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FÜZULİ VƏ MÜASİRLƏRİNİN MÜXƏMMƏSLƏRİ BARƏDƏ 
 

XVI əsrdə ölkədə baş vermiş ictimai-siyasi hadisələr, xüsusilə də 
Səfəvilər dövlətinin yaranması Azərbaycanda XV əsrdən genişlənməkdə olan 
bir prosesi daha da vüsətləndirdi, anadilli ədəbiyyatın inkişafına təkan verdi. 
Akademik Həmid Araslı bu dövrün özəllikləri barədə yazır: “XV əsrdən 
etibarən Azərbaycan ədəbiyyatı əsasən öz milli dilində inkişaf etməyə başlayır. 
Ağqoyunlu və Səfəvilər dövlətlərinin Azərbaycan dilinə əhəmiyyət verməsi; 
xüsusən Səfəvilər dövlətinin bu dildən dövlət dili kimi istifadə etməsi 
Azərbaycan dilinin ədəbi dil olaraq istiqamətverici rol oynamasına əsas zəmin 
yaratmış olur” [2, 45]. XVI əsr anadilli poeziyamızın ən görkəmli şəxsiyyətləri, 
əlbəttə ki, Şah İsmayıl Xətai və Məhəmməd Füzuli olmuşlar. Bu dahilərlə 
bərabər həmin yüzillikdə Azərbaycan türkcəsində yazıb-yaratmış Həbibi, Şahi, 
Həqiri, Qəribi, Sadiq bəy Əfşar, Əmani, İbrahim Mirzə Cahi, Zəmiri, Məsihi, 
bağdadlı şairlər – Əhdi, Şəmsi, Zehni, Zayei, Elmi, Fəzli və başqalarının adını 
çəkmək olar. Dövrün anadilli divan ədəbiyyatında janr əlvanlığı xüsusi olaraq 
diqqəti cəlb edir. Füzulinin türk divanına qəzəllərlə bərabər tərcibənd, 
tərkibbənd, müxəmməs, təxmis, mürəbbe, qitə və rübailər daxil edilmişdir. Bu 
əsrdə ana dilində müxəmməs yazan şairlərdən Xülqi, Füzuli, Məsihi, Yusif bəy 
Ustaclu və Heydərinin adını çəkə bilərik. Şah İsmayıl Xətainin yeganə təxmisi 
farscadır. O, Hafizin “Ğolame-nərgis məst, to tacdareənd” misrası ilə başlanan 
qəzəlinə 7 bəndlik təxmis yazmışdır [18, 505-507]. H.Araslı Xülqinin məlum 
olan yeganə müxəmməsinin aşağıdakı bəndinə əsaslanaraq şeirin Şah İsmayıl 
Xətainin hakimiyyətə gəldiyinə həsr edildiyini göstərmişdir: 

 
Tərəb qəsrini bünyad eylə, saqi, qəm binasın puz, 
Qədəh bəzm içrə gərdan eylə, işrət birlə məclis tüz, 
Meyi-gülgün içarka gildi bais kimi ol gül yüz, 
Müğənni, bir nəvai tüz, nəvai-tazəni görküz, 
Ayaqçı, tasını tutquz ki, Darayi-zəman gildi [2, 48]. 

 
Xülqi Allahi, Ziyayi kimi, bir müddət Orta Asiyada yaşamış, “vaxtilə 

Nəvai məclislərində böyüyüb, onun təqdirinə layiq olduqdan sonra vətənə 
qayıtmış sənətkarlardan” [2, 47] olmuşdur. Şairin yaradıcılığından nümunə 
gətirilən şeir parçasındakı cığatay – orta əsrlər özbək ədəbi dilinə məxsus 
elementlər bir daha bunu sübut edir. 
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XVI əsr Azərbaycan ədəbiyyatı öz inkişafının bütün istiqamətlərinin ən 
bariz ifadəsini dahi Füzuli yaradıcılığında tapmışdır. Bu baxımdan Füzulinin 
türk divanına daxil edilmiş 5 müxəmməsi (3 müxəmməs və 2 təxmis) dövrün 
təxmis yaradıcılığının araşdırılması baxımından böyük maraq kəsb edir. Şairin 
“Ayrılmışam” rədifli 7 bəndlik müxəmməsinin bütün bəndlərində sonuncu “Bir 
qədi şümşadü gül rüxsardən ayrılmışam” misrası nəqərat kimi təkrar olunur. 
Ona görə də bu şeiri müxəmməs-tərcibənd kimi nəzərdən keçirə bilərik. Əgər 
şeirin birinci misrası (“Vay, yüz min vay kim, dildardən ayrılmışam”) Nəsimi 
qəzəlinin “Ey müsəlmanlar, mədəd, ol yar pünhan ayrılır” [14, 247] misrasını 
xatırladırsa, bəzi yerləri Əlişir Nəvai əsərləri ilə səsləşir. Üçüncü bənddə Nəvai 
qəzəllərində rədif kimi işlənən “biş iməs” ifadəsi Azərbaycan türkcəsindəki 
variantda “eyb iməs” kimi işlədilmişdir: 

 
Dustlar, mən naləvü fəryad qılsam, eyb iməs, 
Çərxi-bədmehrin əlində dad qılsam, eyb iməs, 
Qəm diyarın dil ara abad qılsam, eyb iməs, 
Bu bina birlə cahanda ad qılsam, eyb iməs, 
Bir qədi şümşadü gülrüxsardən ayrılmışam [8, 341]. 

 
Fikrimizcə, cığatay sözü olan “iməs” sözünün şeirə gətirilməsi artıq 

Nəvai sənətinə hörmət əlaməti kimi başa düşülməlidir. Məlum olduğu kimi, 
Əlişir Nəvainin birinci divanı olan “Qəraib əs-siğar”da “iməs” rədifli 7, “biş 
iməs” rədifli 1 qəzəl vardır. Onun “biş iməs” rədifli qəzəli 

 
Dəhr sudidin təmə`üz kim, ziyani biş iməs, 
Ömrüni tutgil qənimət kim, zamani biş iməs [13, 

241],  
 

beyti ilə başlanır. Qeyd etmək istərdik ki, Nəvainin “biş iməs” rədifli qəzəli 
XV əsr şairimiz Kişvərinin, XVI əsrdə yaşamış Azərbaycan şairləri Məsihi və 
Yusif bəy Ustaclunun diqqətini cəlb etmişdir. Məsihinin həmin rədifli 
müxəmməsi barədə danışacağıq. Yusif bəy Ustaclu divanının Londonun 
Britaniya muzeyində saxlanan, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov 
tərəfindən geniş ön sözlə nəşr edilmiş nüsxəsinin vərəqlərindən birində dahi 
özbək şairinin şeirindən götürülmüş “Qəm yemin, divanə bixanümani biş iməs” 
misrası köçürülmüşdür [17, 76]. Divanın başqa yerində “biş iməs” rədifli 7 və 
5 beytlik 2 nəzirəyə rast gəlirik [17, 48-49]. Şeirin “hənuz” sözünün rədif kimi 
təkrar edildiyi 6-cı bəndi də Nəvai təsirindən xəbər verir: 

 
Vəsl umub cövrü cəfasini çəkərkən can hənuz, 
Mehr umub şövqində yanarkən dili-suzan hənuz, 
Cismü qəmnakimdə var ikən qəmi-hicran hənuz, 
Yetmədən payanə ahü naləvü əfğan hənuz, 
Bir qədi şümşadü gülrüxsardən ayrılmışam [8, 34]. 

 
Nəvainin “Qəraib əs-siğar” adlı divanında “hənuz” rədifli 4 qəzəl vardır. 

