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Şəhla HACIYEVA  
 

KLASSİK ƏRƏB ƏDƏBİYYATINDA QƏZƏL, ANTİQƏZƏL VƏ 
MÜZƏKKƏR QƏZƏL 
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арабской литературе 
 

Ərəb poeziyasının özünəməxsus cəhətləri İslamaqədərki dövrdə meydana 
gəlmişdir. İlk öncə qafiyəli nəsr – səc yaranır. Burada fikir son hecaları bir-biri 
ilə qafiyələnən qısa sözlərlə ifadə olunur. Bu qafiyəli nəsr, yəni səc üslubundan 
ərəb şeirinin çox sadə bir forması – rəcəz meydana gəlib. Rəcəz, demək olar ki, 
ərəb poeziyasının bütün digər vəznlərinin əsasını təşkil etmişdir.  

Tədqiqat obyektimiz olan qəzəl janrı əsrlər boyu lirik şeirin ən çox intişar 
tapmış janrlarından hesab olunmuşdur. Qəzəl ərəb, fars, tacik, türkdilli 
xalqlardan özbək, Azərbaycan, türklərin ədəbiyyatlarında, eyni zamanda urdu, 
nepal, Hindistan və Tacikistanın digər xalqlarının ədəbiyyatlarında çox geniş 
yayılmışdır. Mənbələr yekdilliklə onu qədim ərəb poeziyası ilə bağlayır və bu 
ədəbiyyatda məhəbbət mövzusunda lirik nümunələr olduğunu göstərirlər.  

Ərəb sözü olan “qəzəl”in lüğəvi mənası “qadına qulluq etmək”, “qadınla 
xoş rəftar”, “eşqbazlıq”, “müaşiqə” deməkdir. Ədəbi bir istilah olaraq xüsusilə 
eşq, gözəllik və şərabdan bəhs edən kiçik şeirlər haqqında da istifadə olunur. 
Bu mənada bu kəlməyə ərəb ədəbiyyatında olduqca erkən zamanlardan təsadüf 
olunur. Əbül Fərəc əl-İsfahaninin “Kitəbul-Əğani” əsərində qeyd olunanlara 
inansaq, hələ hicrətin ilk əsrlərində qəzəl mövcud olmuşdur. O, Musab ibn 
Abdullah əl-Zubeyri, Ömər ibn əbi Rəbiənin bəzi şeirlərinə qəzəl deyirdi. 
Digər bir rəvayətə görə, eyni şairin bir şeirini şairindən dinləyən Fərəzdəq: “Ey 
Əbul Xəttab, vallah, sən bütün insanların ən gözəl qəzəl söyləyənisən”, – deyir. 
Bu kitabda və başqa əsərlərdə bu kəlmənin hicri təqvimiylə I əsrdə istifadə 
olunduğunu göstərən başqa yerləri də təsbit etmək mümkündür. Lakin 
bunlardan, bu kəlmənin hansı növ və şəkildə bir şeirə dəlalət etdiyini, bu 
qəbildən olan şeirlərlə digər qəbildən olan şeirlər arasında hansı fərqlərin 
olduğunu müəyyənləşdirmək asan olmur.  

Orta əsrlərin ədəbiyyat nəzəriyyəsinə dair kitablar içərisində ilk dəfə 
qəzəlin tərifinə IX-X yüzilliklərdə yaşayıb-yaratmış Qudama ibn Cəfərin 
“Nəqd əş-şir” əsərində təsadüf edirik. Qudama ibn Cəfər əvvəlcə “nəsib” 
termininin xüsusiyyətlərini söylərkən onunla qəzəl arasındakı fərqi göstərməyə 
çalışır. Qudama ibn Cəfərə görə, nəsib qadınların gözəlliyi, əndamı, əxlaqı və 
eşqin şairdə oyandırdığı ehtiras, qəzəl isə bu ehtirasın nəzmlə ifadəsidir. Qəzəl 
– qadınlara düşkünlük, sevgi və məhəbbətdir. Necə ki, bu sözdən yaranmış 
olan “ğazil” sifəti qadınlara düşkün olub, onlarla zarafatlaşıb danışmaq və 
lətifə söyləməyi sevən şəxs deməkdir. Buradan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, 
Qudama ibn Cəfər Musab ibn Abdullah və əl-Fərəzdəqin fikirlərinə müxalif 
olaraq qəzəl və nəsib terminlərini ayırır və qəzəl adı altında heç bir ədəbi növ 
və şəkli tanımır. Bununla bərabər, bir az sonra şairlərin müxtəlif növlərdə 
etdikləri xətalarını sayarkən qəzəldən bəhs edərək onun xüsusiyyətlərini daha 
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əvvəl qeyd etdiyini deyir, lakin daha əvvəlki bəhsdə dediyi fikri unutmuş kimi, 
nəsib yerinə ancaq qəzəl terminini işlədir.  

