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Təsəvvüfün dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələr, başda klassik ədəbiy-

yat olmaqla, musiqiyə, memarlığa, rəssamlığa və bir çox sənət sahələrinə isti-
qamətverici rolu danılmazdır. Bu həqiqət təliminin elm və mədəniyyətə qazan-
dırdığı incilər bir yana, onun əsl hədəfi insanı kamilliyə çatdırmaqdır. Yəqin, 
onun içərisində bəslədiyi həqiqət nurundan, “Yaradandan ötrü bütün yaranışı 
sevmək” prinsipindən irəli gəlir ki, yüzillərdir insanı, insanlığı kamilliyə çağı-
ran səsi susmur, saçdığı əbədi eşq, nəhayətsiz sevgi işığı sozalmır.  

Qürurverici haldır ki, təsəvvüfi düşüncənin, xüsusilə də təsəvvüf ədəbiy-
yatının formalaşmasında Azərbaycanın poetik düşüncə sahiblərinin, mütəfək-
kirlərinin böyük rolu olmuşdur. Akademik Rafael Hüseynovun ifadəsiylə de-
sək, “orta əsrlər ədəbi-fəlsəfi fəzasının yankeçilməz cərəyanı olan təsəvvüf”də 
[10, 23] söz-fikir bahadırlarından sadəcə Mahmud Şəbüstəri, İzzəddin Həsən-
oğlu, Qazi Bürhanəddin kimi ustadların, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli 
kimi fəlsəfi poeziyanın zirvəsini təşkil edən dahilərin, təriqət xarakterli poezi-
yada Şah Qasım Ənvar, Şah İsmayıl Xətai kimi böyüklərin adını çəkmək 
kifayət edər ki, bütünlükdə təsəvvüf ədəbiyyatının formalaşmasında və ən 
yüksək mərhələsinə çatmasında Azərbaycan dahilərinin rolu məlum olsun.  

Milli-mənəvi sərvətimizin ayrılmaz parçası olan təsəvvüfün istər Azər-
baycan ədəbiyyatı kontekstində, istərsə də dünya ədəbiyyatı çərçivəsində ölkə-
mizdə tədqiqi daha çox müstəqilliyimizi əldə etdiyimiz ötən əsrin 90-cı illərin-
dən sonra başlandı. Ötən 30 ilə yaxın bir müddət ərzində aparılan tədqiqatlar 
tam mənası ilə qənaətbəxş olmasa da, bir çox təməl qaynaqların araşdırılması, 
tərcümə edilməsi baxımından təqdirəlayiqdir.  

Məlumdur ki, təsəvvüfün ideya-fikir cəhətdən sistemləşmə dövrü XI-XIII 
əsrlərə təsadüf edir. Öncəki dövrlərdə daha çox zahidilik kimi önə çıxan bu 
təlim Əbu Hamid Məhəmməd əl-Qəzalidən (1058-1111) sonrakı dövrlərdə 
İslamın içərisindən özəl bir xətt kimi inkişaf edərək öz prinsiplərini müdafiə 
etdi. Məhz bu dövrdə öncə Eynülqüzzat Miyanəcinin (1098-1131) təməl 
prinsiplərini ortaya qoyduğu “vəhdəti-vücud” nəzəriyyəsi, sonra Mühyiddin 
ibn Ərəbinin (1165-1240) görüşləri ilə sistemləşərək təsəvvüfün əsasını təşkil 
edən düşüncəyə çevrildi. Təsəvvüfü doğru anlayıb tədqiq etmək baxımından bu 
dövrün sufi mütəfəkkirlərini, ədiblərini tanımaq müstəsna əhəmiyyət kəsb edir 
ki, bunların da ön sıralarında, heç şübhəsiz, Eynülqüzzat Miyanəci gəlir.  

Əbülməali Abdullah ibn Əbu Bəkr Məhəmməd Miyanəci-Həmədani 
1098-ci ildə Həmədanda dünyaya gəlmişdir. Ata-babaları Cənubi Azərbayca-
nın Təbriz və Marağa şəhərləri arasında yerləşən Miyanə qəsəbəsindən oldu-
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ğundan özlərinə “Miyanəci” nisbəsi seçmişlər [3, 7]. Babası Əbülhəsən Miya-
nəci, həmçinin atası Əli ibn Həsən Miyanəci hər ikisi Həmədan şəhərinin qazisi 
olmuş, alim və fazil şəxslər kimi tanınmışlar [8, 419].  