Füzulinin türk divanındakı 
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Aləm oldu şad səndən, mən əsiri-qəm hənuz, 
Aləm etdi tərki-qəm, məndə qəmi-aləm hənuz [8, 143], – 

 
mətləli 7 beytlik qəzəli Nəvainin 
 

Xürrəm oldu bağü bir güldin içində qəm hənuz, 
Güldi xarən, qönçeyi-könlüm işi matəm hənuz [13, 224], – 

 
beyti ilə başlanan 7 beytlik qəzəlinə nəzirədir. 

Füzuli müxəmməsindəki nəzərdən keçirilmiş bənddə, fikrimizcə, Nəvai 
qəzəlinin və şairin ona yazdığı nəzirəsinin əks-sədasını görürük. “Hənuz” fars 
sözü olub, hələ, hələ ki mənasını bildirir [7, 126]. Əgər Nəvai qəzəlində “Bağ 
bir güldən şad-xürrəm oldu, mənim isə hələ də işim adəmdir” deyirsə, Füzuli 
nəzirəsində “Aləm şad oldu, mənim könül qönçəmin isə hələ də qəm əsiriyəm” 
deyir. Müxəmməsində isə Füzuli zahirən formanı saxlasa da,məzmunda 
dəyişiklik vardır, burada aşiqin vəziyyətinin çıxılmazlığı daha qabarıq nəzərə 
çarpır. Şair bəyan edir ki, məşuqəmin cövrü-cəfasını çəkib vəslini umarkən, 
ürəyin şövqü ilə yanaraq onun mehrini umarkən, cismində hicran qəmi olduğu 
bir halda, ahü əfğanım sona çatmadığı bir vaxtda mən yarımdan ayrılmışam. 
Nəvai qəzəlində, Füzuli nəzirəsində aləm, ətraf mühit, təbiət şad olarkən lirik 
qəhrəmanın qəm əsiri olmasından söhbət gedir. Müxəmməsdə isə 
müqayisəediləcək heç bir xoş durum yoxdur. Müəllif onsuz da vəziyyətinin 
yaxşı olmadığı halda, üstəlik, “yarımdan da ayrılmışam” deyir. Qeyd edək ki, 
müxəmməsin 7 bəndinin hamısında eyni fikir müxtəlif variantlarda təkrar 
olunur: aşiq ah-fəryad edir, çünki yarından ayrılmışdır. Əgər ilk iki bənddə 
məşuqənin gözəlliyi təsvir edilirsə, aşiqin necə bir gözəldən ayrıldığından bəhs 
edilirsə, sonraki beytlərdə sırf aşiqin kədərli, faciəli vəziyyəti ifadəsini 
tapmışdır. 

Lirik-aşiqanə məzmunlu bu şeirdə əsasən dünyəvi eşqdən söz gedirsə də, 
xüsusilə ilk bəndlərdə irfani eşqin əlamətləri də sezilməkdədir. Buradakı hicran 
fəryadları mütəsəvvif, hürufi şairlərin Haqdan ayrı düşmələri səbəbindən 
etdikləri şikayətləri xatırladır. Sonuncu bənddə Füzuli dilbərinin vüsal 
mülkünün könlündə tam yer tutmadığı, aşiqliyi məşhur olmadığı bir halda 
yarından ayrı düşdüyündən söz açır. 

Füzulinin real, konkret bir gözəli, dünyəvi eşqi vəsf etdiyi şeirlərindən 
biri də onun “Ey hərir içrə tənin, mütləq, bülur içrə gülab” misrası ilə başlanan 
beş bəndlik müxəmməsidir. Şeirin ilk dörd bəndində gözəlin geyimindən, 
sonuncu bənddə isə onun özünün gözəlliyindən söhbət gedir. H.Araslı şeirin ilk 
iki bəndi barədə yazır: “Birinci bənddə şair məşuqənin ipək paltarını büllura, 
bədənini gülaba bənzədir. Sinəsini saf suya, düymələrini isə üzərindəki 
qabarcıqlara oxşadır. Belə bir gözəl səhər-səhər ləçəyini açıb, niqabını üzündən 
salsa, dünya onu görüb özünü itirər. İkinci bənddə isə şair yana əyilmiş 
cütqabağının  məşuqənin dodaqlarından soraq verdiyini və sırğaların bu 
söhbətə qulaq asdığını göstərməklə onun baş bəzəyini təsvir edir. Daraq 
sevgilinin saçlarına həmdəmdir. Aşiq isə ondan uzaqdır. Odur ki, daraq 
sevgilinin saçralarından düyünləri açdıqca qısqanclıqdan aşiqin can telinə 
düyünlər düşür [2, 119]. Şeirdəki gözəlin, libasının, saçının, göz və qaşlarının 
ardıcıl olaraq təsviri üsulu, ədası, ritm şifahi xalq ədəbiyyatında rast gəldiyimiz 
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qoşmaları xatırladır. Xüsusilə üçüncü bənd dilinin sadəliyi, təşbehlərin 
konkretliyi etibarilə diqqəti cəlb edir: 

 
Ey üzü gül, köynəgi gülgünü donu qırmızı! 
Atəşin kisvət geyib, odlara yandırdı bizi, 
Adəm oğlundan sənin tək doğmaz, ey zalım qızı. 
Ayü Gündür hüsn bəhsində cəmalın acizi, 
Güya atan Məhi-tabandır, anan Afitab [8, 342]. 

 
Şair atəş kimi qırmızı paltar geymiş gül üzlü, köynəyi gül rəngli gözələ 

üz tutaraq deyir ki, gözəllikdə Ay və Gün sənin qarşında acizdilər, elə bil ki, 
atan Ay, anan isə Günəşdir. Sonuncu bənddə məşuqənin gözəlliyindən, qara 
gözlərindən, hənalı əllərindən, vəsməli qaşından, oxa dönmüş qəmzəsindən 
danışılır. Şair könül quşunun bu qəmzəyə, qaşa meyil etdiyinə özü də 
təəccüblənir. Axı quş ox və kaman görəndə qaçar. 

Füzulinin “Tən pozuldu əşki-çeşmi-xunfəsanimdən mənim” misrasıyla 
başlanan beş bəndlik müxəmməsi aşiqin məşuqəsindən ayrı çəkdiyi iztirabların 
təsvirinə həsr edilib. Şeir aşiqin psixoloji vəziyyətini ifadə edən mübaliğələrin 
çoxluğu ilə diqqəti cəlb edir. Şeirdəki mübaliğələrə bir neçə nümunə verək: 
“Köydü can könlümdəki suzi-nihanımdan mənim”; “Aləmi tutdu sirişkim qanı, 
tutmazsan xəbər!”; “Saldı yaşim rəxnələr yollarə, qılmazsan nəzər!”; “Göz evi 
tək qıldı çox ev mərdümi-çeşmin xarab”, “Aləmi seylabə verdim, ey cəmali 
afitab!”. Göründüyü kimi, bu obrazların əksəriyyəti aşiqin göz yaşlarının axıb 
ətrafı xarab etməsi ilə bağlıdır. Şeirin ikinci bəndində müəllif kədərini musiqi 
alətlərindən çəngi təsvir etməklə ifadə edir: 
 

Meyli-vəsl əgmiş qədimni çəngi-bəzmi-yartək, 
Rəglərim sızlar əl ursan çəng üzrə tartək, 
Ğəngü ney mümkün kəm edə zarlıq mən zartək, 
Bəs ki, məmluyəm həvayi-eşqə musiqartək, 
Min fəğan hər dəm çıxar hər üstüxanimdən mənim [8, 343]. 

