran Əhməd Paşa 1451-ci ildə öncə
Bursada sultan Murad mədrəsəsinə müdərris (mədrəsədə
dərs verən din alimi, müəllim), daha sonra isə doğulduğu
Ədirnə şəhərinə qazı təyin olundu. Lakin taxta çıxan Fateh
Sultan Məhməd onu kazaskər (Ali hərbi hakim - ordu qazı
sı) vəzifəsinə qoydu.
Sultan Məhməd Fateh fikir və düşüncə sahiblərini, sə
nət adamlarını yüksək qiymətləndirir və çox sevirdi. Şerə də
böyük dəyər verirdi, özünün də şerdən və sənətdən başı yax
şı çıxırdı və «Avni» təxəllüsü ilə də şerlər yazırdı. Onları tə
qdir etməyi də unutmazdı. Əhməd Paşanın qabiliyyət və zə
kası, şer sahəsində bacarığı onun diqqətini çəkdiyindən onu
özünə müsahib (söhbət yoldaşı) və müəllim təyin etdi, vəzir
lik rütbəsi verdi. 1453-cü ildə İstanbulun alınması zamanı
Əhməd Paşa daim Sultanın yanında olmuş, şəhərin mühasi
rəsində ordunun mənəvi cəhətdən ruhlandırılmasmda əlin
dən gələni əsirgəməmişdir.
İstanbul alındıqdan sonra sarayda Əhməd Paşanın
mövqeyi və nüfuzu daha da artır. Bunda, şübhəsiz ki, sul
tanlara yazdığı mədhiyyələrin də rolu az olmamışdır. Az
keçmir ki, ona ən yüksək mülki və hərbi «Paşa» titulu verilir.
Lakin incə zəkaya, dərin biliyə, güclü lirizmə sahib olan və
ölkə başçısının rəğbətini qazanan şair Əhməd Paşanı sev
məyənlər də vardı. Qısqanclıq və paxıllıq hissi belələrinin
qəlbini qurd kimi gəmirirdi. Sultanın gənc xidmətçilərindən
birinə sataşdığım xəbər verməklə onun həbs olunmasına və
vəzirlik rütbəsinin geri götürülməsinə nail olurlar. Şair sul
tana məşhur «Kərəm» qəsidəsini yazmaqla canını birtəhər
qurtarır. O, İstanbuldan uzaqlaşdırılaraq Bursaya vəqf işlə
ri üzrə işə göndərilir.
1481-ci ildə taxta çıxan Sultan İkinci Bayazidin hörmə
tini qazansa da daha İstanbula qaytarılmadı. Müxtəlif yer
lərdə, o cümlədən, Ankarada, Bursada komandir olaraq ça
lışdı və axırıncı iş yeri Bursada 1497-ci ildə öldü. Əhməd Pa330

şa XV yüzilliyin ən böyük divan şairi sayılır. Özündən so
nrakı şairlərə güclü təsiri olmuşdur. Dövrünün «şairlər əmi
ri» hesab olunur. Şair dini, təsəvvüfi mövzulardan uzaq ol
muş, dünyəvi mövzuları işləmiş, gündəlik yaşam zövqünü
hər şeydən üstün tutmuş, bütün bunları gözəl bir dillə an
latmağa səy etmişdir.
Ey fitnesi çok, kavli yalan, yandım elinden,
Bir naz ile bin gönlüm alan, yandım elinden.
Sen şem’gibi gayr ile mecliste gülersin,
Ben akıdurum yaş ile kan, yandım elinden.
Her har ile sen söhbet edersin dün ü gün ben
Derdin ederim munis-i can, yandım elinden.
Şol sunduğun ateş midir, ey saki, bana kim,
Kim aldın ele cam heman, yandım elinden.
Ahmet çeke çevrini, göre lutfunu ağyar,
Ey şevkati az, şuh-i cihan, yandım elinden.
Bir sıra şerlərində dil çox sadədir. Dövrün tələblərindən
kənara çıxaraq, hətta xalq ifadələrindən belə yararlanır.
Ey a peri nicesin, hoş musun, saf aca mısın?
Gel beri, nicesin, hoş musun, saf aca mısın?
və
Sen can ile can oynamac.uk hoşça değül mi?
Yar ile nihan oynamacuk hoşca değül mi?
mətləli qəzəllərindəki söz və ifadələrin dediklərimizə yaxşı
örnək olduğunu açıq görmək mümkündür.
Əhməd Paşanın bəzi şerləri milli formaya yaxınlığı ilə
də seçilirdi. Bayatıları xatırladan tuyuğlarında cinaslardan
istifadə etməsi də maraqlıdır. Aşağıdakı tuyuğunda «al»
sözündən cinas yaratmışdır.
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Ey yanağı al ü vey geydügi al,
Ala gözlüm, itте can almağa al.
A l ile bir busen aldum, dostum,
Ger peşiman oldun ise, gerü al.
Burada birinci misradakı «al» rəng bildirir. İkinci və
üçüncü misradakı «hiylə», dördüncü misrada isə «almaq»
anlamlarmdadır.
Öz çağdaşlarından olan Məlihinin ünlü «könül» rədifli
mürəbbesinə yazdığı doqquz bəndli şeri şərqi formasındadır.
Onun bu şeri Türkiyə ədəbiyyatında «şərqi» janrının ilk
nümunələrindən hesab olunur. Sonralar, XVIII yüzildə
Əhməd Nədim bu tipli əsərlərin gözəl örnəklərini yaradaca
qdır. Ə.Paşanm həmin nəzirəsindən bir-iki bəndi aşağıdakı
kimidir:
Gül yüzünde göreli zülf-i semen-say gönül,
Kuru sevdada yiler bi-ser ü bi-pay gönül!
Dimedüm mi sana tolaşma ana hay gönül,
Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül!
Ben dimezdüm ki heva yolma ser-baz gelem,
Nev-i aşkınla gamun çengine dem-saz gelem,
Diridüm aşk kopıızun uşadam vaz gelem
Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül!
Ahmedem kim okınur namum ile name-i aşk,
Gərmdir sözlerümün suzi ile hengame-i aşk,
Dil elinden biçilübdür boyuna came-i aşk,
Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül!
Əhməd Paşa xalq söz və deyimlərindən istifadə etməklə
qalmırdı. Onun şerləri sənətkarlıq baxımından da güclüydü.
Çox zaman o «eşq şairi», «bəşəri eşqin qüdrətli şairlərindən
biri» olaraq təqdim olunur.
Sərname-i mulıabbeti canane yazmışam,
Hasret risalesin verak-i сапе yazmışam.
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Nalişlerini derd ile biçare bülbülün,
Bad-i saba eliyle gülistane yazmışam.
Zülfün hikayetini gönülde misal edip
Gam kissasmı levh-i perişana yazmışam.
Resmetmişim gözümde hayalini guyiya
Nakş ü nigarı sagar-i mercana yazmışam.
Tab-i ruhunle suzünü yazarken Ahmedin
Şevkinden odlara tutuşup yane-yazmışam.
qəzəlindəki «yazmışam» rədiflərini şair başqa-başqa anlam
larda işlətmişdir. Həmin sözün beytlərdəki mənaları belədir:
yazmaq, yaymaq, qələmə almaq, nəqş etmək, odlanıb yan
maq halına düşmək.
Şair Əhməd Paşa da Taşlıcalı Yəhya kimi, şahzadə
Mustafanın ölümü ilə əlaqədar təsirli bir məsriyə qələmə
almışdır.
Nəzirə ədəbiyyatı sahəsində Ə.Paşa böyük cığır açmış
dır. O, özü gözəl nəzirələr müəllifi olaraq tanındığı kimi, ey
ni zamanda onun şerlərinə də çoxlu nəzirələr yazılıbdır. Əh
məd Paşa Əlişir Nəvainin, Şeyxinin, Ətainin, Niyazinin,
Məlihinin şerlərinə gözəl nəzirələr yazmışdır. Həmçinin
onun müasirləri və davamçıları onu özlərinin müəllimi
sayırdılar. Şairin şerləri hətta Osmanlı dövlətinin sərhədlə
rindən kənarda da sevilirdi və onlara nəzirələr yazılırdı.
Onun qəzəl, qəsidə və şərqiləri ona şöhrət gətiribdir.
Mehri Xatun (1460-1506)
Qədim və Orta çağlar dünya ədəbiyyatı tarixində zərif
cinsin nümayəndələrinin - qadın sənətkarların sayı hədsiz
dərəcədə azdır. Bu sahədə Şərq Qərbi üstələyir. Şərqdə Rabiyə və Məhsəti Gəncəvi kimi tanınmış qadın sənətkarlar
yazıb-yaratdığı dövrdə Qərbi Avropa ölkələrində belələrinə
rast gəlmək qeyri-mümkün idi. Haqqında söhbət açacağımız
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Mehri Xatun da beş yüz il bundan öncə yazıb-yaradan ünlü
qadın şairədir.
Mehri Xatun qaynaqların verdiyi məlumata görə İstan
bulun fəthindən bir qədər sonra, bəzi müəlliflər təxminən
1460-cı ildə anadan olduğunu yazırlar. O, Amasyada ana
dan olmuşdur. Mehri Xatunun atası Məhməd Çələbi bin
Yəhya qazı işləyirdi, həm də «Bəlayi» təxəllüsü ilə şerlər də
yazırdı.
Kiçik yaşlarından oxumağa başlayan Mehri Xatun
dövrünün tanınmış alimlərindən dərs almışdır. O, atasından
bütün elmləri öyrənmişdi. Belə təhsil alma o zaman hər
adama, demək olar ki, qismət olmurdu. Ərəbcə və farscanı
da gözəl bilirdi. Şərq ədəbiyyatında qəzəlin mahir ustası
sayılan Hafiz Şirazini özünün peyğəmbəri sayırdı. Elə bəlkə
də, buna görə onun yaradıcılığında qəzəl janrına özəl sevgi
vardı və qəzəl onun yaradıcılığının əsasını təşkil eləyirdi.
Qaynaqlarda Mehri Xatunun adınm «Mehrimah»,
«Mehrinisə» və hətta «Fəxrünnisə» olduğunu, ancaq tə
xəllüs olaraq «Mehri» işlətdiyini yazsalar da, əksər qaynaq
larda şairənin elə əsl adının «Mehri» (Türkiyədə «Mihri»)
olduğunu qeyd edirlər. Onun babası tanınmış bir şəxs olub
dur. Şairə Gümüşoğulları nəslinə mənsub bir ailənin övladı
dır.
Təzkirəçilərin yazdığına görə Mehri Xatun son dərəcə
gözəl, ağıllı, istedadlı bir qadın imiş. Həsən Çələbi Xınalızadə təzkirəsində onun haqqında belə ifadələr işlədir:
«...gözəllik və xoşluq dünyasının göyü, cilvə və naz səması
nın parlaq günəşi, dilbərliyin parlaq hilalı, gözəllik göyünün
parlaq ulduzu...»
Mehri Xatun ömrünün axırma kimi evlənməmişdir,
ölüncəyə qədər də Amasyada qalıb yaşamışdır. Düzdür, ona
aşiq olanlar, vurulanlar da olmuşdur. Şairlərlə məclislərdə
iştirak edir, dostluq əlaqələri qurur, onlarla məktublaşır, şer
göndərib, şer alırdı. Lakin evlənmək haqqında düşünmürdü.
Onun şerlərində bəzi şairlərin adları çəkilir və hətta bəzilə-

Vüqarlı şairə «Lalə rənkli dodağımın zülalı neçə İsgən
dəri çaya susuz aparıb, susuz gətiribdir» deməklə sanki ətra
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rinə şerlər də yazırdı. Belə şerlərinə görə onu bəzən sevgi
macəralanna qapılmaqda da günahlandıranlar tapılırdı.
Xüsusilə də, dövrünün tanınmış şəxslərindən olan Sinan Pa
şanın şair oğlu İsgəndər Çələbinin adı daha çox hallanırdı.
Ən çox da aşağıdakı qəzəlin məqtə beytində İsgəndər adınm
çəkilməsini şübhə altına alırdılar:
Habdan açtım gözüm nagah kaldurdum seri,
Karşuda gördüm tutar bir mah-ruh dil-beri.
Taliüm sa ’d oldu, yahud kadre irdüm galiba,
Kim mahallüm içre gördüm gice toğmuş Müşteri.
Nur akar gördüm cemalinden egerçi zahira,
Kendüsi benzer Müselmana, libası kaferi.
Gözümi açup yumunca oldu çeşmimden nihan,
Şöyle teşhıs eyledim kim, ya melektir, ya peri.
Erdi çün ab-i hayata Mihri, ölmez haşredek,
Gördü çün şeb zülmetinde ol ayan İskenderi.
Araşdırmaçı Könül Ayan haqlı olaraq yazır ki, «İsgən
dər», «abi-həyat», «qaranlıq gecə» kimi surətlər divan ədə
biyyatımızda bütün şairlər tərəfindən işlədilir, istifadə olu
nur. Belə ifadələrə görə kiməsə qara yaxmağa dəyərmi? Şer
dəki «ayüzlü dilbər», «gecə Müştəri ulduzunun doğmasını
görmək», «pəri», «mələk» və başqa ifadə və məvhumlar
haqqında da bunu söyləmək olar. Əslində Mehri Xatun yeri
düşdükdə ona sataşanları da şerlərində kəskin tənqid edib
dir. Şerlərinin birində elə o adı çox hallanan İsgəndər Çələbi
haqqında söylədiyi aşağıdakı beytə diqqət yetirmək yerində
olar:
Nice Isgenderi la ’lüm zülali
Suya iletdi ve susuz getürdi.
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fındakı dedi-qoduçulara da cavab vermişdir. Bu yerdə yenə
təzkirəçilərin fikirlərinə istinad etmək yerində olar. Gəlibolulu Ali yazır ki, Mehri Xatun dünyaya mərdanə gəldi və
mərdanəliklə getdi. Təzkirəçi Aşıq Çələbi isə şairə haqqında
xeyli təriflərdən sonra sözünü belə yekunlaşdırır: aslanın er
kəyi də, dişisi də elə aslandır.
Amasya həm səlcuqlular, həm də osmanlılar dövründə
çox mühüm mədəniyyət və ticarət mərkəzi olubdur. Türk
sultanları buranın əhəmiyyətini nəzərə alaraq, oraya öz öv
ladlarını - şahzadələri başçı kimi göndərərdilər. 1481-ci il
dən 1512-ci ilə qədər Amasyada Sultan II Bayazidin ikinci
oğlu şahzadə Əhməd hökmranlıq edirdi. Əhmədin sarayın
da çoxlu musiqiçilər, rəqqaslar, şairlər vardı. Şahzadə özü
də şer yazdığı üçün sənət adamlarını sevir və onları yüksək
qiymətləndirir, himayədarlıq edirdi. Mehri Xatun da şahza
də Əhmədin sarayındakı şairlərə qoşulmuşdu. Hətta 1505-ci
ildə bayramların birindəki şer yarışmasında Mehri Xatun
birinci yeri tutmuşdur.
Mehri Xatunun ədəbi irsini təşkil eləyən divanının dörd
nüsxəsi zamanımıza qədər gəlib çatmışdır. Bunların üçü
Türkiyədə, bir nüsxəsi isə Sankt-Peterburqun Asiya xalqları
institutunda saxlanmaqdadır. Rus şərqşünası Y.İ.Maştakova 1967-ci ildə ilk dəfə olaraq, şairənin divanının tənqidi
mətnini geniş şəkildə tədqiqatı ilə birilkdə Moskvada nəfis
bir halda nəşr etdirmişdir. Divanda şairənin 206 qəzəli, 1
məsnəvisi, 14 qəsidəsi və digər əsərləri öz əksini tapmışdır.
Divan «La ilahə-illəllah» (Allahdan başqa Allah yoxdur)
rədifli iyirmi beytlik münacatla başlayır və tək beytlərlə so
na çatır.
Adətən divanlar janrlara görə qurulur. Ancaq Mehri
Xatunun divanı mövzular üzrə tərtib olunubdur. Öncə dini,
fəlsəfi səciyyəli, Sultan II Bayazidin və onun oğlu şahzadə
Əhmədin şərəfinə yazılmış mədhiyyələrlə başlayır. Qəsidə,
qəzəl, məsnəvidən sonra isə müxtəlif mövzuda yazılmış, əsa
sən qəzəllərdən ibarət olan və əlifba sırası ilə düzülən lirik
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şerlər hissəsi verilibdir.
Mehri Xatun müasirlərindən İsa Nəcati, Zeynəb Xatun,
Afitabi, Müniri, İsgəndər Çələbi, Güvahi kimi şairlərlə ya
xın və dost olmuş, özəlliklə də İsa Nəcatinin təsirilə şerlər
vazmışdır. Nəcatinin «dönə-dönə» rədifli qəzəlinə yazılmış
nəzirələr içərisində Mehri Xatunun aşağıda bir neçə beytini
verdiyimiz şerini ən yaxşısı hesab edirlər:
Ateş-i gamda kebab olda ciğer done done,
Göklere çıktı dühanumla şerer done döne.
Can fırakunla fetil oldu gönül hanesine,
Ten hayalinle fener olda yanar döne döne.
Hak-i payine yüzün sürmek üçün şems ü kamer
Ser-i kuyuna ge lir şam ü seher döne döne...
Düşeli şevki hayali lebinin Mihri dile
Ateş-i gamda kebab oldu ciğer döne döne.
Şairə Mehri Xatun orta çağlar divan poeziyasında türk
qadınının ruhunu, romantik həyatını əks etdirmək baxı
mından bir mərhələ yaratmışdır. Divan ədəbiyyatında qa
dın şairlər içərisində eşq duyğularını, məhəbbət mövzusunu
özəl bir tərzdə Mehri Xatun kimi qələmə alan ikinci bir şai
rə rast gəlmək çətindir.
Onun lirik qəzəllərində və özəlliklə də «Təzərrö’namə»
(yalvarıb-yaxarma, tövbə etmə haqqında poema) məsnəvi
sində humanist ideyalar başlıca yer tutur. İnsanın sərbəstliyi
və müstəqilliyi onun üçün başlıca şərt idi. Dünyadakı ni
zamsızlıq, bərabərsizlik, orta əsr ehkamlarına qarşı etiraz,
qadın azadlığının, ümumiyyətlə, mənəvi azadlığın, sərbəst
sevginin tərənnümü onun poeziyasının canını təşkil edir.
Gələnəksəl təsəvvüfi motiv və surətlər Mehri Xatun tərəfin
dən gerçək anlamda qəbul olunur və şairə bunlardan
dünyəvi məhəbbətin tərənnümü üçün istifadə edirdi.
Şair bir-bir sadalayaraq yazırdı ki, əgər doğrudan da
hamı yaradanın qarşısında bərabərdirsə, bəs onda nə üçün o
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öz səxavətini bərabər bölməmişdir, birinə xoşbəxtlik, digəri
nə isə bədbəxtlik vermişdir.
Qadınlarla bağlı olaraq məsələni daha kəskin qoyurdu.
O, yazırdı ki, sən bəzilərini xoşbəxt edir, bəzilərini kədər
ləndirirsən, bəzilərini sevir və bəzilərinə sevilirsən, qəlbini
ona verirsən, bəziləri sənə hicran nəğməsi oxuyur, bəziləri
səni ağuşunda görmək istəyir. Lakin kimsə demir ki, sən
kimi sevirsən, qəlbini nələr düşündürür və nələr düşünürsən?
Orta çağlarda qadınların sərbəst düşünməkdən, istədiyi
kimi hərəkət etməkdən məhrum olduğunu nəzərə alan Meh
ri Xatunun fikirləri dövrü üçün çox aktual səslənsə də, həm
də zəmanəsində belə məsələləri qələmə almaq böyük cəsarət
tələb edirdi.
Mehri Xatun, deyirlər ki, qadınların ağlı çatışmır, anc
aq minlərlə beyinsiz kişilər bir ağıllı qadının qabağında
dayana bilməzlər, fikrini şer dili ilə aşağıdakı biçimdə söy
ləmişdir:
Çünkü nakıs-ı akıl olur derler nisa,
Her sözün mağrur dutmaktur reva.
Leyki Mihri daiyenin zannı budur,
Bu sözü der ol ki, kamil-i usludur.
Bir müennes yekdürür kim ehl ola,
Bin müzekkerden ki, ol na-ehl ola.
Bir müennes yengi zihni pak ola,
Bin müzekkerden ki, bi-idrak ola.
Türkiyədə Mehri Xatun haqqında çox yazılıbdır.
E.V.Gibb, V.D.Smirnov, A.Y.Krımski, E.Uilson, V.Byorkman, Y.Hammer-Purgştall, A.Samovloviç, A.Bombaci,
T.Menzel, V.S.Qarbuzova, Y.İ.Maştakova kimi tanınmış
xarici türkoloq alimlər Mehri Xatun haqqında yazdıqları
halda, Azərbaycanda bu şairə ilə əlaqədar demək olar ki,
heç nə deyilməmişdir. Özəlliklə də, Gibb və Smirnov türkiy
əli şairəni öz müasirləri ilə müqayisədə yüksək qiymətləndi

rir, şerlərinin ifadəliliyinə, səslənməsinə görə onların bir ço
xunu üstələdiyini qeyd edirdilər. Bu alimlərin fikrinə görə
Mehri Xatunun lirik şerləri daha səmimi, daha təsirliydi.
Onun şerində tanınmış kişi şairlərin şerlərindəki zahiri parıl
tı. təmtəraqlı ifadələr, göz qamaşdırıcı bənzətmə və məcaz
lar da yox idi. Çətin bir zamanda bir türk qadm şairənin be
lə cəsarətli və gözəl əsərlər qələmə alması təqdirəlayiq haldır.
Şairin qəzəl və qəsidələrində şux, şaqraq, şən, yaşama
qdan, yazıb-yaratmaqdan hədsiz zövq alan və son dərəcə
özünə güvənən bir qadının nəfəsi duyulur. O öz səmimi hiss
və həyəcanlarını, qəlbindən qopan duyğu və düşüncələrini
gizlətmədən, çəkinmədən söyləməyi bacarmışdır.
Mehri Xatun haqqındakı qeydlərimizi Könül Ayanm
aşağıdakı fikirlərilə bitirmək istəyirik: «Bütün bunlardan
sonra, XV yüzilin sonlarında, XVI yüzilin başlancığında
Amasya kimi bir Anadolu şəhərində bir qadının, bir şeyx
nəvəsinin, bir qazı qızının, həm də dillərdə dastan olan bir
gözəlin, kişi şairlərlə, alimlərlə şerdə və elmdə yarışaraq
üstün gəlməsi, şərəfinə, namusuna, heysiyyətinə toz qondurmaması, dedi-qodulardan özünü qoruya bilməsi, gerçəyə
uyğun, fəqət fövqəladə görünən bir haldır. Bu da cəmiyyə
timizdə həmin yüzildə qadının alçaldılmamasınm vəsiqəsi
dir» [58, 26].
Baqi (1526-1600)

Divan ədəbiyyatının ən böyük şairlərindən olan Baqinin
əsl adı Mahmuddur. Çox vaxt bunu Mahmud Əbdülbaqi
kimi də yazırlar. «Baqi» təxəllüsü ilə şerlərini yazardı. Baqi
böyük şair olmaqla yanaşı, həm də alim, müdərris (mədrə
sədə dərs verən din alimi, müəllim), qazı və qazaskər (ordu
qazısı, ən yüksək rütbəli hərbi məhkəmə başçısı) kimi də ge
niş fəaliyyət göstərmişdir.
Mahmud Əbdülbaqi 1526-cı ildə İstanbulda kasıb bir
ailədə dünyaya gəlmişdir. Onun atası Məhməd Əfəndi Fa
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teh cameində əzançı işləyirdi. Çətinliklə dolanan ailəsinə
kömək etmək məqsədilə, hələ çox balaca ikən məhəllədəki
sərrac dükanında şagird kimi işləməyə başlayır. Lakin oxu
maq həvəsi onu rahat buraxmır. Başqa uşaqlar oxumaqdan
qaçdıqları halda, balaca Mahmud əksinə, gizlicə məktəbə
gedib-gəlir. Atası oğlunun təhsil almağa hədsiz həvəs gö
stərdiyini görüb, onu məktəbə qoyur. Onun oxuduğu məd
rəsədə tanınmış alimlər dərs deyirdi. Baqi orada məntiq, fəl
səfə, ədəbiyyat və başqa elmləri öyrənirdi.
Hələ mədrəsədə oxuduğu illərdə, 15-16 yaşlarında olar
kən şerlər yazmağa başlamışdı. İlk şerlərini XV yüzilin gör
kəmli şairi Zatiyə (1477-1546) oxuyur. Zati gənc M ahmu
dun belə gözəl şer yazmasından şübhələnir, bunları kimdən
sə oğurladığını düşünür. Lakin gənc Mahmud ağlayır və Za
tidən bərk inciyir. Onun yoldaşları Zatini başa salırlar ki,
həqiqətən bu şerlər onun özünündür. Zati şerlərini çox bəy
əndiyi üçün ona yardım etməyə, göstəriş verməyə başlayır.
Elə buna görə də Baqi artıq 19 yaşında bir gənc ikən İstan
bulun ən çox sevilən və bəyənilən şairi olmuşdur.
1555-ci ildə Sultan Süleyman Qanuni Naxçıvan səfərin
dən qayıtdıqdan sonra Baqi ona təqdim etdiyi bir qəsidəsinə
görə diqqəti çəkmiş, öz vəziyyəti ilə sultanı tanış etmişdi.
Bundan sonra Baqi bir sıra tanınmış vəzifə sahiblərinə də
qəsidələr həsr etmişdir.
Baqi 1563-cü ildən başlayaraq İstanbulun müxtəlif
mədrəsələrində müdərrislik etmişdir. 1576-1582-ci illər ara
sında Ədirnədə, Məkkədə, Mədinədə qazilik etmiş və yenə
də İstanbula qayıtmışdır. Daha sonra İstanbul qazisi (15841586), Anadolu qazisi (1586-1590) və Rumeli Qazaskəri
(Rumeli ordusu qazisi - 1591-1598) oldu. Ömrünün son illə
rini işləməyərək, həyatını sakitliklə başa vurdu. Şair 7 aprel
1600-cü ildə 74 yaşında İstanbulda öldü.
Mahmud Baqinin mükəmməl bir şəxsiyyət kimi yetiş
məsində müəllimlərindən Əhməd və Məhməd Qaramanlı
qardaşlarının, Qazizadə Əfəndinin, dövrünün tanınmış şair-

