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Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında şifahi ədəbiyyatımızdan tutmuş ən 

yeni dövr ədəbiyyatına qədər həbsiyyə janrının müxtəlif nümunələrinə rast 
gəlirik. Həbsiyyə – məhbəslərə atılan şairin zindan yaradıcılığı, burada keçən 
ağrılı-acılı anlarının, günlərinin illərə bərabər olmasının təsviri, sözün əsl 
mənasında zindannaməsidir. Qaranlıq məhbəs sənətkar üçün, sözdən daş yonub 
söz məbədinin bənnasına çevrilmək iqtidarına malik şəxs üçün zülmətin nuru 
pərdələyib üstün gəldiyi yeganə məkan olması ilə bərabər əl-ayağında zəncir, 
qandal, boynunda kündə həsrətlə azadlığa qovuşması ümidinin göyərdiyi bir 
yerdir. Taleyinə əsirlik, zindan yazılan əhli-qələmin, şeir, söz ustadlarının isə 
ilham pərisinə, nə yaxşı ki, qandal vurmaq nə hökmdara, nə də zindanbana 
müyəssər olmuşdur və sözün də fövqəladə qüdrəti ondadır ki, o, ovçu tələsinə 
düşməyən azad bir quşdur, məkana və zamana sığmayan bir quş. Şeir, sənət, 
ilham ilahi gücə bağlı olduğu üçün fiziki güclər onu yıxa bilmir və “Vaqif”də 
Səməd Vurğunun söylədiyi kimi, insan-şair zindana zinət olur, daş zindanları 
yıxır, zəncirləri qırır, fərmandara qalib gəlir, əbədiyyət qazanır. 

Şərq ədəbiyyatı tarixində istər fars, istər ərəb, istərsə də Azərbaycan 
ədəbiyyatında kifayət qədər həbsiyyə janrının dünya ədəbiyyatı səviyyəsində 
ölçülə biləcək möhtəşəm nümunələri yaranmışdır. Folklorumuzda “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanında Bamsı Beyrəyin, Salur Qazan oğlu Uruzun, Yeynə-
yin atasının, “Koroğlu” dastanında “Durna teli” qolunda Eyvazla Bəlli Əhmə-
din Bağdadda əsir düşməsi məqamları əksini tapıb. Klassik irsimizdən üzü bu 
yana müasir ədəbiyyatımızda həbsiyyə şeirləri yazılıb: Xaqani Şirvani, Fələki 
həbsiyyələri, Eynəlqüzzat Miyanəci “Şəkval ğərib anil autan ilə uləməil-
buldən”, Nəsirəddin Tusi Ələmut qalasındakı əsərləri, Molla Pənah Vaqif 
Qacarın zindanından azad olarkən Vidadiyə müraciətlə yazdığı “Bax” qəzəli, 
Qasım bəy Zakir “Durnalar” şeiri, Azərbaycanın dərdini əsirlik taleyinə varlığı 
ilə hopduran Almas İldırım sənətkaranə harayı, Xəlil Rza Ulutürk Lefortovo 
zindanındakı yaradıcılığı ilə bu yöndə öz sözlərini deyiblər. Fars ədəbiyyatında 
Məsud Səd Salman, Nasir Xosrov, Məhəmməd Təqi Bahar, ərəb ədəbiyyatında 
Ədi ibn Zeyd, Fərəzdəq, Əbu Nüvas, Əbu Firas əl-Həmdani, Mötəmid ibn 
Əbbad, Məncək əl-Yusifi məhbəs ədəbiyyatında imzalarını atmışlar. 

Abbasilər dövrü ərəb ədəbiyyatında əsirlik taleyi yaşayan həm qələm, 
həm də qılınc sahibi Əbu Firas əl-Həmdani (632-668) “Rumiyyat” adlanan 
şeirlərilə bu janrda yazan qüdrətli şair hesab olunur. Səalibi “Yətimətud-dəhr” 
əsərində şairin “Rumiyyat”ına dair xüsusi bölmə ayırmışdır. Ərəb, fars 
filoloqları “Rumiyyat” şeirlərini araşdıraraq müxtəlif tədqiqatlar aparmış, 
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dissertasiyalar yazmış, hətta fars ədəbiyyatçı və şərqşünasları Əbu Firasın bu 
şeirlərini Məsud Səd Salman, Nasir Xosrovun zindannamələri ilə müqayisəli 
təhlil etmişlər. Bu xüsusda aparılmış tədqiqatlar arasında Xaqani Şirvani 
həbsiyyələrində fars şairi kimi Əbu Firasın “Rumiyyat”ının bədii xüsusiyyətləri 
yer alır. Lakin biz bu məqaləmizdə obyektiv olaraq Azərbaycan ədəbiyyatının 
qüdrətli söz ustadı Xaqaninin Əbu Firasla müqayisəsini apararaq hər bir şairin 
siyasi-ictimai vəziyyətini, əhvali-ruhiyyəsini əsas tutaraq həbsiyyə mövzusuna 
toxunmuşuq.  

