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Əbülüla Gəncəvi (1096-1159). XII əsrin birinci yarısında yetişən görkəmli şairlərdən biri də 

Nizaməddin Əbülüla Gəncəvidir. Xaqani və Nizamiyə qədər o, şairlərin ustadı və ən nüfuzlu 

sənətkar kimi tanınmışdır. Gəncədə anadan olmuş, 44 yaşında Şirvana gələrək sarayda məlik-üş-

şüəra rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Hicri qəməri 550-ci illərin ortalarında Xaqani ilə onun 

arasında ziddiyyət yaranır və bu iki sənətkar bir-birinə həcvlər yazır. Özündən qabaqkı ədəbi, 

elmi fıkri yaxşı bilən Əbülüla dövrünün qabaqcıl ziyalılarından idi. Ədəbi irsindən "Andnamə" 

("Sövqəndnamə") adlı bir qəsidəsi və bir neçə kiçik qitəsi qalmışdır. Təkcə "Andnamə" qəsidəsi 

onun qüdrətli şair olduğunu göstərir: 

Ürək bulud, sözüm inci, könülsə bir dərya,  
Dilim bu gövhərə carçı, zəmanə isə baha.  
Mənəm həməsrlərimdən qabaq gedən ustad,  
Mənimlə gəncəlilər fəxr edir, deyil bica. 

Bir parçasını nümunə göstərdiyimiz bu qəsidədəki əzəmət, obrazlılıq Xaqani və Nizami 
qəsidələrini xatırladır. Şairin özünü "Tay-tuşundan qabaq gedən ustad" adlandırması da bu 
baxımdan lovğalıq təsiri bağışlamır. Əbülülanın Əbu Əli ibn Sina və Əbu Əli Dəqqaq kimi 
qabaqcıl şəxsiyyətləri xatırlatması, özünü onlarla müqayisə etməsi onun dövrün ideoloji 
döyüşlərində mövqeyini göstərən maraqlı faktdır. 

XII əsrin başqa bir istcdadlı şairi Əbu ən-Nizam Məhəmməd Fələki Şirvanidir. XII əsrin 
birinci yarısında yaşayıb-yaradan və təxminən 1159-1160-cı illərdə vəfat edən Fələki şeirlərinin 
yüksək sənətkarlığı ilə seçilən şairlərdəndir. Dövrünün hakimlərinə, xüsu- sən Mənuçöhrə 
mədhiyyələr yazan şair nə üstündəsə həbsxanaya düşmüş, mülkü əlindən alınınışdır. Bu 
münasibətlə yazdığı "Həbsiyyə" qəsidəsi acı şikayətçi məzmunu ilə seçilir. Məsələn: 

Dərdimə kimsə mədədkar deyil, 
Nə edim, bəxt mənə yar deyil. 
Öldürüb səbrü intizar məni, 
Bəs nədir çarəm intizar deyil? 

Fələkinin məhəbbət mövzulu şeirləri də vardır.Ə. Vahidin tərcümə etdiyi aşağıdakı qəzəl 
məhəbbət mövzusundadır: 

Könlümü hansı gecə ayrılığın qan etməz? 
Hansı çarən bu sınıq qəlbimi nadan etməz? 
Bir gün olmaz ki,sənin sənin möhnəti-eşqin,gözəlim 
Qəlbim atəşgədə,göz yaşımı ümman etməz. 
Rahət olmaz bu gözüm hicrin ilə bir gecə, gər, 
Kuyinin torpağını qan ilə əlvan etməz. 
Şair  bacardığı qədər şüurlu ömrünü humanist Azər-baycan şeirinin inkişafına sərf etmişdir. 
Şairin həyatını və əsərlərini öyrənmək sahəsində hind alimi H.Həsən böyük iş görmüş, hələ 

1929-cu ildə Londənda onun divanını ayrıca tədqiqatla birlikdə çap etdirmişdir. Azərbaycanda 
H.Araslı, Q.Kəndli və R.Azadə şairin həyat və əsərlərini öyrənməklə məşğul olmuşlar. 

XII əsrin istedadlı şairlərindən biri də Əmir İzzəddin Şirvani idi. Xaqaninin əsərlərində adı 
hörmətlə xatırlanan bu sənətkarın həyatı və şeirləri haqqında məlumat azdır. Şair, Xaqani və 
Fələkinin müasiri olmuş, sənət adamlarına qayğı göstərmişdir. Əsərlərindən müx- təlif təzkirə və 
cünglərdə bir sıra nümunələr qalmışdır. 

İzzəddin Şirvani səmimi və əlvan təbiət təsvirləri verməklə daha çox məşhurdur. O, 
saraylarda təşkil edilən məclislərin təsvirini məharətlə yaradır. Hiss olunur ki, İzzəddin incə 



müşahidə qabiliyyətinə, gördüklərini ustalıqla qələmə almaq bacarığına malikdir. Şair hissin, 
duyğunun qələmi ilə əlvan lövhələr yarada bilir. 

Səbadan qaliyəli oldu büsbütün gülzar,  
Yuxudan reyhaınn ətriylə mən oldum bidar.  
Zəmanə dost elədi müşk ilə kafuru,  
Ağ üzə qaliyəli zülfü töküb sanki o yar.  
Gül ilə, susən ilə yasəmən altı cəhəti  
Eyləyib üçqat ətirli, nəyə lazım əttar.  
Çəmənin küncü ilə əldə mey dolu bir cam,  
Gedirdi işvə ilə, naz ilə gördüm dildar. 