Bundan sonra gələn Əbu Əli əl-Həsən Raşiq əl-Kayravani “Əl umdə fi 
sinaat əl-şir va naqdih” adlı əsərində “nəsib”, “təşbib” və “təqəzzül” 
terminlərini eyni mənada istifadə edir və qəzəl sözü haqqında Qudamanı zikr 
edərək, onun sözlərini təkrarlayır.  

Məzmun kateqoriyası olan qəzəl ərəb poeziyasının iki şeir formasının – 
qəsidə və qitənin tərkibində təcəssüm olunurdu. Qəsidənin məhəbbət mövzu-
sunda yazılmış hissələrinə termin olaraq “nəsib” və ya “şəbəb” (təşbib) də 
deyilirdi. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, poetik əsərlərin müəllifləri, nəzə-
riyyəçilər qəzəl dedikdə konkret məhəbbət mövzusundan bəhs etdiklərindən, 
nəsib terminiylə bu mövzunun, bir növ, poetik əsərdə realizəsi nəzərdə 
tutulurdu. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, orta əsr ərəblərinin poetik təcrü-
bələrində “qəzəl” məhəbbət haqda yazılmış müstəqil və eyni zamanda musiqi 
ifaçılığı təcrübəsiylə sıx əlaqədar olan termin kimi işlənmişdir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, bir sıra ərəbşünas tədqiqatçılar ərəb poeziyasında məhəbbət lirika-
sının meydana gəlməsini əraziləri işğal olunmuş xalqların, xüsusən iranlıların 
musiqi mədəniyyətlərinin təsiri ilə əlaqələndirirlər. Bizə məlum olan və qismən 
daha erkən dövrlərdə yazılmış iki farsdilli traktatda – ər-Raduyaninin “Tərcu-
man əkl-bəlağa” (XI əsr), Rəşid əd-Din Vatvatın “Hədaiq əs-sihr fi diqaiq əş-
şir” əsərlərində nəsib və qəzəl terminləri arasındakı fərq aradan qaldırılır və 
onlar sinonim kimi işlədilir. Vatvat təşbib haqqında deyir ki, təşbib – sevgilinin 
və ona olan hislərin təsviridir. Bunu həmçinin nəsib və ya qəzəl adlandırırlar. 
Eyni zamanda mədh olunandan başqa, istənilən məsələ haqda danışılan şeirin 
başlanğıcını da təşbib adlandırırlar. Şəms Qeys ər-Razi qəzəl haqda demişdir: 
“Sözün əsas mənasında qəzəl qadınlar, onlara olan ehtiras haqda bəhsdir. 
Qəzəllərin bəstələnməsi – qadınlara olan sevginin mədh olunmasıdır”.  

Beləliklə, klassik poetika qanunlarına əsasən “qəzəl” məhəbbət və gözə-
lin tərənnümünə həsr olunmuş, həcmcə çox da böyük olmayan lirik şeir parça-
larına verilən addır. O, səlis, rəvan, vahid ölçüdə və vahid qafiyə prinsipi əsa-
sında tərtib edilməlidir. Monorifma burada vacibdir – şeirin birinci beyti 
həmqafiyə (a a), sonrakı beytlərdə birinci misra sərbəst, ikinci misra ilk beytlə 
həmqafiyə olur və bu, axıra qədər gözlənilməlidir ( b a, c a, ç a və s.). Əlbəttə, 
qəzəlin klassik nümunələrində onun məna çalarları daha zəngin və əhatəlidir. 
Quruluş baxımından da o, yeni-yeni əlvanlıqlar kəsb etmişdir – şeirin son bey-
tində şairin təxəllüsü, qafiyəli sözdən sonra işlədilən rədif, qəzəldə beytlərin sa-
yının Qəbul Məhəmmədin göstərdiyi kimi 21-19-12 yox, daha çox olması və s.  

