
2016

12



 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 
Elmi Şurasının 15 sentyabr 2016-cı il tarixli (protokol № 7) 

 qərarı ilə çap olunur 
 

Redaktor:  АМЕА-nın həqiqi üzvü,  
filologiya elmləri doktoru, 
professor 
Рафаел ЩЦСЕЙНОВ 

 
Redaksiya heyəti: 

Kamil Allahyarov, filologiya elmləri doktoru, professor 
Xatirə Bəşirli, filologiya elmləri doktoru 
Şəfəq Əlibəyli, filologiya elmləri doktoru 

Aida Qasımova, filologiya elmləri doktoru, professor 
 

Məsul katib: 
Kəmalə Nuriyeva 

 
Risalə. Araşdırmalar toplusu. 12-ci kitab 
Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2016, 212 səh. Şəkilli 
 

 
 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin beş topludan ibarət 

elmi-tədqiqat “Xəmsə”sinə [“Şərq” (Tərcümə toplusu), “Məclis” (Mərasimlər 
toplusu), “Xəzinə” (Kataloqlar toplusu), “Qaynaq” (Mənbələr toplusu)] daxil olan 
“Risalə” Araşdırmalar toplusunun bu sayı akademik Rafael Hüseynovun rəhbəri 
olduğu gənc alimlərin məqalələrindən tərtib edilmişdir. Məqalə müəllifləri arasında 
elmlər doktorları, fəlsəfə doktorları da var, dissertasiya müdafiəsinə hazırlaşan cavan 
tədqiqatçılar da. Akademik Rafael Hüseynovun elmi məktəbinin təmsilçiləri olan bu 
araşdırıcılar Azərbaycan klassik və müasir ədəbiyyatının bir sıra aktual və az 
öyrənilmiş problemlərinə yeni görüş bucağından yanaşırlar.   

 
 
 
 
 
 

              ©  АМЕА Низами Эянъяви адына 
     Милли Азярбайъан Ядябиййаты Музейи 

©  2016 

 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016 
 

 59

İlahə HACIYEVA 
Doktorant 

Azərbaycan Dillər Universiteti 
ilahe_h@rambler.ru 

 
Açar sözlər: Xəmsə, Mirzə Hüseyn bəy Çakər, Nizami, məsnəvi, Leyli 

və Məcnun 
Key words: Khamse, Mirze Huseyn bey Chaker, Nizami, mesnevi, Leyla 

and Majnun 
Ключевые слова: Хамса, Мирза Гусейнбек Чакер, Низами, 

маснави, Лейла и Меджнун 
 

NİZAMİ VƏ ÇAKƏRİN “LEYLİ VƏ MƏCNUN” MƏSNƏVİLƏRİNDƏ 
OXŞARLIQLAR VƏ NORMADAN KƏNARLAŞMALAR 

 
XIII əsrdən başlayaraq Nizami Gəncəvi mövzularında əsər yazmaq, onun 

“Xəmsə”sinə cavab vermək nəinki Azərbaycan, eləcə də bütün Şərq ədəbiyya-
tında ənənəvi şairlik imtahanı sayılmışdır. Şairlərin bəziləri beşlik, bəziləri 
yeddilik yazmaqla sanki özləri arasında “Xəmsə” adlı bir yarış təşkil 
etmişdilər. Bu yarışda hamı bu ənənənin qurucusu dahi Nizaminin “Pənc-i 
Gənc” adlandırdığı beşlikdən daha mükəmməl bir əsər ortaya qoymağa 
çalışırdı. Bu yolla addımlayanlardan biri də XIX əsrin görkəmli şairi Mirzə 
Hüseyn bəy Çakər olmuşdur. O, ictimai-siyasi, eləcə də mədəni həyatında 
yüksək inkişaf və yeniliklərlə xarakterizə olunan XIX əsr Qarabağ ədəbi 
mühitinin yetirmələrindən biri olmuşdur. Hacı Mirzə Hüseyn bəy Mirzə Kərim 
bəy oğlu 1863-cü ildə Şuşa şəhərində varlı tacir ailəsində anadan olmuşdur. 
Əslən Cavanşir-Dizaq mahalının Hacılı camaatındandır [4, 238]. Atası Mirzə 
Hacı Kərim ağa dövrünün sayılıb-seçilən bəylərindən olmuş, övladlarının 
təlim-tərbiyəsinə xüsusi önəm vermişdir. Hacı Kərim ağanın Mirzə Hüseyndən 
başqa iki qızı və Hacı Məmməd adlı oğlu var idi. Mirzə Hüseyn ibtidai təhsilini 
atasından almış, sonra isə mədrəsədə təhsilini davam etdirmişdi. Mədrəsədə 
ərəb-fars dillərini mükəmməl öyrənmiş, Şərqin görkəmli şairləri Firdövsi, 
Nizami, Sədi, Nəvai, Füzuli və digər Şərq klassiklərinin əsərləri ilə tanış 
olmuşdur. Bu da onda şeirə, sənətə böyük həvəs oyadır. Çakər haqqında ilk 
məlumatı Mir Möhsün Nəvvab vermişdir. O, “Təzkireyi-Nəvvab” əsərində 
yazır: “Mirzə Hüseyn bəy Çakər ibn mərhum Mirzə Kərim ibn Hacı 
Məhəmməd Qarabağın Şuşa əhlindən, Qurtlar məhəlləsindəndir. Şuşada 
anadan olub. Otuz yaşı var. Peşəsi tacirlikdir. Təxəllüsü Çakərdir” [10, 450]. 

