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СОНАНЫН СОНА ДЦНЙАСЫ 
 

Сона Хяйал чаьдаш ядябиййатымызда юз няфяси, юз сюзц олан 
шаирядир. Классик ядяби яняняляримиз базасында пярвяриш тапан 
шаирянин гялямя алдыьы мювзулар чохчешидлилийи вя мяна тутуму 
иля фярглянир.  

Мювланя Мящяммяд Фцзулинин тцркъя диванына йаздыьы ди-
бачясиндя шаирлярдян етдийи ясас тяляб: «елмсиз шеир, ясасы йох 
дивар олур, ясассыз дивар ьайятдя биетибар олур» – Сона Хяйалын 
сянят кредосудур.  

Щямишя юйрянмяк, арашдырмаг онун цчцн щяйат стимулудур. 
Сона ханымын дцнйаэюрцшц щяртяряфлидир. О, щям тибби тящсил 
алмыш, щям дя филолоэийа елмляриня бяляд бир мцтяхяссисдир. 
Алдыьы биликляр онун дцнйаэюрцшцнц формалашдырмыш, мцраъият 
етдийи шаирлярин ясярлярини тящлил едяркян тядгигатына йюн 
вермишдир. Абшерон ядяби мцщитиндя инкишаф едян Сона Хяйал 
щяддян артыг мясулиййятли вя мящсулдар шаиря ханымдыр.  

Мювзуъа бир-бириня о гядяр дя йахын олмайан тядгигат об-
йектляринин юзцнямяхсуслуьуну, эюз юнцндя олмайан кейфий-
йятлярини усталыгла, арифаня тярздя дуйараг юз шярщляри иля цзя 
чыхармаьы баъарыр.  

Сона Хяйал щям поезийа иля, щям нясрля, щям дя ядяби тянгидля 
мяшьул олан йеэаня профессионал шаирядир. Мящяммяд Фцзули 
адына Республика Ялйазмалары Институтунда ишлямяси она надир 
сянят хязинясиня баш вурмаг цчцн бюйцк имканлар йаратмышдыр. 
Сона ханым ХЫХ йцзилликдян башламыш эцнцмцзядяк Бакы ядяби 
мяктябинин цряйяйатар, эюзяэялимли сяняткарларынын щяр бириnə ян 
азы очерк вя йа айрыъа монографийа щяср етмишдир.  

Сона Хяйалын йарадыъылыьында щям ушаглар, щям дя бюйцкляр 
цчцн маарифляндириъи вя црякачан мювзулар чохдур, щяр кяс 
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арадыьыны онун ясярляриндя тапа биляр.  
Сона Хяйал характер етибары иля олдугъа етибарлы вя вяфалыдыр. 

Севдийи, щюрмят етдийи шяхсляря ещтирамыны щеч вахт эизлямир, йери 
дцшдцкъя онлар щаггында бязян лазым олдуьундан артыг тярифли 
сюзляр йазыр. Бу тядгигатчыда тядгигат обйектиня вурьунлугдан 
эялян ян лазымлы кейфиййятлярдян биридир.  

Мювланя Мящяммяд Фцзулинин шеир еъазы Сона Хяйалын шеир 
йюнцнц истигамятляндирмиш, она поезийа сащясиндя бир юрняк, 
поетика сащясиндя ися ещтирамла йанашылан тядгигат обйекти 
олмушдур.  

«Ей Фцзули,...» адлы ялиниздя тутдуьунуз бу китаба Сона 
Хяйалын билаваситя вя билваситя Мювланя Мящяммяд Фцзули иля 
баьлы мягаляляри топланмышдыр. Мягалялярдя Мящяммяд Фцзу-
линин сянят фялсяфясинин, мцхтялиф елмлярля ялагясинин инъяликляри, 
тядгигатчыларын бу сянятдян неъя гайнагланмасы юз яксини 
тапмышдыр. Сона Хяйалын елми дили лаконикдир, бюйцк фикирляри аз 
сюзля демяк вярдиши охуъуну илк бахышдан мяфтун едир вя 
мцяллифя ещтирам щисси йарадыр.  

Сона Хяйалын сайъа 62-ъи китабы олан бу няшр онун оху-
ъуларла йени эюрцшцдцр. Щяр бир китабы ишыг цзц эюряркян юз 
цзцня дя тябяссцм ишыьы гонур, щяр бир охуъу бу китаблары 
вярягляйяркян цзцнцн нуру артыр.  

«Сона» сюзц гядим тцрк дилиндя эюзял демякдир. («Сонала-
йан сона галар»,  йяни эюзял ахтаран ахырда евляняр. Бу аталар 
сюзцндя олдуьу кими) Сона Хяйалын сона дцнйасы юзцня бцтцн 
эюзялликляри ъям етмишдир. Фялсяфясинин щикмяти эюзяллик олан 
эюзяллик ашиги Мящяммяд Фцзулинин йарадыъылыьына Сона 
Хяйалын мцраъият етмяси, эизлиндя гaлан еъазы цзя чыхармасы və 
охуъуларла пайлашмасы тябиидир.  

 
Фирудин Гурбансой  

филолоэийа цзря фялсяфя доктору 
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JURNALLRARDAN və TOPLULARDAN 
___________________________________________ 

 
 

FÜZULİ QƏZƏLİ və QURAN AYƏLƏRİ 
 

Allah-təala hər millətə, hər xalqa özünə layiq dahilər bəxş edir. 
Allahın Azərbaycan xalqına ən böyük mükafatı Füzulidir. Bəli, 
heç bir xalqın, heç bir millətın qismətinə düşə bilməyəcək 
dərəcədə misilsiz olan Füzulimiz var bizim və 500 yüz ildir ki, 
onun işığında şeir yazırıq!...  

Artiq bir əsrə yaxındır ki, Füzuli tədqiqat obyektidir. Təkcə 
Azərbaycan tədqiqatçılarının deyil, xarici alimlərin də tədqiqat 
obyekti olan şairin haqqında yüzlərlə, bəlkə minlərlə əsər yazılıb, 
amma yenə də onu kəşf edə bilməyiblər. Çünki, Füzuli sonadək 
kəşf oluna biləcək şairlərdən deyil və bəlkə, elə dahilik də budur!... 

Füzulinin ən böyük tədqiqatçılarından biri olan Samət Əlizadə 
yazır ki, “Füzuli dəryasından ovucu tutduğu qədər götürə bilib”. 
Yəqin ki, elə hərə ondan ovucu tutduğu qədər götürür, amma o 
baxır ovuca... 

Şairin yaradıcılığındakı tibbi-bioloji görüşlər ilə bağlı bir 
yazımız çap olunub. Aspiranturada fəlsəfə minimumu üçün “Füzu-
linin fəlsəfi görüşləri” adlı bir referat da yazmışıq. Bu yazımızda 
isə şairin qəzəllərində Quran ayələrinə istinadla bağlı fikirlərindən 
danışmaq istəyirik. Əslində, Füzuli yaradıcılığı elə bütövlükdə Qu-
rana, hədislərə söykənir. Amma şairin “Divan”ındakı ilk qəzəl-
lərində bu daha qabarıqdır. 

Divanın ilk qəzəlindən referatda söz açmışıq. İkinci əsər  
 

Ya mən əhatə elmükəl-əşyae külləha, 
Nə ibtida sənə mütəsəvvir, nə intəha, – 

 

mətləli qəzəldir. Onun da ilk misrası ərəbcədir. Şair yazır ki, ey 
elmi bütün mövcudatı əhatə edən, Sənin nə əvvəlini, nə də sonunu 
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təsəvvür etmək mümkündür. Qurani-kərimin “Hədid” surəsinin 3-
cü ayəsində buyurulur: ”Əvvəl də, axır da, zahir də, batin də Odur. 
O hər şeyi biləndir”. Quranda müxtəlif surələrdə Allahın vahidliyi, 
qədimliyi, yaradılmamış olması və hər şeyin yaradıcısı olması, 
hətta zamandan əvvəl var olması, hər şey məhvə məhkum olduqda 
belə baqi qalması kimi fikirlərə çox rast gəlinir. Füzuli Quran 
ayələrinə istinad edərək yazır ki, Sənin elmin bütün kainatı, bütün 
mövcudatı əhatə edir, hər şeyin əvvəlini və sonunu bilən Sənsən, 
Sənin nə əvvəlin, nə də sonun təsəvvür edilməz. Növbəti beytdə: 

 

Kim versə can yolunda, bulur xaki-məqdəmin, 
Guya ki, xaki-rahindədir nəqdi-can bəha. 

 

 Füzuli yazır ki, hər kəs yolunda can versə, qədəminin torpağını 
tapır, guya ki, can bahası yolunun torpağındadır. İnsan öləndə 
torpağa gedir. Allah göydədir, torpaq yerdə. Allaha cismani üzvlər 
qərar vermək düzgün deyildir. Onun göstərdiyi yol ilə getmək, 
onun yolu ilə, izi ilə getmək, yəni cihad etmək deməkdir ki, bunun 
da böyük mükafatı var. Quranda “Ən-nisa” surəsinin 74-cü 
ayəsində buyurulur: ”Elə isə qoy, dünyanı verib əvəzində axirəti 
satın alanlar Allahın yolunda cihad etsinlər. Hər kim Allah yolun-
da vuruşaraq ölərsə və ya düşmənə qalib gələrsə, ona böyük müka-
fat verəcəyik.” Şair bu beytdə buna işarə edir. İslam aləmində 
bəşərə örnək olan şəhidlər vardır. Həmzeyi-şühəda, Cəfəri-Təyyar-
la başlamış bu şəhidlik Kərbəla faciəsində 71 nəfərlə İmam Hü-
seyn şəhidliyində özünün ən yüksək zirvəsini tapmışdır. Bu günün 
özündə də onlar daim xatırlanır, şücaətləri haqqında əfsanələr, 
rəvayətlər söylənilir, əqidələri, məsləkləri, idealları ilə bağlı əsərlər 
yazılır. Onlar həm bu dünyada Allahın mükafatını alıblar, həm də 
o dünyada. Füzuli göstərir ki, Allah yolu ilə getməyin, cihad 
etməyin, can fəda etməyin mükafatı əbədilikdir. Növbəti beytdə: 

 

Sənsən qılan məzahiri-ümmüdü bim, edib 
Musayı elm gənci, əsasını əjdəha. 

 

 Allah-təalanın “Tövrat”ı nazil etdiyi Musa beş üluil-əzim pey-
ğəmbərdən biridir. O, çoban olmuşdur. Qövmü onun peyğəmbər-
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liyinə inanmamış, ondan sübutlar istəmiş və Allah da buna mü-
qabil Musaya möcüzələr vermişdir. Bunlardan biri onun Allahın 
nidası ilə yerə atdığı əsasının əjdəhaya çevrilməsidir ki, bu zaman 
Musa qorxub qaçmaq istəmiş, amma Allahdan yenidən səda 
gəlmişdir ki, qayıt, əsanı götür. Quranda “Əraf” surəsinin 116-117-
ci ayələrində buyurulur: ”Sehrbazlar dedilər: “Ya Musa, ya sən 
(əvvəlcə, əsanı yerə) at, ya da biz (əlimizdəkiləri) ataq!” Musa: 
“Siz atın”,–dedi. Onlar əllərindəkiləri atıb sehr etdilər və camaatın 
gözlərini bağlayıb onları qorxutdular. Biz Musaya: “Öz əsanı yerə 
at”,- deyə vəhy etdik, onlar gördülər ki, əsa onların atdıqlarının 
hamısını uddu.” 

Allah-təala Musaya səmavi kitab verdi, elm verdi. Füzuli bu 
beytdə buna işarə edib, Allaha müraciətlə yazır ki, qorxu ilə 
ümüdü zahir edib, Musanı elm xəzinəsi, bu xəzinəni qorumaq üçün 
isə onun əsasını əjdəha edən də Sənsən! 

Növbəti beyt Məhəmməd (s) peyğəmbərlə bağlıdır. O, dünyaya 
gəlməmişdən əvvəl ondan əvvəlki peyğəmbərlərin bəzilərinə onun 
gələcəyi və axırıncı peyğəmbər olacağı xəbəri verilmişdi. Hətta 
Tövratda, İncildə də bu barədə məlumat vardır. Quranın bir çox 
surələrində Məhəmməd (s) peyğəmbərlə bağlı ayələr vardır. Füzuli 
yazır: 

 

Səndən bulubdur Əhmədi-Mürsəl məqami-qürb, 
Təhsin “Ya”vü “Sin” ilə təşrif “Ta”vü “ha”. 

 

Şair birinci misrada “məqami-qürb” dedikdə, meracı nəzərdə 
tutur. Məhəmməd yeganə peyğəmbərdir ki, Allah ilə iki kaman 
məsafəsi qədər yaxın ola bilib. İkinci misrada isə peyğəmbərin 
Quranda “Yasin” ilə bəyənilməsinə, “Taha” ilə şərəfləndirilməsinə 
işarə edilir. “Yasin” surəsinin 1-4-cü ayələrində buyurulur: ”Ya, 
sin. And olsun hikmətli Qurana! Sən şübhəsiz peyğəmbərlərdənsən 
və doğru yoldasan. (Bu) yolu tutub gedən haqqa yetişər.” Bəzi 
Quran təfsirçiləri “Ya, sin”-i “Ey seyidəlmürsəlin” kimi açırlar. 
“Taha” surəsinin 1-3-cü ayələrində buyurulur: ”Ta, ha. Quranı 
sənə məşəqqət çəkməyin üçün nazil etmədik. Yalnız qorxan adam 
üçün xəbərdarlıq, öyüd-nəsihət olaraq göndərdik.”  
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 Növbəti beytdə:  
 

Yəqubdə nişaneyi-şövqün qəmü ələm, 
Yusifdə nəşeyi-nəzərin behcətü bəha, –  

 

Yəquba və Yusifə işarə görürük ki, bu barədə Quranda “Yusif” 
surəsi vardır. Şair Yəqub peyğəmbərin qəm-qüssəsini Allahın 
şövqünün əlaməti, Yusifin şadlıq və gözəlliyini isə iltifat sevinci 
hesab edir. 

Sonrakı beytdə daha maraqlı bir məqam var. Şair burada 
cəhənnəmlə bağlı ayədən obraz kimi istifadə edərək yazır: 

 

Bulmazdı qəhrin, açmasa xani-siyasətin, 
“Həl-min-məzid” löqməsinə duzəx iştəha. 

 

Quranın “Qaf” surəsinin 30-cu ayəsində buyurulur: “O gün ki, 
cəhənnəmə deyərik: “Dolmusanmı?” Deyər: ”Yenə vardırmı?” 
Şair bu beytdə buna işarə edir və Allaha müraciətlə deyir ki, qəhrin 
cəza süfrəsini açmasa, cəhənnəm “Doymadım, yenə verin” tikəsinə 
iştaha tapmaz.  

Qurani-kərimin bir çox surələrində Allah-təala insanları düzgün 
yola dəvət edir, imanlıları cənnətin səfalı guşələri, ləziz nemətləri 
ilə mükafatlandıracağını vəd edir, kafirlərə isə cəhənnəm xəbəri 
verir. Allah-təala Quranda dəfələrlə buyurur ki, bəndələrinə 
səbəbsiz yerə zülm olunmayacaq, hər kəs öz əməlləri müqabilində 
qiymətləndiriləcək. Çünki, Allah insanları hidayət etmək üçün 124 
min peyğəmbər göndərib. Dini söhbətlərdə tez-tez bu ifadəni 
eşidirik: ”Allahın zülmü, qəzəbi yoxdur, qəhri var”. Füzuli də bu 
beytdə buna istinadən deyir ki, hər şey Sənin hökmündən asılıdır, 
qəhrin cəza süfrəsini açmasa, cəhənnəm də iştahalı olmaz.  

Qəzəlin son beytində bildiklərindən, dediklərindən özü də 
qorxan Füzuli deyir ki, İlahi, Füzuli dünyaya bağlılıq torunda 
əsirdir, o yazığı bu küdurət torundan xilas elə.  

Növbəti əsər isə “mana” rədifli qəzəldir. Burada şair demək olar 
ki, qəzəlin bütün beytlərində Quran ayələrinə istinad etmişdir. 

 

Yarəb, həmişə lütfünü et rəhnüma mana. 
Göstərmə ol təriqi ki, getməz sana, mana. 
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Şair Allaha üz tutub, ona yalvarır ki, öz mərhəmətini ondan 
əsirgəməsin, ona yolgöstərən olsun, özünə getməyən yolu, ona 
göstərməsin. Qurani-kərimin “Fatihə” surəsinin 6-7-ci ayələrində 
buyurur: ”İhdinəs-siratəl-müstəqim. Siratəl-ləzinə ən-əmtə əleyhim 
qeyril məğzubi əleyhim və ləz-zaalin”. Yəni, “Bizi doğru yola 
hidayət elə. Nemət verdiyin kimsələrin yoluna, qəzəbə 
uğrayanların, sapqınların yoluna yox.” Şair Quran ayələrini nəzmə 
çəkir, obrazlı ifadələrlə misralayır və şeir dili ilə rica edir ki, 
hidayəti ilə ona iman yolunda yolgöstərən olsun. Çünki, Allah-
təala istədiyi bəndələrini düzgün yola hidayət edər. Allahın 
hidayəti olmasa, kimsə şeytanın fitnəsindən xilas olub, düzgün 
yolu tapa bilməz. Nöbəti beytdə:  

 

Qət eylə aşinalığım ondan ki, qeyridir, 
Ancaq öz aşinaların et aşina mana, – 

 

deyən şair yalnız Allaha dost olanlarla dost olmaq istəyir və deyir 
ki, qeyrilərlə mənim dostluğumu kəs, ancaq öz dostlarını, Sənə 
yaxın olanları mənə dost elə. Burada şair dinin əsaslarından təvəlla 
və təbərraya əsaslanır, yəni Allahın dostlarına dost, düşmənlərinə 
düşmən olmaq prinsipinə istinad edir. Qurani-kərimin “Fəth” 
surəsinin 29-cu ayəsində buyurulur ki: ”Mühəmməd (s) və onunla 
birlikdə olanlar kafirlərə qarşı sərt, bir-birlərinə isə mehri-
bandırlar”. Şair də Allahdan bunu istəyir, peyğəmbərə, onun 
tərəfdarlarına dost, kafirlərə düşmən olmağını arzulayır və bu 
yolda Allahın ona yardım edəcəyinə ümüd edir. Növbəti beytdə 
yazır ki: 

 

Bir yolda sabit et qədəmi-etibarımı 
Kim, rəhbəri-şəriət ola müqtəda mana. 

 

Mənim etibarlı qədəmimi elə bir yolda sabit elə ki, şəriət rəhbə-
ri mənə müqtəda olsun. Yəni, şair Allahdan istəyir ki, onu yo-
lundan sapanların yolundan uzaq eləsin, gedəcəyi yolda qədəm-
lərini möhkəm eləsin və öndə gedəni, ona yolgöstərən Məhəmməd 
(s) olsun. Burada da şair yenə Quranın “Əhzab” surəsinin 21-ci 
ayəsinə istinad edir: ”Sizin üçün, əgər Allaha və qiyamət gününə 
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ümüd edirsinizsə və Allahı çox yad edirsinizsə, Allahın peyğəm-
bəri ən yaxşı rəhbərdir”. Çünki, Allah-təala insanı yaradanda ona 
mələklər kimi əql versə də, heyvanlar kimi nəfs də vermişdir. 
Bütün insanlar özləri də bilmədən günah işlər görürlər. Şair 
qəzəlin növbəti beytində yazır: 

 

Yox məndə bir əməl Sənə şayəstə, ah, əgər  
Əmalimə görə verə ədlin cəza mana. 

 

Yəni, əgər ədalətin mənə cəza verməli olsa, Sənə layiq olan bir 
əməlim belə yoxdur. Şair bilir ki, Allah-təala insanı yaradıb yer 
üzünə öz canişini kimi göndərmişdir. Külldən ayrılan cüzv yenidən 
küllə qayıtmalı olduğu üçün insan da bir gün öz Xaliqinə dön-
məlidir. Bu dünya bir sınaq meydanıdır və Allah insanı bu 
dünyaya sınamaq üçün göndərmişdir. İnsan öz yaxşı əməlləri ilə 
bu sınaqdan çıxa bilməsi üçün çalışmalıdır ki, axirətdə qiyamət 
günü ondan haq-hesab çəkiləndə xar olmasın, Allah qarşısında 
utanmasın. Hər bir insan səhv edə bilər, amma tövbə qapısı bu 
dünyadakı həyatın sonuna kimi açıqdır. Lakin axirətdə heç kimə 
güzəşt olunmayacaq. Ona görə də ariflər dünya malına göz yumar, 
ona görə o dünyalarını qurban verməzlər. Şeytanın vəsvəsəsindən 
uzaq olmaq üçün daim Allahla razü niyaz edər, ondan daim 
bağışlanmalarını diləyər, hətta nə qədər yaxşı əməlləri olsa da, 
yenə də özlərindən narazı qalar və özlərini günahkar bəndə 
sayarlar. Füzuli də xövf və şübhə içindədir, düşünür ki, axirətdə 
Allahın ədaləti qarşısında Ona layiq əməli yoxdur. Amma şair öz 
məbudu qarşısında imkan daxilində, bacardığı qədər günahkar 
olmaq istəmir və Allahdan onu düz yola hidayət eləməsini diləyir. 
Növbəti beytdə xətalarda bulunduğunu düşünən şair Allahın 
mərhəmətinə ümüd edir: 

 

Xövfi-xətadə müztəribəm, var ümüd kim, 
Lütfün verə bəşarəti-əfvü əta mana.  

 

Şair yazır ki, xətalarımın xövfündə əzab içindəyəm, amma 
ümüdüm var ki, mərhəmətin mənə bağışlanmaq müjdəsi versin. 
“Fatihə” surəsinin 2-ci ayəsində buyurulur: ”Ərrahmənir-rahim”, 
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yəni, Allah rəhimli və bağışlayandır”. Şair bilməyərəkdən elədiyi 
günahlara görə şübhə içindədir. Qəlbini şəkk-şübhə didib-par-
çalayan şairin yenə də ümüdü Allahadır. Qurani-kərimdə buyu-
rulur ki, öz günahlarından şübhədə olanları, yəni, Allahdan 
qorxanları əmin-amanlıq müjdəsi gözləyir. Küfrdən uzaq olanlar 
Allahın rəhmətindən məyus olmazlar.  

Növbəti beytlərdə yenə də şair acizanə surətdə Allaha üz tutur, 
deyir ki, mən mənə gərək olanları bilə bilmərəm, Sən hər şeyi 
bilənsən, Sənə gərəkməyənləri mənə vermə. Çünki, mənim 
arzuladıqlarım, Sənin arzuladıqlarındır, mənim Səndən başqa 
istədiyim bir şey yoxdur. Məni həvavü həvəsin zindanında Füzuli 
kimi əsir eləmə, Allahım, məni fənalıq yoluna hidayət elə. Burada 
görürük ki, şair artıq bütövləşməyin və bununçün də əslinə 
qayıtmağın gərəkliliyini dərk etmişdir. Ona görə də daha Füzuli 
sifətində bu dünya əsarətində qalmaq istəmir, küllə qovuşmaq 
həsrətindədir.  

Füzulinin maraqlı qəzəllərindən biri də “Əşrəqət min fələkil-
behcəti şəmsün və biha, Mələəl-aləmə nurən və sürurən və bəha” 
mətləli qəzəldir. Bu qəzəldə də şairin Quran ayələrinə istinad 
etdiyi beytlər vardır.  

 

Münhiyi-mərifəti hali-dil ilə daim 
Qılır əhli-həqə əsrari-həqiqət inha. 

 

Şair burada yazır ki, Allahı tanımaqlıq elmi daim ürəklə həqiqət 
əhlinə, haqsevərlərə bir xəbərçi kimi həqiqətin sirlərini çatdırır. 
Bildiyimiz kimi, bu elm bəşərə Quran vasitəsilə çatır. Allah-təala 
23 il müddətində Məhəmməd (s) peyğəmbərə Quranı ayə-ayə nazil 
etmişdir. Şair Məhəmməd (s) peyğəmbərin səylə bu elmi öz 
ümmətinə öyrətdiyini, həqiqətdən onları gözəl bir xəbərçi kimi 
agah etdiyini bildirir. Qurani-kərimdə bununla bağlı bir sıra ayələr 
vardır. Kafirlərin bəziləri peyğəmbərin uydurmaçı olduğunu deyir, 
bəziləri onu şair hesab edirdi. Belə anlarda Allah-təala tərəfindən 
rəsuluna yeni ayələr nazil olurdu. “Sədd” surəsinin 203-cü ayə-
sində buyurulur: ”(Peyğəmbər) onlar üçün bir ayə gətirməyəndə, 
nə üçün özündən bir şey uydurub deməyirsən? – deyirlər. De ki, 
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Rəbbimin tərəfindən mənə vəhy olan şeyə tabeyəm, bu, iman gəti-
rən insanlar üçün Rəbbiniz tərəfindən dəlillər, göstəriş və rəhmət-
dir.” Növbəti beytdə: 

 

Necə təqrir edəyin vəsfini bir şahın kim, 
Ona vəssaf ola “Yasin”ü müərrif “Taha”, – deyən  

 

Füzuli yazır ki, bir şahın ki, tərif edəni “Yasin” və tanıdanı “Taha” 
ola, biz onun tərifini necə anladaq? Şair burada Quran surələrinin 
vəsf elədiyi peyğəmbərin (s) tərifində aciz olduğunu etiraf edir və 
heyrətlə sual edir ki, bir adamın tərifini Quran verə, insan dilinin, 
şairin söz ehtiyatının onun tərifi üçün imkanı çatarmı? Şair burada 
gözəl bədii sual qoymaqla, əslində bu vəsfin müşkül iş, bu iş 
qarşısında özünün gücsüz olduğunu diqqətə çatdırır və elə bununla 
da peyğəmbərin (s) tərifini yüksək səviyyədə vermiş olur. Son 
beytdə isə qurtuluş yolunun, məhz belə bir rəhbərin şəriət yolunu 
tutmaqda olduğunu etiraf edir və özünün zəlalətdən xilas yolunu 
bunda görərək yazır: 

 

Ey Füzuli, rəhi-şərini tut ol rahbərin, 
Bu təriq ilə zəlalətdən özün eylə rəha. 

 

Ariflik mərtəbəsində olan Füzuli başqa cür də düşünə bilməzdi. 
Bütün qəzəl boyu peyğəmbərin tərifini verən şair, nəhayətdə başa 
düşür ki, onun tərifini verməyə insanın gücü yetməz. Onun ka-
milliyini, bəşərdə ən yüksək mərtəbədə olan yeganə şəxs olduğunu 
dərk edən Füzuli öz ağlına, qəlbinə hökm edir ki, məhz belə bir 
rəhbərin yolunu tutub getsin, bu yolla zəlalətdən xilas olsun.  

Füzuli dəryası o qədər dərindir ki, Füzuli qəzəli o qədər 
fəlsəfidir ki, bu dərinliyə baş vurmaq, oradakı inciləri tapıb 
mənalandırmaq, dəyərləndirmək insandan həm ağıl, həm kamal, 
həm hərtərəfli savad, həm də islami əqidə, iman tələb edir. 
Füzulinin bəzən qəzəli, bəzən hətta bir beyti geniş bir məqalənin 
mövzusudur. Şairin Quran ayələrinə söykənən əsərlərindən isə bir 
kitab yazmaq olar. Biz bu yazımızda bir-iki qəzəldən danışdıq, 
gələcəkdə bu mövzuya yenidən qayıdacağıq. 

1995-ci ildə qələmə alınıb. 
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SAMƏT ƏLİZADƏNIN FÜZULİ DÜNYASI 
 

500 ildən artıqdır ki, bəşəriyyətin mərifət aşiqlərinin tapındığı 
bir məbəd var! Bu, dahi Füzulimizin ölməz poeziyasıdır. Bu oca-
ğın işığına üz tutanlar, istisinə qızınanlar, hansı dövrdə yaşama-
sından asılı olmayaraq, gözlərini nurlandıran, qəlblərini isindirən, 
idraklarını cilalayan bu alovdan bir qığılcım götürməyə səy eləmiş 
və kimsə bu qığılcımın varlığıyla kifayətlənmiş, kimsə bu qığıl-
cımı öz hünəri, istedadı ilə alovlandırmış, yeni bir ocaq çatmışdır. 
Amma çatılan ocaqların heç biri Füzuli ocağından gur ola bil-
məmişdir. Füzuli poeziyası bir zirvə kimi məğrur durmuş, ondan 
od götürüb ocaq çatanlar isə onun ətəkləri misalında görünmüşdür. 