Ədəbiyyatda ərəb qəzəlinin eposdan təşəkkül tapdığı ehtimalını irəli 
sürənlər də var: “Klassik ərəb ədəbiyyatında obrazlar sistemi (VI-VII əsrlər)” 
əsərinin müəllifi B.Y.Şidfara görə, “ola bilsin ki, bu janrın ilk nümunələri 
“Leyli və Məcnun” rəvayətinə oxşar, ancaq ondan daha qədim “lirik epos” 
hissələri olmuşdur. Dövrümüzə qədər gəlib çatmış faktik materiallar ərəb 
qəzəlinin ilkin nümunələrini qəsidələrin nəsib hissəsi şəklində bizə təqdim edir. 
Buradan da tədqiqatçılar VII əsrə qədərki ərəb poeziyasında qəzəlin müstəqil 
bir şeir növü olmayıb, qəsidənin mütləq tərkib hissəsinə daxil olduğu və ondan 
nəşət aldığı nəticəsinə gəlirlər.  

Filştinski öz tədqiqatlarında göstərir ki, artıq İslamaqədərki dövrdə ərəb 
poeziyasında iki şeir janrı formalaşmışdı: 10-12 misradan ibarət, çox da böyük 
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həcmə malik olmayan qitə və ya muqatta`a və 50-100 misradan ibarət poema 
olan qəsidə. Lakin vahid bir mövzuya, eyni zamanda sadə bir kompozisiyaya 
malik qitə həm ayrıca bir müstəqil şeir, həm də böyük bir poemanın tərkib 
hissəsi kimi işlənə bilərdi. Əməvilər dövründə qəzəlin qəsidədən ayrılma 
prossesi daha da güclənir və qəzəl janrı ayrıca bir şeir kimi formalaşır. 
Poeziyanın əsas qollarından birini məhəbbət poeziyası – qəzəl janrı təşkil edir. 
Bu janr iki istiqamətdə inkişaf edir. Birincisi, bədəvi ərəblər arasında yayılan 
üzri qəzəl, ikincisi, şəhər aristokratiyası arasında yaranan hadari qəzəl.  

Məhəbbət poeziyası janrı Ərəbistanda boş yerdən yaranmayıb. Əgər 
İslamaqədərki poeziyada hər bir qəsidədə müəllif dövrüylə səsləşən hadisələrə 
yer ayırırdısa, VII-VIII əsrlərdə istər şəhər, istərsə də bədəvi qəbilə şairləri 
məhəbbət mövzusuna həsr olunmuş sərbəst lirik nəğmələr – qəzəllər yaradır-
dılar. İslamaqədərki şairlər öz şeirlərində sevgiliyə, onunla görüşə daha geniş 
yer verir, aşiqin qəlb iztirablarına az diqqət yetirirdilər. VII-VIII əsrlər Hicaz 
şairləri ərəb ədəbiyyatı tarixində ilk dəfə olaraq qəhrəmanın daxili aləminə 
maraq göstərməyə başlayırlar ki, bu da artıq yeni düşüncə tərzindən xəbər 
verir. Sevgi əzabları, ayrılıq həsrəti, sevgili ilə görüş arzusu və s. artıq bu 
dövrdən başlayaraq ayrıca bir janr kimi formalaşan məhəbbət lirikasının möv-
zusuna çevrilir. Beləliklə də yunanlardan sonra “Mədinə məktəbi”nin şairləri 
də aşiqin çətin, tərəddüdlü, emosional dünyasını vəsf etməyə başlayırlar.  