Çakərin həyatı və yaradıcılığı haqqında digər təzkirələrdə heç bir 
məlumata rast gəlinmir, yalnız bəzi cünglərdə onun yazdığı şeirlərə təsadüf 
etmək olar. Tədqiqat nəticəsində əldə edilmiş Zeynal Tağızadənin öz xatirələri 
haqqında yazdığı “Ömrün üfüqləri” [12, 26-27], Ənvər Çingizoğlunun 
“Hacılılar” [4, 238] və “Qarabağda maarif” [5, 288], Eldar Əzizovun “1906-
1908-ci illərdə “Qarabağ Birlik Məclisi” – “Difai"nin fəaliyyəti” [7, 9], Maarif 
Teymurun “Bir daha Hilal Münşi haqda” [9, 4] və s. məqalələr, xüsusilə də 
Münşizadələr nəslinin görkəmli nümayəndəsi kimya elmləri doktoru, professor 
Mina xanım Münşiyevanın intervü zamanı verdiyi məlumatlar şairin həyat və 
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yaradıcılığı ilə bağlı qaranlıq məqamların aydınlığa qovuşmasında böyük rola 
malik olmuşdur. 

Ömrünün sonlarına yaxın ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçən şair 1932-ci 
ildə elə burada da vəfat edir. Onun ölümündən sonra pərakəndə qalan 
əsərlərinin bir qismi itib-batmış, bir qismi isə müxtəlif cünglərdə, fraqment və 
əlyazma nüsxələrində saxlanmışdır. Bunlar Azərbaycan və fars dillərində olan 
qitə, qəzəl, müxəmməs, tərkibbənd, tərcibənd, müxtəlif dillərdən tərcümə 
etdiyi hekayələrdən və “Leyli və Məcnun” poemasından ibarətdir. 

Şairin yaradıcılığında Nizamiyə nəzirə olaraq yazdığı “Leyli və Məcnun” 
poeması xüsusi yer tutur. Hələ təkcə XIX əsrdə Çakərlə yanaşı İsmayıl bəy 
Nakam, Əndəlib Qaracadaği, Mustafa ağa Nasir Nizaminin söz xəzinəsi hesab 
olunan “Xəmsə”yə fraqmentar cavablar yazmışdırlar. Belə ki, Nakam da, 
Nizami kimi, “Xəmsə” yazmaq niyyətində olsa da, üç məsnəvi ilə onu 
cavablandıra bilmişdir. Əndəlib Qaracadaği isə avtobioqrafik xarakterli 
kiçikhəcmli “Qisse-yi Leyli və Məcnun”la bu ənənəni qismən də olsa qoruyub 
saxlamışdır. XIX əsrin digər görkəmli sənətkarı Mustafa ağa Nasir isə “Xosrov 
və Şirin”ə cavab olaraq eyniadlı məsnəvisini qələmə almışdır. Həyat və 
yaradıcılığı üzərində tədqiqat apardığımız Mirzə Hüseyn bəy Çakər isə 
Nizaminin “Leyli və Məcnun”una cavab məsnəvisini yazmışdır. Bu əsəri 
yazmaqda başlıca məqsədi isə məsnəvi sahəsində də qələm çalmaq, bu sahədə 
özünü sınamaq idi. Niyə məhz “Leyli və Məcnun”? Çünki “Leyli və Məcnun” 
məsnəvisi “Xəmsə”yə daxil olan digər poemalara nisbətən daha çox sevilmiş 
və bu səbəbdən də nəzirələrin çoxluğuna görə onlardan fərqlənmişdir. Dillərə 
dastan olmuş bu məhəbbət mövzusunu da ilk dəfə Nizami yazılı ədəbiyyata 
gətirmişdir. “Leyli və Məcnun” mövzusunun Şərq bədii ədəbiyyatında 
işlənməsi haqqında dəyərli tədqiqat aparmış görkəmli türk ədəbiyyatşünası 
A.S.Ləvənd bu dastanın digər məhəbbət dastanlarına nisbətən daha çox 
yayılmasından bəhs edərək bunun səbəbini hekayənin faciəli sonluğu, təsvir 
edilən məhəbbətin nakamlığı ilə əlaqələndirmişdir [8, 8]. A.S.Ləvəndin 
fikirlərinə əlavə olaraq görkəmli tədqiqatçı alim Nüşabə Araslı bu barədə 
özünün “Nizami və türk ədəbiyyatı” adlı monoqrafiyasında yazır: “Öz faciəvi 
sonluğu ilə seçilən “Leyli və Məcnun” dastanında qoyulan məhəbbət azadlığı 
kimi mühüm bir məsələ bu poemanın əbədiləşməsində böyük rol oynamış, onu 
ölməz etmişdir” [1, 104]. 