Verdiyimiz bu parçada insanla təbiət vəhdətdə götürülmüşdür. Təbiətin gülləri, çiçəkləri 
qədər gözəl olan insanın zərifliyi, yerişi, geyimi yüksək sənətkar zövqü ilə vəsf edilmişdir. İnsanı 
və təbiəti bu şəkildə vəsf etmək, duymaq göstərir ki, İzzəddin də XII əsr Azər- baycan intibah 
şeirinin görkəmli nümayəndələrindən olmuşdur. 

XII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəınli nümayəndələrindən biri də Mücir təxəllüsü ilə 
şeirlər yazan Əbülməkarim Mücirəddin Beyləqanidir. Mənbələrin verdiyi məlumatdan belə 
anlaşılır ki, anası Həbəş mənşəli olmuşdur. Şairin həyatı haqqında məlumat azdır. Məlumdur ki, 
Xaqaninin şagirdi olmuş, sənətdə ustadının izi ilə getməyə çalışmışdır. Mücirəddin şair kimi 
Eldənizlər sarayında parlmış, Məhəmməd Cahan Pəhləvana, onun qaradşı Qızıl Arslana və 
başqalarına mədhiyyələr həsr etmişdir.  

Şair təxminən 1190-cı ildə Təbrizdə vəfat etmişdir. Qəbri Məqbərətüş-şüəra 
qəbiristanlığında olmuşdur. 

Mücirin əsərləri lirik şeirlər divanında toplanmış qəsidə, qəzəl və rübailərdən ibarətdir. 
Şeirləri indiyə qədər çap oluınmamışdır. Şairin Britaniya muzeyində saxlanılan "Divan"ında beş 
min beytə yaxın şeiri vardır. Bu, onun əsərlərinin hamısı deyildir. Mücir şeirlərinin sadə və aydın 
olması, fıkirlərinin səmimiliyi ilə diqqəti cəlb edir. 

Mücirin əsərlərində aşiqanə duyğuların tərənnümü, gözəl və əlvan təbiət təsvirləri, ara-sıra 
zəmanədən şikayətlər mühüm yer tutur. Hakim dairələr tərəfındən laqeyd qarşılanan, müxtəlif 
adamların tənəsinə düçar olan şair yeri gələndə öz insanlıq səsini ucaltmış və məğrur bir tərzdə 
bildirmişdir: 

Zamanla kərtənkələ olub keçinnəm susuz,  
Abırımı tökmərəm, yaşamaram duyğusuz.  
Su təbimin odunu söndürüb qoysa minnət  
Susuzluqdan ölərəm, suya baxmaram, əlbət. 

Mücir bəzən insan ömrünün qısalığına etiraz edir. Açılıb solan bir gül onda insan haqqında 
kədərli düşüncələr oyadır. 

Səhər gül səbadan açıldı soldu,  
Nəsimə hekayə deyib sovruldu.  
Ömrün vəfasına bax bir həftədə  
Qönçələndi, açdı gül xəzəl oldu. 

Burada söhbət ancaq güldən gedir, əslində isə gül ömrünün qısalığı insan ömrü haqqmda da 
düşüncələr oyadır. 

Mücirin şeirlərində başlıca yeri məhəbbət mövzusu tutur. Bu şeirlərdə gah kədərli, gah 
sevincli bir aşiqin duyğuları, məhəbbət hekayətləri əks olunmuşdur. Ümumiyyətlə, XII əsr 
Azərbaycan şeirində Mücirin də özünəməxsus şərəfli bir yeri vardır. 

Qivami Mütərrizi Gəncəvi (1190-cı ildə vəfat etmişdir). XII əsr Azərbaycan şeirinin daha 
demokratik qoluna mənsub sənətkarlardandır. Onun əsərlərində saray şairlərindən fərqli olaraq 
həyata və  insanlara daha ayıq münasibət vardır. Şair cəsarətlə ictimai haqsızlıqlara qarşı çıxır, 
ümumi şərə etiraz etməkdən çəkinmir. Mənbələr onu Nizaminin əmisi oğlu və ya qardaşı kimi 
göstərir. Hələlik bu mülahizəni təsdiq və ya rədd edəcək tutarlı dəlil yoxdur. Ancaq bir cəhəti 
nəzərə almaq lazımdır ki, Nizami ilə Qivaminin qohumluğundan danışan ilk adam Dövlətşah 
Səmərqəndidir. O vaxtilə Nizaminin iyirmi min beytlik divanını görmüş, ondan bəhs etmişdir. 
Görünür, Nizaminin divanında Qivami ilə qohumluğuna işarə edən şeirlər var imiş. Həmin 
şeirlər əsasında Dövlətşah Səmərqəndi belə bir mülahizə yürütmüşdür. Bu iki şairin 
qohumluğundan Dövlətşah kimi Nizami divanını görən bir şəxsin danışması onun fıkirlərinin 



həqiqətə daha yaxm olduğunu deməyə haqq qazandırır. Həyata, şeirə, saraylara münasibətdə də 
bu iki sənətkar arasmda doğmalıq və yaxınlıq vardır. Qivami də Nizami kimi saraylara 
getməmiş, əlinin zəhməti ilə dolanmışdır. O da Nizami kimi Eldənizlərə daha çox rəğbət 
bəsləmiş, Cahan Pəhləvana, Qızıl Arslana və başqalarına mədhiyyələr yazmışdır. 