Suriya və İraqın gərgin siyasi həyata sövq edilmiş yeni ərəb mədəni 
mərkəzləri olan Dəməşq, Kufə, Bəsrə və bu kimi şəhərlərdən fərqli olaraq, 
xilafətin yaranmasından sonra öz hərbi-siyasi nüfuzunu itirmiş Hicazda VII 
əsrin sonu, VIII əsrin əvvəllərində məhəbbət lirikası əsas poetik janra çevrilir. 
Qeyd olunan şəhərlərdə isə siyasi motivlərlə zəngin saray mədhiyyə poeziyası 
hökmranlıq edir. Varlı, tanınmış məkkəli, mədinəli və ya sadə köçəri bədəvi 
olsun, sakinlər yaranmış imperiyanın kökumət həyatında iştirak etməkdən 
uzaqlaşdırılırlar. Bunun nəticəsidir ki, insanlar öz maraqlarını yalnız şəxsi 
həyatları çərçivəsində məhdudlaşdırırlar. Məhz bu səbəbdən qəzəlin üzri və 
hadari kimi iki növü–məhəbbət poeziyası meydana gəlir. Digər bir tədqiqatda 
isə göstərilir ki, Ərəbistanda məhəbbət lirikasının yaranmasına təsir edən 
sosial-psixoloji amillərdən biri miladın II-III əsrlərində Yunanıstanda yaranan 
məhəbbət povestləri səbəb ola bilərdi.  

İslamdanöncəki şairlərin məhəbbət şeirlərində müəlliflərin poetik 
obrazlar baxımından bir-biri ilə yarışdığı təsvirlərə daha çox üstünlük verilir, 
lakin lirik qəhrəmanın məhəbbət duyğularına, sarsıntılarına minimum yer 
ayrılırdı. VII-VIII əsrlər Hicaz şairləri isə ilk dəfə olaraq qəhrəmanın daxili 
aləminə maraq ayırırlar. Həsrət, ayrılmaz bir məhəbbətin acısı, ayrılıq həsrəti, 
sevgiliylə görüş arzusu və bu kimi şəxsi duyğular məhəbbət lirikasının əsasını 
təşkil etməyə başlayır və qəzəlin ayrıca bir janr olaraq inkişafına rəvac verir.  

Əməvilər dövründə ərəb mədəniyyətinin üç əsas mərkəzi var idi. Bun-
lardan paytaxt Dəməşq ərəb mədəniyyətinin inkişafına təkan vermişdir. Burada 
yaranan poeziya siyasətə meyilli idi. Digər mərkəz Kufədə Əməvilərə müxalif 
olan poeziya güclü idi. Əməvilər dövründə ərəb mədəniyyətinin üçüncü 
mərkəzi isə Hicaz, Məkkə və Mədinə şəhərləri idi. Nə qədər qəribə olsa da, 
məhz burada ərəb məhəbbət poeziyası, onun üzri və hadari kimi iki qolu 
yaranıb inkişaf edirdi.  
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Üzri qəzəli bədəvi ərəblər yaratmışdılar. Bu ərəblər Əməvilərin hakimiy-
yətə gəlməsi ilə sanki siyasət səhnəsindən uzaqlaşmışdılar. Paytaxtın Dəməşqə 
köçürülməsindən sonra başlanan narazılıq bədəvi ərəblər arasında pessimist bir 
əhvali-ruhiyyədə idi. Bu bədbinlik onların poeziyasında da əks olunmuşdur. 
Bədəvi ərəblər siyasi həyatdan təcrid olmalarına məhz qəm-kədərlə dolu 
poeziya yaratmaqla cavab vermişlər. Bu poeziyaya üzri qəzəl deyilirdi. Bu, 
Üzrə qəbiləsinin adından götürülmüşdür.  

Üzrə qəbiləsi haqqında belə bir rəvayət vardı ki, bu qəbilənin üzvləri aşiq 
olarkən ölürdülər. Səbəb bu idi ki, qədim ərəb adətlərinə görə, bir kəs bir qızı 
sevib onun adını dilə-dişə salardısa, yəni ona qəzəllər yazıb eşqini bildirərdisə, 
həmin qızı ona verməzdilər. Çünki qəzəllərdə əks olunan fikirlərin 
əsassızlığını, qızın belə sözlərdən uzaq olmasını bildirmək üçün onu başqasına 
verirdilər. Və bununla da aşiqin fəlakətli günləri başlayırdı. O, məhəbbətini bir 
ideal səviyyəsinə qaldırırdı. Üzri qəzəl tədricən onun bütün varlığını bürüyən 
platonik bir eşqə çevrilirdi. O öz hislərinə o qədər aludə olurdu ki, real sevgilisi 
belə unudulurdu. Xəyal aləmində olan aşiq öz sevgilisinin vüsalına belə 
qovuşmaq istəmirdi.  