E.Miyanəci mükəmməl təhsil almış, hələ yeniyetməlik illərində dövrünün 
bir çox elmlərinə, o cümlədən təfsir, kəlam, fiqh, fəlsəfə, ədəbiyyat, nücum, 
riyaziyyat və s. dərindən yiyələnmiş, gənc yaşlarından bir alim kimi məşhurlaş-
mışdır. İlk risaləsini qələmə aldığında hələ 14 yaşı olan [1, 10]. Eynülqüzzatın 
özündənsonrakı dövrlərə miras qoyduğu ədəbi-elmi irsi mükəmməl təhsili ilə 
bərabər, fitri istedadından da xəbər verir. Məhz fitrətində olan bu istedadı, açıq 
düşüncəsi, əngin mənəvi kimliyi onun zahiri elmlərlə kifayətlənməyib, qəlb el-
mi olan təsəvvüfə yönəlməsinə səbəb olur. Özü bunun səbəbini belə açıqlayır: 
“Hər nə qədər elmin bu qismi insan oğlunun fitrətinə bağlı olub qulağa xoş 
gəlsə də, mən ömrümün gənclik çağında onunla vidalaşdım və təsəvvüf yolunu 
tutdum” [7, 88-89]. Lakin üz tutduğu kitablarda axtardığını tapmadıqda o, 
tezliklə mənəvi böhran keçirməyə başlayır. Özünün də qeyd etdiyi kimi, bu 
böhranı Əbu Hamid Qəzalinin fikirləri ilə müvəqqəti atlatsa da, əsl mənəvi 
hüzuru sonralar həyatında önəmli cığır açan həqiqi ustadı Əhməd Qəzali ilə 
görüşdükdən sonra tapır: “Həqiqətən başıma nə gəldiyini bilməkdən uzaq bir 
şəkildə bir il bu halda qaldım. Ta ki sultanım, baştacım, mürşidim, həqiqət 
tərcümanım Əbul-Fəth Əhməd Qəzali qədərin cilvəsiylə doğulduğum 
Həmədan şəhərinə gəldi. Onun xidmətində olduğum iyirmi gündən az bir 
zaman içində bu halımın həqiqətini örtən heyrət pərdəsi ortadan qalxdı və hər 
şeyi bərraq bir şəkildə görməyə başladım...” [6, 6-7].  

E.Miyanəci təsəvvüf yolunda Bəyazid Bistami, Hüseyn Həllac Mənsur, 
Əbulhəsən Xəraqani, Əbu Səid Əbülxeyr, Əbubəkr Nəssac, Əhməd Qəzali 
kimi eşq, cəzbə, vəcdə əsaslanan sufi təriqətinin təmsilçisi sayılır. Onun yetiş-
məsində Ə.Qəzali ilə yanaşı, bir neçə şəxsin də önəmli rolu olmuşdur ki, gələ-
cək tədqiqatlarımızda bunlardan bəhs edəcəyik. Miyanəci özündən əvvəl adları 
çəkilən bu sufilərdən təsirləndiyi kimi, özündən sonra da bu yolun təmsilçilə-
rindən Mahmud Şəbüstəri, Əbdülkərim əl-Cili, Fəxrəddin İraqi, Əbdürrəhman 
Cami kimi önəmli təsəvvüf böyüklərinə təsir göstərmiş, bir mənada bu xəttin 
davamçısı olan İmadəddin Nəsimi kimi sufi şairlərin yetişməsi üçün mənəvi 
zəmin hazırlamışdır.  