Özünü poeziya taxtında padşah hesab eləyən Baqi həy
atda addım-addım yüksələrək şer, sənət aləmində ən yüksək
mövqeyə qalxmışdır. Dərin elmi düşüncələri ilə, mahir şair
liyi ilə sənətin ən yüksək zirvəsinə qalxaraq Osmanlı tarixi
nin ən parlaq dövründə «Sultan üş-şüəra» (şairlər sultanı)
adma layiq görülmüşdür. Araşdırıcılardan birinin yazdığı
kimi, həmin dövrün məşhur iki padşahı vardı. Biri Sultan
Süleyman Qanuni, o biri isə poeziyanın nəhəng sultanı olan
Baqi.
Ölkənin sultanı ilə şerin sultanı həm də bir-birlərilə ya
xın olmuşlar. Mahmud Baqi öz sənətilə, elmi və iş qabiliyyə-
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lərindən Zatinin xidmət və zəhmətləri böyükdür. O, bir neçə
sultanın, o cümlədən Sultan Süleyman Qanuninin (15201566), İkinci Səlimin (1566-1574), Üçüncü Muradın (15741595) zamanında yaşayıb-yaratmış və onların hər birinə də
qəsidələr yazmışdır.
Baqi uzun müddət dövlət işlərində, müxtəlif vəzifələrdə
işləsə də, ədalətlə işləmiş, doğruluğu, haqqı, insafı gözləmiş
dir. Şirin dilli, gülərüzlü və xoşsöhbətli bir insandı. Təmiz
ürəkli, açıq qəlbli, incə, zərif, alicənab bir təbiəti vardı. Za
rafat və yumoru sevsə də, həddini aşmazdı. Hamı ilə, də
rəcəsindən, mövqeyindən asılı olmayaraq, mülayim davra
nardı. Kimsənin qəlbini qırmışsa da, onun könlünü almağa
çalışardı. Xeyirxah bir adam idi. İstanbulda Nişançı PaşayiCədid yaxınlığında öz adma «Baqi Əfəndi məscidi»ni tik
dirmişdi ki, camaat rahatlıqla ibadət edə bilsin.
Təxminən 60 il şerlə, ədəbi yaradıcılıqla məşğul olan
Mahmud Baqi, əsasən, qəzəl və qəsidələri ilə tanınmışdır.
Onun lirik, emosional, incə poeziyası hələ sağlığında nəinki
öz ölkəsində, hətta ölkəsinin sərhədlərindən kənarlarda da
rəğbətlə qarşılanır, Ərəbistan, İran və Hindistan sarayların
da oxunurdu. Şair özü də fəxrlə belə deyirdi:
Bu devr içinde benim padişah-i mülk-i suhan,
Bana sunuldu kaside; bana verildi gazel.
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ti ilə Sultan Süleyman Qanuninin dərin rəğbətini qazanmış,
yaxın dostu, yoldaşı olma şərəfmə nail olmuşdur. Bu iki
dost, eyni zamanda, birlikdə poeziya söhbətlərində bulunur,
bir-birinə şerlər oxuyurdular. Heç təsadüfi deyil ki, Sultan
Süleyman Qanuni onun haqqında yüksək fikir söyləmiş,
onun həqiqi qiymətini belə dəyərləndirmişdir: «Səltənətimin
bir çox sahəsindən həddindən artıq zövq almışam. Bunlar
dan biri də Baqi kimi təmiz xasiyyətli bir insanı tapıb üzə
çıxarıb, etibar eyləməyimdir».
Baqinin yaradıcılığında qəsidə janrı özəl yer tutur.
Onun qəsidələri məzmununa, yüksək sənətkarlığına görə
diqqəti çəkir. Bu qəsidələrin yazılma səbəbləri, həcmi müx
təlifdir. Məzmununa görə mədhiyyə, mərsiyə, ictimai, fəlsəfi
və əxlaqi yönümlü əsərlərdir. Şair hələ gənc yaşlarından baş
layaraq qəsidələr yazardı. Onun qəsidələri içərisində «Sün
bül», «Son bahar» və özəlliklə də Sultan Süleyman Qanuni
nin 1566-cı ildə ölməsi ilə əlaqədar yazdığı «Qanuni mərsiy
əsi» çox məşhurdur.
«Qanuni mərsiyəsi» tərkibi-bənd biçimində yazılmışdır.
Hər bəndi 8 beytdən ibarət 7 bəndli bir mərsiyədir. Divan
poeziyasının ən yaxşı əsərlərindən hesab olunur. Baqi bu
əsərilə təkcə Sultan Süleymanın ölümünü deyil, Osmanlı
dövlətinin ondan sonrakı vəziyyətini də tərənnüm etməyə
səy edir. Mərsiyə dərin hüzn, kədərlə yanaşı vüqarlı, heybət
li xatirələrlə hörülmüşdür. Mərsiyənin birinci və ikinci bənd
lərində şair Sultanın böyüklüyünü, düşmənlər üzərindəki qə
ləbələrini, şücaətlərini təsvir edir. Üçüncü bənddə insanları
belə bir adamın, böyük sultanın həyatdan köçməsi ilə əlaqə
dar ağlamağa çağırır.
Mərsiyənin ən maraqlı və diqqəti çəkən altıncı bəndidir.
Baqi burada Sultan Süleyman Qanuninin müharibə mey
danlarındakı qələbələrini, türk-islam dünyası üçün gördüyü
böyük işləri, qazandığı üstünlükləri dilə gətirir. Həqiqətən
də, Osmanlı imperatorluğu onun dövründə ən qüdrətli mər
hələsini yaşayır. Şerin yeddinci, sonuncu bəndini hakimiy342
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vətə gəlmiş yeni hökmdara həsr etmişdir.
Görkəmli ədəbiyyatşünas alim İsmayıl Həbibin bü əsər
lə bağlı söylədikləri Baqinin öz dövründən bu yana görkəmli
adamların yazdıqlarından yalnız biridir. İ.Həbib əsərlə bağlı
bunları yazmışdır: «Qanuninin ölümünə yazdığı mərsiyə ki,
yalnız Baqinin deyil, bütün ədəbiyyatımızın da ön cərgədə
və dörd əsrdir cövhərliliyini mühafizə edən bir sənət abidə
sidir. Bir ölümə qarşı söyləndiyi üçün matəm hüznü daşıması,
lazım gələn elə bir şerdə belə yer-yer dünya imperatorluğunun hüdudsuzluğunun qürurlu əzəməti əks etməkdədir:
Ol şehsüvar-i mülk-i saadet ki rahşına
Cevlan deminde arsa-yı alem getürdü tenk...
Şemşir gibi ruy-i zemine taraf taraf
Saldın demir kuşaklı cihan pehlivanları.
Aldın hezar bütgedeyi mesçid eyledin,
Nakus yerlerinde okuttun ezanları...
«Seadet mülkünün o şahsuvarı ki, hərəkətə keçdiyi za
man mindiyi qələbə atma bütün dünya səhnəsi dar gəlirdi»
deyərkən, təkcə ölən hökmdarın həşəmətini deyil, qalan imperatorluğun hüdudsuzluğunu da anladırdı» və s. Baqinin
qəsidə dili şairanədir, o, çox parlaq təbiət lövhələri yarat
maqda mahirdir. Onun aşağıda bir parçasını verdiyimiz
«Dər sifəti-bahar və midhəti-Əli paşayi-kamyar» (Baharın
sifəti və Əli Paşanın mədhi) adlı qəsidəsindəki təbiət təsviri
nin necə canlı və rəngarəng şəkildə qələmə alındığına fikir
verək.
Ruhbəxş oldu məsihasifət ənfəsi-bahar,
Açdılar didələri xabi-adəmdən əz har.
Tazə can buldu cahan erdi nəbatat həyat,
Əllərində hərəkət eyləsələr sərvü çinar.
Döşədi yenə çəmən nət ’i-zümürrüdfamin,
Simi-xam olmuş ikən fərşi-xar imi-gülzar.
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Yenə fərrəşi-səba səlıni-ribati-çəmənə
Gəldi bir qafilə qondıırdıı yüki cümlə bahar...
Fərqinə bir neçə pər taqınır altın telli
Xeyli-əzhara məgər zanbaq olubdur sərdar.
Dikdi ləşkərgəhi-əzfıarə sənubər tuğun,
Xeymələr qurdu yenə səhni-çəməndə əşcar.
Döşədi mehri-fələk yolları dibalar ilə
Etdi təşrif çəmən mülkünü sultani-bahar.
Qəsidənin yarısı bu minvalla davam eləyərək baharın
gəlməsi ilə həyatın canlanması, təbiətin oyanması, güllərin,
çiçəklərin cana gəlməsi və şairəni çox şairanə bir dildə, bədii
təsvir vasitələrindən gen-bol istifadə etmək yolu ilə qələmə
alınmışdır. Şair, məsələn, qar əvəzinə xam gümüş (gül bağ
çasının içi xam gümüşlə - qarla döşənmişkən - 6-cı misra),
səhər yeli əvəzinə səhər fərraşı - xalı sərən və bu kimi çoxlu
bənzətmələr işlətmiş, «bulud qoşunu çiçəklər ölkəsinə hü
cum çəkdi», «başına qızıl lələklər taxan zambaq sanki çiçək
lər ordusuna sərkərdə təyin olunmuşdu», «baharın sultanı,
yəni günəş çəmən ölkəsini şərəfləndirdi» və sair bu kimi
məcazi ifadələrlə hörülmüş qəsidədə şairin təbiətə vurğunluğunun şahidi oluruq. Kimə həsr olunmasından asılı ol
mayaraq Füzuli kimi Baqinin qəsidələrində də müəyyən bir
bitki ilə rədif qurulmuşdur. Füzulinin Sultan Süleymana
yazdığı qəsidələrindən biri «gül» rədifi ilə meydana gətiril
mişdir və çox zaman elə bu adla da tanınır. Baqinin də
Məhməd Çələbinin şərəfinə yazdığı qəsidə «sünbül» rədifi ilə
yaradılmışdır. Türk ədəbiyyatında Baqinin «sünbül» rədifli
qəsidəsi kimi ondan söhbət açılır. Gül də, sünbül də hər iki
şairin əlində bir vasitə rolu oynayır. Əsl məqsəd Sultan
Süleyman Qanuni ilə Məhməd Çələbini oxucuya tanıtmaq,
zəmanə ictimaiyyətinə təqdim etmək idi.
Mahmud Baqinin türk ədəbi dilinin gəlişməsində də
böyük rolu vardır. Qəsidələrinə nisbətən qəzəllərinin dili
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müəyyən qədər sadədir. Yeri düşdüşcə xalq ifadələri də iş
lətmiş, əruz vəznini türk dilinin qayda-qanunlarına tabe et
dirməyə çalışmışdır. Türkiyə şeri onun xidmətləri sayəsində
inkişaf etməklə bərabər, yeni təbii axar qazanmış, sünilik
dən uzaq olmuş, yüksək zirvəyə qaldırılmışdır. Baqi Türkiyə
poeziyasında çox böyük bir ustad sənətkar olaraq ad qoyub
getmişdir.
Bütün bunlarla yanaşı, Baqini öz sələfləri və çağdaşları
ilə bağlayan vərəsəlik təzahürləri də yox deyildi. Şair onların
ədəbi irsinə ehtiramla yanaşmaqla, eyni zamanda onlardan
öyrənib götürdükləri də olmuşdur. Şair Baqinin yaradıcı
lığındakı ədəbi forma, keyfiyyət və bədii əlvanlıq onun ori
jinallığının məhsulu kimi təzahür eləsə də, o, eyni zamanda
sələflərindən və çağdaşlarından da çox yararlanmış, onların
nəzəri irsinin və ədəbi təcrübəsinin səmərəli cəhətlərini də
mənimsəyib bədii yaradıcılığına hopdurmuşdur.
Mahmud Baqini M.Füzuli ilə bağlayan və onları birbirindən ayıran cəhətlər çoxdur. Hər iki şairin şöhrəti və
əsərləri müsəlman Şərq ölkələrində, özəlliklə də türk xalqları
arasında yayılmışdır. Öz sağlıqlarındakı çağdan başlayaraq
hər iki şairi təqlid edən və onlara nəzirələr yazan çoxlu da
vamçıları yetişmişdir. «Füzuli məktəbi» kimi bir «Baqi mək
təbi» də qeyri-rəsmi olsa da təşəkkül edib fəaliyyət göstər
mişdir.
Füzulinin əsərlərinin canını və qanını, əgər belə demək
mümkünsə, eşq və məhəbbətin təşkil etdiyini hamı yaxşı bi
lir. Lakin o özünü həqiqi aşiq kimi təqdim edərkən bu yolda
heç nədən çəkinmir, bu da bəllidir. Lakin onu başqa klassik
şairlərdən bir cəhət ayırır ki, bu cəhət Füzulidə orijinallıq
təşkil edir. O da şairin aşiqanə şerlərində məhəbbəti ucba
tından hər cür əzab və əziyyətdən, ələm və kədərdən zövq
almasıdır. Bu məhz Füzuli eşqinə, Füzuli məhəbbətinə məx
sus olan bir haldır. Bunu Füzuliyənə eşq də adlandırmaq
olar. Şairin yaradıcılığında bu tipli, yəni Füzuliyanə məhəb
bətin təsviri olan şerlər çoxdur, saysız-hesabsızdır.
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Böyük şairdən sonra istər Azərbaycan və istərsə də türk
ədəbiyyatında və eləcə də bu iki ədəbiyyatın aşıq poeziyası
qolunda Füzuli təsirilə belə şerlərə, bəzi əsərlərdə müəyyən
parça, beyt və misralara da rast gəlinir. Baqinin şerlərində
də belə parça və beytlər gözə çarpır. Onun:

naşı, eyni zamanda təsir gücü də müxtəlifdir. Mübaliğə et
mədən demək olar ki, Füzuli belə təsvir vasitələrinin, həm
də özünəməxsus şəkildə söyləməyin ustası idi. Onun poeziy
asında bu təsvir üsulları böyük ifadə qüdrətinə, valehedici
təsir gücünə malikdir.

Zəhmi sinəmdən oxun parələrin həp alma,
Dursun allahı sevərsən hələ bir parə mədəd.
Gecə tənha eşiyi-xakinə yüzlər sürəyim
Sakinin kimsə xəbər verməsin əğyara mədəd.
misraları ilə Füzulinin sevgilisinin ona verdiyi zillətdən necə
razı qaldığı və bundan sevindiyini göstərən aşağıdakı beytlə
ri arasındakı yaxınlıq buna yaxşı bir misaldır:
Gözdə xunaludə peykanın xəyalilə xoşam,
Hər biri, guya ki, bir bərgi-güli-tərdir mana.
Zəxmlərdən min ağız açdı ədayi-şükrə kim,
Hər oxun bir neməti-qeyri-mükərrərdir mana.
Çıxarmaq etsələr təndən çəkib peykanın ol sərvin
Çıxan olsun dili-məcruh, peykan olmasın, ya rəb!
Baqi də qəzəllərində Füzuli kimi, insan gözəlliyini, mə
həbbəti tərənnüm edir. O da Füzuli kimi orijinal yaradıcılıq
xüsusiyyətlərinə sahib olan bir sənətkardır. Türkiyə klassik
poeziyasının ləyaqətli ənənələrini davam etdirən bu şairin
yaradıcılığında, daha doğrusu qəzəllərində türk şerinin ide
ya, məzmun və forma xüsusiyyətləri ilə yanaşı, Füzulinin də
öz məqamı, öz yeri və istiqaməti gözəçarpacaq dərəcədə gö
rünməkdədir.
Baqi yeri gəldikcə Füzulinin bədii təsvir vasitələrindən,
onun üslub xüsusiyyətlərindən faydalanan bir şairdir. Klas
sik ədəbiyyatda gözəlin boyunu sərvə, ağzını gülün qönçəsi
nə, kirpiklərini oxa, saçlarını ilana, dodaqlarını bala, qaşla
rını kamana və s. bənzətmək ənənəsi geniş yayılmış bir hal
dır. Lakin bunlar hər şairdə eyni şəkildə səslənməməklə ya346
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Könlüm açılır zülfi-pərişanını görgəc,
Nitqim tutulur ğönçeyi-xəndamnı görgəc.
Baxdıqca sənə qan saçılır didələrimdən,
Bağrım dəlinir navəki-müjganını görgəc.
Rənalıq ilə qaməti-şümşadı qılam yad,
Olmazmı xəcil sərvi-xuramanını görgəc.
Yaxud da:
Ah eylədiyim sərvi-xuramanın üçündür,
Qan ağladığım ğönçeyi-xəndanım üçündür.
Sərgəştəliyim kakili-mişkinin ucundan,
Aşüftəliyim zülfi-pərişanın üçündür.
Göründüyü kimi Füzulidə bu təşbihlər bir qədər də
qüvvətli tərzdə işlənmiş, şerə axıcılıq, məlahət, kamillik və
həm də məna qüdrəti vermişdir. Görünür, Füzulinin işlətdiyi
bu məcaz, təşbih silsiləsi Baqinin nəzərindən qaçmamış, onu
öz sehrli kamillik aləminə cəlb etmişdir. Baqi də bəzi şerlə
rində Füzulinin ifadə xüsusiyyətlərindən, təsvir vasitələrin
dən yararlanmağı lazım bilmişdir.
Başlar kəsilir zülfi-pərişanın ucundan
Qanlar tökülür ğəmzeyi-bürranın ucundan.
Peykani-bəla canıma işlər keçər oldu,
Ey qaşları yay, navəki-müjgamn ucundan.
- deyə bu şəkildə davam edən qəzəlin məqtə beyti də aşağı
dakı şəkildə sona yetir:
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Mürği-dili-Baqiyi görün faxtə asa,
Əfqan edər ol sərvi-xuramanın ucundan.
Baqinin bu qəzəli təkcə formaca və ifadələrinin yaxın
lığına, bəzi hallarda isə eyniliyinə görə deyil, məzmunca da
Füzulinin fədakar məhəbbətindəki iztirab, fəryad və həsrətlə
doludur. Şair vüsal səadətindən məhrumdur. O, sevgilisinin
gül rəngli dodaqlarını, inci dişlərini, sərv boyunu nə qədər
arzulasa da «Erdim fəqanü zar ilə ol asitanə bən», «Dil giriftari-bəla dilbər həvayi neyləsin», «Lövhi-xatirdə xətin
nəqşini yazmaq əməlim» və başqa qəzəllərində Füzuli kimi
«dünyaya dərdü bəla çəkmək üçün gəldim, könlüm səni cöv
rü-cəfa çəkmək üçün sevdi» deməklə onunla birləşir. Və tə
biətən həyatda nikbin bir adam olsa da, şerlərinin bəzilərin
də ah-nalə, fəryad, göz yaşı hakimdir.
Baqinin qəzəlindən yuxarıda verdiyimiz misralardakı
«zülfi-pərişan», «navəki-müjgan», «sərvi-xuraman» tipli
ifadələr eynilə Fizulidə olduğu kimi işlənmişdir. Hələ
«ucundan» rədifmin Füzulinin qəzəlindəki ikinci beytin bi
rinci misarsındakı («Sərgəştəliyin kaküli-mişkinin ucundan»)
sözdən alınmaqla qalmayıb, bu misra həmin qəzəlin yaran
ması üçün bir stimul rolu oynamışdır və Baqinin qəzəli, de
mək olar ki, bu misrmın şəkli forması üzərində qurulmuş
dur. «Ucundan» sözü o zamankı türk divan poeziyasında ya
heç işlənməyən, yaxud da çox nadir hallarda istifadə olunan
sözlərdəndir. Bu sözlə yanaşı, Baqinin poeziyasında rast gə
linən «yıllardürür» (illərdir), «baş əyməziz» (baş əymərik),
«bilməzəm» (bilmərəm), «hərgiz» (əsla, heç bir zaman),
«yox» kimi sözlərin və «canı canana verib» (canı canan di
ləmiş) kimi ifadələrin eynilə Füzulidən alındığını göstər
məkdədir.
Baqi kimi hər cür təmin olunmuş şux, nikbin bir şair
bəs necə olur ki, şerlərində ara-sıra ayrılıqdan şikayətlənir,
görüş həsrətindən gileylənir, sevgilisinin diqqət və nəvazişinə
nail ola bilməyən kədərli aşiq kimi cövrü cəfaya qatlaşır, bu
kədərli, ələmli, əziyyətli məhəbbət aləmi ilə barışır və bütün
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bunlardan sanki zövq alır. Nakam məhəbbət, vüsalsız eşq
şairi kimi qarşımızda canlanır. Onun poeziyasmdakı bu
vüsal səadətindən məhrum olma motivlərinin tərənnümü,
müsibətli, fəlakətli məhəbbət Füzuli yaradıcılığının təsirilə
yaranmışdır. Bunu sırf mistikaya bağlamaq doğru olmaz,
hər iki şair bununla insanlara nəcib və müqəddəs eşqi, mə
həbbətdə vəfalı, sədaqətli olmağı təlqin etmək fikrini
güdmüşdür. İnsamn yüksək idealı ilə, pak məhəbbətilə bə
rabər onun özü də yüksəlir, ülviləşir. Füzulidə olan belə
güclü düşüncələr istər-istəməz Baqini də öz «məngənəsinə»
salmış, həyatda səfalı bir həyat sürmüş, yaradıcılığında da
çox nikbin olan bir şairin ixtiyarını əlindən almışdır.
Əlbəttə, Füzulidə olan dərin, səmimi eşq hissi, məhəb
bət duyğusu və bu hiss ilə duyğuların ucbatından yaranan
cövrü cəfalara, əzablara dözmək dəyanəti Baqidə çox zəifdir.
Baqidəki məhəbbət duyğusu ötəri və keçicidir. O, bəzən ta
mamilə Füzulinin tərsinədir. Onun sevgili gözəlləri də dəyişə
bilir, bu ona bəzən ləzzət, həzz verir. Eşqin mənəvi zövqün
dən daha çox cismani tərəfinə meyl edir. Onlarla əylənməyi,
deyib-gülməyi, yeyib-içməyi də, tərənnüm etməyi də xoşlayır.
Axı, Baqi həyatda da bu dünyanın maddi və mənəvi nemət
lərindən bol-bol yararlanmağın tərəfdarıdır. Bu, istəristəməz onun əsərlərində də öz əksini tapmaya bilmir.
İki şair arasındakı ideya-bədii əlaqəni daha aydın tə
səvvür eləmək üçün Füzulinin dillər əzbəri olan «Məni can
dan usandırdı...» müsəmmətli məşhur qəzəlinə Baqinin
yazdığı təxmisi gözdən keçirmək çox maraqlı olar. Bu təxmisdəki səmimi ruh, alovlu məhəbbət, şair qəlbinin atəşli
çırpıntıları və sızıltıları, lirik ahəng, solmaz boya, incə, gözəl
müqayisələr Baqinin istedadlı sənətkar olduğunu bir daha
sübut etməkdədir.
Məlum olduğu kimi, müsəmmətli qəzəlin təxmisi də
müsəmmətli olmalıdır. Eyni zamanda, hər bir şair bu çətin
işin öhdəsindən bacarıqla gəlməyi də bacarmalıdır. Əks tə
qdirdə şair nəinki öz təxmisini, həmçinin təxmis etdiyi şeri
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də nəzərdən sala bilər. Hər halda təxmis yazan müəllif təxmis etdiyi şerə layiq olan əsər yaratmağa cəhd göstərməlidir.
Bu cəhətdən Baqinin təxmisini Füzulinin qəzəlinə layiq əsər
kimi qəbul etmək olar. Şair bu yolda bütün bacarıq və im
kanlarından istifadə etməyə çalışmış, istədiyinə də nail ol
muşdur. Burada Türkiyə şairinin Füzuli sənətinə mükəmməl
bələd olduğu aşkarlanmaqla yanaşı, onun özünün də oriji
nal təsvir vasitələri - məcazlar, istiarələr, mübaliğələr, təşbihlər, bədii təzadlar - yaratmaqda usta bir sənətkar olduğu
da diqqəti cəlb etməkdədir.
Baqinin Füzulinin qəzəlinin hər beytinə əlavə elədiyi üç
misradakı məzmun həmin beytdəki məzmuna qaynayıb qa
rışır, hər bənd bir bütövlük yaradır. Bunu əyani surətdə
görmək üçün Türkiyə şairinin təxmisindən ikinci və üçüncü
bəndləri buraya köçürürük:
Dəmadəm ol güli-xəndan, edər can bülbülün seyran,
Nəsibi ellərin ehsan, bənəm ənduhi-bipayan,
Edər qeyriləri xəndan, bəni bin dərd ilə giryan,
«Qamıı bimarına canan dəvayi-dərd edər ehsan,
Neçün qdmaz mənə dərman, məni bimar sanmazmı?»
Duyuldu razi-pinhanım, tükənməz ahü əfqanım,
Yıxıldı qəlbi-viranım, fəraqət üzrədir canım,
Axar əşki-fİrəvanım, çıxar əflakə nalanım,
«Şəbi-hicran yanar canım, tökər qan çeşmi-giryanım,
Oyadar xəlqi əfğanım, qara bəxtim oyanmazmı?»

Biz bənddəki Füzuli fikrini əvvəldə, Baqinin fikrini isə
axırda verdik. Bunların yerini dəyişsək bir bütövlük alınar.
Yuxarıda təxmisdən verdiyimiz ikinci bənddəki düşüncələri
nəsr dilinə çevirsək aşağıdakı süjet almar: mənim gizli sirri
mi duydular. Ahü-əfğanım tükənməzdir. Viranə qəlbim yı
xıldı, canım çıxıb getməkdədir. Göz yaşlarım sel kimi axır.
Ahım göylərə çıxmaqdadır. «Ayrılıq gecəsində canım yanır.
Ağlayan gözlərimdən qan tökülür. Əfğanım xalqı yuxusun
dan oyandırır. Qara baxtım oyanmayacaqmı?».
Sanki bir şairin qələmindən çıxan və əruzun həzəc bəh
rində yazılan bu təxmis bir bütövlük təşkil edir. Şair Baqi
istər daxili qafiyələnmələrdə, istərsə də misra sonlarındakı
qafiyələrdə yanlışlığa və pozğunluğa yol verməmiş, Füzuli
nin beytinin qafiyələrinə (əslində müsəmmətli olduğu üçün
bunu dörd misra kimi də qəbul etmək olar) əlavə elədiyi üç
qafiyəni (müsəmmətli olduğu üçün altı) də yerli-yerində əla
və etməklə ustalığını əyani surətdə nümayiş etdirmişdir.
Türk divan ədəbiyyatının ən böyük nümayəndəsi Baqinin
ustalığı bu sahədə, böyük şairlərdən istifadə yolu ilə yarat
dığı əsərlərdə də özünü göstərmişdir. Nəzirəçilik, başqala
rından öyrənmək kimi hallar onun sənətinə kölgə sala bil
məmiş, əksinə şair yaradıcılığını daha da cilalamışdır.
Baqinin yaradıcılığında, həmçinin, Hafiz Şirazinin,
Salman Savəcinin, Əmir Xosrov Dəhləvinin təsiri ilə yanaşı
Türkiyənin Əhmədi, Şeyxi, Nəcati, Əhməd Paşa, Xəyali,
Zati kimi görkəmli şairlərinin də təsirini görmək olar. Bütün
bunlarla yanaşı Baqi özünü bəzi şerlərində məşhur İran şair
ləri ilə yan-yana qoyur:

Füzulinin beytindəki Fikir belədir: sevgili bütün xəstələ
rinə, yəni aşiqlərinə onların dərdlərinin çarəsini bəxş eləyir,
bəs niyə mənim dərdimə dərman eləmir? Yoxsa məni xəstə,
yaxud aşiqi hesab etmir? Bu beytdəki fikrə uyğun gələn Ba
qinin misralarındakı məzmun da budur: o gülən, yəni açıl
mış gül (sevgili, gözəl) daim can bülbülünü (aşiqi) seyr edir.
Başqalarının nəsibi lütfkarlıq olduğu halda, mənimki say
sız-hesabsız üzüntü çəkməkdir. Başqalarını sevindirir, ancaq
məni min dərd ilə ağladır.

Ədəbiyyat tarixçisi Əhməd Kabaklı Baqinin necə ta
nınmış bir şair olduğunu və özünü İran şairləri ilə müqayisə
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edib öyündüyünü qeyd edərək belə yazır: «Baqi üç yüz ildən
bəri hazırlanan klassik türk nəzminin mükəmməllik dərəcə
sinə çatmış ilk sənətkarı sayılmaqdadır. Özünü böyük İran
ustadları ilə bərabər gördüyünü ifadə edən ilk şairimiz Baqi
olduğu kimi, daha sonrakı çağlarda təqlid edilən və öz aç
dığı cığırda davamçılar yetişdirən klassik şair də Baqidir»
[32, 2, 320]. Ə.Kabaklımn yazdığına görə İran şahı onu öz
sarayına dəvət etmiş, ancaq Baqi onun dəvətini qəbul et
məmişdir.
Görkəmli Avstriya şərqşünası Hammer onu böyük İran
şairi Hafiz Şirazi ilə yanaşı tuturdu [32, 2, 319].
Mahmud Baqinin «Divan»ından başqa bir sıra digər
əsərləri də vardır. Bunlar əsasən tərcümələrdir. «Məalim ülyəqin» adlı əsərini ilahiyyatla əlaqədar çoxlu əsərlər oxudu
qdan sonra yazmışdır. «Fəzaili-Məkkə» (Məkkənin mə
ziyyətləri) tərcümə əsərində Məkkə şəhərinin tarixindən və
Osmanlı sultanlarının burada inşa etdikləri tikililərdən söh
bət açır. «Hədisi-ərbəin tərcüməsi» (Qırx hədis tərcüməsi) ilə
«Fəzil ül-cihad» (Cihadın üstünlükləri) əsərləri də dini ma
hiyyətli tərcümələrdir.

Türkiyə ədəbiyyatında toplumcu (ictimaiyyətçi, sosialist)
şair kimi də təqdim olunan Ruhi Bağdadlı (əslində RuhiyiBağdadidir) Bağdadda anadan olduğu üçün belə adlanmış
dır. Əsl adı Osmandır. Bağdad valisi Ayas Paşanın adamla
rından olan və Bağdadda hərbi xidmətdə bulunan Rumelili
Məhməd adlı bir şəxsin oğludur. Təhsilini də orada alan
Ruhi gənc yaşlarında öncə Tstanbula gəlmiş, sonra da dərviş
kimi müxtəlif vilayət və şəhərləri gəzmiş, Həccə getmiş və
ömrünün son illərini Şamda yaşamışdır. Şair 1605-ci ildə
Şamda da ölmüşdür.
Ruhi Bağdadlımn böyük bir divanı zəmanəmizə gəlib

çatıbdır. Onun burada qəsidələri, xüsusilə də çoxlu qəzəlləri,
habelə mərsiyə, rübai, qitə və başqa şerləri toplanmışdır.
Ruhi də Şərq poeziyasının lirik janrı kimi ən çox yayılmış
qəzələ daha böyük önəm verir. Qəzəli çox sevdiyindəndir ki,
yaradıcılığında da bu janra geniş yer vermişdir. Onun qəzəl
lərinin mövzusu da həddindən artıq rəngarəngdir. Qəzəlin
başlıca süjeti və mövzusu sevgi ilə bağlı olsa da, Ruhi qəzəl
lərində həyatın başqa sahələrindən söhbət açmış, öz fəlsəfiictimai ideyalarını tərənnüm etmişdir.
Şairin qəsidələrində çağının müxtəlif olayları, dövlət
başçıları, sərkərdələr, valilər, vəzifə sahibləri ilə yanaşı, özəl
liklə tarixi, ədəbi şəxsiyyətlər haqqında gərəkli bilgilər al
maq mümkündür. Onun mənzum məktublarında Bağdad
ədəbi mühiti, orada fəaliyyət göstərən şairlər, təzkirəçilər
haqqında ətraflı məlumatlardan başqa, şairin onlarla şəxsi
münasibətləri ilə bağlı da faydalı bilgilər əldə etmək olar.
Ancaq bütün bunlarla yanaşı, Ruhi Bağdadlını məşhur
laşdıran onun «Tərkibi-bənd»idir. Həm türkiyəli araşdırıcı
lar, həm də xarici türkoloqlar və bu əsərin tərcüməçiləri
(Gibb, Teşner, Begerman, Maştakova, Cavelidze və b.)
«Tərkibi-bənd»i yüksək dəyərləndirirlər. Hətta bəzi tədqi
qatçılar «əgər Ruhi Bağdadlı «Tərkibi-bənd»dən başqa heç
bir misra da yazmasaydı, yenə də bu əsərlə adını ölümsüzləşdirə bilərdi» deyə onun bu əsərinə böyük qiymət verirlər.
Divan ədəbiyyatında Şeyxinin «Xərnamə»sindən sonra
«Tərkibi-bənd» ən dəyərli satirik əsərdir. 136 beytdən (hərə
si 8 beytdən 17 bəndlik) ibarət olan bu əsərdə dövrün icti
mai-əxlaqi məsələləri öz dərin bədii ifadəsini tapmışdır.
«Xərnamə»də olduğu kimi, Ruhinin «Tərkibi-bənd»ində də
ictimai bərabərsizlik, zəmanənin ağırlığından şikayət motiv
ləri başlıca yer tutur. Şair «Tərkibi-bənd»in 16-cı bəndində
cəmiyyətin bu iqtisadi-ictimai bərabərsizliyindən, bəzilərinin
bir tikə çörəkdən ötrü gecə-gündüz çalışdıqları halda, digər
bir qisminin «zövq ilə dünaynm» nemətlərini əzab-əziyyətə
qatlaşmadan «yeməkdə» olduqlarından, varlıların acgözlü-
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yündən, çağın amansızlığından və şerin başqa bəndlərində
də təkrarladığı ağıllı, kamallı, savadlı adamlara bu zəmanə
də hörmət edilmədiyindən bəhs edərək yazırdı:
Dünya talebiyle kimisi halkın emekte,
Kimi oturup zevk ile dünyayı yemekte.
Yok derdine bir çare eder mir ü ge dada,
Sen çektiğin alamı gerek sakla, gerek de.
Ayan-ı cihandan kerem umma, anı sanma
Asar-ı ata ola ya paşada, ya bekde.
Matbahlarına aç varacaklar değinek yer,
Derbanları var, göz kapuda, el değenekte.
Bir devrde geldik bu fena aleme biz kim,
Asar-ı ata yok ne beşerde, ne melekte.
Ağyar vefadan dem urar, yar cefadan,
Ademde vefa olmaya, var ola köpekte.
Evc-i feleğe bastı kadem cah ile cahil,
Erbab-ı kemalin yeri yok zir-i felekte.
Yarab, bize bir er bulunup himmet eder mi?
Yoksa günümüz böyle felaketle geçer mi?
Ruhi Bağdadlı insanda insanlıq keyfiyyətlərini onun ge
yimi, xarici görünüşü ilə ölçənlərə və özlərini bu cəhətdən
gözə soxmağa çalışanlara, öz cah-cəlalı ilə, nəslinin təmtə
raqlı keçmişi ilə öyünənlərə və bu «naxələflərin cübbə və
əmmaməsinə» görə onlara hörmət edənlərə istehza edərək
göstərirdi ki, belə acgözlərə, şöhrətpərəstlərə inanmaq lazım
deyil. Ona görə yüksək insanlıq keyfiyyətləri hər bir adamda
ağlı, kamalı, zəkası ilə ölçülməli, hər bir şəxsin insanlıq sifət
lərinə malik olub-olmaması onun başqa adamlara münasi
bətində özünü göstərməlidir. Əqli fəaliyyətdən məhrum olan
insanları ancaq heyvanlarla müqayisə etmək mümkündür.
Yüksək idrak qabiliyyəti, kamil insan ağlının qüvvəsi ilə
ancaq cəmiyyətdəki cəhaləti aradan aparmaq olar.
Şair yaşadığı cəmiyyətdə feodal imtiyazlar, əsl-nəcabət
lər, xüsusi vəzifələr və mövqelər əleyhinə çıxaraq, bildirirdi