 
Füzuli deyir ki, vüsal istəyim qəddimi yar məclisindəki çəng musiqi aləti 

kimi əymişdir. Əl vursan, damarlarım çəngin üzərindəki simlər kimi sızıldar. 
Çəng və ney mənim qədər ah-zar edə bilməz. Mən nəfəs aləti kimi eşq havası 
ilə doluyam. Sümüklərimdən hər an min fəğan çıxa bilər. Gördüyümüz kimi, 
şair müxəmməsin bir bəndində yalnız musiqi ilə bağlı obrazlardan istifadə 
etmişdir. Sonuncu misrada sümüyündən fəğan çıxdığını söyləyən müəllif 
sümüyü də musiqi alətinə bənzətmişdir. 

Füzulinin divanına daxil edilmiş iki təxmisi ədəbiyyatımızdakı sələf-
xələflik münasibətlərini, dövrün ədəbi əlaqələrini araşdırmaq üçün 
tədqiqatçılara çox dəyərli material verir. Ədəbiyyat tariximizdə Həbibi orijinal 
yaradıcılıq üslubu, fitri istedadı, xalq ifadə tərzinə yaxın bədii dili ilə seçilən, 
Nəsimi ilə Füzuli arasındakı bir dövrdə, XV əsrin sonu – XVI əsrin əvəllərində 
yaşamış qüdrətli sənətkar kimi dəyərləndirilir [4, 356]. Həbibinin dövrün ədəbi 
prosesində mühüm rol oynayan sənətkar olduğunu həm də o fakt sübut edir ki, 
dahi Füzuli onun şeirlərinə təxmis və nəzirə yazmışdır. Görkəmli türk alim 
Fuad Köprülü yazır: “Son bir mütaliə olaraq şunu söyləyəlim ki, Həbibi 
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Nəsimi, Şah İsmayıl, Füzuli ilə bərabər azəri ədəbiyyatının, şübhəsiz, böyük 
istedadlarından biridir. Onun tam divanı meydana çıxarılacaq olursa, bu, bütün 
türk ədəbiyyatı üçün pək məsud bir hadisə təşkil edəcəkdir” [10, 43]. 
F.Köprülü Füzulinin Həbibidən bəhrələndiyini, bu iki şairin yazı üslubunda 
yaxınlıq olduğunu göstərmişdir. Alimə görə, hətta Nəsimidən də əvvəl 
poeziyada yaranmış, Azərbaycan şairlərinə məxsus tərz, üslub olmuşdur: 
“Həbibi kəndisindən yarım əsr sonra olan böyük dahi Füzuli üzərində hər halda 
pək mühüm təsirat icra etmişdir... Füzulinin əsərlərilə cüzi aşinalığı olan hər 
kəs ilk oxuyuşda etiraf edər ki, bu saf, səmimi, aşiqanə əda Füzulininkindən 
fərqsizdir. Məmafih, bu tərzi-şeirin, yuxarıda ərz etdiyimiz kimi, yalnız 
Həbibiyə, yalnız Füzuliyə deyil, Nəsimidən, hətta daha əvvəlkilərdən 
başlayaraq son zamanlara qədər bütün azəri türk şeirinə məxsus olduğunu 
unutmamalıdır” [10, 42-43]. Füzulinin Həbibi qəzəlinə yazdığı təxmisdən 
danışmazdan öncə qeyd etmək istərdik ki, şairin “Dün sayə saldı başıma bir 
sərvi-sərbülənd” misrası ilə başlanan müsəddəsi Həbibinin “Dün gördüm ol 
nigarı-tərəbnakü ərcümənd” misrası ilə başlanan müsəddəsinə nəzirə olaraq 
yazılmışdır. Tədqiqatçılar Həbibinin bu şeirini yüksək dəyərləndirmişlər. 
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin üçüncü cildində oxuyuruq: “Hələ ilk 
mənbələrdən şairin qeyd etdiyimiz müsəddəsi təqdir edilmiş, sonralar irsinə 
həsr olunmuş müxtəlif yazılarda “Dedim-dedi” müsəddəsi araşdırıcıların 
diqqətini xüsusilə cəlb etmiş, o, Azərbaycan şeirinin nadir incilərindən biri 
kimi təhlil süzgəcindən keçirilərək bütövlükdə “sağlam, gümrah həyat 
zövqünün və insan gözəlliyinin təsdiqi” kimi qiymətləndirilmişdir. Həqiqətən, 
Həbibi qələminin qüdrət və qüvvəti, demək olar ki, öz zirvəsini şairin həmin 
müsəddəsində tapmışdir” [4, 361]. Həbibinin 7 bəndlik müsəddəsinə Füzulinin 
yazdığı 7 bəndlik nəzirə özünün yüksək bədii keyfiyyətləri ilə seçilir. Qeyd 
etdiyimiz kimi, Füzuli Həbibinin 

 
Gər səninçün qılmasam çak, ey büti-nazikbədən, 
Gorum olsun şol qəba, əğnimdə pirahən kəfən, – 

 
mətləli 6 beytlik qəzəlinə 5 bənddən ibarət təxmis yazmışdır. Şair Həbibi 
qəzəlinin aşağıdakı 3-cü beytinə təxmis yazmayıb: 

 
Gərçi şad olman dəxi, ey dil, bundan böylə kim, 
Çün mənə həmdəm olan sənsən, nə sən olgil, nə mən [5, 367]. 

 
Təxmisin bütün bəndlərində Füzulinin Həbibi beytlərinə hörmətlə, 

diqqətlə yanaşdığını, əlavə etdiyi misralarla bu beytlər arasında məharətlə üzvi 
əlaqə, keçid yaratdığını görürük. Həbibi beytlərindən birində məşuqəsinə üz 
tutaraq deyir ki, əgər ölsəm də, kəlləmdə əqrəblər yuva salsalar da, məhəbbətin 
başımdan çıxmayacaqdır. Füzuli bu beytlərə əlavə etdiyi misralarda əvvəlcə 
gözələ deyir ki, “Sənin sevgindən zar və zəlil olsam da, nə qədər ömrüm olsa 
da, bu eşqdən keçmərəm”. Həbibinin beytinə keçid etmək üçün üçünçü misrada 
şair “Öldürülsəm də, bu sevgini tərk etmərəm” deyir. Bundan sonra Həbibinin 
“Qəbr evində əqrəblər yuva salmış kəlləm belə eşqini unutmayacaq” dediyi 
beyt gəlir: 
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Gərçi-sevdayi-səri-zülfündənəm zarü zəlil, 
Keçməm ol sevdadən olduqca mənə ömri-təvil, 
Sanma tərk edəm bu sevdayi, gər olsam həm qətil, 
“Çıxmaya sevdayi-zülfün başdan, ey məh, gər yüz il, 
Üstüxani-kəlləm içrə tutsa əqrəblər vətən [8, 344]. 

 
Həbibi bir beytində könlünə müraciətən deyir ki, hər gecə şam kimi eşq 

əhlinə gülərdin. Mən sənə demədimmi ki, bu gün gülən sabah ağlayacaqdır. 
Yəni bilmirdinmi ki, bir gün sən də aşiq olacaqsan?! Füzulinin bu beytə əlavə 
etdiyi misralar, etdiyi keçid diqqətəlayiqdir. O, könülə üz tutub deyir: Mən 
sənə deyirdim ki, dərd əhlinə şəkk gətirmə, səni də dövran dərdə salar. 
Nəsihətə qulaq asmadın, indi sən də aşiqsən və işin ah etməkdən ibarətdir. 
Həbibi eşq əhlinə sadəcə gülməkdən, Füzuli isə onlara şəkk edib, inanmayıb 
gülməkdən danışır: 

 
Der idim, ey dil, gətirmə hiç dərd əhlinə şək, 
Ta səni həm salmasın bir dərdə dövrani-fələk, 
Almadın pənd, imdi aşiqsən, işin ah eyləmək, 
“Ey könül, eşq əhlinə hər şəb gülərdim şəmtək, 
Mən deməzmidim ki, danla ağlayasıdır gülən” [8, 344]. 