Füzuli şeiri hələ şairin sağlığında diyar-diyar gəzmiş, təkcə 
həvəskarları, şairləri deyil, bir tədqiqat obyekti kimi, alimləri də 
maraqlandırmışdır. Onun şeiriyyəti haqqında hələ sağlığında qiy-
mətli fikirlər söylənilmiş, bu dühanın əzəməti, şan-şöhrəti dünya-
nın hər yerinə yayılmışdır. Lakin Azərbaycan ədəbiyyatşünaslı-
ğının inkişafı ilə əlaqədar olaraq yeni bir sahə - füzulişünaslıq elmi 
yaranandan sonra şairlə bağlı tədqiqatlar sistemli şəkil almış və bu 
sahədə bir sıra alimlər yetişmişdir. Sovet dövründə şairə bir qədər 
ateist baxışın yaranması, füzulişünaslığı birtərəfli inkişafa aparsa 
da, Füzuli sözünün sehri hardasa bir sıra əngəllərə üstün gəlmiş, 
sovet füzulişünaslığı ilə yanaşı, şifahi şəkildə olsa da, ikinci bir qol 
inkişaf etmişdir. Alimlər şairin fikirlərini anlamış, lakin dövrü 
nəzərə alıb çox vaxt sətiraltı mənalarda fikirlərini vermişlər. Bu 
gün həmin tədqiqat əsərlərinə bir başqa gözlə baxanda, ortaya bir 
sıra mətləblər çıxır. Sovet dövründə bir çox tanınmış, bu sahədə 
dəyərli əsərlər yazmış bir sıra alimlərin adını çəkmək olar. Bu 
sırada mənim qəbul elədiyim iki füzulişünas vardır ki, bunlardan 
biri hamının hörmətlə, məhəbbətlə xatırladığı, ustadı, mənəvi atası 
kimi baxdığı, əməkdar elm xadimi, professor Samət Əlizadədir. 

Özünün yazdığı kimi, universitetdə otuz ildən artıq Füzulinin 
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dilindən ixtisas kursu deyən Samət müəllimin mətnşünaslıq fəa-
liyyətini araşdıranda, bir sıra mövzular içərisində diqqəti cəlb edən 
üç böyük sahə görürük: qorqudşünaslıq, nəsimişünaslıq və füzuli-
şünaslıq. Lakin ən çox məhəbbətlə işlədiyi Füzuli ilə bağlı 
yazılardır. Onun yazdığı irihəcmli, bəlkə də hərəsi bir kitaba bə-
rabər olan məqalələri, eyni zamanda, gənclərə töhfə kimi qoyub 
getdiyi "Şah beytlər" kitabı bu gün həm alimə, həm tələbəyə, həm 
məktəbliyə dahi şairimiz haqqında yetərli bilgilər vermək 
baxımından təqdirəlayiqdir. 

Samət Əlizadə gəncliyində şeirlər yazsa da, şairlik iddiasında 
olmamış, bütün ömrünü ədəbiyyatımızın, xüsusilə də klassik 
şeirimizin qaranlıq səhifələrini işığa çıxartmağa, çətin anlaşılan 
məqamları xalqa anlatmağa, klassiklərin bizə irs qoyub getdiyi 
gözəl sənət əsərlərini araşdırmağa sərf etmişdir. Samət müəllimin 
klassiklərə öz baxışı var, hər şair haqqında öz fikri var. Xüsusən, 
Füzuli sənətinin işıqlandırılmasında, onun auditoriyada tələbələrə, 
cəmiyyətdə kütləyə çatdırılmasında böyük zəhmət çəkən alimin 
şair haqqındakı fikirləri daha çox diqqəti çəkir. Klassik şeirə olan 
məhəbbət nə qədər böyükdürsə, Füzulidən söhbət gedirsə, bu 
sevginin sonsuzluğu, nəhayətsizliyi bütün qabarıqlığı ilə adamı 
cəlb edir. Samət Əlizadə yazır: "Füzuli misra-misra, beyt-beyt 
böyükdür. Onun beytlərində qəfil bir şimşəyin parıltısı, əlçatmaz 
zirvələrin qüdsiyyəti var. Onun beytləri xəyyamanə rübailər kimi 
sənətdə həqiqi gözəlliyin, məna dolğunluğunun məhəki sayıla 
bilər: hər beytin öz musiqi dili,–həmcins səslərdən, gözlənilməz 
qafiyələrdən bəstələnmiş melodiyası, özünəməxsus obrazları, 
aydın fikir istiqaməti və aforistik məzmunu vardır! Bəzən hər şeir 
müstəqil və orijinal fikirlər söyləyən iki misralıq kiçik şeirlərin, 
rəngarəng çalarları olan obrazların hörgüsünə, çələnginə bənzəyir. 
Hər şeirin zahiri və batini bir-birindən ötkün və gözəldir, - 
heyrətamiz cəhət də budur". 

Samət Əlizadənin "Şah beytlər" kitabındakı şərhlərə diqqət 
etdikdə onun ədəbi cəhətdən çox dil tərəfə meyl etdiyinin şahidi olu-
ruq. Bu da təbiidir. Müəllif əsas məsələni şairin dilindəki fərdi üs-
luba, dərinliyə, dolğunluğa yönəldir, oxucunu həmin dili lazımi 
dərəcədə mənimsəməyə çağırır. Müəllifin fikrincə, "dil olan yerdə 
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yazıçı var, dil yoxsa, yazıçı da yoxdur, ona görə də gözəl əsər 
yaratmaq üçün mütləq dilin incəliklərinə bələd olmaq gərəkdir və 
Füzuli bunu dərindən bildiyi üçün öz davamçılarını uzun illər öz 
təsirində saxlayan gözəl şeir nümunələri yaratmışdır. Füzulini şərh 
etməyin dəhşət dərəcədə çətin olduğunu, bu işə girişmək üçün elmi-
fəlsəfi biliklərə yiyələnməyin, klassik şeirimizin incəliklərinə bələd 
olmağın vacibliyini qeyd edən alim Füzuli tədqiqatçılarının əsərlə-
rindəki fikirlərə də öz münasibətini bildirmiş, düzgün və qeyri-düz-
gün fikirlərin paralelində dayanan orijinal fikirlər irəli sürmüşdür. 

"Şah beytlər"i şərh edərkən ən çox gəncləri düşünərək, onların 
Füzuli dünyasına səyahəti zamanı ortaya çıxan qaranlıq nöqtələrin 
işıqlandırılması üçün sadə, lakin təfərrüatlı yazılarla çıxış eləməyə 
çalışsa da, beytlərin açılışında ədəbiyyat cəhətindən çox dil 
cəhətinə yönəlmə yazıları bir qədər mürəkkəbləşdirir, bəzən beytin 
alt mənası kənarda qalır, sadəcə, şeirin nəsrə çevrilməsi ilə iş 
bitmiş olur. Bu da ondan irəli gəlir ki, Samət Əlizadə Füzuli 
şeirindəki dini motivləri kölgədə qoymuş, onu maraqlandıran dil 
tarixinin problemləri istiqamətində hərəkət edərək, şairin poetik di-
lindən danışmağı və şərhləri də bu cəhətdən əsaslandırmağı üstün 
tutmuşdur. Kitaba yazdığı "Ön söz"də də müəllifin bu 
düşüncəsinin şahidi oluruq: "Füzulinin bir çox beytləri Quran 
ayələri, peyğəmbərin hədisləri və klassik şeirdə geniş yayılmış 
sufilik anlayışlarının köməyilə izah edilə bilər. Lakin bu, şeirin hər 
beytinə dini-mistik don geyindirməyə, yaxud hər sözündə sufizm 
mətləbi axtarmağa əsas vermir. Tarixən belə təşəbbüslər az 
olmayıb; bu "həvəs"də olanlar və bu cür şərh üsulunda ifrata 
varanlar indi də var. Əlbəttə, Füzulini müxtəlif yozumda dərk və 
izah etmək mümkündür; bu, təəccüblü deyil, şairin özü demişkən: 
"Hər kimin aləmdə miqdarıncadır təbində meyl..." Bununla belə, 
Füzuli sözündən doğan məntiqi, real həyat eşqini sağa-sola 
çəkməyə ehtiyac yoxdur. Füzulini köklü şəkildə qavraya 
bilməməkdən naəlac qalıb, subyektiv və "məqsədəuyğun" yozmaq 
başqa, onun sözünə-fikrinə sadiq qalıb, fərdin dil üslubunun və 
yaradıcılığının əsas meylləri və motivləri vasitəsilə elmi şərh 
etmək bambaşqadır! Füzulini din şairi saymaq, sənətindəki 
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əzəməti, dərin bədii təsiri ancaq "mübhəm" və "zərif" dini-
mövhumi anlayışlarla görmək onu başa düşməməyə bərabərdir". 
Burada Samət müəllimin fikrinin bir hissəsi ilə razılaşırıq, o biri 
hissəsi ilə razılaşmağı qeyri-mümkün sayırıq. Eləcə də Füzulini 
təkcə dini cəhətdən şərh etmək istəyənlərə də eyni münasibətdəyik. 
Bizcə, müəllifin "Füzulini müxtəlif yozumda dərk və izah etmək 
mümkündü, bu, təəccüblü deyil",–fikri daha düzgündür. Bəlkə, 
hələ Füzulinin böyüklüyü də ondadır ki, beş yüz ildir, onun əsərləri 
şərh edilir, amma həmişə də şərhçilər bir-birinə qarşı çıxırlar. Mən elə 
zəmanəmizdə yaşayan müasirlərimin Füzuli haqqındakı fikirlərinə 
diqqət edəndə bu müxtəlif dərk və izahı görürəm və mənə elə gəlir ki, 
dini yaxşı bilən Füzulini bir istiqamətdə şərh edir, dili yaxşı bilən 
başqa istiqamətdə, fəlsəfəni bilən fəlsəfi fikirləri ortaya qoyur, 
müxtəlif elm adamları elmi cəhətlərə diqqət yetirir. Belə çıxır ki, 
Füzulini elə hər cəhətdən şərh eləmək lazımdır və düzgündür. 

Keçmişdə Füzulidən elə alimlər danışırdılar ki, onlar ərəb ölkə-
lərində iyirmi beş il təhsil alırdılar. Məncə, Füzulini hərtərəfli, 
dolğun, dəqiq şərh eləməyin qeyri-mümkünlüyünü anlayırıq. O 
zaman, gəlin hər tədqiqatçı-alimin Füzuli ilə bağlı şərhlərinə məhz 
onun savadı, biliyi, dünyagörüşü çərçivəsindən baxaq və elə bu də-
rəcədən də qiymətləndirək. Bu mənada, Samət Əlizadənin Füzuli 
şərhləri də məhz dilçilik baxımından tədqiq olunmalı və qiymət-
ləndirilməlidir. 

Samət müəllim dahi şairin poetik dilini layiqincə qiymətləndirir, 
ilmə-ilmə toxuyaraq açır. O yazır: "Füzulini Azərbaycan ədəbi dili 
tarixində klassik şeir üslubunda yazan yeganə şair hesab etmək olar 
ki, ana dilinin leksik-qrammatik və üslubi sistemindəki xəlqi 
istiqaməti, daxili qanunauyğunluqlarla sabitləşən cəhətləri əsas götü-
rüb, yaradıcılığı boyu mühafizə və inkişaf etdirmiş, ədəbi-bədii dil 
sahəsindəki məramını axıradək əməli olaraq həyata keçirmişdir". 

Samət Əlizadənin Füzuli dünyası təkcə "Şah beytlər"lə məh-
dudlaşmır. Bu, bəlkə də ömrünün qırx ilə yaxın dövrünü Füzuliyə 
həsr etmiş alimin Füzuliyə olan məhəbbətindən doğan həvəsdir. 
Samət müəllimin Füzuli ilə bağlı əsas tədqiqatları onun mətnşü-
naslıq sahəsində gərgin zəhmət bahasına əldə etdiyi müvəffəqiy-
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yətlərdir. "Məhəmməd Füzulinin bir qitəsi haqqında", Füzuli dil və 
sənət haqqında", "Elm hərfdən başlanır", "Füzulinin türkcə diva-
nının son İran nəşri haqqında", "Füzuli əsərlərinin nəşrlərindəki 
tekstoloji nöqsanlar haqqında" və s. məqalələrinin hər biri Azər-
baycan mətnşünaslığında bir sıra tapıntıların ünvanıdır. 

Nə zamansa "Ədəbiyyat qəzeti"ndə Samət Əlizadənin bir məqa-
ləsini oxumuşdum. Diqqəti çəkən adı var idi: "Elm hərfdən baş-
lanır". Sonralar ustadımın 65 illik yubileyinə nəşr etdirdiyim 
məqalələr toplusunun adını da elə belə qoydum. Samət müəllim bu 
məqaləsində Füzuli əsərlərinin nəşrindən danışarkən, elə xırda 
xətalara, səhvlərə diqqət yetirmişdir ki, bunun üçün tədqiqatçıda 
zərgər gözü gərəkdir. Bir hərfin böyük bir məna təhrifinə səbəb 
olması, hətta bir durğu işarəsinin tamam başqa bir məna yaratması, 
bəzən hətta təzad əmələ gətirməsi hallarını dəqiq izləyən müəllif 
üçün, doğrudan da, elm hərfdən başlanırmış. Məqalənin ilk abza-
sında diqqəti bu məqama yönəldən alim yazır: "Bədii və əqli 
düşüncənin tarixi hərfdən, "hərf yaradıcılığından" başlanır. Ərəbcə 
"hərf təkcə danışıq səsinin yazıdakı işarəsi mənasında deyil, ümu-
miyyətlə, nitq, söz, şəkilçi və bir çox başqa qrammatik anlayışları 
ehtiva və ifadə edən sözdür. Məsələn, Vidadi yazır: "Məgər bunda 
ğəm hərfini qanan yox?" (Yəni, məgər burada "ğəm" sözünü qanan 
yoxdur?). Dil və mədəniyyət qayğıları başından aşan Füzuli isə 
Quran ayəsinə isnadən aləmin "kafü nun"dan yarandığını 
xatırlatmaqla yanaşı, "pis yazan katibin əli qələm olsun" və ya 
"Əskik olsun aradan naqis yazan divanımı!" – fikrini söylərkən hər 
bir hərf üzərində necə əsdiyini büruzə vermişdir. Yəqin ki, dahi 
şair güman etməzdi ki, yüzilliklər keçəcək, onun əsərlərinin tərtib-
transkripsiyasında və nəşrində yüzlərcə hərf səhvlərinə saysız 
durğu işarəsi səhvləri də əlavə olunacaqdır". Samət müəllimin bu 
narahatlığı əbəs deyildir. Onsuz da bu günün alimləri Füzulini 
düzgün oxumağa çətinlik cəkirlər, əgər səhvlər, xətalar da nəzərə 
alınsa, nə qədər məna təhriflərinin meydana çıxması anlaşılır. 
Məqalədə Samət müəllimin verdiyi sitatlar və bu nümunələrdəki 
səhvlərin yaratdığı təhriflər, anlaşılmazlıqlar, doğrudan da, adamı 
düşündürür. Samət müəllim Füzuli ilə bağlı yazılarının bəlkə 
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hamısında diqqəti bu məsələyə yönəltməyi özünə borc bilir. Hər 
dəfə təkrar-təkrar Füzuli sözünün müqəddəsliyini, aliliyini qeyd 
edir və onunla layiqincə davranmağı tövsiyə edir. Bəlkə də, Samət 
Əlizadə yaradıcılığında yeganə təkrar elə budur!.. 

Məqalədə alim çox doğru olaraq bir səhvə etirazını bildirir. 
Bilindiyi kimi, klassik şeirdə hecaların sayı bərabər olmur. Və 
bəhri doldurmaq üçün tələffüzdə sözlərdə «i» hərfinin artırılması 
lazım gəlir. Ancaq bu, tələffüzdə lazım gəlir. Bəzi mətnşünaslar, 
tədqiqatçılar isə yazıda da bunu artırırlar və nəticədə tamam başqa 
məna verən söz əmələ gəlir. XX əsrdə yaşayıb-yaradan şairlərin 
avtoqraflarında belə hallara rast gəlinir. Dövrə görə şairlər özləri 
bəhri doldurmaq üçün sözlərdə «i» hərfini artırmışlar. Amma bu, 
heç də o demək deyildir ki, orta əsrlərdə yazılmış, lap elə XIX 
əsrdə yazılmış hər hansı əlyazmanı transliterasiya edərkən, xüsu-
sən də Füzuli kimi bir şairin əsərlərindən söhbət gedirsə, belə bir 
səhvi etmək olar. Samət müəllim burada həmin səhvə iradını 
bildirir və bunu sitat gətirdiyi «bəladan qeyr ki, ğəm dəfinə bir 
cami yetər» misrasında «i» saitinin «cam» sözünü «cami» kimi 
yazmağın səhvə səbəb olduğunu göstərir və yazır ki, fars dilində 
«i» «bir sözünü bildirdiyi üçün, burada «cami» «bir cam» 
mənasını verir ki, bu da anlaşılmazdır. 

Mətnşünas alim burada mürəkkəb sözlərin səhv yazılmasından, 
ayrı yazılmalı sözlərin bəzən bitişik yazılmasından da gileylənir və 
fikrini sitatlarla əsaslandırır. Burada müəllif vacib bir məsələyə də 
toxunur, apostroflu sözlərlə apostrofsuz sözlərin oxşarlığı və 
onlardan birinin digəri yerində işlədilməsinin törətdiyi səhvlər 
haqqında danışır. Məsələn, "sürət" sözü ilə "surət" sözünün qarşı-
laşdırılmasından xeyli xəta əmələ gəldiyini bildirən müəllif bu 
mətbəə xətalarını tənqid edir. Eləcə də "şəmi-rüx" ifadəsinin 
"şami-rüx" kimi verilməsini və bir sıra bu kimi sözlərin səhv 
yazıldığını göstərən alim Füzuli əsərlərində bu söz və ifadələrin 
daha çox işlənildiyini də diqqətə çatdırır. Mən bu yazını yazarkən, 
Samət müəllimin bu narahatçılığının ona verdiyi əzabları 
düşünərkən müasir əlifbamızdan apostrofun tamam çıxarılmasının, 
klassik əsərlərin bugünkü nəşrində yaradacağı xətaları bir an göz 
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önünə gətirirəm və ağrılı da olsa, ustadımın bu gün həyatda olma-
dığına sevinmək istəyirəm, öz günümüzə isə ağlamaya bilmirəm. 
Bir şeyi dərk eləməkdə acizəm ki, bu apostrof kimə neyləmişdi?!... 

Samət Əlizadənin Füzuli ilə bağlı yazılarından biri də iki məqa-
lə kimi çap etdirdiyi "Füzuli dil və sənət haqqında" adlı məqalə-
sidir. Müəllif birinci məqaləsini belə başlayır: "XVI əsrdə ana dilinə, 
ümumiyyətlə, dilə nəzəri münasibətin məzmun və səviyyəsi əsas 
etibarilə Füzulinin elmi dünyagörüşünü təmsil edir. Füzulinin dilə 
həsr olunmuş elmi əsəri yoxdur. Lakin onun şeirlərindəki ayrı-ayrı 
qeydlər, öz orijinal və tərcümə əsərlərinə yazdığı müqəddimələrin-
dəki bir sıra fikirlər elmi-nəzəri səciyyə daşıyır, həmin fikirlərin 
bəzisi bu gün də əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Dövrünün qabaqcıl 
ziyalısı, dərin bilikli filoloqu olan Füzuli ana dilində yazıb-yaratmaga 
hədsiz dərəcədə şüurlu və zəruri iş kimi baxmışdır. Ana dilində 
yazmaq şair üçün ideal, həyat və mübarizə qayəsi olmuşdur”. Müəllif 
bu məqalədə Füzulinin əsərlərindən sitatlar verir və şairin dil və sənət 
haqqındakı fikirlərini oxuculara açıqlayarkən həm bədii, ədəbi cəhətə, 
həm də dilin qanunauyğunluqlarına isnad edir. Burada şairin sözə 
verdiyi qiymət, insan nitqinin mahiyyətinə varıb, onun səciyyəsini 
izah etməkdə qədim dövrün mütəfəkkirlərilə eyni mövqedən çıxış 
etməsi, öz elmi fikirlərini təsadüfən deyil, şüurlu şəkildə, məhz ana 
dilinin qorunması, inkişaf etdirilməsi naminə şeirə gətirməsi və s. 
məsələlər Samət Əlizadəni düşündürmüş, müəllif Füzulinin fədakar-
lığını dərk eləmiş və bunu öz əsərlərindən gətirdiyi nümunələrlə isbat 
etməyə çalışmışdır. 

"Məhəmməd Füzulinin bir qitəsi haqqında" adlı məqalə də öz 
tutumu etibarilə diqqəti çəkir. Burada şairin altı misralıq məşhur 
qitəsindən danışılır. Müəllif bu qitə haqqında bir sıra alimlərin, 
tədqiqatçıların fikirlərini xatırladır. Hər alimin fikrinə öz 
münasibətini bildirir. Həmid Araslı, Mirzağa Quluzadə, Firudin 
bəy Köçərli, Mir Cəlal, Hadi Mirzəzadə, Əkrəm Cəfər, Bəkir 
Çobanzadə, Əzəl Dəmirçizadə kimi görkəmli alimlərin bu qitəyə 
verdikləri şərh və qitənin dili haqqında dedikləri fikirlərin heç biri 
Samət Əlizadənin nəzərindən qaçmamış, alimlərin yazılarından 
sitat gətirdiyi fikirlərə bəzən istinad edən, bəzən də iradını bildirən 
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alim həqiqəti aşkara çıxarmağa çalışmışdır. Tədqiqatçı-alim bu 
məqaləsində bəzən bir sözün üstündə zərgər dəqiqliyi ilə 
dayanmış, bir neçə alimin bu sözü necə işlətdiyini qeyd edərək, 
nəhayət, öz fikrini söyləmişdir. Samət Əlizadənin hərfdən başlanan 
elmin yolunda ehtiyatla addımlaması, hər hərfin öz yükünü dəqiq 
təyin etməsi, adi durğu işarəsinə belə həssaslıqla yanaşması, onun 
ancaq və ancaq özünəməxsus səciyyə ilə hərəkət etməsi, heç kimə 
bənzəməməsi diqqəti çəkir. Az qala bir kitab yazacaq qədər düşün-
müş, fikirlərini çözələmiş, cilalamış, gah açıb, gah yığmış, nəhayət, 
tədqiqatçı idealına, alim məsləkinə sadiq bir müəllif kimi ortaya 
sözün əsl mənasında əsər qoymuşdur. Müəllif bütün müqayisələrdən 
sonra şairin qitəsi haqqındakı yazını belə bitirir: "Füzuli qitəsinin 
ideya-məzmununu daha geniş açmaq olar. Həmin qitə haqqında 
tədqiqatçılarımızın verdiyi təhlillə kifayətlənib, misraların müstəqim 
məzmununu, düzgün hesab etdiyimiz mətn variantına görə, nəsrlə 
ifadə etməyi məqsədəuyğun sayırıq: "Fars dilində ona görə nəzm 
əsərləri çoxdur ki, türk (Azərbaycan) dilində əruz vəzni ilə şeir 
yazmaq çətin olur. Türk dili əruz vəznli şeirə çevrilsə, bu vəzn 
daxilində türkcə sözlərin çoxu rabitəsiz, "nahəmvar" olar. Məndə 
bacarıq olsa, bu çətinliyi asan eləyərəm; bu, nobaharın gəlməsi 
təsirini oyadar, - tikandan gül yarpağı bitirər..." 

"Füzulinin türkcə divanının son Iran nəşri haqqında" adlı məqa-
ləsində də müəllifin eyni narahatlığının şahidi oluruq: "Füzuli 
"Divan"ının Bakı və Tehran çaplarında bir sıra leksik və 
qrammatik fərqlər müşahidə olunmaqdadır. Eyni misra və ya beyt 
variantlaşmasını təmin edən fərqli sözləri iki qrupa bölmək olar:  
1. Füzuli qələmindən çıxan mətnə yapışıqlı, uyarlı görünənlər.  
2. Şairin fərdi dil üslubu ilə uyuşmayan, bədii effekti azaldan və ya 
məna anlaşılmazlığı yaradanlar", - deyən alim nəşrlərdəki nöqsan-
lara bütöv baxa bilmiş, nümunələrlə öz fikirlərini əsaslandırmışdır. 

Samət Əlizadənin Füzuli dünyasına bütöv nəzər salanda, 
tədqiqatçı-alimin təkcə bilik səviyyəsini deyil, eyni zamanda şairə 
məhəbbətini, bütünlükdə mənəvi aləmini gördük. Amma bütün 
gördüklərimizi bir məqaləyə sığışdıra bilmədik.  
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ÔÖÇÓËÈÍÈÍ ÒÈÁÁÈ-ÁÈÎËÎJÈ ÝÞÐÖØËßÐÈ 
 
Äöíéà ÿäÿáèééàòû òàðèõèíÿ éåíè ïîåçèéà ýÿòèðìèø Ôöçóëèíè – øàèð 

Ôöçóëèíè äöíéàíûí áèð ÷îõ þëêÿëÿðèíäÿ òàíûéûð, ñåâÿ-ñåâÿ 
îõóéóðëàð. Ýþðêÿìëè àëèìëÿðèìèç, ÿäÿáèééàòøöíàñëàðûìûç Ôöçóëè 
øåиðèíèí èíъÿëèêëÿðèíè à÷ûá, îíó áÿøÿðèééÿòÿ ÷àòäûðìàã ñàùÿñèíäÿ 
ìöÿééÿí òÿäãèãàò èøëÿðè àïàðìûøëàð. Ëàêèí Ôöçóëè øåиðè î ãÿäÿð 
çÿíýèí, î ãÿäÿð äÿðèíäèð êè, áó èøëÿð äÿðéàäà äàìëàéà áÿíçÿéèð. 
Áóíóíëà áåëÿ äöíéà õàëãëàðû øàèð Ôöçóëèíè òàíûéûðëàð. 

Ëàêèí äöíéà ìÿäÿíèééÿòè òàðèõèíÿ àëèì êèìè äàõèë îëàí Ôöçóëèíè 
ùÿëÿ þçöìöç äÿ éàõøû òàíûìûðûã. Áèð ÷îõ àëèìëÿð Ôöçóëèéÿ àèä 
òÿäãèãàò èøëÿðèíäÿ îíóí åëìè ôèêèðëÿðèíäÿí ñèòàòëàð ýÿòèðèð, àðà-ñûðà 
ôèêèðëÿð ñþéëÿéèðëÿð. ×îõ óçàüà ýåòñÿê, Ôöçóëèíèí èъòèìàè åëìè 
ôèêèðëÿðèíè à÷à áèëèðëÿð. Ëàêèí Ôöçóëèíèí ÿñÿðëÿðèíäÿ òÿêъÿ ÿäÿáèé-
éàòøöíàñëûüà, òàðèõÿ, ôÿëñÿôÿéÿ, äèíÿ àèä ôèêèðëÿðè ãåéä åòìÿêëÿ, 
àëèì Ôöçóëèíèí ïîðòðåòèíè éàðàòìàã îëìàç. 

Øàèð Ôöçóëè âÿçíè, ãàôèéÿíè, áÿéàíû âÿ ñ. åëìëÿðè íåúÿ áèëèð-
äèñÿ, àëèì Ôöçóëè äÿ òàðèõè, ôÿëñÿôÿíè, ìÿíòèãè, ôèãùè, ïñèõî-
ëîýèéàíû, ïåäàãîýèêàíû, áèîëîýèéàíû, òÿáàáÿòè, ìóñèãèíè, ðèéà-
çèééàòû, àñòðîíîìèéàíû î ñÿâèééÿäÿ áèëèðäè. 