ki. insanlar qabiliyyət və bacarıqlarına görə qiymətləndiril
məlidirlər. Halbuki, ədalətsiz ictimai quruluşda qeyri-bəra
bərlik hökm sürür, biri digərindən asılı vəziyyətə düşür.
«Tərkibi-bənd»in müəllifi, eyni zamanda, bu bərabər
sizliyin bir səbəbini də taledə, Allah «qismətində», Tanrı
«kərəmində», dünyanın yaradılışmda görürdü. Şair yarada
na müraciət edərək, «Tərkibi-bənd»inin 10-cu bəndində həvatdakı bu bərabərsizliyin səbəblərini, belə «insaf və mürüvvət»mi olar - deyə soruşur, dözülməz çətin yaşam şərtlə
rinə istehzalı biçimdə etirazını bildirirdi. Əsərin bəzi bəndlə
rində şair «bütün işləri-gücləri ikiüzlülük və ziyankarlıqdan»
ibarət olan, gecə-gündüz məsciddə təsbeh çevirərək sədəqə
gözləyən üləmaları, «təqlid ilə səccadənişin olmuş», «sözləri
yalan» mürşidləri lağa qoyur, bir dirhəmdən ötrü dəlidivanə olan və «başı çıxmadığı şeylərdən dəm vuran cahil»
bir sufinin daxili aləmini açıb biabır edir.
Dermiş: «Bana keşfoldu rumuzat-ı hakikat».
Vallahi yalandır sözü, billahi yalandır.
Kendinden irağ ol, düşüp ardına yorıdma,
Ol bihaberin gittiği yol zann ü gümandır.
Ey talib-i tahkik eğer var ise derkin,
Guşet hu sözü kim, haber-i bahaberandır.
- sözləri ilə şair belələrinə inanmamağa, onlardan uzaq ol
mağa təhrik edirdi.
Ruhi Bağdadlı yaşadığı quruluşdakı hərcmərcliyin, əda
lətsizliyin hökm sürdüyü, hər şeyin alınıb-satıldığı bir za
manda bütün aləmə lənət oxumaqla yetinir. Başqa çıxış yolu
tapa bilmir. Şair «Tərkibi-bənd»inin 15-ci bəndini Üsulinin
(1538-ci ildə ölmüşdür) «Yuf» (təəssüf, yazıq, boş yerə, əbəs,
havayı, məhv, yox olma, həlak) rədifli şerinə nəzirə biçi
mində yazaraq, sanki bütün dünyaya üsyan edir:
Yuf harına dehrin, gül ü gülzarına hem yuf!
Ağyarına yuf, yar-ı cefakarına hem yuf!
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A rif ki, ola müdbir ü nadan ola mukbil,
İkbaline y u f alemin idbarına hem yuf!
Çarh-ı feleğin sa ’dine vü nahsine lanet,
Kevkeblerinin sabit ü seyyarına hem yüf!..
Ruhi hələ 14-cü bəndin bir beytində:
Alemde ki, kamil çeke gam, zevk ede cahil,
Yerden göğe dek y u f bana, ger demez isem yuf!
- deyə haqsızlıqları lənətləməkdə özünü haqlı sayırdı, əks
təqdirdə özünü də lənətlənmiş sayacağını bəyan edirdi.
Bağdadlı Ruhinin bu əsərini tam təhlil etmək, burada
qaldırılan məsələlərin hamısından bəhs etmək fikrində ol
madığımızdan, ümumi biçimdə bunu deməliyik ki, «Tərkibi-bənd» müəllifinin yaşadığı dövrü, bu dövrün hakim ənə
nələrini, quruluşun daxili ziddiyyətlərini açıb göstərmək,
şairin dünyagörüşünü, çevrənin hadisələrinə münasibətini
səciyyələndirmək baxımından çox önəmli satirik bir əsərdir.
Bir qədər mübaliğəli görünsə də, bolqarıstanlı türk alimi Ri
za Mollofun aşağıdakı fikirləri də bunu təsdiq etməkdədir:
«Ruhinin «Tərkibi-bənd»i ortaçağ cahan ədəbiyyatında
mislinə çox az təsadüf edilən humanist, damğalayıcı və üs
yankar bir qiymətə malikdir. Bu əsər zamanının bütün nizamsızlıqları və haqsızlıqları içində ümidsiz və kədərli bir
hala gələn bir vicdanın fışqırtısı, həyatdan artıq heç bir
ümid gözləməyən və hər şeyə asi gözü ilə baxıb, bu dünyanı
da, axirəti də inkar edəcək üsyankar olan bir ruhun ifadəsi
dir...» [17, 39-40].
Ruhiyə xas olan bu özəllikləri, onun üsyankar, «inqi
labçı», «damğalayıcı» bir sənətkar olmasını rus türkoloqu
Y.İ.Maştakova da təsdiq edir [33, 144-162]. «Tərkibi-bənd»
özündən sonra bir sıra şairlərin diqqətini çəkmiş, İbrahim
Çövri (7-1654), Mustafa Fəhim (1627- 1648), Ziya Paşa
(1825-1880), müəllim Naci (1850-1893) və başqa tanınmış
sənətkarlar ona nəzirələr yazmışlar.
Meydan-ı suhanda yoğiken sen gibi bir er,
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Bir şair-i Rum oldu sana şimdi beraber.
- deyən böyük şair Ziya Paşa «söz meydanında» onun kimi
güclü bir sənətkarla bərabər olması ilə fəxr edirdi. Ruhi
Bağdadlmın böyük sənətkarlığını ona yazdığı nəzirə ilə və
yuxanda söylədiyi fikrilə bir daha təsdiq edirdi.
Araşdırmaçı Tələt Halmanm söylədiyi kimi, Ruhinin
dünən, yəni XVI yüzildə söylədikləri dörd yüz il sonra, yəni
bu gün cahil mollalar, rəzil riyakarlar, yaramaz siyasətçilər,
bərbad başçılar, iman dəllalları üçün də doğrudur...
Ruhi Bağdadlı Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir şair
dir. Özəlliklə də M.Füzuli və onun oğlu Fəzli ilə bağlı şerlər
müəllifidir [ətraflı bilgi almaq üçün bax: 59].
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XVII - XVIII YÜZİLLİKLƏRDƏ
ƏDƏBİYYAT
Osmanlı dövlətinin tarixində XVII yüzillik çox qarm a
qarışıq bir dövr kimi səciyyələndirilir. İmperatorluğun başı
na zəif hökmdarların keçməsi, saray intriqaları, ordudakı
başıpozuqluq, dövlət xəzinəsinin getdikcə iflasa uğraması,
tayfa qırğınları, ölkənin bəzi yerlərində qiyamların, özəlliklə
də Cəlalilər üsyanının baş verməsi və başqa bu kimi məsələ
lər XVII əsrin ən mühüm olaylarındandı. Saraydaxili anar
xiya və çəkişmələrin genişlənib yayılması, imperatorluğa
daxil olan bəzi ölkələrin baş qaldırması, güclənməkdə olan
Avropa dövlətləri ilə aparılan fasiləsiz savaşlar getdikcə im
peratorluğun təməlinə zərbə vururdu. Türkiyə durğunluq
dövrünə qədəm qoymuşdu.
Bütün bunlara baxmayaraq, ölkədə elm, ədəbiyyat və
sənət öz inkişafını uğurla davam etdirirdi. Yeni güclü alim
lər, səyyahlar və memarlar nəsli yetişmişdi. Milli musiqinin
inkişafında Mustafa İtri Əfəndi kimi musiqiçi-bəstəkarların
böyük xidməti vardı. Miniatür sənət sahəsində öncəki ənə
nələr davam etməkdəydi. Rəngli kaşı, daş və ağac üzərində
oyma sənəti, xalçaçılıq, toxuculuq, metal əşyaların hazırlan
ması dekorativ-tətbiqi sənətinin yüksək gəlişmiş sahələri
sayılırdı.
Memarlıq özünün ən yüksək zirvəsinə hələ XVI yüzil
likdə dünyaca tanınmış Memar Sinanın sayəsində çatmışdı.
Bu böyük türk memarının yolunu davam etdirənlər şərəflə
onun adma layiq olmağa çalışırdılar. Onun davamçıları içə
risində Məhmədağa (1540-1620) öz yaratdığı sənət abidələri
ilə yüksəkdə dururdu. Onun inşa elədiyi «Yaşıl Cami» əsl
sənət nümunəsidir. Ölkədə iri memarlıq ansamblları yaradı
lırdı.
Coğrafiya elmi sahəsində iki nəhəng şəxsiyyətin əsərləri
dünya şöhrəti qazandı. Hacı Xəlifə adı ilə daha çox tanınan.
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vaxud da Katib Çələbi kimi məşhur olan Mustafa ibn Ab
dulla (1609-1657) ensiklopedik biliyə sahib çox böyük alim
olaraq tanınır. Onun qələmindən coğrafiyaya, iqtisadiyyata,
tibbə, astronomiyaya, dənizçiliyə, tarixə, fəlsəfəyə, hüquqa,
ədəbiyyata aid 30-dan artıq kitab çıxmışdır.
Avropa elminə ilk pəncərə açan, dövrünü qabaqlayan
bu gözüaçıq alim ərəbcə və farscadan başqa Qərbi Avropa
qaynaqlarından faydalanmaqdan ötrü fransız və latın dillə
rini də öyrənmişdi. Onun «Kəşf əz-zunun an əsami əl-kütub
və əl-fünun» («Kitab və fənn adlarında zənnlərin açılması»)
biblioqrafiya lüğətində 10 min müəllifin özü və 15 minə ya
xın əsərinin mövzusu haqqında məlumat verilir. Ərəb dilin
də olan bu kitabı alim 20 ilə tamalayıbdır. Türkcə yazdığı,
böyük tarixi və mədəni əhəmiyyəti olan «Cahannüma»
(Dünyanı göstərən və ya dünyanın güzgüsü), «Fəzləkə»
(«Müxtəsər məzmun») əsərlərində Azərbaycanın şəhərləri
haqqında da bilgi verilir. Alimin bu və digər qiymətli əsərlə
ri hələ o zamanlar fransız, latın, ingilis, italyan, alman və
digər dillərə tərcümə olunmuş və onlardan geniş biçimdə
istifadə edilmişdir. Onun təmiz, aydın türkcə yazdığı bir sıra
əsərləri həm də XVTI əsr divan nəsrinin ən gözəl nümunələ
rindən sayılır.
Ünlü səyahətnaməçi Övliya Çələbi (1611-1682) bütün
dünyada məşhurdur. Onun 40 ildən artıq gəzdiyi yerləri sıralasaq, görərik ki, səyyah Anadolunu başdan-başa dolaş
mış, Misir, Fələstin, Suriya, Həbəşistan, Sudan, Balkan öl
kələri, habelə Almaniya, Polşa, Avstriya, Hollandiya, Da
nimarka, İsveç, Fransa, Macarıstan, Ukrayna, Moldova,
Krım, Qafqaz, Ural, Volqa boyu, Zaqafqaziya və s. yerləri
gəzmişdir. On cilddən ibarət «Səyahatnamə»si başqa dillər
də də çap olunmuşdur.
Bu dövrdə tarix elmi sahəsində daha çox tərəqqi hiss
olunur. Pəçəvi Əfəndi (1574-1649), Koçi Bəy (XVII), Naima (1655-1716), Yirmisəkiz Məhməd Çələbi (7-1732) kimi
tarixçi alimlər yetişir və bunların hər biri ölkənin tarixşünas
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lıq elminə öz töhfəsini vermişdir.
XVII yüzilliyi bir sıra ədəbi janrların cilalandığı əsr ki
mi də qəbul etmək olar. Haqqında danışacığımız həmin
janrlar bu yüzilliukdə daha da gəlişmiş, yeni keyfiyyətlər
kəsb etmişdir.
XVII yüzillikdə Türkiyənin divan ədəbiyyatının nümay
əndələri öncəki əsrlərdə olduğu kimi, əsasən, qəzəllə, məs
nəvi ilə kifayətlənmədilər, digər ədəbi janr və şəkilləri də in
kişaf etdirməli oldular. Bu dövrdə məsnəvi və qəzəllə yanaşı
qəsidəçilik və rübaiçilik Ömər Nəfinin və Əzmizadə Haləti
nin (1570-1631) sayəsində öz yüksək zirvəsinə çatmışdır.
Müdərris, müxtəlif vilayətlərdə qazı vəzifələrində uzun
müddət çalışan Mustafa Əzmizadə Haləti məşhur alim və
şair kimi də ad çıxarmışdı. Onun rübai sahəsindəki fəaliyyə
ti hətta Əhməd Nədimin bir qəsidəsində «Haləti övcirübaidə uçar anka kimi», yəni Haləti rübainin yüksək göylə
rində simurğ quşu kimi uçmaqdadır fikri yer almışdır.
Esrarım dil zaman zaman söyler imiş,
Hengame-i gamda dastan söyler imiş,
Aşk ehli olub da mihnet-i hicrana
Ben sabrederim diyen yalan söyler imiş.
- deyən Halətinin şerlərində ümidsizlik, bədbinlik, müəllim
və alimliyindən gələn əxlaqi öyüdlər vermək kimi görüşləri
başlıca yer tutur. Onun 800-dən artıq rübaisi olduğunu ya
zırlar. Türkiyə ədəbiyyatında türkcə rübainin ən böyük us
tası hesab olur.
Şair Nəfinin də xeyli rübaisi vardır. Ancaq onun 183
rübaisindən cəmi 12-si türkcədir. Qalanların hamısı fars di
lindədir.
XVI
yüzillikdən etibarən divan poeziyasında keyfiy
yətcə dəyişikliklər hiss olunmağa başlayır. Zaman keçdikcə
şerin quruluşunda fərqlər özünü göstərir. Onun məzmununa
milli yaşam tərzi daxil olmağa, yerli ünsürlər, gələnəklər,
milli sənət və mədəniyyət düşüncələri daha çox əks olunma
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ğa başlayır. Xalq ifadə və deyimlərinə önəm vermək tə
şəbbüsləri edilir. Divan ədəbiyyatı aşıq yaradıcılığına güclü
təsir göstərdiyi kimi, özü də istər-istəməz ondan yararlan
maq zorunda qalır.
Qəzəl janrının Baqidən sonra Şeyxülislam Yəhya Əfən
di. Mustafa Çələbi Naili, Nəşati (7-1624) kimi böyük ustala
rı yetişdi. Nəşati ilə Naili eyni zamanda Türkiyə poeziyasın
da «Səbki-hindi» (Hind tərzi) adlanan şer üslubunu tətbiq
edən sənətkarlar kimi tanınırlar. Onların poeziyasında daxi
li məna gözəlliyinə, anlam dərinliyinə önəm verilir. XVIII
əsrdə Şeyx Qalib bu tərzin ən böyük şairi kimi şöhrətlənir.
«Səbki-hindi» üslubunda yazan şairlər təsəvvüfə daha çox
meyl etdiklərindən əsərlərinin dili çətin anlaşılırdı. Onlarda
rəmzi mənalara meyl güclü idi. Türkiyə ədəbiyyatında onları
simvolizmin ilk sənətkarları saymaq olar.
Şeyxülislam Yəhya (1552-1644) qəzəl janrının Baqidən
sonra ən böyük ustası sayılır. İstanbulda anadan olmuşdur.
Atasının yolunu davam etdirərək, eynilə onun kimi mədrə
sələrdə müəllim, sonra isə Hələbdə, Şamda, Misirdə, Bursada, İstanbul qazdıqlarında işləmiş, Anadolu və Rumeli qazəsgərliklərində çalışmış və üç dəfə də Şeyxxülislam kimi
fəaliyyət göstəmişdir. Uzun ömür sürməsinə baxmayaraq,
bircə divan qoyub getmişdir. Divanın doxsan beş faizinə
qədərini qəzəllər (340 qəzəli var) təşkil edir. Qəzəllərinin ək
səriyyəti beş beytdən ibarətdir.
Əsərlərini İstanbul dialektində yazan Ş.Yəhyanın dili
nisbətən sadədir. Şerləri dərin lirizmi və incəliyi ilə seçilir.
Qəzəllərindən bir örnək:
Sun sagarı saki, bana mestane desünler,
Uslanmadı gitti gör o divane desünler.
Peymanesini her kişi doldurmada bunda,
Şimden geri bu meclise meyhane desünler.
Dil hanesini yık, koma taş üstüne bir taş,
Sen yap onu, eller ona virane desünler.
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Gönlünde senin gayri siva sureti ney ler,
Layık mı bu kim, Kabeye puthane desünler.
Yahyanın olup sözleri hep sırr-ı muhabbet,
Yaran işitüp söyleme yabane desünler.
Mustafa Çələbi Naili (1610-1666) XIX əsr şairi adaşı
Naili ilə qarışdırılmasın deyə «Nailiyi-qədim» olaraq da tə
qdim olunur. Naili də əsasən qəzəl şairi kimi tanınır. «Divan»mdakı şerlərinin əksəriyyəti qəzəllərdən ibarət olsa da,
qəsidələri (29), nətləri (10) və başqa şerləri də vardır. Qəzəl
lərinin (390) 245-i beş beytdən meydana gətirilmişdir. Naili
üslub baxımından poeziyada yeni bir cığır açan şairdir. O,
«Səbki-hindi» yeni şer tərzini Türkiyə ədəbiyyatına gətirən
ilk şairlərdəndir.
Nailinin şerlərində məna dərin, təxəyyül geniş, düşüncə
incə və zərifdir. Daxili aləmin təsviri - insanın sevinc və kə
dəri, ümid və ümidsizlikləri onun əsərlərinin başlıca özəllik
ləridir. Onun lirikasında dərin kədər mövcuddur. Bu kədər
müəyyən qədər fərdi yaşam və hisslərin ifadəsi kimi özünü
büruzə versə də, sosial və bəşəri səciyyəsi ilə də seçilir, feo
dal dünyasına, zəmanənin ədalətsizliklərinə qarşı ifadə for
ması olaraq da oxucunu düşündürür.
Şair Naili divan ədəbiyyatında həm də şərqi tərzinin ilk
yaradıcılarındandır. Onun divanında 11 şərqi vardır. Kiçik
bir şərqisini örnək veririk:
Ada benzer nifak etmiş
Bizimle yar söyleşmez.
Lebiyle ittifak etmiş,
Bizimle yar söyleşmez.
Olup hışm ile gülgün-puş,
Bir iki sagar etmiş nuş,
Be-kef şemş'ır ü leb hamuş,
Bizimle yar söyleşmez.

Düşersin payine tenha,
Edersın ah u vaveyla,
Ne çare ey gönül amma,
Bizimle yar söyleşmez.
Təəssüf ki, Nailinin əsərlərinin dili bir qədər ağırdır.
Fəhim (1627-1648), Şeyxülislam Bəhayi (1601-1653),
İbrahim Cövri (7-1654), Əbdülbaqi Vəcdi (7-1661), Məhməd
İsməti (7-1665), Nədimi-qədim (7-1670) də bu dövrün ta
nınmış qəzəl şairləri idilər.
Ayrı-ayn məsnəvilərdə klassik ənənəvi Şərq mövzula
rından kənara çıxma, yeni, həm də yerli mövzulara önəm
vermə halı ön plana keçir. Bu da sənətkarların həyata
müdaxiləsi ilə səciyyələnir. Həyata yeni gözlə, yeni ictimai,
əxlaqi, mənəvi, tarixi bir baxışla baxmağa yönəldir. Bu ba
xımdan Mahmad Nargisinin (1592-1635) mənsur «Xəmsə»si
özəlliklə seçilir. Nərgisinin «Xəmsə»si təkcə nəsrlə yazılmış
yeganə xəmsə olması ilə fərqlənmirdi. O, eyni zamanda, yu
xarıda da qeyd etdiyimiz kimi mövzularına görə də seçilirdi.
Onun «Xəmsə»sindəki məsnəvilərin mövzusu məhz ilk dəfə
müəllifinin özü tərəfindən qələmə alınırdı.
«Xəmsə»nin məsnəvilərindən biri «Nihalistan» (iidanlıq)
adlanır. Bu əsər Nərgisinin «nihal» adlandırdığı 5 hissəyə
bölünür. Hər hissədə beş hekayə olmaqla 25 hekayə toplu
sudur. Hekayələr toplusu aşağıdakı mövzuları ehtiva edir: 1)
Mərdlik, nəcibliklə bağlı olanlar; 2) Sevgi hekayələri; 3)
Öyüd-nəsihət, ibrətverici; 4) Qonaqpərvərlik; 5) Yaxşılıq və
tövbə etməklə əlaqədar hekayələr.
Növ iz,udа Ətayinin (1583-1635) «Xəmsəasindəki po
emaların mövzuları də yeniydi. Doğrudur bəzi araşdırıcılar
N.Ətayinin «Xəmsə»sində Nizami Gəncəvinin «Sirlər xəzi
nəsi» ilə «Yeddi gözəl» və Əbdürrəhman Caminin «Sübhət
ül-əbrar» (Möminlərin təsbehi) əsərlərinin təsirlərini axtar
salar da, ancaq bu, heç də onları təqlid eləməsini təsdiqləmir.
Ətayinin məsnəvilərinin mövzuları da orijinal idi. Onun
«Xəmsəasinə aşağıdakı əsərlər daxildir: «Söhbət ül-ebkar»
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(deyilməmiş sözler, bakirə söhbət), «Nəfxət ül-əzhar» (çiçək
lərin qoxusu), «Hilyət ül-əfkar» (fikirlərin bəzəyi, cövhəri),
«Aləmnüma» (Dünyaya baxış), «Həft xan» (Yeddi süfrə).
Elə bu əsərlərin adlarından da görünür ki, müəllif klas
sik məsnəvi mövzu və süjetlərindən uzaqlaşmağa çalışmış,
yerli özəllikləri ön plana çəkmişdir. «Aləmnüma» məsnəvi
sindən başqa, Növizadə Ətayi digər poemalarında məhəlli,
yerli yaşamı, çağının xüsusiyyətlərini müxtəlif hekayələr bi
çimində təsvir və nəql edir.
Düzdür, hələ də öz «Leyli və Məcnun»u ilə Qafzadə F a 
izi, «Yusif və Züleyxa»sı ilə Rüfəti, «Xosrov və Şirin»ilə Faseh Əhməd Dədə ənənəvi məsnəvi mövzularında yazmaqda
davam eləsələr də, bunlar həm az idi, həm da artıq elə də
rəğbət qazanmırdılar. Məsnəvi sahəsində artıq türklər ger
çəkdən də dəyərli əsərlər meydana gətirirdilər, tapdanmış
cığırla getmək istəmirdilər. Yerli süjetlərdə məsnəvilər ya
ratmağa üstünlük verirdilər. Növizadə Ətayi, Qənizadə N a
diri, Məhməd Nərgisi kimi məsnəviçilər özləri də açıq surət
də daha köhnə yolla getməyin gərəksiz olduğunu anlayır və
bu fikirlərini dilə gətirirdilər. «Şahnamə» məsnəvisinin
müəllifi Q.Nadiri (1572-1626) yazırdı ki, türklər qəzəl və qə
sidə sahəsində artıq Şərq ədəbiyyatında irəliyə çıxıblar, indi
də məsnəvi sahəsində birinciliyə nail olmalıdırlar.
Növizadə Ətayi isə bu məsələni bir qədər başqa cür izah
edirdi. Şair «Söhbət ül-əbkar» əsərində anlamsız ehtirasları
üzündən bir-birlərilə savaşan və bununla də xalqı olmazan
fəlakətlərə sürükləyən padşah və sərkərdələrin «qəhrəman
lıqlarının» təsviri ilə uğraşmaqdansa, başqa gərəkli məsələ
lərdən yazmağı daha önəmli sayırdı. Şair şüurlu surətdə əski
məsnəvi mövzularında yazmağı artıq iş sayaraq, tamam ye
ni, məhəlli süjetləri qələmə almağı gərəkli saymışdır.
Zəngin və romantik təsvir etmə qüdrətinə, səlis üsluba,
güclü bədii təsvir vasitələrinə malik olan Növizadə Ətayi
təkcə məsnəvi sahəsində yenilik etməklə qalmamış, o, eyni
zamanda, Türkiyə ədəbiyyatında mənzum hekayə janrının
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ən yaxşı örnəklərini ortaya qoymuşdur.
Onun məsnəviləri süjetinə, dilinə, işlənmə dərəcəsinə,
bədii romantik üslubuna görə müasirlərinkindən keyfiyyətcə
çox üstündür. Yerli yaşam tərzindən qələmə aldığı canlı
səhnələr maraq doğurur. Şair öz yaradıcılıq axtarışlarını bu
hekayələrdə əks etdirilməklə məsnəvini təqlidçilikdən qur
tardı, ədəbi təsirlərdən uzaqlaşdırmağa çalışdı.
N.Ətayinin məsnəvilərində, özəlliklə də «Həft xan»da
heyranedici təbiət təsvirləri var. Yazın gəlişi ilə bağlı tor
pağın canlanması, dan qızaranda və gün batarkən səmanın
əsrarəngiz əlvanlığı və s. gözəl mənzərələr şair qəlbinin lirik
incəliklərilə sanki rəsm edilmişdir. Ümumiyyətlə, N.Ətayi
sələflərinə hörmətlə yanaşmaqla birlikdə, kor-koranə bi
çimdə təqlid yolu seçməmiş, çağın tələbinə uymuş, öz fərdi
yaradıcılıq üslubu ilə fərqli yol tutmuşdur.
Yeni tipli məsnəvilər yaradan sənətkarlardan biri də
Əlaaddin Sabitdir (1650-1712). Ə.Sabit həm də görkəmli li
rik şerlər ustasıdır. O, Bosniyanın Uziçə qəsəbəsində ana
dan olmuşdur. Təhsilini başa vurduqdan sonra bir müddət
öz doğma yurdunda, Konyada, Diyarbəkirdə və Hələbdə
qazı vəzifələrində çalışmışdır. Şair 5 sentyabr 1712-ci ildə
çox sevdiyi və təsiri altında qaldığı Yusif Nabi ilə eyni ildə
4-5 ay fərqlə İstambulda ölmüşdür.
Sabitin lirikası da çağdaşlarından xeyli dərəcədə seçilir
di. Poeziyasında həddindən artıq atalar sözləri, xalq deyim
ləri, hikmətli ifadələri ustalıqla işlədən şair cinaslardan da
geniş istifadə edirdi. Şair Y.Nabi onun bu özəlliyini hətta bu
cür nəzərə çarpdırırdı:
Darb-i mesel iradına bu asırda Nabi,
Kimse olamaz Sabit EJendiye reside.
Ə.Sabit xalq danışıq dilindən yararlanmağı da çox xoş
layırdı. Ən böyük özəlliklərindən biri də orijinal, yerli kolo
ritdən yararlanmasıydı. O, təqlid etməyi sevməz, milli məi
şət xüsusiyyətlərini əsərlərində qabarıq biçimdə uğurla təsvir
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etməyin ustasıydı. Çağının kiçik məişət səhnələri onun
orucluq mərasimi - ramazanla bağlı yazdığı qəsidələrində
canlı şəkildə əks olunmuşdur. Sabitin yaradıcılığında satira
və yumora meyl etməsi, məzhəkəli səhnəciklərin təsviri də
geniş yer tutur. Şair vaizlərin riyakarlığını, dərvişlərin cahil
liyini, üləmaların mühafizəkarlığım ifşa edir.
Əlaəddin Sabitin məsnəviləri çox maraqlı mövzulara
həsr olunmuşdur. «Dərənamə» və «Bərbərnamə» kiçik məs
nəvilərində hiyləgər və kələkbazların, onların toruna düşən,
tez aldanan sadədil, zəif iradəli adamların tənqidi verilmiş
dir.
Sabitin «Zəfərnamə» məsnəvisində Krım xanı Səlim
Gəraym ruslara qarşı apardığı uğurlu mübarizəsi və onun
Macarıstana hərbi yürüşü, «Ədhəm və Hüma» poemasında
isə kasıb susatan ilə şah qızı arasındakı sevgi macərası və bu
bədbəxt gəncin öz ümidsiz hisslərinin qurbanına çevrilməsi
məsələləri öz əksini tapmışdır.
Yerli məişət mövzularından, milli gələnəklərdən bəhs
edən yeni tipli məsnəvilərin sayı sonralar daha da çoxalır.
Məhməd Bəliğ (7-1759) «Kəfşgərnamə» (Çəkməçi haqqında
kitab), «Hammamnamə», «Bərbərnamə», «Hayyatname»
(Dərzilər haqqında əsər), Əndərunlu Fazil (7-1810) «Dəftə
ri-eşq», «Hubanname» (Gözəllər haqqında kitab), «Zənənnamə» (Qadınlar haqqında kitab), Keçəçizadə İzzət Molla
(1785-1829) «Gülşəni-eşq», «Möhnət-Kəşan» məsnəviləri ilə
bu mövzunu davam etdirmişlər.
Y.Nabı ilə Ş.Qalibin məsnəvi yaradıcılığından sonra
damşacağıq.
Türk divan ədəbiyyatı XVII yüizilkdə həm də qəsidə və
satirası ilə diqqəti cəlb edirdi. Bilindiyi kimi, qəzəl də, qəsi
də də klassik şer forması olaraq, ərəb ədəbiyyatında yaran
mış, sonra da Şərq poeziyasında geniş yayılmışdır. Əruz
vəzninin müxtəlif bəhrlərində meydana gətirilən qəsidənin
türk şairlərinin yaradıcılığında da özəl yeri vardır. M.Füzuli
qəsidə «meydanında» Qətran Təbrizi, Fələki Şirvani, Xaqa
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ni kimi sələflərinin yolunu şərəflə davam etdirmiş, bu janrı
daha da inkişaf etdirmişdir.
Türkiyə ədəbiyyatında da qəsidənin xüsusi bir yeri var
dır. Bu ədəbi janrın Əhməd Paşa, H.Həmdi, Cəm Sultan
(1459-1495), İ.Nəcati, C.Çələbi, M.Heyrəti, Zati, Baqi,
B.Ruhi, Məhməd Səbri (7-1646), Hüseyn Əli (7-1648), Fazil
Əndərunlu (1759-1810) kimi yaradıcıları olmuşdur. Ancaq
qəsidə ədəbi bir janr kimi Türkiyə ədəbiyyatında öz yüksək
zirvəsinə məşhur şair Ömər Nəfinin sayəsində yüksəlmişdir.
Ö.Nəfi həm də orta çağlar Türkiyə ədəbiyyatında böyük
satira ustası olaraq məşhurdur.
Orta çağlarda yaranan satirik əsərləri Azərbaycan ədə
biyyatında olduğu kimi, Türkiyə ədəbiyyatında da Aacv
(hiciv) adlandırırlar. Bunlara bəzən hicviyyə də deyirlər.
Çağdaş Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında da bu müxtəlif cür
işlədilir: hiciv (hicviyye), mizah (məzah, müzəh), gülməcə,
güldürü, yergi, taşlama, satire, həzəl (həzliyat), şəthiyə (şəthiyat) və s. Yəni kəskin satirik əsərlərə əsasən «hiciv», «ye
rgi» və yumoristik, məzəli əsərlərə də «mizah», «gülməcə»,
«güldürü» deyirlər. Orta çağ satiraları öz formasına görə
müxtəlif janr və şəkillərdə yaradılmışdır: qəzəl, qəsidə, tərkibi-bənd, tərci-bənd, qitə, rubai və s. Flə satirik əsərlər
vardır ki, nəsrlə-lətifə, məktub yaxud da qarışıq halda, yəni
həm nəsr, həm də nəzmlə meydana gətirilmişdir. Mənsur və
qarışıq tərzdə yaradılmış satirik əsərlərin sayı az idi. Yuxa
rıda Zatinin bu tipli əsərlərinin olduğunu yazmışıq.
Orta əsr satirik əsərləri başlıca olaraq mənzum biçimdə
yaranmışdır. Bunları mövzusuna və ideyasına görə formal
olaraq iki qrupa bölmək olar: birincisi, şəxsiqərəzlik baxı
mından yazılmış açıq-saçıq sözlərin, ifadələrin işlənildiyi,
ayrı-ayrı şəxsləri pis vəziyyətdə qoyan və fərdi mahiyyət da
şıyan həcvlər; digəri isə təkcə müxtəlif şəxslərin nöqsanlarım,
eyiblərini tənqid etməklə yelinməyib az-çox dövrün ictimai
məsələlərini əhatə edən əsərlər. Ömər Nəfinin, Osmanzadə
Təibin (1660-1724), Tiflinin (7-1659), Əmrinin (7-1575),
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Məntiqinin (1594-1635), Sürurinin (7-1814) və başqa şairlə
rin çoxlu həcvləri məhz birinci qrupa daxil olan əsərlərdəndir.
Söyüş və qaba sözlərdən, ifadələrdən istifadə etmədən
dövrün ictimai qüsurlarını - dövlət üsul-idarəsindəki nöq
sanları, hökumət məmurlarının acgözlüyünü, şəhər hakimlə
rinin, qazıların rüşvətxorluğunu kəskin tənqid edən həcvlər
də az deyildir. Aşıq Paşanın «Hekayə», Şeyxinin «Xərnamə», Rəvaninin «Şəhrəngiz», Ruhinin «Tərkibi-bənd», Veysinin (1561-1628) «Nəsihəti-İstanbul», həbelə N əf inin və
digərlərinin bir sıra əsərləri məhz belələrindəndir.
Zəmanəsinin bütün çirkinliklərinə qarşı bir ittihamnamə kimi səslənən Sünbülzadə Vəhbinin (1719-1809) aşağıda
kı şer parçası təkcə ortaçağ satirasının gözəl bir örnəyi kimi
tərifəlayiqdir:
Biçare sana müftüne mansup mı verirler,
Serraf ile kavl etmiyecek ahz u ataya.
Hep rüşvet ile eylediler de vlet i be rbat,
Bak şu ulemaya, vükelaya, vüzeraya...
Belə əsərləri məhz ikinci qrupa daxil edirik.
«Satira əsri» adlanan XVII yüzilliyin ən böyük qəsidə və
həcv ustası Ömər N əf i sayılır.
Ömər Nəf'i (1572-1635)
Türkiyənin divan ədəbiyyatında həcv və qəsidə sahəsin
də ən böyük şair kimi məşhur olan Ömər Nəfinin doğum
tarixini 1572 və 1582-ci il kimi göstərsələr də, birinci tarix
daha məqsədəuyğun sayılır. N əf i Ərzurumun qırx kilometr
quzey-şərqində yerləşən Həsənqala qəzasında dünyaya gə
libdir. Onun atası Məhməd bəy şair olub və bir müddət
Krım xanının nədimi işləyibdir. Babası Mirzə Əli bəy əslən
Azərbaycan türklərindəndir.
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Ömər Nəfi təhsilini Həsənqalada və Ərzrumda almış,
ərəbcə və farscanı da dərindən öyrənmişdi. Gənc yaşlarında
şer yazmağa başlayan N əfi ilk əsərlərini «zərərli, zərərə aid
olan» anlamını verən «Dari» təxəllüsü ilə yazmışdır. Ünlü
tarixçi və şair Gəlibolulu Əli Ərzrumda maliyyə işləri üzrə
məsul vəzifədə çalışarkən tələbələrindən Ömərin istedadlı
gənc bir şair olduğunu görüb, ona «Nəfi» təxəllüsünü verir
və bundan sonra Ömər şerlərini bu təxəllüslə yazmağa baş
layır.
İstanbula gəldikdən sonra Nəfi burada müxtəlif vəzifə
lərdə işləmişdir. O, Divani-humayunda mədən işləri üzrə
katib vəzifəsində çalışmağa başlayır və həm də böyük vəzifə
sahiblərinə mədhiyyələr yazır. Özü də şerlər yazan sultan IV
Mahmud onun şerlərindən xoşlanırdı və tez-tez onu yanına
çağırtdırıb şerlərini dinləyərdi. Bu münasibətlə hətta rəvay
ətlər də yayılmışdı. Guya bir dəfə sultan onu sarayına çağır
tdırıb bir qəsidə oxumasını istəyir. N əfi qoynundan bir
kağız çıxarıb, sonralar çox məşhur olan bir qəsidəsini oxuy
ur. Şeri həddindən artıq bəyənən Sultan IV Murad qəsidəni
bir daha təkrar oxumasım tələb etdikdə, N əfi kağızın ağ
olduğunu və qəsidəni bədahətən söylədiyini bəyan edir. Sul
tan şairin ağzını qiymətli daş-qaşla doldurmalarını əmr edir.
Lakin öncədən sürətli yazan katiblər onun bu qəsidəsini ya
zıya köçürə bilirlər.
Qəsidə ilə yanaşı Ömər Nəfi həcvlər yazmağı da xoş
layırdı. Dövrünün məşhur şəxsiyyətlərinə qəsidələr həsr edib
təriflədiyi kimi, xoşlamadıqlarını da həcvləri ilə satira atəşi
nə tutmaqdan xüsusi zövq alırdı. Elə buna görə də, dilini və
qələmini saxlaya bilmədiyi üçün dəfələrlə işdən çıxarılmışdı.
Vəzifəsi dəyişdirilirdi. Yenə belə bir rəvayət var: yağışlı,
şimşəyin çaxdığı bir gündə Sultan IV Murad atasının Beşikdaşdakı sarayında, əshabələrinin arasında Nəfinin «Sihami-qəza» (Qəzanın, taleyin oxları) satirik şerlər toplusunu
oxuyurmuş. Təsadüfən onların olduğu yerə yaxın ildırım
düşür. Bundan qəzəblənən sultan toplunu cırıb tullayır. Şair
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N əf ini vəzifəsindən çıxartdırıb Ədirnəyə sürgün etdirir və
bir daha həcv yazmamasını tapşırır. Dövrün şairlərindən
İbrahim Vəhbi həmin olayı belə qələmə almışdır:
Gökden nazire indi Siham-ı Kaza 'sına
N ef’i diliyle uğradı Наккт belasına.
Ömər N əf i Sultan Murada yazdığı qəsidələrlə onun qə
zəbini soyutmuş və nəhayət bağışlanaraq yenə də İstanbula
qayıda bilmişdi. İstanbulda vergilər idarəsində mühasib və
zifəsində işləmişdir.
Sultan IV Murada bir daha həcv yazmayacağına and
içib söz vermişdisə də, ancaq sözünün üstündə dura bilmədi.
Yenə də həcvlər yazmaqda davam etdi. Buna görə də 27
yanvar 1635-ci ildə Babi-alinin odunluğunda kəməndlə
boğdurularaq, cəsədi dənizə atılmışdır.
N əf idən öncə şair Fiqani 1531-ci ildə, N əf inin
öldürüldüyü ildə isə Məntiqi edam edilmişdir.
Ömər Nəfinin edam olunmasına hansı həcvinin səbəb
olması məsələsi də mübahisəlidir. Bəziləri Sultan Muradın
özünü, bəziləri baş vəzir Bayram Paşanı həcv etdiyinə görə,
bəziləri də, ümumiyyətlə tövbəsinə əməl etmədiyinə görə
öldürüldüyü fikrini irəli sürürlər. Ancaq faktiki olaraq, sul
tan onun qətlinə fərman vermiş, din böyüklərindən fitva
alınaraq öldürülmüşdür.
Ömər Nəfinin türkcə və farsca divanından başqa, bir
də həcvlər toplusu vardır. O divan ədəbiyyatında, əslində
bir-birinə zidd olan mədhiyyə və satiranın ən böyük şairi
hesab olunur. Onun türkcə divanında biri nət olmaqla 60
qəsidəsi, 122 qəzəli, 12 rübaisi, habelə qitə və beytlər to
planmışdır. Farsca divanında qəsidə (16) və qəzəl (21) azdır,
171 rübaisi vardır. «Sihami-qəza»dakı əsərləri də ya qəsidə,
ya tərkibi-bənd, yaxud da qitə biçimində qələmə alınmışdır.
Qəsidələri. Türkiyə ədəbiyyatında ən böyük qəsidəçi,
dediyimiz kimi, Ömər N əfi hesab edilir. Nəfidən çox qəsi