Miyanəcinin həyatı və şəhid edilməsi haqqındakı bilgilər mənbələrə daha 
çox onun öz əsərlərindən, xüsusən ömrünün sonunda qələmə aldığı “Şəkval-
ğarib” (“Qəribin şikayəti”) kitabından daxil olub. Bu məlumatları toplayıb 
onun həyatının sonrakı illərini belə xülasə edə bilərik: ustadından icazət alıb 
tələbə yetişdirməklə məşğul olan Miyanəcinin adı qısa müddət ərzində bütün 
İslam Şərqinə yayılır. Müridlərinin sayı günü-gündən artıb mini keçsə də, o, bu 
illər ərzində önəmli əsərlərini də qələmə almağa müvəffəq olur. Bütün bunlara 
malik olarkən o, hələ 30 yaşına çatmamış bir gənc idi. Tələbələri arasında Səl-
cuqlu xanədanından önəmli simaların da olması getdikcə onun siyasi nüfuzunu 
da artırırdı. Bu ərəfədə Səlcuqlu hökmdarlarından Sultan Mahmudun vəziri se-
çilən Əbülqasım Dərgəzini hakimiyyət üçün önəmli rəqibi olaraq gördüyü, 
Miyanəcinin yaxın tələbələrindən Əziz Müstövfini həbs etdirir. Müstövfinin 
həbsindən sonra da rahat olmayan Dərgəzini onun nüfuzunu tamamilə sındır-
maq üçün bütün Səlcuqlu torpaqlarında məşhur olan Miyanəcinin həbsini 
zəruri görür. Dərgəzini Eynülqüzzatı siyasi yollardan ziyadə dini hökmlərlə 
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aradan qaldırmaq yolunu seçir. Bu məqsədlə zahirpərəst alimlərdən Miyanə-
cinin yazdığı əsərlərdən qətlinə hökm çıxara biləcəyi fikirlərin tapılmasını tələb 
edir. Beləliklə, Həmədanda həbs edilən Eynülqüzzat Bağdada gətirilərək 
burada zindana salınır.  

Əslində, bu aləmi sevgilidən uzaq qaldıqları üçün zindan hesab edən 
ariflərin düşüncəsində öldürülmək, şəhid edilmək qorxulacaq bir hal deyil, ək-
sinə, “şəbi-ərus”, vüslət yoludur. Miyanəcidən öncə edam edilən Həllac Mən-
sur da, ondan sonra eyni aqibəti yaşayan böyük Azərbaycan sufi-mütəfəkkir-
ləri, şairləri, Şəhabəddin Sührəvərdi, İmadəddin Nəsimi də buna mənən hazır 
idilər. Eynülqüzzat başına gələcək hadisələri hələ Dərgəzini təhlükəsindən 
öncə təsbit etməyə başlamışdı. Belə ki, 1127-ci ildə qələmə aldığı “Təmhidat” 
əsərində, eləcə də tələbələrinə yazdığı məktublarda bu məsələyə açıq işarələr 
etmişdi: “Ey dost, hansı sirrə sahib olduğuna diqqət et. Uğrunda baş qoyduğun 
bir sirrə maliksən. Nə yazıq ki, bu sirrə hər kəs vaqif deyil. Bir zaman sonra 
Eynülqüzzatın da başını fəda edib, qarşılığında Sərvərinə qovuşacağına 
müvəffəq olduğunu görəcəksən. Bilirəm ki, bu iş bu şəkildə olacaqdır. Ey əziz, 
elə isə bu beytləri dinlə: 

 
Başımda eşqinin elə bir nazı var ki,  
Mənə aşiq olduğunun zənnindəyəm. 
Ya vüslətin başımda çadır quracaq, 
Ya da bu yol məni başımdan edəcək [5, 236]. 

 
 Miyanəcinin Bağdad zindanlarında nə qədər qaldığı məlum deyil. Bağ-

dad zindanında olduğu vaxtlarda tələbələrinə yazdığı məktublarda önəmli fikir-
lərini açıqlaması ilə bərabər, vətəndən uzaq qalmağın verdiyi sıxıntları, uşaq-
lığını keçirdiyi Əlvənd dağına, Məvşana, Həmədana olan həsrətini poetik bir 
dillə belə ifadə edirdi:  

 
Kaş biləydim, ey sirləri bilən, 
Ey çarəsizlərə çarə edən mərhəmətli Dost. 
Görən, bu yorğun gözlərimlə 
Yenidən o gözəllikləri görəcəyəmmi? 
Görən, gözlərim yenidən seyr edəcəkmi 
Əlvənd dağının o yüksək təpələrini?.. 
...Həmədan, gərdanlıq kimi boynuma taxdığım şəhər, 
Həmədan, sinəsindən süd əmdiyim müqəddəs yer” [4, 72-73; 86-87]. 