Həmdanilər dövlətinin (905-1004) hökmdarı Seyfəddövlə (944-967) 
paytaxt Hələbdə şair, ədib və filosoflar arasında əmisi oğlu və qaynı Əbu Firası 
himayə edir, dəyərli pul və bəxşişlərlə onu yaradıcılığa ruhlandırırdı. Hökm-
dara qohumluq səbəbindən, sözsüz ki, digər həmkarlarından fərqli olaraq, şair 
bir sıra imtiyazlara malik idi. Bizans imperiyası ilə sərhəd olan Həmdanilərlə 
onlar arsında tez-tez müharibələr baş verir, hər iki tərəf gah qalib, gah da 
məğlub olurdu. Əbu Firas Əmir Seyfəddövləni müşayiət etmiş, Bizansa qarşı 
vuruşlarda iştirak edərək qələbələr qazanmışdı. Bu qəhrəmanlıq və qalibiy-
yətindən dolayı Əmir Seyfəddövlə şairi Şamın mühüm vilayətlərindən olan 
Mənbicə və Hərrana vali təyin etmişdi. 

Əbu Firas “Rumiyyat” adlanan şeirlərini Bizans imperiyasında əsir 
saxlanarkən (659-666) Xərşənə qalasında Konstantinopolda yazmışdır. 
“Rumiyyat” ərəb ədəbiyyatında həbsiyyə janrında yazılmış qiymətli 
nümunələrdən hesab olunur. Doğrudur, X əsrəqədərki ərəb ədəbiyyatında 
Cahiliyyət dövrü şairlərindən Ədi ibn Zeydin, Əməvilər dövründə Fərəzdəqin, 
Abbasilər dövrü ədəbiyyatında Əbu Nüvasın, Əbül Ətahiyənin həbsdə 
olduqları vaxt yaratdıqları şeirlər var. Həmçinin ərəb şeirində zindan mövzusu 
ilə bağlı divar poeziyası da yaranmışdır. Şair Əbül Ətahiyə Harun ər-Rəşidin 
əmri ilə zindana atılarkən oranın divarına şeir yazır [3, 35]. Lakin bədiilik, 
əlvanlıq, məzmun və mövzu dolğunluğu baxımından Əbu Firasın əsarət 
şeirlərini şərqşünaslar yüksək dəyərləndirir və şairin yaradıcılığının zirvəsi 
hesab edirlər. “Rumiyyat” şeirlərində şair əsirlikdə çəkdiyi iztirabı, vətən 
sevgisini, qürbət sıxıntısını, yuxusuz gecələrini, yaxınlarının ona qarşı 
biganəliyini dilə gətirir və fəsih dillə iç dünyasını ifadə edir. 

Dəfələrlə Bizans ordusuna qalib gələn şairin bir dəfə tale üzünə gülmür 
və rumlulara əsir düşür. Qüvvətli təbi və bədii təxəyyülün zirvəsində dayanan 
Əbu Firas əsarətə öz qələmi ilə meydan oxuyur. Bizansın ərəbcə Rum 
adlandırılması səbəbindən şairin burada yaratdığı ədəbiyyat “Rumiyyat” 
adlandırılmışdır. Əbu Firasın müəllimi və həmkarı olmuş İbn Xəlaveyh onun 
əsir düşməsini belə qeyd edir: “Şair 70 nəfərlik qoşunu ilə ov üçün Mənbic 
kənarına çıxır. Təsadüfən Bizans sərkərdəsi Pordos Ostratikus da böyük ordu 
ilə şəhər kənarına çıxır və onunla qarşılaşır. Əbu Firasın dostları qaçmağa qərar 
verirlər, amma şair bunu qəbul etməyib fərarilikdənsə döyüşməyi üstün tutur, 
qeyri-bərabər döyüşdə vuruşub yaralanır və Bizans ordusuna əsir düşür” [5, 82; 
12]. Şair əsirlikdə yazdığı məşhur şeirində bu hadisəni belə izah edir: 