Íÿñð ÿñÿðëÿðè è÷ÿðèñèíäÿ "Ñÿùùÿò âÿ ìÿðÿç" òèááè-áèîëîæè åëìè 
ôèêèðëÿð áàõûìûíäàí äàùà ÷îõ äèããÿòè úÿëá åäèð. 

Ôöçóëè "Òîùèä" èíàìûéëà Àëëàùûí òÿðèôèíè âåðèá, îíà ùÿäñèç 
øöêðöíö áèëäèðÿíäÿí ñîíðà áåëÿ íÿãë åäèð: «Ðóù àäëû áèð çàòûòÿ-
ìèç âàð èäè. Î ÷îõ ôÿçèëÿò ñàùèáè èäè. Cÿáÿðóò àëÿìèíäÿ äîüóë-
ìóøäó. Ëàùóò ôÿçàñûíäà ñàêèí èäè. Áèð ýöí áàøûíà ñÿôÿð ùàâàñû 
äöøäö. Íàñóò àëÿìèíÿ ãÿäÿì áàñäû. (Áóðàäà) Áÿäÿí àäëû áèð 
ìÿìëÿêÿòÿ ðàñò ýÿëäè. (Áó ìÿìëÿêÿò) éåääè þëêÿäÿí èáàðÿò éåä-
äè ÿíäàìëû áèð ìöëê èäè». 

Èñòÿð ãÿäèì òÿáàáÿòäÿ, èñòÿðñÿ äÿ ìöàñèð àíàòîìèéà åëìèíäÿ 
èíñàí áÿäÿíè éåääè ùèññÿéÿ áþëöíöð: áàø, ñàü éóõàðû ÿòðàô, ñîë 
éóõàðû ÿòðàô, äþø áîøëóüó, ãàðûí áîøëóüó, ñàü àøàüû ÿòðàô âÿ ñîë 
àøàüû ÿòðàô. Áó àíàòîìèéàíûí èáòèäàñûäûð, î ãÿäÿð äÿ ìàðàã 
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äîüóðìàéà áèëÿð. Ëàêèí ñîíðàêû ìÿðùÿëÿäÿ Ôöçóëè àðòûã äÿðèíÿ 
ýåäèð. Ìÿðêÿçè ñèíèð ñèñòåìèíèí, ùÿçì ñèñòåìèíèí àíàòîìèéà âÿ 
ôèçèîëîýèéàñûíû âåðèð. 

Ðóù Ìèçàúëà åâëÿíèð, Ñÿùùÿò àäëû þâëàäëàðû îëóð. Ñîíðà Ðóù 
Áÿäÿí þëêÿñèíè ýÿçìÿéÿ áàøëàéûð. Áèðèíúè éîëó Äèìàü ãÿëÿñèíÿ, 
éÿíè áåéíÿ äöøöð. Áóðàäà åéáñèç áèð éåð ýþðöð. Áó éåðèí îí 
ìÿùÿëëÿñèíäÿ îí ìóçäóðëà òàíûø îëóð. 

"Áèðèícè – ñèôÿòëÿðè íÿùé åäÿí Ñàìèÿ (åøèòìÿ). Áó (ùèññ) ñþç 
âÿ ñÿñëÿðè åøèòìÿéÿ ìÿìóð èäè." – Áó ìóçäóð ñÿêêèçèíúè áåéèí 
ñèíèðè îëàí äÿùëèç-èëáèç ñèíèðèäèð. Áóíà åøèòìÿ ñèíèðè äÿ äåéèëèð. 
Îíóí îëäóüó ìÿùÿëëÿ èñÿ áåéèíúèéèí àøàüû àéàãúûüûíûí àðõà âÿ 
áàéûð òÿðÿôèíäÿ, åøèòìÿ ãàáàðúûüûíäàäûð. 

"Èêèícèñè – ïàðëàã ðóùëó Áàñèðÿ (ýþðìÿ). Î, øÿêèëëÿðè âÿ ðÿíý-
ëÿðè àéûðìàüà âÿêèë èäè". – Èêèícè ìóçäóð èêèíúè áåéèí ñèíèðè îëàí 
ýþðìÿ ñèíèðèäèð. Àðà áåéíèí àðõà ùèññÿñèíäÿ ýþðìÿ ãîâóãcóãëàðû, 
ýþðìÿ ãàáàðëàðû, éåðëÿøèð. Ýþðìÿ ñèíèðè ýþðìÿ ãîâóãúóüó ñàüûí-
äàí èíêèøàô åäèð. 

"Ö÷öícöñö – ÿòèðëÿðè ñåâÿí Øàììÿ (èéáèëìÿ ùèññè) èäè, èéëÿðè 
äÿðê åòìÿê îíà ìÿõñóñ èäè. – Ö÷öícö ìóçäóð áèðèíúè áåéèí ñèíè-
ðè îëàí ãîõó ñèíèðèäèð. Óc áåéèíäÿ ãîõó áåéíè éåðëÿøèð. Îíäàí 
ãîõó ñîüàíàüû èíêèøàô åäèð. Ñîüàíàã ãîõó éîëóíà, î èñÿ ãîõó 
ö÷áóúàüûíà êå÷èð. Ãîõó ñèíèðè ãîõó ñîüàíàüûíäàí èíêèøàô åäèð. 

"Äþðäöíúöñö – çþâãïÿðÿñò Çàèãÿ (äàäáèëìÿ ùèññè) èäè. Îíäà 
ùÿð áèð äàäû áèëìÿê ö÷öí äÿðê åòìÿê ãàáèëèééÿòè âàðäû". – Äþð-
äöíúö ìóçäóð äîããóçóíúó áåéèí ñèíèðè îëàí äèë-óäëàã ñèíèðèäèð. 
Óçóíñîâ áåéèíäÿ ýèúýàù ñöìöéöíöí äàøëûã ùèññÿñèíäÿ éåðëÿøèð. 

"Áåøèíúèñè – éàõøû àäëû Ëàìèñÿ (ñöðòöíìÿ ùèññè) èäè. Î, úèñèì-
ëÿðèí êåéôèééÿòèíè äÿðê åäèðäè". – Áåøèíúè ìóçäóð äÿðè àíàëèçàòî-
ðóäóð. Óú áåéèíäÿ áþéöê áåéèí éàðûìêöðÿëÿðèíèí òÿïÿ ïàéûíäà 
ìÿðêÿçàðõàñû ãûðûøûãäà éåðëÿøèð. 

"Àëòûíúûñû – ùèññè-ìöøòÿðÿê èäè. (Ýþçëÿ ýþðöëÿ áèëÿúÿê) øåéëÿ-
ðèí èëê ñóðÿòëÿðè îíà çàùèð îëóðäó, î äà õÿéàëûí íÿçÿðèíÿ éåòè-
ðèðäè". – Àëòûíúû ìóçäóð âåýåòàòèâ ñèíèð ñèñòåìèíèí ìÿðêÿçè îëàí 
ùèïîòàëàìóñóí äàë íöâÿëÿðèíäÿí ÷ûõàí ñèíèðëÿðäèð. 

"Éåääèíúèñè – Õÿéàë èäè. Áó, ùèññè-ìöøòÿðÿêèí ãÿáóë åòäèêëÿðè-
íè ìöùàôèçÿ åòìÿê ö÷öí ãàâðàéûðäû". – Áó ïðîñåñ ùèïîòàëàìóñóí 
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þí øþáÿñèíäÿ ýåäèð. 
"Ñÿêêèçèíúèñè – Ìöòÿñÿððèôÿ (ùèññè) èäè. Áó, ùèññè-ìöøòÿðÿêèí 

Õÿéàëà òàïøûðäûãëàðûíû ìöìêöí âÿ éà ìàùàë îëäóüóíó ìöÿééÿí-
ëÿøäèðìÿêäÿ øöáùÿéÿ éîë âåðìèðäè". – Áó äà ùèïîòàëàìóñóí þí 
øþáÿñèíäÿ îëóð. 

"Äîããóçóíúó – Âàùèìÿ èäè. Áó, ìÿíôÿÿò âÿ çÿðÿðè àéûðûð, 
çèääèééÿò âÿ óéóøìàíûí àðàñûíäàêû ôÿðã âÿ òÿôàâöòö òÿéèí åäèð-
äè". – Âàùèìÿ, ãîðõó, êÿäÿð ùèññè óú áåéèíèí áþéöê éàðûìêöðÿ-
ëÿðèíèí àëûí ïàéûíäà íÿãë îëóíóð. 

"Îíóíúóñó – ùàôèçÿ èäè. Áó äà âàùèìÿíèí äÿðê åòäèêëÿðèíè 
àéûðûð âÿ ùèôç õÿçèíÿñèíÿ àòûðäû". – Ùàôèçÿ àëûí ïàéûíûí ìåäèàë 
øþáÿñèíäÿ ìÿðêÿçëÿøèð. 

Ðóù áåéíè ýÿçäèêäÿí ñîíðà Úèéÿð þëêÿñèíÿ êå÷èð âÿ áóðàäà 
ñÿêêèç âÿçèôÿäÿ ñÿêêèç íÿôÿðëÿ ðàñòëàøûð. Ôöçóëè "úèéÿð þëêÿñè" - 
äåéÿíäÿ áöòöíëöêäÿ ùÿçì ñèñòåìèíè ýþòöðöð. 

"Áèðèíúèñè – Ãàçèéÿ (ãèäàëàíäûðûúû) ãèäàíû ùàìûéà éåòèðèð, ùÿð 
áèð øÿõñ îíäàí òÿùëèëÿ ýåäÿíëÿðèí ÿâÿçèíè àëûð". – Éåéèëÿí ãèäà 
àüûç áîøëóüóíäà, ìÿäÿäÿ õûðäàëàíûð, ôåðìåíòëÿðèí, øèðÿëÿðèí òÿñè-
ðèíäÿí ïàð÷àëàíûð. Íàçèê áàüûðñàüûí áèðèíúè ùèññÿñè îëàí îíèêè-
áàðìàã áàüûðñàãäà ìÿäÿàëòû âÿçèí øèðÿñè âÿ þäöí òÿñèðèíäÿí 
äÿéèøèêëèéÿ óüðàéàíäàí ñîíðà î áèðè ùèññÿéÿ êå÷èð. Íàçèê áàüûðñà-
üûí äèâàðûíäàêû õîâëàðäàí ãàíà ñîâðóëóð âÿ áöòöí öçâ âÿ òî-
õóìàëàð îíäàí ãèäàëàíûð. 

"Èêèíúèñè – Íàìèéÿ (íÿøâö íöìà âåðÿí). Áó, ìöëêöí (áÿäÿí 
þëêÿñèíèí) èìàðÿòèíè àðòûðûð âÿ òÿáèÿò þç ñóðÿòèíè êÿìàëÿ éåòèð-
ìÿêäÿ îíà åòèìàä åäèð." – Áóðàäà òîõóìà ñèñòåìè íÿçÿðäÿ òóòó-
ëóð. Òþðÿäèúè òîõóìàíûí ùöúåéðÿëÿðè äàèì àðòûð, ÷îõàëûð âÿ 
òÿáèÿòäÿ îëàí áöòöí úàíëûëàð áóíóíëà èíêèøàô òàïûðëàð. 

"Ö÷öíúöñö – Ìöâÿëëèäÿäèð; áÿäÿí ìöëêöíöí ìàääÿëÿðèíè (î) 
ùàçûðëàìûø âÿ èëê ìÿðùÿëÿäÿ áÿäÿí ìöëêöíö î òÿìèð åòìèøäèð". – 
Ãàðà úèéÿðäÿ ãûðìûçû ãàí êöðÿúèêëÿðè îëàí åðèòðîñèòëÿð ùàñèë îëóð. 
Ùÿëÿ ãÿäèì òÿáàáÿòäÿ áó ìÿëóì èäè. Åðèòðîñèòëÿð òÿêúÿ ãàðà 
úèéÿðäÿ äåéèë, ÿí ÷îõ ñöìöê èëèéèíäÿ éàðàíûð. "Èëê ìÿðùÿëÿäÿ 
áÿäÿí ìöëêöíö î òÿìèð åòìèøäèð" ôèêðè äàùà ìàðàãëûäûð. Áåëÿ êè, 
ìöàñèð òÿáàáÿò äÿ áó ôèêðè ìöäàôèÿ åäèð êè, àíà áÿòíèíäÿ äþëäÿ 
ãàíéàðàíìà ãàðà úèéÿðäÿ ýåäèð. Èíñàíûí àíàòîìèéà âÿ ôèçèîëîýè-
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éàñûíû íÿ äÿðÿúÿäÿ áèëìÿê ëàçûìäûð êè, áó õûðäàëûãëàðû íÿçÿðäÿí 
ãà÷ûðìàéàñàí. Äîüðóäàí äà, Ôöçóëè áèîëîýèéàíû ýþçÿë áèëèðìèø. 

"Äþðäöíúöñö–Ìöñÿââèðÿäèð: áó, áÿäÿí ìöëêöíöí íÿãøÿñèíè 
÷ÿêìèø, ùÿð áèð êþíöë à÷àí øÿêèë âÿ ñóðÿò îíäàí çàùèð îëóð".–Áó, 
îðãàíèçìèí ïèãìåíò ñèñòåìèäèð. Ïèãìåíòëÿðäÿí áèëèðóáèí, õîëåñòå-
ðèí, ñòåðêîáèëèí, áèëèâåðäèí, ùåìîãëîáèí âÿ ñ. ýþñòÿðìÿê îëàð. Áó 
ïèãìåíòëÿð äÿ ãàðà úèéÿð âÿ þä éîëëàðûíäà ùàñèë îëóð. 

"Áåøèíúèñè – Úàçèáÿäèð. Áÿäÿí ìöëêöíÿ ëàçûì îëàí øåéëÿðèí 
ùàçûðëàíìàñûíû òÿáèÿò îíà òàïøûðûð". – Áóðàäà ùÿçç ñèñòåìèíèí 
áàøëàíüûúû îëàí àüûç áîøëóüó íÿçÿðäÿ òóòóëóð. 

"Àëòûíúûñû – Ìàñèêÿäèð. Î, úàçèáÿíèí ùàçûðëàäûüûíû ïó÷ îëìàüà 
ãîéìóð (ñàõëàéûð)". – Ãèäà àüûçäàí éåìÿê áîðóñó âàñèòÿñèëÿ ìÿ-
äÿéÿ êå÷èð âÿ áóðàäà ñàõëàíûëûð. Ìÿäÿíèí ñåëèê ãèøàñûíûí áèðùö-
úåéðÿëè âÿçëÿðè õëîðèä òóðøóñó, ïåïñèí âÿ òðèïñèí ôåðìåíòëÿðè èôðàç 
åäèð. Áóíëàðûí ñàéÿñèíäÿ ãèäà äÿéèøèëèð, ëàçûìè øÿêëÿ äöøöð. 

"Éåääèíúèñè – Ùàçèìÿäèð, ìàñèêÿíèí ÿëÿ êå÷èðäèêëÿðèíè áèøèð-
ìÿéÿ òÿëÿñèð". – Áó, íàçèê áàüûðñàüûí áèðèíúè ùèññÿñè îëàí îíèêè-
áàðìàã áàüûðñàãäûð. Áóðà ùÿì ìÿäÿàëòû âÿçèí ùîðìîíó, ùÿì äÿ 
ãàðà úèéÿðäÿ ùàñèë îëàí þä àõûð. Áóðàäà ÷ÿòèí ùÿçì îëóíàí ìàä-
äÿëÿð áåëÿ ïàð÷àëàíûð. Àüûç áîøëóüóíäà êàðáîùèäðàòëàðûí, ìÿäÿäÿ 
çöëàëëàðûí ïàð÷àëàíìàñû áàøëàìûøäûñà, àðòûã áóðàäà îíëàðûí ùÿçìè 
áàøà ÷àòûð âÿ éàüëàðûí ùÿçìè áàøëàéûð. Áóðàäà àìèëàçà, ìàëòîçà, 
ñàõàðîçà ôåðìåíòëÿðè ìöùöì ðîë îéíàéûð. Éàüëàð èñÿ ëèïàçàíûí âÿ 
õîëåñòåðàçàíûí òÿñèðèíÿ ìÿðóç ãàëûð. Ãèäà íàçèê áàüûðñàüûí 
õîâëàðûíäàí ãàíà ñîâðóëóð. 

"Ñÿêêèçèíúè – Äàôèÿäèð, áÿäÿíÿ éåòèøÿí ñàô ìàääÿëÿðèí ãàëûüû 
(ïó÷àëû) áóíóí âàñèòÿñèëÿ ðÿää îëóíóð". – Ëàçûìè ìàääÿëÿð ãàíà 
ñîâðóëäóãäàí ñîíðà ìþùòÿâèééàò éîüóí áàüûðñàãëàðà êå÷èð. 
Áóðàäà ñó òàìàì ñîâðóëóð (÷öðöìÿ ïðîñåñëÿðè ýåäèð) âÿ ãàëûã 
äöç áàüûðñàã âàñèòÿñø èëÿ õàðèú îëóð. 

Ôöçóëè ÿñÿðäÿ äþðä öíñöðöí éåðèíè âÿ ÿëàìÿòëÿðèíè äÿ äöçýöí 
ãåéä åäèð. "Öðÿéèí ÿòðàôûíäà îíëàðûí ùÿð áèðèíÿ áèð ìÿíçèë âÿ 
ìÿñêÿí ìöÿééÿí îëóíäó. Áó ìÿñêÿí äÿ îíëàðûí ðÿíýè âÿ ãî-
õóñó èëÿ çèíÿòëÿíäè. Ñþâäà äàëàãäà éåðëÿøäè. Ñÿôðà þä êèñÿñèíÿ 
äîüðó éþíÿëäè. Ãàí (ãàðà) úèéÿðäÿ éóðä ñàëäû. Áÿëüÿì àü úè-
éÿðäÿ ãÿðàð òóòäó". 
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Ðóùóí òÿøêèë åòäèéè ìÿúëèñäÿ "Ñþâäà ìèøêèí (ãàðà) ïàëòàð èëÿ 
þçöíö áÿçÿäè. Ãàí ãûçûëýöë ðÿíýëè ýåéèì èëÿ þçöíÿ çèíÿò âåðäè. 
Áÿëüÿì àü ýåéèíìÿéÿ ÷àëûøäû. Ñÿôðà ñàðû ðÿíýëè õàëàò ýåéäè". 

Ôöçóëè îíëàðû äþðä ãàðäàø àäëàíäûðûð âÿ ãåéä åäèð êè, îíëàðûí 
ãàéíàéûá-ãàðûøìàñû ìÿìëÿêÿòèí âàðëûüûíà ñÿáÿá îëìóøäóð, 
îíëàðûí ñÿéè èëÿ ìÿìëÿêÿòäÿ äþðä àðõ àõûð. Áóíëàðûí ñóéó àúû, 
øîð, òóðø, øèðèíäèð âÿ áóíëàðà ìÿõñóñ éöáóñÿò (ãóðóëóã), ðöòóáÿò, 
ùÿðàðÿò âÿ áöðóäÿò (ñîéóãëóã) Ìèçàú àäëû áèð ãûçà ìÿíñóáäóð. 

Òÿáàáÿòèí àòàñû àäëàíäûðûëàí Ùèïïîêðàò áó äþðä öíñöðöí èíñàí 
áÿäÿíèíäÿ îéíàäûüû ðîëó ùÿëÿ åðàäàí ÿââÿë ãåéä åòìèøäèð. Ùèï-
ïîêðàòà ýþðÿ èíñàíûí òåìïåðàìåíòè äÿ ùÿìèí áó öíñöðëÿðèí ÷îõ-
ëóüó èëÿ òÿéèí åäèëèð. Þä ÷îõ îëäóãäà õîëåðèê òåìïåðàìåíò (õîëå–
þä) éàðàíûð. Ìöàñèð òÿáàáÿòäÿ áó òåìïåðàìåíòè ñèíèð ñèñòåìèíèí 
ãöââÿòëè, ìöâàçèíÿòëè òèïèíÿ ìÿíñóá îëàí àäàìëàðà àèä åäèðëÿð 
(úÿëä, çèðÿê). 

Ãàíûí ÷îõëóüóíäà ñàíãâèíèê òåìïåðàìåíò ãåéä îëóíìóøäóð. 
Ìöàñèð òÿáàáÿòäÿ áó, ãöââÿòëè, ìöâàçèíÿòñèç òèïäÿ ãåéä îëóíóð 
(úîøãóí). 

Áÿëüÿìèí ÷îõëóüóíäà ôëåãìàòèê òåìïåðàìåíò, ãöââÿòëè, ìö-
âàçèíÿòëè, ëàêèí ñàêèò òèïäÿ ãåéä îëóíóð. 

Ñþâäàíûí ÷îõëóüóíäà (ãàðà þä – ìåëåéíà õîëå) ìåëàíõîëèê 
òåìïåðàìåíò, çÿèô òèï êèìè ãåéä îëóíóð. 

Èñòÿð Ùèïïîêðàòûí òåìïåðàìåíò ñèñòåìè áàõûìûíäàí, èñòÿðñÿ äÿ 
Ïàâëîâóí ñèíèð ñèñòåìè áàõûìûíäàí ýþòöðñÿê, Ôöçóëèíèí ñèíèð ñèñ-
òåìèíèí àíàòîìèéà âÿ ôèçèîëîýèéàñûíû, ùàáåëÿ èíñàí ïñèõîëî-
ýèéàñûíû äÿðèíäÿí áèëäèéèíè úÿñàðÿòëÿ ñþéëÿéÿ áèëÿðèê. 

Ôöçóëèíèí òèááè ýþðöøëÿðèíè èçëÿäèêäÿ ýþðöðöê êè, ÿñÿðäÿ 
õÿñòÿëèêëÿðèí ñèìïòîìëàðû, ìöàëèúÿñè, ïÿùðèçè äöçýöí âåðèëìèøäèð. 
ßñàñÿí äþðä öíñöðöí ïàòîëîýèéàñû âåðèëèð. Áóíëàðû àéðû-àéðû õÿñ-
òÿëèêëÿð øÿêëèíäÿ ýþòöðìÿê îëàð. Ëàêèí ÿñÿðäÿ áó õÿñòÿëèêëÿð àðà-
ñûíäà àç ìöääÿò âåðèëäèéèíäÿí, áåëÿ äöøöíìÿê îëàð êè, äþðä öíñö-
ðöí äèñôóíêñèéàñû àðäûúûëëûüû áÿäÿíäÿ åéíè áèð õÿñòÿëèéèí ýåäèøèäèð. 
Ïàòîëîæè ïðîñåñëÿð íÿùàéÿòäÿ ýåäèá Áîòêèí õÿñòÿëèéèíÿ ÷ûõûð. Áó, 
âèðóñëó ùåïàòèò äÿ àäëàíûð. Âèðóñëàð ùàâà äàìúû éîëó èëÿ éîëóõóð. 
Ãÿäèì òÿáàáÿòäÿ ùÿëÿ áó êÿøô îëóíìàìûøäû. Ëàêèí î çàìàí 
ÿêñÿð éîëóõóúó õÿñòÿëèêëÿð ìÿëóì èäè. Åëÿúÿ äÿ ñàðûëûã õÿñòÿëèéè. 
Ìèêðîáëàðûí éàëíûç àüûç âàñèòÿñèëÿ îðãàíèçìÿ äàõèë îëìàñû åùòè-
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ìàëûíà ýþðÿ îíëàðûí ãèäàäà îëäóüóíó ãåéä åäèðëÿð. Áóíà ýþðÿ äÿ 
ÿñÿðäÿ Ìÿðÿç ßäàâÿòäÿí áÿäÿí þëêÿñèíÿ êèìèí ýåäèá-ýÿëäèéèíè 
ñîðóøàíäà, î "Ãèäà úèíñè îíëàðûí ùàìûñû èëÿ òàíûøäûð. Áÿäÿí 
þëêÿñèíèí àáàäëûüû îíóí ýåäèø-ýÿëèøèíäÿí àñûëûäûð", - äåéèð. 

Ãèäà Ìÿðÿçèí èñòÿéè èëÿ îíó Áÿäÿí þëêÿñèíäÿêè Ñþâäàéà ÷àò-
äûðûð. Ñþâäà ïîçüóíëóüà áàøëàéûð âÿ áàø àüðûñûíû ñÿðêÿðäÿ òÿéèí 
åäèð". – Îðãàíèçìÿ éàä úèñèìúèêëÿð äöøäöêäÿ (êèìéÿâè ìàääÿ-
ëÿð, áàêòåðèéàëàð, âèðóñëàð âÿ ñ.), îíëàðà ãàðøû ñïåñèôèê ÿêñ-úèñì-
úèêëÿð éàðàíûð. Áó úèñèìúèêëÿð ãàíäà àðòûã ìèãäàðäà òîïëàíäûãäà 
áèð ÷îõ îðãàí âÿ òîõóìàëàðà ãûúûãëàíäûðûúû òÿñèð ýþñòÿðèðëÿð. Áó 
òÿñèð íÿòèúÿñèíäÿ îðãàíèçìäÿ àëëåðýèê ðåàêñèéàëàð ýåäèð âÿ "Áó 
çàìàí àü ãàí êöðÿúèêëÿðèíäÿ – ëèìôîñèòëÿðäÿ – éàëíûç îíó òþðÿ-
äÿí àëëåðýåíëÿ ðåàêñèéàéà ýèðÿí õöñóñè ôàêòîð éàðàíûð âÿ ùÿìèí 
àëëåðýåí ãàíà äöøäöêäÿ, àëëåðýèéà ðåàêñèéàñû áàøëàéûð." Áó ðåàê-
ñèéàëàð áàø àüðûñûíà ñÿáÿá îëóð. ßñÿðäÿ äÿ ãèäà Ìÿðÿçè ýÿòèðèá 
äàëàãäà Ñþâäàéà ÷àòäûðûð. Áèëäèéèìèç êèìè, äàëàãäà äà ëèìôîñèòëÿð 
òþðÿéèð, åðèòðîñèòëÿð ìÿùâ îëóð. Áó èñÿ àëëåðýèê ðåàêñèéàëàðûí éà-
ðàíìàñûíà øÿðàèò éàðàäûð. Áó ðåàêñèéàëàðûí íÿòèúÿñèíäÿ êàïèë-
ëéàðëàðûí êå÷èðèúèëèéè àðòûð âÿ òîõóìàëàð øèøèð. Ìàääÿëÿð ìöáàäèëÿ-
ñèíèí ïîçóëìàñû ñèíèðëÿðè ãûúûãëàíäûðûð âÿ áàø äàìàðëàðûíûí òîíóñó 
ïîçóëóð. Áó äà áàø àüðûëàðûíà ñÿáÿá îëóð. Áó, ìèãðåí òèïëè àüðûëàð 
îëóð âÿ áèð íå÷ÿ ñààòäàí áèð íå÷ÿ ýöíÿ ãÿäÿð äàâàì åäèð. Áóíóí 
ìöàëèúÿñèíäÿ õÿñòÿíè éàòàüà óçàíäûðûðëàð, áàüûðñàãëàðû òÿìèçëÿéèúè 
èìàëÿ åäèðëÿð âÿ ñöäëö-áèòêèëè ïÿùðèç òÿéèí åäèðëÿð. Áèç ÿñÿðäÿ äÿ 
ýþðöðöê êè, ßãë Ñÿùùÿòèí òÿäáèðè èëÿ èøÿ áàøëàéûð, áàøà äöøöð êè, 
Ñþâäàíû ùÿðÿêÿòÿ ýÿòèðÿí ãèäàäûð, îíà ýþðÿ äÿ "Ïÿùðèç àäëû áèðèíè 
Ùÿâàññ (ùèññëÿð) äàðâàçàñûíû ãîðóìàüà òÿéèí åäèð" âÿ éàüëû 
éåìÿêëÿðè áÿäÿíÿ ãàäàüàí åäèð. 