 
 Haqqında irəli sürülən ittihamlar sübuta yetirilmədikdən bir müddət 

sonra Miyanəcinin yenidən Həmədana qayıtması və fəaliyyətinə davam etməsi 
mənbələrdə qeyd olunur. Lakin çox keçmədən o, vəzir Dərgəzininin əmriylə 
yenidən həbs edilərək qısamüddətlik saxta bir məhkəməylə edama məhkum 
edilir. Beləliklə, bu böyük arif, alim, şair və mütəfəkkir 6 cəmadiyəlaxir 525-ci 
ildə (miladi 6 may 1131) dərs verdiyi mədrəsəsində, öz tələbələrinin gözləri 
qarşısında asılaraq şəhid edilir [9, 138].  

Təzkirələrə görə, Miyanəci şəhadətindən bir müddət öncə, hələ haqqında 
edam cəzası verilməmiş tələbələrinə bir məktub yazaraq möhürləmiş, yalnız 
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vəfatından sonra məktubun açılmasını vəsiyyət etmişdi. Edamından sonra 
tələbələri tərəfindən açılan məktubda bu beytin yazıldığını görmüşlər: 

 
Biz Dostdan şəhid olmağı diləyərkən 
Bu üç dəyərsiz şeyi də Ondan istədik. 
Əgər Dost dilədiyimizə yetirərsə, 
İstəyimiz atəş, yağ və bir parça həsirdir [11, 18]. 

 
Həqiqətən yaxın dönəmə aid mənbələrdə onun dərisi soyulduqdan sonra 

nəşinin yağ hopdurulmuş həsirə bükülərək yandırıldığı qeyd olunur. 
Miyanəcinin nəşinin qalıqları tələbələri tərəfindən Həmədandakı mədrəsəsində 
dəfn edilmişdir. Səfəvilər dövrünə qədər məşhur ziyarətgahlardan biri olan 
türbəsi dağılmış, təəssüf ki, günümüzə qədər gəlib çatmamışdır.  

33 illik qısa bir ömür yaşasa da, E.Miyanəci özündən sonra zəngin ədəbi, 
mənəvi irs qoyub getmişdir. Bu irsin bir hissəsi günümüzə qədər gəlib çatmış, 
bir hissəsi isə tarixin dolanbac yollarında itib-batmışdır. Müəllif özü 
şəhadətindən bir müddət öncə qələmə aldığı “Şəkval-ğarib” əsərində yazdığı 
kitabların bir qisminin adlarını vermişdir. Lakin burada onun daha çox ərəbcə 
yazdığı əsərlər yer alır. Miyanəcinin “Təmhidat” və “Məktubat” kimi təsəvvüfi 
və ədəbi düşüncəsinin ifadəsi baxımından ən mükəmməl örnəklərin burada yer 
almamasının səbəbi, ehtimal ki, bu əsərlərin müəllifin ölümündən sonra bir 
araya gətirilib kitab halına salınmasındadır.  

E.Miyanəci “Şəkval-ğarib” əsərindəki qeydində ədəbiyyata, hesab 
elminə, təsəvvüfə aid bir sıra ərəbcə risalələrin adlarını sadaladıqdan sonra min 
beytdən ibarət şeirlərinin, rübailərinin yer aldığı “Nuzhətul-uşşaq və nuzhətul-
muştaq” adlı əsərindən bəhs edərək oradan poetik nümunələr də verir. Bundan 
başqa, ədəbiyyata dair “Əl-Mədxəlu fil-arabiyyəti və riyadəti ulumihəl-
ədəbiyyə” kitabından, eləcə də “Quran” təfsirinə aid “Təfsiru Həqayiqul-
Quran” adlı 10 cildlik əsərindən bəhs edir. Əfsuslar olsun ki, bu qiymətli 
əsərlər günümüzə qədər gəlib çatmamışdır. Miyanəciyə aidliyi dəqiqləşdirilən 
və hazırda əldə olan əsərlər isə aşağıdakılardır. 

1. “Zubdətul-Həqayiq” (“Həqiqətlərin məğzi”). Bu əsərini Miyanəci 24 
yaşında ərəbcə qələmə almışdır. Əsər əsasən kəlam elminə və təsəvvüfə aid 
yüz mövzunu əhatə edir. Burada Eynülqüzzat ona qədər olan ədəbi, fəlsəfi və 
təsəvvüfi irsin bilicisi kimi nəzəri araşdırmada istifadə olunan metodlar, 
bunların bir-biri ilə bağlılığı, metafiziki mövzuları ifadə etməkdə dilin imkan 
və sərhədlərini fəsillər şəklində təsvir edir.  