 
  َفُقلُت: ُهما أمرَان; أحالهماُم ***َو قاَل ُاصيَحابى الِفراُر أِو الّردَى
 َيقولوَن لى: ِبعَت الّسالَمَه بالّردى *** َفُقلُت: أَما َو اِهللا، َما َنالنى خسر
[5, 160]. 
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Dostlarım mənə dedilər: qaçmaq, ya ölüm? Dedim: ikisi də mənim üçün 
eynidir, onların ən şirini də acıdır. Mənə deyirlər ki, sən salamatlığı ölümə 
satdın. Dedim, vallah, mənə heç bir ziyan dəyməyib.  

Şairi bir müddət Xərşənə qalasında saxlayıb, sonra Konstantinopola 
aparırlar. Xərşənəyə gələn şair qürurunu sındırmır və yazır: 

 
 فلقد اَحطُت بها مغيرا إن ُزرُت خرشنة اسيرا
 تِهُب المنازل و القصورا و لقد رأيُت الّناَر تن
 لب نحونا حّوًا و ُحورا و لقد رايُت السبي تج
 إال أسيرا أو أميرا    من آان ِمثلي لم يِبت

 الُقبور أو الّصدورا أال
 ليست تحل سراَتنا

Əgər məni Xərşənəyə əsir gətirsələr də, əvvəl mən onu mühasirəyə 
almışdım. Evlərin, qəsrlərin necə alışıb yandığını görmüşəm. Qara gözlü, tünd-
yaşıl bədənli Rum qızlarının bizə əsir düşdüyünü görmüşəm. Mən əmirliyi də, 
əsirliyi də dadmışam. Bizə layiq olan rütbə ya başdır – taxt, tacdır, ya da qəbir 
[7, 86]. 

İbn Xəlaveyh yazır: “Bəzi əsirlər şairə məsləhət gördülər ki, əmir üçün 
fidyə və pul çətindirsə, biz Xorasan və başqa İslam ölkələrinin rəisləri ilə 
danışaq, qoy onlar əmirə vasitəçi olsunlar. Əbu Firas bunu Seyfəddövləyə 
yazdı, bu təklifdən qəzəblənən əmir dedi: Xorasan əhli onu haradan tanıyır? 
Bəziləri məhz bu səbəbdən əmirin onu azad etməsini təxirə saldığını deyirlər. 
Bəziləri isə əmirin təkcə onu deyil, bütün müsəlman əsirləri azad etməsini 
istədiyini deyirlər” [5, 28; 7, 372]. 

Şair bu hadisəni belə ifadə edir : 
 و إن خراسان إن أنكرْت ُعالي فقد عرفتها حلب

 و من أين ُينكرني األبعادون أ من نقص جدٍّ أ من نقٍص اب؟
 ألسُت و إياك من أسرة و بيني و بينك قرُب النسب!

 و دار تناسُب فيها الكراُم و تربيٍة و محلٍّ أشب!
Əgər Xorasan mənim ucalığımı qəbul etmədisə, Hələb ki bu xüsusiy-

yətlərimi yaxşı bilir. Yadlar hardan inkar etsinlər. Atamda, yoxsa babamda 
nöqsan gördülər? Səninlə mən bir ailədən deyilikmi? Səninlə mənim nəsil 
qohumluğum var, eyni əsilli ailədə böyüyüb tərbiyə almışıq [5, 29]. 

Əmirin fəaliyyətsizliyini görən bizanslılar şairi Xərşənədən Konstantino-
pola aparırlar. 

Əsirliyinin ilk günlərində Əbu Firasa təzə libas verib əynindəki qanlı 
köynəyi dəyişdirmək istərkən şair etiraz edir: 

ُحمُر‘ على ِثياب ِمن ِدمائهم او إّنم‘يُمّنون أن َخّلو ِثيابي  
و أعقاُب ُرمٍح فيِهُم  اندقَّ نصلُه‘ فيهُم‘ وقائم سيفي الصدر

 ُحطَِّم
Mənə minnət qoyurlar ki, köynəyimi çıxarsınlar, mənim köynəyim isə 

onların qanlarından qırmızı olub. Qılıncım dik dayanmışdı, onun tiyəsi hər şeyi 
xurd-xəşil etdi, nizələrimsə başlar kəsdi [5, 161]. 