 
Füzulinin orta əsrlər özbək ədəbiyyatını, dahi özbək şairi Əlişir Nəvainin 

əsərlərini oxuduğunu, Nəvai şeirlərinə nəzirələr yazdığını bilirik. Onun 
Nəvainin sələfi, özbək şairi Lütfinin (?–1402) qəzəlinə də təxmis yazması 
ədəbi əlaqələrimizin öyrənilməsi baxımından böyük maraq kəsb edir. 
Akademik Araslı yazır: “Böyük Füzuli zəngin özbək ədəbiyyatını, xüsusən 
Əlişir Nəvaini çox oxumuş, onlardan çox öyrənmişdir. Onun məşhur özbək 
şairi Lütfinin qəzəlini təxmis etməsi təsadüfi bir hal deyildir” [1, 674]. Qeyd 
edək ki, Füzuli Lütfinin 5 beytlik qəzəlinə 5 bənddən ibarət təxmis yazmışdır 
[16, 73]. Yəni heç bir beyt diqqətdən kənarda qalmamışdır. Təxmisdə 
Füzulinin Lütfi beytlərindəki fikirləri dərindən anladığını, onlara artırdığı 
misralar arasında uyğunluq yaratdığını görürük. İkinci beytdə Lütfi məşuqəsinə 
deyir ki, Tanrı xatirinə, heç olmasa can verdiyim vaxtda yanıma gəl, səni 
görüm. Füzuli bu beytə artırdığı ilk iki misrada deyir ki, həkimlər damarımı 
yoxlayıb, məni müayinə edib öləcəyini demişlər. Üçüncü misrada isə deylir ki, 
dəvasız dərddən can verəcəyim yəqin olmuşdur. Bu hazırlıq, keçid 
mərhələsindən sonra Lütfinin beytı gəlir: 

 
Tutdular təşxisi-dərd içün müaliclər rəgim, 
Tapdı bir sihhət ki, sihhətdən yəqindir ölməgim, 
Çün yəqin oldu dəvasız dərdilən can verməgim, 
“Can verir çağında, Tanrıçün, qatımğa gəl, bəgim, 
Barı görmüş bolğa min bir ləhzə didarın sənin” [8, 345]. 

 
Qeyd etmək istərdik, biz bu bənddəki Lütfi beytini təshih etmişik. Füzuli 

əsərlərinin I-ci cildində yanlış olaraq belə getmişdir: 
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Can verir çağında, Tanrıçün, qaşımğa gəl bəgim, 
Barı görmüş bulğa min bir ləhzə didarın sənin [8, 345]. 

 
Birinci misrada “qaşımğa” deyil, “qatımğa” (yəni yanıma) yazılmalıdır. 

İkinci misrada “bulğa” deyil, “bolğa” olmalıdır. Cığataycada “bulmaq” – 
tapmaq, “bolmaq” isə olmaq deməkdir. Burada mənaya uyğun gələni 
“olmaq”dır. Bundan başqa, şair “bəyim” deyə müraciət etdiyinə görə həmin 
sözdən əvvəl vergül işarəsini əlavə etmişik. 

Sonuncu beytdə Lütfi sevgilisinə “Məni cəfa xəncəri ilə öldürsən belə 
ruhum sənin mədədkarın-köməkçin olacaqdır” deyir. Füzuli isə beytə artırdığı 
misralarda deyir: “Sanma ki, Füzulini incitsən, səni tərk edəcək, istər cəfa ver, 
istər vəfalı ol, canım sən qatilə fədadır”. Sonuncu misrada şair məharətlə keçid 
edib deyir: “Mən xud öldüm, imdi sən tiği-cəfa alıb ələ”. Bundan sonra gələn 
beytdə Lütfi öldürüləcəyindən danışır. 

 
Sanma cövr etsən, Füzuli incinib tərkin qıla, 
Gər cəfa qıl, gər vəfa, canım fəda sən qatilə, 
Mən xud öldüm, imdi sən tiği-cəfa alıb ələ, 
“Lütfini öldürsən, ey dilbər, cəfa tiği bilə 
Anda həm bolğay mənim ruhim mədədkarın sənin” [8, 345]. 

 
Göründüyü kimi, şair burada elə ustalıqla keçid etmişdir ki, gözəlin 

əvvəlcə Füzulini öldürdüyü, indi isə Lütfini öldürmək ərəfəsində olduğu 
təəssüratı yaranmışdır. Füzulinin böyük lirik olmaqla bərabər, necə incə 
yumora malik olduğunu bir daha görürük. Müxəmməslərini ətraflı nəzərdən 
keçirdikdən sonra cəsarətlə deyə bilərik ki, dahi şairin qəzəllərində, “Leyli və 
Məcnun” poemasında, digər əsərlərində gördüyümüz fikir dərinliyi, yüksək 
bədii keyfiyyətlər onun müxəmməslərində də vardır. Fikrimizcə, akademik 
Teymur Kərimli cığatay dil elementlərinə əsaslanaraq Füzulinin 
müxəmməslərində Nəvaidən təsirləndiyini deyərkən haqlı olmuşdur: 
“Maraqlıdır ki, Kişvəridə olduğu kimi, Füzulinin müxəmməslərində də cığatay 
ləhcəsi özünü büruzə verir. Bu, müxəmməs yaratmaq sahəsində də Nəvainin 
prioritetini bir daha sübut edərək, Füzulinin öz müxəmməslərini ondan ilhamən 
yazdığını göstərir” [3, 352]. 

Müxəmməslərində Nəvai təsiri, cığatay dili elementləri nəzərə çarpan 
şairlərdən biri də XVI əsr müəllifi Məsihidir. O, Sadiq bəy Əfşar, Məhəmməd 
Əmani kimi, Əlişir Nəvai yaradıcılığından ilhamlanmış, şeirlərinin 
əksəriyyətini cığatay türkcəsində yazmışdır. Professor Əlyar Səfərli 1998-ci 
ildə Tehranda çap etdirdiyi Məsihi divanının ön sözündə şairi həm divan, həm 
də “Vərqa və Gülşa” poemasının müəllifi kimi təqdim etmişdir [11, 11]. 
Fikrimizcə, əsəri nəzərdən keçirən filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov 
haqlı olaraq belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, bu divanın müəllifi XVI əsrdə 
yaşamış Azərbaycan şairi Məsihidir, “Vərqa və Gülşa” poemasının müəllifi isə 
XVII əsrdə yaşamış eyni Məsihi təxəllüslü başqa müəllifdir. Fikrini sübut 
etmək üçün P.Kərimov göstərir ki, “Vərqa və Gülşa” poemasını müəllif, əsərdə 
göstərdiyi kimi, hicri 1088-ci, miladi tarixlə 1629-cu ildə, 51 yaşında olduğu 
zaman yazmışdır. Buna əsasən deyə bilərik ki, onun müəllifi təxminən 1580-ci 
ildə doğulmuşdur. Sonra tədqiqatçı yazır: “Ə.Səfərli tərəfindən nəşr edilmiş 
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divanda bir sıra tarixlər vardır. Divanın digər yerində əsərin yazılma tarixi 
“Əbyati-məhəbbətəngiz” sözləri ilə ifadə olunur ki, bu da h.942-ci (m.1535-
1536) ilə uyğun gəlir. Hesablasaq görərik ki, türkcə divan “Vərqa və Gülşa” 
poemasında təxminən 93 il əvvəl yazılmış olur. Bu fakt iki əsərin bir müəllifə 
məxsusluğunu qeyri-mümkün edir. Divan müəllifi ədəbiyyatda ən çox hörmət 
bəslədiyi və səcdə etdiyi, yaradıcılıqda yolunu tutduğu şəxsin böyük özbək 
şairi Əlişir Nəvai olduğunu dəfələrlə həm dibaçədə, həm də divanın sonunda 
deyir. Dibaçədə şair Nəvaiyə ehtiramını belə ifadə edir: 