Àðòûã èøè áåëÿ ýþðÿí Ìÿðÿç ãàíäà ïîçüóíëóãëàð òþðÿòìÿéÿ 
áàøëàéûð. Áó âàõò "Ãàíûí áàøûíà ôÿñàä ùàâàñû äöøöíúÿ, î, Ãûç-
äûðìàíû ñÿðêÿðäÿ òÿéèí åäèá ùÿð òÿðÿôÿ ýþíäÿðèð". Éàä úèñèìëÿð 
ãàíà äöøäöêäÿ àü ãàí úèñèìúèêëÿðè - ëåéêîñèòëÿð îíëàðû óäóð âÿ 
þçëÿðè äÿ ìÿùâ îëóðëàð. Áó ùàäèñÿ ôàãîñèòîç àäëàíûð. Éàä úèñèì-
ëÿð ãàíäà ÷îõàëäûãúà, ëåéêîñèòëÿðèí ìèãäàðû äà àðòûð. Îðãàíèçì 
þç-þçöíö ìöäàôèÿ åòìÿê ö÷öí ìöãàâèìÿòèíè àðòûðûð. Ëåéêîñèòëÿð 
àðòäûãäà èñòèëèê ìÿðêÿçèíÿ ñèãíàëëàð âåðèð âÿ áóíóí íÿòèúÿñèíäÿ 
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îðãàíèçìèí òåìïåðàòóðó àðòûð. ×öíêè, ëåéêîñèòëÿðèí èíôåêñèéàéà 
ãàðøû ïèðîýåí, èíòåðôåðîí âÿ ñ. ìöäàôèÿ ìàääÿëÿðè ùàçûðëàìàñû àäè 
áÿäÿí òåìïåðàòóðóíäà ìöìêöí äåéèëäèð, áóíóí ö÷öí ýöúëö 
åíåðæè ëàçûìäûð êè, áó äà ãûçäûðìà çàìàíû îëà áèëÿð. 

Ìöàëèúÿ âàõòû õÿñòÿíè èñòèëèê ýÿòèðÿí è÷êèëÿðäÿí ÷ÿêèíäèðìÿê, 
ëàêèí ÷îõëó ìàéå, î úöìëÿäÿí ÷àé, êîôå è÷èðìÿê ëàçûìäûð. 

Ïÿùðèç ÿãëèí òÿäáèðè èëÿ áÿäÿíè ãàíûí ôÿñàäûíäàí ãóðòàðàí êèìè 
"Ìÿðÿç Áÿëüÿìÿ ìöðèä îëäó, Ãàíäàí ÿë ÷ÿêèá îíóíëà ùÿìäÿì 
îëäó. Îíó ãàòûëàøäûðûá ôÿñàäà, ïîçüóíëóüà âàäàð åòäè âÿ áó âàñèòÿ 
èëÿ Èñòèñãàíû (ñóñàìàüû) ñÿðêÿðäÿ òÿéèí åäÿðÿê, ïîçüóíëóã éîëó 
òóòäó". – Áóðàäà ïíåâìîíèéàäàí (àü úèéÿð èëòèùàáû) ñþùáÿò ýåäèð. 
Ïíåâìîíèéàíûí áèð ÷îõ ñÿáÿáëÿðè âàðäûð: ñîéóãäÿéìÿ, èììóí-
áèîëîæè àìèëëÿð, àëëåðýèê ðåàêñèéàëàð, ìÿðêÿçè ñèíèð ñèñòåìèíèí 
ðåôëåêòîð ôÿàëèééÿò äÿéèøèêëèéè âÿ ñ. Ëàêèí ñàðûëûã õÿñòÿëèéèíäÿ äÿ 
ñàðûëûãäàí ãàáàãêû äþâðäÿ òÿíÿôôöñ ñèñòåìèíäÿ èëòèùàáè ïðîñåñëÿð 
áàø âåðÿ áèëÿð. Ïíåâìîíèéàíûí áàøëàíüûúûíäà äà ýöúëö áàø àüðûëàðû 
âÿ éöêñÿê òåìïåðàòóð ìöøàùèäÿ îëóíóð. Íîðìàäà àü úèéÿðäÿ 
áÿëüÿì àü ðÿíýäÿ, ãîõóñóç îëóð âÿ èôðàç îëóíìóð. Èëòèùàáè ïðîñåñ-
äÿ èñÿ îíà ãîøóëàí ñåëèéèí, èðèíèí âÿ ñ. ñàéÿñèíäÿ ãàòûëàøûð, þñêö-
ðÿê âàñèòÿñè èëÿ õàðèú îëóð. Àü úèéÿðëÿðäÿ áÿëüÿì ãàòûëàøäûãäà 
òÿíÿôôöñ òåçëÿøèð. Ùèïåðâåíòèëéàñèéà íÿòèúÿñèíäÿ àü úèéÿðëÿð âà-
ñèòÿñè èëÿ ñó èòèðèëèð. Áó âàõò ùèïåðñîëåìèéà (îðãàíèçìäÿ äóçëàðûí 
êîíñåíòðàñèéàñûíûí àðòìàñû) âÿ ñóñóçëàøìà áàø âåðèð. 

Áó âàõò îðãàíèçìÿ ÷îõëó ìàéå éåðèòìÿê ëàçûìäûð. Ìåéâÿ, 
äóðó ãèäàëàð, øèðÿëÿð, ñöä, ÷àé, ìèíåðàë ñóëàð ãÿáóë îëóíìàëûäûð. 
ßñÿðäÿ äÿ ßãë "Ïÿùðèçÿ áóéóðäó êè, Áÿëüÿìèí àðòìà âÿñàèòèíè 
êÿññèí, õþðÿêñèçëèêëÿ (àú ãàëìàãëà) ãöââÿòäÿí ñàëñûí". 

"Ìÿðÿç Áÿëüÿìèí çÿâàëà óüðàäûüûíû ýþðöíúÿ, Ñÿôðà èëÿ àøèíà-
ëûüà úàí àòäû. Ùÿð çàìàí áèð íöêòÿ ñþéëÿéèá, òà îíóí òÿáèÿòèíè åëÿ 
áèð ùàëà ñàëäû êè, î, Éÿðãàí (Ñàðûëûã) õÿñòÿëèéèíè Ìÿðÿç ãîøóíóíà 
ñÿðêÿðäÿ ñå÷èá Áÿäÿí þëêÿñèíè àëìàüà òÿéèí åòäè".–Ñàðûëûã ãàðà 
úèéÿðèí âÿ þä éîëëàðûíûí çÿäÿëÿíìÿñè çàìàíû áàø âåðèð. Áèëèðóáèíèí 
ñèíòåçè âÿ åêñêðåñèéàñûíûí ïîçóëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã ãàíäà 
áèðëÿøìèø, ùÿì äÿ ñÿðáÿñò áèëèðóáèí àðòûð. Áó èñÿ ñàðûëûüà ñÿáÿá 
îëóð. Ìöàëèúÿñèíäÿ éàüëû âÿ øèðèí ãèäàëàðäàí ÷ÿêèíìÿê ëàçûìäûð. 
×öíêè, ãàðà úèéÿð âÿ þä éîëëàðû çÿäÿëÿíäèéèíäÿí îíëàð þç ôóíêñè-
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éàëàðûíû éåðèíÿ éåòèðÿ áèëìèðëÿð âÿ éàüëàðûí ùÿçìè, àðòûã øÿêÿðëÿðèí 
ãàðà úèéÿðäÿ ãëèêîýåíÿ ÷åâðèëìÿñè ÷ÿòèíëÿøèð. 

ßñÿðäÿ ñîíðà ýþñòÿðèëèð êè, Ñÿùùÿò Ðóùóí õèäìÿòèíäÿ òÿê, 
êþìÿêñèç ãàëäûãäà àíëàéûð êè, "þçö ùöúóìà ãàëõìàëûäûð". "Ìÿðÿç 
øèääÿòëÿ, Ñÿùùÿò Ùèììÿòëÿ ìöùàðèáÿ ìÿãñÿäèëÿ áèð-áèðèíÿ ãÿñä 
åòäèëÿð". – Ùÿãèãÿòÿí äÿ, ìöÿééÿí áèð õÿñòÿëèêäÿ ìöòëÿã îðãà-
íèçì þçö þçöíö ñÿôÿðáÿð åäèð, þç ùåñàáûíà ìöãàâèìÿòèíè àðòûðûð, 
áèð íþâ õÿñòÿëèêëÿ äþéöøöð.  

Ìÿðÿç ìÿüëóáèééÿòäÿí ñîíðà Áÿäÿí þëêÿñèíäÿí ãà÷ûð. Ëàêèí 
îíóí îüëó Çÿô (çÿèôëèê) îíà ÷àòà áèëìÿéèá àçûð. ßãë "Ïÿùðèçÿ 
áóéóðäó êè, áèð ìöääÿò Ùÿâàññûí (äóéüóëàðûí) ãàïûëàðûíäàí òÿð-
ïÿíìÿñèí, Ãèäàíûí èõòèéàðûíû àëñûí êè, Çÿô òÿêðàð ãöââÿòëÿíèá ôèòíÿ 
ãàëäûðìàñûí". – Éîëóõóúó õÿñòÿëèêëÿðäÿ ðåññèäèââåðìÿ õöñóñèééÿòè 
âàðäûð. Ñàüàëìàäàí ñîíðà þçöíö ýþçëÿìÿäèêäÿ õÿñòÿëèê éåíèäÿí 
áÿðïà îëóíóð, éÿíè ýåðè ãàéûäûð. Áóðàäàí ýþðöíöð êè, Ôöçóëè 
õÿñòÿëèêëÿðèí åòèîëîýèéà âÿ ïàòîýåíåçèíäÿí òóòìóø, êëèíèêàñûíû, 
ñèìïòîìëàðûíû, ìöàëèúÿñèíè, ùÿòòà íÿòèúÿñèíè áåëÿ äÿãèã áèëèðìèø. 

Ãÿäèì òÿáàáÿòäÿ ÿí ÷îõ äÿðìàí áèòêèëÿðèíäÿí, ìåéâÿ øèðÿëÿ-
ðèíäÿí èñòèôàäÿ åäèëèðäè. Áóíäàí áàøãà ìóñèãè èëÿ, ìöõòÿëèô ãèé-
ìÿòëè ìåòàëëàðëà âÿ äàøëàðëà äà ìöàëèúÿ àïàðûëûðäû. Áó ÿñÿðäÿ äÿ 
áèç áóíóí øàùèäè îëóðóã. Ãûçûëûí, ìèðâàðèíèí, ìóñèãè àëÿòëÿðèíäÿí 
êàíîíóí, àðôàíûí, ñåòàðûí âÿ êàìàí÷àíûí ìöÿééÿí õÿñòÿëèêëÿðäÿ 
ÿêñ-ýþñòÿðèø îëäóüó ãåéä åäèëèð. Ùÿòòà ìöõòÿëèô ýöëëÿðèí èéëÿðèíèí 
õÿñòÿëÿðÿ ìÿíôè òÿñèðèíè ýþðöðöê. Áóðàäàí ìÿëóì îëóð êè, Ôöçóëè 
ìóñèãèøöíàñëûãäàí êàìèë áèëèéÿ ìàëèê îëìóøäóð âÿ ìóñèãè àëÿòëÿðè-
íèí ùàíñû õÿñòÿëèéÿ ìÿíôè, ùàíñûíà ìöñáÿò òÿñèð åòäèéèíè áèëèðìèø, 
ùÿì÷èíèí ýåîëîæè ñöõóðëàðëà, ãèéìÿòëè ìåòàëëàðëà âÿ äàøëàðëà 
ìöàëèúÿ öñóëëàðûíäàí õÿáÿðäàð èìèø. 

"Ñÿùùÿò âÿ Ìÿðÿç" ÿñÿðèíäÿ ìöõòÿëèô åëìè ôèêèðëÿð âàðäûð. 
Ëàêèí áóðàäà àíúàã áèîëîæè âÿ òèááè ýþðöøëÿðèí à÷ûãëàíìàñûíû 
ãèñìÿí ýþñòÿðäèê. 

 
 “Àçÿðáàéúàíäà òèáá åëìèíèí òàðèõè ïðîáëåìëÿðè”  

Û Ðåñïóáëèêà Åëìè Êîíôðàíñûíûí ìàòåðèàëëàðû,  
Áàêû, 2005, ñÿù.82 
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MƏHƏMMƏD FÜZULİNİN FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİ 
 
Beş yüz ildir ki, alovunu bəşəriyyətə paylaya-paylaya yanır-

san... Ayağın Kərbəla torpağına dirənib, alovun bütün yer kürəsinə 
yayılıb, eşqin ərşə yüksəlib. Odunun hər zərrəsinə min-min pər-
vanə şərik. İstisinə milyon-milyon qəlb möhtacdır. “Məndə Məc-
nundan füzun aşiqlik istedadı var”, - deyib Məcnunu sadəcə “ad” 
səviyyəsinə endirən eşqinin sədaları altında neçə-neçə məcnunlar 
gəlib-gedib, aşiq babam! 

Beş yüz ildir ki, İlahi eşqinlə külüng çalıb parçaladığın dağ-
lardan tökülən şəlalələrdən yaranmış dəryalardan incilər toplayırıq. 
Bəlkə də heç mində birini ələ gətirməmişik... Gözəlliyinin nəhayəti 
bilinməyən misilsiz söz gülşəninin ətrini tam duymamışıq. Təra-
vətli güllərindən bəs deyincə dərməmişik. Bu dünyanın havasına 
hopmuş şeirinin ecazkar musiqisini hələ qədərincə dərk etməmişik. 
Təbiətin nəqşlərinə sirli rəngarənglik verən əvəzsiz söz sənətinin 
sehrindən qurtara bilmirik, şair babam! 

Beş yüz ildir ki, “Elmsiz şeir əsası yox divar olur, əsassız divar 
ğayətdə bietibar olur”,- deyib şeirdə yaratdığın elmilik, kamillik 
yolunun kənarında addımlayırıq, hələ də o yola keçməyə ürək elə-
mirik. Qoyub getdiyin elm xəzinəsinin cəvahirlərinə ancaq uzaqdan 
tamaşa edirik, əl atıb götürməyə cəsarətimiz çatmır, alim babam! 

...Təkcə onu bilirik ki, Aşiq Füzuli var, Şair Füzuli var, Alim 
Füzuli var!... 

Məhəmməd Füzulini “alim, filosof şair” adlandıranlar səhv etmir-
lər. Çünki, onun boşuna deyilmiş bir beytini belə anmaq çətindir. Hər 
beytində mütləq batini məna sezilir. Hətta Füzuli şeirini aça 
bilməyən, onun söz içində dediyi sözlərin mənasını anlamağa çətinlik 
çəkən oxucular da “burada nəsə bir məna var”,–deyə düşünürlər. 
Doğrudan da, Füzulinin istər nəsr əsərlərində, istərsə də şeirlərində 
dərin məzmunlu elmi-fəlsəfi fikirlərlə rastlaşırıq. Onları açmaq 
istədikdə isə fikirlər çözələnir, fikirdən fikir, sözdən söz yaranır, 
bəzən insan özü də haçalanan fikirlərin, müəmmaların içində itib-
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batır. Budur, Füzuli sözü, hamını mat qoyan Füzuli sehri... 
Nədənsə Füzuli fəlsəfəsindən danışarkən, ilk növbədə, şairin 

“Başlanğıcın və sonun idrakı barədə baxışın mənbəyi”(mətləəl-
etiqad fi mərifət əl-məbdə va-l-məad) adlı əsərini qeyd edirlər. 
Lakin, zənnimizcə, Füzuli ən gözəl fikirlərini batini mənada, 
çoxlarına sadəcə lirik-aşiqanə şeir təsiri bağışlayan qəzəllərində 
vermişdir. Doğrudur, şairin “Mətləül-etiqad...” əsərində bir çox 
fəlsəfi görüşlərlə, müxtəlif filosofların fəlsəfi fikirləri ilə tanış 
oluruq. Şair burada həm Qərb, həm də Şərq fəlsəfəsinin görkəmli 
nümayəndələrinin eynilik yaradan və təzad təşkil edən fikirlərini 
qeyd edərək, insanı bir növ dünya fəlsəfə tarixinə səyahətə aparır. 
Lakin şairin əsas məqsədi budurmu? 

Əksər tədqiqatçılar bu əsəri təhlilə çəkərkən, şairin yazdıqlarını 
qısa şəkildə sadalamaqla kifayətlənirlər. Əsərin girişində: 
“Beləliklə, (müxtəlif) əqidə sahiblərinin təriqətləri ilə tanış oldum 
və onların faydalısını mənimsədim. Zaman tələb edir ki, bunların 
mövcudiyyətı qorunub saxlansın və əsrarı gizlin qalmasın. Buna 
görə onları mühafizə etmək üçün dörd rüknü (sütunu) olan bir ev 
tikdim; belə ki, onun hər təməlində iman bağına açılan bablar 
(qapılar) vardır. Belə bir binanı “Mətləül-etiqad...” adlandırdım”,- 
deyən şair burada sadəcə olaraq filosofların fikrini verməmiş, 
onları müqayisəli şəkildə təhlil edərək, öz münasibətini də 
bildirmiş və düzgün olan fikirləri Quran ayələri, Məhəmməd 
Peyğəmbər (s) və Əhli-beyt hədisləri ilə uyğunlaşdırıb doğru 
olanları qəbul etdiyini bildirmişdir. Çünki, Füzuli dünya fəlsəfəsini 
sadəcə olaraq filosofların fikirlərini öyrənib yazmaq üçün 
oxumamışdı. Şair müqəddimədə onu da qeyd edir ki, “varlıqlara 
idrak və hissiyyat gözü ilə baxıb, hər bir varlığın nəsə bir işlə 
məşğul olduğunu müşahidə etmiş, ömrünü qəflətdə korlamaqdan 
saqınmış, işlərdən birini seçmişdir ki, onunla qisməti və bacarığı 
müqabilində bilik kəsb etsin”. Onu bu işə sövq edən isə özünün 
dediyi kimi: “Biz Məhəmmədə şeir öyrətmədik”,- ayəsi və 
peyğəmbərimizin (s) “Elmləri, hətta sehri də öyrənin” hədisi ol-
muşdur. Şair sözləri nəzmə çəkmək işini götürmüş, bu yolda 
kainatın nizamının hikmətini, yəni, onun hardasa bir nizamla-
yıcısının olduğunu dərk etmiş və Onu tanımağın yolunu axtarmaq 
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üçün əqidə sahiblərinin təriqətləri ilə tanış olmuşdur. 
Əsəri oxuduqca bəzən qırılan bir xətt diqqətimizi cəlb edir. 

Şairin Quranın ayələrinə, Peyğəmbərin (s) hədislərinə istinad 
xətti... Əsər boyu şairin heç bir fəlsəfi cərəyana qoşulmadığını, 
sona qədər İslam fəlsəfəsinə (əgər belə adlandırmaq düzgündürsə) 
sadiq olduğunu müşahidə edirik. Məsələn: Birinci rüknün birinci 
babında şair elm biliyi və bilik elmi haqqında filosofların 
fikirlərini verir, sonda isə yazır: “(Bəziləri) demişlər ki, Allahın 
sevdiyi birinci şey bilikdir və O (Allah) demişdir: ”Mən gizli bir 
xəzinə idim və istədim ki, məni tanısınlar, bilsinlər; buna görə 
məxluqatı yaratdım”. 

İkinci rüknün birinci babında aləmin mənşəyi haqqında fikirləri 
qeyd edən şair, sofistlərin, dualistlərin, filosoflardan Fales, Əflatun, 
Empedokl, Pifaqor, Sokrat, Demokrit, Ərəstun və Heraklitin fikirlə-
rini müqayisəli şəkildə vermiş, lakin yenə də öz ənənəsinə sadiq 
qalaraq, Quran ayələrinə və Peyğəmbər (s) sözünə uyğun olanları təs-
diqdə götürmüşdür. Falesin “ İlk ünsür sudan ibarətdir, suyun hər bir 
şəklə düşmək qabiliyyəti olduğuna görə, onun sıxlaşıb bərkiməsindən 
Yer, durulmasından (incələşməsindən) od və hava əmələ gəlmişdir. 
Göy isə odun tüstüsündən törənmişdir”,- sözünü “Onun ərşi su üzə-
rində idi”,– ayəsinə, Ərəstunun “Vahid yaradıcıdan ilkin fəal ağıl nə-
şət etmişdir. Ağıl öz mahiyyəti etibarilə mümkün, lakin öz səbəbiy-
yəti etibarilə vacibdir. Ağıl öz mahiyyətini və səbəbiyyətini xatırlamış 
və bu xatırlamadan şeylər nəşət etmişdir”,–sözünü Peyğəmbərin (s) 
“Allahın ilk yaratdığı şey ağıldır” sözünə uyğun olaraq təsdiq-
ləmişdir. Babın sonunda isə Heraklitin sözlərini Quranda dönə-dönə 
təkrarlanan qiyamət gününün olacağına inamla bağlayıb qəbul edir. 

Üçüncü rükn Allahın varlığına aid biliklərin müqayisəli təh-
lilinə aiddir. Burada şair təkcə filosofların deyil, bir çox müsəlman 
təriqətlərinin fikirlərini də şərh edir. Təbii olaraq, burada Şərq 
fəlsəfəsinin nümayəndələrindən daha çox sitat gətirir. Allahın 
varlığının isbatından bəhs edən üçüncü babda Füzuli yenə də öz 
sözündə qalır və yazır: “Vacibin isbatına aid olan islahatların ye-
kunu belədir. Lakin hər kim bu məsələnin daha artıq izahı ilə 
maraqlanırsa, Onun (Məhəmməd Peyğəmbərin (s)): ”Hər kim özü-
nü tanıyarsa, Allahını da tanıyar”,- sözünü əsas götürməlidir”. 
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Dördüncü babda şair “bəziləri demişlər” sərlövhəsi altında ver-
diyi fikirlər içərisində “iki nöqteyi-nəzər əsasında Allahın zatına 
aid biliyə ağıl vasitəsilə yol tapmaq olmaz” fikrini Peyğəmbərin (s) 
“Biz Səni (Allahı) lazımınca tanıya bilmədik” sözünə uyğun 
olduğu üçün qəbul edir. 

Dördüncü rükndə şair Məhəmməd peyğəmbərin peyğəmbərliyi, 
isməti, başqa peyğəmbərlərdən üstünlüyü, insanların ona olan 
ehtiyacı haqqında, həm də imamət, məhşər, axirət dünyasındakı sor-
ğu-sual barədə fikirləri qeyd edir. Ağıllı iddiaları qəbul edib, lazım-
sızları isə özünün ağıllı fikirləri, Qurandan, hədislərdən götürdüyü 
sitatlarla təkzib edir. Burada biz şairin çox ustalıq və bacarıqla bir 
qrupun fikrini digər bir qrupun fikri ilə rədd etdiyinin şahidi oluruq. 

Dördüncü rüknün yeddinci babında daha bir mübahisəli məsələ 
çözələnir ki, bu da ruhun varlığı, onun ölümdən sonra qiyamətə 
kimi var olması, ləzzətləri və ələmi ilə bağlıdır. Şair bu məsələni 
ağıl vasitəsilə araşdıraraq qeyd edir ki, ruh müdrük varlıqdır, o 
bədəndə ləzzət və ələmləri duyur və bədəndən ayrıldıqda da ləzzət 
və ələmi dərketmə qabiliyyətini itirmir. Şair ruhun bədəndən əvvəl 
və sonra mövcudluğunu, hissetmə və dərketmə qabiliyyətinə malik 
olduğunu qəbul edir. 

Ruhun bədəndən əvvəlki və sonrakı varlığının mümkünlüyünü 
Füzuli özünün “Səhhət və mərəz” əsərində də aydın göstərir. 
Allaha hədsiz həmd və sənadan, ibadətdən sonra şair belə bir 
əhvalat söyləyir: Zati-təmiz, fəzilətli Ruh Cəbərut aləmində 
doğulmuş, Lahut fəzasında məkan tutmuşdu. Bir gün başına bir 
hava düşür və Nasut aləminə qədəm qoyur. Bədən adlı məmləkətə 
rast gəlir. Dörd qardaşın əlbir işi ilə fəaliyyət göstərən yeddi 
ölkədən ibarət yeddi əndamlı mülkdə dörd arxın təbiətinə malik 
olan Mizac adlı qızla qarşılaşır. Bədən mülkü Ruhun xoşuna 
gəldiyindən Mizacla evlənir və onların Səhhət adlı övladları olur. 
Bədən diyarında gəzən Ruh ürək şəhərini xoşlayıb orada məclis 
təşkil edir və əsl-nəcabətliləri dəvət edir. Sonra bu nəcabətlilərin 
özlərini öyməsindən pərişan olub, onları məzəmmət etməyə 
başlayır. Bundan inciyən tayfa sakitcə kənara çəkilib, Ruha itaət 
etməkdən boyun qaçırır. Onlar Ruha pislik etmək üçün tədbir 
görürlər. Nəhayət, onlar istəklərinə nail olurlar və biz əsərdə 
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Mərəzlə Səhhətin mübarizəsinin şahidi oluruq. Bir çox 
xəstəliklərdən sonra Mizacın xətrinə Əxlat Mərəzdən dönüb 
Səhhətlə yoldaş olur və Mərəz bədən mülkünü tərk edir. 

Bir müddətdən sonra Ruhun kamala yetdiyinin şahidi oluruq. 
Artıq Ruh əvvəlki dostları ilə həmsöhbət ola bilmir və özünə yeni 
dostlar axtarır. Elə bu zaman Fərəh dostu Hüsnə Ruh haqqında 
danışır və Hüsn onu görmək sevdasına düşür. Fərəh ruhun yanında 
əqlin olduğunu və bu sevdanın baş tutmayacağını deyir. Lakin 
Hüsn bildiyi əfsunla Ruhu ələ ala biləcəyini qətiyyətlə söyləyir və 
Fərəh Hüsnü Ruhun yanına aparır. Bədən ölkəsi Hüsnün xoşuna 
gəlir, əfsun ilə Ruhu ələ alır. Ruhun Hüsnə vurulduğunu bilən Eşq 
özünü Bədən diyarına yetirir. Eşq Ruhu tərif edir, Ruh onun 
söhbətini bəyənib özünə yaxın bilir və ondan Hüsnü soruşaraq onu 
tanımağına kömək etməsini xahiş edir. Eşq anlayır ki, Ruh qafildir. 
Səfa güzgüsünü onun əlinə verir. Ruh güzgüdə öz əksini görüb 
heyrətdə qalır. Bir müddət xəyal ilə yaşayan Ruh, nəhayət, vüsal 
təmənnasına düşür və Eşqdən çarə istəyir. Eşq ona bu yolun 
çətinliyini söyləyir, lakin onun təkidi ilə Ruhu əvvəlcə Məşuqluq 
səhrasına, sonra isə Aşiqlik ölkəsinə aparır. Yolda onlar çox gözəl 
yerlər görür, cənnətməkan yerlərdən keçib, nəhayət, tutqun, zülmət 
bir yerə çatırlar. Sonra Məşuqluq diyarından keçib, Aşiqlik 
ölkəsini dolaşırlar. Nəhayət, gəlib bir ölkəyə çatırlar. Ruh görür ki, 
bu həmin Bədən ölkəsidir. Ruh hara baxır, görür ki, xaraba qalıb. 
Səhhətə xələl yetirilib. Ruh bunların səbəbini Eşqdə görür və ona 
acıqlanır ki, sən niyə mənim xanimanımı dağıtdın? Eşq isə ona 
deyir ki, bütün bəlalar sənin özündəndir. Sonra o zaman Xəyalın 
çəkdiyi surətə baxmasını təkid edir. Ruh həmin Səfa aynasına 
baxanda, orada zəif, arıq bir vücud görüb, onu qəbul etmir. Bu 
zaman Eşq deyir ki, ey Ruh, bu lövhə Səfa aynasıdır, orada 
gördüyün birinci surət də sən idin, indiki surət də sən özünsən. O 
vaxt sən özünə baxanda qafil idin, indi isə kamilləşmisən. “Həm 
Aşiqliyə məzhər sənsən, həm də Məşuqluğa zinət sənsən! Mərifət, 
aşinalığın sürməsidir və bu mənzilə yaxınlaşmaq üçün əlaqələrdən 
ayrılmaq lazımdır”. Sonra gözlərinə aşinalıq sürməsi çəkən Ruh 
aynasız da özünə baxıb hər şeydən ehtiyacsız bir gözəl görür. Bu 
məqama çatan Ruh yenidən Cəbərut və Lahut aləmlərini görür. 
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Əsər boyu biz Ruhun Bədən diyarında qarşılaşdığı əzab-əziy-
yətin şahidi oluruq. Ruh bilə-bilə, qarşıdakı çətinliklərin olacağını 
eşitdikdən sonra belə irəliləyir. Onu bu cəhdlərə şövq edən Eşqdir. 
Şair burada göstərir ki, Ruhun kamilliyə çatması üçün mütləq onun 
Bədən mülkünə səyahəti lazımdır. Bədəndən kənarda Ruhun 
hissetmə və dərketmə qabiliyyəti olsa da, Bədənsiz o kamilliyə 
yetişə bilmir. Biz bunun doğruluğunu Quranda buyurulan Allah 
sözündə də görürük: “Cinləri və insanları ona görə yaratdım ki, 
mənə ibadət etsinlər”. Hədisi-Qüdsidə buyurur: “Mən bir gizli 
xəzinə idim, istədim tanınam: bəs, insanları yaratdım ki, tanınam”. 
Deməli, Allah-təalanın dərk olunması üçün insanın yaranması, yəni 
Ruhun Bədən diyarına daxil olması gərək idi. Əgər Ruh Bədəndən 
kənarda da öz hissetmə və dərketmə qabiliyyətini göstərə bilsəydi, 
yəqin ki, onun bədən mülkünə düşməsinə, yəni insanın yaranmasına 
ehtiyac olmazdı. Füzuli bu əsərdə Ruhun Bədən mülkünə girdiyi 
andan oranı tərk etdiyi ana kimi keçdiyi sınaqları qeyd edir və Onun 
məhz Bədən mülkündə kamilləşdiyini göstərir. Əlbəttə, Ruhun 
keçdiyi sınaqlar yəqin ki, Füzulinin bildirdiyi miqdarda deyildir. 
Çünki, insan beyni Ruh haqqında çox kiçik bir şeyi dərk etmək, hiss 
etmək qabiliyyətinə malikdir. Həqiqəti isə yalnız Allah bilir! 