Əsərin yazılma tarixi bəlli deyil, ancaq ilk vərəqinin kənarında yazılmış 
yazıya əsasən təxmin etmək olar ki, əsər 1910-1920-ci illər arasında qələmə 
alınıb. Əsər 62 vərəqdən ibarətdir və B-201 şifri ilə Əlyazmalar İnstitutunda 
qorunub saxlanılır. Azərbaycan dilində yazılmış bu poemanın sonu naqisdir. 

Əsər Nizaminin təsirilə yazılmışdır. Bununla yanaşı, bəzi hissələrdə 
Füzuli və Cəlilinin “Leyli və Məcnun”u ilə oxşar məqamlara da rast gəlmək 
olar. Klassik poemalardan fərqli olaraq, burada ənənənəvi başlıqlara təsadüf 
edilmir. Bu cəhətlə Çakərlə eyni dövrdə yaşayıb-yaratmış Ə.Qaracadağinin 
“Qisse-yi Leyli və Məcnun” əsərində də qarşılaşmırıq. Oxşar xüsusiyyət kimi 
isə onu qeyd edə bilərik ki, Çakər sələflərinin yolu ilə gedərək əsəri əruz 
vəzninin həcəz bəhrində qələmə almışdır. Əsər Nizaminin poeması ilə həcminə 
görə müqayisədə çox kiçikdir. Çakərin “Leyli və Məcnun” poeması 1607 
misradan ibarətdir ki, onun da 44 misrasını qəzəl, 32 misrasını isə mürəbbe 
təşkil edir. 
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Adətən, nəzirə olaraq qələmə alınan əsərlərdə müəllif mövzunu 
özündən əvvəl işləmiş söz ustadlarının adını çəkir, özünü onların şagirdi 
adlandıraraq əsərin yazılma səbəbini izhar etməyə çalışır. Ancaq Çakərin 
“Leyli və Məcnun”unda bu cəhətlə qarşılaşmırıq. Çakər “Leyli və Məcnun” 
məktəbinin yaradıcısı olan Nizaminin, eləcə də onun davamçıları Həqiri, 
Nəvai, Cəlili, Füzuli və b. sənətkarların adlarını çəkmir. Əsərin yazılma 
səbəbindən bəhs edən “Səbəb-i təlif” adlı başlığa da burada rast gəlinmir. 
Çakər nət, minacat, saqinamə və s. kimi ənənəvi başlıqlardan istifadə 
etməyərək “Əvvəl-i dastan” adlı girişlə birbaşa hadisələrin təsvirinə başlayır. 
Şairin bu addımını onu sələflərindən fərqləndirən xüsusiyyət kimi 
səciyyələndirmək olar. Poema kökü əfsanə və rəvayətlərə qədər uzanan bu 
əsərin tarixinin qədimliyinin təsviri ilə başlayır. 

 
Tarix-i sələfdə çün əsatir, 
Bu tərzilə eyliyüblər təhrir. 

 
Daha sonra isə Çakər Amiri tayfasının başçısı olan Məcnunun atasının 

əzəmət və şöhrətinin tərifinə keçid alır. 
 

Ərabdə bir bozorgvari, 
Var idi qəbailin kübari. 
Çün nam-i qəbilə Amir idi, 
Ondan hamı əmr sadir idi. 