Əsər İran tədqiqatçısı Əfif Üseyran və Asim İbrahim Kəyyali tərəfindən 
farscaya tərcümə edilmişdir. Əsərin 2 müxtəlif əlyazması İstanbuldakı 
Süleymaniyyə Kitabxanasında, 1 nüsxəsi isə Tehrandakı “Məclisi-Şurayi- 
Melli” Kitabxanasında qorunur. Hər üç nüsxənin fotosurəti tərəfimizdən əldə 
olunub və hazırda üzərində araşdırma aparılır.  

2. “Təmhidat” (“Müqəddimələr”). Miyanəcinin ədəbi və təsəvvüfi 
görüşlərini ortaya qoyduğu iki ən mükəmməl əsərindən biridir (digəri 
“Məktubat”dır). Əsər təsəvvüf ədəbiyyatının ən önəmli nümunələrindən biridir. 
“Təmhidat”ın uzun müddət Miyanəcinin “Zubdətul-Həqayiq” əsərinin farsca 
tərcüməsi olduğu sanılmış, lakin araşdırmalar bunların istər mövzu əhatəsi, 
istərsə də struktur baxımından tamamilə ayrı-ayrı əsərlər olduğunu üzə 
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çıxarmışdır. Miyanəcinin təsəvvüfi görüşlərini dilə gətirdiyi şairanə bir əsər 
olan “Təmhidat” 10 müxtəlif fəsildən ibarətdir. Bu fəsillərdə müəllif fövqəladə 
fəsahətli bir dillə müxtəlif təsəvvüfi mövzuları şərh edir. Mövzular içərisində 
zaman-zaman yer verdiyi şeirləri əsərə bir başqa rəng qatır. Bu şeirlərdən 
birində Miyanəci zahirpərəst məzhəb təəssübkeşlərini tənqid edib onları Həqiqi 
Sevgilinin eşqi yoluna dəvət edir, bir çox sufi şairlər, mütəfəkkirlər kimi, 
Haqqa aşiq olmayan zahirpərəst dindarları yanlış yolda sayır: 

 
Tonqal çatıb bu məzhəbləri oda atardım, 
Məzhəblər önünə Sənin eşqini qoyardım. 
Məhzun qəlbimdə bu gizli eşqi daha nə qədər daşıyım? 
Nə din, nə məzhəb, məqsəd Sənin yolundur [5, 25]. 

 
Ümumiyyətlə, eşq mövzusu istər “Təmhidat”ın, istərsə də Miyanəcinin 

digər əsərlərinin ana mövzusunu təşkil edir. Eynülqüzzata görə, eşq rənginə 
boyanmayan, həqiqət aşiqi olmayan adam mənən paklana bilməz. Aşiq hər 
zaman ruhən diri olar: 

“Eşq neməti dünyanın bütün nemətlərindən daha dəyərlidir. Eşqdən 
doğan divanəlik belə bütün ağıllardan üstündür. Kim aşiq deyilsə, kibrli və 
kinlidir. Kaş dünyada hər kəs aşiq olaydı; dərdli olsalar da, ruhən diri 
olardılar...” [5, 286]. 

“Təmhidat”da Miyanəcinin ustadı Əhməd Qəzalinin “Səvanihul-üşşaq” 
(“Aşiqlərin halları”) əsərinin açıq təsiri görülməkdədir. Təsadüfi deyil ki, 
Ə.Qəzali “Səvanihul-üşşaq” əsərini məhz Miyanəciyə ithaf etmişdir. “Səvani-
hul-üşşaq”da olduğu kimi, “Təmhidat”da da istər nəsr, istərsə də nəzm hissə-
sində təsəvvüfi istilahlara geniş yer verilmişdir. O cümlədən əsərdə sıx-sıx yer 
verilən “Quran” ayələrinə işari təfsir baxımından özünəməxsus şərhlərlə 
yanaşılmışdır.  

Əsərdə ən sıx bəhs olunan mətləblərdən biri də “vəhdəti-vücud” ideyası-
dır. Doğrudur, bu nəzəriyyə Miyanəci yaradıcılığında tam olaraq sistemləş-
məyib, onun sistemləşməsi, qeyd etdiyimiz kimi, Muhyiddin ibn Ərəbinin adı 
ilə bağlıdır. Amma diqqət yetirsək, Miyanəci əsərlərinin bütünündə, xüsusilə 
“Təmhidat” və “Məktubat”da “vəhdəti-vücud” anlayışının qırmızı xətt kimi 
keçdiyini görərik:  

 
Nə mən mənəm, nə sən sənsən, nə sən mən, 
Həm mən mənəm, həm sən sənsən, həm sən mən. 
Mən səninlə o qədər doluyam ki, ey gülüzlü sevgili, 
Elə zənn edirəm ki, mən sənəm, sən isə mən [5, 288]. 