Əbu Firasın “Rumiyyat”ı şairin təkcə sıxıntıları, qohumlarından narazı-
lığı, xristian elində əli-qolu qandallı oturmasının bədii ifadəsi deyil, onun 
döyüşlərdə keçən keçmiş həyatına dönüb yenidən nəzər salması, Həmdanilər 
sülaləsinin şərəf və heysiyyətini qılınc zərbələri ilə qorumasıdır. Məhz bu 
səbəbdən şairin zindan yaradıcılığı içərisində fəxriyyələri xüsusi yer tutur. Şair 
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şeirlərindən birində buna işarə edərək deyir ki, mən həm qələmimlə, həm də 
kəskin qılıncımla Bəni-Həmdanı müdafiə etdim.  

فتيٌّ غيُر َمرُدوِد الّلساِن و ال الَيِد فإن تفتدوني تفتدوا لُعالآم  
و يضرب عنكم بالحسام الُمهّنِد ُيطاِعُن عن أحساِبكم بِلساِنه  

Fidyə verib məni azad etsəniz, sizin şərəfiniz naminə heç vaxt dili və əli 
(qılıncı) hədər getməyən (məğlub olmayan) bir gənci qurtararsınız. O, dili ilə 
heysiyyətinizi qorumaq barədə itaətcildir, iti hind qılıncını sizin uğrunuzda 
çalır [5, 84]. 

Başqa bir şeirində: 
 لم يَر هذا الّدهُر قبلي فاضال ولم يظفر الُحّساِد قبلي ِبماجد
Fələk məndən qabaq fəzilətli birisini görməyib. Həsəd aparanlar da 

məndən qabaq əsil-nəcabətli birisinə zəfər çalmayıblar [1, 87]. 
Əbu Firasa nə qandal, nə zəncir əsər edir. O hətta əsir ikən də özünün 

yenilməzliyini şeirin gücü ilə sübuta yetirir.  
Konstantinopolda Əbu Firasla Konstantinopol ordusunun sərkərdəsi 

Dimestok arasında mübahisə düşür. Dimestok ona deyir: “Siz kitab əhlisiniz, 
döyüşdən heç nə anlamazsınız” [5, 42; 7, 373]. 

Şair cavab verir: "Biz 60 ildir sənin ərazini qılınclarla tapdadıq, yoxsa 
qələmlərlə?  

و نحن أسودالحرب ال نعرف الحرب أننا‘ يا ضخم اللغاديد‘أ تزعم  
و من ذا الذي يمسي و يضحي لها تربا فويلك من للحرب إن لم نكن لها  
فكنا بها أسدا و آنت بها آلبا لقد جمعتنا الحرب من قبل هذه  
و سل آل بردا ليس أعظمكم خطبا فسل بردسا عنا أخااك و صهره  
  سل سبطه البطريق أثبتكم قلباو وسل قرقواسا و الشميشق صهره

 
Ay boynuyoğun, sən deyirsən ki, biz müharibələr aslanıyıq, biz döyüş 

nədir bilmirik. Vay sənin halına, biz müharibə görməmişik. Döyüşlərə səhər-
axşam yoldaş bəs kim idi? Bundan əvvəl də döyüş bizi səslədi, biz onun aslanı, 
siz də itləri oldunuz. Qardaşın Bordosdan, kürəkənindən, sizin gözəl natiqiniz 
olan Pordonun sülaləsindən bizi soruş. Korkovas, kürəkəni Şəmişiq, onun oğlu 
təmiz ürəkli Petrokdan soruş. Biz sizi qılınclarımızla öldürüb, əsir 
götürmədikmi?  

İbn Xəlaveyh şairin öz dilindən əsir aparılmasını belə nəql edir: “Məni 
Bizans imperatoru hörmətlə qarşıladı. Məndən başqa heç bir əsirlə belə 
davranmamışdılar. Onların qaydaları budur: əsir imperatorla (Nikephoros II 
Phokas) görüşməzdən qabaq onun şəhərində miniyə minmir, onu “Batum” adlı 
stadionda başıaçıq gəzdirir, orada imperatorun qarşısında üç dəfə səcdə 
etdirirlər. “Tori” adlanan yerdə kral onun boğazından tutub gətirir. Məni 
bunların hamısından azad etdilər. Məni bir evə gətirdilər, Pertman adlı birisini 
mənə xidmətçi təyin etdilər. İstədiyim vaxt müsəlman əsirləri ilə görüşməyə 
icazə verirdilər” [12]. 