 
Qaruntək hədsiz var-dövlətə sahib olan Məcnunun atası övlad həsrətilə 

yanır, daim səxavət simvolu olan Hatəm kimi kasıblara nəzir-niyaz paylayır. 
Gecə-gündüz oğul arzusu ilə yaşayan ataya, nəhayət, Uca Yaradan lütf eyləyir, 
onu sonsuz səxavətinə görə övlad payı ilə mükafatlandırır. Məqsuduna yetişən 
valideynlərin sevinci aşıb-daşır. Əmir-i Amiri qəbiləni yığaraq oğluna 
adqoyma mərasimi keçirir və uşağın adını Qeys qoyurlar. 

 
Bir həftə keçib bu macəradən, 
Cəm eylədi qom-u əqrəbadən. 
Mövludə qoyuldi Qeys nami, 
Bu nam ilə doldi eşq cami. 

 
Qeys 7 yaşa çatanda atası onu məktəbə qoyur. Qeyslə yanaşı digər 

qəbilələrdən olan qız və oğlanlar da məktəbə təhsil almağa gəlirdilər. Bunların 
arasında gözəlliyi ilə seçilən qonşu qəbilənin qızı Leyli Qeysin diqqətini cəlb 
edir. Leyli də Qeysə biganə qalmır. Məktəbdə başqa uşaqlar dərs oxuduğu 
halda Qeys eşq dərsi oxuyur. 

Ətfal okuyurdi dərs-i məşqi, 
Leyli ilə Qeys oxurdi eşqi. 
 

Getdikcə güclənən bu ülfət şiddətli bir sevgiyə çevrilir. Aralarında olan 
bu sevgini nə qədər pünhan saxlamağa çalışsalar da, ətrafda olanlar bunu 
duyurlar. Nəticədə onların sevgisi dillərə düşüb ağızlarda dastana çevrilir. Bu 
hadisədən sonra hamı Qeysə Məcnun deyə müraciət edib onu lağa qoyur. 
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Məşuqlə Aşiq oldi yekdil, 
İş zahirə düşdi, oldi müşgül. 
Həm münkəşif oldi pərdədən raz, 
Məşuqəyə töhmət oldi ağaz. 
Bu qissə ki, möhkəm ayət oldi, 
Əfvahə düşib hekayət oldi. 

 
Sonrakı fəsillər “Məcnunla Leylinin bir-birinə təəşşüq yetirməsi”, “Leyli 

eşqində Məcnunin halı”, “Məcnunin Leyli tamaşasına getməsi”, “Məcnun 
atasının Leylini istəməgi Məcnunə”, “Məcnunun ah-u zari Leyli fərağında”, 
“Məcnun atasının Məcnuni axtarması”, “İbn Səlamın Leylini istəməgi” və s. 
adlanır. Maraqlı fəsillərdən biri “Məcnunun Kəbəyə aparılması” fəslidir. Çakər 
bu fəslə “Kəbədə Məcnunun minacatı” adlı şeir də əlavə etmişdir ki, buna 
Nizaminin əsərində rast gəlinmir. 

Astar-u Kəbədən yapuşub ah-u zar ilən, 
Raz-i niyazə başladı Pərvərdigar ilən. 
Ya Rəbb, degil bu eşq qəmi ixtiyar ilən, 
Eşqiylə gəlmişəm qapuna inkişar ilən. 
Gəldim, İlahi, Kəbədə əbraz raz edəm, 
Zəmzəm suyulə sidqiylə bir dəstnəmaz edəm. 
Leylini yad edüb niçə rükət nəmaz edəm, 
Aşiqlər iştiqal edə ta bu şüar ilən. 

 
“Kəbədə Məcnunun minacatı” başlığı ilə verdiyi bu mürəbbe bədii 

cəhətdən güclü və dərin məzmuna malikdir. Digər “Məcnunlar” kimi, Çakərin 
“Məcnun”u da Kəbəyə gələrək Allahdan “bəla-yi eşq”dən qurtulmağı deyil, 
onu ziyadə etməsini, bir dəm belə onu tərk etməməsini diləyir. Məcnunun 
astar-u Kəbədən yapışıb “Leyli” deyə etdiyi fəğanını, yalvarışlarla dolu duasını 
eşidən atası oğlunun bu yoldan dönməyəcəyini, eşq xəstəliyindən 
qurtulmayacağını anlayır. 

Çakərin “Leyli”si bir qadın obraz olaraq Nizaminin “Leyli”sindən güclü-
dür. Bunu Leylinin İbn Salama ərə verilməsi səhnəsində açıq-aydın görmək 
olar. Ailəsinin qərarı ilə öz istəyi olmadan İbn Salama ərə verilən Leyli toy 
günü İbn Salamın üzünə bir şillə vuraraq əzəldən Məcnunə könül verdiyini, 
onu sevdiyini qorxmadan bəyin üzünə deyir. Leylinin atdığı bu cəsarətli 
addıma biz Nizaminin yaratmış olduğu “Leyli” obrazında rastlamırıq. Bu 
cəhətinə görə deyə bilərik ki, Çakər bu məsnəvini qələmə alarkən yalnız 
Nizami ilə kifayətlənməmiş, özünəqədərki bütün “Leyli və Məcnun” 
yazarlarının əsərləri ilə tanış olmuşdur. Bu motivi isə, ola bilsin ki, Çakər 
Sevdayinin “Leyli və Məcnun”undan götürmüşdür. 