 
“Təmhidat” bir çox dillərə, o cümlədən Azərbaycan dilinə tərcümə 

edilmişdir. Filologiya elmləri doktoru Nəsib Göyüşov tərəfindən dilimizə 
tərcümə olunan əsərə daha çox fəlsəfi baxımdan yanaşılmışdır. Belə ki, filoloji 
tərcümədə fəlsəfi terminlərin ağırlığı baxımından orijinalla müqayisədə məna 
fərqlilikləri açıq nəzərə çarpır. Bəzi fəsillər isə tam deyil. Hər bir halda belə bir 
əsərin dilimizə qazandırılması təqdirəlayiqdir. Ümid edirik ki, gələcək 
tərcümələr daha mükəmməl olacaq.  
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“Təmhidat” ilk dəfə XV əsrdə M.Gisuderaz (ö.1422) tərəfindən şərh edil-
miş, XVI yüzildə isə Osmanlı şairlərindən Eşqi və Yəhya Xəlvəti tərəfindən 
türkcəyə tərcümə edilmişdir. Amma bu tərcümələrin hər biri naqisdir, bütün 
fəsilləri əhatə etmir. Son zamanlar isə əsərin fransızca və ingiliscə tərcümələri 
də işıq üzü görmüşdür. 

3. “Məktubat”. Miyanəcinin tələbələrinə və dostlarına ünvanladığı, 
zamanla toplanıb məcmuə halına salınmış məktublarından ibarət olan bu əsərin 
bir çox mənbələrdə adı “Nameha”, “Namehaye-Eynolqozzat” kimi keçir. Lakin 
əsəri “Məktubat” adıyla qeyd etmək daha doğrudur. Çünki müəllif özü bir çox 
məktublarında “bizim “Məktubat”ımız”, “bu “Məktubat” kimi ifadələrdən 
istifadə etmişdir.  

Miyanəcinin bu epistolyar irsi onun ədəbi və təsəvvüfi şəxsiyyətini 
tanımaq baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Müəllifin öz ifadəsiylə 
desək, “on beş illik təsəvvüfi süluk yolunun təcrübi nəticəsi olan məktublar bir 
araya gətirilərsə cild-dild kitablara çevrilər” [5, 15]. Əksəriyyəti Miyanəcinin 
Bağdad zindanında olduğu illərdə qələmə alınan ayrı-ayrı məktubların mövzu-
larına, geniş həcminə, çox zaman bir-birinin davamı təsirini bağışladığına 
diqqət yetirdikdə, belə bir qənaətə gəlmək olur ki, müəllif özü zindanda kitab 
yazmaq niyyətini məktublar vasitəsilə həyata keçirib.  

“Məktubat”ın müxtəlif əlyazma nüsxələrinin fotosurəti, o cümlədən iranlı 
tədqiqatçılar Ə.N.Münzəvi və Ə.Üseyran tərəfindən toplanaraq 1969-cu ildə 
nəşr edilən 2 cildlik məktublar tərəfimizdən əldə edilmişdir. Hazırda akademik 
Rafael Hüseynovun rəhbərliyi altında tədqiqata cəlb etdiyimiz, ümumilikdə 
127 məktubu əhatə edən bu dəyərli əsərdə Miyanəcinin möhtəşəm fəsahətə 
malik dil üslubuna, lirik-poetik düşüncəsini əks etdirən və əksəriyyəti rübai 
janrında olan şeirlərinə şahidlik edirik: 

 
Eşq bağında bir meyvə olmalı, o da yox, 
Ümid küçəsində bir dalan olmalı, o da yox, 
“Səbirlə işin yaxşı olacaq” dedin, amma 
Bilirsən, səbirçün bir ürək gərək, o da yox. 
...Səbir et, hər nə gərəkdir sənə, eşqin edər, 
Sən şagird ol, eşq sənə ustad olaraq yetər. 