Həbsiyyə janrında yazan şairlərin mövzusunda olduqları məkanın 
cansıxıcılığı, məhbəs geyiminin təsviri, ürəklərinin nisgil və həyəcanı, 
axınlarından qurtuluş diləyi, bunların da fövqündə şairin mətanəti, sözünün 
hərarətinə güvənməsi xüsusi yer tutur. Məhbəs geyiminin təsviri həbsiyyələrin 
əsas məğzidir. O cümlədən Əbu Firas yazır:  

أسد شري في القيود أرجلها يا َمن َرَأى ِبِحصن َخرشنة  
Ayaqları qandallanmış şiri Xərşənə qalasında görən varmı? 
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 Və ya digər şeirində Əbu Firas Həmdani yazır: 
تحكم في آسادهن آالب إلي اهللا أشكو أننا بمنازل  

Allaha şikayətçiyəm ki, mən itlərin şirlərə hökm etdiyi mənzildəyəm [5, 
25]. 

Zindannamələrin əsas müraciət mövzularından biri də gecəyə xitabdır. 
Məhbəsə düşən şairin əslində nə gecəsi, nə də gündüzü vardır. Lakin şair 
gündüzü yox, daha çox gecəni “təqsirkar” bilir, halbuki gecə hamı üçün 
eynidir. Zindanın zülmətini şair gecəyə ikinci bir don kimi geydirdiyindən gecə 
zülmətdən qatı və zil-qara olur. Şair Əbu Firas gecəyə deyir: 

صبائبي فيك و أحبابي بي ما أغفل عّما‘ يا ليُل  
على َمضَجِعِه نابي‘ ناٍء يا ليُل نام الناُس عن موضٍع  

Ay gecə, səndə olan dost-tanışlarım mənə üz verənlərdən xəbərsizdirlər. 
Gecə, camaat məndən uzaq bir yerdə yatıb, mənim belə arxayınlığım yoxdur 
[5, 57].  

Həbs olunan şairin – Əbu Firasın həmdəmi onun göz yaşıdır. O, nə qədər 
məğrur olsa da, buna hakim ola bilmir. 

Digər şeirində şair göz yaşına hakim olmasını belə izah edir: 
و دمعي ما يفُتر فُحزني ال ًينقضي  

أسُتر ما أستُرو  و لكن أداري الدموع  
ِمثٌلك ال يصبُر: ِة مخافٌة قول الوشا  

Nə qüssəm bitdi, nə də göz yaşım. Amma göz yaşımla mübarizə 
aparıram. Gah gizləyirəm, gah da yox. Qorxuram çuğulçular yayarlar ki, sənin 
kimisi niyə səbir etmir [5, 153]. 

Xaqani “Həbsiyyə”sində göz yaşını meyə bənzədərək qüvvətli istiarə 
yaradır: 

Hər səhər qalxar göyə ah ilə əfqanım mənim, 
Qərq olar qanda şəfəqtək çeşmi-giryanım mənim. 
Qurmuşam qəm məclisi, yanmış söyüd tək indi, bax, 
Mey süzür məndən mənimçün qanlı müjganım mənim [2, 96]. 

  
Müəllimi Əbül Üla, dostu Xaqani kimi zindana düşən Fələkinin əlimizə 

gəlib çatan 54 misralıq yeganə “Həbsiyyə”sində şair belə deyir: 
 

Bir gecə olmur ki, qanlı göz yaşlarımdan 
Qucağımda ləl danələri olmasın [1, 60]. 

 
Məhbəsə atılan şairin sağalmaz yarası vətən həsrətidir, ana vətəninin, onu 

bəsləyib boya-başa yetirən el-obasının adını zindannaməsində xüsusi vurğula-
yır. Yenə “Özü Rumda, qəlbi Şamda” mətləbli şeirində yazır: 

دمُعه في الخّد َصبُّ إّن في األسر لصّبا  
و له في الشام قلُب هو في الروم ُمقيُم  
ِعَوضا ِمّمن ُيِحبَّ ُمستِجدٌّ لم ُيصاِدف  

Əsirdir, göz yaşı yanağına gildir-gildir axır, özü Rumda, qəlbi Şamdadır, 
məhəbbətinə qarşılıq verən biri yoxdur [5, 30]. 