 
Bir şillə vurub onun yüzündən, 
Od parladi çün onun gözündən. 
“Məcnunə əzəldə vermişəm dil, 
Səhradə qalub çü morğ-i bismil”. 
Leyli edüb ol zəman qəsəm yad, 
Əl çəkdi ərusdan o damad. 
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Sevdayinin “Leyli və Məcnun”u: 
 

Mecnun çeke mihnet-i cemalüm, 
Nakes ola hemdemüm, visalüm. 
Ben sana iderem üşte bilgil, 
Var özünə özge fikri kılgil [8, 218]. 

 
Çakərin “Leyli və Məcnun”u ilə Hamidizadə Cəlilinin “Leyli və 

Məcnun”u arasında məzmun və şəkilcə də müəyyən oxşarlıqlar var: 
Cəlilinin “Leyli və Məcnun”u: 
 

Leyli gül-i bağ kimi hendan, 
Mecnuna bahar-i bağ zindan. 
Leyli gül-i bağ-i işret ister, 
Mecnun has-ü har mihnet ister. 
Leyli gül-i bağ-ü gülşənəfruz, 
Mecnun ten-i laleveş cigersuz [8, 207]. 
 

Çakərin “Leyli və Məcnun”u: 
 

Leyli yüzi leyl sanki bir ruz, 
Məcnun o şəm-i şəmdansuz. 
Leyli gül-i yasəmən xəzansız, 
Məcnun qətatək aşiyansız. 
Leyli gül əkirdi bağ içində, 
Məcnun o gülə sorağ içində. 
Leyli gül-i tazətək bitərdi, 
Məcnun o gülə baxub ötərdi. 

 
Hər iki əsərdən gətirdiyimiz nümunələr bu məsnəvilərin məcazlar 

sistemi və qafiyə quruluşundakı oxşarlığı ortaya qoyur. Məsnəvilərdəki bədii 
təsvir və ifadə vasitələri, obrazlılıq yaratmağa xidmət edən poetik ifadələr də 
bir-birilə bənzərlik təşkil edir. Çakər öz sələflərindən olan Cəlilinin “Leyli və 
Məcnun” məsnəvisinin zəngin poetik dil, üslub ənənələrindən bəhrələnmişdi. 
Bu da əsərin poetik gücünü daha da artırmışdır. Şair aşiqlərin keçirdikləri hiss 
və həyəcanı, ayrılıq həsrətiylə döyünən qəlb çırpıntılarını canlı və inandırıcı 
vermək üçün xüsusi poetik ibarələrdən məharətlə istifadə etmişdir. 

Çakərin Leyli və Məcnununu Nizaminin eyniadlı məsnəvisindən fərqlən-
dirən əsas cəhət əsərə qəzəllər daxil etməsidir. Bu isə Çakərin Nizami ilə 
yanaşı, Füzulinin “Leyli və Məcnun”undan bəhrələndiyini təsbit edir. Şair 
qəzəllər vasitəsilə əsərin təsir gücünü daha da artırmaq, qəhrəmanların daxili 
aləminin təsvirini daha inandırıcı və təbii real boyalarla verməyə çalışmışdır. 
“Qəzəllər emosional xarakterli şeir nümunələri olduğundan burada şair 
şəxsiyyətinin müəyyən cizgiləri qəhrəmanın obrazında sintezləşdirilmiş şəkildə 
əks olunur” [3, 11]. Yəni qəzəllər şairin lirik mənini sərgiləməyə şans verən ən 
gözəl lirik şeir nümunəsidir. 
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Diyürsüz tərk qıl Leylini, dil ver özgə dildarə, 
Degil mümkün tərk eyləmək tən olsa, sədparə. 
Düşüb canım bəlayə, bin təbib olsa, əlac olmaz, 
Məriz-i eşqə vəsl-i yardən yoq özgə bir çarə. 
Verün səhrani Məcnunə, ola vəhşilərə həmdəm, 
Diyə öz dərdini vəhşilərə, gəh kuh-i kuhsarə. 