Qivami peşəsi etibarilə çörəkçi olmuş, şairliyi ilə bərabər bu peşəsi ilə də fəxr etmişdir. 
Şairlikdə yoxdur mislimi görən,  
Çörəkçilikdə də hələ təkəm mən. 

Qivaminin ən qiymətli əsərlərindən biri onun "Raiyyə" qəsidəsidir. Qızıl Arslanın mədhinə 
həsr edilmiş bu şeirdə Qivami Şərq şeirinin bütün poetik obrazlarını məharətlə işlətmişdir. 
Qəsidədə ən maraqlı parçalardan biri lirik qəhrəmanın aşiqanə duyğularının ifadəsinə həsr 
edilmişdir. Qivami insan gözəlliyini intibahi şairinə bir heyranlıqla vəsf edir. İnsana, onun 
gözəlliyinə vurğun bir qəlbin adi sözlərlə ifadə edilə bilməyən böyük məhəbbətini sənət, şeir dili 
ilə şərh edir. 

Susəni könlümdən aparmış qərar,  
Nərgisi gözümə gətirmiş xumar,  
Onlar nərgismidir, ya cadumııdur?  
Onlar susənmidir, yainki gülnar?  
Saralıb solmuşam ayrılığından,  
Aşiqi yarının dərdi soldurar. 
Eşqimin bədəni qəmdən incəldi,  
Bəxtimin gülünə məskən oldu xar.  
Mənim gündüzümdür aydın çöhrəsi,  
Qara saç altında ay kimi parlar.  
Saçının ətridir səhərin yeli,  
Yanlış dedim məgər yel ənbər saçar? 

Bütün bu qanadlı, mübaliğəli ifadələrdə, suallarda, bənzətmələrdə humanist sənətkarın insani 
duyğuları əks olunmuşdur. 

Qivaminin sevgisi də, sevgılisi də realdır, həyatidir. Bu real, həyati sevgi şairin bütünlüklə 
insana, həyata, onun gözəlliklərinə məhəbbətinin inikasıdır. Şair sevgili deyə vəsf etdiyi insanın 
simasında əsrinin qabaqcıl humanist ziyalılarının romantik insan idealına tərəfdar çıxır. 

Qivami Gəncəvinin poeziyasında ictimai eybəcərlik-lərə tənqidi münasibət də güclüdür. Şair 
cahilliyi, ədalətsizliyi, əyriliyi, riyakarlığı kəskin şəkildə pisləyir. Bu sifətləri zəmanənin əsas 
keyfıyyətləri kimi rədd edir. 
Əcəb zəmanədir türfə xəlayiq,  
Cəhalət meyindən yoxdur bir ayıq, Nə dindar zahid var, nə təmiz alim,  

Nə adil bir şah var, nə doğru hakim.  
Alıcı tək qaçar biri-birindən,  
Məhşərdən qorxmazlar bilmirəm nədən.  
İşlər belə getsə, çəkməz o qədər,  
Göylər alt-üst olar, dünya çevrilər. 

Qivaminin bu sətirlərində insanlığın taleyinə acıyan, dünyanın gələcəyi üçün narahat olan bir 
sənətkarın ürək ağrılarının ifadəsini görürük. 

Qivaminin poeziyası forma və məzmunca dolğun, dərin və əlvandır. Şair əsrini narahat edən 
bir çox problemlərə toxunmuş, onlara özünəməxsus şəkildə cavab axtarmışdır. Qivaminin 
şeirləri göstərir ki, onların müəllifı XI əsr humanist mədəniyyəti və şeirinin in- kişafında 
müəyyən rol oynamışdır. 
 

MƏHSƏTİ GƏNCƏVİ 

 
XII əsr Azərbaycan şeirinin tarixındə Məhsəti Gəncəvi özünəməxsus şərəfli bir yer tutur. 

Əsasən, rübailər yazan, rübailərində təmiz məhəbbəti, insanın sevmək, sevilmək, şadlanmaq 
arzusunu yüksək sənətkarlıqla əks etdirən, müxtəlif peşə adamlarını öz şeirləri üçün lirik 
qəhrəman seçən, bəzən dövrünün hökmdarlarını tərifləyən şair haqlı olaraq erkən Azərbaycan 
intibahının nümayəndələrindən biri sayılır. Əsərlərindəki humanist məzmun, səmimi duyğular, 
onların intibah dövrünə layiq poetikliklə əks etdirilməsi buna haqq verir. Məhsəti məhəbbət və 



gözəllik aşiqidir. Onun şeirləri məhəbbət və gözəllik nəğmələridir. Hələ sağlığında qüdrətli rübai 
ustadı kimi tanınan şair haqqında müxtəlif rəvayətlər uydurulmuş, bunlar get-gedə "Əmir 
Əhməd və Məhsəti" adlı anonim bir dastanın yaranması ilə nəticələnmişdir. XII əsrdən 
başlayaraq şeirləri müxtəlif cüng və təzkirələri bəzəmiş, hətta bəzi şeir həvəskarlarının tərtib 
etdikləri müntəxəbatlarda onun rübailərinə başqa şairlərin həmin janrla yazdıqları şeirlərdən 
daha çox yer verilmişdir. 