dəsi olan şairlər, məsələn, 400 qəsidəsi olan Zati, 84 qəsidəsi
olan Əndərunlu Fazil belə onun mərtəbəsinə qalxa bilmə
mişlər. Nəfi qəsidəçilikdə ərəb şairi, bu janrın ustası Mütənnəbinin və İran şairlərindən Ənvəri ilə Ürfınin təsirinə
məruz qalsa da, Füzuli ona daha yaxm olubdur.
Nəfinin qəsidələri də, Fizulidə olduğu kimi, əsasən nətlərdən, mədhiyyələrdən, fəxriyyələrdən ibarətdir. Bunların
əksəryyəti dövrünün hökmdarlarına - sultanlarına, baş na
zir və başqa nüfüzlu din və dövlət xadimlərinə, tanınmış şəx
siyyətlərə həsr edilmişdir. Onun Məhəmməd peyğəmbərə,
Şərqin böyük sənətkarı Mövlana Cəlaləddin Rumiyə
(C.Rumiyə biri türkcə, dördü də farsca olmaqla beş qəsidə
yazmışdır) həsr etdiyi qəsidələri də diqqəti çəkməkdədir.
Hər iki şair qəsidələrini dövrlərinin ayrı-ayrı şəxslərinə
yazsalar da, burada, eyni zamanda, həyatın başqa sahələri
nə də nəzər salır, təkcə bir nəfərin təsviri və tərifi ilə işi bit
miş hesab eləmirlər. Füzulinin də, Nəfinin də qəsidələrində
təbiət təsvirlərinə, həyatın canlı və cansız aləminin bədii ifa
dəsinə geniş yer verilmişdir.
Nəfinin qəsidələrinin bəzilərində, xüsusilə, bu qəsidələ
rin nəsib və yaxud da təşbib adlanan hissələrində həyatın və
ümumiyyətlə təbiətin müxtəlif tərəflərinin təsviri Füzulisayaq o qədər qüclü, cəzb və cəlbedicidir ki, sanki insan bunları
oxumur, gözü ilə görür, şüuru ilə duyur və hiss edir. Təsvir
olunmuş gülün bihuşedici ətirli rayihəsini ciyərlərinə çəkir,
quşların çiviltisini, cücülərin və milçəklərin vızıltısını, bül
büllərin xoş nəğməsini, suların musiqili şırıltısını, atın kiş
nərtisini eşidir, heyvanların necə nəfəs aldığını hiss eləyir.
Sultan Muradın «Badi-səba» adlı atı üçün şairin yazdığı qə
sidə ilə əlaqədar professor Ə.Qaraxanın söylədiyi aşağıdakı
fikri ilə razılaşmamaq qeyri-mümkündür. O yazır ki, klassik
ədəbiyyatımızda atı onun qədər gözəl təsvir edən və at mə
həbbətini tayı-bərabəri olmayan bu fəsahətlə canlandıran
sənətkar, demək olar ki, yox kimidir [62, 29]. Şair bu atın
sürətli qaçışını quş uçuşundan da yüksək hesab eləyir. Qa371

370

Türkiyə ədəbiyyatı tarixi

Aydın Abi Aydın

çarkən qaldırdığı tozu tufanla müqayisə edir. Sanki nurdan
qanad açaraq uçan bu at bir göz qırpımında xeyli uzun bir
məsafəni başa vurur.
N əf i də Füzuli və Baqi kimi təbiətin müəyyən parçasını
təsvir eləyən qəsidələrindən birinə ad vermişdir. Onun «Bahariyə dər mədhi-Şeyxülislam Məhməd Əfəndi» (Şeyxülis
lam Məhməd əfəndinin mədhinə dair bahariyyə) qəsidəsini
nəzərdə tuturuq. «Bahar gəldi. Yenə bağ-bağçaya yaşıl
örtük döşəndi. Güllərin sultanı yenə gülzarın taxtını şərəf
ləndirdi. Badi-səba gülzara erişdi. İsanın nəfəsi kimi çiçəklə
ri və ağacları diriltdi...» [63, 134] deyə başlayan və daha an
laşıqlı olmasını nəzərə alaraq nəsrlə verdiyimiz bu qəsidəsi
başdan sonadək məhz belə bədii, şairanə təsvirlərlə süslən
mişdir.
Baharın təsviri verilmiş digər bir qəsidəsi də sultan IV
Murada ithaf etdiyi əsərdir (Sultan Murada N əfinin bir ne
çə qəsidəsi həsr olunmuşdur). Burada da baharın gəlişi, gül
lərin açılması, aləmin cənnətə dönməsi, sərv boylu, qönçə
ağızlı gözəllərin bəzənməsi, eyş və işrət zamanının gəldiyi,
aşiq və məşuqların sevincinin yerə-göyə sığmamasının təsvi
ri verilir. Lakin bu qəsidənin ən qiymətli cəhəti onun yeni
bir tərzdə, orijinal bir formada yazılmasmdadır. Şair bu qə
sidəsini Füzulinin məşhur müsəmmətli «Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı?» qəzəlinin formasında qələ
mə almışdır. Yəni N əf inin bu qəsidəsi də Füzulinin qəzəlin
də olduğu kimi daxili qafıyələnmə sisteminə malikdir. Şəkli
cəhətdən yeni tipli bu qəsidənin oynaq bir vəzndə meydana
gətirilməsi həm də N əf inin ustalığına dəlalət eləyən və jan
rın şəkli xüsusiyyətlərinə yenilik gətirən bir hal kimi qiymət
ləndirilməlidir:
Əsdi nəsimi-növbahar, açıldı güllar sübhdam,
Açsın bizim da könlümüz, saqi, nıadad, sun cami-Cam!
Erdi yena ordi-behişt, oldu hava əmbərsirişt,
Aləm behişt, əndər behişt, hər güşə bir haği-Iram.
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Gü! dövri, eyş-əyyamulır, zövqü safa həngamıdır,
Aşiqlərin bayramıdır, bu mövsümi-fərxündədəm.
Dönüşün yenə peymanalər, olsun tahi xümxanalər,
Rəqs eyləsin mastonələr, mütriblər etdikcə niğəm.
Nəfinin bu formanı niyə məhz Füzulidən aldığını söy
ləyirik. Nəfi qəsidəsini Nəsiminin müsəmmətli şerləri şək
lində də yaza bilərdi. Ancaq yazmamışdır. Əgər yazsaydı,
deməli müsəmmətin qafıyələnmə sistemi Füzulidə olduğu
kimi 8 (bütöv misrada 16) hecalı deyil, 7 hecalı (misrada 14)
olardı. Ancaq Nəfi səkkizlik şəklinə üstünlük vermişdir.
Bundan başqa bildiyimizə görə Füzulinin özü də qəsidələrin
də yenilik etməyi xoşlamışdır. O da Sultan Süleyman Qanu
niyə təqdim etdiyi mədhiyyəsini tərkibi-bənd şəklində və
həm də hər bəndin beytlərinin sayım müxtəlif miqdarda ya
ratmışdır. «Tərci-bənd dər həqqi-Ayas paşa» adlı qəsidəsi
də adından göründüyü kimi şəkilcə klassik formadan fərqli
dir. Bu yeniliyin özü də hər halda Nəfinin diqqətini yəqin ki,
cəlb eləmişdir. N əfi də ustadı kimi qəsidəsində yenilik etmə
yə təşəbbüs etmiş və formaca gözəl bir əsər ortaya çıxarmış
dır.
Osmanlı dövlətinin Bağdad şəhərində oturan valisi Ay
az paşaya Füzulinin bir neçə qəsidəsi həsr edilmişdir. Bu
qəsidələrdə İraqi-ərəbin bəzi yaşayış məntəqələrinin və o
cümlədən, Bağdadın təsvirinə də xeyli yer ayrılmışdır. Füzu
li Bağdadı rövnəq tapmış, ədalətdən işıqlanmış, gözəl havası,
səfabəxş çəmənləri ilə birlikdə vəsf edir. Ayaz paşanın
«xidmətləri» sayəsində buranın ürəkaçan bir yerə çevrilmə
sindən söz açır. Füzulinin bir qəsidəsi də «Qəsidə dər tövsifiBağdad və mədhi-sultan Süleyman» (Bağdadın tanıdılması
və Sultan Süleymanın mədhi haqqında qəsidə) adlanır. Şair
N əfi də «Dər tərifı-şəhri Ədirnə ba mədhi-Sultan Əhməd»
(Ədirnə şəhərinin tərifi və Sultan Əhmədin mədhi) adlı qə
sidəsində eynilə bu yolla gedərək, Ədirnə şəhərinin cənnət
dən də gözəl olduğunu söyləyir:
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Cənnəti görmüş bir adam var isə gəlsin desin,
Tərhi-onun dəxi böylə dilkəşü rənamıdır?
Güllərində varmı böylə rəngü buyi-dilfirib,
Ya nəsimi-sübhi böylə büstanpiramıdır?
Bir dirəxti-sərfirazı varmı baği-cənnəlin?
Yoxsa, ancaq vaizin mədh etdiyi tubamıdır?..
Qəsidədə Ədirnəni tərifləyib göylərə qaldıran şair, bun
ların hamısını Sultan Əhmədin sayeyi-mərhəməti ilə bağ
layır.
N əfi qəzəl və qəsidələrində şerə, sənətə böyük əhə
miyyət verir. N əf inin «süxən» və «sözüm» rədifli qəsidələri
bu cəhətdən diqqəti cəlb etməkdədir. O da Füzuli kimi
sözün qiymətini yüksəldir, sözü «bənzərini dünyanın görmə
diyi bir inci»yə oxşadır. Türk şairinə görə söz «aləmə əbədi
həyat feyzi» verir. Sözün qədrini ancaq onu anlayanlar bi
lərlər. «Qələm təbimin təzə dilli bir tərcümanıdır». Qələm
könül xəzinəsinə gözətçi olmuş bir əjdahadır, söz isə o xəzi
nənin qoruyucusunun gecələr yanan qəndili-çırağıdır. Şair
xəyalım bir gül bağçasına, könlünü cəh-cəh vuran bülbülə,
şerlərini isə həmin bağçanın lətafətli şırıltılı suyuna bənzədir
və s.
Füzulinin «qələm» rədifli qəsidəsində belə bir yer vardır:
Xücəstə Xizirdir abi-həyat içmək üçün,
Zaman-zaman zülümatə qılır güzar qələm.
Şair burada qələmin mürəkkəb qabına girib-çıxmasını
Xızrm (Xıdır peyğəmbərin) abi-həyat, yəni dirilk suyu iç
mək üçün zaman-zaman zülmətə baş vurmasına oxşatmışdır.
Eyni fikri, lakin bir qədər başqa şəkildə N əf inin «sözüm»
rədifli qəsidəsində görürük. Nəfinin qəsidəsindəki beytdə
deyilir:
Bir şəbistandır dəvatım xamə zəngi xadimi,
Ol şəbistanın ərusi-dilistanıdır sözüm.
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Şair N əfi mürəkkəb qabını bir yataq otağına, qələmini
həmin otağın zənci xidmətçisinə, sözünü isə o otağın könül
ovlayan gəlininə bənzədir. Güclü məcaz yaratmaq qabiliyyə
tinə malik olan hər iki şair mürəkkəbin rənginin qaralığını
bildirmək üçün onu müxtəlif şeylə müqayisə eləsələr də, yenə
də qara mənasını verməkdədir. Bu, Füzulidə «zülmət»,
Nəf idə isə «şəbistan»dır.
Şair N əf idə öyünmək, qürurlanmaq, özünü yüksək
tutmaq halları güclüdür. Bu hal qəsidələrində özünü daha
qüvvətli büruzə verir. Şairin yuxarıda adlarını çəkdiyimiz
«süxən» və «sözüm» rədifli qəsidələrindən başqa Sultan
Əhmədə və Sultan Murada yazdığı qəsidələrində və habelə
«Fəxriyyə»sində öyünmə hallan olduqca güclü şəkildə əksini
tapmışdır. «Fəxriyyə»sində oxuyuruq:
Bənəm ol Nəf 'iyi-rovşəndilü saf i-gövhər,
Feyz alır cami-səfa məşrəbi-bibakimdən.
Asiman himnıət umar kövkəbeyi-təbinıdən,
Oqli-kül dərs oxur əndişeyi-dərrakimdən.
... Kəbeyi-məniyə bir yoldan ilətdi bəni kim,
Qüdsiyan sürmə çəkər gərdi-rəhi-pakimdən.
A ləmi-məniyəm azadə qəza hökmündə
Kimsə rəncidə deyil gərdişi-əflakimdən.
... Bən ölürsəm yenə aşüftə olur xəlqi-cəhan,
Hüsni-1ə 'biri-zəhani çəməni-xakimdən.
Göründüyü kimi, şair başda öz adını da çəkərək, qürur
la deyir ki, mən o ürəyi təmiz və işıqlı N əf iyəm, səfa qədəhi
məndən feyz alır. Mənim şairliyimin ehtişamından (uldu
zundan) asiman yardım istəyər. Bütün ağıllar mənim tə
fəkkürümdən dərs alır. Mən məna aləmiyəm, ürfan dəniziy
əm, sahillərim incilərlə doludur. Hətta mən ölsəm belə, tor
pağımın üzərində bitən çəmənin dilindəki gözəl ifadələrdən
də cahan xalqı cuşa gələr.
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N əfi qəsidələrinin birində Sultana müraciət eləyərək
deyir ki, sən mənə qəsidə yazmağı təklif eləyirsən, mən də
elə bir əsər meydana gətirəcəyəm ki, şairlər bir yerə toplan
salar da, yenə nəzirə deyə bilməyəcəklər («ki nəzirə deyəməz
bir yerə gəlsə şüarə»). O, hətta bəzi şerlərində «oldu nazük
süxənim Möhtəşəmü Ürfıdən» deyə bu iki İran şairindən
yuxarıda durduğunu lovğalığla bildirir. Belə misalların
sayını artırmaq da olar.
Bir sözlə Nəfidə özunüboyənmə, özünü başqalarından
üstün tutma halı daha qüvvətlidir. Türk şairi özünü təriflə
məyə həddindən artıq meyllidir. Bu hal xüsusilə onun qəsi
dələrinə xasdır. Bəlkə də Türkiyə ədəbiyyatında özünü Nəfi
kimi qürurlu tutan, əsərləri ilə, yazmaq bacarığı ilə, ilhamı
və istedadı ilə qürrələnən ikinci şairə rast gəlmək olmaz.
Əlbəttə, belə qürurlanmalar, öyünmələr orta əsrlərdə
az-çox tanınan əksər şairlərin yaradıcılıq manerasından, tə
biətindən doğurdu. Belə hallara, eyni zamanda, şərq ədə
biyyatlarının orta əsrlər qoluna xas olan bir xüsusiyyət kimi
baxılmalıdır. Lakin Nəfinin yazıları mübaliğəli, coşğun və
sərt görünür. Həm də N əfi qüvvətli satiralar müəllifi ol
duğundan onun öyünmələri də bəzən həddini aşır, lazımi

ölçülərdən kənara çıxır. Əyilməzlik, özünə inam, özündən
razı qalmaq hissləri onda güclü olduğundan bir sıra şerlə
rində özünü Şərqin bəzi şairlərindən yüksək tutmağa gətirib
çıxarmışdır. Heç nədən çəkinmədən «Xaqaniyəm bən, Möh
təşəm yanımdä sərhəngi-həşəm» - deyən N əfi özünü Azər
baycanın böyük şairi Xəqaniyə tay tutur, İran şairi Möhtəşəmi-Kaşanini isə yanında xidmət eləyən polkovnikə bənzə
dir. Yaxud, özünü şairlər padşahı adlandıran N əfi deyir:
«mən şer yazmağa başlayandan bəri Hafiz susmuşdur»,
«şerdə mənimlə tay ola biləcək kimsə yoxdur» və s. Nəfinin
qəsidələrinin də öz gözəlliyi, öz ehtişamı vardı. Onun qəsidə
ləri öz mənalılığı, dərin mündəricəsi ilə, gözəl forması və
şəkli ilə fərqlənmiş, müasirlərini heyran qoymuş, xələfləri
üçün isə örnək olmuşdur.
Nəfinin qəsidələri türk divan ədəbiyatının yetkin, cila
lanmış nümunələridir. Burada onun qüdrətli bir şair, ustad
sənət sahibi olduğu açıq surətdə özünü göstərir. Şair türk
dilinin müxtəlif bədii vasitə və çalarlarmdan bacarıqla isti
fadə etməklə rəngarəng həyat lövhələri, gözəl təbiət təsvirlə
ri yaratmışdır. Təəssüf ki, bir sıra qəsidələrinin dili ərəb və
fars söz və ifadələri ilə doludur.
Qəzəlləri. Ömər N əfi, eyni zamanda, incə lirik qəzəl
şairi idi. Onun qəzəllərində zərif duyğular, insan gözəlliyi
tərənnüm olunur. Qəsidələrindəki mənzərə lirikası artıq ye
rini qəzəllərində romantik məhəbbət motivlərinə, zərif hiss
lərin tərənnümünə verir. Onun sevgisi də Füzulidə olduğu
kimi həyatın bütün zövqlərini, nəşələrini əvəz eləyir.
Nəfi lirikasındakı kədər və şikayətlərin başlıca mənbə
yini, eyni zamanda, Füzuli təsvirində görmək əslində düzgün
olar. Bu təsir onların ideya yaxınlığından, mövzu və məz
mun uyğunluğundan irəli gəlir. Əgər onların «mana»,
«yazmışlar», «bilir» rədifli qəzəllərini və digər şerlərini nə
zərdən keçirsək bunu açıq görərik.
Bu şerləri nəzərdən keçirməmişdən qabaq, deyək ki, nəzirənin olması üçün heç də hər iki əsərin (yəni orijinalla ona
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N əfi Sultan Əhmədə yazdığı qəsidədə də sultana mü
raciətlə deyir ki, əgər şairlər olmasaydı qədimdən bu yana
dünyaya gəlib-gedən padşahları kim tanıyardı? Sultan
Süleymanın adını yaşadan Baqinin «abi-həyata» bənzəyən
şeridir. O, Azərbaycan şairi Əfzələddin Xaqani Şirvani
(1126-1199), İran şairlərindən Salman Savəci (1309-1376),
Möhtəşəmi-Kaşani (7-1558), Məhəmməd peyğəmbərin özü
nə mədhiyyələr və düşmənlərinə isə həcvlər yazan ərəb şairi
Həssan bin Sabit (563-680) kimi bir sıra qəsidəçi şairlərin
adlarını yad etdikdən sonra yenə də özünü lovğalıqla ən gö
zəl şer yazan bir şair kimi təqdim edir:
Hasili, şimdi bənəm nadireyi-sənci-aləm,
Edər iqrar bunu kamil olan izani.
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yazılmış nəzirənin) misra və ya beytlərinin eyni miqdarda
olmasının əhəmiyyəti yoxdıır və bu məcburi də deyildir. Nə
zirənin dəyəri onun orijinala nə dərəcədə yaxın olması və
nəzirənin bir şer kimi özünün keyfiyyəti ilə ölçülür. Bundan
başqa, hər bir şairin öz yaradıcılıq manerası, üsulu, öz se
vimli şer şəkli və forması olur. Bəzi şairlər qəzəlin bütün
növlərində yazmağı xoşladıqları halda, digərləri, tutaq ki,
ancaq qısa, bir başqaları isə uzun qəzəllər yazmağa daha
çox meyl edirlər. N əf i isə ən çox beş beytlık qəzəllər yaz
mağı xoşlayırdı. Yeri gəlmişkən N əf inin bir orijinal xüsu
siyyətini də elə buradaca qeyd etmək istəyirik. Onun bir sıra
qəzəllərində mətlə beytinin (bəzi hallarda isə bu beytin mis
ralarından birinin) məqtə beytində eynilə təki arlanmasından ibarət idi.
.
Bu şairlərin «bilir» rədifli şerlərini nəzərdən keçirsək,
görərik ki, Fizuli qəzəlindəki vüsal həsrətindən, ayrılıq dər
dindən, hicran qəmindən, eşq iztirablarından şikayət, sanki
Nəfinin şerində davam və inkişaf etdirilir. Burada məzmun
da, bədii ifadə motivləri də, forma və ahəng də tam uyğun
gəlir. Məsələn, Fizuli belə yazır:
Sorman ol mahilə halı-dilimi tanrı üçün,
Biləli onu özüm, bilməzəm allah bilir.
N əf i də eyni fikri belə davam etdirir:
Çəkdiyim dərdi nə həmxanə, nə həmrah bilir,
Aşiqəm hali-dili-zanmı allah bilir.
Belə yaxınlıqlar Ömər Nəfinin Fizuliyə forma, şəkil,
vəzn və qafıyəcə yaxın olan:
Göz ucuyla aşiqə gah lütf edər, gahi itab,
Bir sualə yer qomaz ol qəmzeyi-hazırcavab.
Şahi-eşqim, aləmi-məna, müsəlləmdir bana,
Sərnigun peymaneyi-Cəm, Taci-Ədhəmdir bana.
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Yazanlar peykərim dəstimdə bir peymane yazmışlar,
Görüb məsti-meyi-eşq olduğum, məstanə yazmışlar.
mətləli qəzəlləri üçün səciyyəvi bir hal olduğu halda, başqa
şerlərində də Füzuli ənənələrindən öyrəndiyini göstərmək
dədir. Nəfinin də lirikasında dövrün zülmündən, amansız
taledən şikayət motivləri üstünlük təşkil etməkdədir. Onun
şerlərində də şərab həyatdakı mənəvi əzablardan, məşuqə
nin iztirablarından xilas olmaq rəmzi kimi verilir, o da ayrı
lıq dərdindən qana dönmüş qəlbini «badə ilə mətlə i-ənvar»
eləyib ovundurmağı arzulayır. «Gül kimi cami-meyi əncüməni-əfruz eləmək» istəyir.
Nəfinin də bir sıra qəzəllərində başlıca yeri ayrılıq həs
rəti, hicran qəmi, eşq iztirabları tutur. O da məhəbbət alə
mində «aşiq kimi rüsvalığını» Məcnun hekayətindən («qisseyi-Məcnun»dan) şöhrətli sayır. O da sevgilisinin yolunda
«canü təmrini torpaq eləməyə hazırdır. Onun bir baxışma
min canı olsa belə fəda eləməkdən zövq alır. Sevgilisinin gö
zəl qamətini görmədiyi vaxtlar sanki qiyamət baş verir və i.a.
Kiprikləri sevgilisinin xəyalının saçlarına daraq çəkdikcə
ağlayan gözləri onun gözəl yanaqlarını xatırlayaraq gül
suyu saçır («Urunca şanə giysuyi-xəyali-yarə müjganim,
Gülabəfşan olur yadi-ruxiylə çeşmi-giryanım»). Belə bir
dərdi olan adam bir ah ilə bütün aləmi viran eləməyə hazır
dır:
Dərdim necə bir sinədə pinhan edərəm bən.
Bır ah ilə bu aləmi viran edərəm bən.
Bəzi qəzəllərində N əfi Fizuli qəzəllərindəki romantik
məhəbbət motivlərini, gözəlin bədii təsvirini orijinal şəkildə
inkişaf etdirmiş,bu məqsədlə üziinəməxsus təşbihlər işlətmiş,
parlaq müqayisələr aparnuşdır:
Çeşmi bəzmi-fitnə qurmuş, işvə almış cam ələ,
Badeyi-naz ilə etmiş qəmzəsin məsti-xərab.
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Ləbləri üzrə qubari-xətti-novxizi deyil.
Nafeyi-ahuyi-çeşmindərı dökülnıüş mişkinah.

Elmi var isə neçin tafsiri çıkmaz ortaya
Sair isə ya nedir olyave şiiri-pürgəzəf.
* * *

Çeşmi-məsti, tağ çəkmiş qəmzədən bir qəhrəman,
Əbruyi-mişkini, bir şəmşirdən xali qirab.
Yuxarıdakı qəzəldə Türkiyə şairinin Füzuli lirikasındakı şəkil, vəzn, qafiyə və ümumiyyətlə poetik qaydalardan
neçə istifadə elədiyi hələ bir yana qalsın. Gözəlin gözünün
fitnə məclisi qurması, işvəsinin əlinə piyalə-cam alması,
qəmzəsinin naz badəsi ilə məst olması, sərxoş gözlərinin ox
la silahlanmış bir qəhrəmanı xatırlaması və başqa bu kimi
bədii təsvir vasitələri N əf i qələminə xas olan orijinallığı ilə
seçilir. Bu cür sürətləri və təsvirləri Türkiyə şerinə Ömər
N əf i gətirmişdir desək, heç də səhv etmiş olmarıq.
Satiraları. Ömər Nəfinin satiraları çox kəskin və sərt idi.
O, haqsızlığa, ədalətsizliyə, yaltağlığa, ikiüzlülüyə dözə bil
mirdi. Ona görə də, şəxsiyyətindən asılı olmayaraq, xoşuna
gəlməyənləri satira atəşinə tuturdu. Satirik şair gah açıq,
gah da eyhamlarla dövrünün yaramaz vəzirlərini, dövlət
aparatının işçilərini amansız şəkildə tənqid edirdi. Təəssüf
ki, onun satiralarında kobud, ayıblı ifadələrlə, söyüşlərlə
dolu olan əsərləri az deyildi. Yuxarıda söylədiyimiz ikilik
onun satiralarında aydın şəkildə özünü göstərirdi. Şairin bi
rinci qrupa daxil etdiyimiz həcvlərinin bəzilərində ədəbdən
kənar söz və ifadələr, demək olar ki, yoxdur. Ö.Nəf i, sadəcə
olaraq, özünə sataşanlara ağır cavablar verir, yaxud da nöq
sanlı olanların mənfi xasiyyətlərini çəkinmədən üzlərinə söy
ləyir.
Fırsati, sen bu semti bilmezsin,
Eyleme gel bizimle уок у ere cenk.
Sana kaç kerre dedim, anlamadın,
Sözdə mazmun gərəkdir a pəzəvəng.
* * *

Ehli-elmim, şairim derse əgər ibni-Gani,
Hoş kabul etdik sözün isbat edərsə bihilaf
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Bana kafir demiş Müfti Əfəndi.
Tutalım ben diyem ona müsəlman,
Varıldıqda yarın ruzi-cezaya,
İkimiz də çıkarız onda yalan!..
Müxtəlif məzmunda olan bu həcvlərin hər birində
müəyyən bir şəxsin əleyhinə çıxan N əf i əvvəlki iki şerdə
dövrünün şairlərindən Fürsəti ilə Qənizadəni şer, sənət alə
mində öz yerini bilməyə, mənalı yazılar yazmağa çağırırsa,
üçüncüdə isə şairi «kafir» adlandıran Müfti Əfəndinin (Şey
xülislam Yəhya Əfəndinin) tənqidi verilmişdir. Bunların ək
sinə olaraq Nəfinin Gürcü Məhməd paşa, Baqi Əfəndi,
Bəhsi Əfəndi, Tahir Əfəndi, Növizadə Ətayi, Qafzadə (Qafoğlu) və başqaları haqqında yazdığı həcvlərdə isə ədəbdən
kənar söz və ifadələr işlədilmişdir.
Nəf i dövrünə, zəmanəsinə sığmayan bir şair idi. O,
tapdanmış cığırla yox, öz bildiyi yolla gedirdi. Həcvlərində
zülmə, haqsızlığa qarşı amansız olmuş, baş vəzirdən tutmuş,
mühitinin ayrı-ayrı müxtəlif şəxsiyyətlərini hədəfə götürmüş,
zahidlərlə, təriqətçilərlə sistematik mübarizə aparmışdır. Flə
buna görə də onun kəskin və öldürücü həcvlərindən qorxuya
düşənlər çıxış yolunu onu məhv etməkdə gördülər.
Nəfinin iki həcvi o dövrün sədri-əzəmi Gürcü Məhməd
Paşaya həsr edilmişdir. Bunlarda şair sədri-əzəmin bütün
nöqsanlarım bir-bir onun üzünə deyir, onu qəddar, zalım,
yalançı, lovğa, yaltaq, cahil kimi təsvir edir. Onun kimilərinin tutduğu vəzifəyə layiq olmadığını göstərir.
Vay ol de vlete kim ola mürebbisi anın,
Bir senin gibi deni, cehl-i mücəssəm, a köpek!
- deyə belələrinin hakimiyyət başında olmasını ölkənin pis
vəziyyətə düşməsinə səbəb olduğunu bildirirdi. Lakin yuxa
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rıda göstərdiyimiz kimi, burada da N əf inin həcvlərindəki
ikilik özünü göstərir. Şair xalqın başına bəla kəsilmiş müstə
bidləri tənqid atəşinə tutarkən qaba ifadələr də işlədir. Sədri-əzəmi «köpək», «eşşək» və s. adlandırır. «Gürcü Məhməd
paşa haqqında» adlı şerində «a köpək» ifadəsi hər beytin
axırında təkrar edilir, daha doğrusu, rədif kimi işlədilir.
Şair ölkədəki özbaşınalığı, hərcmərcliyi, sədri-əzəm
Gürcü Məhməd paşanın əməllərini tənqid etməklə bərabər,
onunla əlaqədar şəxsiqərəzliyini, düşmənçiliyini də bəyan
edir. «Gürcü Məhməd paşaya» adlı şerində həcvçiliyi
üzündən üç dəfə qovulmasına işarə edərək sədri-əzəmi gü
nahlandıran N əf i yazırdı:
Üçüncü defadır bu hak belasın vere melunun
Ki, yok yere beni azl etdi, olmuşken senahani.
Bu da şairi qəzəbləndirmiş, sədri-əzəmin nöqsanlarım
satira atəşinə tutarkən kobud ifadələr işlətməyə sövq etmiş
dir. Bununla belə, şair həqiqəti yazdığını, heç kəsdən qor
xmadığını və lazım gəlsə fələyi də həcv edəcəyni çəkinmədən
bildirir və nə üçün söyüş söydüyünü də aşağıdakı parçada
aydınlaşdırır:
Sen kaclar har da olurmu acaba dünyada?
Harsın, amma hari-dəccəl ilə tövəm, a köpek!
Kafirəm, gər səni həcv etdiyimə nadinı isəm,
Hak huzurunda ya səndən utanırsam, a köpek!
Itikadımca qaza eylədim inşaallah.
Hak bilir, yok yere ben kimseye söymem, a köpek!
Bən nə anəm ke zəbuni kəşəm əz çərxi-fələk,
Fələyi hicv edərəm, cövrini görsəm, a köpek!
Haşrədək sağ kalırsam da sana уətnıedərim,
Hak sözü söyləmədən hiç usanmam, a köpek!

tini, qüsurlarını, mənfi keyfiyyətlərini düz gözünün içinə
deyir. Ətrafında baş verən hadisələri, nöqsanları, çatışmay
an cəhətləri bir-bir sayır, bunlara öz acı, istehzalı şerləri ilə
cavab verir. Dövrünün sədri-əzəmləri Gürcü Məhməd paşa
və IV Sultan Muradın kürəkəni Bayram paşa, sarayın ma
liyyə işləri üzrə vəziri Əkməkçizadə Əhməd paşa, şəhər ha
kimi Bəhsi əfəndi, ölkədə müsəlmanların başçısı Şeyxülislam
Yəhya bəy və s. bu kimi müxtəlif vəzifə sahiblərinin daxili
aləmini açarkən qürurla dayanmış, mübarizə meydanından
qaçmamışdır. «Zülfüqari-həcv»ini işə salmış, qanunsuzluqları qəzəb və nifrətlə damğalamışdır.
Bu nə gərdiş, bu nə cünhüş, bu nə dövran olsun,
Böylə qalırsa fələk xak ilə yeksan olsun!
Xatiri-əhli-dili ol necə eylərsə xarab,
Təməlindən yıxılıb ol dəxi viran olsun!
deyə «Əkməkçizadə Əhməd paşa haqqında» şerindən
gətirdiyimiz bu beytlərdən sonra şair «zalimlərə başçılıq
edən» vəzir Əkməkçizadənin xalqı ədalətlə yola verə bilmə
diyi üçün padşahın vəziri olmasına təəssüf edir, belə yara
mazların xalqın başına ancaq bəla ola biləcəyini qətiyyətlə
göstərir.
AdiHi zalımi bir görmək ikən cürmi-azim,
Yek görür zalimi ol, bu necə izan olsun?
Cümlədən necə o sər dəftəri-ərbabi-sitənı
Ədi üçün xalqa vəkili-şəhi-dövran olsun?