 
Ol Xosrovi-türki-nəzmi-iqlımlara 
Kim, şiveyi-şeir ara idi sehrnüma. 
Çün irdi təxəllüs Nəvai, ya Rəbb, 
Həqq rəhmətidin hər dəm ana yetsə nəva.... 

 
Başqa bir yerdə müəllif Nəvai ruhunun daim ona mədədkar olmasını 

istədiyini bildirir: 
 

Caniğa Xuda Rəhməti besyar olsun, 
Ruhi daim bizgə mədədkar olsun. 

 
“Vərqa və Gülşa” müəllifi Məsihi də Nəvaiyə, onun yaradıcılığına 

hörmətlə yanaşan şairdir. Lakin poemanı oxuduqca görürük ki, ona görə, 
şairlər arasında birinci yer Füzuliyə məxsusdur” [9, 75-76]. 

Beləliklə, h. 942-ci (m.1535-1536) ildə tamamlanmış divan müəllifi 
Məsihi XVII əsr müəllifi Məsihidən fərqli olaraq Nəvai ədəbi məktəbinin 
davamçısı olmuşdur ki, təxmislərindən bunu bariz şəkildə görə bilərik. Qeyd 
edək ki, bu divana dibaçə, qəzəl, məsnəvi, tərcibənd, müsəddəslərlə bərabər, 2 
təxmis, 1 müxəmməs daxil edilmişdir. Təxmislər Nəvai qəzəlinə yazılmışdır, 
müxəmməs də dahi özbək şairinin qəzəlinə yazılmış nəzirədir. Məsihi Nəvainin 
8 beytlik 

 
Ey arizi nəsrin, saçı sünbül, qədi şümşad, 
Bülbül kibi hicrində işim naləvü fəryad [13, 136], – 

 
mətləli qəzəlinə “Bir ləhzə mini qılmadı ənduhdin azad” misrası ilə başlanan 6 
beytlik təxmis yazmışdır. Burada Nəvai qəzəlindəki 

 
Ol məktəb ara kim, oxudun naz rümuzin, 
Guya ki, vəfa elmin unutmuş idi ustad; 
 
Mindin bir emas yüz yürəgi zəxmləridin, 
Har necə ki, tağ bağrini zəxm eyladi Fərhad; 

 
Gül yafrağı tırnağlar erür bu çəmən içra, 
Bülbül pərü balini yolub berqali bərbad [13, 136], – 

 
beytlərinə təxmis yazılmayıb. Birinci beytdə Nəvai sevgilisini vəsf edir, bülbül 
kimi gecə-gündüz onun hicrində nalə və fəryad etdiyindən danışır. Məsihinin 
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əlavə etdiyi misralar həm məzmun, həm qafiyə, vəzn etibarilə bu beyt ilə üzvi 
surətdə uyğunlaşır: 

 
Bir ləhzə mini qılmadın ənduhdin azad, 
Köydürdü mini firqətin, ey huri-pərizad, 
Ayrılğalı sindin nəfəsi bolmamışam şad, 
“Ey arizi nəsrin, saçı sünbül, qədi şümşad, 
Bülbül kimi hicrində işim naləvü fəryad” [11, 269]. 

 
Qəzəlinin son beytində Nəvai deyir: “Hər kəs ki yarı pərizaddır, çox 

gözəldir, onun mənim kimi divanəlik, dəlilik etməsində eyib yoxdur”. Yəni 
onunçün bu, təbii haldır. Məsihinin artırdığı misralar elə səslənir ki, guya 
Nəvainin beytini də o yazmışdır. Məhz o, oxucuya müraciət edərək deyir ki, 
yarı pərizad olanın Nəvai kimi dəlilik etməsində eyib, qəribəlik yoxdur. Belə 
çıxır ki, Məsihi Nəvainin başına gələn eşq əhvalatından öz şeirində nümunə 
kimi istifadə etmişdir: 

 
Ol hur Məsihiğə çü həmxanəliq etsə, 
Həmxanə ana bolsavü cananəliq etsə, 
İrmas əcəb ər əql ilə biganəliq etsə, 
“Ni eyb, Nəvai kimi divanəliq etsə, 
Hər adəmi kim, bolsa anım yari pərizad” [11, 370]. 

 
Məsihinin nə qədər məharətlə keçid yaratdığı göz qabağındadır. 
Məsihinin “Bardi ta ol sərvi-gülrüxsar yanımdin mimin” misrası ilə 

başlanan 6 bəndlik təxmis yazdığı 
 

Bir xəbər ver, ey səba, sərvi-rəvanimdin mimin. 
Kim, kuyar can lalətək daği-nihanimdin mimin, – 

 
mətləli qəzəli H.Süleyman tərəfindən Nəvai divanlarının elmi-tənqidi mətni 
əsasında tərtib edilmiş nəşrə salmayıbdır. Görünür ki, Məsihinin əlində olan 
Nəvai divanına salınmış həmin qəzəlin böyük özbək şairinə məxsusluğu 
mətnin tərtibçisində şübhə oyatmışdır. Hər halda, burada da Məsihinin təxmis 
yazdığı qəzəli dərindən-dərinə duyduğunu, misraları ilə beyt arasında uyğunlıq 
yaratdığını görürük: 

 
Ey Məsihi, yox ana təsiri ahu nalənin, 
Vəh, nə ahu nalə sarığ yüzda gülgün jalənin, 
Çün şəhid-xalü ləli boldum ol qəttalənin, 
“Ey Nəvai, məqbərimdin baş çıxarqan laləmin, 
Dağ könlümdin nişandur rəngi qanımdin mimin [11, 368]. 