Əsərdən göründüyü kimi, Ruhu kamilləşdirən Eşqdir. “Eşq, aşiq, 
mey, saqi” və s. bu kimi məfhumlar klassik şeirdə tez-tez müraciət 
olunan obyektlərdir. Füzulinin qəzəllərində də tez-tez aşiq-məşuq 
münasibətinə rast gəlirik. Əlbəttə, klassik şeirdəki eşq heç də bizim 
adi həyatda qarşılaşdığımız məhəbbət macərası deyildir. Burada 
söhbət Allaha olan ilahi eşqdən gedir. Aşiq öz sevgisinə çatmaq üçün, 
yəni yaradanına qovuşmaq üçün vüsal həsrəti ilə müəyyən 
mərhələlərdən keçir. Biz bunu “Səhhət və mərəz” əsərində müşahidə 
etdik. Bu yolda dörd mərhələ ayırd edilir: şəriət, təriqət, mərifət və 
həqiqət. “Səhhət və mərəz”də Ruhun Nəşuqluq diyarını və Aşiqlik 
ölkəsini dolaşdıqdan sonra mərifətə çatması, gözlərinə aşinalıq 
sürməsi çəkib həqiqəti dərk etməsinin şahidi oluruq. Qeyd edilən 
dörd mərhələ Sufi təriqətində də olduğu üçün çox vaxt Füzulini sufi 
şair hesab edirlər. Və yaxud da onun əsərlərində təsəvvüflə bağlı bir 
çox fikirlərin varlığını sübut etməyə çalışırlar. Hətta bu barədə elmi 
əsərlər də yazılır. Bizcə, Allahın dərk edilməsi yolları İslam dinində 
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də eynilə bu cürdür. Lakin müsəlman təriqətləri sufilərdən fərqli 
olaraq, mücərrədliyi deyil, Qurani-kərimdə göstərilən istiqamətlə ka-
milləşib, Allahı dərk etməyi düzgün yol hesab edirlər. Yəqin ki, 
özünü istər yaşadığı dövrdə, istərsə də əsərlərində əsl şiə kimi tanıdan 
Füzuli də belə düşünmüşdür. Əgər bu cür düşünmüşdürsə, deməli, 
heç zaman yaradıcılığında sufiliyə meyl edə bilməz. O ki qaldı klas-
sik şeirdə işlənən “mey, aşiq, məşuq” sözlərinə, bizcə, bunlar klassik 
şeir nümunəsi yaratmaq üçün bir növ vasitələrdir. Elə indinin özündə 
də, tarix boyu olduğu kimi şairlər əsərlərində həmin fikirləri bol-bol 
işlədirlər. Həmin şairlər arasında təsəvvüfü anlayan və anlamayan, 
onu qiymətləndirən və ya onu rədd edənlər vardır. Amma klassik 
üslubda yazan şairlərin hamısı təsəvvüflə bağlı olan fikirləri şeirə 
gətirir. Buna görə də Füzulini sufi kimi qələmə vermək doğru 
deyildir. 

“Səhhət və mərəz”də Ruhun Bədən mülkünü dolaşdıqdan sonra 
yenidən əvvəlki məkanına qayıtdığının şahidi oluruq. Hər bir 
varlığın yenidən öz əslinə qayıtması ideyasına şairin digər 
əsərlərində də rast gəlirik. Məsələn: 

 

Gəhi toprağə eylər hikmətin min məhliqa pünhan, 
Gəhi sünün qılır toprağdən min məhliqa peyda. 

 

(Gah hikmətin min ayüzlünü torpaqda gizlədir, gah da əməlin 
torpaqdan min ayüzlü yaradır). 

Xəlq etmə, dünyaya insan gətirmə Allah-təalanın ən böyük 
yaradıcılıq qüdrətidir ki, bu barədə müqəddəm kitablarda çox 
məlumatlar verilir. Allah-təala insanı bu dünyaya göndərir, sınaq 
müddəti bitdikdən sonra onu axirətə aparır. Allahın özünəməxsus 
bu hikməti qarşısında hər şey acizdir. Allah özü bilir, gah 
torpaqdan insan yaradıb yer üzündə qərar verir, gah da yaratdığını 
fənaya uğradıb bu dünyadan aparır. Gah torpaqdan yaradır, gah da 
torpağa aparır. Füzuli burada Allahın yaradıcılıq qüdrətini, həm də 
insanın anlamağa qabil olmadığı hikmətini tərif edir. Göstərir ki, 
insan da yaranmışdır və bütün yaranmışlar kimi o da bir 
müddətdən sonra əslinə qayıtmalıdır. 

İnsanın bədəni torpaqdan yaradılıb torpağa da qayıdır. Bədən 
yaşadıqca, Ruh da onunla olur. Bədən ölüb, torpağa tapşırılanda 
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Ruh da öz əvvəlki məkanına qayıdır, yəni göylərə çəkilir. 
Bədəndəki həyat Ruh üçün sınaqdır. Ruh orada bir növ həbs 
olunur. Nə qədər ki qafildir, bədən mülkü onun üçün zindan 
misalında olur. Şairin aşağıdakı beytində onun kamilləşdiyini və 
bu həbsdən xilas olma arzusunu eşidirik: 

 

Həbsi-həvadə qoyma Füzulisifət əsir, 
Yarəb, hidayət eylə təriqi-fəna mana. 

 

(İlahi, məni nəfsin, həvavü həvəsin zindanında Füzuli sifətində 
əsir saxlama, mənə yoxolmaq yolunu göstər). 

Fənalıq kamilliyin ən yüksək zirvəsi sayılır. Bu zirvədə artıq 
kamilliyə çatmış aşiq vəslə yetişir. Artıq Ruh Bədən mülkündən 
azad olub azadlığa çıxır. 

 

Canü tən olduqca məndən dərdü dağ əksik degil, 
Çıxsa can, xak olsa tən, nə can gərək, nə tən mana. 

 

(Can və bədən olduqca, məndən dərd və dağ əksik deyil, canım 
bədənimdən çıxsa, bədənim torpaq olsa, sonra mənə nə can 
gərəkdir, nə də bədən). 

Göründüyü kimi, bu beytdə də şair bədəni nəfs, həvavü həvəs 
zindanı hesab edir. Ona düşmən olan və onu əzab-əziyyətə sövq 
edən nəfsin, həvanın əlindən qurtulmaq istəyir. Deyir ki, bədənim, 
bədənimdə canım var, mənə rahatlıq yoxdur. Canım bədənimdən 
çıxsa, bədənim də torpağa qarışsa, torpaq olsa, daha mənə onların 
heç biri lazım deyildir. 

Kamilliyə çatan şair dərk edir ki, dünya müvəqqətidir. İnsan 
mütləq öz əbədi məkanına qayıtmalıdır. Əbədiyyətə qovuşmaq 
üçünsə canı qurban vermək gərəkdir: 

 

Verməyən canın Sənə, bulmaz həyati-cavidan, 
Zindeyi-cavid ona derlər ki, qurbandır sana. 

 

(Canını Sənə verməyən əbədi həyatı tapmaz, əbədiyaşar Sənə 
qurban olana deyirlər). 

Göstərilən misalların hamısında yaranmışın öz əslinə qayıtması 
məsələsi qeyd olunur. Amma bunlar heç də sufizm nöqteyi-nəzə-
rindən deyil, İslamın əsaslarına uyğun olaraq açıqlanır. Bu beytlər 
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ayrı-ayrı qəzəllərdən götürülmüşdür, lakin buradakı mətləbləri 
şairin bir qəzəlində də görə bilirik. “Divan”ın ilk qəzəlində şairin 
münasibətini izləyək: 

 

Qəd ənarəl-eşqə-lil-üşşaqi minhəcəl hüda! 
Saliki-rahi-həqiqət eşqə eylər iqtida. 

 

(Eşq aşiqlər üçün düzgün hidayət yolunu işıqlandırdı, həqiqət 
yolunun yolçuları eşqi müqtəda bilib onun ardınca gedər.) 

Həqiqət kamilliyin dördüncü mərtəbəsidir. Aşiqlər hər bir 
dünya nemətinə arxa çevirib, Eşqin bələdçiliyi ilə həqiqət yolunu 
tutub gedərlər. Eşq aşiqlərin yolunu işıqlandırıb onlara yol 
göstərir. Biz bunu “Səhhət və mərəz”də də görmüşdük. Ruh Eşqin 
bələdçiliyi ilə Məşuqluq və Aşiqlik ölkələrini dolaşır. Onun 
məsləhətilə gözlərinə aşinalıq sürməsi çəkib gözəlləşir, bütün 
ehtiyaclardan qurtularaq, əbədiyyətə, yəni öz əslinə qovuşur.  

 

Eşqdir ol nəşeyi-kamil kim, ondandır müdam 
Meydə təşviri-hərarət, neydə təsiri-səda. 

 

(O kamil nəşə eşqdir ki, daima meydə hərarətin coşqunluğu və 
neydə sədanın təsirliliyi ondandır). 

Meyin əsli meynə, neyin əsli qamışdır. Meynə göyərir, tumur-
cuqlayır, yarpaqlayır, çiçəkləyir, üzüm yetişir. Əvvəlcə acı, sonra 
turş, nəhayət, şirin olur. O meyvəyə çevrilənədək uzun bir inkişaf 
prosesi keçir. Mey qaldıqca daha da coşqunluğu artır. Onun 
coşqunluğu vüsal həsrətindəndir. Mey vüsala çatmaq üçün, yəni 
əslinə qayıtmaq üçün qaynayır, əsib-coşur. Şair meydəki hərarətin 
həyəcanını onun eşqinin kamilliyi hesab edir. Eləcə də, öz əslindən, 
yəni qamışdan ayrılan ney əslinə qayıtmaq üçün fəryad edir. Onun 
səsinin belə yandırıb-yaxıcı olması Eşqdəndir. Biz burada da 
külldən ayrılan zərrənin yenidən küllə qovuşmaq həsrətini görürük. 

 

Vadiyi-vəhdət həqiqətdə məqami-eşqdir 
Kim, müşəxxəs olmaz ol vadidə sultandan gəda. 

 

(Vəhdət vadisi həqiqətdə eşqin məqamıdır ki, o vadidə rəiyyət 
şahdan fərqləndirilməz). 

Aşiqlər üçün bu dünya viranə, fənalıq isə abad mülkdür. Bu 
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səbəbdən onlar bütün əzab-əziyyətlərə dözüb, dünya nemətlərinə 
arxa çevirir, fənalıq yolunu tuturlar və vəhdət vadisinə can atırlar. 
Vəhdət vadisinə heç bir şeyi olmayan, heç bir şeyə ehtiyacı 
olmayan, eşqdən başqa bir mətləb anlamayan varlıqlar can atırlar. 
Ona görə də orada şah ilə gəda bir-birindən seçilmir. Aşiqlər bura 
çatana kimi dörd mərhələdən keçirlər. Birinci mərhələdə insan deyir 
ki, onu və dünyadakı bütün yaranmışları xəlq edən bir Xaliq vardır. 
İkinci mərhələdə insan öz dediyini dərk eləmiş olur. Üçüncü 
mərhələdə insan artıq dünyada olanların hamısını rədd edir, bütün 
dünya nemətlərindən əl çəkir və öz yaradanı ilə təkbətək qalır. 
Dördüncü mərhələdə isə insan artıq özünü də unudur, təkcə 
yaradanını düşünür. Bu isə artıq əslinə qovuşma mərhələsidir. Belə 
insanlar kamil şəxslərdir və “fəna-fillah” adlanırlar. 

 

Eyləməz xəlvətsərayi-sirri-vəhdət məhrəmi 
Aşiqi məşuqdən, məşuqi aşiqdən cüda. 

 

(Vəhdət sirləri saxlanılan gizli bir evin məhrəmi olanlar heç 
vaxt aşiqi məşuqdan və məşuqu aşiqdən ayırmaz). 

Əslinə qayıtmaq istəyən və kamillik yolunu tutub getmək 
istəyənlərin heç də hamısı bu yolu axıra kimi gedib, başa çıxa 
bilmir. Yalnız kamilliyin bütün mərhələlərindən keçənlər vəhdət 
sirləri saxlanılan qəsrə daxil ola bilirlər. Bu adamlar da pey-
ğəmbərlər, imamlar, övliyalardır. Füzuli burada demək istəyir ki, 
baxmayaraq insanlar eyni bir əcdada mənsubdurlar, heç də hamısı 
eyni dərrakədə deyildir. Yalnız sirlər saxlanılan qəsrə məhrəm 
olanlar insanların istəyini başa düşüb, onların hüququnu müdafiə 
edə bilərlər. Aşiqlə məşuqu yalnız onlar bir-birindən ayırmazlar. 
Çünki, onlar bilirlər ki, hər zərrə öz küllünə qovuşmalıdır. 

 

Ey ki, əhli-eşqə söylərsən məlamət, tərkin et! 
Söylə kim, mümkünmüdür təğyiri-təqdiri-Xuda? 

 

(Ey eşq əhlini məzəmmət edən, əl çək bu işdən! De görüm ki, 
Allahın təqdirini dəyişmək mümkündürmü?) 

Allah-təalanın iradəsi və təqdiri qarşısında heç bir istək və iradə 
ola bilməz. Bu mətləb Qurani-kərimin “Ənam” surəsinin 115-ci 
ayəsində öz əksini tapmışdır: ”(Ya rəsulum) Rəbbinin sözü düzgün 
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və ədalətli şəkildə tamam oldu. Onun sözlərini dəyişdirə biləcək 
kimsə yoxdur, O (hər şeyi) eşidən və biləndir”. 

Şair bu beytdə aşiqləri məzəmmət edənlərə müraciətlə deyir ki, 
əl çəkin bu məzəmmətdən. Allah-təala onlar üçün bu yolu seçib. 
Allahın yazdığını isə pozmaq qeyri-mümkündür. 

 

Eşq kilki çəkdi xət hərfi-vücudi-aşiqə, 
Kim, ola sabit həq isbatında nəfyi-maəda. 

 

(Eşqin qələmi bir xətt çəkib aşiq sözünü vücudə gətirdi ki, həqq 
isbatında qeyrilərini danmaqda sabit olsun) 

Bu beyt Füzuli yaradıcılığında mübahisəli beytlərdəndir. Hacı 
Mail bu beytin şərhini belə verir: ”Allah sözü əlif hərfi ilə 
başladığından və əlif hərfi düz xətt kimi çəkildiyindən Allahın adının 
ilk hərfindən düzlüyün əsası, bünövrəsi qoyulur. Eşq qələmi ilə bir 
xətt çəkib aşiqi əmələ gətirir, yəni eşq sözünə əlif hərfi əlavə edəndə 
aşiq sözü alınır. Burada ayn hərfi əlif hərfi ilə birləşir, onların vəhdəti 
kainatın yaradıcısını inkar edənlərə Onun varlığını sübut edir. Allahın 
isbatı olan yerdə isə qeyrilərin danılması labüddür”. 

 

Ey Füzuli, intəhasız zövq buldun eşqdən, 
Böylədir hər iş ki, həqq adilə qılsan ibtida. 

 

(Ey Füzuli, həqq adıyla başlanan hər bir iş belədir ki, sən 
eşqdən intəhasız zövq aldın.) 

Şair qəzəl boyu Eşqin aşiqə yol göstərdiyini, aşiqin kamillik 
yolunu keçib vəhdət vadisinə yetişməsini, bu yolda çoxlu məzəm-
mətlərə, danlaq və sərzənişlərə məruz qaldığını, nəhayət, böyük 
zövqə çatdığını qeyd edərək, sonuncu beytdə bu zövqün çəkdiyi 
əziyyətlərin müqabilində Allahın mükafatı olduğunu, Allah adı ilə 
görülən hər bir işin belə sonluqla nəticələnəcəyini göstərir. Bunun-
la da şair bir daha özünün İslam dininə, tövhidə bağlılığını bildirir. 

Ümumiyyətlə, Füzulinin bütün yaradıcılığı boyu, onun heç bir 
fəlsəfi cərəyana qoşulmadığının, sona kimi İslami yolla getdiyinin 
şahidi oluruq. Şair bununla bir daha sübut edir ki, ən böyük din 
İslam dinidir və ən dərin fəlsəfə, yəni bütün fəlsəfələri özündə 
birləşdirən fəlsəfə də İslam fəlsəfəsidir...  

 “Hikmət” jurnalı, 2004, N-2. 
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СЯЩВ ФЦЗУЛИНИН ДЕЙИЛ, БИЗИМДИР 
 

Щяля 1994-ъц илдя мцяллимим Фиrуз Садыгзадянин мяслящяти 
иля Фцзулинин «Сящщят вя Мяряз» ясяри цзря тибби-биоложи эюрцшляри 
ишлямишдим. Сонралар щямин йазымдан кичик бир мягаляни 
«Шящрийар» гязетиндя чап етдиляр.  

Бу ясярдя верилян гядим тябабятя даир фикирляр бязян мцасир 
тябабятля кясиширди. О заман гядим тябабятдян о гядяр 
мялуматым олмадыьы цчцн чох шейя сятщи йанашмыш, цстцндян 
кечмишдим. Амма щямин фикирляр щямишя мяни наращат едир, 
дцшцндцрцрдц. О фикирлярдян бири дюрд гардаш адландырылан 
«Яхлат»дан (ган, сяфра, бяльям, сювда) сювданын мцасир 
тябабятдя неъя адландырылмасы иди. Фцзулинин «Сящщят вя Мяряз» 
ясяриндя тибби-биоложи эюрцшляр барядя бир чох тядгигатчыларын 
мягаляляри вардыр: Щ. Араслы, Лаля Ялизадя, А.И. Дадашзадя, 
Щидайят Яфяндийев, Ящяд Щцсейнов вя с. Онлар садяъя мяся-
ляйя ядябиййатшцнас кими йанашмыш, цмуми сюзлярля кифайятлян-
мишляр. Тякъя, А.И.Дадашзадянин «Азярбайъан тибб журналы»нда 
(1971, №7, сящ.69-73) «Мящяммяд Фцзулинин тибби эюрцшляри» 
(«Сящщят вя Мяряз» ясасында) адлы мягалясиндя бир гядяр тяба-
бятя баш вурулур, амма тяяссцфляр олсун ки, о да «Фцзулинин 
сящв етдийини» гейд едир. Щямин мягалядян бязи щиссяляри ве-
ририк: «Мялум олдуьу кими, сювда – юд гара ъийярин вязи щцъей-
ряляриндян баьырсагларла ифраз олунур. Инсанда вя онурьалы 
щейванларын чохунда ися юд кисясиня топланыр, тяркибиндя олан 
суйун юд кисяси диварларындан сорулмасы нятиъясиндя 5-10 дяфя 
гатылашыр. Буна эюря дя гара ъийярдян айрылан заман гызыла 
чалан сары, бязян дя йашыл олан юд кисядя галараг гара рянэ алыр. 
Буна эюря дя Фцзули юдц ики мцстягил майейя , йяни сары вя гара 
майейя айырыр. Шаир бу фикри гядим йунан тябибляриндян, о 
ъцмлядян Щиппократдан яхз етмишдир. Щиппократ беля щесаб 
едирди ки, инсан бядяни бярк вя майе щиссялярдян ибарятдир. 
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Щяйат функсийасыны ися дюрд ъцр майе, йяни, ган, селик (Фцзули 
буну бяльям адландырыр), сары вя гара юд дашыйыр; «инсан 
бядянинин тябияти бунлардан ибарятдир, инсанын хястялянмяси вя 
саьлам олмасы бунлардан аслыдыр. Айдындыр ки, юдцн ики мцстягил 
майейя айрылмасы фикри сящвдир» (сящ.70) 

Тядгигатчы Димаь гялясиндян данышмыр, садяъя Павловдан 
ситат эятирир: «Бейин организмин бцтцн фяалиййятини идаря едян вя 
бюлцшдцрян башлыъа мяркяздир.» Сонра ися буну гейд едир: «Рущ 
Димаь гялясиндян сонра Ъийяр гялясиня эедир. Фцзули бунун аь 
ъийяр вя гара ъийяр олдуьуну эюстярмир. Рущ бурада чалышан 
сяккиз муздура раст эялир. Фцзули бунларын щяр биринин вязифя-
ляриндян данышыр» (сящ. 70)  

Даща сонра йазыр: «Фцзули гонаглары анотомийа нюгтейи–
нязярдян ясасян дцзэцн йерляшдирир. Бурада сювда (гара юд) 
истисна тяшкил едир, о далагда дейил, юд кисясиндя олур».  

Дадашзадянин щансы ихтисас сащиби олдуьуну билмирик. Щяр 
щалда, мцасир тябабятдян вердийи мялуматларла разылашырыг. Ону 
да гейд едяк ки, илкин мярщялядя биз дя онун кими сювданын 
гара юд олмасы фикриня эялмишдик, амма онун кими Фцзулинин 
сящв етдийини дейил, Фцзулинин сящв едя билмядийини, билмядийи 
шейи йазан олмадыьыны дцшцндцйцмцз цчцн тядгигатларымызы 
эенишляндирмяк гярарына эялдик. Дцшцндцк ки, сящв Фцзулинин 
дейил, бизимдир.  

Яввялъя, эюряк, гядим тябабятдя сювда нядир, онун йери, 
вязифяси нядир? 

Ялйазмалар институтунда «Б-6293» шифряси алтында Дярвиш 
Нидаинин османлы тцркъясиндя ХВЫ ясрдя йаздыьы «Мянафецн–
нас» адлы ясяри сахланылыр. Алтмыш бабдан ибарят олан китабын щяр 
бабы мцхтялиф бящсляря, хястяликляря, дярманлара, организмдя 
эедян просесляря аиддир. Нидаи эиришдян сонра йазыр: «Яввялинъи 
баб тяркиби-инсанын бяйанындандыр. Ей талиби-ясрар, алями билэцл 
ки, Щягг-тяала инсаны ади бир гятрясиндян зцщуря эятцрцб защирин 
янасири-ярбяядян щцсни–сурятдя хялг едцб, няфси-натигяйиндя 
сакин етди вя ол чар ярканун бириси атяшдир, ъан киби яловидир. 
Тябиятдя щаррявц йабясдир. Бядяни– инсанда она сяфра динцр. Вя 
икинъи бад, йяни щявадыр, кюнцл киби бигярардыр. Тябиятдя щаррц 
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рцтубятдир. Бядяни- инсанда она ган динцр. Вя цчцнъц абдыр. 
Ягл киби мяскянятдц, йяни йердян эютцрмяз, тябиятдя йаддяр 
тябдир. Бядяни–инсанда она бяльям динцр. Вя дюрдцнъц хакдыр. 
Няфс кими сяфялидир. Тябиятдя бардц йабясдир. Бядяни-инсанда 
она сювда динцр. Пяс Халиги-мювъудат бу дюрт ясрары ъям едцб 
ъисми-инсаны хялг едцб мцкяммял елямиш, ямма кямали-
гцдрятиндян бу дюрди иэирми сяккиз нюв елямиш… 

…Щязми-тяамдыр. Щяг-тяала андя бир щярарят гомушдур, 
йедиэин гида анун ещради-тяндян гаиз шол гызан гяз киби, та ки 
ярийцб булмаья дюняр, нечин ки, кямалын бюйля масига тящярля 
нядян баьря рядд олунур. Баьыр дяхи ани гябул едцб тякрар аня 
дяхи гайиз тяами–кямалын булур. Анун рявари саф ган олур вя 
кюпцэцндян сяфра олур вя сягялиндян сора щасил олур вя ол ки, 
щярарятцн тясириндян тямам гайнайуб бишмяди, хам галды, ол 
бяльям олур. Пяс бу янасири-ярбяя бядяни-инсандя бу вяъщля 
кямалын булур. 

…Ямма сювда тябии ганун сягялиндян иди. Вя гейри-тябииси 
яхлатын эюйнямясиндян олур. Йяни, ган эюйняся сювда олур вя 
сяфра эюйняся, сювда олур вя бяльям эюйняся, сювда олур вя 
сювда эюйняся, сювдайи-гейри-тябии олур…»  

Демяли, ясли од, щава, су олан сяфра, ган вя бяльям ясли 
торпаг олан сювдайа чеврилир. Гайыдаг йаранмасына. Яввялъя 
од, щава вя су йаранмыш, заман кечдикъя онлардан торпаг 
ямяля эялмишдир. Бу айдындыр.  

Фцзули сювданы далагда йерляшдирир. Бу тядгигатчылара хош 
эялмяся дя, щяр щалда белядир. Мцасир тябабятдя далаьын вязифяси 
тамам айдынлашдырылмайыб. Дейиляня эюря, далаг юлмцш лейко-
ситлярин гябридир. Лейкоситляр щяр йердя вар, о ъцмлядян, ганда, 
юддя, бяльямдя дя. Далагда ися артыг функсийасыны итирмиш, бялкя 
дя, организм цчцн зийанлы олан лейкоситляр топланыр. Яэяр бу цч 
хылтын «эюйнямясиндян» сювда йаранырса, о да далагда йерляшир-
ся, демяли, сювда няся лейкоситлярля баьлы хылтдыр. Демяли, Фцзули 
сящв етмир, сювда щягигятян далагда йерляшир. Сювданын лейко-
ситлярля баьлылыьыны сцбут етмяк цчцн бир мясяляйя диггят едяк.  

Мцхтялиф хястяликляр заманы лейкоситоз, йяни лейкоситлярин 
сайынын артмасы мцшащидя олунур. Мцалиъя олундугда бу 
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нормайа дцшцр. Амма хярчянэ хястялийиндя щяля ки, буну 
нормайа сала билмирляр, эет-эедя артан аь ган ъисмъикляри гыр-
мызы ган ъисимъикляри олан еритроситляри йейир вя нятиъядя 
щемоглобин азалыр. Организмин оксиэенля тяминаты позулур вя 
щяйати просесляр бир- бир сюнцр. Беля бир суал мейдана чыхыр: Ни-
йя башга хястяликлярдя мцалиъя иля лейкоситлярин мигдары азалыр, 
хярчянэдя ися щямин дярманлар еффект вермир? Беля чыхыр ки, 
башга хястяликлярдя гана гарышан лейкоситлярля хярчянэдя она 
гарышан лейкоситляр арасында фярг вар.. 