Qorxaqlıq, çəkingənlik, gözü kölgəlilik, zəiflik kimi si
fətlər şair Nəfinin təbiətinə yaddır. Əksinə, o, hər kəsin
vəzifəsindən, tutduğu mövqedən asılı olmayaraq qəbahə

Biz yuxarıda dedik ki, Nəf i nöqsanını gördüyü hər han
sı bir adamı şəxsiyyətindən asılı olmayaraq həcvinə hədəf
edir. O, hətta yaxın dostlarını şairləri, qohumları belə tən
qid atəşinə tutmadan keçinə bilmirdi. Onun həcvləıindən
biri də öz doğma atasına həsr edilmişdir. Şair bu şerində gö
stərir ki, atam Krım xanına nədim olandan sonra onsuz da
ağır vəziyyətdə olan ailəmizin halı heç də yaxşılaşmadı, ək
sinə, «yoxsulluq bir bola» kəsildi başımıza. Biz ac və pərişan
halda yaşadığımız bir zamanda o, «boş və mənasız, təmtə-
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raqlı nitqini - xana inci və gövhər deyə satır», «mən burada
iztirab içərisində qovrulduğum» halda, o isə xanm qabağın
da «dəf çalaraq nəğmələri ilə» onu əyləndirir. N əf i bu həcvi
ilə «pədər deyil bu bəlayi-siyahdır başıma» - deyə atasının
tutduğu yolu pisləməklə qalmır, xanm acgözlüyünü, xəsisliy
ini də çox ustalıqla açıb göstərir.
N əf inin böyüklüyü də elə burasında idi ki, o, həm qəsi
dələrində, həm satirik şerlərində, həm də qəzəllərində istər
klassik türk poeziyasının, istərsə də böyük Azərbaycan şairi
Füzulinin ənənələrindən faydalandığı bir vaxtda da tabe və
ziyyətinə düşməmişdir. O, hansı mövqedən olursa-olsun,
yaradıcı sənətkar olduğunu nümayiş etdirmiş, ədəbi qüdrə
tini və yaradıcılıq simasını göstərməyi bacarmışdır. Həqiqə
tən də, Ömər Nəfı yaradıcılıq manerasına görə Türkiyə bədii
fikri tarixində öz dəst-xətti ilə seçilən, müstəqil və orijinal
estetik prinsiplərə malik olan ustad bir sənətkardır.

Orta əsrlər ədəbiyyatının ən böyük didaktik şairi olan
Yusuf Nabi 1642-ci ildə Urfada anadan olmuşdur. İndi
Şanlıurfa adlandırılan Urfa tarix, mədəniyyət və incəsənət
sahəsində də inkişaf etmiş şəhərlərdən idi. Onun atası alim
idi. Oğluna yaxşı təhsil verdirmişdi. Yusuf ərəb və fars dillə
rini də mükəmməl öyrənmişdi. Nabi 23 yaşında, yəni 1665ci ildə ölkənin paytaxtı İstanbula gəlir. Ancaq bir müddət
çətinliklərlə qarşılaşır, işsiz qalır. Bir təsadüf sonucunda
dövrünün tanınmış şəxslərindən olan vəzir Mustafa Paşa ilə
rastlaşır və onun divan əfəndisi, yəni onun bütün yazı işləri
ni idarə edən katibi vəzifəsində işləməyə başlayır. Bu vax
tdan etibarən Yusuf Nabinin yüksək vəzifə sahiblərilə və o
sıradan ölkə başçısı sultan ilə təmaslarda bulunur. Onlara
qəsidələr həsr edir. Sultanların müxtəlif tədbirlərində (ova
çıxanda, savaşlara qatılanda və s.) iştirak edir.

1671-ci ildə Sultan IV Məhmədin Polşaya yürüşündə iş
tirak edən Yusuf Nabi «Qəzanamə» və yaxud «FəthnameyiKameniçe» adlı bir mənsur əsər yazır. Sultanın çox xoşuna
gəldiyindən, hətta o, Nabini mükafatlandırır. Bu, həm də
Nabinin ilk əsərlərindəndi. Bundan sonra Nabinin vəziyyəti
lap yaxşılaşır və bir sıra tədbirlərdə də həvəslə iştirak edir.
1675-ci ildə Ədirnədə şahzadələrin (sultan IV Məhmə
din oğlanları Mustafa ilə Əhmədin - sonralar onlar II Mus
tafa və III Əhməd adı ilə taxta çıxıb sultanlıq ediblər) təntə
nəli kiçik toyunda iştirak edən şair Nabi bu ziyafətlə əlaqə
dar yazılmış surnamələrin ən yaxşılarından birini qələmə
alır. Surnamələr toy şənlikləri, qonaqlıq törənləri ilə bağlı
yazılan əsərlərdir. Nabinin bu əsəri məsnəvi biçimindədir.
Şair 15 gün çəkən bu əyləncələrdəki at yarışmalarından da
əsərinin sonunda söhbət açır.
Yusuf Nabi artıq çağının tanınmış şairləri arasında yax
şı mövqeyə sahib olur. Sultanın, onun qohum-əqrəbasının,
böyük vəzifə yiyələrinin uşaqlarının anadan olma, saray ti
kililərinin, çeşmə, hamam, sahil bağ evlərinin, digər abidələ
rin inşa edilmə tarixlərini, dünyadan köçənlərin ölüm tarix
lərini və s. qeyd edir, «maddeyi-tarix» qələmə alır.
Y.Nabi Həcc ziyarətinə getmək arzusunu da 1678-ci il
də yerinə yetirir. «Töhfət ül-hərəmeyn» (Müqəddəs yerlərin,
ziyarətgahların - Məkkə ilə Mədinənin armağanı) səyahət
naməsini də bu zaman yazır. Həccdən qayıtdıqdan sonra
Mustafa Paşanın kətxudası (işlərini idarə edən rəis) təyin
olunur. Ancaq burada çox işləmir, bədii yaradıcılığını da
vam etdirmək üçün öz xahişi ilə bu işdən çıxmalı olursa da,
paşa ilə dostluğunu və yaxınlığını davam etdirir. Mustafa
Paşanı haraya vəzifəyə göndərirlərsə, o da onunla oraya bə
rabər gedir, eyni zamanda, yaradıcılığını da davam etdirirdi.
Mustafa Paşa 1687-ci ildə öləndən sonra Y.Nabi ana
dan olduğu Urfaya yaxın Hələb şəhərinə qayıdır və öm
rünün 25 ilini burada yazıb-yaratmağa sərf edir. Şair gec də
olsa (artıq onun 45 yaşı vardı) burada evlənir. Hökumət tə-
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rəfindən ona verilən evdə, maaşını da almaqla rahat həyat
sürür. Nabi əsərlərinin əksəriyyətini burada yazmışdır.
Ömrünün sonlarına doğru, 1710-cu ildə Hələbdə vali iş
ləyən Baltaçı Məhməd Paşa baş vəzir (sədri-əzəm) vəzifəsinə
paytaxta gətirildikdə, o da artıq yaşlanmış Yusuf Nabini də
özü ilə gətirir. Dövrünün «Şeyxüş üş-şüəra»sı sayılan Nabi
İstanbulda çox yaxşı qarşılanır. O artıq bir ədəbi məktəbin
qurucusu sayılırdı. Əlaəddin Sabit (1650-1712), Seyyid
Vəhbi (7-1736), Osmanzadə Taib (1660-1724), Nahifi (16481738), Nədim kimi tanınmış şairlər belə onun İstanbula
dönüşündən çox məmnun qalmışdılar. Nabi İstanbulda
öncə Zərbxanada haqq-hesab işlərinə nəzarət məmuru, so
nra isə yazı işlərinin baş katibi vəzifələrində işləmişdir.
Yusuf Nabi 11 aprel 1712-ci ildə 70 yaşında İstanbulda
vəfat edir.
Bu başdan deyək ki, Y.Nabinin bəstəkarlığı da vardı. O,
öz şerlərinə musiqi bəstələmişdir.
Y.Nabinin tərcümələri də daxil olmaqla on əsəri mə
lumdur. Bunların altısı mənzum, dördü isə mənsur əsərlərdir.
Şairin həm türkcə, həm də farsca divanı vardır. Farsca «divançe»si sonralar çap olunarkən «Farsca divançe-i qazeliyat» adlansa da, burada 20 təxmisi də verilmişdir. Təxmislərdən üçü Saib Təbrizinin əsərlərinə yazılıbdır. Digərləri isə
C.Rumi, Hafiz Şirazi, Ə.Cami və başqalarına yazılanlardır.
Şairin ən böyük əsəri türkcə divanıdır. Onun burada
çoxlu qəzəlləri, qəsidələri, rübailəri, təxmisləri, qitələri, loğazları, müəmmaları toplanmışdır. Nabinin ədəbi irsi içəri
sində qəzəl özəl yer tutur. Şair özü də bu janra böyük önəm
verirdi. «Qəzəl» rədifli bir şerində o, bu janrın həm xarici,
həm də daxili anlam baxımından mükəmməl olmasını, anla
şıqlı bir dildə yazılmasını, hər cəhətdən qüsursuzluğunu di
ləyir və buna əməl etmələrini irəli sürürdü. Qəzəl elə olmalı
dır ki, hətta «daş ürəkli»lər ondan təsirlənsin. Qəzəlin bütün
söz və ifadələri şairin özününkü olmalıdır.
Biz Yusuf Nabinin şerlərini oxuduqda, onun hər hansı

bir təriqətin, dini-fəlsəfi cərəyanın təmsilçisi, hansısa bir
görüş və düşüncənin təbliğatçısı kimi qəbul edə bilmirik.
Həqiqətən də, Nabi dini-təsəvvüfi şair olaraq qarşımıza
çıxmır. Onun poeziyasında dövrün, həyatın müxtəlif sahələ
rinin təsviri fonunda didaktik-əxlaqi keyfiyyət daşıyan nəsihatamiz fikirlərilə insanları gerçəkliyə, gözəl olana bağla
maqdır.
Onun qəzəllərində də zamanın nəbzi vurur. Şair real
düşünməyi, gerçəklikləri qələmə almağı başlıca şərt sayırdı.
Sənətkar nə qədər gerçək həyatdan uzaqlaşmağa çalışsa da
bu mümkün deyildir.
İstər-istəməz həyat həqiqətlərinə nəzər salmağa məcbur
olur. Çünki, görən göz, düşünən beyin, səbrli, təmkinli
müşahidə qabiliyyəti mütləq surətdə zəmanədə olubbitənlərə münasibət göstərməyi tələb edir. Nabinin fikirləri
nə görə, artıq təvəkkül fəlsəfəsilə, Leyli və Məcnun əfsanələ
rinə inanmaqla yaşamaq qeyri-mümkündür. Bunlar da in
sana təsəlli vermir.
Bir devlet için çerha lemannadan usandık,
Bir vasl için ağycıra müdaradan usandık.
Ilicran çekerek zevk-i müfakatı unuttuk,
Mahmur olarak lczzct-i saiıbadan usandık.
Düşdük kali çoktan hevcs-i devlete amma,
O! daiye-i dağdağa fermadan usandık.
Dil yanda dahi desi ü yiribandan usanmaz,
Bir yar için ayğar ile ya vyadan usandık.
Nabi ile ol afetin ahvalini naklet
Efsane-i Mecnun ile Leyladan usandık.
Nabi yaradıcılığının gözəl tədqiqatçılarından olan pro
fessor Əbdülqadir Qaraxanın yazdıqlarına istinad eləsək,
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görərik ki, onun yaşadığı zamanda vəziyyəti görən, pisliklə
rin, zorakılıqların qarşısında özündə güc tapmayan, ancaq
haqqı, gerçəyi, yaxşını arzulayan ağlı başında olanların bir
çoxu ya təsəvvüfə, ya hikmətə, yaxud da bunlara bənzər
digər inanış və görüşlərə meyl etməyi sağlam yol hesab elə
mişlər. Beləcə daha sakit, soyuqqanlı, hətta bəzən laqeyd bir
dünyagörüşü, həyat anlayışı ilə özlərinə təsəlli verməyə və
bununla kifayətlənməyə cəhd edirdilər. Şair Nabi isə, çağı
nın narahat, qeyri-sabitliyi, hökumət idarəçiliyindən başla
yaraq müxtəlif məslək sahibləri arasında yayılan zülm, hiylə,
yalançılıq, rüşvət, mal-mülkə hədsiz rəğbət, riyakarlıq, hər
şeydə mənfəət güdmək kimi mənfi xüsusiyyətlərin cəmiyyəti
didib-parçalaması qarşısında, fikir və hikmətin qanadları
altında mənən də olsa, rahat və təlaş keçirmədən yaşamaq
daxili arzusu ilə dolu olan bir şəxsiyyətdir [65, 55-56].
Professor Ə.Qaraxan haqlıdır. Doğrudan da, çağın
haqsızlıqlarını görən, ağır yaşayış şəraiti qarşısında acizliyi
ni duyan bir çox şairlər həyat və cəmiyyətin gerçəkliklərini
təsvir və tərənnüm etməkdən çəkinərək, başlarını təsəvvüflə,
hikmətli ifadələr işlətməklə, əxlaq və tərbiyə məsələlərilə baş
qarışdırıb, sakit güzəran keçirməyi daha uyğun sayır, dəymə
mənə, dəyməyim sənə prinsipi ilə davranmağa üstünlük ve
rirdilər. Yusuf Nabi bu baxımdan həm sələflərindən, həm
də çağdaşlarından hədsiz dərəcədə fərqlənirdi.
Elə buna görə də Y.Nabi divan ədəbiyyatında ictima
iyyətçi bir şair kimi ad çıxarmışdır. Altı sultan dövründə ya
şayan şair, zəmanəsinin ictimai haqsızlıqlarına dözə bilmirdi.
Xalqının sosial yaşamına diqqət yetirir, sosial ədalət axta
rırdı. Onun yaradıcılığında ictimai ədalətsizlik, bərabərsizlik
öz geniş əksini tapmışdır. Şair, hətta böyük rütbəli şəxslərə
həsr elədiyi əsərlərində də ölkənin durumuna, camaatın ağır
vəziyyətinə toxunmalı olurdu. 1695-ci ildə dövlətin başına
keçən Sultan II Mustafa üçün yazdığı «Cülusiyyə qəsidəsi»ndə şair eyni zamanda burada xalqın vəziyyətinin ağır
lığını, insanların çətin dolanışığını da dilə gətirmişdir. Ölkə
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dəki qarmaqarışıqlığı, qeyri-sabitliyi, vilayətlərin bərbad
hala düşməyini qələmə almışdır.
İnsanlar bir tikə çörək qazanmaqdan ötrü vəzifə sahib
lərinə az qala yalvarmalı olurlar. Yaltaqlıq baş alıb gedir.
Nabi özü ilə bağlı bu məsələlərin şahidi olmuşdu. Şair hələ
son vəzifəsindən gedəndən sonra anlamışdı ki, insan
yüksəkdə, vəzifə başında olanda, onun ətrafında pərvanə
kimi dolananların sayı-hesabı olmur. Necə ki, vəzifədən ge
dir, sanki onu heç tanıyan yox imiş. Hamı ondan üz döndə
rir.
Yusuf Nabi humanist və mütəfəkkir bir sənətkardır. O,
lirik əsərlərində də, didaktik-əxlaqi mövzulu məsnəvilərində
də sosial, fəlsəfi məsələlərə daha çox önəm verir. O da «hind
tərzi»nin Türkiyə ədəbiyyatında böyük təmsilçilərindəndir.
Saib Təbrizinin (1601-1676) təsiri altında qalmasını da bu
nunla izah etmək lazımdır. Həmin çağlarda Saib Təbizinin
didaktik mövzuda yazdığı əsərləri bəzi şairlərlə birlikdə
Y.Nabinin də diqqətini cəlb edirdi. S.Təbrizinin əxlaqitərbiyəvi öyüd-nəsihətləri o zaman Türkiyədə geniş yayıla
raq sevilir və təqlid olunurdu. Nabinin yaradıcılığında da
öyüd vermək, nəsihətçilik, didaktik mövzular üstünlük təşkil
etməkdədir.
Nabinin həmin mövzuda qələmə aldığı məşhur «Xeyriyyeyi-Nabi» (Daha çox «Xeyriyyə» adı ilə tanınır) məsnə
visi bu baxımdan daha çox diqqəti çəkir. Əsər mənzum ola
raq yazılmışdır. 1701-ci ildə yeddi yaşlı oğlu Əbülxeyr
Məhməd Çələbinin adına yazdığı bu məsnəvidə şair
dövrünün bir sıra vacib problemlərini ortaya qoymuş, icti
mai həyatın eybəcərliklərini, tənzimat dövrü ədəbiyyatının
maarifçi demokrat şairlərindən olan ünlü Ziya Paşanın ifadəsincə desək:
Sanat ile eylemiştir ol pir,
Asrındakı hal-ı mülkü tasvir.
Zülm-i vüzerayi söylemiştir,
Hal-i fukarayı söylemiştir.
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XIX
yüzilliyin ortalarından tərcümə olunaraq, Avropa
beytində xalqın malını əlindən alıb sonra da təsəlli verməyi,
ölkələrində dəfələrlə nəşr edilən «Xeyriyyeyi-Nabi»də təkcə
balığı pullarından təmizləyib yağda qızartmağa bənzədən
«vəzirlərin zülmü» və «fəqirlərin halı» təsvir olunmur, bura
Yusuf Nabi, şerlərinin birində qış günü təsadüfən uğradığı
da şairin pedaqoji görüşləri daha geniş əksini tapmışdır.
həddindən artıq kasıb bir evin təsvirini verir. Bura evdən
Nabi əsərində Azərbaycan şairlərindən Nizaminin, Xaqani
daha çox şairə viranəni xatırladır. Evin tavanı xəlbir kimi
nin, Saib Təbrizinin adını hörmətlə çəkmişdir. Füzulinin
dəlik-deşik imiş. Gecələr ulduzların işığı bu deşiklərdən
adını əsərində çəkməsə də, onu Azərbaycan şairinə yad he
süzülüb evi işıqlandırırmış. Qar, yağış həmişə maneəsiz içə
sab eləmək olmaz. Onun yaradıcılığında Füzulinin lirik mə
riyə tökülürmüş və s. Şair bu evin vəziyyətini öz vəziyyəti ilə
həbbət şerlərinin təsiri az olsa da, ictimai-fəlsəfi əsərlərinin
müqayisə edərək, «bəxtim kimi qaranlıq», «gözlərim kimi
təsiri, «Xeyriyyeyi-Nabi»də olduğu kimi, inkar oluna bil
yaşla dolu, daxilim kimi viran qalmış bir ev» dedikdə bu
məz.
hala acıdığını, həddən ziyadə dəhşətə gəldiyini çox ustalıqla
Füzuli təsirinə Nabinin başqa əsərlərində də rast gəlmək
əlaqələndirmişdir.
mümkündür. «Şikayətnamə»dəki bəzi fikirlərin izlərini
Füzuli ilə Türkiyə şairi Nabinin ictimai görüşlərində bir
Türkiyə şairinin tanınmış əsərlərindən olan «Qəsideyiuyğunluq
sezilməkdədir. Bu tipoloji uyğunluğu görmək
əzliyə» (işdən çıxarılma haqqında qəsidə) adlı qəsidəsində
üçün
hər
iki
şairin yaşadıqları zəmanəyə, ictimai həyata və
görürük. Yusuf Nabi bu əsərində dövrün amansızlığını, cə
mühitə münasibətini gözdən keçirmək lazımdır. Bunların
miyyətdəki daxili çəkişmələri, insanların nankorluğunu qə
hər
ikisi Füzuli də, Nabi də ziddiyyətli bir dövrdə yaşayır
ləmə almışdır. Şair rəftar və münasibəti qışın sərt buz soy
dı.
Onların
yaşadıqları dövr elə bir dövr idi ki, bu dövrdə
uğundan da betər olan insanların fürsət düşkünü olduğunu
aralarındakı zaman fərqinə baxmayaraq, həm Füzulinin ya
Almır şimdi əvaidyerinə vəz’i-giran
şadığı İraqda, həm də Nabinin həyatını sürdürdüyü İstan
Verilir şimdi hədayəyə bədəl .sadə səlam.
bulda və Hələbdə leodal-ruhani ideologiyası hökm sürürdü.
Hər iki şair belə bir zamanda yaşadıqları cəmiyyətdə hökm
deyə hədiyyə verildikdə ancaq salam alanların daxili
sürən
hüquqi, maddi ədalətsizliyi və bərabərsizliyi yaxşıca
aləmini açıb biabır edir. Şair, eyni zamanda, əlavə eləyir ki,
anlayır,
həyat həqiqətlərini dərinliklə və bütün ziddiyyətləri
belələri yolda adama rast gəldikdə heç vaxt salam verməzlər.
ilə
dərk
etməyə
çalışırdılar.
İctimai həyatın təsvirinə meyl, ümumiyyətlə Nabinin
Bu ziddiyyətlər Füzulinin «Leyli və Məcnun», «Ənisülyaradıcılıq məramı idi. O, başqa əsərlərində də bu məsələyə
qəlb»
əsərlərində, qəsidə və qəzəllərində sultan və vəzirlərə,
toxunmadan keçməmişdir. Bu tipli əsərlərində şair təkcə
yüksək
rütbəli hökumət işçilərinə, ədalətsiz qanun çıxaran
haqsızlıqları, ədalətsizliyi təsvir etməklə qalmır, özünə qəhakim və qazılara münasibətində özünü açıq surətdə göstərir.
dərki türk ədəbiyyatında çox az işlənən xalqın vəziyyəti
İctimai
hadisələrdən, zəmanənin haqsızlığından, həyatın
problemi ilə maraqlanır və bu mövzuda yazdığı əsərlərdə
sərt
və
amansız
həqiqətlərindən söz açarkən incə lirik şerləri
tənqidlə təsvir yan-yanadır.
ilə tanınan bu qəlb şairinin - böyük Füzulinin kədərli nalə
lərinə şiddətli nifrət hissinin qarışdığının şahidi oluruq.
Xalqın əmvalm alıb sonra təsəlli vermək,
Bəs Yusuf Nabidə ictimai məsələlər öz əksini necə tapır?
Fülsi-mahiyi soyub yağda pişirmək kimidir.
Nabiyə görə dövlət aparatında, hökumət dairəsində işləyən
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şəxslərin hər şeydən əvvəl ağıllı, savadlı olması başlıca şərt
olmalıdır. Qəhrəmanlıq, igidlik, vuruşqan və döyüşkən ol
maqdansa birinci növbədə ağıl, düşüncə və bilik sahibi ol
maq vacibdir. Belə olarsa dövlət işi irəliləyər, ölkə tərəqqi
edər. Vəzifəli şəxsin ağılla, dərrakə ilə hərəkət eləməsi elə
məhz onun bacarıq və qəhrəmanlığına sübut olacaqdır.
«Elm ilə, əql ilədir şərti-sədarət» - deyən şair «Dövləti eylə
dilər böylə pərişan cühəla» misrası ilə də cahilliyə qarşı atəş
açırdı.
Nabi açıq-aşkar görür və hiss edirdi ki, dövlət qabiliyyətsiz idarə başçılarının bacarıqsızlığı üzündən dağılırdı.
Cəmiyyətdəki ədalətsizlik, hərcmərclik məhz belə başçıların
üzündən ortaya çıxırdı. Belə bir dövlətdə, belə bir cəmiyyət
də ölkənin başçısından tutmuş, ən xırda məmuruna qədər
hamı günahkardır. Bəzi qəsidələrində və «Xeyriyyeyi-Nabı»
əsərində bütün bu məsələlərə toxunan Türkiyə şairi:

heç allah qorxusu da yoxdur. Şair açıq şəkildə yazırdı ki,
«elin yox, əksəri bimazhəbü din»dir.
XVII
əsrdə baş verən bu hadisələr şairi narahat edirdi.
Şair, eyni zamanda, elə bilirdi ki, haqsızlıq, xalqa edilən
zülm, mərhəmətsizlik və s. mənfi hallar ancaq Osmanlı imperatorluğundadır və başqa Şərq ölkələrəində belə hallar
yoxdur. «Xeyriyyə»nin bəzi misralarında oxuyuruq:
Heç bir mülkə deyildir mahsus,
Bundadır cümlə bu taracü ləsüs.
Özbəkü hindü nasaravü əcəm
Biri mülkündə komaz gərdi-sitəm,
Həp bizim mülkdədir zülmi-şürur,
Eyləsin dəf xııda vəndi-qəyur.
Böylə-höylə edərək zülmü sitəm,
Dutdu yüz səmti-haraba aləm.

misraları ilə şəriət məhkəmələrindəki rüşvətxorluğu, haqqın,
ədalətin tapdandığını, xalqa olmazın zülm edildiyindən ya
nıb-yaxılır. Şair, eyni zamanda, göstərirdi ki, şəriət məhkə
mələrindəki qazıların əksəriyyəti öz dininə belə əməl etməyi
bacarmayan, imanı və inamı sağlam olmayan, islam dininin
qanun-qaydalarını dərindən bilməyən cahillərdir. Yeganə
məqsədləri var- dövlət toplamaqdır. Rüşvətlə dolanmaqdır.
Qazıların da, kətxudalarm da, yüksək vəzifəli dövlət
məmurlarının da qəlbində nəinki padşah və sultan qorxusu,

Nabi zəmanəsinin mənfi hallarını pislərkən daha kon
kret məsələlərə toxunmalı olur. Məsələn, o, hərbi vəzifəli
adamlara, rütbəli hərbçilərə torpağın verilməsindən söhbət
açır və bu torpaqların boş qaldığını və əldən-ələ keçdiyini
pisləməklə, baxımsızlıqdan məhv olduğunu da ürəkyanğısı
ilə nəzmə çəkirdi.
Şair, eyni zamanda, vəzifələrin pul ilə satılmasını da çox
pis bir hal kimi tənqid edir.
Şairə görə şəriətə lazımi əməl edilmədiyindən ölkə siyasi,
ictimai və iqtisadi sahələrdə tənəzzülə uğramışdır. Şəriətlə
dövlət möhkəm təməl üzərində qurulmalıdır, ancaq bu yolla
çıxılmaz vəziyyətdən yaxa qurtarmağın mümkünlüyü məsə
ləsini ortaya atırdı.
Nabi «Xeyriyyə»sində İstanbul və Hələbin geniş təsvi
rini, İstanbulun imperiyanın mərkəzi, beşiyi olduğunu,
onun gözəlliyini də məharətlə qələmə almışdır.
Nabi zəmanəsindəki sənətkarların şerlərini o qədər də
xoşlamaz, köhnə ənənələri davam etdirmələrini sevməz və
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Alıcı quş gibi lıükkami-zaman
Almaq istər nə eyüdür, nə yaman.
Eyləmiş çeşmi-şikar almağa baz
Bin eyüdən yey ona bir qammaz.
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şerə yenilik gətirməməkdə günahlandırırdı. O, imkanı daxi
lində poeziyasında dediklərinə əməl eləməyə çalışır və baş
qalarından da bunu tələb edirdi. O, şeri, sənəti təkcə oxuy
ub zövq almaq vasitəsi hesab eləmirdi. Əksinə, şer oxucuda
müəyyən fikirlər oyatmalı, ona lazımi yolu göstərməlidir.
Şair hikmətli şer tərəfdarlığım da bu mövqedən nəzərdə tu
taraq tələb edirdi. Türk şairi «Xeyriyyə»sinin bir yerində
oğluna müraciətlə
Hikmətamiz gərəkdir əş ’ar,
Ki mə ’ali ola irşada mədar.
Abi-hikmətlə bulur nəşvü nüma
Gülşəni-şerü riyazi-inşa.
Nabi başqa bir şerində də hikmət məsələsi olmasaydı
mən şerə o qədər də diqqət verməzdim deyir. Bütün bünlardan da məqsədi poeziyanın mənalı, təsirli omlasma, oxucu
suna bir şey verməsinə çalışması ilə bağlıydı. Ona görə də
şair təkidlə tələb edirdi: «söyləmə şeri təhi mənadan». Ona
görə «mənasız şer, söz qoxusuz laləyə bənzəyir». Şerdə məna
və məzmun çox böyük əhəmiyyət kəsb edir:
Nəzm kim, omlaya mənaya qərin
Kəndidir xatəmi-binəqşü nigin.
Qoxusuz laləyə bənzər o süxən
Ki, ola ləfzi təhi mənadan.
Bu tipli fikir və düşüncələr Nabinin «Xeyriyyə»sində də,
başqa əsərlərində də sanki qırmızı bir xətt kimi bütün yara
dıcılığından keçməkdədir. Nabi sənətkarlıqdan, məzmun və
mənadan məhrum olan şerləri heç bir cazibəsi olmayan dil
bərə, «içərisi puç olan badam qabığına», «uşağı olmayan
sonsuz qadınlara» bənzədirdi. Şer oxucunu düşündürməli,
öyüd-nəsihət verməli, ona həyatı öyrətməkdə müəyyən qə
dər yardım etməli, yol göstərməlidir.