Şeirlərində poetik dəbdəbə və təmtəraq, süs və zinətə xüsusi diqqət yetirən Məhsəti bu cəhəti 
ilə Azərbaycan ədəbi mühitində yetişdiyini təsdiq edir. Sözə ayrıca diqqət yetirmək, məzmundan 
əlavə şeirin zahiri gözəlliyi ilə də diqqəti cəlb etməyə çalışmaq Qətran Təbrizi, Fələki, Xaqani, 
Nizami kimi Məhsətinin də əsas yaradıcılıq xüsusiyyətidir. 

Məhsətinin həyatı, şəxsiyyəti haqqında, demək olar ki, heç bir məlumat yoxdur. Onun hansı 
əsrdə, harada yaşaması, hətta tarixi şəxsiyyət olub-olmaması bəzən mübahisələrə səbəb olur. 
Məhsəti rübailərində özünə aid heç bir dəqiq məlumat vermədiyindən mənbələrin verdiyi kiçik 
qeydlərdən çıxış etməli oluruq. Məhsətinin adına yazılan kiçik bir qitədə Sabir adlı bir şairin adı 
çəkilir, sonra Məhsəti təxəllüsü işlənir. Məhsətinin bir müddət Sultan Səncərin sarayında 
yaşadığını nəzərə alıb həmin Sabirin Ədib Sabir Tirmizi olduğunu deyə bilərik. Bu qitədən belə 
anlaşılır ki, Məhsəti Ədib Sabirlə dost olmuş, onunla məktublaşmışdır. Ədib Sabir XI əsrin sonu, 
XII əsrin əvvəllərində yaşamış və faciəli şəkildə öldürülmüşdür. Şeirin Məhsətiyə aid olduğunu 
düşünsək, onda Məhsətinin də təxminən bu dövrdə yaşadığını demək lazım gəlir. Bu fakt sonrakı 
mənbələr tərəfındən də təsdiq edilir. Şairin adı mənbələrdə bəzən Məhsəti Dəbir, bəzən Mənicə 
Məhsəti deyə xatırlanır 

Fəridəddin Əttar özünün "İlahinamə" əsərində Məhsəti haqqında kiçik bir hekayə verir. 
Orada Məhsətinin Sultan Səncərin yaxın adamı olan "təmiz gövhərli (təbiətli) Məhsəti Dəbir" 
deyə xatırlayır. 

Şəmsəddin Məhəmməd ben Qeys Ərrazi "Əlmücəm fı məaire-əşarül əcəm" adlı əsərində 
Məhsətinin bir rübaisini nümunə göstərir və şairin həmin şeiri Sənaiyə təqlidən yazdığını qeyd 
cdir. 

Həmdullah Qəzvini şaırin Sultan Mahmud Qəznəvinin müasiri olduğunu yazırsa, Qiyasəddin 
Xandəmir onun səhvini düzəldərək Məhsətinin Sultan Mahmud Səlcuqinin sarayında yaşadığını 
qeyd edir ki, bu da yuxarıdakı qeydlərə uyğundur. 

Sənai Qəznəvinin "Hədiqətül-həqaiq" poemasındakı bir hekayədə adı çəkilən Məhsəti isə 
şairə Məhsəti Gəncəvi deyildir, ondan əvvəl yaşamış Məhsəti adlı bir şəxsdir. Çünki Sənai həmin 
əhvalatı dünya görmüş atalardan eşitdiyi bir hekayə kimi xatırlayır. Əhvalatın Təkab kəndində 
baş verdiyini yazır. 

XI əsr şairi Əsədi Tusinin "Lüğəti-furs"ündə Məhsətinin adına yazılan vulqar beyt də sonrakı 
katiblərin səhvinin nəticəsidir. Sonrakı təzkirələr Məhsətinin Gəncədən olduğunu, Sultan 
Səncərin sarayı ilə yaxınlığını qeyd cdib, rübailərindən nümunələr göstərirlər. Bütün bu 
qeydlərdən belə nəticə çıxır ki, Məhsəti Gəncəvi XI əsrin axırlarında, XII əsrin əvvəllərində 
yaşayıb-yaratmışdır. Dövrünə görə mükəmməl təhsil almış, türk, fars, ərəb dillərini bilmişdir. 
Dini elmləri öyrənsə də, ədəbiyyat, şeir onu daha çox maraqlandırmış, dini ehkamlara arxa 
çevirərək insanın nəcib duyğulanndan, sevinc və kədərindən bəhs edən şeirlər yazmışdır. 
Məhsəti şeirlərində dinlə əlaqədar heç bir şeir yoxdur. "Əmir Əhməd və Məhsəti" das- tanında 
isə göstərilir ki, Xocənd şəhərində bir fəqihin qızı olur, adını Məhsəti qoyurlar. Böyüyür, elm 
öyrədirlər. Musiqi və rəqsi təlim edirlər. 20 yaşında atası ölür. Məhsəti anası ilə Gəncəyə gəlir, 
Xarabatda yaşayır. Gəncə Xətibinin oğlu ona aşiq olur. Gəncə şahı Məhsətiyə rəğbət bəsləsə də, 
Xətibin təsiri ilə onu Orta Asiyaya sürgün edir. O, Qarabağ, Zəncan yolu ilə Bəlxə gəlir. Bir il 
orada qalmamış arxasınca gələn Əmir Əhmədlə Gəncəyə qayıdır, evlənirlər. Bir neçə uşaqları 
olur. Qoca yaşlarına qədər yaşayırlar. 