Ахтарышлар заманы мярщум алимимиз Мяммядаьа Султа-
новун мягалясиндяки бир гейд диггятимизи ъялб еляди. «Елм вя 
щяйат» журналында (1969-ъу ил, №2, сящ.6-8) «Гядим дярман 
биткиляринин сирляри» адлы мягалядя тядгигатчы йазыр: «Бу тибб 
китабларынын бир чохунда беля бир фикря тясадцф олунур: «Зярярли 
шишлярдян бири дя хярчянэ адланыр. Онун ямяля эялмясинин ясас 
сябяби ганла сювданын гарышмасыдыр» (сящ.7)  

Бурадан мялум олур ки, хярчянэ хястялийиндя садяъя олараг 
диэяр хястяликляр заманы чохалан лейкоситляр дейил, мящз сювда, 
далагда йерляшян, мцасир тябабятин «юлмцш» щесаб елядийи 
лейкоситляр ганла гарышыр. 

Ялбяття, бу фярзиййяляри експериментляр васитяси иля сцбута 
йетирмяк лазым эялир, амма бизим буна имканымыз йохдур. 
Йягин ки, хярчянэ хястялийинин мцалиъяси иля мяшьул олан 
тядгигатчы-щякимляр бу истигамятдя тядгигатлар апараъаглар. 
Ким билир, бялкя дя щардаса артыг бунлар тятбиг олунмушдур. 
Биз ися, садяъя, Фцзулинин сящвсиз олдуьуну сцбут етмяк цчцн 
бу барядя сющбят ачдыг. 

 
«Ялли йашлы хязинядян ялли мягаля», 

Бакы, 2000, сящ. 92-96 
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QƏZETLƏRDƏN 
___________________________________________ 

 
HACI MAİL REDAKTOR KİMİ 

 
Hamının böyük el ağsaqqalı kimi tanıdığı, sağlığında hörmət 

etdiyi və indinin özündə də məhəbbətlə yad etdiyi qəzəlxan-şair, 
füzulişünas alim, filologiya elmləri namizədi Hacı Mail Əlyazmalar 
İnstitutunda çap olunmuş bir neçə kitabın redaktoru olmuşdur. Bu 
gün redaktorların sadəcə bir “ad” olduğu zamandan fərqli olaraq o 
zamanlar həqiqətən kitablar üzərində redaktə işi gedirdi və bu çətin 
işin öhdəsindən gəlmək hər adamın işi deyildi. Hələ sağlığında Hacı 
Mail haqqında 90-cı illərdə yazdığım və çapa vermədiyim ikinci 
kitabda onun redaktor kimi fəaliyyətini işıqlandırmağa çalışmışdım... 

Hacı Mailin redaktorluğu ilə çap olunan ilk kitab Cahangir 
Qəhrəmanovun tərtib etdiyi “Kişvəri. Əsərləri” kitabıdır. Kitab 
1984-cü ildə “Yazıçı” nəşriyyatında çap olunmuşdur. Kitaba 
yazılmış ön sözdən məlum olur ki, Kişvərinin əsərləri ilk dəfə 
olaraq tam şəkildə çap olunur. XV əsr anadilli poeziyamızın 
görkəmli nümayəndələrindən biri olan Kişvərinin əsərləri istər o 
dövrün poeziyası, istərsə də dilimizin qrammatikası və söz 
yaradıcılığı haqqında bizə zəngin məlumat verir. Əlyazmanın 
məhz bu cəhətdən dəyərliliyini qoruyub saxlamaq üçün əsərlərin 
dilinə o qədər də müdaxilə edilməmiş və istər tərtibçi, istərsə də 
redaktorlar orijinalda olanı oxuculara təqdim etməyi daha zəruri 
hesab etmişlər. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, burada bir çox 
fonetik çevirmələr aparıldığı aydın görünür. Çünki elmi nəşr nə 
qədər orijinala yaxın olsa da, ərəb qrafikalı əlifba ilə yazılmış 
mətnin çevrilməsində fonetika ilə bağlı çətinliklər meydana çıxır.  

Klassik şeirlər kitabının redaktoru olmaq bəzən tərtibçi olmaq-
dan daha çətin olur. Hacı Mail ilk kitabı olduğundanmı, ya üzə-
rində çoxlu əmək sərf etdiyindənmi, nədənsə, bu kitabı tərtibçisi 
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olduğu bir çox kitablardan daha üstün sayır. Söhbət düşəndə Hacı 
Mail bu kitabın çap olunduğu vaxtı həm sevinclə, həm də hüznlə 
xatırlayır: ”Anam xəstəxanada ağır vəziyyətdə yatırdı. Əməliyyat-
dan sonra narkozdan hələ ayılmamışdı. Kitabın siqnal nüsxələ-
rindən birini xəstəxanaya aparmışdım. Heç bir danışığa reaksiya 
verməyən anama, “oğlunun kitabı çıxıb” deyən kimi ayıldı. Kitabı 
ən qiymətli bir şey kimi sinəsinə sıxmağı indi də gözümün qaba-
ğındadır. Ana başqa şeydir... Onun yerini heç kim verə bilməz...” 
Bu sözlərdən sonra Hacı Mailin gözlərindən bilaixtiyar yaş tökül-
dü. Nə bilim, bəlkə də bu kitab onun üçün, məhz bu xatirəyə görə 
daha qiymətlidir... 

Hacı Mailin redaktoru olduğu ikinci kitab Nardaranda yaşayıb-
yaratmış, dövrünün zəkalı bilicilərindən olan, sağlığında əsərləri, 
ibrətamiz söhbətləri ilə Abşeronda özünəməxsus hörmət qazanmış 
Şeyxəli Tutinin “Qəsidələr, növhələr, qəzəllər” kitabıdır. Kitabın 
tərtibçiləri Həsənov Qəzənfər Əhməd oğlu və Əliyev Mustafa Mail 
oğludur. Kitab 1992-ci ildə çap olunmuşdur. Hacı Mail kitaba 
yazdığı ön sözdə kədərli janr olan “Elegiya”dan başlamış, Şərqdə 
yaranmış oxşamalardan, ağılardan mənbə götürüb daha da təkmil 
forma və məzmun ilə ortaya çıxan, əvvəllər hökmdarların, yüksək 
rütbəli adamların ölümü münasibəti ilə yazılan, sonralar Kərbəla 
müsibətini əks etdirib daha mükəmməl məzmun tapan mərsiyələr 
haqqında qısa məlumat vermişdir. Sonra isə Tutinin həyat və 
yaradıcılıq fəaliyyətindən danışmış, onun sənətkarlığını qısa 
şəkildə oxucuya çatdırmışdır. Ön sözdən görünür ki, Hacı Mail 
Tutinin yaradıcılığına daha dərindən bələddir və inamla demək 
olar ki, o kitabın tərtibçilərindən biridir. 

Kitabda şairin qəsidələri, növhələri və qəzəlləri kitabın adında 
olduğu ardıcıllıqla düzülmüşdür. Lakin Tuti əsasən növhə şairi kimi 
tanındığından kitaba salınan şeirlərin əksəriyyətini də növhələr təşkil 
edir. Növhələrdə ancaq Kərbəla faciəsi öz əksini tapmışdır. Kərbəla 
şəhidlərinin şücaətindən, faciəli şəkildə qətlə yetirilməsindən və 
onların xanımlarının çəkdikləri müsibətlərdən bəhs olunur. 
Növhələrdə müxtəlifşəkillilik diqqəti cəlb edir və arada “Əfrad” hissə 
verilir. Tutinin mərsiyə sənətkarlığına söz ola bilməz. Növhələrdən 
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əvvəldə üç qəsidə və bir ibrətnamə verilmişdir.  
Qəzəllər hissəsində isə qəzəllərlə birlikdə Füzulidən təxmis, 

“Əxlaq” və “Qismət” adlı şeirlər verilmişdir ki, bu şeirlər də elə 
qəzəl janrında yazılmışdır. 

Əski əlifbadan kirilə keçəndə meydana çıxan fonetik fərqlərin 
əruzun bəhrlərinə müvafiq şəkildə işlənilməsi baxımından ciddi 
səy göstərilmiş, çatmamazlıqlar aradan qaldırılmışdır. 

Hacı Mailin Teymur Kərimovla birlikdə redaktoru olduğu 
“Füzuliyə təxmislər” kitabının tərtibçisi filologiya elmləri doktoru 
Cənnət Nağıyevadır. Kitab 1993-cü ildə “Yazıçı” nəşriyyatı 
tərəfindən buraxılmışdır. Annotasiyada verildiyi kimi kitaba 
əlyazma və daşbasma kitablardan, cünglərdən toplanmış, habelə 
müasir şairlərdən alınmış əlli səkkiz müəllifin yüz qırx doqquz 
təxmisi daxil edilmişdir. Ön sözdə tərtibçi Füzuli şeirindən, ona 
yazılan təxmislərdən, Füzuli şeirinə müraciət edən şairlərin 
yaradıcılıq fəaliyyətindən, mənbələrdəki nüsxə fərqlərindən, çap 
müxtəlifliyindən məlumat verir. 

Kitabı diqqətlə nəzərdən keçirdikdə tərtibçinin inadlı axtarışlar 
apardığının, səylə işlədiyinin, xeyli əmək sərf etdiyinin şahidi 
oluruq. Həmçinin kitabın üzərində güclü redaktə işi getmişdir. 
Göründüyü kimi, kitabda gedən təxmislər dörd əsrdən artıq bir 
dövrü əhatə edir. Bu dövr ərzində Azərbaycan dilində çoxlu 
dəyişikliklər olduğuna görə müxtəlif illərdə yazılmış şeir 
nümunələrində böyük qrammatik dəyişikliklər edilmişdir. Neçə 
əsrin qrammatikasını birləşdirib bu günün oxucusunun başa düşə 
biləcəyi şəkildə vermək tərtibçidən və redaktordan yüksək 
düşüncə, dərin bilik tələb edir. Kitabı oxuyanda hiss edirsən ki, 
mütəxəssislər bu işin öhdəsindən layiqincə gəlmişlər. 

Kitabın nöqsanlarına gəldikdə isə demək olar ki, kitabın adı və 
ön sözü redaktə işindən kənarda qalıb. Çünki kitabın adı 
“Füzulidən təxmislər” kimi getsəydi, daha düzgün olardı. Ön 
sözdəki terminlərdə də belə səhvlər nəzərə çarpır. Kitaba təxmislər 
daxil edilmişdirsə, burada müxəmməsdən(beşlikdən) söhbət gedə 
bilməz. Müxəmməs ayrıca bir janrdır və müəllifin hər bəndi beş 
misradan ibarət şeiridirsə, təxmis beşlik deyil, beşləmədir və 
burada başqa müəllifin iki misrasının əvvəlinə üç misra əlavə 
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edilir. Redaktorlar nədənsə buna fikir verməmişlər. 
Bütün bu nöqsanlara baxmayaraq, illərin gərgin əməyi, böyük 

əziyyəti bahasına başa gəlmiş bu kitab füzulisevərlər üçün gözəl 
hədiyyədir və dahi şairimizə olan münasibətin təzahürü kimi çox 
təqdirəlayiq işdir. 

Hacı Mailin redaktorluğu ilə çap olunan “Məhəmməd Füzulinin 
“Leyli və Məcnun” əsərinin elmi-tənidi mətni” adlı kitabı institutu-
muzun əməkdaşı Ayna Babayeva nəşrə hazırlamışdır. Kitab 1996-cı 
ildə “Şərq-Qərb” nəşriyyatı tərəfindən çapdan buraxılmışdır. Kitab 
orijinala uyğun, yəni əski əlifbada nəşr olunmuş, tərtibçi ön sözdə 
istifadə etdiyi əlyazma nüsxələri haqqında məlumat vermişdir. Redaktə 
işindən sonra kitab xəttat Müzafəddin Əzizov tərəfindən nəşr üçün 
köçürülmüş, lakin sonra üzərində korrektura işi aparılmışdır. Yubiley 
ərəfəsində tələsik çapa verilən əsər yoxlanılmadığından kitabda əlli iki 
səhv getmişdir. Siqnal nüsxə çapdan çıxandan sonra Hacı Mail kitabı 
oxumuş, düzəlişlər iki səhifə həcmində yazılıb kitabın arasına qoyul-
muşdur. Füzuli irsinə belə səhlənkarlığın nəticələrini nəzərə almasaq, 
demək olar ki, kitabın yubiley ərəfəsində belə dar macalda çap olunub 
ictimaiyyətə çatdırılması təqdirəlayiqdir. Hacı Mailin redaktorluq işinə 
gəldikdə isə özünün çapa hazırladığı “Füzuli “Divan”ının elmi-tənqidi 
mətni”, həmçinin “Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərinin elmi-tənqidi 
mətni”nə verdiyi düzəlişlər bizə həqiqəti deyir... 

Tahir Məhərrəmov “Günay” qəzetində çap etdirdiyi resenziya-
sında yazır: ”Leyli və Məcnun”un bu keyfiyyətli nəşrinin tərtibçisi 
Ayna xanım xeyli müddət akademiyada əlyazmalar üzərində 
çalışmış, klassik irsimizin görkəmli tədqiqatçıları, mərhum alim-
lərimiz Həmid Araslı, Məmmədağa Sultanov və Cahangir Qəhrə-
manovla bir yerdə işləmişdir. Nəşrin uğurlu çıxmasında bu faktın, 
eləcə də əsərin redaktoru, Füzuli sənətinin vurğunu Hacı Mail 
Əliyevin böyük rolu olmuşdur”. 

Bütün bu redaktə işlərində Hacı Mailin klassik şeirlə bağlı sava-
dından əlavə həm də şair olması böyük rol oynamışdır. Tədqiqatçının 
həm də şair olması, klassik şeirlə bağlı tədqiqatlarda, xüsusən də 
şairlərin əsərlərinin nəşrə hazırlanması işində gərəkli cəhətdir. 

 “Nüanslar” qəzeti, 2010 
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ANAR YARADICILIĞI VƏ FÜZULİ 
 

Allah-təala hər bir insana qaldıra biləcəyi qədər yük verir. Ha-
mını bacardığı işə sövq etməyə qərarlıdır. Düz yoldan azanlar, nəf-
sinə uyanlar bacardığından daha çox şey bildiklərini zənn edərlər 
və şeytana uyduqlarından Allahın hidayətini görə bilməzlər. 
Nəfsinə üstün gələnlər, düz yolun yolçusu olanlar bu yolda pillə-
pillə ucalar, ən sonda istədikləri məqamı taparlar. 

Xalq yazıçısı Anar öz qələmini ədəbiyyatın müxtəlif janrlarında 
müvəffəqiyyətlə sınamış, özünü mütəfəkkir yazıçı kimi təsdiq-
ləmiş, məhz öz qələmi ilə dünya şöhrəti qazanmış yazıçılardandır. 
İstər nəsrində, istər publisistikasında, istərsə də digər sahələrdə 
seçdiyi obyektdən, yazdığı əsərin həcmindən, mövzusundan asılı 
olmayaraq bütöv və tamdır. Yazıçının bütövlüyü onun qəbul 
olunması və oxucu auditoriyası qazanması üçün əsas şərtdir. 

Anarın bütün yaradıcılığını ayrı-ayrı vaxtlarda oxumuşam. 
Mərhum şairimiz Baba Pünhanın dediyi kimi, “Biz elə Anarın 
əsərləri ilə böyümüşük də”...  

Neçə vaxtdır ki, Anarın altıcildliyi stolumun üstündədir. Bəlkə 
bir iyirmi dəfə vərəqləmişəm. Hər dəfə nəsə yazmaq istəyəndə 
onun haqqında yazılanları düşünür, nədən yazacağımı götür-qoy 
edirəm. Sonra yenidən cildləri bir kənara qoyub yazını təxirə 
salıram. Hələ altı il əvvəl Anar haqqında kitab yazmaq istəyəndə 
də eyni hissi yaşamışdım və ona görə də kitabı yubileyə çatdıra 
bilməmişdim. Keçən il də eyni hissləri yaşadığımdan yenə də 
düşündüyümü yaza bilmədim. Sadəcə Anarın şeirləri ilə bağlı bir 
məqalə ilə vəziyyətdən çıxmağa çalışdım. Amma içimdə həmişə 
yazmaq istədiyimi yaza bilmədiyimi dəfələrlə özümə etiraf edə-
edə hər dəfə çiynimdəki yükün ağırlaşdığını hiss edirəm. Əslində, 
hər dəfə altıcildliyi vərəqləyəndə nə yazacağımı bilirəm, sadəcə 
necə yazacağımı düşünəndə heç nə yaza bilmirəm... 

Bu gün yenə də cildləri vərəqlədim, nəhayət, mənə çox yaxın 
olan bir məqamın üstündə dayandım. Anar yaradıcılığında Füzuli. 
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Əslində, mən bu mövzunu dəfələrlə düşünmüşdüm. Amma bu dəfə 
qaçılmaz olduğunu anladım, nəsə, məhz bunu yazmaq istədim. 
Anarın Füzulini düşünərkən yaşadıqlarını və eyni zamanda ən 
çətin anlarda məhz niyə Füzuliyə müraciət etdiyini bəlkə də tam 
mənası ilə anlamaqda acizəm. Çünki hər bir insanın hansı 
məqamda nəyi nəyə görə yaşadığını onun özü qədər dərindən 
anlamaq olduqca çətin işdir, o da ola yazıçının yaşantısı... 

Anarın “Şairin kədəri” adlı geniş məqaləsini hələ ”Sizsiz” kita-
bında oxumuşdum və o məqalə haqqında “Anlanılmamaq dərdi” 
kitabında qeydlərim gedib. Ancaq yazıçının nəsrində Füzuliyə 
müraciəti diqqəti çəkir. Anar nəsr əsərlərində yeri gəldikcə 
Vaqifdən, Vahiddən və digər şairlərdən də sitatlar gətirir, amma 
Füzuliyə müraciət tamam başqadır. Nəzərə alsaq ki, Füzuliyə 
müraciət ən çox Anarın gənclik dövründə yazdığı əsərlərindədir, 
onun təfəkkürünün hələ çox erkən formalaşdığı qənaətinə gəlirik. 
Birinci cildi oxuyuram. Hekayələr və povestlər.1958-62-ci illərin 
hekayələri. 20-24 yaşın təfəkkürü... Füzuli... 

Cildə daxil edilmiş ilk hekayə “Yağışlı gecə”dir. Hekayənin 
sirayətedici sonluğu adamı çəkir: ”Hekayə yazırıq. Hekayələr 
yazırıq. Qüssələnəndə,sevinəndə. Yay. Qış. Payız. Yaz. 

Gecədir, yağış yağır. Pəncərəmdən boylanan ağac hərdənbir 
dərindən ah çəkib köksünü ötürür. 

22 yaşım var. “Gündə bir kərpic düşür ömrümün sarayından...”. 
Radio məhzun melodilər verir. Həmişə elə bilirdim ki, 21 yaşında 
öləcəm. 22 yaş tamam oldu. 23-ün içindəyəm. Yaşamaq yaxşıdır. 
Çox gözəldir. Xatirələrin solğun kədəriylə, ümidlərin aldadıcı 
sevinciylə yaşamaq, gözləmək, gözləmək, gözləmək. Bir də 
yazmaq. 

Gecədir. Yağış yağır. 
Füzuli deyib: 
 

Ey Füzuli, şami-qəm əncaminə yoxdur ümid, 
Bir təsəllidir sənə ol söz ki, derlər, var sübh! 
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Yəqin ki, bir bu “derlər” sözü mənim bütün yaradıcılığıma 
dəyər. 

“Derlər”. Elədir, ustad, “derlər”. 
Gecədir. Yağış yağır. 
Hekayə yazırıq. Hekayələr yazırıq. 
Hekayə yazıram. Hekayələr yazıram. 
Gecədir. Yağışlı gecə... 
Bu hekayələri oxuyun”. 
Yadıma bir neçə il əvvəl eşitdiyim söz-söhbət, hətta dövri 

mətbuata belə çıxarılan fikirlər düşür. Bu gün Füzulini bəyən-
məyən bir para yazarların səviyyəsiz düşüncələri düşündürür məni. 
Doğrudan da böyüklüyü anlamadan böyük olmaq çətin məsələdir. 
Amma bəlkə elə böyüklüyü anlamaq üçün də böyük olmaq 
gərəkdir... Bəlkə də həyat elə ona görə bu qədər mürəkkəbdir, 
insan təfəkkürü bəlkə elə ona görə bu qədər dərindir və insanın 
insan olmasını saxlayan insanlıq bəlkə elə ona görə bu qədər 
yüksəkdir. Anar da bəlkə elə ona görə, məhz Füzuliyə müraciət 
edir. Bir “derlər” sözünün, əslindəsə bir Füzuli sözünün hikmətini 
açmaq istəyir, amma bir sözün, məhz Füzulinin dediyi bir sözün 
müəmmasını açıqlarkən bu qənaətə gəlir və Nemətin dili ilə “Ağ 
liman”da deyir ki:”Bir bu “derlər” sözünü bütün dünya 
poeziyasına dəyişmərəm”. 

Burada yadıma dövri mətbuatdan “Ağ liman” haqqında oxuduq-
larım düşür. Hələ o zaman bəzi tənqidçilər bu əsəri günlərlə mü-
zakirəyə qoyub tənqid etsələr də, öz qiymətini elə o zaman da 
anlayanlar tərəfindən alan bu əsər elə bu gün də maraqla oxunur. 
Hələ 1970-ci ildə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 19 dekabr 
sayındakı “Ümid limanına doğru” adlı məqaləsində Yəhya 
Seyidov yazırdı:”Anarın hekayə və povestləri həmişə maraqla 
qarşılanır. Bu istedadlı nasirin qələmindən çıxanlar asan, hətta 
deyərdim ki, bir nəfəsə oxunur, amma unudulmur, uzun müddət 
düşündürür. Müəllif bir neçə il qabaq jurnalda çıxmış ilk povestinə 
əl gəzdirərək, kitab halında çap etdirmişdir. Heç nə yadımdan 
çıxmamışdır. Süjetin inkişafını, əsas surətləri, hətta sevimli ifadə 
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və zahirlərini də yaxşı xatırlayıram. Buna baxmayaraq onu ikinci 
dəfə, özü də təzə əsər kimi oxudum. Fikrimcə, “Ağ liman” 
haqqında ətraflı danışmağa dəyər... 

Anarın qələmə aldığl material da, yazı üslubu da özünəməx-
susdur... Anar canlı adamları təsvir edir, real tiplər yaradır, özünün 
bu tiplərə aydın tənqidi münasibətini oxucuya da aşılamağı, onu 
müasir meşşanlığın böyük ictimai zərəri haqda düşündürməyi 
bacarır. Oxucunun təsvir olunana münasibəti, məhz yazıçının 
göstərdiyinə emosional əlaqəsi, təfərrüatı və sözləri seçmək məha-
rəti ilə müəyyənləşir”. Biz müəllifin yazısından bəzi məqamları 
qeyd elədik. Bu əsər haqqında çox danışılıb, çox yazılıb. 1971-ci 
ildə akademik Məmməd Arifin “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 
17 aprel tarixli sayında çap olunmuş “Ağ liman və qırmızı 
gəmilər” adlı məqaləsi belə başlayır:”Anarın hekayələri nəinki 
Sovet İttifaqında, hətta xaricdə də bir çoxlarının diqqətini cəlb 
etmişdir. Bunun səbəbi üzərində düşünəndə belə bir nəticəyə 
gəlmək olar ki, gənc istedad ədəbiyyata yeni bir təravət gətirir. Bu 
təravət milli keyfiyyətlərə malik olmaqla bərabər, bədii 
ədəbiyyatın ümumi inkişafı, taleyi ilə də bağlıdır. Anarın mövzusu 
da realdır, amma dediyimiz təravət təkcə mövzuya, yazıçının təsvir 
etdiyi aləmə, hadisə və insanlara aid deyildir. Anarın hekayələ-
rində fövqəladə hadisələrə, igidlik, şücaət, qəhrəmanlıq göstərmək 
iddiasında olan adamlara rast gəlmirik. Onun personajları çox adi 
adamlardır. Əsasən teatr, kino, radio, mətbuat işçilərindən ibarət 
olan bu adamların bir-biri ilə əlaqəsi, münasibətləri də çox adi, hər 
gün təsadüf olunan, heç bir cəhətdən fərqlənməyən adi əlaqə və 
münasibətlərdir. Lakin bu gündəlik adi hadisələr axınında üzüb 
gedən adi adamların həyatını, şəxsiyyətini yazıçı usta bir kino-
operator kimi elə nöqtədən, elə bir işıqla təsvir edir ki, oxucu orada 
adilikdən kənara çıxan çox şeylər görür”. Füzulinin bir sözünü 
bütün dünya poeziyasına dəyişməyən Nemət də adi insandır və 
onun öz sevgisini Təhminəyə bildirmək üçün, məhz Füzuli 
qəzəlindən istifadə etməsi də adi hadisədir. Amma bu adiliyin 
özündə də Məmməd Arifin dediyi kimi, bir qeyri-adilik var. 
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Anarın “Hekayə” hekayəsinin adı qeyri-adiliyi ilə diqqəti cəlb 
edir. Hekayənin qəhrəmanı əsərdə hekayə yazır. Bu hekayə qəhrə-
manın öz həyatıdır, amma o bəzən dəyişiklik eləmək məcburiy-
yətində qalır. Axı, hər həyatın müəyyən bir məqamı hekayə olsa 
da, hekayə tam həyat ola bilmir. Hər şeyi olduğu kimi yazsan, 
inanan olmaz və hər şeyi olduğu kimi yazmaq da mümkün deyil. 
Amma Anarın yaradıcılığında, həqiqətən, reallıq çoxdur. Bəlkə elə 
hekayə yazarkən reallıqdan qaçmağın labüdlüyünü açıq etiraf 
eləməyin özü ən böyük reallıqdır. Hekayədə bütün olmuşlardan 
yazmaq istəyən qəhrəmanın adı Vüsaldır. Maraqlıdır ki, Anar qəh-
rəmanının adını deyil, onun hekayəsinin qəhrəmanının adını Vüsal 
qoyub və bu da bir reallıqdır ki, o dövrdə heç kim uşağına Vüsal 
adı qoymurdu. Burada bir səciyyəvi cəhəti də xatırladım ki, Anarın 
əsərlərində mütləq yeni ada rast gəlirik. Yəqin ki, bu da ondan irəli 
gəlir ki, yeni adların qoyulması onun ailəsindən, elə onun özündən 
başlayır... 

Vüsal hekayəni başlaya bilmir, radionu işə salır:”Radio, 
nəhayət, qızdı. Səs bərkiyib bütün otağı tutdu. Konsert idi. Kimsə 
bir qadın müğənni həzin səslə “Humayun” oxuyurdu... Pəsdən. 
Aramla. Bir qədər yorğun. 

 

Tutuşdu qəm oduna şad gördüyün könlüm, 
Müqəyyəd oldu ol azad gördüyün könlüm.... 

  

Qəmdən, qüssədən, ələmdən yoğrulmuş musiqi... qərib payız 
axşamları kimi məhzun, qış gecələri kimi uzandıqca uzanan... 

Elə bil Şərqin bütün dərdləri bu musiqi, bu ölümsüz sözlərlə 
yavaş-yavaş, bəm səslə axıb gedirdi”. 

Nədənsə Anarın qəhrəmanlarının dadına həmişə Füzuli çatır. 
Bu mənada, “Dağınıq vərəqlər”də “Füzuli” səhifəsi diqqəti çəkir. 
Qəribədir ki, ölüm ayağında olan, öləcəyini bilən, amma bunu 
arvadına bildirməyən, xəstəliyinin ağır olmadığını deyən, sanki 
bununla ölümü gecikdirmək istəyən insan həyatının son günündə 
arvadını çağırıb “Leyli və Məcnun”dan bir qəzəl oxumasını xahiş 
edir. Müəllif hekayəni belə tamamlayır:”Arvad oxumağa başladı:  



  Åé Ôöçóëè, … 

 53 

Öylə sərməstəm ki, idrak etməzəm, dünya nədir. 
O dedi: 
– Yetər.–O bu qəzəli əzbər bilirdi və o, bəxtiyar idi ki, heç kim 

barədə 
Füzulidən gözəl deyə bilməmişdir”.  
Yeri gəlmişkən, Anar Füzulinin bu qəzəlini parodiya etmişdir. 