Nabiyə görə şerlə nəsrin fərqi olmalıdır. Şer qısa və
yığcam olduğu üçün, uzun-uzadı nəsrə nisbətən yadda daha
yaxşı qalır, unudulmur. Ona görə də şeri daha məqsədə
müvafiq hesab eləyirdi.
Nabi qəsidələrində də qəsidəsini sunduğu şəxsi təriflə
məklə birlikdə, yeri gəldikdə həqiqəti üzə söyləməkdən və
ölkənin vəziyyəti ilə bağlı qüsurları, ictimai həyatdakı nöq
sanları göstərməkdən də çəkinmirdi. Xüsusilə, qəsidələrinin
nəsib hissəsində müasirlərindən və sələflərindən fərqli ola
raq zəmanəsinin vacib məsələlərini, imperatorluğun halını
açıb göstərməyi daha da xoşlayır, yüksək vəzifəlilərdən döv
lətin keçmiş şöhrətinə qaytarılması üçün çalışmalarını öyüd
verirdi.
Nabidə də elmə, sənətə yüksək meyarla yanaşma halı
mövcuddur. Onun da istər «Xeyriyyə» əsərində və xüsusilə
burada oğluna verdiyi nəsihətlərdə bu məsələ qabarıq şəkil
də nəzərə çatdırılır. O da Füzulinin oğluna verdiyi nəsihət
şəklində bildirir ki: hər bir kəs həqiqi qiymətini sahib ol
duğu elmlə, təhsillə almalıdır. Elmli, savadlı adama hətta
mələklər də səcdə edirlər («səcdəyə oldu məlaik məmur»
deyir). Çünki elmsiz, təhsilsiz adamın həyatdan baş çıxar
ması çox çətin olur. Savadlı adam həyatda hər şeyi ayırd
edə bilir; yaxşını pisdən, gözəli çirkindən və s. Nabi oğluna
açıq şəkildə bildirirdi ki, cahil olan adamın heyvandan fərqi
yoxdur. Cahillik insanın başını aşağı eləyir, onu utandırır və
çıxılmaz vəziyyətdə qoyur. Şair oğluna yazırdı:
Səv qıl elmi-şərifə şəbü ruz,
Qalma heyvansifət, ol elmamuz...
Elmə səy eyləməməkdən həzər et,
Elmü səy ikisi birdir nəzər et...
Elmdir məişəti-ruyi- vüeud
Elmdir vasitəi-budunəhud.
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Füzuli qitələrinin birində cahilliklə fəziləti müqayisəli
şəkildə tutuşdurur və şübhəsiz ki, birinciyə çox pis münasi
bət bəsləyir:
Əhli-kəmalə cahil əgər qəclr qılmasa...
Nabi hətta Füzulidən də bir qədər dərinə gedir. Cahil
liyin hətta Allah tərəfindən də xoşlanmadığını qeyd edir,
cahilliyi «movt» (ölüm) adlandıraraq belə yazır:
C əhlə hak movt dedi, elmə hayat,
Olma həmhali-gürqhi-əmvat.
Cahildir mayeyi-şərmü xəclət
Cəhldir murisi-zəllü rıikhət.
deməklə Füzuliyə yaxınlaşır və onun yuxarıda misal verdiy
imiz qitəsindəki «mərifət əhlini ayaqları altına salıb» cahil
lərə rəvac verildiyindən bəhs edən fikrilə səsləşir.
Füzuli ilə Nabinin bilik, sənət haqqındakı görüşlərinin
davamı olaraq əxlaq, mərifət mövzusu, sanki bir-birini ta
mamlayır, hər iki şair bu iki mövzunu vəhdətdə, bilik və
elmlə, əxlaq və mərifətlə bağlı olaraq götürür.
Füzuli ilə Nabi arasında uyğunluqları axtardıqda for
mal cəhətdən oxşarlıqların olmasını da yaddan çıxarmaq
olmaz. Füzulinin bəzi qəzəllərində təkrirlər vardır. Bu ba
xımdan onun «ğansı» - sözü ilə başlayan və bütün qəzəl
boyu davam etdirilərək beytlərin hamısında işitrak eləyən
bu sözün necə qüvvətli səda doğurduğunu görməmək olmaz.
Eyni şəkildə Nabinin də bir qəzəli var və «olma ol gunə ki»
ifadəsi bütün qəzəl boyu hər beytdə təkrarlanmaqdadır.
Füzulidə «ğansı» kəlməsi bütün misralarda, Nabidə isə hər
beytin birinci misrasında təkrarlanır.
Olma ol gunə ki, hər kim ki, sana ola qarin.
Ola düşmənlərinin qüvvəti ilə zarü həzin.
Olma ol gunə ki, səndən ola rukərdənlik,
Nikxahanuna sərmayeyi-nəqdi-təhsin...
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Füzuli ilə Nabini bir-birinə yaxınlaşdıran cəhətlərdən
biri də onların dərin məna kəsb eləyən ifadələrində, misrala
rın daxili elastikliyində idi. Şerləri mükəmməl bir quruluşa
malik olduğundan üslubları da axıcıdır. Hər biri məramını
anlatmaqda çətinlik çəkmirlər. Füzulidə lirizm, Nabidə isə
nəsihətçilik güclüdür. Nabi Füzuliyə nisbətən eşq və məhəb
bət mövzusunda sadəcə olaraq divan ədəbiyyatının o zamankı vəziyyətinə uyğun düşsün deyə müraciət edir və
Füzuli eşqi ilə müqayisə olunmaz dərəcədə qalır. Bununla
bərabər bəzi beytlərində Füzuliyə bənzəyən düşüncələrindən
də əl çəkmir. Onun fikirlərinə bürünür, mövzularına sığmır.
Bu baxımdan Füzulinin:
Məndə Məcnundan fiizun aşiqlik istedadı var.
Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var.
məşhur beytinin Nabi tərəfindən aşağıdakı şəkildə söylən
məsi hər iki şairin eyni fkri müxtəlif şəkildə ifadəsinə yaxşı
bir misal ola bilər:
Nahi ilə ol afətin əhvalini nəql et.
Əfsaneyi-Məcnun ilə Leyladan usandıq.
«Şeyx-üş-şüəra» olaraq ad çıxardan orta əsrlər Türkiyə
ədəbiyyatının ən böyük didaktik şairi Yusuf Nabi öz doğma
ana dilinə türkcəyə çox yüksək əhəmiyyət verirdi. Şerlə
rində atalar sözü, məsəl, hikmətli ifadələr və hətta yeri
düşdükdə danışıq dilində olan kəlmələrdən, deyimlərdən
istifadə eləməyi xoşlayırdı. Yaradıcılığının ümumi ruhu eti
barilə didaktika ilə yanaşı onda tənqidə, yumor və satiraya
meyl vardır. Bu xüsusiyyətlərinə görə də o, Füzulidən mü
əyyən mənada aralanır, ondan sanki uzaqlaşır. Onun Füzuliyana saydığımız şerlərində belə bunu hiss etmək olur. «Sa
na» və «bilir» rədifli qəzəllərini bu qəbildən saymaq lazım
dır. Hətta Füzulinin «Məni candan usandırdı» qəzəlinə bən
zətmə şəklində yazılan şeri də, nəinki məzmunu və mövzusu,
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heç şəkli etibarilə də az uyğunluq təşkil edir. Füzulinin hə
min şeri müsəmmətli olduğu halda, Nabinin şeri müsəmmətli olmayan qəzəldir. Həm də Nabi qəzəlini rədif üstündə
qurmuşdur, «alınmazmı» rədifi bütün beytlərdə təkrarlanır.
Nabinin qəzəlləri onun şəxsiyyətini, şer gücünü, təfək
kür üfüqünün genişliyini, əngin mədəniyyətini, poeziya tex
nikasına hakim olduğunu, dil mükəmməlliyini, ifadə rahat
lığını, mövzu dəyişikliyini ən yaxşı və ən uğurlu bir şəkildə
göstərən əsərlərdir.
Yusuf Nabinin mənzum bir məsnəvisi də 1705-ci ildə
yazdığı «Xeyrabad» (Hayrabad) adlanır. İran şairi Şeyx Fəridəddin Əttarın (1141-1229) «İlahinamə» məsnəvisini türk
cəyə çevirən Nabi həmin əsərə xeyli əlavələr etmiş, süjetini
və qəhramanlarm adlarını dəyişərək meydana gətirmişdir.
Əsər «ölkənin bir nömrəli oğrusu» Çalakın macəralarından
bəhs edən bir polis romanı halmdadır.
Mənzum «Tərcümeyi-hədisi-ərbəin» əsərini təxminən
1686-87-ci illərdə qələmə almışdır. Professor Ə.Qaraxan
«İslam-Türk ədəbiyyatında qırx hədis» adlı tədqiqatında bu
dini-ədəbi janrı ətraflı araşdırmışdır. Onun yazdığına görə
həzrəti peyğəmbər hədisi-şəriflərdən birində: «Ümmətim
üçün din əmrlərinə dair qırx hədis biləni Allahu Təala fəqihlər və alimlər zümrəsi arasında dirildir» anlamında verdiyi
müjdə bir çox İslam alimini, mütəsəvvüfü və şairini bu möv
zuda əsərlər hazırlamağa sövq etmişdir. Beləliklə də, ərəb,
fars və türk dillərində yüzlərlə əsərlər, tərcümə və şərhləri
meydana gəlmişdir [65, 42-43].
Bu sahədə ərəbcə Mühyiddin Əl-Nəbəvinin (1233-1277)
«Ərbəin-hədis»i və fars dilində də Əbdürrəhman Caminin
(1414-1492) «Tərcümeyi ərbəin hədis» (Qırx hədisin tərc
üməsi) əsərləri çox böyük şöhrət qazanmışdır. Caminin hə
min tərcüməsi türk ədəbiyyatlarında böyük əks-səda oyat
dığı üçün Əlişir Nəvai (1441-1501), M.Füzuli (1494-1556),
Yusuf Nabi kimi özünə güvənən şairlər tərəfindən tərcümə
olunmuşdur.
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Yuxarıda Y.Nabinin mənzum «Surnamə», mənsur
«Fəthnameyi-Kamaniçe», «Töhfətül-hərəmeyn» səyahətna
məsindən söhbət açmışdıq. Bunlardan başqa onun nəsr
əsərləri, məktublar toplusu «Münşəat»ı da vardır.
Yusuf Nabinin «Xeyriyyə» didaktik-əxlaqi poemasının
təsirilə sonralar bir sıra bu tipli nəsihətnamələr yaranmışdır.
Bunların içərisində Sünbülzadə Vəhbinin (1719-1809) oğlu
Lütfüllah üçün yazdığı «Lütfıyeyi-Vəhbi» əsəri özəlliklə seçi
lir. Ümumiyyətlə, Nabi ədəbi məktəbinin Sami (7-1733),
Seyyid Vəhbi (7-1736), Münif (7-1743), Коса Raqib Paşa
(1699-1763) kimi bir çox nümayəndələri yetişmişdir.
Azərbaycanda F. Köçərlinin (1863-1920) onun haqqın
da bir yazısı vardır [82].
«Lalə dövrü ədəbiyyatı» və Əhməd Nədim

XVIII yüzilliyin birinci yarısındakı ədəbiyyatı qismən
«Lalə dövrü ədəbiyyatı» da adlandırırlar. Bu dövr əsasən
1718-1730-cu illər arasındakı tarixi zamanı əhatə eləyir.
1703-cü ildən 1730-cu ilə qədər padşahlıq taxtında oturan
Sultan III Əhməd 1718-ci ildə Nevşəhərli Damad İbrahim
Paşanı sədri-əzəm təyin etdikdən sonra vəziyyət dəyişir. Öl
kədə israfçılıq, eyş-işrətə aludəçilik, əyləncələrlə məşğul ol
ma azarı, sanki bir yoluxucu xəstəlik kimi yayılır.
Bu dövr bir xüsusiyyəti ilə də fərqlənirdi. O da İstan
bulda təmir işlərinin, yeni-yeni tikililərin, memarlıq abidələ
rinin genişlənməsilə bağlıydı. İbrahim Paşa körləzdəki
Kağıthanə adlanan yerin ətrafındakı boş əraziləri şənliklər
keçirmək üçün dövlət əyanlarına, yüksək mənsəb sahiblərinə
paylayır. Sədabad deyilən yerdə isə sultan üçün həmin adda
da bir qəsr tikdirir. Ətrafında inşa edilən fəvvarəli hovuzlar,
əjdaha fiqurların ağızlarından fəvvarə vuran sular, sütunlar,
körpülər və s. təmtəraqlı, süslü şeylər göz qamaşdırırdı.
Habelə, İstanbulun müxtəlif yerlərində Xeyrabad, Şərə-
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fabad, Feyzabad, Xürrəmabad, Nəşətabad tikililəri, Cinan
və Neşat qəsrləri, Tavanlı körpü, Əlibəy körpüsü və s. abidə
lər məhz bu dövrdə inşa edilmişdir. Bağ-bağçalar salmar,
çoxlu gül-çiçəklər, özəlliklə də lalələr əkilərdi. Sultan, sədriəzəm, saray əyanları, yüksək zümrə adamları gecə-gündüz
əyləncə məclisləri keçirər, yeyib-içər, musiqi sədaları hər tə
rəfi başma götürərdi. Xüsusilə isti mövsümündə bu əyləncə
lər daha qızğm keçərdi. Bağa yarışları keçirilərdi. Gecələr
bağaların üstündəki şamlar laləli bağça və çəmənlərdə bərq
vurardı. Hər tərəf lalə ilə dolu olardı. Qızlar saçlarına, sinə
lərinə lalə taxardılar, başlarına lalədən çələng qoyardılar,
lalədən hörük düzəldərdilər.
Ancaq bu çılğın əyləncələr, kef məclisləri xalqın narazı
qisminin hiddətinə səbəb oldu. 1730-cu ildə, sentyabrın 28də səhər tezdən gəmidə matros işləyən (bəzi qaynaqlarda
hamamda kisəçi, bəzilərində küçədə köhnə pal-paltar satışı
ilə məşğul olan yeniçəri) Patrona Xəlil ətrafına topladığı ca
maatla üsyan qaldırdı. Nəticədə sədri-əzəm Damad İbrahim
Paşa öldürüldü, III Əhməd taxtdan salındı, I Mahmud sul
tan oldu. Bu hadisə ilə əlaqədar xeyli insanın yaşamına son
qoyuldu.
«Lalə dövrü» Türkiyənin incəsənətində və ədəbiyyatın
da geniş surətdə öz əks-sədasını tapmışdır. Dekorativ sənə
tin müxtəlif ornamentlərində lalə təsvirlərinə geniş yer ve
rilmişdir. Ədəbiyyatın hər cür janrlarında eyş-işrətin, əy
ləncələrin təsviri və tərifi, mədhiyyələrin meydana gəlməsilə
fərqlənirdi. Bu dövrün poetik sənət ustalarının içərisində
Əhməd Nədim xüsusilə seçilirdi.
Divan ədəbiyyatının beş ən böyük şairindən biri olan
Əhməd Nədim təxminən 1680-81-ci illərdə İstanbulda ziyalı
ailəsində dünyaya gəlmişdir. Yaxşı təhsil almış, müdərrislik
ixtisasına yiyələnmiş, dövrünün klassik elmlərini mənimsə
mişdir. Bir müddət İstanbulun müxtəlif mədrəsələrində ata
sının yolunu davam etdirərək, müdərrisliklə məşğul olmuş
dur. Eyni zamanda, «lalə dövrü»nün sədri-əzəmi olan Da400

mad ibrahim Paşanın şəxsi kitabxanasının mühafıziydi.
Əhməd Nədim Sultan III Əhməd və onun sədri-əzəmləri tərəfindən himayə edilirdi. O da onların sayəsində çox
firavan və xoşbəxt bir həyat sürürdü. Sultanın və sədriəzəmlərin düzəltdiyi məclislərdə iştirak edir, nəşəli, əyləncəli
məclislərin havasını əsərlərində əks etdirirdi. Onun poeziya
sı nikbinliklə doludur, şux və oynaqdır. «Lalə dövrü»nün ən
coşqun şairi odur.
Şairin ölümü ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Ən
çox ehtimal olunan düşüncə belədir: 1730-cu ildə Beşiktaşdakı evini əhatə eləyən üsyançılardan qorxaraq qaçarkən
damın üstündən yıxılaraq ölmüşdür.
Əhməd Nədim İslam və ərəb tarixi ilə bağlı bir sıra əsər
lərin türk dilinə tərcüməsində iştirak etməyinə və bəzi ərəbcə,
farsca şerlər yazmasına baxmayaraq, şöhrətini çox da böyük
olmayan «Divan»ındakı türkcə qəzəl, qəsidə, rübai və şərqi
lərilə qazanmışdır. Onun bu əsərlərinə xeyli musiqi bəstə
lənmiş, həmçinin şerləri xarici dillərə də çevrilərək çap
olunmuşdur.
Şairin qəzəllərindən bir örnək:
Bir söz dedi canan ki keramet var içinde.
Dün geceye dair bir içarel var içinde.
Meyhane mukassi görünür laşradan, amma,
Bir başkaferah, başka letafet var içinde.
Eyvah o üç çifte kayık aldı kararım,
Şarkı okuyup geçli bir afet var içinde.
Olmakta denmunda hava ateş-i suzan,
Nayın diyebilmem ki, ne halet var içinde.
Ey Şuh, Nedima ile bir seyrin işittik,
Tenhaca varıp Göksuya işret var içinde.
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Ünlü türküsünün də son iki bəndi belədir:
Sevdiğim, bendene düşerse hizmet,
Kapunda kul olmak canıma minnet.
Göre idim sende bu-yı muhabbet,
Istediğim budur sen bivefadan.
Nedima hüsnüne olmuştur aşık,
Oyle bir aşık kim, kavlinde sadık,
Kereme ne kadar değılse layık,
Ar etmez efendim şahlar gedadan.
Şair Nədimin ilham qaynağım canlı təbiət, içərisində
yaşadığı nəşəli, əyləncəli həyat, qarşılaşdığı gözəllər təşkil
edirdi. Onun poetik əsərlərində təsvir olunan gözəllər həy
atdakı canlı insanlar idi. Əhməd Nədim türk xalqının XVIII
yüzillikdə yetişdirdiyi ən böyük şairlərdəndir. Öz gözəl po
eziyası və mükəmməl yaradıcılıq tərzilə başqa divan şairlə
rindən fərqlənirdi. Elə isə onu başqa divan şairlərindən və o
cümlədən müasirlərindən fərqləndirən əsas cəhətlər hansı
lardır? O hansı xüsusiyyətləri ilə özünü tanıtdırmışdır? Nə
dimin poeziyası türk bədii mədəniyyətinin zəngin və çoxcə
hətli tarixində ən dəyərli əsərlər kimi qiymətləndirilir. Onun
əsərləri xalqının, hətta savadsız kütlələrin belə ürəyinə və
şüuruna yol tapa bilmişdir. Bunun başlıca səbəbi də şerləri
nin dilinin sadəliyi və əsərlərində xalq ifadələrindən istifadə
etməsi ilə bağlı idi. Burada Əhməd Nədimin türk bədiiiçtimai fikrinin inkişafına, əsrlərcə davam eləyib gələn və
şairin öz dövründə də mükəmməlliyini qoruyan poeziya
ənənələrinə gətirdiyi yeni keyfiyyətlərin də rolu az deyildi.
Ə.Hədim mütərəqqi ədəbi-bədii ənənələrə sadiq varis kimi
əməl etməklə yanaşı, klassik poeziyanın çərçivəsini xalq
ədəbiyyatının sınanmış nümunələri ilə genişləndirərək, şer
mədəniyyətini irəliyə aparmış, onu daha da zənginləşdir
məyə təşəbbüs etmişdir. Elə onun bu cəhəti ilə Füzulinin

Şərq şeri tarixindəki rolu arasındakı uyğunluğun qovuşması
bədii oxşarlıq baxımından nə qədər inandırıcı görünür.
Əhməd Nədim də öz sələfi Füzuli kimi güclü lirik
duyğuya malik olan əsərlərini təkcə qəlibləşmiş klassik janr
larda və şəkillərdə yaratmaqla kifayətlənmirdi. O, türk şeri
nin dairəsini öz «türkü» və «şərqiləri» ilə xeyli genişləndir
miş, ədəbi-bədii dilin xalq dilinə yaxınlaşmasında xüsusi
xidmət göstərmişdir. Saz şairlərinin yaradıcılıq məhsulu ki
mi ədəbiyyatda özünə məxsusi yer tutan qoşma şəklində
heca vəzni ilə türkü yaratması məhz bu klassik qaydadan
müəyyən mənada kənara çıxmaq demək idi. Klassik mövzu
ları «şərqi» şəklində söyləmək və şəklin çərçivəsinə sığışdır
maq türk şairindən ustalıq tələb eləyirdi. Lakin Nədim bu
işin öhdəsindən bacarıqla gəlmiş, şərqliləri ilə bunun klassik
gözəl nümunələrini meydana gətirmişdir.
Klassik ədəbiyyatdakı mürəbbeləri xeyli dərəcədə tək
milləşdirən Nədim «Lalə dövrü»nün əyləncə aləmini, o zamankı həyatın müxtəlif tərəflərinin real təsvirini, ətrafında
baş verən hadisələrin zaman və məkan tutumunu öz dövrü
üçün yeni olan bir tərzdə işıqlandırmışdır. Şair istər şərqilə
rində, istərsə də qəzəl və qəsidələrində orta əsr poeziyasının
qəlibləşmiş sxematik çərçivəsinə müdaxilə edərək, bu çərçi
vəni qırmış, bir sıra əsərlərində əsrlərcə davam eləməkdə
olan ənənəvi mövzulardan kənara çıxaraq, yaşadığı aləmin
həyat tərzini, insanların yaşayışını, şahidi olduğu hadisələ
rin təsvirini, o zamanki adamların geyim-kecimini, adətləri
ni, tikilmiş və yeni inşa edilmiş abidələrini və başqa tikililə
rini əks etdirən lövhələr yaratmışdır. İstanbulun təsvirinə
həsr olunmuş «Sədri-əzəm İbrahim Paşaya» adlı qəsidəsinin
nəsib hissəsi, bəzi qəzəl və şərqiləri öz real təsvirlərinə görə
diqqəti cəlb etməyə bilmir. Beşiktaş, Feyzabad, Asəfabad,
Sədabad, Şərəlabad, Hisar, Göksu, Çubuqlu kimi tarixi yer
lərin, «Qəsri-Cinan» qəsrinin, «Cədvəli-sim» kanalının,
«Cisri-Sürur» körpüsünün, məscid, bağ-bağça, hovuz-fəv
varə və heykəllərin təsviri nə qədər də gözəldir.
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Nədimin ənənəvi qəsidə janrına gətirdiyi yeniliyi onun
ümumi yaradıcılığına xas olan bir hal kimi qiymətləndirmək
lazımdır. O, öz sələflərindən və müasirlərindən bu cəhətdən
fərqlənirdi. Orta əsrlərdə «divan» adı ilə tərtib olunan şer
toplularının, demək olar ki, hamısı allahın və onun yer üzə
rindəki «elçisi» hesab edilən peyğəmbərin mədhi ilə baş
layırdı. Münacat və nətsiz divanlara mənfi münasibət bəslə
nilirdi. Qəsidələrdə allahın və peyğəmbərin, padşah, sultan,
vəzir və yerli hakimlərin tərifinə səhifələrlə yer ayrılırdı. Nə
dim bu tapdanmış yoldan azacıq da olsa kənara çıxmalı ol
muşdur. Qəsidələrində başlıca yeri təbiət təsvirinə, həyat
hadisələrinə, yaşayış tərzinə ayırmışdır. Onun qəsidələrindəki bu xüsusiyyəti Növzat Yesirgil də qeyd etmişdir. Türk
ədəbiyyatşünası onun qəsidələrinin bölümlərində nələrin ve
rilməsindən söhbət açaraq yazır ki, qəsidə daxili bölümləri
baxımından hər yana dartılmağa əlverişli olan bir şer tərzi
dir. «Nəsib» adı verilən başlanğıc qismində hər hansı bir
hadisəni nəql etmək, yaxud da bir təbiət təsviri vermək,
«təğəzzül» deyilən bölümündə isə eşqdən söhbət açmaq im
kanı vardır. Ancaq «mədhiyyə» bölümündə qasidənin sunulduğu şəxsi mütləq tərifləmək lazımdır. Başqa divan şair
lərinin əlində qəlibləşmiş bəzi mücərrəd məna və məfhum
larla bir çox hünərləri göstərmək üçün istifadə olunan qəsidə
tərzini Nədim həyatla bağlamağa çalışmış, çoxunu bahar,
qış, ramazan, bayram kimi vəsilələrlə yazdığı bu şerlərin nə
sib və təqəzzül bölümlərində təbiət gözəlliklərini, yaşama
zövqünü, eşq duyğularını anlatmışdır. Onun qəsidələrinin
mədhiyyə bölümləri, nəsib və təqəzzül bölümlərinin yanında
sönük qalır. Nədim münacat və nətə meyl etmədiyi kimi,
mizacma uyğun gəlməyən mərsiyə və müharibə kimi mövzu
ları işləməyi də xoşlamamışdır [68, 10].
Əhməd Nədim, ümumiyyətlə dini mövzulardan uzaq
olmuşdur. Onda Yusif Nabidə gördüyümüz didaktik süjetli
əsərlər də yoxdur. Təsəvvüf və hikmətlə də əlaqəli deyildir.
Amma onda gerçək həyatın bəzi tərəflərinin öz dövrü üçün

Bu beytində Nədim zahidi insafsızlıqda təqsirləndirir.
Sən də şair olsaydın belə gözəl boy-buxunlu mələyin qarşı
sında aciz qalardın, sən də ondan keçməzdin, səni də öz
cəzbediciliyi ilə əfsunlayardı deyir. Və başqa bir şerində isə
şair bir qədər də irəliyə gedərək zahidə müraciətlə deyir ki,
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xeyli real görünən təsvirləri çoxdur. Saraya yaxın olduğun
dan kef, əyləncə məclislərinin, sazlı-sözlü yığıncaqların təs
viri onda daha güclüdür. Bu təsvirlər bəzi yerlərdə lap açıqsaçıqdır. Belə təsvirlərdə şair özünü də onların arasında
sayır. Batində hər cür günah işlərlə məşğul olan və zahirdə
özünü pərdələyib təmiz qələmə verməyə çalışan zahid və va
izləri tənqid etməkdən də özünü saxlaya bilmir. Nədim eşqi,
şərabı vaiz və zahidlərlə əlaqədar olan əsərlərində xüsusi
olaraq nəzərə çarpdırır. Üzdə bir cür, dalda başqa cür hərə
kət eləyən zahidlərə Nədimin cavabı da kəskindir:
Səninlə tərki-riya dənlü gücdür, ey vaiz,
Şəraba tövbə Nədimi-günahkara görə.
Şair açıq şəkildə bildirir ki, ey vaiz, əgər sənin ikiüz
lülüyü tərgitməyin çətindirsə, deməli günahkar hesab elədiy
in Nədimin də şərabdan əl çəkməsi, tövbə eləməsi ondan da
çətindir:
Sinə saf olsun həmən reybü riyadan zahida,
Əldə təshihə bədəl cam olsa da mane değil.
Başlıca olaraq könül sağlam olsun, ürəkdə şübhə və riya
olmasın, yoxsa əldə təsbeh əvəzinə cam tutmağın heç bir
eybi çoxdur deyən şair yenə də həyatın maddi və mənəvi
nemətlərindən istifadə etməyi daha vacib hesab eləyir:
Kamətin seyr ey/e, insaf et o bala misrayi
Zahida, sən şair olsan intihab etməzmisən?
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əgər gözəl sevməkdə çətinliyin varsa, çəkinmə, bizdən soruş,
səni müşkül məsələdən azad eləyək:
Güzel sevmekte zahid müşgülün var isə bizdən sor
Bizim ol fəndə çok təhkikimiz itkanımız vardır.
Nədimlə Füzuli arasındakı ədəbi əlaqələrin yaxınlığı,
başlıca olaraq, qəzəllərində daha çox özünü göstərməkdədir.
Hər iki şair lirikanın ən kütləvi və qüdrətli janrı kimi şöhrət
qazanmış qəzələ öz yaradıcılıqlarında şüurlu olaraq
üstünlük vermişlər. Onlar belə hesab edirdilər ki, qəzəl onla
rın qüdrət və şöhrətini artıran ən çox yayğın lirik şer şəklidir.
Çünki, onlar yaxşı bilirdilər ki, xalqın məhəbbətini qazanan
və kütlələrin ürəyinə rahat yol tapan şerlərin başında qəzəl
gəlir.
Qədim bir janr olan qəzəl Türkiyə ədəbiyyatına da, bi
zim ədəbiyyatımıza da ərəb və fars ədəbiyyatından keçmiş
və özünə möhkəm vətəndaşlıq şəhadətnaməsi almışdır. Qə
zəlin əsas mövzusu gözəllik və məhəbbətdir. Füzulinin də.
Nədimin də qəzəllərində aşiqin dərin məhəbbəti, gözəlliyə
pərəstiş, vəfa, ilqar, sevgilinin öz mənliyini yüksək tutması,
aşiqin cəfakeşliyi, dözümü, məşuqənin etinasızlığı, cazibəli
olması və s. tərənnümü başlıca yer tutur. Füzulidən əvvəl və
Füzuli dövründə qəzəllərin beytləri əsasən 7-dən atıq idi.
Füzuli özü şəxsən adətən 7 beytüklərdə yazmağı xoşlamışdır
və onun qəzəllərinin, demək olar ki, səksən faizdən çoxu 7
beytdən ibarət olan qəzəllərdir. Nədənsə sonralar türk şair
ləri qəzəlin beytlərini «ixtisar» eləyib, başlıca olaraq 5 beytə
endirmişlər. Xəyali, Taşlıcalı Yəhya, Yəhya Növi, Baqi,
Ömər Nəfi, Şeyxülislam Yəhya bəy, İbrahim Cövri, Əhməd
Dədə Faseh, Rami Məhməd paşa, Əhməd Dədə Nəşati,
Nailiyi-qədim və Yusif Nabi əsasən 5 beytli qəzəllər yaz
mağa üstünlük vermişlər. Şair Əhməd Nədim ancaq bu
«qayda»nı pozmuşdur. Onun qəzəllərinin çoxu Füzuli kimi
7 və yaxud da 7 beytdən artıqdır. Onun bəzi qəzəlləri, hətta,
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10 beytdən də çoxdur. Beytlərin sayının çox olması hər iki
şairə hərtərəfli və əhatəli fikir söyləməyə geniş imkanlar
açırdı. Bu, bəzi məqamlarda hətta janrm tələblər normati
vini aşmaq dərəcəsinə gətirib çıxarırdı. Məsələn, Nədimin
«eylər bəni» rədifli qəzəli janrın çərçivəsindən kənara çıxa
raq 13 beytdən ibarət olaraq yazılmışdır.
Füzulinin «eylər məni» rədifli qəzəlinə nəzirə olaraq ya
zılan bu şer adicə nəzirə çərçivəsindən də kənara çıxır. Bunu
nəzirə-təzmin adalndırmaq daha doğru olar. Nədim Füzuli
nin qəzəlinə eyni vəzn, şəkil, qafiyə və rədifdə nəzirə yaz
maqla işini bitmiş hesab eləməmişdir. Azərbaycan şairinin
iki misrasını qəzəlinin müxtəlif beytlərində işlətməyi zəruri
saymışdır. Füzulinin «Arizu-sərgəşteyi-fikri-mühal eylər bə
ni» və «İltifatın arizuməndi-vüsal eylər bəni» misraları Nə
dimin misra və beytləri ilə qaynayıb qarışmış, türk şairinin
qəzəlinin mənəvi gücünü daha da çoxaltmışdır. Bu halın özü
də nəzirəçi şairin istedadına və qabiliyyətinə dəlalət eləyir.
Bəlkə də hər şair bu işi bacarmaz, dahi bir sənətkarın misra
larını öz mətni içərisində əritməyə qüdrəti çatmaz. Daha
doğrusu, öz mətnini böyük şairin dil, üslub tərzinə, onun
ahənginə, söyləyiş manerasına uyğunlaşdırmağa, həmin şai
rə layiq bacarıq və istedada sahib olmalıdır. Ancaq Nədim
üzərinə götürdüyü məsuliyyətin öhdəsindən layiqincə gəl
mişdir. Füzulinin şerindən xəbəri olmayan hər hansı bir
adam bu misraları şerin başqa misralarından ayıra bilməz.
Şairin qabiliyyət və ustalığı da elə burasındadır. Həm bu
halın özü, yəni nəzirə yazılan şerdə şairin həm də misra və
beytlərini təzmin etməsi nəzirəçilikdə nadir olan haldır.
Adətən nəzirəçi şair elə nəzirə yazmaqla kifayətlənir. Nəzirə
yazdığı şairin əsərindən öz mətninə misra və beytlər salma
qdan çəkinir.
Nədimin bu nəzirəsindəki ikinci xüsusiyyət də bundan
ibarətdir ki, Türkiyə şairi, demək olar ki, Füzulinin bütün
qafiyələrini qəzəlində işlətmişdir. Qafiyə seçməkdə hər bir
şair, əlbəttə ki, sərbəsldir. Ancaq Nədim sərbəstliyini bu