Üzri aşiqlərin məhəbbəti iki mərhələdən keçirdi. Birinci mərhələ realdır. 
Aşiq qızı görür, onu sevir və real əsaslara söykənən bu məhəbbət şairin 
şeirində əks olunur. İkinci mərhələ isə faciəli bir eşqin tərənnümüdür. Dedi-
qodular aşiqlər arasında sədd çəkir. Üzri şair sevgilisini itirdiyindən dəli olmaq 
dərəcəsinə çatır, o, insanlardan uzaqlaşır, təbiətə, səhralara, heyvanların içəri-
sinə üz tutur, öz eşqinə o qədər aludə olur ki, real sevgili onun üçün öz 
əhəmiyyətini itirir, xəyalında yaratdığı obrazın divanəsinə çevrilir.  

Üzri məhəbbət poeziyasının bir neçə cəhətdən əhəmiyyəti vardır. Birinci, 
bu poeziya ərəb-sufi poeziyasının yaranmasına təkan vermiş, ilahi eşqin tərən-
nümünə həsr olunmuş şeirlər üzri qəzəlin poetik arsenalından bəhrələnmişdir. 
İkinci, bu poeziya “Leyli və Məcnun” poemalarına mənbə olmuş, bu mövzuda 
əsərlərin yaranmasına təkan vermişdir.  

Üzri aşiqlər adətən sevgililərinin adları ilə adlandırılırdılar. Məsələn, 
Cəmil ibn Məmər – Cəmil Buseynə adı ilə tanınmışdır. Üzri qəzəlin digər ən 
tanınmış simaları Kuseyyir Uzzə, Urva Əfra, Taubə ibn Huməyyir, Qeys ibn 
Zərih, Qeys ibn Mulavvah, qadın şairə Leyla əl-Əxyəliyyə və başqalarıdır.  

Ərəb müsəlman istilaları müqəddəs şəhərlər olan Məkkə və Mədinə aris-
tokratiyasının təkcə iqtisadi deyil, bütün cəhətlərdən həyat tərzini köklü şəkildə 
dəyişmişdi. Xilafətin siyasi həyatındakı ağalıqlarını əldən vermiş Peyğəmbər 
davamçıları günü-gündən böyüyən müsəlman cəmiyyətindəki hörmətlərindən 
istifadə edərək özləri üçün əyləncə məclisləri təşkil edir, bəzən isə musiqili-
ədəbi dərnəklərdə toplaşırdılar. Burada şairlər öz şeirlərini oxuyur, musiqi 
təhsili almış müğənnilər isə nəğmələr söyləyirdilər. Dəbdəbəyə alışan şəhər 
aristokratiyası artıq ənənəvi bədəvi məşğuliyyətlərinə, ov ovlamağa, səhrada 
gəzməyə biganə yanaşırdı. Nə İslamaqədərki şairlərin söylədiyi şeirlər, nə də 
Məhəmməd Peyğəmbərin ilk ardıcıllarının söylədiyi dini xütbələr onları 
maraqlandırırdı.  

Müqəddəs şəhərlərdə təşəkkül tapmış belə cəmiyyətlərdə yüksək musiqi 
və ədəbi zövq formalaşırdı. Məhz belə bir mühitdə kökü cahiliyyət qəsidəsinə 
deyil, İranın musiqi ənənəsinə gedib çıxan məhəbbət lirikası yarandı ki, buna 
da hadari qəzəl deyilirdi. Hadari qəzəl real, təbii məhəbbəti tərənnüm edirdi. 
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Bu qəzəl bir sıra cəhətlərdən üzri qəzəldən fərqlənirdi. Üzri qəzələ xas olan 
qəm-kədər hadari qəzələ yad idi. Bu, nikbin əhvali-ruhiyyəli, həyatdan zövq 
alan şairin poeziyası idi. Əgər üzri qəzəl şairin daxili aləminə, onun kədər dolu 
eşqinin tərənnümünə yönəlirdisə, hadari qəzəl real məhəbbət səhnələrinin, 
aşiqlə sevgilisinin arasında olan macəraların, onların mükalimələrinin təsvirinə 
həsr olunurdu. Üzri qəzəldən fərqli olaraq, hadari qəzəl şairinin yaradıcılığında 
bir yox, bir çox sevgilinin adı çəkilirdi.  