Şeirdə vəzn sınıqlığı olsa da, məzmun maraqlıdır.  
Anarın ən gözəl hekayələrindən biri də Rübabə Muradovanın 

xatirəsinə həsr olunmuş “Qaragilə”dir. Əsərdəki bir məqam 
diqqətimi çəkir. Məntiqi məna bəşəriliyin və milliliyin hansı mə-
qamda öncül olmasını anlamaqdır. Siyasətdən uzaq olan Kazım 
bütün dünya ədədiyyatını oxuyur. Dostları ona milli istiqlaliy-
yətdən danışanda, deyirmiş ki:”Mən bəşər oğluyam. Mən Füzulini 
azəricə oxuyuram, amma o mənimlə könlün dilində, tərcüməyə 
ehtiyacı olmayan bir dildə--Hafizin, Petrarkanın, Heynenin dilində 
danışır”. Amma bir dəfə dostları onu yığıncağa aparırlar. 
Yığıncaqdan sonrakı müsamirədə Kazım xalq mahnısı oxuyan 
Mihini görür və ona vurulur. Müəllif yazır:” Müsamirədən sonra 
Qurban Kazımı Mihinlə tanış elədi... Onlar yuxulu Təbriz 
küçələriylə gedirdilər. Mihin zümzümə edirdi, iydə ağaclarının iyi 
gəlirdi. Onlar yağışa düşdülər. Mihin bir ağacın altında dayandı, 
ağacın yarpaqlarından, budaqlarından onun başına damcı-damcı su 
yağırdı. Kazım yağışın lap altında dayanıb Mihinə şeir oxuyurdu: 
nə Petrarkadan, nə Hafizdən, Füzulidən oxuyurdu: 

 

Könüldə min qəmim vardır ki, pünhan eyləmək olmaz, 
Bu həm bir qəm ki, el tənindən əfqan eyləmək olmaz. 
 

Nə müşkül dərd olursa, bulunur aləmdə dərmanı, 
Nə müşkül dərd imiş eşqin ki, dərman eyləmək olmaz. 

 

Yağış şiddətlənirdi, Kazım bu qəzəli oxuyur və başa düşürdü ki, 
Mihinə aşiq olmuşdur, bir də o həqiqəti dərk edirdi ki, Füzuli də, 
Petrarka da, Hafiz də könlün dilində yazmışlar. Lakin aşiq olanda 
italiyalı sevgilisinə Petrarkadan oxuyur, fars Hafizi yada salır, 
Kazım isə bu yağışlı axşamda qədim Azərbaycan şəhərinin 
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ağacları altında qaragözlü bir qıza Füzulinin ölümsüz beytlərini 
pıçıldayırdı”.  

Anarın “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” əsərinin on səkkiz 
fəslinin hər birinin epiqrafı Füzuli beytidir. Əsərin epiloqunda da 
dörd yerdə Füzuli qəzəlini görürük. Anar nə zaman məhəbbətdən 
yazırsa, Füzuli şeiri özü qələminin ucuna gəlir. Eləcə də dərddən, 
ələmdən yazanda Füzulisiz keçinə bilmir. 

Anarın ən çox oxunan əsərlərindən biri də “Sizsiz”dir. Bu əsər 
üç ömrün salnaməsidir. Burda da Füzuli var. Anar Nigar 
Rəfibəyliyə “Xalq şairi” adı verilməsindən, onu təbrik etməsindən, 
hətta atasının adından ona təbrik yazıb oxumasından və onun artıq 
belə şeylərə reaksiya verməməsindən danışaraq qeyd edir ki, o 
“Arabir Füzulinin beytlərini oxuyurdu:”Mənim tək hiç kim zarü 
pərişan olmasın, ya Rəbb!”. 

Yazıçı “Şəhidlər dağı” adlı yazısında da Füzulini xatırladır: 
”Böyük Füzulinin sözləri, elə bil, məxsusi Şəhidlər dağı üçün 
yazılıb: 

 

Şəbi-hicran yanar canım, tökər qan çeşmi-giryanım, 
Oyadar xəlqi əfqanım, qara bəxtim oyanmazmı?” 

 

Yazıçının bu qəzələ də nəzirəsi vardır. 
Anarın “Gecə düşüncələri”ndəsə oxuyuruq:”Füzuli Sözü kaman 

kimi inlədən şairdir”. 
Anarın cildlərini oxuyanda bütün bunları niyə düşündüyümü 

bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, harda Füzuli varsa, ondan 
danışmağa dəyər. Çünki, harda Füzuli varsa, orda dərd var, ələm 
var, orda qəm var, kədər var. Harda qəm-kədər varsa, orda mənəvi 
inkişaf var, orda kamilliyə gedən yol var. Harda kamillik varsa, 
orda hər şey var... 

 “Real-Press” qəzeti, 01.10.09.  
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FÜZULİ QƏZƏLİ VƏ TƏHRİFLƏR 
 
Öz dövründə Аzərbаycаn dilinin bütün imkаnlаrındаn yüksək 

sənətkаrlıqlа istifаdə еdib dərin məzmunlu əsərlər yаrаdаn dаhi 
Füzuli bu gün də hаmının diqqət mərkəzindədir. Аlim də, fəhlə də, 
kəndli də Füzuli sənətinin sеhrindən qаçа bilmir. Оdur ki, Füzuli 
sözünün bаtini mənаsını hаmıyа аnlаtmаq üçün qəzəllərinin 
şərhinə еhtiyаc vаrdır. Bеş yüz ildir ki, Füzuli qəzəli şərh оlunur. 
Оnu hərə öz səviyyəsində mənаlаndırır. Еlə indinin özündə də 
ədəbiyyаtçılаr şаirin qəzəllərini müхtəlif cür şərh еdirlər. Şərhlər 
zаmаnı şаirin sözü çох vахt təhrif оlunur ki, bunun dа müхtəlif 
səbəbləri vаrdır. Bəzi şərhçilər klаssik şеiri, şərq fəlsəfəsini, 
Qurаni-kərimi, islаm dininin əsаslаrını bilmədiyindən Füzuli 
sоzünün bаtini mənаsını düzgün аçа bilmirlər. Bəziləri tаriхi 
qrаmmаtikаnı bilmədiyindən аrхаikləşmiş sözləri bu dövrdə 
dilimizdəki sinоnimlər ilə qаrışdırır və nəticədə bеytin аçılışındа 
tаmаm bаşqа bir məzmun аlınır. Bəzi şərhçilər isə Füzuli qəzəlini 
düzgün şərh еdirlər, lаkin mətndə gеdən хətаlаr оnlаrı çаşdırır.  

Bu günə qədər dаhi şаirimizin əsərləri dəfələrlə çаp olun-
muşdur. Lаkin istər tаm külliyyаtdа, istərsə də sеçilmiş qəzəllər 
tоplusundа kаtiblərin nüsхə fərqlərindəki səhvləri və tərtibçilərin 
mətndəki sözləri düzgün охuyа bilməməsi üzündən çохlu səhvlər 
gеtmişdir ki, оnlаr dа həmişə şərhçilərin işinə mаnеçilik törət-
mişdir. İndi isə аrtıq bu mаnеələr аrаdаn qаldırılmış, Аzərbаycаn 
ЕА Əlyаzmаlаrı İnstitutunun еlmi işçisi, hаmının füzulişünаs аlim 
kimi tаnıdığı Hаcı Mаil Füzuli "Divаn"ının еlmi-tənqidi mətnini 
tərtib еtmiş, şаirin yubilеyi münаsibəti ilə bu yахınlаrdа həmin 
əsər "Şərq-Qərb" nəşriyyаtı tərəfindən çаp оlunmuşdur. Еlmi-
tənqidi mətni охuyаrkən əvvəlki mətnlərdəki qаrаnlıq qаlаn 
mənаlаr аçıqlаnır və qəzəllərin şərhi аsаnlаşır.  

Müəllif kitabın müqəddiməsində istifadə etdiyi əlyazma nüs-
xələri haqqında məlumat verir, əlyazmaların təsvirini, dəyərliliyini, 
oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd edir, müqayisələr aparır. Hələ 



Ñîíà Õÿéàë 

 56 

mətnə keçməzdən əvvəl müqəddiməni oxuyanda tərtibçinin bu 
kitaba necə böyük səylə zəhmət çəkdiyinin şahidi olursan.  

Mətnə gəldikdə isə qaranlıq qalan bir çox sirlər aşkarlanır və 
Füzuli sənətinə yenidən vurulur, Füzuli sehrilə bağlanırsan. 

 

Bir qul oğlanı könül mülkünə sultan etdim, 
Misr idi, padşəhin Yusifi-Kənan etdim. 

 

Əvvəlki çaplarda bu şəkildə gedən beytin şərhindən belə məna 
çıxır ki, lirik qəhrəman bir qul oğlanı, yəni Yusifi Misir şəhəri ilə 
müqayisə etdiyi könlünə sultan eləmişdir. Burada qaranlıq qalan 
nədir? Füzuli beytini üstüörtülü mənadan məhrum görmək qeyri-
mümkündür. Əgər şair burada qul oğlanı verirsə və bu qul Yusifə 
işarədirsə, o zaman ikinci misrada heç vaxt yenidən Yusifin adını 
çəkməzdi. Çünki bu, Füzuli şeirinə yad xüsusiyyətdir. Ona görə də 
birinci misradakı qul Yusifə aid ola bilməz.. 

İndi gəlin, Hacı Mailin tərtib etdiyi mətndəki beytə fikir verək: 
 

Bir qul oğluni könül mülkünə sultan etdim,  
Misr idi, padşəhin Yusifi-Kənan etdim. 

 

Qul oğlu kimdir? Bildiyimiz kimi, Məhəmməd (s) Əbdüllahın 
oğludur. “Əbdüllah” sözünün mənası isə (“əbd–qul” deməkdir) 
“Allahın qulu” deməkdir. Deməli, şair bu beytdə öz könül mülkü-
nə bir qul oğlunu, yəni Əbdüllahın oğlunu sultan etdiyini bildirir. 
İkinci misrada isə Yusifi verməklə məqsədi peyğəmbəri (s) 
gözəllik simvolu olan Yusiflə müqayisədə öz könül sultanının tayı-
bərabəri olmayan gözəl olduğunu bildirməkdir. Buna müqabil 
olaraq da öz könlünü Misir şəhəri ilə müqayisədə verir. 

İkinci misala baxaq: 
 

Ey Füzuli, bəs ki, qəmnak oldu əhvalın sənin, 
Qəmdən ölsən, hiç kim sormaz dəxi əhvalını. 

 

Beytdən belə məna çıxır ki: Ey Füzuli, sənin əhvalın ki, qəmli 
oldu, qəmdən ölsən, daha heç kim əhvalını soruşmaz. Əvvələn, əhval 
qəmnak olmaz. İkincisi, tutalım əhval qəmlidir, niyə onu daha soru-
şan olnmasın? İndi gəlin, elmi-tənqidi mətndəki beytə nəzər salaq: 

 

Ey Füzuli, pəs ki, qəmnak oldu əhvalın soran, 
Ğəmdən ölsən, hiç kim sormaz dəxi əhvalını.  
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Burada məsələ aydınlaşır: Ey Füzuli, sənin əhvalını soruşan ki, 
qəm-qüssəyə düçar olub. Artıq o, qəmindən agahdır. İndi daha sən 
ölsən də, o gəlib sənin halını soruşmayacaq. Burada iki versiya var. 
Birincisi, əhvalını soruşan hər dəfə qəmli olduğunu görüb, artıq qəmə 
öyrəşib. Artıq özü də qəmə batıb, daha qəmin onun üşün adidir, hətta 
ölsən də, ona təsiri olmayacaq. İkincisi isə, ola bilsin, şair burada bir 
adama işarə eləmir. Vaxtikən hamı ondan qəmli olduğunu soruşmuş, 
indi artıq onun halını soruşanı zəmanə dərdə, qəmə düçar eləmişdir. 
Çünki bu dünya öz qəm şərbətini hamıya içirdir, sadəcə geci-tezi var. 
Şair burada bildirir ki, artıq sənin əhvalını soruşan özü dərd əhldir, 
yəni sənin əhvalını soruşanın başı özünə qarışıb, indi sən ölsən, heç 
kim sənin halını soruşmayacaq. 

Göründüyü kimi, bir söz fərqi nə böyük məna dəyişikliyinə və 
təhrifə səbəb olur. Bu müqayisələrin sayını artırmaq da olar. 

Füzuli şеirində ən çох izаfət birləşmələri ilə bаğlı səhvlər 
gеtmişdir. Bəzi yеrlərdə izаfət birləşməsi pоzulmuş, bəzən isə 
əksinə süni şəkildə yаrаdılmışdır. Məsələn, əvvəlki mətnlərdə:  

 

Dəftəri-əmаlımın хətti хətаdəndir siyаh, 
Qаn tökər çеşmim, хəyаl еtdikcə hоvli-məhşəri.  

 

Hаcı Mаilin tərtib еtdiyi mətn ərəb qrafikasında, yəni orijinalda 
olduğu kimi verildiyi üçün düzgün oxunuş alınır: “Dəftəri 
əmаlımın хətti-хətаdəndir siyаh”. Çünki mətndə "dəftəri" sözünün 
sоnundа "yеy" hərfi işlənir. İzаfət birləşməsində isə sözün sоnundа 
"yеy", yəni (i) hərfi оlmur. Burаdа "хət" sözünün sоnundа "yеy" 
hərfi yохdur, оnа görə də tərtibçi çох duzgün оlаrаq оnu "хətti-
хətаdən" izаfəti şəklində vеrmişdir.  

Bəzi səhvlərə bахаndа tərtibçiləri də qınаmаq оlmur. Çünki 
Füzuli, Аzərbаycаn dilinin bütün söz fоrmаlаrındаn istifаdə еtmiş, 
еyni bir sözü müхtəlif mənаlаrdа, həmçinin еyni bir hərfi müхtəlif 
səslər vеrən sоzlər vаsitəsi ilə işlətmişdir ki, bu dа tərtibçiləri çох 
zаmаn çаşdırmışdır. Məsələn, "dəvа" sözunün sоnundа əlif əvəzinə 
"yеy" hərfi işlənir ki, bəzi tərtibçilər оnu "dəvi" kimi охuyurlаr. Bu 
misаllаrın sаyını аrtırmаq dа оlаr. Оnа görə də Füzuli sözünə hörmət 
еtməyi bаcаrаn аlim təkçə ədəbiyyаtçı dеyil, həm də dilçi оlmаlı, еyni 
zаmаndа fəlsəfi еlmləri mükəmməl bilməlidir. 

 “Şəhriyar” qəzeti, 17.04.97 
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HACI MAİLLƏ MÜSAHİBƏ 
 

Sona Xəyal: Füzuli məbədinə nə vaxt qədəm basmısınız və sizi 
bura çəkib gətirən nə olub? 

Hacı Mail: Atam İsmayıl kişi Füzulinin vurğunu idi. Ağlım 
kəsəndən evdə Füzuli həvəskarlarının toplaşdığı məclisin şahidi 
olmuşam, Füzuli qəzəllərinin şərhini eşitmişəm. 417 yaşı olan 
qədim əlyazma (hicri–999-cu il) 270 ildən çoxdur ki, bizim ailə 
kitabxanamızda saxlanılır. Bu əlyazma təkcə bizim ailə üçün deyil, 
bütün Nardaran kəndindəki füzulisevərlər üçün bir vəsait 
olmuşdur. Mən hələ məktəbə getməmişdən əvvəl atamdan ərəb 
qrafikalı əlifbanı öyrənmişdim və bu əlifbada oxuduğum ilk kitab 
da həmin bu Füzuli “Divan”ı olmuşdur. Mənim Füzuli dünyasına 
yolum burdan başlayıb. 

Sona Xəyal: Əsl, ciddi tədqiqata nə vaxtdan başlamısınız? 
Hacı Mail: 1977-ci ildə Bakıda konfrans keçirilirdi. Orada 

Füzuli “Divan”ının yeni əlyazmasında naməlum əsərlər haqqında 
məruzə etdim. Ondan sonra Azərbaycan EA Əlyazmalar İnstitu-
tuna işə dəvət olundum. Mənə professor Cahangir Qəhrəmanovun 
tapşırığı ilə Füzuli “Divan”ının elmi-tənqidi mətnini hazırlamaq 
təklif olundu. İşə başlamazdan əvvəl “Divan”ın üzünü (ərəb qrafi-
kasında) beş dəfə köçürdüm. Elmi-tənqidi mətnin hazırlanmasına 
isə demək olar ki, on beş il vaxt sərf ertmişəm. Bunun üçün on 
qədim və mötəbər əlyazmadan, bir daşbasmadan (Təbriz), bir ərəb 
qrafikasında çap olunmuş nüsxədən (İstanbul) və mərhum alimi-
miz Həmid Araslının 1959-cu ildə çap etdirdiyi Füzuli “Divan”ın-
dan istifadə etmişəm. 

Sonra Ayna Babayevanın hazırladığı “Leyli və Məcnun” poe-
masının redaktorluğunu mənə təklif etdilər. Əsərin tərtibi ilə 
birlikdə yenidən elmi-tənqidi mətnini hazırladıq. Hər iki əsərin üzü 
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ərəb qrafikasında xəttat Müzafəddin Əzizov tərəfindən köçürülmüş 
və hal-hazırda çapa hazır şəkildədir. 

Daha sonralar Füzulinin ən iri həcmli və tədqiqata çox ehtiyacı 
olan “Hədiqətüs-süəda” əsərinin elmi-tənqidi mətnini hazırlamağa 
başladım. Əsər hələ tam hazır deyil, yəqin ki, tezliklə başa 
çatdırılıb füzulisevərlərə veriləcəkdir. 

Sona Xəyal: Tədqiqatla əlaqədar haralarda olmusunuz? 
Hacı Mail: Tədqiqatla əlaqədar (rəsmi) dəfələrlə Orta Asiya 

ölkələrində, sonralar Leninqradda (İndiki Sankt-Peterburqda), 
Yerevanda, Tbilisidə, daha sonralar isə Türkiyədə, İranda və İraq-
da olmuşam. Ezamiyyət vaxtı əlyazma institutlarında saxlanılan 
Füzuli “Divan”ının bir çox nüsxələri ilə tanış olmuşam. Əlyazma-
ların çoxunda Füzuli irsindən elm aləminə məlum olmayan kiçik 
və bəzən də böyük həcmli əsərlərə rast gəlmişəm. Bunlardan bir 
neçəsi haqqında 1980-ci ildə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində 
“Füzulinin üç naməlum şeiri” adlı məqaləmdə füzulisevərlərə 
məlumat vermişəm. 

Sona Xəyal: Füzulişünas alim kimi hansı auditoriyalarda çıxış 
etmisiniz? 

Hacı Mail: 1990-cı ildə Türkiyədə olarkən İzmir şəhərinin 
“Arxeoloji muzey”ində Füzuli ilə əlaqədar konfrans keçirmişəm. 

1991-ci ildə Konya şəhərinin Səlcuq Universitetində yenə də 
dahi şairimizlə bağlı konfrans keçirmişəm. 

1991-ci ildə Tehran Universitetində Füzulinin yaradıcılığı 
haqqında mühazirə oxumuşam. 

1992-ci illin dekabrında Təbrizdə “Əncümənüş-şüəra” məcli-
sində Füzuli şeirlərindən bəhs açmışam. 

Nəhayət, dahi şairin 500 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq 
respublikamızın şəhər və rayonlarında, xüsusən də Bakının hər 
hansı bir guşəsində keçirilən Füzuli gecələrinə dəvət olunmuşam, 
hətta ali və orta məktəblərdə, zavod və fabriklərdə keçirilən 
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tədbirlərdə də çıxış etmişəm. 
Sona Xəyal: Füzuli tədqiqatçılarından kimi daha çox 

bəyənirsiniz və müasir dövrdə bu yükü çiynində daşıya bilən 
alimlər tanıyırsınızmı? 

Hacı Mail: Füzuli irsi ilə məşğul olan alimlərin hamısını 
bəyənirəm və bu yükün altına verilən çiyinlərə Allah-təaladan 
qüvvə arzulayıram. Hal-hazırda aramızda olmayan Salman Müm-
taz, Mircəlal Paşayev, Mirzağa Quluzadə, Həmid Araslı kimi 
füzulişünas alımlərin bu sahədə xidmətlərini xüsusi qeyd etmək 
istərdim. Tofiq Hacıyev, Samət Əlizadə, Sabir Əliyev, Lalə 
Əlizadə və b. alimlərimiz hələlik Füzuli haqqında fikirlərini tam 
söyləməmişlər. Ümüdvarıq ki, gələcəkdə öz sanballı əsərləri ilə 
Füzuli sözünü, Füzuli sirrini füzulisevərlərə çatdıracaqlar. 

Sona Xəyal: Yubileylə əlaqədar hansı işlər görmüsünüz və 
gələcək planlarınız? 

Hacı Mail: Yubileylə əlaqədar olaraq keçən ilin sonunda 
“Füzuli ədəbi məclisi”ni yaratmışıq. Məclisdə şairin qəzəllərinin 
şərhinə daha çox yer veririk. Mənim təklifimlə məclisimizin üzvü 
Həkim Qəni şairin “Divan”ından yüz qəzəli rus dilinə tərcümə 
etmişdir. Üzümüzə gələn ildə “Divan”ın şərhini, rus dilində yüz 
qəzəli və məclis üzvlərinin şeirlərini kitab şəlkində çap etdirib 
xalqa çatdırmağı nəzərdə tutmuşam. 

 Söhbəti yazdı: Sona XƏYAL 
 “Günay” qəzeti, 09.09.95 
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ФЦЗУЛИНИН ТИББИ-БИОЛОЖИ ЭЮРЦШЛЯРИ 
(«Сящщят вя мяряз» ясяри ясасында) 

 
“Фцзули алим-шаирдир”,–десяк, сящв етмярик. Эюркямли алимля-

римиз Фцзули шеиринин инъяликлярини ачыб, юз тядгигат ишляриндя 
Фцзулини дцнйайа танытмышлар. Бязи алимляр щятта онун елми 
дцшцнъяляриндян сайсыз ситатлар эятирирляр. Лакин шаирин тякъя 
ядябиййатшцнаслыьа, тарихя, фялсяфяйя, диня аид фикирлярини ач-
магла алим Фцзулинин портретини йаратмаг олмаз. 

Фцзули вязни, гафийяни, бяйаны вя с. неъя билирдися, тарихи, фял-
сяфяни, мянтиги, фигщи, психолоэийаны, педагоэиканы, биолоэийаны, 
тибби, мусигини, рийазиййаты, астрономийаны да о сявиййядя 
билирди. 

Няср ясярляри ичярисиндя "Сящщят вя мяряз" тибби-биоложи елми 
фикирляр бахымындан даща чох диггяти ъялб едир. Лакин бурада 
эцълц фялсяфи фикирляр вардыр. Беля ки, Фцзули инсан бядянини йер 
кцряси иля мцгайися едир. Рущу эюйлярдян (Лащут фязасындан) 
йеря (Насут аляминя) инсан бядяниня ендирир. Бядяндяки цзвляри 
дцнйадакы шящярля, даьларла, майелярин дювраныны дянизлярля, 
чайларла, синирляри мцяййян вязифяляри иъра едян инсанларла 
мцгайися едир. 

Ясяри фялсяфи нюгтейи-нязярдян тящлил етмяк олар. Лакин 
бурадакы тибби-биоложи фикирляр даща мараглыдыр. Ясярдя верилян 
фикирляр гядим тябабятля сясляшся дя, яксяриййяти мцасир 
тябабятдян бизя танышдыр. Она эюря дя мящз бу бахымдан тящлил 
даща мягсядяуйьундур. 

Рущ бядян юлкясини эязмяйя башлайанда, биринъи йолу Димаь 
гялясиня, йяни бейня дцшцр. Бу ейибсиз йерин он мящяллясиндя он 
муздурла таныш олур. Бунлардан «сюз вя сясляри ешитмяйя 
мямур» Самия, «шякилляри вя рянэляри айырмаьа вякил» Басиря, 
«ятирляри севян, ийляри дярк едян» Шаммя, «щяр бир дады билян 
зювгпяряст» Заигя, «ъисимлярин кейфиййятини дярк едян» Ламися 
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гейд олунур. Мцасир анатомийа вя физиолоэийадан билирик ки, беш 
дуйьу цзвц вардыр. Сясляри бейня чатдыран ешитмя синиридир. Буна 
дящлиз-илбиз синири дя дейилир вя онун олдуьу мящялля бейинъийин 
ашаьы айагъыьынын арха байыр тяряфиндя, ешитмя габаръыьындадыр. 
Басиря-эюрмя синири ара бейнин арха щиссясиндя йерляшян эюрмя 
говуьунун саьындан инкишаф едир. Шаммя – гоху синиридир вя уъ 
бейиндя гоху соганаьындан инкишаф едир. Заигя-узунсов бейин-
дя эиъэащ сцмцйцнцн дашлыг щиссясиндя йерляшян дил-удлаг 
синиридирки, дадбилмя щиссини бейня чатдырыр. Ламися – уъ бейиндя 
бюйцк бейин йарымкцряляринин тяпя пайында мяркязархасы 
гырышыгда йерляшян дяри анализаторудур. 

Психолоэийадан билирик ки, бейиндя психи щаллары вя щалятляри 
йарадан мцхтялиф дуйьуларын няглолунма просеси эедир. Фцзули 
галан беш муздуру беля адландырыр: щисси-мцштяряк, хяйал, 
мцтясяррифя, ващимя, щафизя. 

Веэетатив синир системинин мяркязи олан щипоталамусун дал 
нцвяляриндян чыхан Щисси-мцштяряк яшйаларын илкин сурятини 
щипоталамусун юн шюбясиндя олан Хяйала чатдырыр. Хяйал онлары 
гаврайыб мцщафизя едир. Мцтясяррифя мцщафизя олунанларын 
мцмкцн вя йа мащал олдуьуну мцяййянляшдирир. Уъ бейиндя 
бюйцк бейин йарымкцряляринин алын пайында нягл олунан Ващимя 
«зиддиййят вя уйушмалар арасындакы фярги тяйин едир». Алын 
пайынын медиал шюбясиндя мяркязляшян Щафизя бунлары «щифз 
хязинясиня атыр». Рущ бейни эяздикдян сонра ъийяр юлкясиня 
кечир, бурада «сяккиз вязифядя сяккиз няфярля» растлашыр: гиданы 
щамыйа чатдыран Газийя, няшвц нцма верян Намийя, Мцвяллидя, 
Мцсяввиря, Ъазибя, Масикя, Щазимя, Дафия. Фцзули "ъийяр юлкя-
си" дейяндя бцтцнлцкдя щязм системини нязярдя тутур. Аьыздан 
верилян гида хырдаланыр, баьырсагларда лазыми шякля дцшцр, гана 
соврулур, бцтцн цзв вя тохумалары гидаландырыр. «Намийя» 
дейяндя тохума системи нязярдя тутулур, бу "Бядян мцлкцнцн 
имарятини артырыр». Тябиятдя олан бцтцн ъанлылар бунунла инкишаф 
тапырлар. Мцвяллидя гырмызы ган кцряъикляри-еритроситлярдир. 
Бунлар ян чох сцмцк илийиндя, гисмян дя гара ъийярдя 
щазырланыр. «Илк мярщялядя бядян мцлкцнц о тямир етмишдир», - 
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дейяндя, ана бятниндя дюлдя ганйаранманын мящз гара 
ъийярдя эетдийиня ишаря едилир. Бядян мцлкцнцн «нягшясини 
чякян, шякил вя сурятляри защир едян» Мцсяввиря пигмент 
системидир. Пигментляр гара ъийяр вя юд йолларында щасил олур. 
Галан дюрд вязифя ися гиданын организмя дахил олмасындан та 
галыьын хариъ олмасына кими баш верян просеслярдир. Бунлары 
эениш шякилдя ачыгламаг олар, лакин бу йазыда буна имкан 
йохдур. 

Фцзули ясярдя организмдя олан дюрд майенин йерини, рянэини, 
дадыны чох дцзэцн гейд едир. Щиппократын темперамент бюл-
эцсцня уйьун гара рянэли сювданын, сары сяфранын, аь бяльямин, 
гырмызы ганын организмдя фяалиййятини эюстярир. 