406
407

Türkiyə ədəbiyyatı tarixi

Aydın Abi Aydın

şerdə kənara atmış, dediyimiz kimi, Füzulinin qəzəlini bü
tünlüklə öz məharətinin öhdəsinə buraxmışdır və istədiyinə
də nail olmuşdur. Doğrudur, Nədimin şeri həcm etibarilə
Füzulinin qəzəlindən böyükdür. Füzulinin qəzəli 7 beytdən,
Nədimin şeri 13 beytdən ibarətdir. Görünür, Nədim həm
sərbəst əl-qol açmaq üçün, həm də Füzulinin qəzəlinə for
mal baxımdan tam yaxından əməl eləmək üçün belə hərəkət
etmişdir.
Nədim hələ bununla da işini bitmiş hesab eləməmişdir.
O, Füzulinin «eylər məni» rədifində cüzi bir dəyişiklik edə
rək, ikinci bir qəzəl də yazmışdır. Qəzəlin rədifi Füzuli rədifinə uyğunlaşdırılıraq «etdin bəni» şəklində verilmişdir. Nə
dimin birinci qəzəlindən fərqli olaraq, burada təzmin də
yoxdur. Şerin həcmi də böyük deyil. 5 beytdən ibarətdir.
Qəzəl vəzn, şəkilcə eyni olduğu halda, qafiyəsinə görə dəyi
şik formadadır. Qəzəlin mətlə beytinin ikinci misrası Nəfinin bəzi qəzəllərində olduğu kimi, məqtə beytinin də ikinci
misrasında təkrar olunur. Onun «eylər bəni», «etdin bəni»,
«lazım sana», «söylərəm sana», «olmuş sana», «var idi»,
«qurban olduğum», «olduğun gördük», «oldu həp», «mane
deyil», «ey könül», «bəndən sor», «var içində», «qurban ol
sun» və s. bu kimi rədifləri və təmiz türk sözlərindən ibarət
olan çoxlu qafiyələri məhz Füzuli ənənələrinin davamı ol
maq etibarilə gözəl örnəklərdir. Füzuli də, Nədim də öz
doğma dillərindəki sözlərdən qafiyə və rədif düzəltməklə or
ta əsr poeziyası üçün işlədilməsi hünər sayılan mənşəcə ərəb,
fars kəlmələrindən ibarət olan, həddindən artıq çeynənmiş
rədif və qafiyələrdən düşüncəli surətdə qaçmaq istəmişlər.
Hər iki şairin öz ana dilində yaratdığı qafiyə və rədiflər, eyni
zamanda, Şərq ədəbiyyatının bu sahəsini xeyli dərəcədə
müxtəlifləşdirmiş, əlvanlaşdırmış və zənginləşdirmişdir.
Bunlar həm şerin məzmununu, mənasını dəqiq ifadə edir,
həm də anlaşılmasına yardım etmək üçün zəruridir.
Qafiyə və rədiflər bu iki şair tərəfindən elə ustalıqla se
çilib misralardakı digər sözlərlə gözəl uyuşdurulmuşdur ki,

bunlar hər misranın bədii məntiqinin davamı, bütünlükdə
şerin zəruri üzvü kimi səslənir. Rədiflər hər misrada təkrar
olunduqda, sözün həqiqi mənasında, təkrar kimi yox, şerin
təsirli ifadəsinə xidmət və kömək eləyən bir vasitəyə çevrilir.
Rədif və qafiyələrin əsərin ahənginə, məzmununa uy
ğunluğundan hiss olunur ki, hər iki şair poeziyanın qanunqaydalarına, şerin texnikasına, poetik ünsürlərinə tələbkarlıqla yanaşmış, onları lazımi şəkildə, diqqətlə işləməklə ya
naşı, şerin ideyasına, məna və məzmun bitkinliyinə tabe
tutmuşlar. Mətnlə şerin formal ünsürləri, onun qafiyə və
rədifləri elə ahəngdar surətdə bir-birinə qaynayıb-qarışmış
dır ki, bu vahid bir bütövlük meydana gətirmişdir. Müsiqili,
məlahətli bədii bir lövhə yaratmışdır.
Poeziyada yenilik və dəyişikliklər etmək baxımından
Nədim bəzi məsələlərdə Füzulidən fərqlənməkdə idi. Bu
xüsusilə də, beytlərin quruluşu ilə bağlı olan yeniliklərdən
ibarət idi. Bilindiyi üzrə, orta əsr poeziyasında əsas ölçü va
hidi beytdir. Şerin hər beyti özlüyündə bir bütövlük təşkil
eləyir. Şair firkini istər ayrıca bir beytdə, istərsə də poetik
formanın hər hansı bir beytində tamamlanmış şəkildə ifadə
edir. Əgər ayrı-ayrı beytləri bu poetik formalardan ayrı göt
ürsək, çox zaman məna və məzmuna xələl gəlməz. Xüsusilə,
qəzəllərdə beytlərin sərbəstliyi üstünlük təşkil etməkdədir.
Ancaq Nədim bəzi əsərlərində bu ənənəni də «pozmalı» ol
muşdur. Onun hiss və həyəcanları, fikir və düşüncələri bir
sıra hallarda beytin çərçivəsinə sığmır, onun xaricinə çıxır,
başqa misra və beytlərdə davam etdirilir. Bu təşəbbüs
Türkiyə ədəbiyyatında ilk dəfə Əhməd Nədim tərəfindən
irəli sürülmüş, sonra isə XIX yüzilliyin ikinci yarısında və
XX əsrin əvvəlirində yeni tipli ədəbiyatın nümayəndələri tə
rəfindən davam və inkişaf etdirilmişdir. Cəsarətlə demək
olar ki, Nədim bu cəhətdən tənzimat və sərvəti-fünun ədə
biyyatının şairlərinə, zəif də olsa yol göstərən mayak rolu
oynamışdır.
Saqiyə müraciətlə yazılmış lirik şerlərinin birində Nə-
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dimin fikir və düşüncələrinin necə ardıcıllıqla beytlərdə da
vam etməsinə fikir verək:
Çoktan ey saki gəlib sinəmdə mihman olmadın.
Dərdimə dəstindəki sağərlə dərman olmadın.
Mahsın, mahdən güzəlsin bəlki, amma neyləyim,
Ah, bir şəb bürci-ağuşumda taban olmadın.
Haylı dəmdir ki, belin qucmağa kast etdikcə bən,
Naz ilə bəndən yenə bana girizan olmadın.
Buradakı beytlərdə şairin düşüncələri qırılmır. Mövzu
ardıcıllıqla davam eləyir. Aşağıdakı iki beytdə də vəziyyət o
cürdür:
Olmadı tənhacə bir işrət çəməndə yar ilə
Üstümə göz dikti nərgislər nigahban olda həp.
Gərdənindən, sinəsindən busələr etmişdi vəd.
Cümləsindən neyləyim kafir pəşiman oldu həp.
Bu da bəllidir ki, orta əsrlər ədəbiyyatında hər forma
nın özünəməxsus mövzusu var idi. Qəzəl, eşq, gözəllik möv
zularının əsas janrıydı. Qəsidə də qəzəl kimi Şərqdə lirik şer
formalarından biri idi və əsasən müəyyən bir şəxsə, yaxud
da hadisəyə həsr edilmiş təntənəli janr idi. Məsnəvidə
həcmcə iri mövzular epik şəkildə nəql edilirdi və s. Ancaq
Nədim bu qaydaya da tam əməl eləməmiş, hərdənbir ənə
nənin ziddinə hərəkət etməli olmuşdu. Məsələn, o, qəsidədə
verilməsi lazım olan hadisə və əhvalatları şərqilərində tə
rənnüm etmişdir. Tarixi hadisələrin və yerlərin təsviri ilə bə
rabər qəzəlin mövzusu olan türk gözəllərinin geyim-kecimi,
qaş-gözü, boy-buxunu, duruşu-oturuşu, gəzişi-yerişi və sair
bu kimi görünüş və hərəkətləri də Nədimin şərqilərinin
mövzusunu təşkil edirdi.

Füzuli ilə Nədimi bir-birinə yaxınlaşdıran cəhətlərdən
biri də onların şer dilidir. Doğrudur, Füzuli ilə müqayisədə
Nədimin şer dili çox sadə və aydındır. Nədim çox zaman
ərəb və fars sözlərindən, ifadələrindən qaçmağa, danışıq di
linə daha çox yaxınlaşmağa çalışır, xalq dilindəki ifadələri
işlətməyə meyl edir. Məsələn, onun «var içində» rədifli qəzə
lində tək bircə izafət tərkibi və bir neçə ərəb və fars sözü iş
lədilmişdir. O, sadə türk dilindəki poeziyasına görə, əsərlə
rinin anlaşıqlı dilinə görə özündən əvvəlkilərdən də, müasir
lərindən də fərqlənmişdir.
Türkiyə poeziyasında da, Azərbaycan şerində də sadə
dildə yazan şairlər olmuşdur. Lakin klassik formalarda xəlqiliyin, sadəliyin bəlkə də başlıca örnəklərini məhz Nədim
ilə Füzuli vermişdir. Füzulinin məsnəvi formasında yazılmış
əsərlərinin dilinin öz sadəliyi, xəlqiliyi ilə fərqləndiyi heç
kimdə şübhə oyatmır. Bir misal «Leyli və Məcnun»dan ve
rək:
Məcnun ki, eşitdi bu xitabı,
Verdi bu əda ilə cavabı:
- Key ruhi-rəvanım ata, ana!
Kami-dilü canım ata, ana!
Təhqiq edübəm işim xətadır,
Hər nə desəniz mənə rəvadır.
Bir misal da «Söhbətül əsmar»dan:
Şaftalu deyərdi:
- Padişahəm,
Fısdıq ki:
- Əncüm içrə mahəm,
Həm Cövz deyərdi:
- Xosrovəm mən.
Fındıq deyərdi:
- Sərvərəm mən.
Limu ki:
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- Mənəm bu bağə mahmud.
- Şahəm ki, deyərdi Şahpalud.

Füzulinin bir sıra əsərlərində dialoq şəklində olan ifadə
və deyimlər Nədim tərəfindən ləyaqətlə davam etdirilmişdir.
Füzulinin «derlər» və «dedim, dedi» adı ilə məşhur olan
«Dün sayə saldı başimə bir sərvi-sərbülənd» müsəddəsi və
bəzi başqa şerlərindəki (xüsusilə də «Leyli və Məcnun»,
«Bəngü-Badə», «Söhbətül-əsmar», «Şikayətnamə» əsərlə
rində) dialoq, sual-cavablar başqa şairlərdən fərqli olaraq
ifadəli, təravətli, cəlbedicidir. Məlum olduğu üzrə Füzulinin
müsəddəsinin hər bəndinin axırında birinci şəxs soruşur,
ikinci şəxs isə cavab verir, həm də birinci şəxs sualını verən
dən sonra «dedim» ifadəsini də işlədir və ikinci şəxs üçün
yazılan «dedi» sözündən sonra onun cavabı verilir. Sanki,
iki nəfərin arasında olan söhbəti şair öz dilindən nəql edir.
Əhvalatı adi məcraya salmağa çalışır. Klassik formaya canlı
xalq danışıq dili ilə müdaxilə eləyir.
«Derlər» rədfıli qəzəlində və başqa şerlərində dialoq,
sual-cavab beyt və misraların içərisində təqdim olunur. Biriki misal verməklə fikrimizi izah eləyək:

Füzulinin də, Nədimin də qəzəl, qəsidə, rübailərində, qi
tələrində belə xəlqilik, sadəlik tapmaq əlbəttə ki, çox d a
asan deyildir. Ancaq, azdır, deməyə də adamın dili varm ır.
Füzulinin qəzəllərindəki «qurbandır sana», «mən sənin qurbaninəm», «qanlını əlbəttə qan tutar», «oxuyub əfsun ilan
tutar», «sən ağasan, biz quluz», «onunla yox bazarımız»,
«həmişə yaxşıya yaxşı verər, yamanə yaman», «ğəmindən
dərdə düşdüm», «gözüm, canım, əfəndim...» kimi ifadələri
nə qədər xəlqidirsə, nə qədər sadə, aydın, canayaxm, ürəkaçandırsa, xalqın qəlbindən qopub Füzuli poeziyasına hop
muşdursa, Nədimin də aşağıdakı ifadə və deyimləri həmin
bulağın suyundan, həmin bağın meyvələrindəndir: «qurban
olduğum», «qapında qul olmaq», «ar eləmək», «canına can
qatmada», «bizim də canımız vardır», «gəl hələ gör», «sana
kimisi «canım», kimi «cananım» deyə söylər, nəsən sən,
doğru söylə canmısan, cananmısan kafir» və i.a.
Bunlar təkcə Füzulinin və Nadimin poeziyasına şirinlik,
ləzzət, dad verməklə qalmır. Bunlar hər iki şairin poeziyası
nı daha da mənalandırmış, şeriyyətini hədsiz dərəcədə röv
nəqləndirmişdir. Azərbaycan şairi də, Türkiyə şairi də öz
qabiliyyət və istedadı hesabına bu ifadə və deyimləri poeziy
alarında sənətkarlıqla işləyib, əritməyi bacarmışdır. Bunlar
canlı danışıq dilindən alınmış sözlərdir, kənar diyarlardan
əxz edilməmişdir, havadan alınmamışdır.
Hər iki şair bununla özünə möhkəm yer eləmiş və ədə
biyyatda əsrlərcə kök salmış qəliz ərəb-fars tərkibli dildən,
izafət birləşmələri ilə dolu olan ifadələrdən qurtarmaq, po
eziya dilini xalqa, kütləyə yaxınlaşdırmaq məqsədilə belə
edirdilər. Poeziyanı həyata bağlamaq, ona yaxınlaşdırmaq
amacı güdürdülər. Nədim bu məqsədlə bəzən ərəb və fars
sözlərini olduğu kimi yox, xalqın işlətdiyi şəkildə də işlət
məyə təşəbbüs eləməyə çalışırdı.

Burada və digər əsərlərində şairin işlətdiyi «dedim»,
«dedi», «deyən», «sordum», «söylədi», «cavab verdi» və
başqa bu kimi sözlər xalq danışıq dilindən, nağıllardan, das
tanlardan gəlmədir. Bunlar şairin əsərlərinə, üslubuna elə
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Dedim: «Kimdir pərişan eyləyən aşiqlər əhvalın?»
Səba göstərdi tari-sünbüli-zülfün ki: «bu eylər!»
*

* *

Mənə derlərdi əvvəl «bir mələkdir sevdiyin», hala
Görənlər sən fəqirə «göydən enmiş bir bəla» derlər.
*

*

Ey deyən: «Səbr qıl, ah eyləmə yarı göricək»,
Mənə düşvardır ol, gör sənə asan görünür.
Sordum əhvalımı eşqində münəccimlərdən,
Baxdılar tale evinə, dedilər: «qan görünür».
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hopmuşdur ki, onları heç bir vəchlə ayırmaq mümkün dey
ildir. Füzuli sənətinə böyük rəğbətin oyanmasında bunların
da rolu az olmamışdır.
İndi baxaq, görək, Nədimdə bu dialoq, sual-cavab for
ması necə işlənir. «Sədri-əzəm İbrahim Paşaya iydiyyə» qəsidəsindəki bir beytində iki nəfər arasındakı dialoq necə də
gözəl səslənir:
«Kasri-cihana əzm edəlim, sevdiyim» dedim,
Ol hurvəş dedi: «nə durursan, aman, həmən»
Yaxud da başqa əsərlərində işlənmiş misra və beytləri
gözdən keçirək:
Sən demişsin kim: «Kimin heyranıdır, bilməm Nədim?»
Nazəninim, pək bilirsən kim, sənin heyranınım.
* **
Sən demişsin kim: «Kimin dərdiylə giryandır Nədim?»
Həp mürüvvətsiz sənin dərdinlə giryan oldu həp.
* **
Bən sana: «badə içmə, güzəl sevmə mi dedim».
İki nəfərin qarşı-qarşıya durub söhbət elədiyini xatırla
dan Nədimin bu misraları ilə «türk ləfzi» ilə «nəzmi-nazik»
yaradan dahi Füzulinin yuxarıdakı misraları arasında
üslubca və qrammatik quruluşca fərq axtarmaq əbəsdir.
Hər iki şair xalq dilinə güvənirdi, şeri xalq dilinə yaxınlaş
dırmağa çalışırdı. Onları ucaldan da, yaşadan da məhz xalq
dilinə, doğma ana dilinə sonsuz məhəbbət, inam idi. Füzuli
də, Nədim də şer dilinin geniş imkanlarını yaxşı dərk edirdi.
Klassik formaya düşüncəli müdaxilə hər iki sənətkarın zə
manəsi üçün böyük ədəbi hadisə idi.
Nədimin şərqilərindən bir qədər yuxarıda danışmışdıq.
Bunlar onun yaradıcılığını irəliyə aparan əsərlərdir. Həmin
şərqilər bizim ədəbiyyatımızda mürəbbe şəklində meydana
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gətirilmişdir. Füzulinin də mürəbbeləri vardır. Nədimin şər
qiləri ilə Füzulinin mürəbbeləri arasında formaca yaxınlığın
olmasım inkar eləmək çətindir. Füzulinin «olalım» rədifli
mürəbbesi ilə Nədimin «edəlim» rədifli şərqisi arasında vəzn
və şəkil yaxınlığının mövcudluğunu söyləmək mümkündür.
Şərqinin sonuncu beşinci bəndindəki «Etizar etmə Nədima
sənə qurban olsun» (üzrxahlıq eləmə Nədim sənə qurban
olsun) misrasmdakı «qurban olsun» ifadəsi də və yenə baş
qa bir şərqisində hər bəndin sonunda təkrarlanan «İyddir
çıx naz ilə seyranə, qurban olduğum» misrasmdakı «qurban
olduğum» söz birləşməsi Füzulinin aşağıdakı beytlərində
işlədilən ifadələrin oxşar şəkli deyilmi?
Ey kəmanəbrü, şahidi-navəki-müjganinəm,
Bulmuşum feyzi-nəzər səndən, sənin qurbaninəm.
* **
İldə bir qurban kəsərlər xəlqi-aləm iyd üçün,
Dəmbədəm, saətbasaət mən sənin qurbanınam.
Nədimin bir sıra qəzəllərində Füzuli surətlərindən, dey
imlərindən, həmçinin mövzu və məzmunundan gələn oxşar
lıqlar da çoxdur. Bunu bəlkə də ümumşərq tipologiyası ilə
bağlamaq daha yerində olar. Bu cür hallar xüsusilə də lirikaşiqanə təsvirlərdə, gözəllərin mədh edilməsində, aşiqlərin
hicran odunda qovrulmasında daha bariz surətdə nəzərə
çarpır. Əlbəttə, burada hər bir şairin üslubi cəhətdən fərq
ləndiyi ilə yanaşı, onun ustalığı, sənətkarlıq bacarığı da çox
böyük göstəricidir.
Bir şəkərhand ilə bəzmi-şövqə cəm etdin bəni,
Nim sun peymənayi, saki, tamam etdin bəni.
beytində Əhməd Nədim ləzzətdən, xoşhallanmaqdan
məst olmuş bir adamın ruhi vəziyyətini ustalıqla verə bil
mişdir. Bu cür beytləri və misraları Füzulinin insanın daxili
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aləmini, duyğu və hisslərinin sözlərlə, ifadələrlə oxucuya
çatdırmaq, insanın görüş və düşüncələri ilə söyləmək tərzi
nin vəhdətdə olmasım xatırlatmaqdadır.
Bəzən Füzulinin bir əsərində rastlaşdığımız fikirlərə
Ə.Nədimin bir neçə qəzəlində rast gəlirik. Bunu Nədim biləbilə eləmişdirmi? Əlbəttə, söyləmək çətindir. Bəlkə də qeyriixtiyari olaraq Nədim buna yol vermişdir? Bəlkə də təsadüfi
uyğunluqdur? Hər halda qəti hökm vermək çətindir. Ancaq
olanı göstərmək lazımdır, vacibdir. Məsələn, Füzulinin bir
qəzəlinin mətlə beytində aşiq sevgilisinin vəslinə yetişmək
üçün, hətta məşuqənin köynəyi olmağı ən xoş bir hal hesab
eləyir. Hətta «əl öpən» qol ağzı və yaxud da «ayaq öpən»
ətək olmağa da razıdır, təki məşuqənin vüsalına çatsın, se
vgilisinə yaxın olsun. Şairin həmin mətlə beyti belə səslənir:
Xoşdur irmək ol bədən vəslinə pirahən kimi,
Gəl əl öpmək asitin tək, gəh ayaq damən kimi.
Füzulinin bu beytindəki fikri Nədim bir qədər fərqli şə
kildə söyləsə də Füzuliyanə söyləmişdir. Onun qəzəlindəki
mətlə beytində aşiqin istəyi də Füzulinin şerindəki kimi se
vgilisinin paltarının ətəyi və yaxud onun köynəyi olmaq ar
zusundan ibarətdir. Hər iki aşiqin arzusu, istəyi eynidir.
Füzulinin əsərindəki aşiqin yeganə arzusu sevgilisinin vəsli
nə yetməkdir və bu beytdə açıq-aşkar öz ifadəsini tapmışdır.
Nədimin qəzəlindəki aşiqin də arzusu belədir. Ancaq onun
arzusu mətlə beytində açılmır. Onun istəyi qəzəlin dördüncü
beytində izhar olunur. Yəni Füzulinin bir beytdə ifadə elə
diyi fikri Türkiyə şairi iki müxtəlif beytində açıqlayır:
Bən kimsəyə açdmaz idim, damənin olsam.
Kim görür idi sinəni pirahənin olsam.

Göründüyü kimi, Əhməd Nədimin qəzəlində aşiq sevgi
lisinin vəslinə qovuşmaqdan ötrü, hətta döyülməyə, söyü
lməyə də razıdır, təki istədiyinə qovuşsun, məşuqəsinin vü
salına layiq görülsün. Hər iki aşiq - istər Füzulidə, istərsə də
Ə.Nədimdə xoşbəxtliyi ancaq bunda görürlər, məşuqəyə
qovuşmağı ən başlıca məqsəd hesab eləyirlər.
Füzulinin həmin qəzəlinin üçüncü beytinin əks-sədasını
Nədimin başqa qəzəlində görürük. Füzulinin həmin beytin
də deyilir:
Cəmdir könlün sənin kim, var mən tək çoxların,
Mən pərişanəm ki, tapılmaz mənə bir sən kimi.
Şair burada gözəlin çoxlu aşiqləri olduğundan söhbət
açır. Aşiq sevgilisinə «sənin mənim kimi çoxlu vurğunların
vardır» deyəndə özü kimilərinin sayının çoxluğunu xüsusi
vurğu ilə bildirir. Həmin fikrə uyğun olaraq Nədim də bir
qəzəlində sevdiyi gözəlin, «min həmzəbanı, həmdəmi, min
aşinası var» misrası ilə sanki Füzulini bir qədər başqa şəkil
də olsa da təkrar etmiş olur.
Füzulinin «canım», «gözüm», «sultanım», «əfəndim»,
«sevdigim» və başqa ifadələrini Əhməd Nədim də çox
məmnuniyyətlə müxtəlif şerlərində təkrar eləmiş və özündən
də «canımın canı», «canımın cananı» və s. çox orijinal səs
lənən və şerə lətafət verən, axıcılıq gətirən ifadələrini də
bunlara əlavə etməklə əsərlərində yerli-yerində işlətmişdir.
Əlbəttə, Əhməd Nədim təkcə Füzuli ilə deyil, eyni za
manda digər klassik sənətkarlarla bağlı olan bir şair idi. O,
Əlişir Nəvainin əsərlərini orijinaldan oxumaq üçün cığataycanı öyrənmiş və Nəvai türkcəsilə bir qəzəl də yazmışdır.
Şair Baqini hədsiz dərəcədə sevirdi, Nəfini özünün ustadı
sayırdı və s.

... Döyülməyə, söyülməyə, qovulmağa billah
həp qailəm, amma ki, əfəndim, sənin oslam.
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XXX

XVIII yüzillikdə Ə.Nədimin müasirləri və davamçıları,
habelə digər divan şairərinin sayı çox idi. Osmanzadə Taib
(1660-1724), Süleyman Nahifı (1648-1738), Seyid Vəhbi (?1736), Коса Raqib Paşa (1699-1763), Məhməd Həşmət (?1768), Fitnət Xanım (7-1780), Əbubəkr Kani (1712-1791),
Əsrar Dədə (1748-1797), Şeyx Qalib (1757-1799), Sünbülzadə Vəhbi (1719-1809), Əndərunlu Fazil (1759-1810), Osman
Süruri (7-1814) kimi bir sıra tanınmış şairlər yazıb-yaradırdı.
Osmanzadə Taib yaradıcılığının birinci dövründə əsasən
satirik şerlər yazardı. Ona görə də tez-tez hücumlara məruz
qalırdı. «Hamdi» təxəllüsü ilə şerlər yazan O.Taib, əfsuslar
olsun ki, Ö.Nəfi yolunu axıra qədər davam etdirə bilməmiş,
satirik əsərlər yazmaqdan əl çəkib, sonrakı şerlərini «Taib»
(yəni tövbə edən) imzası ilə qələmə almışdır. O qədər də
güclü şair olmayan O.Taib sultana yazdığı qəsidələrinə görə
rəsmi fərmanla «rəisi-şairan» (şairlərin rəisi) seçilmişdir.
Bu dövrün şairləri içərisində əsl adı Məhməd Süleyman
olan Nahifini xüsusi olaraq qeyd etmək gərəkdir. İranda,
Misirdə, Macarıstanda elçilik korpuslarında çalışan, ərəb və
İran ədəbiyyatlarını da getdiyi yerlərdə daha da təkmilləşdi
rən Nahifi həm də mövləvilik təriqətinin fəal üzvlərindən idi.
İki divan sahibiydi. Divanlarından biri ancaq Məhəmməd
peyğəmbərə həsr etdiyi şerlərdən, digəri isə aşiqanə qəzəl,
qəsidə, rübailərdən ibarətdi. Onun əsərlərinin dili zəmanəsi
üçün son dərəcə sadə, təmiz və anlaşıqlıydı.
Göz gördü, gönül sevdi seni, ey yüzü mahım,
Kurbanın olam, var mı henim banda günahım?
XXX

Arz-ı hal eyledim ol afete canım diyerek,
Bak benim halime, ey şuh-ı cihanım diyerek.
418

Bağdan bağa güzar etmedeyim hasret ile
Kandadır, kartdadır ol serv-i revanım diyerek
Sinemi navek-i müjganına tuttum yarın,
Ben de mecruhunum, ey kaşı kemanım, diyerek...
beytlərindən də göründüyü kimi, gerçəkdən də şairin qəzəllərindəki xəyal aləminin incəliyi, hisslərinin zərifliyi, dilinin
gözəllik və yeniliyi diqqətçəkicidir.
Bütün bunlarla yanaşı, Nahifini ən çox şöhrətləndirən
onun M.C.Ruminin altı cildlik «Məsnəvi»sini əvvəldən axı
radək eyni vəznlə öz ana dilinə tərcümə etməsilə bağlıdır.
Onun bu tərcüməsi «Məsnəvi»nin başqa tərcümələrindən
xeyli üstündür. Bu mənzum tərcümə Qahirədə, İstanbulda
hələ XIX yüzillikdən başlayaraq çap olunubdur.
Divan ədəbiyyatının başqa ünlü bir qadın şairi Fitnət
xanımdır. Mehri xanımdan sonra ən məşhur şairə kimi ta
nınan Fitnət xanımın əsl adı Zübeydədir. Onun anadan ol
ma tarixi bilinmir. İstanbulda anadan olmuşdur. Onun alim,
şair və musiqişünas atası Əbu İshaq Əfəndi həm də şeyxülis
lam olmuşdur. Fitnət xanımın hikmətli, zərif duyğulu, incə
ruhlu şerləri vardır. Qəzəl, rübai, qəsidə, şərqi, müsəmmət
biçimli şerləri toplanmış divanı dəfələrlə çap olunmuşdur.
İncə ruhlu, zərif, gözəl İstanbul xanımı kübar bir
mühitdə yetişmişdi. Tərbiyə və təhsil mükəmməlliyi, yüksək
zövqü, hazırcavablığı, bədahətən şer söyləməsi ilə seçilən
Fitnət xanım yalnız gözqamaşdırıcı gözəlliyi ilə deyil, eyni
zamanda incə zarafatları ilə dövrünün sevilən şəxsiyyətlə
rindən olmuşdur. Atasının yaxın dostu şair Коса Raqib Pa
şa və Məhməd Həşmətlə aralarındakı söz-söhbətdən lətifələr
də yaranmışdır. Hər iki şair onun dərin zəkasına heyran
qalmışlar. Fitnət Xanım şer məclislərində iştirak edər, kişi
şairlərlə şerləşərdi.
Qəzəllərindən bir örnək:
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Hayal-i gamzesini sinede nihan buldum.
Künam-i şirde güya ki, ahuvan buldum.
O ebrüvan ile ol gamzeye nazire görıül,
Keman-i Rüstem ü şemşir-i Kahraman buldum.
Firak-i hicrin ile mürde-i gam olmuş iken,
Hayal-i buse-i la ’linle taze can buldum.
Derunde dağımı feyz-i bahar-i aşkınla
Gehi gül ü gehi lale, geh erguvan buldum.
Aceb mi tab’ım olursa güher-feşan Fıtnat,
Hum-i davette gencine-i nihan buldum.
Şeyx Qalib (1757-1799)
Ədəbiyyat kitablarında adətən ondan «divan ədəbiyya
tının son böyük şairi» deyə söhbət açırlar. Lakin divan ədə
biyyatı davam eləsə də, görünür ondan yuxarya qalxan ol
madığından bu fikri irəli sürmüşlər. XVIII əsr ədəbiyyatı
tarixində Şeyx Qalibin özünəməxsus bir yeri vardır. O,
qüdrətli bir divan şairi olmaqla birlikdə, həm də hind tərzi
cərəyanının da ən böyük nümayəndəsidir. Əsası Orta Asiy
adan Hindistana köçmüş türk və fars dilli şairlər tərəfindən
qoyulan «Səbki-Hindi» şer cərayanı Türkiyə ədəbiyyatında
onun yaradıcılığı ilə ən yüksək zirvəsinə qalxmışdır.
Məhməd Şeyx Qalib 1757-ci ildə İstanbulda ziyalı ailə
sində dünyaya göz açmışdır. Onun atası Divani-humayun
(Nazirlər kabineti) katiblərindən olan şair, alim və Mövləvi
təriqətinin üzvü Müstafa Rəşid adlı bir şəxs idi. Şairin baba
sı Məhməd Əfəndi də bu təriqətin üzvlərindən olmuşdur.
Onlar zəmanələrinin tanınmış ziyalılarından olduqları üçün
balaca Məhməd də ziyalı mühitində böyümüş, onların
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məclislərinin ab-havası içərisində tərbiyə almışdır.
Müntəzəm rəsmi təhsil almasa da, ancaq evdə atasından,
tanınmış şair Nəşət Süleymandan, mövləvi təriqətinə bağlı
olan adamlardan dərs aldı, fars dilini incəliklərinə qədər öy
rəndi. Hələ çox gənc yaşlarından şer yazmağa başladı. Öncə
«Əs’əd» (çox xoşbəxt, daha bəxtiyar), sonra isə «Qalib» tə
xəllüsü ilə (bəzən də ikisini bir yerdə işlədərdi) əsərlərini ya
zırdı. 24 yaşında, yəni 1780-ci ildə artıq divanını tərtib elə
mişdi. İki ildən sonra, 1782-ci ildə isə, altı ayda öz ünlü
«Hüsnü Eşq» poemasını yaratdı.
Şeyx Qalib də (ailəsinin təsiri altında) mövləvi təriqətinə
daxil olur. 1784-cü ildə arzusunda olduğu Mövlana dərga
hında yetişmək, bu təriqətin qayda-qanunlarını, gələnəklərini tamam-kamal mənimsəməkdən ötrü Konyaya gedir.
İstanbula qayıtdıqdan sonra isə Yeniqapı mövləvixanasmda
üç il (1784-1787) çilə doldurur, yəni inzivaya çəkilərək, 1001
gün ərzində təriqətin bütün göstəriş və qaydalarını dərindən
öyrənir. Çiləsini tamamladıqdan sonra «Dədə» ünvanınırütbəsini alır və mövləvixanalarm birində işləməyə başlayır.
1791-ci ildən Qalata mövləvixanasının şeyxi olur.
Ş.Qalib təriqətlə məşğul olmağa başlayandan demək
olar ki, şer yazmağa, bədii yaradıcılığını davam etdirməyə
çox önəm vermirdi. Elmi işlərlə uğraşmağa üstünlük verirdi.
Mövləvi şairlərinin şerlərini toplayır, həyat və yaradıcılıqları
haqqında yazırdı. Onun hazırladığı bu toplunu öz dərvişlə
rindən şair Əsrar Dədə «Təzkireyi-şüərayi-Mövləviyə»
(Mövləvi şairlərinin təzkirəsi) adı ilə təkmilləşdirmişdir.
Əsər «Əsrar Dədə təzkirəsi» də adlanır.
Şairin elmi əsərlərindən biri «Şərhi-cəzireyi-Məsnəvi»
(«Məsnəvi» adasının şərhi) adı ilə tanınır. Bu, Mövlana
Ruminin «Məsnəvi»sindən 366 beyti mənalarına görə bir
yerə yığıb ayrıca bir əsər qələmə alan Yusuf Sinəçakın (?1546) «Cəzireyi-Məsnəvi»sinin türk dilində geniş izahından
ibarətdir. Digər əsərinin adı «Əs-söhbətüs-safiyyə»dir (Tə
miz söhbət). Əhməd Dədənin (7-1777) Mövləvi təriqəti haq421
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qında ərəb dilində yazdığı kiçik bir risalənin şərhidir. Şeyx
Qalib də şərhini ərəbcə yazmışdır. Deyilənlərə görə, Sultan
III Səlim şəxsən onunla dostluq edirmiş. III Səlim və bacısı
Bəyxan Sultan onu qoruyub hörmət edərlərmiş. Hətta şairin
onlara həsr edilmiş mədhiyyələri də vardır. Ancaq yazıqlar
olsun ki, bu istedadh nəhəng sənətkar çox yaşamamışdır.
Onun ölümü ilə ilgili müxtəlif rəvayətlər söylənsə də, bunlar
elə rəvayət olaraq qalır və ondan o tərəfə keçmirlər. Ş.Qalib
3 yanvar 1799-cu ildə birdən-birə vərəm xəstəliyindən
ölmüşdür. Cəmi 42 il ömür sürmüşdür.
Şeyx Qalibi daha çox məşhurlaşdıran, şübhəsiz ki, onun
«Hüsn ü Aşk» («Hüsn və Eşq» - «Gözəllik və Sevgi») po
emasıdır. Poema müəllifinin də «Kitabın yazılma səbəbi»
hissəsində göstərdiyi kimi, əsər bir mübahisə sonucunda ya
ranmışdır. Guya məclislərin birində Y.Nabinin «Xeyrabad»
məsnəvisi oxunub, çox təriflənmişdir. Belə məsnəvini hər
adamın yazmağının mümkünsüzlüyü qeyd olunmuşdur.
Şeyx Qalibdən sən də belə bir əsər yaza bilərsənsə, yaz deyə
təkid etmişlər. O da bu məsnəvisini yazıb ortaya qoymuşdur.
«Hüsnü Eşq» Şeyx Qalibin təsəvvülı görüşlərini ortaya
qoyan alleqorik bir məsnəvidir. Çoxcəhətli, mürəkkəb bir
məzmuna malik olan poema Tanrı, kainat, insan müstəvi
sində tək varlıq fəlsəfəsini alleqorik biçimdə açıqlamaq
məqsədi güdür. Təsəvvüfdə Tək varlıq inancına görə mütləq
varlıq sayılan Allahın istəyi meydana çıxmaqdır, yəni zühur
etməkdir. Allahın meydana çıxması özü-özünə vurulması,
aşiq olması deməkdir. İnsan da kainatın bir varlığıdır. O,
insanlıq formasını qazanmaq üçün müxtəlif mərhələlərdən,
canlı və cansız aləmlərdən keçmiş və nəhayət insan olaraq
yaranmışdır. Deməli, meydana çıxmanın bir tərəfində Allah,
o biri ucunda insan dayanır. İnsanın kamilləşməsi, öz əslinə,
bir parçası olduğu Allaha çatmasından ötrü nə qədər maddi
aləmlərdən keçibsə, bu dəfə də mənəvi bir yolla gedib insan
lıqdan Allah məqamına yüksəlməsi vacibdir.
Ali məqama yüksəlmək üçün mənəvi yola çıxmaq, bir
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təriqətə bağlanmaq lazımdır. Bu mənəvi yolu dərindən bilə
nin təlimi-tərbiyəsi ilə yaradılışın sirlərini öyrənmək olar.
Yalnız kamil insan Allahla kainatın tək bir varlıq olduğunu
dərk edir. Mənəvi yolçuluğa - səfərə çıxmaq istəyən, eyni
zamanda, müəyyən sınaqlardan keçməlidir. Dünya nemətlə
rinə tamah salmamalı, alışdığı, adət etdiyi şeylərdən əl çək
məli, səbrli, dözümlü olmalı, çətinliklərdən qorxmamalı, öz
nəfsini tox tutmalıdır.
Bütün bunlara əməl eləməyən insan, şübhəsiz ki, yarı
yolda qalacaq, öz məqsədinə çatmayacaqdır. «Hüsnü Eşq»də baş qəhrəman Eşq bütün əngəlləri dəf edərək, kamilliyə
çatmış və əsl həqiqəti anlayaraq istədiyinə yetişmişdir.
Zaman baxımından «Hüsnü Eşq» iki hissəyə ayrılır. Bi
rinci hissə Hüsn ilə Eşqin dünyaya gəlmələrindən Eşqin
Qəlb diyarına səfərə çıxmasına qədərki zaman kəsimini əha
tə edir. Burada olaylar xronoloji ardıcıllıq ilə davam eləyir.
«Bəni məhəbbət» (Məhəbbət övladları») adlı bir ərəb qəbi
ləsində bir gecə iki gözəl uşaq dünyaya gəlir, biri qız, biri də
oğlan. Qızın adım «Hüsn», oğlanın adını isə «Eşq» qoyurlar.
Qəbilənin ağsaqqalları belə qərara gəlirlər ki, onlar böyüyüb
boya-başa çatdıqdan sonra bir-birilə evlənsinlər.
Onları Molla Cünunun «Ədəb» adlanan məktəbinə
qoyurlar. Bir-birinə aşiq olan iki gənc arada içərisində
«Feyz» hovuzu olan «Məna» gəzinti yerində görüşürlər. Bu
ranın mehmandan «Süxən» yol göstərən, savadlı, hər şey
dən başı çıxan bir qocadır. «Heyrət» deyilən birisi bu iki
aşiqin bir yerdə olmasına maneçilik törətdikdə, həmin
Süxən bunların heç olmasa bir-birilə məktublaşmasına şəra
it yaradır. Eşq «Qeyrət» adlı lələsinin köməyilə Hüsnü istə
məyə getdikdə, ona rədd cavabı verilir. Qəbilə başçıları belə
bir şərt qoyurlar. Eşq sevqi yolunda özünü sübut etmək
üçün «Qəlb diyarına» səfərə çıxıb, oradakı iksiri (əsərdə
«kimya» kimi verilir) gətirdikdən sonra ancaq qızla evlənə
bilər.
Bundan sonra məsnəvinin ikinci hissəsi başlayır. Bura
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da da olaylar xronoloji ardıcıllıqla davam edir. Sevgi, mə
həbbət yolunda bəlalara düçar olmadan, iztirab və əziyyət
lərə qatlaşmadan, özünü sadiq aşiq kimi sübut etmədən
Hüsnünə qovumayacağını şərt kimi irəli sürənlərin istəyini
yerinə yetirmək üçün Eşq lələsi Qeyrətlə yola düşür. Yol
boyu onların başına daha nələr gəlmir. Bir quyuya düşürlər,
burada cadugər onları həbs edir. Süxən peyda olub, onları
qurtarır. Sonra yolları Qəm xarabalıqlarına düşür. Burada
da Eşqə aşiq olan bir cadugər sevgisini rədd etdiyi üçün onu
çarmıxa çəkmək istərkən, yardımına yenə Süxən çatır. Səfər
boyu Atəş dənizi ilə qarşılaşırlar, cinlər, divlər, əjdahalar
onların yolunu kəsir, boranlı, çovğunlu, şaxtalı mövsümlər
də xeyli əzab-əziyyətlər çəkirlər, hədsiz məhrumiyyət və çə
tinliklərdən sonra, nəhayət, Qəlb qəsrinə yetişirlər. Hər yer
də, hər zaman Süxən ona yardım etməklə qalmır, həm də
Eşqə düz yol göstərir. Eşq Qəlb qəsrindəki sarayda sevgilisi
Hüsnə qovuşur.
Təriqət-təsəwüf fəlsəfəsinə görə, deməli, sirr pərdəsi
qalxır. Eşq Hüsnün özü olduğunu dərk edir, anlayır və özüözünə qovuşur.