 
Bu qəzəl sanki Məcnunun qohum-əqrəbasının onu Leylidən 

uzaqlaşdırmaq cəhdlərinə bir etiraz səsidir. Şüursuz adlandırdığımız vəhşi 
heyvanlar, daş-qaya parçasından betər olan cəmiyyəti o, tənqid edir. Qeys 
məcnunluğunu dərk etməyən insanlara öz halını izhar etməyə çalışır. 

 
Mənə Leyli sözündən özgə söz lazım degil əsla, 
Deyin Leyliyə gəlsün, çarə qılsun bir bu bimarə. 
Sər-i zülfündə Leylinin dutubdur aşiyan könlüm, 
Evim bərbad olur döksə səba ol türre-yi tarə, 
Mənimtək Çakər-i biçarə də Məcnun-i eşq olmuş, 
Düşüb səhra-yi eşqə zar u sərgərdan u avarə. 

 
Göründüyü kimi,  şairin lirik qəhrəmanı yarının zülf-i pərişanına aldanıb 

sər-i zülfündə dustağa çevrilib. Səbanın yarının saçlarına toxunaraq onun 
tellərini üzünə tökməsinə belə qısqanan aşiq qəlb evinin onun həsrətindən 
viranə qalmasından acı-acı şikayətlənir. Könlünü zəncir kimi zülfü ilə bənd 
edən yarından bir mərhəmət göstərməsini, çarə qılmasını istəyir. 

Əsərdə poetikliyi ilə diqqət çəkən qəzəllərdən biri də “Məcnunun naləsi” 
adlı qəzəldir. Leylinin İbn Səlama ərə verilməsini eşidən Məcnun ah-ü fəğan 
edir, yaşadığı zəmanədən, cəmiyyətdən, sevgilisinin atası tərəfindən zorla 
sərvətə, pula satılmasından şikayətlənir. Məcnunun dilindən verilən bu qəzəl 
elə XIX əsrdə də hüquqsuzluğun qurbanı olan, istək və arzuları ürəyində 
boğulan neçə-neçə Leylilərin varlığından xəbər verir. 

 
Virdilər yarın əlin zülmilə əğyar əlinə, 
Bu, rəvadır düşə gülşəndə o gül xar əlinə? 
Taleyim oldu zəbun rayət-i iqbal niqun, 
Sevdigim yarımi kim verdi o xunxar əlinə? 

 
Nizamidə Leylinin anası qızının Qeysə aşiq olduğunu eşidib onu yanına 

çağırır, öyüd-nəsihət verir. Eləcə də XIX əsrdə Nakam tərəfindən yazılmış 
“Leyli və Məcnun” əsərində də ana qızının adının dillərə düşəcəyindən ehtiyat 
edib Leylinin rəfiqələrini yanına çağırır ki, qızını bu yoldan çəkindirsin. Ancaq 
Çakərin əsərində bu səhnəyə rast gəlinmir. Leylinin anası obrazına ancaq 
Leylinin İbn Səlama ərə verilməsi ilə bağlı ata-ananın məsləhətləşməsi 
səhnəsində qarşılaşırıq. Əsərdə Məcnunun anası obrazına isə ümumiyyətlə rast 
gəlinmir. 

Nizaminin “Leyli və Məcnun”unda Leylinin qəbiləsindən bir nəfər onun 
atasına hər gün kuy-i yarə gəlib sevgilisinə qəzəllər oxuyan Məcnundan şika-
yətlənir. Leylinin atası buna qəzəblənib onun cəzasının verilməsini əmr edir. 
Bu səhnə Çakərin poemasında “Məcnunun atasının Məcnunu axtarması” 
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fəslində verilib. Fərqli məqam ondan ibarətdir ki, Nizaminin “Leyli və Məcnu-
n”unda Qeysin atası ölümdən qurtarmaq üçün oğlunu dilə tutur, hətta Leylinin 
evdə onun yolunu gözləməsi yalanını uyduraraq Məcnunu evə gətirə bilir. 
Çakərin “Leyli və Məcnun”unda isə ata heç bir bəhanə uydurmur, sadəcə 
oğluna bu eşq daşını ürəkdən çıxarmasını, biyaban çöllərdən əl çəkib, öz 
həmyaşıdları kimi, iş-güc sahibi olmasını, başqa bir qızla ailə qurub ömrünü 
puça verməməyi məsləhət görür. Ancaq Çakərin Məcnunu atasının 
nəsihətlərinə bu cür cavab verərək evə dönmür: 

 
Qismət mənə eşq olub əzəldən, 
Çarə mənə olsa, var əcəldən. 
Mən eşq çölündə biqərarəm, 
Bu eşq ilə xeyli bəxtiyarəm. 