Bu qəzəlin ən əhəmiyyətli tərəfi isə onların öz dövrlərinin real 
mənzərəsini yaratması idi.  

Qəzəl janrının məzmun baxımdan növlərindən biri məzəmmətun-nisə, 
yəni antiqəzəldir. Qəzəlin əksinə olaraq, antiqəzəl tənqidi xarakter daşıyır, 
burada haqqında danışlan qadının çatışmazlıqları, bəzən eybəcərliklərindən 
bəhs olunur. Dibil əl-Xüzai yaradıcılığında mövcud olan antiqəzəl nümunə-
lərindən aşağıdakı qəzəli təqdim edirik: 

 
 رَأيُت غزاًال وقد َأقَبَلْت

  مبصقْهفأبدْت لعينيَّ عْن
 قصيرةُ  الخلِق دحداحةٌ 
 َتَدْحَرُج في المشي آالُبْنٌدقْه
 ُتخطُِّط حاجَبها بالِمداد
 وتربُط في عجزها مْرفَقْه
 وَأْنٌف َعلى وجِهها ُمَلصٌَّق
 قصيُر المناخِر آالفستقْه
 وصدٌر نحيٌف آثيُر العظاِم
 ُتَقْعِقُع ِمْن َفوِقِه الِمخنَقْه

 
Mən Qəzəli gördüm. O, çirkab arxasından gözlərimə görsəndi.  
O, gödək qamətli, bəstəboydur. Yeriyəndə sanki fındıq kimi dığırlanır.  
Qaşlarını karandaşla qaralayır. Yanlarına yastıq bağlayır.  
Sifətinə yapışmış gödək burnu öz dəlikləri ilə fıstığa bənzəyir.  
Sinəsi arıq və sür-sümüklüdür. Ona görə də (boğazından asdığı) 
muncuq yaxasında taqqıltı salır.  
 
Qeyd etmək lazımdır ki, antiqəzəl nümunələrinə ərəb-ispan poeziyasında 

da təsadüf olunur. Ərəblərin ən gözəl qəzəl müəlliflərindən İbn Zeydunun 
yaradıcılığı bu baxımdan maraqlıdır.  

Qəzəlin mövzu baxımdan ayrıca bir qolunu təşkil edən müzəkkər qəzəl 
ərəb poeziyasında hələ çox da geniş tədqiq olunmamış bir sahə hesab olunur. 
Həmin dövr müəllifləri qeyd edirlər ki, məhəbbət poeziyası, bir qayda olaraq, 
qadına olan sevgini əks etdirirdi. Lakin bu heç də doğru bir mülahizə 
olmamışdır. Bəzi şeirlərdə təsvir olunan sevgili yumşaq yanaqlı və ya saqqalsız 
gənc bir oğlan kimi təsvir olunur.  

Bu növ poeziyanın meydana gəlməsi səbəbini sosial-psixoloji amillərdə 
də axtarmaq lazımdır. Məlum olduğu kimi, qədim dövrlərdə, xüsusən İslam 
cəmiyyətində qadınların ictimai işlərdən nisbətən uzaq olması, daim örtülü 
şəkildə gəzmələri, elm, sənət sahələrindən uzaq olmaları onları cəmiyyətdən də 
uzaqlaşdırırdı. Daha aktiv həyat tərzi keçirən qarşı cinsin nümayəndələri isə 
qadınların timsalında özlərini həm əqli cəhətdən, həm də ruhən təmin edəcək 
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bir şəxs tapmaqda çətinlik çəkirdilər. Nəticədə kişinin kişiyə olan meyli 
yaranır, bəzən də bu, sonda məhəbbətə çevrilirdi. Məhz bunun nəticəsidir ki, 
bu cür münasibətlər poeziyada da özünü büruzə verirdi. Belə münasibətlər 
yunan fəlsəfəsində “Sokrat məhəbbəti” adlanırdı və yunan filosofları arasında 
da çox geniş yayılmışdı.  