İnsan kainatın ən güclü, ən qüdrətli varlığıdır. O zərrəsi
olduğu tək varlığa qovuşmağa can atmalıdır. İstədiyinə qo
vuşduqdan sonra daha qüdrətli, yenilməz və xoşbəxt olur.
Əsərin başhca ideyası bundan ibarətdir.
Yuxarıdakılardan göründüyü kimi, məsnəvidəki bütün
əhvalatlar, yerlər, personajlar rəmzi səciyyə daşıyırlar. Mə
sələn, Hüsn - mütləq gözəlliyi, mütləq varlığı, Eşq - təriqətçi
olan mənəvi yolun yolçusunu, Ədəb məktəbi - təriqət də
rgahını, Süxən - nəsihətçini, köməkçini, düz yol göstərəni,
Hüsnün mürəbbiyəsi İsmət - namusu, düzgünlüyü, Qəlb
diyarı və ya Qəlb qəsri - ürəyi, könlü, yol boyunca Eşqin

rastlaşdığı dəhşətli yerlər, əsrarəngiz qüvvələr - dözümü və s.
göstərir.
«Hüsn və Eşq» həm Türkiyə ədəbiyyatşünasları, həm də
Avropa şərqşünasları tərəfindən yüksək dəyərləndirilmişdir.
Tədqiqatçı Şərif Aktaş «Roman olaraq Hüsnü Eşq» adlı
məqaləsində ortaya qoyduğu arqumentlərdə sübut etməyə
çalışır ki, bu məsnəvi yarandığı dövrdə cəmiyyətin roman
ehtiyacını ödəyən ədəbi növlərdəndir. Alim Avropa və
Türkiyə romançılarının bir sıra əsərləri ilə müqayisələr apa
raraq, fikrini əsaslandırmağa çalışır.
Professor Əli Alparslan bu tipli əsərlərdə, «ümumiyyət
lə simvolizm, romantizm, empresionizm və bir də yer-yer
rəngli sürrealizm mənzərələri bir-birini təqib etdiyini» irəli
sürür. Ünlü Avropa türkoloqu J.V.Gibbin fikri bir qədər
mübaliğəli görünsə də, ancaq açıq söylənmiş fikirdir. O,
dörd cildlik «Osmanlı şeri tarixi» məşhur əsərində «Hüsnü
Eşq» məsnəvisini göylərə qaldıraraq yazır ki, bu məsnəvi ilə
«Osmanlı türkləri İran ədəbiyyatının ən parlaq əsərlərinə
bərabər bir əsər yaratmışlar. ... Nə Sədi, nə Cami, nə də
böyük İran şairlərindən bir başqası bu qədər yüksək şer
kamilliyinə çata bilmişdir» [70, 33].
Şeyx Qalibin divanında klassik ədəbiyyatın, demək olar
ki, hər növünə rast gəlmək olar: qəzəl, qəsidə, müxəmməs,
müsəddəs, təxmis, tərci-bənd, məsnəvi, rübai, hətta, türkü,
bəhri-təvil və s. Ancaq qəsidə yazmağa o qədər də həvəs gö
stərməmişdir. Yüksək mənsəb sahiblərindən umacağı olma
dığından qəsidə yazmağı xoşlamamışdır. Qəzəl, tərci-bənd,
müsəmmətləri isə çox güclüydü. Onun nəzirələri, təxmisləri
də son dərəcə maraqlı, gözəl, cəlbediciydi. Həm də bunların
sayı da az deyildi.
Şair özündən öncəki tanınmış sənətkarların əsərlərini
dərindən mütaliə etmiş və gərəkli saydıqlarına və həmçinin
müasirlərinə öz münasibətini bildirmişdir. O, C.Rumiyə,
M.Füzuliyə, M.Xəyaliyə, Ö.Nəfıyə, Y.Nabiyə, Ə.Nədimə,
Ə.Sabitə, S.Nahifıyə və başqa bir sıra tanınmış poetik söz
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ustalarına (əlbəttə, hamısının adlarını burada çəkməyə eh
tiyac yoxdur) nəzirə və təxmislər yazmışdır. Nümunə üçün
onun M.Füzuliyə münasibətini, ondan necə istifadə etdiyini
gözdən keçirək:
İki «etdin bəni», iki «bana» rədifli qəzəlini və habelə:
Duzah bahari-hüsnünə bir gülüstan sənin,
Kulzum şerar-i aşkına bir katre kan sənin.
* * *

Aşk bir şəm ’i-ilahidir, bənim pərvanəsi,
Şevk bir zəncirdir, gönlüm onun divanəsi.
*

=H *

Nəyə müncər ola halim bu tələvünlə bənim,
Dilpeşimani-güneh tevbəyə varmaz dəhənim.
beytləri ilə başlayan qəzəllərini Füzuli təsirilə yazan Türkiyə
şairi təkcə bunlarla kifayətlənməmişdir. Şeyx Qalib Füzuli
nin bir müsəddəsinə nəzirə yazmış və iki qəzəlini təxmis et
miş, yeri gəldikcə Azərbaycan şairinin dil, ifadə xüsusiyyət
lərindən gen-bol faydalanmışdır. Bu cəhətdən Şeyx Qalibin
yuxarıdakı mətlə beytlərini misal gətirdiyimiz üçüncü qəzə
linin son məqtə beyti Füzulinin nəzirə yazılmış qəzəlinin
məqtə beytinə nə qədər də gözəl bənzədilmişdir. Füzuli bey
tində «vətən» sözünü dörd dəfə bir misrada təkrarladığı ki
mi («Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim»), Qalib
də «mən» kəlməsini üç dəfə (« Sən mənimsən, mənim, ey
Qalibi-biçarə, mənim») təkrarlamışdır.
Vaxtilə sərv ağacına gül kolu peyvənd eləyərmişlər. Gül
kolu sərv ağacının kökündən qidalanaraq ona sarmaşar,
ətrafım bürüyərmiş. Şairlər sevgilinin boyunu sərvə, saçları
nı isə bu sərv ağacını sarmış gülə bənzədərdilər. Belə təsvir
lər Şərq şairlərində çoxdur. Şeyx Qalib qəzəllərinin birində
bu peyvəndi «sərvi-gülfüruş» adlandıraraq yazır:
Ol sərvi-gülfuruşi-təcəlliyi-cilvddən
Hər nahli-ah bir şəcəri-nurdur bana.
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Bu tipli ifadələr Füzulidə da vardır. Onun:
Ey gül, nə əcəb silsileyi-müşki-tərin var,
Bey sərv, nə xoş can alıcı işvələrin var!
beyti həmin peyvəndlə əlaqədar söylənsə də, əsl həqi
qətdə sevgiliyə müraciətlə deyilmişdir. Beytin mənası belədir:
Ey gül nə qədər gözəl, tər müşk zəncirin var və ey sərv ağacı,
nə xoş can alıcı işvələrin var. Şair, burada müşk zənciri de
dikdə sevgilinin saçlarını nəzərdə tutur. Həm də müşk qara
rəngdə olduğu üçün sevgilinin saclarının qaralığına işarə
eləyir. Qara, təzə-tər, gözəl saçlı sevgilinin boyu da sərvə
bənzədilmişdir. İşvə göstərmək, naz eləmək can alıcı gözələ
məxsusdur və bu gözəl, yəni şerdəki sərv öz qara müşk
qoxuyan saçları ilə təsvir olunmuşdur. Deməli, sevgilisinin
boyu da, saçları kimi gözəldir.
Füzulidə buna bənzər başqa beytlər də vardır.
Başda bir sərvi-səmənbər vəslinin sevdası var,
Sud qılmaz bağiban nəzzareyi-gülşən mana.
Burada da, yuxarıdakı beytdə olduğu kimi, Füzuli gül
saçlı, sərv boylu sevgilisinə qovuşmaq arzusundadır. Gülə
bürünmüş sərv ağacı, saçlı sevgilidir, aşiqin görmək istədiyi,
yetişməyə can atdığı ancaq odur.
Şeyx Qalibin yuxarıdakı beytinin rədifı «bana»dır. Fü
zulinin misal çəkdiyimiz ikinci beytinin də rədifı «mana»dır.
Ancaq bunların arasında forma bənzərliyi axtarmaq əbəsdir.
Şeyx Qalibin bu qəzəli formaca Füzulinin:
Fəqr mülkü təxtü aləm tərki əfsərdir mana,
Şükr lillah, dövləti-baqi müyəssərdir mana.
***
Hər zaman mənzur bir şuxi-sitəmgərdir mana,
Qanda olsam bir bəla həqdən müqəddərdir mana.
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beytləri ilə başlayan qəzəllərinə daha çox uyğun gəlir. Bizcə
bu tipoloji uyğunluqdur. Belə uyğunluqlar klassik tərzin bir
çox nümayəndəsində gen-boldur. Yenə Şeyx Qalibdən bir
misal verək. Onun belə bir beytini alaq:
Yine zevrak-i dərunum kırdıp kənara düştü,
Dayanır mı, şişədir bu, rəhi-səngsarə düştü.
Şair «zövrəqi-dərunum» (yəni «daxilimin qayığı») de
dikdə qəlbini - ürəyini nəzərdə tutur. Ürək qanla əhatə
olunmuş və qanla işlədiyi üçün onu qayığa bənzətmişdir. Bu
qayıq isə zərif şüşədən ibarətdir. Əgər onu daşa tutsan və ya
daşlı-qayalı yola yönəltsən qırılacaqdır, şüşə kimi çilik-çilik
olacaqdır.
İndi görək Füzulidə bu fikir necə öz təzahürünü tapır.
Azərbaycan şairinin buna uyğun gələn beyti belə səslənir:
Dili-pürxunimə yağdırma bəla peykanın,
Həzər et şişəyə, nagəh zərər eylər, dohıdur.
Şair Füzulidə qayıq yoxdur. Burada mətləb birbaşa ve
rilib. O deyir ki, qanla dolu olan ürəyimə bəla oxlarını
yağdırma. Təsadüfən şüşəyə - yəni ürəyə dəysə qırılar. Axı,
o qanla doludur. Hər iki şairdə ürəyin incəliyi, onun şüşə
kimi olmağı xatırladılır.
Şeyx Qalibin Füzulidən məna, fikir əxz etməsinə bir mi
sal verməklə bunun həm də tipoloji yaxınlıqdan irəli gəldiy
ini də söyləmək məcburiyyətindəyik. Çünki, hər iki hal
mövcud ola bilər və bunu qəti söyləmək doğru olmaz. Eh
timal etmək daha yaxşı variantdır. Hər halda yaxınlıq
mövcuddur. Füzulinin belə bir beytini alaq:
Çıxmış əğyar ilə seyr etməyə ol mərdiimi-çeşm
Bu əcəb, mərdümi çıxmış gözüm ağlar mənim.
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Azərbaycan şairi burada əğyar ilə gəzməyə çıxmış göz
bəbəyini, eyni zamanda, sevgilisi kimi nəzərdə tutmuşdur.
Yəni şair demək istəyir ki, gözümün bəbəyi başqaları ilə
gəzməyə çıxmışdır. Ona görə də mənim bəbəyi çıxmış gözü
mün ağlamasına təəccüblənməyin.
Şeyx Qalibin aşağıdakı:
Kanlar akar əcəb ki, bu çeşmi-səfiddən
Hunabəhiz o çeşmeyi-kafurdur bana,
beytində isə deyilir ki, təəccüblüdür bu ağ gözdən qanlar
axır. Qanlı yaş tökdürən mənə o kafur çeşməsidir.
Diqqətlə fikir versək, hər iki şairdə gözdən qan-yaşm
axmasına təəccüb edilir. Şeyx Qalib göstərir ki, «bu ağ göz
ümdən qanlar»- yəni yaş axır. Halbuki, ağ göz ağlamaqdan
kor olmuş, içərisinə ağ düşmüş gözdür. Kor olmuş göz isə
ağlamaqdan məhrumdur, ağlaya bilməz. Şairin təəccübü də
elə burasındadır. Gözünə ağ düşdüyü və ya başqa sözlə de
sək, kor olduğu halda, ağlayır, qan-yaş tökür.
Füzulidə isə bu ifadə bir qədər başqa cürdür. Füzuli
deyir ki, mənim kor olmuş, çıxmış gözümün ağlamasına
heyrətlənməyin. Hər iki şairdə bu qeyri-adi hal sevgili ilə
bağlıdır. Füzulinin sevgilisi, öz sözü ilə desək, gözünün bə
bəyi əğyar ilə - başqaları ilə seyrə çıxdığmdandır ki, onun
dərdindən kor olmuş gözləri də adi halında deyildir, qeyritəbii vəziyyətə düşmüşdür.
Şeyx Qalibdə də sevgili gözlə bağlıdır. Füzulidəki mərdümi-çeşm, Şeyx Qalibdə çeşmeyi-kafuridir (kafur rəngində
olan göz, yəni ağ, bəyaz göz mənasındadır).
Başqa sözlə desək, ağ geyimli, yaxud da ağ bədənli gö
zəldir. Şair «kafuri» sözünü işlətməklə çox ağ, parlaq ağ mə
nasını nəzərdə tutmuşdur. Kor göz də ağdır. Ona qan ağla
dan da kafuri çeşməsinin eşqidir. Kafur çeşməsi, ağ bulaq çeşmə şairin sevgilisidir. İkinci misradakı «kafur çeşməsi»
dedikdə şair sevgilisini nəzərdə tutur, o sevgilini ki, onun
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gözlərindən qanlı yaşlar axıdır. Göründüyü kimi, hər iki şa
irdə fikir, demək olar ki, uyğun gəlir.
Şeyx Qalib öz sələfindən çox şey öyrənmiş, onun bədii
sənət incilərinin ruhunu dərindən duymuş, məharətlə qav
ramış, öz ifadə tərzi ilə dövrünün insanlarına təlqin etməyi
yüksək mənəvi borcu saymışdır. Şeyx Qalibin istedadı və
qabiliyyəti çox yüksək olduğundan Azərbaycan şairinin da
hiyanə fikirlərindən, böyük sənət sirlərindən bəhrələnməsi
də ustalıqla, sənətkarlıqla ortaya çıxmaqdadır.
Onun «Hüsn və Eşq» poemasından bəhs edən ədəbiy
yatşünasların, demək olar ki, əksəriyyəti və o cümlədən
«Füzuli lirikası» kitabının müəllifi M.Quluzadə də bu fikri
dönə-dönə təkrar ediblər: poema «Leyli və Məcnun»un təsi
ri ilə yazılmışdır. Əbdülbaqi Gölpınarlı isə poemanı Füzuli
nin «Səhhət və Mərəz»ilə bağlayır və haqlıdır da. Türk alimi
yazır: «...Nədim kimi həqiqətən yüksək və Qalib kimi ger
çəkdən üstün iki divan şairində də Füzuli təsiri çox barizdir.
Xüsusilə, Şeyx Qalibin «Hüsn və Eşq»inin mövzusu, doğru
dan da, fəqət böyük bir yiyələnmə qüdrəti və yaratma qabi
liyyəti ilə yepyeni və Qalibanə bir tərzdə keçirilərək, Füzuli
nin «Səhhət və Mərəz»indən alınmışdır [61, 78].
Ancaq bununla belə, Ə.Gölpmarlı «Hüsn və Eşq»də
İbn Sinanm (980-1037) «Risalət üt-teyr»i ilə Əbülfütuh
Yəhya ibn Həbəş Sührəverdinin (1154-1191) «Həqiqət əl-işq,
ya munis əl-üşşaq» (Eşqin həqiqəti, yaxud aşiqlərin munisi)
əsərlərinin təsiri olduğunu da irəli sürür. Bu fikri professor
Ə.Alparslan da təkrarlayır.
Ş.Qalib özü əsərində N.Gəncəvi, Ş.Təbrizi, C.Rumi,
Ə.X.Dəhləvi, M.Füzuli kimi şəxsiyyətlərin adını çəksə də,
onların yaradıcılığı ilə yaxından tanış olsa da, ancaq onda
Füzuli təsiri özünü daha güclü göstərir.
Biz bu fikirdəyik ki, Şeyx Qalib poemasım yaradarkən
Füzulinin hər iki əsərindən yararlanmışdır. «Leyli və Məcnün»dan Hüsn ilə Eşqin məhəbbət lövhələrini vermək üçün
istifadə etmişsə, «Səhhət və Mərəz»ə isə alleqorik səhnələrin,
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simvolik surətlərin səciyyəsini vermək üçün müraciət etmiş
dir.
Füzulinin «Leyli və Məcnun»u ilə Şeyx Qalibin «Hüsn
və Eşq» poemalarındakı oxşar cəhətləri professor
M.Quluzadə çox yaxşı müqayisə etmişdir. Doğrudan da, bu
iki poemanı bir-birinə yaxınlaşdıran təkcə bunların eyni
vəzndə yazılması da deyildir. Baş qəhrəmanların dünyaya
gəldikləri şərait, qəbilə həyatının sərt qanunları, qəhrəman
ların keçirdiyi ruhi təbəddülat və həyacanlar və başqa ya
xınlıqlar hər iki əsərdə verilməklə də qalmır. Bu iki poemadakı bədii təsvir vasitələri, formal cəhətlər də uyğunluq təş
kil edir.
Şeyx Qalibin də qəhrəmanları bir-birinə məktubla
müraciət edirlər, bunlar da ilk dəfə bir-birləri ilə məktəbdə
tanış olurlar. Şair qəhrəmanlarının səciyyəsini daha yaxşı
açmaq üçün Füzuli kimi əsərinə digər ədəbi şəkillər də daxil
etmişdir.
Şeyx Qalib «Səhhət və Mərəz»dən yuxarıda da söylədiy
imiz kimi, surətlərinin adlandırılmasmda müraciət etmiş, o
da Füzulisayaq hərəkət etmişdir. Füzulinin əsərində insan
həyatının, onun bədən - hiss, lamisə, duyğu və s. üzvlərinin,
ruhi aləminin inkişafı haqqında elmi düşüncələri bədii şəkil
də öz əksini tapmışdır. Şair hüsn, yəni gözəllik və məhəbbət
məsələlərindən alleqorik şəkildə bəhs açmış və bu barədə öz
təxəyyülünün məhsulunu da ortaya qoymuşdur. Hüsn və
eşq məsələlərindən bəhs etdiyi üçün bu əsəri əsl adından
başqa «Ruhnamə» adı ilə təqdim edənlərdən fərqli olaraq,
«Hüsn və Eşq» adı ilə də adlandırırlar. Şeyx Qalibin eyni
adı poemasına verməsi də şübhəsiz ki, təsadüfi sayılmamalı
dır. Eşq və Hüsn surətləri hər iki əsərdə vardır və bu surətlər
yan-yörəsindəki simvolik surətlərlə sıx mənəvi əlaqədədirlər.
Şeyx Qalibin bir «Hekayəti-Leylivü Məcnun» adlı çox
qısa bir məsnəvisi də vardır. Bütün bunlardan göründüyü
kimi, Şeyx Qalib bu böyük söz sərrafından - Füzuli kimi
nəhəngdən çox şeylər əxz etmişdir. O, Füzulidən ahəngdar431
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lıq, rəvanlıq, sərrastlıq, ülvilik öyrənmişdir.
Şeyx Qalib həm də türk dilinin inkişafına, türkcə yaz
mağa önəm verən sənətkarlardandır. Düzdür, o özü də arzu
ladığına çox da əməl edə bilməmişdir. Onun da əsərlərinin
dilində hədsiz dərəcədə yabançı sözlər, ifadələr işlədilibdir.
Bununla belə, o, öz sələflərini «Hüsn və Eşq»in müqəddimə
hissəsində ərəb-fars sözlərindən çox istifadə etdiklərinə görə
tənqid etmişdir. Şair danışılan dildə yazmağı arzulamışdır.
Onun əsərlərində «qılıncı qanlı, əli qanlı», «bən açtım,
ben tükətdim», «ölüb-ölüb dirilmək», «üz qarası», «bağrı
yanmaq», «gülerek, açılaraq, gül kimi xəndan olmaq» və s.
bu kimi çoxlu ifadələrə rast gəlmək mümkündür. Şeyx Qali
bin tək-tük şerləri də vardır ki, onlarda, demək olar ki, heç
yabançı söz və ifadələr yoxdur. Şairin aşağıdakı qəzəli bu
nun ən gözəl örnəyidir:
Döktü omuzdan рщи saçağını,
Açtı gönüller deli bayrağım.
Ay yenisi gökte ne ülker satar,
Değmeyecek kestiği tırnağını.
Gözceğizim boyamak ister benim,
A l boyayup kan ile dudağını.
Saldı gönül illerine afeti,
Kurdu göz irmağına otağını.
Nice tabur dağıtır ol yosmanın,
Saç dağıtıp eğmesi kalpağını.
Içip içip kendi elinden anun,
Duramayup öpnıüşüm ayağını.
Çok sürünüp gözlemişim, özleyip
Ayağının izini toprağını.
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Vermedi bir kimseye Galib geçit,
Kanda çevirdise söz irmağını.
Hazret-i Munla ’y ı bilenler bilir,
Bilmeyenin kim çeke kulağını.
Yuxarıdakı şeri diqqətlə gözdən keçirsək, görərik ki, 18
misralı bu şerdə cəmi-cümlətanı bir «afət» sözü və bir də
«həzrəti-Munla» tərkibindən başqa heç bir qeyri-türk ifadə
si işlədilməmişdir. Halbuki, qəzəl ən çox ərəb və fars sözlə
rinin işlədilməsİni tələb eləyən klassik şer şəkillərindəndir.
Şair hələ bunlarla da yetinməmiş, üstəlik heca vəzniylə
bir türkü yazaraq, özündən öncəki M.Naili, Ə.Nədim kimi
ünlü şairlərin yolunu şərəflə davam etdirmişdir. Bu da şairin
xalq ədəbiyyatından uzaq düşmək istəməməsinin yaxşı bir
təşəbbüsüdür. Həmin şerin iki bəndini aşağıya köçürürük:
Tuğra çekmiş dest-i kudret kaşırıa,
Cefa takmış siyah perçem başına,
Taze girmiş on üç, on dört yaşma,
Giilfidanım henüz bulmuş çağım,
Şirin esmer şimdi bulmuş çağını.
O güzele cevr ü cefa anılmaz,
Geçen günler unutulur, sayılmaz,
Nev-restedir, ettiğine bakılmaz,
Gülfidanım henüz bulmuş çağını,
Şirin esmer şimdi bulmuş çağını.
Ş.Qalib özündən öncəki böyük sənətkarlardan yarar
landığı kimi, o özü də sonrakı nəslə güclü təsir etmişdir. Keçəçizadə İzzət Molla (1785-1829) onun «Hüsnü Eşq»inin
təsiri altında «Gülşəni-Eşq» məsnəvisini qələmə almış, tənzimat və sonrakı dövrün şairləri ondan çox şey öyrənmişlər.
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Aydın Abi Aydın
Filologiya elmləri doktoru, professor Ay din Abi Aydın
(Aydın Müstəcəb oğlu Abıyev) 1962-ci ildə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin(indiki BDU) Şərqşünaslıq fakültəsi
nin türk filologiyası şöbəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə
Azərbaycan EA-nm Şərqşünaslıq İnstitutunda kiçik elmi
işçi olaraq başlamış, daha sonra baş elmi işçi, şöbə müdiri
kimi Türkiyə ədəbiyyatının müxtəlif problemləri ilə bağlı
elmi araşdırmalarla məşğul olmuşdur. O. Türkiyənin milli
hekayə və novella ustası Ömər Seyfəddinin həyat və yaradı
cılığı mövzusunda namizədlik (1968), “XIX yüzilliyin ikinci
yarısı - XX yüzilliyin əvvəllərində türk ədəbiyyatında satira
və onun Azərbaycan ədəbiyyatı ilə əlaqəsi” mövzusunda isə
dktorluq dissertasiyası (1997) müdafiə etmişdir. Müxtəlif
beynəlxalq elmi konfransların iştirakçısı olmuş, məruzələrlə
çıxış etmişdir.
1978 -1981-ci illərdə Türkiyədə işləmişdir.
1992-ci ildən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsə
nət Universitetində öncə dosent, sonra isə professor kimi elmi-pedoqoji fəaliyyətini davam etdirir, Türkiyə ədəbiyyatı
tarixi fənnindən dərs deyir.
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü
dür.
Onun xeyli elmi-ədəbi, publisistik məqalələri, dərs
proqramı, tərcümələri və aşağıdakı kitabları vardır:
• “Ömər Seyfəddinin həyatı və yaradıcılığı”! 1978),
• “Türk ədəbiyyatında satira(XIX əsrin sonu - XX
əsrin öncələri)” (1991),
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Oğuz Kağan dastanı” (1992),
“Bəktaşi lətifə və əhvalatları”(1992),
“Azərbaycan türk şəxs adlarının izahlı lüğəti”(1998),
“Bəzi satirik nəzirə və təhzillər” (Azərbaycan Türkiyə ədəbi əlaqələri tarixindən, 1999),
“Qısaltmalar sözlüyü”(2000),
“Tənzimat dövrü Türkiyə ədəbiyyatı”(2001),
“Şəxs adları lüğəti”(2002),
“Füzuli və Türkiyə poeziyası”(2002),
“İki dastan”(2002),
“Türkiyə gülməcələri”(2004),
“Türkiyə ədəbiyyatı tarixi, I cild”(2005),
“Ziya Göyalp” (2006),
“Şəxs adları sözlüyü(ikinci kitab)” (2006),
“Türk şəxs adları(üçüncü kitab)” (2007),
“Türkiyə ədəbiyyatı tarixi, II cild (I hissə)” (2007),
“Mənşəyinə görə şəxs adları lüğəti” (2010).
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