 
Çakər əsərində Nizaminin “Leyli və Məcnun”unda olan bir sıra obrazları 

ixtisar etmişdir. Məsələn, Məcnunun dayısı Səlim Amiri, Bağdadlı Səlam, 
Zeyd, Zeynəb, qarı və s. obrazlar əsərdə olmadığından onlarla əlaqədar olan 
epizodlar da əsərdə öz əksini tapmır. Eləcə də Çakər Nizaminin “Leyli və 
Məcnun”unda Məcnunun ahu və maralları azad etməsini təsvir edən ayrıca iki 
başlığı da əsərdən çıxarmış, yalnız “Məcnunun qara qarğa ilə mülağatı” 
başlığını saxlamışdır. 

Nizaminin “Leyli və Məcnun”u ilə müqayisəli təhlilə əsasən deyə 
bilərik ki, Çakərin “Leyli və Məcnun”unda fəsillərarası əlaqə nisbətən zəifdir, 
hətta bəzi hissələrdə bu əlaqə tamamilə itir. Məsələn, Çakər Leylinin İbn 
Salama ərə verilməsindən Məcnunun xəbərdar olması epizodundan sonra 
“Məcnunun naləsi” adlı qəzəlini və “Qara qarğa ilə mülağatı” başlığını verir və 
hadisələr yenidən dərhal Leyliyə istiqamətlənərək “Leylinin Məcnuna qasidi” 
epizodu ilə birləşir. Yəni burada Nizaminin təsvir etdiyi “Atasının səhraya 
Məcnunun yanına gəlməsi”, “Onun oğluyla vidalaşması və atasının ölümü”, 
“Məcnunun ulduzlara şikayəti” və s. epizodlar yoxdur. Nizaminin “Leyli və 
Məcnun”unda artıq öz eşqi yolunda atasından belə imtina edən Məcnunun 
kamil eşqə doğru qalxan pillə-pillə addımlarını sezmək mümkündür. Qeysi 
cünunluğa doğru aparan yolda hər biri gizli və simvolik anlamlar kəsb edən bu 
obrazların əsərdə ixtisarı hadisələrin zəncirvarı ardıcıllığını pozur. Qısacası, 
Çakər, Leylidən – məşuqədən məktub almaq şansına nail olmaq üçün, Nizami 
kimi, Məcnunu müəyyən çətin və ağır sınaqlar qarşısında qoymur. Hadisələrin 
bu cür sürətlə bir-birinə keçidi isə fəsillər arasında əlaqənin zəifləməsinə 
gətirib çıxarır. 

Şairin tez-tez əsərə girişi, yaratdığı obrazlar dünyasına keçidi və baş 
verən hadisələrə münasibətinin ifadə üsulu fərdi və orijinal xarakter daşımasına 
görə diqqəti cəlb edir. Artıq bu hissədə şairə xas xüsusiyyətlər, daxili aləmi, iç 
dünyası bütün çılpaqlığı ilə ortaya çıxır. Sanki şair özü bu dünyanın qəm-
sevinc ikiliyində bərkidiyindən səhvlərini qəhrəmanlarına yaşatmaq istəmir. 
Buna görə də əsərə müdrik şair obrazı kimi daxil olaraq onlara nəsihət və 
məsləhətlər vermək istəyir. Artıq bu hissədə Nizami, Füzulidən fərqli, onların 
təsirindən kənar, sırf özünəməxsus keyfiyyətləri ehtiva edən və fərdiliyi ilə 
seçilən insan tipi – şair obrazı ortaya çıxır. Məsələn, Qeysin Leyliyə vurulması 
və ona aşiq olması hissəsində şair hadisələrə müdaxilə edərək aşiqlərin 
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sevgisinə öz münasibətini bildirmiş, həmçinin nəsihət xarakterli fikirləri ilə 
onlara müəyyən yol göstərməyə çalışmışdır. 

 
Aşiq ki, düşə fərib-i eşqə, 
Aya olumi şəkib-i eşqə? 
Eşq oldiği yerdə səbr olmaz 
Daim günə qarşı əbr olmaz. 

 
Çakərin “Leyli və Məcnun” əsərinin dili təxminən həmin illərdə yazılmış 

Nakamın “Məcnun və Leyli” əsərlərinə nisbətən çox sadə və axıcıdır. Şair 
əsərdə ədəbilikdən nisbətən uzaq, xalq danışıq dilinə yaxın bir dil üslubu 
seçmişdir. 

Poemanın səciyyəvi cəhətlərindən biri də şairin burada istifadə etdiyi 
çoxmənalı sözlər, omonimik, sinonimik ifadələrin zənginliyidir. Məsələn: 

 
Ulduz kimi Leyli əbr içində, 
Evdə oturardı əbr içində. 