 
Şeirləri tədqiq etdikdə belə bir təsnifat apara bilərik ki, Miyanəci eşqdən, 

sevgilidən bəhs etdiyi şeirlərini daha çox farsca (bunlar əksəriyyət təşkil edir), 
elm, din mövzulu şeirlərini isə ərəbcə yazmışdır. Hər iki dildəki şeirləri onun 
kamil ədəbi şəxsiyyətindən xəbər verməkdədir. 

4. “Şəkval-ğarib” (“Qəribin şikayəti”) Miyanəcinin qələmə aldığı son 
əsəridir. Zindanda olduğu günlərin yadigarı olan bu əsər çox təsirli bir üslubda 
yazılmışdır. Təzkirəçilərdən Sübqinin “Təbəqat” əsərində Eynülqüzzatın “Şək-
val-ğarib”i haqqında bu sətirlər yer alır: “Bu risalə daşa oxunsa, daşı belə çatla-
dacaq və əridib su halına gətirəcək qədər ağrılı bir dillə yazılmışdır”. Ərəbcə 
qələmə alınan əsərin mərkəzində əsassız ittihamlarla suçlanan müəllifin özünü-
müdafiəsi dayanır. Amma əsər o qədər təsirli üslubda yazılmışdır ki, onu rahat-
lıqla poetik bir ədəbiyyat nümunəsi hesab edə bilərik. Müxtəlif yerlərdə istər öz 
şeirlərindən, istərsə də fərqli şairlərin misralarından sitatlar verən Miyanəci 
“poetik mən”inin əngin tərəflərini incəliyinə qədər ortaya qoyur. Əsərdə bir 
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çox şeir nümunələri müəllifə məxsus deyil, Eynülqüzzat onlardan fikrini 
möhkəmlətmək üçün sitat olaraq istifadə edir. Hazırda bu şeir nümunələri də 
hansı müəlliflərə aidliyi baxımından tərəfimizdən incələnir. 

Miyanəci, hər şeydən öncə, bir aşiqdir. Onun sufiliyi də, mütəfəkkirliyi 
də, şairliyi də, alimliyi də aşiqanədir. Həyatının baharında tərk etdiyi bu dün-
yanı eşqin bir sınaq yeri, hicran yurdu kimi gördü. Daim həqiqət axtarışında 
oldu, axtardıqca ucaldı. Əbdürrəhman Caminin dililə desək: “Ərəb və əcəm 
dünyasında Eynülqüzzat qədər həqiqətləri kəşf edən və incə mətləbləri şərh 
edən kimsə olmadı” [2, 477]. İnsanı həqiqətə, eşqə, kamilliyə, bir sözlə, ülvi 
dəyərlərə səslədiyi üçün Miyanəci bugünün oxucusu üçün də müasirdir, həqi-
qət sorağında olan bugünün və sabahların insanına işıq saçan həqiqət günəşidir.  
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Asad Suleimanov 
 

Ayn al-Qudat Mayaneji: his life, works and mystic thoughts  
S u m m a r y 

 
 12th Century Sufi-poet, philosopher, erudite Ayn al-Qudat Mayaneji 

(1098-1131) has his special stand in Tasawwuf (Sufi) literature. Despite his 
short life, he managed to leave a spiritual and literary legacy after him. 
Mayaneji’s thoughts, specific tone in Sufi literature strongly influenced many 
successors to him, such as Sufi philosophers, writers and poets. Mayaneji’s 
life, works and thoughts have been thoroughly discussed in the article upon 
well-grounded sources. The modern freshness of his hailing to perfection and 
elevated values is also brought into attention in the article. 

 
 

Асад Сулейманов 
 

Эйнулгуззат Миянаджи: жизнь, творчество и мистическое 
мышление 

Р е з ю м е 
 
 Суфический мыслитель, учёный, поэт Эйнулгуззат Миянаджи 

(1098-1131), живший в XII веке, занимает особое место в литературе 
мистицизма. Несмотря на то, что прожил короткую жизнь, он оставил 
после себя богатое литературное и моральное наследие. Мысли, 
своеобразный стиль в литературе мистицизма серьёзно повлияли многим 
литературоведам и суфическим мыслителям, пришедшим после него. В 
статье речь идёт о жизни, работах и теософическом мышлении 
Эйнулгуззата Миянаджи в сопровождении достоверных источников, 
отмечается важность его мыслей, призывающих человека к совершенству 
и высшим ценностям в настоящее время. 
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