 
Misralarla beyt arasında məntiqi ardıcıllıq, keçid yaradılmışdır: Məsihi 

məşuqənin qəddarlığından, biganəliyindən şikayət edir, “mən o qatilin xal və 
dodaqlarının şəhidi oldum” deyir. Bundan sonra gələn Nəvai beytində deyilir 
ki, qəbrimdən baş qaldıran lalə dağ olmuş ürəyimdən axan qanım rəngindən bir 
nişandır. Məharətlə yaradılmış keçid göz qabağındadır. 
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Məsihinin “Eşq ara hasil mana ahü fəğani biş iməs” misrası ilə başlanan 
5 bəndlik müxəmməsi Nəvainin “Qəraib əs-sığar” divanına daxil edilmiş 9 
beytlik 

 
Dəhr sudidin təmə` üz kim, ziyani biş iməs, 
Ömrüni tutgil qənimət kim, zəmani biş iməs [13, 241], – 

 
mətləli qəzəlinə nəzirədir. Qeyd etdiyimiz kimi, ədəbiyyat tariximizdə 
Nəvainin həmin qəzəlinə qəzəl formasında da nəzirə yazılmışdır. 
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə qəzəllərə yazılan nəzirələr əksər hallarda qəzəl 
formasında yazılırdı. Lakin başqa şəkillərdə də nəzirələr olmuşdur. Füzulinin 
Həbibi müsəddəsinə nəzirə olaraq müsəddəs yazması, Sadiq bəy Əfşarın Füzuli 
tərkibbəndinə nəzirə olaraq tərkibbənd yazması ədəbiyyat tariximizin məlum 
faktlarıdır. Tədqiqatçı Fazil Seyidov “Füzuli qəzəllərinə yazılan təxmis və 
nəzirələr” adlı məqaləsində yazır: “Nəzirə yazmaq və ya bir qəzəli təxmis 
etmək şairin inkişaf və yüksəlişinə böyük xidmət etmişdir. Bir qəzələ nəzirə 
yazmaqla hər şair çalışırdı ki, onun yazdığı nəzirə başqasının nəzirəsindən 
qiymətli olsun. Nəzirələrdə nəzirə olunan əsas şeirin vəzni, qafiyəsi, rədifli 
gözlənilirdi. Nəzirələrin əhəmiyyəti orasında idi ki, bu iş bir ədəbi yarış kimi 
şairlərin diqqətini aptırır və onların arasında münasibəti genişləndirir, bununla 
da şeirlərinə nəzirə yazılan şairlərin qədir və qiyməti artırdı” [15, 337]. 
Filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov XVII əsr Azərbaycan ədəbiyyatındakı 
nəzirələr barədə yazır: “XVII əsr şairlərimizin qəzəlləri içində nəzirələr xüsusi 
yer tutur. Nəzirələrin təhlili dövrün ədəbiyyatının müəyyən mənada xarakterizə 
edilməsinə kömək edə bilər. Bu dövrdə türkdilli nəzirələr əsasən Füzuli və 
Nəvai qəzəllərinə yazılırdı” [9, 262]. 

Məsihinin nəzərdən keçirilən nəzirəsi o cəhəti ilə diqqətəlayiqdir ki, o, 
qəzələ müxəmməslə nəzirə yazmışdır. Nəvai qəzəli əsasən nəsihətamiz-
didaktik məzmundadır. Zəmanədən, dünyadakı ədalətsizliklərdən şikayət də 
şeirdə mühüm yer tutur. Məsihinin bu şeirə cavab olaraq yazdığı müxəmməsdə 
həyatdakı ədalətsizliklərə, haqsızlıqlara qarşı etiraz mühüm yer tutur: 

 
Dəhri-dun kim, eyşi anım az irür, əhduhi bol, 
Ni qəmi birlə qəmin, ni şad şadisiğə yol, 
Çün aparmas hiyləvü təzviriğə heç kimsə yol, 
Bu cəhani-köhnənün məkrinə aldanma, könül, 
Gərçi məkri köpdürür, köhnə cəhani biş imas [11, 372]. 

 
Şeirdə həyatın müxtəlif tərəflər, o cümlədən şeyx və vaizlərin riyakarlığı 

tənqid edilir. 
XVI əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi, 2012-ci ildə Azərbaycan 

türkcəsindəki divanı filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov tərəfindən nəşr 
etdirilənə qədər haqqında çox az məlumatımız olan Yusif bəy Ustaclu 1571-ci 
ildə qısa müddət ərzində Təbriz şəhərinin valisi olmuşdur. Onun divanının 
Londonun Britaniya muzeyində saxlanan nüsxəsi 94 qəzəl, 2 məsnəvi, 2 
təxmis, 3 rübai, 1 beytdən ibarətdir. Yusif bəy Ustaclunun ədəbi irsi XVI əsrin 
ikinci yarısında anadilli Azərbaycan poeziyasında gedən prosesləri bariz 
şəkildə əks etdirir. Onun yaradıcılığına eyni zamanda Nəvainin də, Füzulinin 
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də təsir etdiyini görürük. XVI-XVII əsirlər Azərbaycan poeziyasını tədqiq edən 
P.Kərimov belə bir inkişaf qanunauyğunluğunu müşahidə etmişdir: 
“Ümumiyyətlə, böyük özbək şairi Əlişir Nəvainin XVI-XVII əsrlər 
poeziyamıza təsirini zaman ardıcıllığı ilə izlədikcə belə bir qanunauyğunluğu 
müşahidə edirik: əvvəlcə Əmani və Sadiq bəy Əfşar kimi şairlərin 
yaradıcılığında Nəvai təsiri özünü daha güclü şəkildə göstərirsə, sonralar 
Füzulinin ədəbiyyatımızdakı nüfuz, təsir dairəsi daha da artır, bununla bağlı 
olaraq Nəvai təsiri nisbətən azalır. Bundan belə nəticəyə gələ bilərək ki, XVI 
əsr ədəbiyyatımızda Füzuli kimi dahi bir şair meydana çıxmasaydı, sonrakı 
dövr poeziyamızda Nəvai təsiri, ədəbi dilimizdə cığatay dili elementləri daha 
çox ola bilərdi” [9, 17]. Yusif bəy Ustaclunun şeirlərində Nəvai təsirini, cığatay 
dili elementlərini aydın şəkildə görürüksə, Füzuli təsirini də görməmək 
mümkün deyildir. Müasiri Sadiq bəy Əfşar isə şair barədə belə yazmışdır: 
“Şeirləri Mövlana Füzuliyə yaxındır. Divanını onun rədif və qafiyələri ilə 
bağlayıb” [6, 45]. Yusif bəyin divanını oxuduqda görürük ki, onun 
yaradıcılığında Nəvai təsirini qeyd etməməklə Sadiq bəy Əfşar qeyri-dəqiqliyə 
yol vermişdir. İki dahi şairin təsiri Yusif bəy Ustaclunun təxmislərində də 
özünü göstərir. Onun divanının əlimizə çatmış London nüsxəsində 2 təxmisi 
vardır, bunlardan birini Nəvainin, digərini Füzulinin qəzəlinə yazmışdır. Şair 
Nəvainin 

 
Qoşu yüzini münəccim çünki göndi biniqab 
Dedi gör kim, qövs bürcidin toğubdur aftab [12, 62], –  

 
mətləli 7 beytlik qəzəlinə “Boldu qaşın mahi-no sənglığ nümayan bihesab” 
misrası ilə başlanan 7 bəndlik təxmis bağlamışdır. Təxmis Y.Ustaclunun Nəvai 
poeziyasına dərindən bələdliyini, misraları ilə Nəvai beytləri arasında üzvi 
əlaqə yarada bildiyini göstərir. Üçüncü beytdə Nəvai məşuqəyə müraciətən 
deyir ki, fələk sənin hilal qaşınla gözəllikdə mübahisəyə, bəhsə girişərsə, 
həmişə bir sözünə iki cavab alacaqdır. Burada gözəlin iki qaşının olduğuna 
işarə vardır. Məsihi əlavə etdiyi misralarda Nəvai kimi astronomik anlayışlara 
müraciət edərək gözələ üz tutub yazır ki, sənin günəş üzünlə kim gözəllikdə 
bəhsə girişərsə, hər saat zavala uğrayar. Məlum olduğu kimi, zavala uğramaq 
məhv olmaq, eyni zamanda, səma cisminin batması deməkdir [7, 211]. Burada 
hüsni-təlil poetik fiqurundan ustalıqla istifadə edildiyini görürük. Şair bir 
tərəfdən gözəllə bəhsə girişmək istəyənlərdən danışır, eyni zamanda məlum 
olur ki, günəşlə mübahisə etmək istəyən səma cisimləri də nəzərdə tutulur. 
Məlumdur ki, günəş çıxarkən digər səma cisimləri görünmür, “batır”. Üçüncü 
misrada Yüsif bəy aşiqin sevgilisi ilə mübahisəyə girişənlərin əyri xəyala 
düşdüklərini bildirir ki, bu, əslində, Nəvai beytinə keçid yaratmaq üçündür. 
Şair Nəvainin beytində haqqında danışılacaq gözəlin əyri qaşlarına işarə 
etmişdir: 