 
Birinci misrada bulud anlamını verən “əbr” sözü ikinci misrada döşək 

mənasında işlənmişdir. Çakər bu cür maraqlı assosiasiyalar yaratmaqla əsərin 
poetik gücünü daha da artırmışdır. 

Əsərdə rastladığımız maraqlı məqamlardan biri də burada osmanlı 
türkcəsinə məxsus müəyyən sözlərin, ləhcə elementlərinin mövcudluğudur. Bu 
da təbii bir hal hesab edilməlidir. Çünki Çakərin yaşadığı dövrdə, yəni XIX 
əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatına türk ədəbiyyatının, 
dilimizə isə osmanlı-türk dilinin təsiri prosesi xeyli güclənmiş və XX əsrin 30-
cu illərinə, yəni repressiya dövrünə qədər davam etmişdir. Bu isə həmin dövrdə 
Azərbaycan və Türkiyədə ortaq əlifba və ortaq dil yaratmaq cəhdləri ilə 
bağlıdır. Bütün bunlar bu illərdə yaşayıb-yaratmış digər şairlər kimi, Çakərin 
yaradıcılığına da təsirsiz ötüşməmişdir. Osmanlı türkcəsinin elementlərinə 
Çakərin həm “Leyli və Məcnun” poemasında, eləcə də şeirlərinin dilində 
təsadüf edilir. 

 
Leyli yüzi Qeysə oldi məstur, 
Eşq atəşi şölələndi çün Tur. 

 
Burada, Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, osmanlı türkcəsinə xas xüsu-

siyyət kimi bəzi sözlərin önündə “y” samitinin işlənməsinin şahidi oluruq. 
Bununla yanaşı, əsərdə işlədilən bana, böylə, yoq, okuyor, gidiyor, topraq və s. 
kimi osmanlı türkcəsinə məxsus sözlər şairin yaradıcılığında xüsusi önəm 
daşıyır. 

Görkəmli türk tədqiqatçı alimi A.S.Ləvənd Nakamın “Leyli və Məcnun” 
poemasını türkcə və onun ləhcələrində yazılmış “Leyli və Məcnun” məsnəvilə-
rinin sonuncusu hesab edirdi. Ancaq Çakərin “Leyli və Məcnun”una əsasən bu 
fikri təkzib edərək deyə bilərik ki, türkcə yazılmış “Leyli və Məcnun” məsnəvi-
lərinin sonuncusu məhz  Çakərin “Leyli və Məcnun” əsəridir. 
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Ilahe Hajieva 
 

Similarities and deviations from the norm in Nizami and Chaker’s  
“Leyla and Majnun” mesnevis 

S u m m a r y 
 

I consider that one of the last and next fragmentary response distich, 
written for “Khamsa” in Azerbaijan Literature in XIX century, distich “Leyli 
and Majnun”, written by Sir Mirza Huseyn Chakar, is stated in this article. At 
the same time, distich “Leyli and Majnun”, written by Sir Mirza Huseyn 
Chakar, is analyzed in comparative manner collating with Nizami`s “Leyli and 
Majnun”, different and similar characters are stated among distiches.  

Beside, our Master in Literature, tradition of Nizami`s “Khamsa” is 
successfully continued in Azerbaijan Literature in XIX century by Chakar, 
M.I.Nakam, A.Garajadaghi, M.Nasir. We are witnessed that Chakar realized 
his creativity according to the rules of Nizami and also his peculiar manner. 
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Илаха Гаджиева 
 

Сходство и различие в месневи «Лейли и Меджнун» Низами и Чакера 
Р е з ю м е 

 
Статья посвящена двустишию «Лейли и Меджнун», написанному 

Мирза Гусейн Чакер, которое является очередным и, по моему, одним из 
последних фрагментарных ответных на «Хамсе» двустиший в азербай-
джанской литературе XIX века. Также написанное Чакером двустишие 
«Лейли и Меджнун» сравнивается с поэмой Низами «Лейли и Меджнун» 
и подвергается корпоративному анализу, выявлены схожие и отличные 
черты между этими двустишиями. Наряду с этим, указывается, что 
наряду с Чакер традиция «Хамсе», внесенная великим мастером Низами, 
в азербайджанской литературе XIX века успешно продолжалась такими 
известными поэтами, как М.И.Накам, А.Гараджадаги, М.Насир. В статье 
мы становимся свидетелями того, как Чакер придерживается 
предложенных великим наставником Низами стандартов, а также 
оставляет в литературе своеобразный, присущий ему след. 
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