Bəzi müasir tədqiqatçılara istinadən deyə bilərik ki, bu növ pederastik 
poeziya İslamın qaydalarına zidd olan, lakin ərəb-İslam dünyasında kifayət 
qədər intişar tapmış homoseksual tolerantlığı ifadə etmişdir. Bu poeziya həm-
çinin ehtirası mədh etmiş, eyni zamanda bəzi İslam tənqidçiləri bu sevgini hətta 
saqqalsız bir gəncə ithaf olunsa belə, yasaqlanmış hesab etmirdilər.  

a) Bu mövzuda yazılmış məhəbbət şeirlərində bir çox halda sevgili 
haqqında danışılarkən sözlər kişi cinsində yazılır. Məlumdur ki, bununla biz 
dərhal sevgilinin kişi cinsinə mənsub olmasını güman edə bilmərik. Klassik 
ərəb dilində qadın sevgilini göstərmək üçün kişi cinsində yazılan “məhbub”, 
“həbib” kimi kəlmələri işlətmək qanunauyğun hesab olunur. Bundan başqa, 
ərəb məhəbbət poeziyasında sevgilinin təsviri üçün istifadə olunan ənənəvi 
metaforlar (bədr, qəzəl, qəmər) kişi cinsindədir. Təsvir olunan sevgilinin kişi 
cinsinə aid olduğunu iddia etmək məhz bu sözlərin kişi cinsində verilməsinə 
əsaslanmır. Bu iddia, əsasən, şəxsin cinsini müəyyən edən digər işarələrə 
əsaslanır. Bu işarələr aşağıdakılar ola bilər: 

a) Sevgilinin saqqalına işarə etmək; 
b) Sevgilinin adına işarə etmək; 
c) “oğlan” və ya bu sözün ekvivalenti olan digər sözlərdən istifadə edərək 
sevgilinin cinsinə birbaşa işarə etmək; 

d) antologiya sahibi və ya redaktorun verdiyi məlumat. 
Əməvilərdən sonrakı dövrdə Abbasilərin zamanında yaşayan yeniləşmə 

dövrü ərəb ədəbiyyatı şairləri arasında yaradıcılığı müzəkkər qəzəl nümunələri 
ilə zəngin olan şair əl-Həsən Əbu Nuvasdır.  

Müzəkkər qəzəl 1500-1800-cü illər arası Osmanlı imperiyasının Ərəbis-
tanı öz ağalığı altında saxladığı dönəmdə daha da intişar tapır. Bu dövr 
ədəbiyyatı lazımi dərəcədə tədqiq olunmadığından Osmanlı dövrü ərəb ədəbiy-
yatı haqda araşdırma aparmaq istəyən hər kəs eyni problem, yəni material 
qıtlığıyla qarşı-qarşıya qalır. 1500-1800-cü illər ərzində Osmanlı imperiyasının 
ərəbdilli xalqları arasında poeziyası tam şəkildə toplanaraq bugünümüzədək 
gəlib çatan, demək olar ki, heç bir görkəmli şair olmamışdır. Müasir dövr 
tədqiqatçıları isə o dövrə aid bioqrafik əsərlər və xronologiyalardan istifadə 
etməklə yalnız həmin dövrün siyasi tarixini yenidən tədqiq etməyə çalışmışlar. 
Buna baxmayaraq, Erkən Osmanlı dövründə toplanmış bir çox antologiyalar 
1960-1970-ci illərdə bir çox ərəb alimləri tərəfindən tənqid olunmuşdur. 
Mümkündür ki, bu dövr ədəbiyyatının lazımi dərəcədə öyrənilməməsinə səbəb 
material azlığı deyil, müasir tədqiqatçıların bu mövzuya olan marağının azlığı 
olmuşdur. Bu dövrə olan marağın azlığı belə bir fərziyyəni ortaya qoyur ki, 
1500-1800-cü illər ərzində Osmanlı dövrü ərəb poeziyasında maraqlı və ya 
orijinal əsərlər olmamışdır. XIX əsrdən sonrakı ərəb ədəbiyyatı tarixçıləri 
1500-1800-cü illər arasında mövcud olmuş ərəb ədəbiyyatını durğunluq və ya 
tənəzzül dövrü hesab etmişlər.  