 
Mehr yüzünlə qəçən dəvi cəmalidin qılur, 
Yüz tümən əndişə hər saət zəvalidin qılur, 
Doğrusun gər söylərəm, əgri xəyalidin qılur, 
“Gər fələk qaşın bilə dəvi hilalidin qılur, 
Bir desə peyvəstə, cana eşidür iki cəvab [17, 77]. 
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Beşinci beytdə Nəvai deyir ki, mənim göz yaşımı görən eşqimin hasilini, 

bəhrəsini görmüşdür. Onu (göz yaşlarımı) dənələrlə hesablayın ki, insanlar öz 
nəqdini düzgün hesablamağı sevirlər. Yusif bəyin beytə artırdığı misralar 
poetikliyi ilə diqqəti cəlb edir: Eşqimin hasilini, yəni bağrımdakı qatilin 
(məşuqənin) kirpiklərinin oxlarını nə qədər gizlədimsə də, gözlərindən axan 
qan-yaşlar kor taleyimin yazısını faş etdi: 

 
Gözlədim hər necə eşqim hasilinin vasilin, 
Yəni bağrımda necə peykani-tirdir qatilin, 
Qan-yaşım faş eylədi kor taleimnin yazilin, 
“Kim sirişkim gördü, məlum etdi eşqim hasilin, 
Danə birlə eylə kim, ol nəqdini eylən hesab” [17, 77]. 

 
Y.Ustaclu Füzulinin 7 beytlik 

 
Məhrəm qoyub önərmə sinəmdə qanlı dağı, 
Söndürmə öz əlinlə yandırdığın çırağı [8, 313], – 

 
mətləli qəzəlinə 7 bəndlik, “Könlüm ki bar çıraği, qəm dağı, əşk bağı” 
misrasıyla başlanan təxmis bağlamışdır. Qəzəlinin dördüncü beytində Füzuli 
gözələ deyir ki, sənin dürr kimi dişlərindən çıxan sözləri eşitmək istədiyi üçün 
dənizin qulağı sahildədir. Burada dəniz sahillərinə səpələnmiş balıqqulaqlarına 
işarə edilmişdir. Onu da nəzirə alanda ki, dürlər dənizin dibində 
balıqqulaqlarının içində olur, şairin hüsni-təlil poetik fiqurundan məharətlə 
istifadə etdiyini görürük. Bir tərəfdən gözəlin dürr kimi sözlərini eşitmək üçün 
dənizin qulağı sahildədir, dəniz sahildən gözəlin sözlərinə qulaq asır. Digər 
tərəfdən, doğrudan da, dənizin qulağı – balıqqulağı sahildədir. Yusif bəy bu 
beytə artırdığı misralarda gözələ deyir ki, sənin gövhər saçan dodağın əmrlərini 
bəhr əhlinə, dəniz əhlinə çatdırmaq istəyir. Füzuli beyti ilə qarşılıqlı əlaqə 
yaranır: əgər Füzuli dənizin qulağının sahildə olduğunu, gözəlin sözlərini 
eşitmək istədiyini deyirsə, Yusif bəy onun əmrlərini dodaqlarının dəniz əhlinə 
çatdırmaq istəməsindən danışır: 

 
Gövhərfəşan ləbin bin söz demək istər, 
Hər əmr kim, sən etsən, ol əmrə yetmək istər, 
Bəhr əhlinə ol əmri, bil kim, yetirmək istər, 
“Dürtək dişin səfasın hər dəm eşitmək istər, 
Bəhrin müdam anunçün sahildədir qulağı” [7, 78]. 

 
Sonuncu beytdə Füzuli deyir: “Dünyada baş verilənlərdən qorxumuz 

yoxdur, meyxanələr bucağı pənah yerimizdir”. Y.Ustaclu bunun cavabında 
özünə deyir ki, “dünyadakı bütün istəklərini bir kənara qoyub piri-muğanın 
(təriqət başçısı, kamil insan mənasında işlədilmişdir – N.M.) yanına 
getməlisən. Orada yüz min bəla da vecinə olmaz”: 

 
Bəsdür cəhandə, Yusif, bu istəgün hüsuli 
Kim, qövlü felim ola piri-Muğan qəbuli, 
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Andin sənin olsa, nə qəm, yüz min bəla nüzuli, 
“Dövran həvadisindin yox bakimiz, Füzuli, 
Darül-əmanımızdır meyxanələr bucağı [17, 78]. 

 
Maraqlıdır ki, burada Füzulinin beytindəki “həvadisindən” sözü 

cığataycalaşdırılaraq “həvadisindin” şəklinə salınmışdır. 
XVI əsrdə Nəvai yaradıcılığından təsirlənərək onun şeirlərinə təxmis 

yazan şairlərimizdən biri də Heydəri Təbrizi olmuşdur. Filologiya elmləri 
doktoru, professor Cənnət Nağıyeva “Atəşkədə”, “Həft İqlim”, “Xəzaneyi-
amirə”, “Qamus ül-elam”, “Danişməndani-Azərbaycan” və s. qaynaqlardan, 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan 
əlyazmalardan istifadə edərək ilk dəfə şair haqqında məlumat vermiş, onun 
Nəvai qəzəlinə yazdığı təxmisini müasir əlifbada təqdim etmişdir. C.Nağıyeva 
yazır: “XVI əsrin istedadlı şairlərindən biri olan Heydəri Təbrizdə anadan 
olmuş, bir neçə dəfə Hindistana səyahət etmiş, Hindistan mühiti ona xoş təsir 
bağışlamış, ona görə də Əkbər şaha qəsidə yazmışdır. Tərbiyətin yazdığına 
görə, 1577-ci ildə sağ imiş... Lütfəli bəy Azər yazır ki, Heydəri Təbrizinin 
“Lisan ül-qeyb” əsərindən başqa əlli min beytlik divanı da vardır. Heydəri iki 
dildə – fars və Azərbaycan dillərində yazıb-yaratmışdır. Onun şeirləri xalq 
tərəfindən çox sevilmiş və geniş yayılmışdır. Bunu şairin Əlyazmalar 
Fondunda olan cünglərə daxil edilmiş şeirləri göstərir” [12, 64]. 

Heydərinin Nəvainin “Sənsizin, ey ömr, bir saət mənə can bolmasun” 
misrası ilə başlanan qəzəlinə yazdığı təxmisini C.Nağıyeva Nəvai divanının 
Bakı əlyazma nüsxəsindən üzə çıxararaq ilk dəfə tədqiqat obyektinə 
çevirmişdir. Şair Nəvainin müzare bəhrində yazdığı 7 beytlik qəzəlinə 7 
bənddən ibarət təxmis yazmışdir. İki şeiri müqayisə etdikdə görürük ki, Nəvai 
qəzəlinin aşağıdakı mətləli 2 beytinə təxmis yazılmayıb: 

 
Ol pəri könlümdə mehman olmuş, ey can, vaqif ol, 
Ah otu dud etməsün, zəxm içrə peykan bolmasun. 
 