Şair əsirliyinin 2-ci ilində bezir və yazır: 
من الناس محزونا وال متصنعا أقمت بأرض الروم عامين ال أرى    

تخوفت من أعمامي العرب أربعا  ت من أخوالي الروم خطةأذا خف   
" لقيت من األحباب أدمى و أوجعا وإن أوجعتني من أعادي شيمة   
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Konstantinopolda iki il qaldım, mənim üçün dərd çəkən və cəhd edən 
birini görmədim. Rumlu dayılarımdan bir dəfə qorxdumsa, ərəb əmilərimdən 
dörd dəfə qorxdum. Düşmənin davranışı məni incidibsə də, dostlarımdan daha 
çox əziyyət görmüşəm [5, 184]. 

Fələki isə onu xilas edəcək dostunun olmamasından şikayətlənir:  
 

Divanələr kimi zəncirdəyəm, 
Hərçənd ki, div ilə vuruşa hazırlaşmıram. 
Hər yetəndən nə qədər imdad gözləyim 
Kim, imdadıma yetəcək dostum ki yoxdur [1, 59]. 

 
Əbu Firasa əsirlikdə təsir edən hadisə bu idi ki, bizanslılar əsirlərini 

Həmdanilərdən vergi (fidyə) ödəməklə azad edir, qarşı tərəf isə cəhd göstər-
mirdi. Ona görə də şeirlərinin birində kəskin çıxış edir. 

 وأرغُب في آسب الثناء الُمخّلِد آان آلُب الروم أرأُف منكم
  و تقعدا عن هذا العالء الُمشّيدِ  : و ال بلغ األعداء أن يتناهضوا 

 و أنتم على أسراآم غير ُعّوِد أ أضحوا علي أسرهم لي ُعّودا
Rum iti sizdən rəhmli və əbədi tərif qazanmağa layiqdir. Düşmənlər 

özləri üçün təşəbbüs göstərir, sizsə sarsılmaz keyfiyyətlərinizə qapılmısınız. 
Onlar əsirlərini qaytarmaq üçün vergi ödəyir, sizinsə belə niyyətiniz yoxdur [5, 
84]. 

Bəzən şair onu unutduqlarını düşünüb bədbinliyə qapılır və yazır: 
 و خيُر خليليك الذي ال تناِسُب ي ال ُتحاِرُبو أشّد عدويك الذ

 و جرُّبُت حتي َهذّّبتني التجاِرُب َلقد ِزدُت بااليام و الناس ِخبرةٌ 
Ən qatı düşmənin savaşmadığın düşməndir. Ən yaxın dostun qohum 

olmadığındır. Keçən günlər, sınadığım insanlar sayəsində təcrübə qazandım. 
Sınadıqca təcrübələrim çoxaldı [5, 23]. 

Şair Əbu Firas əvəzsiz olduğunu belə dilə gətirir: 
وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر سيذآرني قومي إذا جّد جدهم  

Müşkülə düşən kimi qohumlarımın məni axtaracağı təbiidir. Necə ki, 
adamlar zülmət gecədə on dörd gecəlik ayı axtarırlar [5, 161]. 

“Rumiyyat” şeirləri içərisində Əbu Firas hökmdara tez-tez müraciət edir, 
ondan umub-küsür, yaxını kimi ona qarşı laqeyd münasibətində ittiham edir. 
Bunlarla yanaşı, Seyfəddövlənin yaxşılıqlarını da unutmur: 

أنت ِبالًد و نحن أجبُلها نت سماُء و نحن أنجُمهاأ                                 
أنت يميًن و نحُن أنُمُلها أنت سحاُب و نحن واِبُله  

Sən səmasan, bizsə ulduzlar. Sən ölkəsən, biz də dağlar. Buludsan sən, 
biz damcılar. Sən sağ əlsən, biz də dırnaqlar [5, 42-243]. 

Müraciətlərinin cavabsız qaldığını görən şair ölümdən yox, xristian 
elində ölməkdən qorxur. 