Bu dastan daha çox bədii bir əsərdir. Burada təhriflər, uydurmalar olduqca çoxdur. 
Zənnimizcə, Məhsətinin Xocəndli olması fıkri də ancaq uydurmadır. Buna görə də tacik alimləri 
Mirabbas və Taci Usmanın Məhsətini fars-tacik şairi, Xocəndli kimi təqdim etməyə çalışmaları 
da yersizdir. Əlavə elmi, tutarlı dəlillər olmadan "Əmir Əhməd və Məhsəti" dastanına əsaslanıb 
Məhsətini Xocənd şəhərindən gəlmə hesab etmək doğru sayıla bilməz. 

Y.E.Bertels isə Məhsəti haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilmədiyindən "Əmir Əhməd və 
Məhsəti" dastanına əsasən Məhsəti adlı bir şairin olduğunu şübhə altına almışdır. Y.E.Bcrtelsin 
bu barədəki mülahizələrindən belə anlaşılır ki, o, şair haqqında ciddi axtarış aparmamış, "Əmir 



Əhməd və Məhsəti" dastanındakı şeirlərin Məhsə- tinin adına yazılmasına qarşı çıxmışdır. 
Mənbələrin diqqətlə öyrənilməsi, xüsusən Frits Meyerin aşkar etdiyi yeni əsərlər Y.E.Bertelsin 
mülahizəsinin yanlış olduğunu göstərir. 

İran alimi Rəşid Yasəmi "Ayəndə" jurnalında çap etdirdiyi bir məqalədə o qədər də mötəbər 
olmayan bir əlyazmasına əsaslanaraq Məhsətinin XI əsrin əvvəllərində yaşadığı fıkrini irəli 
sürmüşdür. Tarixi dəqiq məlum olmayan həmin əlyazmasmda Məhsətinin adına yazılan 
tapmaca-rübaiyə Ünsüri Bəlxinin cavab rübaisi qeyd edilmişdir. Bunu əsas götürən R.Yasəmi 
Məhsətinin Ünsüri ilə müasir olduğunu irəli sürmüşdür. Lakin belə müddəa üçün də əsaslı faktlar 
yoxdur, əksinə, mənbələrin əksəri şairin XI əsrin axırı, XII əsrin əvvəllərində yaşadığı fıkrini 
təsdiq etməkdədir. 

Məhsətinin şəxsiyyəti, əsərləri Şərqdə və Qərbdə bir çox alimlərin diqqətini cəlb etmiş, onun 
haqqında onlarca elmi məqalə və başqa əsərlər yaradılmışdır. Azərbaycan alimlərindən 
M.Tərbiyət, M.Rəfıli, H.Araslı, M.S.Ordubadi, Ə.Ağayev, X.Yusifov, R.Hüseynov ondan bəhs 
etmişlər. Bu müəlliflərdən hər biri Məhsəti ilə maraqlanmış, bəzi mənbələrə əsaslanıb müəyyən 
fıkirlər irəli sürmüşlər. Məhsətinin əsərlərini İranda Şihab Tahiri, Azərbaycanda H.Araslı və 
M.Sultanov, Almaniyada F.Meyer toplayıb çap etdirmişdir. Frits Meyerin nəşri öz 
mükəmməlliyi, elmiliyi ilə bütün başqa nəşrlərdən seçilir. Onun 1963-cü ildə Visbadendə "Gözəl 
Məhsəti" adı ilə çap etdirdiyi kitab istər elmi müqəddiməsi, istər aşkar etdiyi çoxlu yeni şeirlər, 
istərsə də onların elmi izahı baxımından şairin irsini öyrənmək işində yeni əhəmiyyətli bir 
hadisədir. F.Meyerin mötə- bər mənbələrdən topladığı 150-yə qədər rübainin Məhsətiyə aid 
olması şübhə doğurmur. Bu şeirlər Məhsəti yaradıcılığı üçün ən səciyyəvi əsərlərdəndir. 

İsmayıl İsfəndiyar əl-Əbhərinin "Nüzhətül-məcalis", Bədrəddin Cacərminin "Munisül-əhrar 
fı dəqaiqül-əşar" adlı cünglərində və başqa bu kimi qədim və mötəbər mənbələrdə Məhsətinin 
200-dən çox rübaisi qeyd olunmuşdur. Frits Meyerin kitabında Məhsətinin adına 257 rübai və 22 
şeir parçası qeyd edilmişdir. Bu şeirlərdən bəziləri onun deyildir. F.Meyer də bunu qeyd edir. 
Məhsətinin olduğu şübhə doğurmayan rübai, qəzəl və qitələrin nəzərdən keçirilməsi göstərir ki, 
Məhsəti dövrünün humanist poeziyası ilə yaxından bağlı olmuş, dini ideologiyanın hakim olduğu 
bir şəraitdə dünyəvi hisslər tərənnüm edən əsərlər yaratmış, insanı, onun gözəlliyini, arzu və 
istəklərini ifadə etmiş, onun həyat eşqinə, rəngarəng duyğularına bəraət qazandırmışdır. Şairin 
əsərlərinin üstün cəhəti odur ki, onlarda axirət dünyasına çağırış, mütilik, dini ehkamların təbliği 
deyil, insan məhəbbəti əsas yer tutur. Şair allahın qüdrətindən, peyğəmbərin meracından 
danışmağa, Kəbəni, dini müqəddəs ocaqları təsvir etməyə meyil göstərmir. Onu sevgilisinin qaş-
gözü, saçları, boy-buxunu, hərəkətləri daha çox cəlb edir. O, sevən qəlbin sevincini, kədərini 
rəngarəng boyalarla qələmə alır. Şair klassik ərəb poetikasınm bədiilik priyomlarından məharətlə 
istifadə edir. Ənənəvi üsul, obraz və təşbihlərlə səmimi insan duyğularının inikasma nail olur. 
Çox vaxt müəyyən bir fıkir və ya hissi ifadə etməklə gözəl bədii lövhələr yaradır. Məhsəti böyük 
heyranlıqla insanın gözəlliyini, daha çox bu gözəlliyin təsirindən doğan hissləri əks etdirir. 