Ey könül, masti çikib şəhr içrə solmiş rustaxez, 
Bax, xəbər tut kim, bizin bibok nodon bolmasun [13, 486]. 

 
Heydəri Nəvai əsərinin əsas əlyazmalarında olmayan, divanlarının elmi-

tənqidi mətninə düşməmiş aşağıdakı iki beytinə təxmis yazmışdır: 
 

Daği-hicran çəkməyən aşiq qaçan tapğay vüsal, 
Bəs nədəndür kim, derlər: daği-hicran bolmasun. 
 
Nə sənəmdən vədeyi-vəslü nə hicrandan xilas, 
Bu qara gündə ki mən, pəs heç müsəlman bolmasun [12, 66]. 

 
Nəvai şeirin birinci beytində məşuqəsini nəzərdə tutaraq “Sənsizin, ey 

ömr, bir saət mənə can bolmasun” deyir (Heydəri təxmisində “hər saət “ deyil, 
“bir saət” ifadəsi işlədilmişdir. Bizə belə gəlir ki, Heydərinin əlində olan Nəvai 
divanı nüsxəsində ifadə daha düzgün, məntiqəuyğundur. Təbii ki, aşiq 
məşuqəsindən bir saat belə ayrı düşməməyi istəyir – N.M.). Sevgilisi olduqdan 
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sonra cənnəti belə istəmədiyini bildirir. Heydəri bu beytə əlavə etdiyi 
misralarında onu uğurla tamamlamışdır: 

 
Ey pəri, sənsiz mən mülki-Süleyman bolmasun, 
Asimanü həm zəminü çərxi-gərdan bolmasun, 
Rövzeyi-cənnat, ədən, bağü bustan bolmasun, 
“Sənsizin, ey ömr, bir saət mənə can bolmasun, 
Sən bolub bəs tubiyü firdövsü rizvan bolmasun [12, 65]. 

 
Heydəri təxmisinə düşmüş, Nəvainin “Qəraib üs-siğar” divanının elmi-

tənqidi mətninə düşməyən beytlər yüksək bədiiliyi ilə seçilir, dahi özbək 
şairinin yazı üslubuna, bədii məntiqinə uyğun gəlir. Bu fikirdəyik ki, əgər 
Nəvai divanının əlyazmaları daha ətraflı araşdırılarsa, sonralar üzə çıxarılmış 
nüsxələr tədqiq edilərsə (“Qəraib üs-sığar” divanının Həmid Süleyman 
tərəfindən hazırlanmış nəşri 1959-cu ildə işıq üzü görüb), həmin beytlərin bu 
və ya digər variantda Nəvaiyə məxsus olması üzə çıxar. Elmi-tənqidi mətnə 
düşməmiş bir beytində Nəvai deyir: “Hicran dağı çəkməyən aşiq nə zaman 
vüsala yetib ki? Bəs onda nə üçün aşiqlər hicran dağının olmasını istəmirlər?” 
Heydərinin bu beytə əlavə etdiyi misralar həm onu tamamlayır, həm də 
hazırlıq, keçid xarakteri daşıyır. Heydəri burada deyir ki, hicran qəmi çəkən 
aşiqlər vüsala çatmışlar. Hicran odunda yanmayanlar fikri-məlal nə olduğunu 
bilməzlər. Eşqin minlərcə möhnətinə dözmək lazımdır: 

 
İştiyaqi-hicr ilə buldu qamu aşiq vüsal, 
Çəkməyən hicran odun qılmaq nədür fikri-məlal? 
Bəs çəkər min möhnəti-eşq, ey büti-niku xisal, 
“Daği-hicran çəkməyən aşiq qaçan tapğay vüsal, 
Bəs nədəndür kim, derlər: daği-hicran bolmasun” [12, 66]. 

 
Göründüyü kimi, bənddə Heydəri misraları Nəvai beyti ilə üzvi bir 

vəhdət təşkil edir. Şeirin sonuncu bəndində də eyni mənzərənin şahidi oluruq. 
Nəvai qəzəlinin son beytində deyir: “Sevgilim ayağının torpağını öpməyimi 
istəmişdir. Ey Nəvai, tez ol ki, o bu sözündən peşman olmasın”. Heydəri isə bu 
beytə əlavə etdiyi misralarda məna əlaqəsi, keçid yaradaraq yazır: “Dərd ilə 
möhnət məhəlləsində həmnişin idim. Birdən bəxtimin ulduzu mənə yoldaş 
oldu. O nazənin mənə iltifat göstərdi”. Bundan sonra Nəvainin beyti gəlir: 

 
Olmuş idim dərd ilə dər kuyi-möhnət həmnişin, 
Nagəhan əksidən oldu kövkəbi-bəxtim qərin, 
İltifat etdi sənə, ey Heydəri, ol nazənin, 
“Dedi kim, can ver, daği öpgil ayağım tufrağın, 
Ey Nəvai, tezrak bol kim, peşiman bolmasun” [12, 66]. 

 
İnanırıq ki, əlyazmalar üzərində gələcək axtarışlar nəticəsində 

Heydərinin yeni anadilli şeirləri, o cümlədən müxəmməs və təxmisləri ortaya 
çıxacaqdır. 

Beləliklə, XVI əsr anadilli Azərbaycan poeziyasından günümüzə çatan 
müxəmməs nümunələri sayca az olsa da, onlar həmin dövrdə cərəyan edən 
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ədəbi prosesin inkişaf qanunauyğunluqlarını, sələf-xələflik münasibətlərini, 
türk xalqları ədəbiyyatları arasındakı ədəbi əlaqələri bariz şəkildə əks 
etdirməkdədir. Dövrün müxəmməsçiliyinin ən görkəmli nümayəndəsi 
Füzulidir. Onun müxəmməsləri qəzəlləri, “Leyli və Məcnun” məsnəvisi qədər 
dərin təfəkkür və yüksək bədii istedad məhsuludur. Xülqi, Məsihi, Yusif bəy 
Ustaclu və Heydərinin müxəmməsləri də ədəbiyyat tariximizin tədqiqində 
mühüm əhəmiyyətə malik əsərlərdir. Bu fikirdəyik ki, ölkəmizdə, dünya 
kitabxanalarında aparılan axtarışlar nəticəsində bu əsrdə yazılmış yeni anadilli 
müxəmməslərin tapılması mümkün olacaqdır. 
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Naila Mustafayeva 
 

Muhammases of Fuzuli and his contemporaries 
S u m m a r y 

 
In the XVI century muhammases of great Azerbaijani poet Muhammad 

Fuzuli attract attention. His Turkish divan includes 3 muhammases and 2 
tahmises. These poems attract attention firstly by the depth of thought and high 
artistry. Besides Fuzuli, in the XVI century muhammeses were written by such 
poets as Hulgi, Masihi, Yusif bek Ustajlu and Heydari. Azerbaijani 
muhammases of XVI century clearly reflect the literary process and literary 
communications between poets of Turkish peoples of that time. 

 
Наиля Мустафаева 

 
Мухаммасы Физули и его современников 

Р е з ю м е 
 

В XVI веке привлекают внимание мухаммасы великого азербай-
джанского поэта Мухаммада Физули. В его тюркский диван вошли 3 
мухаммаса и 2 тахмиса. Эти стихи прежде всего привлекают внимание 
глубиной мысли и высокой художественностью. Кроме Физули в XVI 
веке в азербайджанской литературе мухаммасы писали такие поэты, как 
Хулги, Масихи, Юсиф бек Устаджлу и Гейдари. Азербайджанские 
мухаммасы XVI века наглядно отражают литературный процесс, 
литературные связи между поэтами тюркских народов того времени. 
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