Bu dövr ədəbiyyatıyla bağlı aparılmış az bir qisim tədqiqat işləri vardır 
ki, onlar, əsasən, aşağıdakı müəlliflərin əsərlərində öz əksini tapmışdır. Bun-
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lardan Usama əl-Ənoutinin “Əl-harakət əl-ədəbiyyə fi biləd əl-şam fi əl-qarni 
əl-səmin əl-aşara” (1971), Bəkri Şeyx Əminin “Mutalaat fi əl-şir əl-məmluki 
va əl-usməni” (1974) və Ömər Musa Bəşanın “Tarix əl-ədəb əl-arabi: əl-asr əl-
usməni” (1989) əsərləri bu dövrün poeziyasından bəhs edir. Bu əsərlər 
mövzuya həsr olunmuş ilkin tədqiqatlar hesab olunsa da, mövzu burada tam 
şəkildə əks etdirilməmişdir. Həmçinin bu əsərlər həmin dövr poeziyasının 
diqqətəlayiq sahəsi haqda yanlış məlumatlarla boldur. Onlar oxucularda elə bir 
təəssürat yaradır ki, dövrün məhəbbət poeziyası yalnız qadın sevgilinin 
təsvirini verir.  

Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, müzəkkər qəzəldə ən çox istifadə olu-
nan üsullardan biri şeirdə sevgilinin adının göstərilməsi və bu yolla şəxsin kişi 
və ya qadın cinsinə mənsub olmasını aşkarlamaq olmuşdur. Məsələn, əslən 
Dəməşqdən olan şair İbrahim əl-Əkrəmi (1638) öz məhəbbət şeirini Əli adlı bir 
gəncə ithaf etmişdir. Bu qəbildən olan şairlərə biz hər ikisi də Dəməşqdən olan 
şairləri – Məhəmməd əl-Mahmudi (1734) və Mustafa əl-Tərzini misal göstərə 
bilərik.  

Ömrünün son onilliyində Qahirənin ən nüfuzlu universitetlərindən olan 
əl-Əzhərin rektoru olmuş Abdullah əl-Şəbravi “Ey əl-Xəlilin adaşı” şeirini öz 
sevgilisinə həsr etmişdir. Əl-Xəlil İslam dinində İbrahim Peyğəmbər üçün 
deyilmiş bir epitetdir. Şairlər həmçinin öz şeirlərində sevgililərinin kişi cinsinə 
mənsub olduğunu birbaşa qeyd də edirdilər. Bu növ nümunələrə biz 
Məhəmməd əl-Məhasini (1662), Əhməd əl-Cövhəri əl-Məkki (1669), 
Məhəmməd ibn əl-Dəra (1655), Məhəmməd əl-Qulami (1772) və başqalarının 
yaradıcılığında rast gələ bilərik.  

Qəzəlin müzəkkər qəzəl kimi növünü araşdırarkən sufi poeziyasına da 
müraciət etmək zəruridir. Belə ki, sufi poeziyasının tədqiqi qəzəlin bu növü 
haqda yeni-yeni faktlar ortaya çıxarır.  
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Shahla HAJIYEVA 

 
GAZEL, ANTIGAZEL AND MUZAKKER GAZEL IN CLASSICAL 

ARABİC LITERATURE  
SUMMARY 

 
In this article on the base of the numerous sources was given the 

interpretation of emergence genre ghazal, brought to light the principal 
differences between ghazal and nasib. We have analysed three periods of the 
classical arabic literature. We have investigated two kinds of content genre 
ghazal separately.  

 
Шахла ГАДЖИЕВА 

 
ГАЗЕЛЬ, АНТИГАЗЕЛЬ И МУЗАККЕР ГАЗЕЛЬ В 

КЛАССИЧЕСКОЙ  
АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

РЕЗЮМЕ 
 

В этой статье на основе многочисленных источников дано 
толкование о происхождении газельей, выявлены принципиальные 
различия между насибом и газелью. Мы проанализировали три эпохи 
арабской литературы и дали широкую информацию о дальнейшем 
развитии газельей. А также, мы рассматриваем по отдельности две разные 
виды газельей по содержанию.  
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