Bu, dövrün qabaqcıl adamlarının şüurunda əmələ gələn böyük bir dönüşün, dəyişmənin 
nəticəsi idi. "Töhfətül-İraqeyn", "Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun" kimi insan şəxsiyyətini 
son dərəcə yüksəldən əsərlərin yarandığı bir dövrün insana münasibətinin ifadə formalarından 
biri idi. İnsana, onun nəcib duyğularına olan bu dərin məhəbbət şairin müxtəlif şeirlərində yeni-
yeni şəkillərdə əks etdirilmişdir. 

Yolda tutdum onu — and-amanla mən,  
Tərlədi gül üzü həya-şərmdən.  
Solğun bənizimə güldü lütf edib,  
Əks oldu bənizim dişində, əhsən. 
 
Naz edir üzünə zülfün o qədər,  
Qorxuram qısqanıb mən olam kafər.  
O yelə qul ollam, ey Təraz şamı,  
Götürə zülfünü üzdən birtəhər. 

Bu şeirlərdə insana, onun duyğularına dərin məhəbbət ifadə edilmişdir. Onlardakı səmimilik, 
təbiilik, canlılıq və obrazlılıq Məhsətini dövrünün ən mütərəqqi görüşlü şairlərindən biri kimi 
qiymətləndirməyə haqq qazandırır. Məhsətinin şeirlərində insan gözəlliyinin hisslərinin belə 
geniş təsvir edilməsi təsadüfı hal olmayıb şairin həyata bağlılığını, humanizmini göstərən 
cəhətlərdir. 



Məhsətinin bir qisim rübailərində aşiqin vüsal dəmlərində keçirdiyi sevinc hissləri əks olunur. 
Bu tipli şeirlərində də fıkirlərini kiçik lövhələr cızmaqla ifadə etməyə çalışan şair oynaqlığa, 
şuxluğa xüsusi diqqət yetirir, aşiqlə məşuqənin görüşündən kiçik epizodlar verir, canlı 
mənzərələr yaradır. 

Dünən tutdu məni o sərxoş nigar,  
Dedi: "Qurtarmazsan əlimdən, ey yar".  
Dedim ki, gecədir əlimi burax,  
Yar, bizi əl-ələ bir görən olar. 
 
Saçımı zülfünə bağlayam gərək,  
Durub qaçmayasan ta dünənki tək.  
Deyəm məst olmamış könlümdə nə var,  
Bir də deməyəsən məst oldu, demək. 

Səmimi duyğuların, canlı, real insani münasibətlərin ifadəsi olan bu rübailərdə gülümsəyən 
həyat indi də bizə doğma və tanışdır. İnsanı, onun istəklərini poeziyasının mehvərinə çevirən 
şairin rübailəri sözün həqiqi mənasında həyatın, məhəbbətin poetik təsdiqidir. 

Bir gecə əlimə keçdi o canan,  
Yüz-yüz öpüş aldım bal dodağından.  
O söymək istədi, amma mən dərhal,  
Söyüşü öpüşlə sındırdım yaman. 

İnsanın günəşə bənzər nəcib istək və arzularını palçıqla suvamaq mümkün deyildir. İnsan 
gec-tez hər cür buxovlardan qurtaracaqdır. Məhsətinin lirik qəhrəmanı məhz dinin mənəvi 
buxovundan azad olunmuş insandır. Onun allahı da, Kəbəsi də sevgilisidir. O ancaq sevgilisi 
haqqında düşünür, onunla əlaqədar keçirdiyi hisslərdən söhbət açır. İnsana yad olmayan hər bir 
duyğu ona da doğmadır. O, bəzən sevgilisini torpağa, suya, günəşə də qısqanır. 

Yerlərə baxma ki, torpaq, su görər,  
Göylərə baxma ki, gün salar nəzər.  
Qeyrətdən ölərəm, ey ruhum, səni,  
Əgər yuxuda da görsə bir nəfər. 