وال أرَتجي تأخيَر يوم إلى غِد أناديك ال إني أخاُف من الرََّدى   
ِبأيدي النصارى الُغلِف ميَتَة أآَمِد وآُنُف َموَت الّذلِّ في دار ُغربِة  

Sənə səslənirəm, mən ölümdən qorxmuram, bugünün də sabaha 
çevrilməsini istəmirəm. Mən qürbət eldə sünnətsiz xristianların əlində zillətli 
ölməkdən qorxuram [5, 83]. 

Eyni motivləri Xaqani həbsiyyələrində də görürük. Şair öz inancını üstün 
tutaraq qürurlanır:  

Əlli ildir müsəlmanam, ağartmışam saçımı, 
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İndi gedib ayağıma zəncir edim xaçımı? 
Məhkumluqdan gedib öpüm kəlisanın zəngini? 
Zülm əlindən zünnar asıb dəyişdirim rəngimi? [2, 203] –  

 
söyləməklə İslama qarşı təəssübkeşliyini göstərir. 

Əbu Firas təkcə Seyfəddövlədən gileylənmir, onun (həm də öz bacısının) 
oğlanlarına, qulamları Mənsur və Dafiyə də ayrıca müraciət edir. Şairi 
kədərləndirən səbəb onun yaxşılıqlarının xatırlanmamasıdır. 

Əbu Firasın “Rumiyyat”ında diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də əsir 
olmağına, ona qarşı laqeydliyə baxmayaraq, vətənpərvərliyini nümayiş 
etdirərək xaçlıların yenidən Həmdanilərin üzərinə hücuma keçməsinə 
hazırlaşdıqlarını bildirməsidir. Onu unudan qəbiləsini xaçlıların növbəti 
hücumlarından xəbərdar etməsi Əbu Firasın əsl qəbilə təəssübkeşliyini göstərir. 

Şair əsirlik şeirlərində təkcə daxili aləmini, iztirablarını əks etdirməklə 
kifayətlənmir, o, bəlağət və fəsahətlə, təşbeh, istiarə, bədii təzad, təkrir, müba-
liğə, ritorik suallarla “Rumiyyat”ı daha da rövnəqləndirir. Şairin kədəri, hüznü 
ana həsrətindən daha da alovlanır. Əsirlikdə ikən anasına səbir dolu şeirlər ithaf 
etsə də, ölümü onu sarsıdır və müraciətlə “Əsirin anası” şeirini yazır. 

Əbu Firasın “Rumiyyat”ı şairin divanının mühüm hissəsini əhatə edir. 
Əsərin nəzərə çarpan bədii xüsusiyyətlərindən biri də şairin forma və məzmun 
gözəlliyini vəhdətdə saxlamasıdır.  
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Natavan Bagirova 
 

Topic “Habsiyya” (prison poetry) in the creative activity of  
Abu Firas al-Hamdani” 

S u m m a r y 
 

Habsiyya (Prison poetry) is one of the ancient genres of Oriental 
literature. The outstanding representatives of this genre in Azerbaijani literature 
were Khagani, Falaki, in Persian literature – Masud Saad Salman, Nasir 
Khosrov and in Arabic literature – Abu Firas al-Hamdani. One of the valuable 
examples of Arabic literature is the habsiyyat “Al-Rumiyyat” which was 
written by Arabic poet Abu Firas al-Hamdani when he was imprisoned in 
Byzantium and lived in the palace of Sayf al-Dawla. In “Al-Rumiyyat” the 
poet described the humour with great mastership. 

 
 

Натаван Багирова 
 

«Тюремные» оды в творчестве Абу Фираса алъ-Хамдани 
Р е з ю м е 

 
 Жанр «тюремные оды» (“Хабсийe”) одним из древнейших жанров в 

Восточной литературе. Выдающимися представителями этого жанра в 
азербайджанской литературе являются – Хагани и Фелеки, в персидской 
литературе – Масуд Сад Салман, Насер Хосров, в арабской литературе – 
Абу Фирас аль-Хамдани.  

 Труд арабского поэта под названием «Румийят», Абу Фираса аль-
Хамдани жившего в Х веке во дворце Сейф ад-Дауле, написанный им в 
плену в Византии, считается ценной жемчужиной арабской литературы 
написанной в жанре «тюремная ода». В этом труде поэт мастерски 
изображает свой духовный настрой. 
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