Мяряз бядяня дахил олдугда Сящщят Яглин кюмяйи иля она 
гаршы мцбаризя апарыр. Ясасян, дюрд майенин патолоэийасы 
верилир. Хястяликлярин симптомлары, мцалиъяси, пящризи дцзэцн эю-
стярилир. Мяряз бир-бир майеляря дахил олуб, онларын позгун-
луьуна сябяб олур. Бунлары айры-айры хястяликляр шяклиндя 
эютцрмяк олар. Лакин ясярдя бу хястяликляр арасында аз мцддят 
верилдийиндян беля дцшцнмяк олар ки, дюрд майенин дисфунк-
сийасы (функсийанын позулмасы) ардыъыллыьы ейни бир хястялийин 
эедишидир. Патоложи просесляр нящайятдя эедиб Боткин (сарылыг) 
хястялийиня чыхыр. Бу, «вируслу щепатит» дя адланыр. Вируслар ща-
ва-дамъы йолу иля йолухур. Лакин гядим тябабятдя щяля бу кяшф 
олунмамышды. О заман яксяр йолухуъу хястяликляр, о ъцмлядян 
сарылыг да мялум иди. Микробларын йалныз аьыз васитясиля ор-
ганизмя дахил олмасы ещтималына эюря онларын гидада олдуьуну 
гейд едирляр. Буна эюря дя ясярдя Мяряз Ядавятдян бядян 
юлкясиня кимин эедиб-эялдийини сорушанда, о «Гида ъинси онларын 
щамысы иля танышдыр. Бядян юлкясинин абадлыьы онун эедиш-
эялишиндян асылыдыр", - дейир. 

Сящщят Яглин кюмяйи иля Мярязин дахил олдуьу майелярин 
позьунлуьуну арадан галдырыр, онларын, функсийасыны бярпа едир, 
Лакин Рущун хидмятиндя тяк галдыгда анлайыр ки, «юзц щцъума 
галхмалыдыр». «Мяряз шиддятля, Сящщят щиммятля мцщарибя 
мягсядиля бир-бириня гясд етдиляр». Щягигятян дя мцяййян бир 
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хястяликдя мцтляг организм юзц-юзцнц сяфярбяр едир, юз 
щесабына мцгавимятини артырыр, бир нюв хястяликля дюйцшцр. 

Мяряз мяьлубиййятдян сонра Бядян юлкясиндян гачыр. Оьлу 
Зяф (зяифлик) она чата билмяйиб азыр. Ягл «Пящризя буйурду ки, 
бир мцддят щяввасын гапыларындан тярпянмясин, гиданын 
ихтийарыны алсын ки, Зяф тякрар гцввятляниб фитня галдырмасын». 
Йолухуъу хястяликлярдя рессидиввермя, йяни эери гайытма хцсу-
сиййяти вардыр. Бурадан эюрцнцр ки, Фцзули хястяликярин 
етиолоэийа вя патоэенезиндян тутмуш, клиникасыны, симптом-
ларыны, мцалиъясини, щятта нятиъясини беля билирмиш. 

Гядим тябабятдя ян чох дярман биткиляриндян, мейвя 
ширяляриндян истифадя олунурду. Бундан башга мусиги иля, 
мцхтялиф гиймятли металларла вя дашларла да мцалиъя апарылырды. 
Ясярдя дя биз бунун шащиди олуруг. Гызылын, мирваринин, мусиги 
алятляриндян канонун, арганын, сетарын вя каманчанын 
мцяййян хястяликлярдя якс-эюстяриш олдуьу гейд едилир: щятта 
мцхтялиф эцллярин ийляринин хястяляря мянфи тясирини эюрцрцк. 
Бурадан мялум олур ки, Фцзули мусигишцнаслыгдан камил билийя 
малик олмуш, мусиги алятляринин хястяликляря мцсбят вя мянфи 
тясирини билмиш, щямчинин эеоложи сцхурларла, гиймятли металларла 
вя дашларла мцалиъя цсулларындан да хябярдар имиш. 

 
“Şəhriyar” qəzeti, 04.12.95 
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ŞEİRLƏR 
____________________________________________ 

 
 

TƏZMİN QƏZƏL 
 

“Гям дийарындя яъял пейки эцзар етмяз мяня, 
Йох саныр варым мяэяр ким, е’тибар етмяз мяня?” 

 
Зцлмдян етмям шикайят, вар гямин сал кюнлцмя, 
Юйля бир дярд-гям галыбми рузиэар етмяз мяня? 

 
Ешгдя эялмяз щесаба наляси ашиглярин, 
Сюйля, сящралар бу сирри ашикар етмяз мяня? 

 
Гарлы чюлдя ешгими гялбим ганыйла бяслядим, 
Бу зимистани нядян ряббим бящар етмяз мяня? 

 
Йаьса нейсан, ейлямяз тя’сир ахан ганым кяся, 
Бу саьалмаз дярддя дярманы йар етмяз мяня? 

 
Ейлямя тяклиф мяня бир ъам суйу, нейлим ки мян, 
Юйля ки, од мяндя вар, цмман да кар етмяз mənə. 
 
Бунъа ки, дярди чякяр, амма йеня сюйляр Сона, – 
Бу фяляк эярдишидир, пярвярдиэар etməz mənə. 

 
10 нойабр, 1994 
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TƏXMİSLƏR 
 

Yetər artıq, içim yandı, şərin mülkü talanmazmı?  
Mənə lazım olan tərzdə fələk çərxi dolanmazmı? 
Bu qədri dərdü möhnətdən bezib bir gün dayanmazmı? 
"Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı?  
Fələklər yandı ahimdən, muradım şəm'i yanmazmı?" 

 
Edibdir könlümü viran, bu yandan möhnəti-hicran,  
O yandan naləvü əfgan, nə də yox dərdimə Loğman. 
Nə yarım çəkməyir səhman, nə də yoxdur tutan nöqsan,  
"Qamu bimarinə canan dəvayi-dərd edər ehsan,  
Neçin qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmazmı?" 

 
Nə gülzarə gəlir hərdən, nə axşamdan, nə də erkən,  
Yağar möhnət mənə göydən, göyərdər min bəla yerdən,  
Şikayət bilmərəm əslən, nə ah-nalə, nə də şivən.  
"Qəmim pünhan tutardım mən, dedilər yarə qıl rövşən,  
Desəm, ol bivəfa bilməm, inanarmı, inanmazmı?" 

 
Mənim ey şahü sultanım, qədi sərvi-gülüstanım,  
Nola, olsan nigəhbamm, məni tərk etməyə canım.  
Əcəl yoxsa kəsər yanım, gəl, ol şəm'i-şəbistanım,  
"Şəb'i-hicran yanar canım, tökər qan çeşmi-giryanım,  
Oyadar xəlqi əfğanım, qara bəxtim oyanmazmı?" 

 
Bu dünya fani dünyadır, həyatı misli-rö'yadır,  
Bu yerdə qəm mühəyyadır, işi sirrü müəmmadır.  
Qazanmaq sud qovğadır, Sona, əmma nə imladır:  
"Füzuli rindü şeydadır, həmişə xəlqə rüsvadır,  
Sorun kim, bu nə sevdadır, bu sevdadan usanmazmı?" 
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Yazılıb ömrümə bəxt hansı daş altında mənim?  
Yumulub gör neçə iliərdir, açılmaz dəhənim.  
Satılıb gizli xəyanətilə dilbər Vətənim,  
“Pəmbeyi-daği-cinun içrə nihandır bədənim,  
Diri olduqca libasım, budur ölsəm kəfənim". 

 
Torpağm qeyrətini çəkməmək olmaz, ey dil,  
Xalqımın göz yaşını silməmək olmaz, ey dil,  
Vətən uğrunda gedib ölməmək olmaz, ey dil,  
"Canı canan diləmiş, verməmək ohnaz, ey dil,  
Nə niza eyləyəlim, ol nə sənindir, nə mənim". 

 
Kişi can versə Vətənçin, bu böyük şöhrətdir,  
Qan Vətənçin axıdılsa, kişiyə rahətdir, 
 Gər satarsa Vətəni, xəlqi üçün xiclətdir,  
Tövqi-zənciri-cinun daireyi-dövlətdir,  
Nə rəva kim, məni ondan çıxara zəfi-tənim"! 

 
Düşmənin məhvinə əlbəttə varımdır hünərim,  
Bəs, haçan olmalıdır bu Vətənimçün səmərim 
Razıyam torpaq üçün paralənərsə ciyərim.  
Eşq sərgəştəsiyəm, seyli-sirişk içrə yerim,  
Bir hübabəm ki, həvadən doludur pirəhənim . 

 
Üzmə ümmüdü, Sona, ömrü çox olmaz xarın, 
Açılar Tanrı əliylə düyünü ruzgarın,  
Çıxar övladi-vətən axırına əğyarın,  
"Edəmən tərk Füzuli, səri-kuyin yarın,  
Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdır, vətənim. 
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Yarın tərəfinə bu gözüm yaşı rəvandır,  
Rüsvalığım ahimlə dəxi xəlqə əyandır,  
Bir kimsə şüar eyləməsin eşqi, amandır,  
"Can vermə qəmi-eşqə ki, eşq afəti-candır,  
Eşq afəti can olduğu məşhuri-canandır". 

 
Bünyadsız eşq aşiqi eylər bəli, aciz,  
Eşq aləmini eyləmə təsvir kədərsiz. 
Bir aşiqi mən görmədim eşq içrə zərərsiz  
"Sud istəmə sevdayi-qəmi-eşqdə hərgiz,  
Kim, hasili-sevdayi-qəmi-eşq ziyandır". 

 
Hər gün bükülə qəddi bəlakeşlərin, əmma,  
Yaxşı olur əhvalı pərivəşlərin, əmma,  
Əhvalını bilməzlər müşəvvəşlərin, əmma,  
"Yaxşı görünür surəti məhvəşlərin, əmma  
Yaxşı nəzər etdikdə, sərəncamı yamandır". 

 
Ömrün boyu onlarda vəfa eyləmə təxmin,  
Bir zərrə şəfa etməyəcək qan saça zəxmin,  
Qan içməyin əvvəldə qoyublar dəxi zəxmin,  
"Yad etmə qaragözlülərin mərdümi-çeşmin, 
Mərdüm deyib aldanma ki, içdikləri qandır". 
 
Bu eşq yolunda deyilir çoxlu cəfa var,  
Boş sözdü, deyə kimsə ki, eşq içrə səfa var, 
Sanma, Sona, söylənsə ki, zülmətdə ziya var, 
 “Gər dersə Füzuli ki,” gözəllərdə vəfa var, 
Aldanma ki, şair sözü, əlbəttə, yalandır”. 
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Girmə qəm dəryasına, könlün dönüb qan olmasın, 
Yum gözün nemətlərə, qəlbin nigaran olmasın. 
Elm oxu, öylə çalış fikrində nöqsan olmasın. 
“Cəm’i könlün dövr çövründən pərişan olmasın, 
Çərxi-fərmanınla gəzməkdən peşiman olmasın”. 
 
Gör necə nur paylayır hər yanə göydən afitab, 
Sən də yan, ver nurunu yoxsullara, et bir səvab, 
Gər sənə zülm eyləsə çərxi-fələk, gəl eylə tab. 
“Qılmasa aləm muradınca mədar, olsun xərab, 
Olmasa dövran sənin rəyincə, dövran olmasın”. 
 
Pis əməllərdən çəkin, nöqsan olar ad-sanına, 
Yaxşı işlər görginən, rövnəq verə imanına, 
Qoy, bəşər fəxr ilə baxsın daima imkanına. 
“Tabe olsun cümleyi-aləm sənin fərmanına, 
Cümleyi-aləmdə səndən özgə sultan olmasın”. 
 
Olmasın dövlətin, arzum budur ki, binizam, 
Dövlətindən ehtiyac əhli ala aləmdə kam, 
Həm mənə, ey sağəri-dövran, yetir bir cürə cam. 
“Bir binadır dövlətin, bolmuş pənahi-xasü am, 
Ol bina, ya Rəbb, cahan olduqca viran olmasın”. 
 
Neylirəm dünyanı mən, gər eşqü sevda olmasa, 
Eşqsiz dünya bu gün, yainki, fərda olmasa, 
Ey Sona, şeirin nədir, gər onda məna olmasa? 
“Ləhzə-ləhzə gülşəni-mədhində güya olmasa, 
Bülbüli-nitq Füzulinin xoşəlhan olmasın”. 

  
 



Ñîíà Õÿéàë 

 70 

  
 
Dərd əlindən dağə çıxdım, bilmirəm səhra nədir, 
Eşqdir ən yaxşı sevda, qeyri bir sevda nədir. 
Od tutub cismin sərasər, yandıran, ayə, nədir? 
“Öylə sərməstəm ki, idrak etməzəm, dünya nədir, 
Mən kiməm, saqi olan kimdir, meyü səhba nədir”. 
 
Sanma ki, sevda qəmində azca aram istərəm, 
Əhli-dərdəm, dərdimə sanma ki, əncam istərəm, 
Yarıma çatdırmağa bir xoşca peyğam istərəm, 
“Gərci canandan dili-şeyda üçün kam istərəm, 
Sorsa canan, bilməzəm, kami-dili-şeyda nədir?” 
 
Yar görsənməz gözə, sanki, dönüb olmuş xəyal, 
Hicrə aşiq dözsə də, qalmıb bir onda leyk hal, 
Hicri-məşuq eyləyər aşiqləri çün pürkəmal, 
“Vəsldan çün aşiqi müstəğni eylər bir vüsal, 
Aşiqə məşuqdən hər dəm bu istiğna nədir?” 
 
Hər “əlif, bey” öyrənən sirri-həqə kaşif deyil, 
Eşqdən bunca xəbərsiz kaşifi-hatif deyil, 
Yanmayan odlara hər dəm eşqdən vaqif deyil, 
“Hikməti dünyavü mafiha bilən arif deyil, 
Arif oldur, bilməyə dünyavü mafiha nədir?” 
 
Eşq bir dərddir, Sona, yox yer üzündə mərhəmi, 
Versələr dünyanı da, aşiqlər atmazlar qəmi, 
Çün yaratmışdır Xuda dərd ilə bahəm adəmi, 
“Ahü fəryadın, Füzuli, incidibdir aləmi, 
Gər bəlayi-eşq ilə xoşnud isən, qovğa nədir?” 
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Gözlərimə dün gecə getdikcə xab, 
Atmadı röyadə də yarım hicab. 
Ey güli-rəna, deyirəm, et səvab, 
“Sübh salıb mah rüxündən niqab, 
Çıx ki, tamaşayə çıxa afitab”. 
 
Qoyma ki, hicrinlə könül odlana, 
Ya ki, gülüstan boyana al-qana, 
Çox da bu haqqı veriblər sana, 
“Məst çıxıb salma nəzər har yana, 
Görmə rəva kim, ola aləm xərab.” 
 
Bəsdi, daha qoyma çəkəm qəm, məni, 
Gə, özünə eylə sən həmdəm məni. 
Atma, unutma dəxi bir dəm məni, 
“Saldı ayaqdan qəmi-aləm məni, 
Ver məni qəm dəfinə, saqi, şərab”. 
 
Kimləri məcnun eyləyibdir cahan, 
Gör, nə qədər eşq olubdur nihan, 
Dərdü əzabı çəkər ancaq qanan, 
“Düzəxə girməz sitəmindən yanan, 
Qabili-cənnət deyil əhli-əzab” 
 
Ey Sona, bilməm ki, xəyalın nədir? 
Eşqdə dərd ilə məlalın nədir? 
Hikməti-dünyaya sualın nədir? 
“Yar sual etsə ki, halın nədir? 
Xəstə Füzuli, nə verərsən cavab?” 
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Eşq üçün hər cürə imkandan keç, 
Tut qəmi, seyri-gülüstandan keç, 
Dur uzaq, zülfi-pərişandan keç, 
“Ey könül, yarı istə, candan keç, 
Səri-kuyin gözət, cahandan keç.” 
 
Saxla nəfsi büsat zövqündən, 
Olma məhrum bərat zövqündən, 
Keç Hüseyin tək Fərat zövqündən, 
“Ya təmah kəs, həyat zövqündən, 
Ya ləbi-ləli-dilistandan keç”. 
 
 Özünə tikmə fəxarət evi, 
Qəbrini eylə ziyarət evi, 
İstəsən “orda” səadət evi, 
“Mülki-təcriddir fərağət evi, 
Tərki-mal eylə, xanimandan keç.” 
 
Əlində axirət qənimətin et, 
Düşərsə, Kəbənin ziyarətin et, 
Tövbə qıl orda, gəl, ibadətin et, 
“Laməkan seyrinin əzimətin et, 
Bu xərab olacaq məkandan keç” 
 
Verməyib dəhr heç kəsə mayə, 
Olmayıb kimsəyə bir an dayə, 
Salmayıb başına heç kəsin sayə, 
“Etibar etmə mülki-dünyayə, 
Etibari-ülüvvi-şandan keç”. 
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Bilin, axca almaz axirəti, 
Axcalı yadə salmaz axirəti, 
Hər əməlli bulmaz axirəti, 
“Əhli-dünyanın olmaz axirəti, 
Gər bunu istər isən, ondan keç.” 
 
Fanilik dəhr üçün həqiqətdir, 
Sona, sanma bu mülki rahətdir, 
Tez köc etmək burdan ibadətdir. 
“Məskənin bəzmgahi-vəhdətdir, 
Ey Füzuli, bu xakidandan keç”.  
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NƏZİRƏLƏR 
 

Эюз йашым ганя дюнцб дидейи-эирйан ичря, 
Кюнлцмцн дярд йцкц дя щям эюрцнцр ган ичря. 

 
Диггят иля нязяр ет эюзляримин гарясиня, 
Эюр, няляр сахламышам синейи-сузан ичря. 

 
Халигим щяр кяся вермиш йараданда бир цряк, 
Лейк мин дярд верибдцр она бир ъан ичря. 

 
Ганлы эюз йаши цзцмдя еля дурмуш, санки 
Аби-нейсанды, дцшцбдцр эцли-хяндан ичря. 
 
Сюндцряр ким, эюрясян, мяндяки гям мяш’ялини, 
Ей Сона, йанмадайам атяши-щиъран ичря. 

29 декабр, 1994 
  

Эюз эюрярся сурятин, нитгимдя лал ейляр мяни, 
Чякдийим щиъран гями ашцфтящал ейляр мяни. 

 
Сян ки бахмазсан мяня, шад ейлямязсян кюнлцмц, 
Бюйля бир биэанялик гярги-мялал ейляр мяни. 

 
Варлыьым титряр, эялярся баш юнцндя сяъдяйя, 
Чцн бцкяр хювф гяддими, санки суал ейляр мяни. 

 
Мян кимям, йетсин ялим сян тяк цфцгляр тяхтиня, 
Бу вцсалын талиби бир хам хяйал ейляр мяни. 

 
Аризу етмяз Сона, мяънун ола рущум бу эцн, 
Чцнки щиъран атяши лейлимисал ейляр мяни. 

22 декабр, 1994 
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Нядяндц бу ъям’ийййятдя низамц интизам олмаз, 
Нядян ящли-бяшяр эюйдян эялян айатя рам олмаз. 
 
Бу ювлади-вятян алмаз мурадыни сяваб ишдян, 
Нечцн билмяз бу дцнйадя онун тяк дцрли кам олмаз. 

 
Ямял дяфтярляри долса эяр инсанда сявабларля, 
Гийамятдя тутаркян ялдя ондан хош мягам олмаз. 

 
Щяр иш башланса вя бится яэяр Аллащ кяламийля, 
Щям ялдян вердиэцн, щям алдыьун ясла щярам олмаз. 

 
Яэяр юзцл щярам олса, ня гядри йыьсан цст-цстя, 
Гуруб-тиксян имарятляр, ашар, онда дявам олмаз. 

 
Нядян инсаня фярг етмир щялал иля щярам инди? 
Дягигдир эюйлярин щяр бир иши, йердя низам олмаз? 

 
Щюрцбляр силсиля шаирляр устадын бу ше’риндян, 
Сона, бир щялгя сян ассан да, бу дювря тямам olmaz.! 

15 август, 1998 
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SONA XƏYALIN QISA TƏRCÜMEYİ-HALI 
 
Sonaxanım Həmid qızı Hadiyeva 1961-ci il iyunun 19-da 

Bakının Maştağa qəsəbəsində anadan olub. 1976-cı ildə 255 saylı 
səkkizillik məktəbi, 1978-ci ildə 187 saylı orta məktəbi bitirib.  

1981-ci ildə Bakı 1 saylı Tibb Məktəbinin mamalıq şöbəsini, 
1991-ci ildə BDU-nun biologiya fakültəsini bitirmiş, 1986-1988-ci 
illərdə İxtiraçılıq İnstitutunda, 1995-1999-cu illərdə Elmi-Tədqiqat 
Əkinçilik İnstitutunun aspiranturasında (qiyabi) təhsil almışdır. 

Tibb məktəbində oxuyarkən, 1979-cu ilin sentyabrında 7 saylı 
Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının laboratoriya şöbəsinə işə qəbul 
edilmişdir. Tibb Məktəbini bitirdikdən sonra xəstəxananın 
cərrahiyyə şöbəsinə tibb bacısı vəzifəsinə keçirilmiş və altı aylıq 
anesteziya və reanimatologiya kursuna göndərilmişdir. Bir müddət 
cərrahiyyə şöbəsində çalışmış, yenidən laboratoriya şöbəsinə 
böyük laborant vəzifəsinə keçirilmişdir. Kliniki, biokimyəvi, 
seroloji laboratoriya kurslarında təkmilləşmişdir. Qiyabi təhsil 
aldıqdan sonra bir il laboratoriya həkimi işləmiş sonra həmin 
laboratoriyaya müdir vəzifəsinə təyin olunmuş və beş il bu 
vəzifədə çalışmışdır. İki il tədris-istehsalat kombinatında IX-X 
siniflərə tibb bacısı kursunu tədris etmiş və daha sonra Maştağa 
Mədəniyyət Evindəki ikillik tibb kursunu aparmışdır. Xəstəxanada 
işlədiyi on yeddi il ərzində dəfələrlə müdiriyyətin, rayon səhiyyə 
şöbəsinin, rayon icraiyyə komitəsinin və rayon komsomol 
komitəsinin fəxri fərmanları ilə təltif edilmişdir. Beş il xəstəxana 
komsomol təşkilatının katibi, daha sonra həmkarlar təşkilatının 
sədri vəzifələrində çalışmışdır. İşlədiyi müddətdə bir sıra qəzet və 
jurnallarda elmi-publisistik, tibbi-bioloji yazıları, habelə elmi 
hekayələri çap olunmuşdur. Hal-hazırda Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunda böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır, elm 
tarixi ilə məşğuldur. 

 
* * * 

Qarabağ münaqişəsi başlandıqda hərəkata qoşulmuş, bir sıra 
qadın təşkilatlarında qaçqınlarla iş aparmış, bir sıra yardımların 
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təşkilində iştirak etmiş, dəfələrlə cəbhə bölgələrinə getmiş, qaynar 
nöqtələrdə belə, əsgərlərlə görüşmüş, bir müddət könüllü hərbi 
qospitalda laboratoriya həkimi kimi çalışmışdır. Həmin müddətdə 
müxtəlif qəzetlərdə vətənpərvərlik mövzusunda onlarla publisistik 
məqalələri çap olunmuş, «Maştağadan Qarabağa bir yol vardı 
gedərgəlməz» adlı kitabını yazmışdır. 1992-ci ildə ikillik Jurnalist 
Sənətkarlığı İnstitutunu bitirmiş və 1993-cü ildə Azərbaycan 
Jurnalistlər Birliyinə üzv qəbul olunmuşdur. Maştağa Mədəniyyət 
Evində Gənc jurnalistlər dərnəyi təşkil etmiş və onun rəhbəri 
olmuşdur. «Murovdağ», «Paklıq» və «Vətən həsrəti» qəzetlərində 
müxbir işləmiş, hal-hazırda «Respublika» qəzetinin əməkdaşıdır.  

 
* * * 

Sona Xəyal 12 yaşından şeir, 14 yaşından hekayə yazmağa 
başlayıb. 1987-ci ildə Maştağa Mədəniyyət Evində Novruz 
Gəncəlinin təşkil etdiyi Səməd Vurğun poeziya klubunun üzvü 
olub və həmin il «Azərbaycan gəncləri» qəzetində Novruz 
Gəncəlinin «Yaradıcılıq iradə tələb edir» adlı «Uğurlu yolu» ilə 
birlikdə ilk şeiri dərc olunub.  

1993-cü ildə «Aç qapını, gəlim, dünya» adlı ilk şeirlər kitabı 
çap olunub. Həmin il Maştağa Mədəniyyət Evində «Maştağa 
şairlər məclisi»ni təşkil edib, məclisin sədri olub. 1994-cü ildə 
«Məcməüşşüəra» ədəbi məclisinin üzvü olub və elə həmin ilin 
dekabrında Hacı Maillə birlikdə «Füzuli ədəbi məclisi»ni təşkil 
edib, məclisin katibi olub. 1995-ci ildə Füzuli məclisinin nəzdində 
Maştağa qəsəbəsində «Şəfai», Bakıxanov qəsəbəsində «Qüdsi» və 
I Zabrat qəsəbəsində «Vahid» ədəbi məclislərini təşkil edib. 1996-
cı ildə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnsti-
tutuna işə qəbul olunub və XIX əsrin dəyərli şairlərindən «Mirzə 
Əbdülxaliq Yusifin həyat və yaradıcılığı» mövzusunda namizədlik 
işi yazıb. Sonralar II Zabrat qəsəbəsində Mədəniyyət Evində 
«Yusif» ədəbi məclisini təşkil edib və ona rəhbərlik edib. Hacı 
Mailin vəfatından sonra Füzuli ədəbi məclisini bərpa edib. Amma 
məclis davam etməyib. 2000-ci ildə ustadına verdiyi sözə əməl 
edərək «Divan» bağlayıb. 2005-ci ildə həmin divandan seçilmiş 



Ñîíà Õÿéàë 

 78 

101 qəzəl daxil edilmiş «Qəzəllər» kitabı nəşr olub. Nəhayət: 
Maştağada «Bakı şairlər məclisi»ni yaradıb, əruz vəznli şeirin 
inkişafı üçün bakılı şairləri bir araya gətirmək istəyib, yenə 
alınmayıb, bir müddətdən sonra məclis dağılıb. Bütün bunlardan 
sonra məclislərdən yığışıb. Əlyazmalar İnstitutunda ciddi tədqiqat 
işi ilə məşğul olmağa başlayıb. Bir-birinin ardınca bakılı şairlərin 
şeir kitablarını nəşrə hazırlayıb və klassik şeirlə bağlı iyirmiyə 
yaxın təlif və tərtib kitabları nəşr olunub. Qəzet və jurnallarda, 
eləcə də konfrans materiallarında klassik şeirlə bağlı iki yüzdən 
artıq məqaləsi çap olunub. 

 
* * * 

1993-1998-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya 
fakültəsində axşam, 2004-2006-cı illərdə Bakı Slavyan Universi-
tetinin magistiraturasında qiyabi təhsil alıb, 1997-98-ci dərs ilində 
255 saylı orta məktəbdə biologiya və dil-ədəbiyyat fənlərini tədris 
edib. 

1998-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul edilib. 
Yazıçıların XI qurultayına nümayəndə, qurultaydan sonrakı ple-
numda Yazıçılar Birliyinin «İrs» komissiyasının sədri seçilib. Altı 
il müasir ədəbiyyatın tədqiqi ilə məşğul olub və «Müasirlərim» 
seriyasından iyirmidən artıq monoqrafiya yazıb. Yaradıcılığı bir sı-
ra mükafat və diplomlarla qiymətləndirilib. Dövri mətbuatda çağ-
daş yazıçılar haqqında məqalələrlə çıxış edib. «İrs» komissiyasının 
işi kimi dünyasını dəyişmiş şairlərlə bağlı xatirə kitabları və 
«Yüzilliklər» silsiləsindən toplular üzərində çalışır. Prezident 
mükafatçısıdır. 

2003-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında qadın 
alimləri birləşdirən və onların elmi fəaliyyətinin tədqiqi və təbliği 
ilə məşğul olan «Nigar» elmi-ədəbi məclisini yaradıb, hal-hazıra 
qədər onun sədridir. 2009-cu ildə “Gənc qələm” ədəbi birliyini 
yaradıb, ona rəhbərlik edir. 
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