Aşiqin bu qısqanclığı sevgilisinə ona məxsus olan bir- əşya kimi baxmasının nəticəsi 
olmayıb, onun məhəbbətinin böyüklüyünün ifadəsidir. Burada aşiq öz hissləri ilə daha canlı 
verilmiş, onun şəxsiyyəti, mənəvi keyfıyyətləri təhrif edilməmişdir. 800 ildən çox keçməsinə 
baxmayaraq, Məhsətinin lirik qəhrəmanı bizim müasirlərimizə nə qədər bənzəyir. Məhsətinin 
şeirlərində insanın psixologiyası çox təbii və inandırıcı əks olunur. Müxtəlif vəziyyətlərdə təsvir 
edilən lirik qəhrəmanın keçirdiyi hisslər, etdiyi hərəkətlər onun halına uyğundur. 

Dərddən söz açmağa məndə hanı can?  
Ya qəm şərh etməyə ürək, ey canan.  
Kağızı, qələmi, cansız, ürəksiz,  
Alır, ağlayıram, atıraın, aman. 

Məhsətinin rübailərində iki əsas qəhrəman vardır: aşiq və məşuqə. Şair fıkirlərini həmişə 
aşiqin dililə verir, onun gözü ilə görür, onun ürəyi ilə döyünür. Məhsətinin lirik qəhrəmanı daim 
əzabdadır, sevdiyindən ancaq cəfa görür, lakin o, sədaqətindən dönmür, öz amalına xəyanət 
etmir, yardan gələn bəlaları sevinclə qəbul edir. Məhsətinin məşuqələri də başqa sənətkarların 
təsvir etdiyi sevgililər kimi cəfaçı, zalım, başqaları ilə mehriban, öz yarı ilə soyuqdur. 

Xasiyyətdə qışsan, üzdə ilk bahar,  
Özgəsiylə meysən, bizimlə xumar.  
Bizim bəxtimizin pisliyidir bu,  
Yoxsa sən olmazdın bir belə qəddar. 
 
Möhtaca yeni qəm yetişər hər an,  
Dərdliyə yeni ox dəyər cəfadan.  
Cəhd etsə aşiqi öldürməyə çox,  
Sənə də yetişər bir xətər, ziyan. 

Məhsətinin rübailəri içərisində ayrı-ayrı peşə və sənət sahiblərinin tərənnümünə həsr olunmuş 
bir sıra şeirlər də vardır. Bu cür şeirlərə şəhraşublar deyirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, bu cür 
şeirlər Yaxın Şərq ədəbiyyatında Məhsətidən əvvəl də məlum idi. Ayrı-ayn sənət və peşə 



sahiblərinin ədəbiyyata gətirilməsi, onların əməyinin hər hansı şəkildə olursa olsun tərənnüm 
olunması, şübhəsiz, humanizmin, eləcə də İntibahın təzahür formalarından biri sayılmalıdır. 

Məhsətinin şəhraşubları (bu cür şeirlərə şəhrəngiz də deyilir) qəssaba, dərziyə, yunəyirənə, 
papaqçıya, torpaqələyənə, pinəçiyə, hamamçıya, çörəkçiyə, sərrafa və s. peşə adamlarına həsr 
olunmuşdur. Məsələn: 

Mənə töhfəsini çörəkçi dilbər 
Cəhalətlə deyil, naz ilə verər. 
Qəmiylə xəmirə döndərdi məni, 
Qorxuram ki, oda verə bu səhər. 
 
Papaqçı sevgilim şövq ilə bayaq, 
Tikirdi əlində atlasdan papaq. 
Hər papağa yüz-yüz afərin dedim, 
Dördünə biri də bəs idi ancaq.  

Məhsətinin "papaqçı sevgilim şövq ilə bayaq" misrası ilə başlayan rübaisinə əsasən 
şairin guya papaqçıya aşiq olması haqqında uydıırulan rəvayət də vardır ki, həqiqəti 
əks etdirmir. Məhsəti bu rübailərlə və eləcə də bütünlüklə öz poeziyası ilə göstərir ki, o, 
hər hansı konkret bir papaqçıya, torpaqələyənə, dərziyə, sərrafa və s. deyil, 
ümumiyyətlə, sadə əmək adamlarına aşiqdir, onlara məhəbbət bəsləyir. O, ayrı-ayrı 
peşə sahiblərinə məhəbbət izhar etməklə əmək adamlarına öz rəğ- bətini bildirir. Bu 
baxımdan Məhsəti rübailərindəki əməyin tərənnümünü Nizami yaradıcılığında olan 
əməyə münasibətin ilk rüşeymləri hesab etmək olar. Eyni zamanda bunu Məhsəti 
yaradıcılığındakı inti- bah meyillərinin təzahür formalarından biri kimi 
qiymətləndirmək lazımdır. 

Məhsətinin peşə adamlanna həsr olunmuş rübailərindən hal- hazırda çox az hissə 
əldədir ki, bunlardan da bəzilərinin ona aid olması şübhəlidir. Ən mötəbər 
mənbələrdən olan "Nüzhətül-məcalis"də belə rübailərdən ancaq biri, Bədrəddin 
Cacərminin "Munisül-əhrar fı dəqaiqül-əşar"ında isə səkkizi qeyd olunmuşdur. 

Həmin rübailərdə ayrı-ayrı peşə sahibləri elə səmimi bir məhəbbətlə tərənnüm 
edilmişdir ki, ilk baxışda həmin şeirlər şəxsi sevgi hisslərinin ifadəsi təsirini bağışlayır. 
Lakin məsələyə bir az dərindən yanaşdıqda bunun heç də belə olmadığı qənaətinə 
gəlirik. Məhsətinin rübailərində çörəkçi, papaqçı, müəzzin, toxucu, nalbənd, dülgər, 
başmaqçı, qəssab, dərzi, qanalan, torpaqələyən və s. sənət sahiblərinə məhəbbət izhar 
olunur ki, bunların hamısının şəxsi sevginin təzahürü olduğunu demək çox böyük səhv 
olardı. Bu, yuxarıda dediyimiz kimi, əməkçi insana, şəhər sənətkarlarına olan rəğbətin 
təzahüründən başqa bir şey deyildir. Məhsəti şahları, cəngavərləri, sərkərdələri, 
peyğəmbərləri, övliyaları deyil, İntibah dövründə yaşamış bir sıra başqa sənətkarlar 
kimi sadə əmək adamlarını öz əsərlərinə qəhrəman seçir, onların istək və arzularını öz 
istək, arzusu kimi tərənnüm edir. 

Məhsətinin rübailəri içərisində öz dövrünün hökmdarlarına müraciətlə yazümış və 
ya bədahətən deyilmiş bəzi mədhiyyəvari şeirlər də vardır. Həmin şeirlər mənbələrin 
Məhsətinin Sultan Mahmud Səlcuqi və Sultan Səncər sarayları ilə əlaqəsinə dair verdiyi 
məlumatı bir daha təsdiq edir. Bunlardan bıri Dövlətşah Səmərqəndinin göstərdiyi 
aşağıdakı rübaidir: 

Ey şahım, hamıdan üstün bilərək  
Bəxt atını sənə bəxş etdi fələk.  
Qızıl nallı atın batmasın deyə  
Yerlərə sərmişdir gümüş bir örpək. 

Gördüyümüz kimi, Məhsəti rübainin imkanları daxilində mədhiyyə ənənələrinə 
sadiq qalaraq çox maraqlı bir əsər yaratmışdır. Dövlətşahın yazdığına görə, guya Sultan 
Səncərin saray məclislərindən birində iştirak edən Məhsəti arada bayıra çıxır. 
Qayıdanda Sultan ondan havanın necə olduğunu soruşur. Məhsəti isə bədahətən 
yuxarıdakı rübaini deyir və bununla bayırda qar yağdığını bildirir. Bu rübai, doğrudan 
da, beləmi yaranmışdır? Bu suala indi qəti cavab venrıək çətindir. Ancaq şeir özü bu 
rəvayətin sanki doğru olmadığını deməkdədir. Ola bilsin ki, şair bu şeiri Sultan Səncər, 
yaxud başqa bir hökmdar müəyyən bir hərbi əməliyyatdan, səfərdən müvəffəqiyyətlə 



qayıdan zaman, belə bir səfər ərəfəsində olarkən demişdir. Bizim üçün bu şeirin 
əhəmiyyəti ondadır ki, bu rübai əsasında Məhsətinin mədh deməkdə də qüdrətli bir 
sənətkar olduğunu görürük.  

XIII əsrin az tanınmış Azərbaycan şairlərindən Abdullah Cövhəri Təbrizinin tərtib etdiyi bir 
məcmuədə saxlanılmış aşağıdakı rübaini götürək: 

Üç min il dolanıb günəş dünyanı  
Yaradar bir qızıl, ya gövhər kanı.  
Ağzımı, əlimi bir sözlə, ey şah,  
Sən etdin həm qızıl, həm gövhər kanı. 

Bu rübaidə Məhsəti böyük ustalıqla ona nə münasibətləsə bolluca bəxşiş verən hökmdara öz 
minnətdarlığını bildirir. Yuxarıdakı rübaidə olduğu kimi, Məhsəti burada da öz qüdrətini 
nümayiş etdirə bilmişdir. Birinci rübaidə Məhsəti qar yağmasından hökmdarı mədh etmək üçün 
necə istifadə edirsə, burada da hökmdarın ona verdiyi bəxşişdən eləcə istifadə edir.  

Aşağıdakı rübaidə Məhsəti hökmdarın ədalətindən, onun düşmənlərə divan tutub onları əsir 
etməsindən danışır, kimliyi bizə məlum olmayan həmin hökmdarın öz düşmənləri ilə müəyyən 
bir ixtilafından söz açır: 

Sənin ədl üzüyün, ey düşmən yıxan,  
Bu uca göylərə olmuş nərdiban.  
Hökmünlə birləşdir bütün aləmi,  
Sənin hökmün noxta, eşşəkdir düşman. 

Çox ehtimal ki, bu rübai Sultan Səncərə müraciətən yazılmış və burada onun yağılarla olan 
münaqişələrinə işarə edilmişdir. Burada məmduhu mədhiyyələrə xas bir tərzdə mübaliğəli 
şəkildə tərifləmək, onun əleyhdarlarını isə kiçiltmək, hətta təhqir etmək meyli özünü aydın 
şəkildə göstərir.  

Məhsətidən danışarkən bir məsələyə də mütləq toxunmaq lazım gəlir. Bu, Ömər Xəyyamla 
Məhsətinin əlaqəsi məsələsidir. Ömər Xəyyam və Mənicə Məhsəti farsdilli poeziyada rübailəri 
ilə şöhrət tapan iki böyük sənətkardır. Şərqdə rübai janrında yazan sənətkarlar çox olmuşlar. 
Məsələn, Xaqaninin, Cəlaləddin Ruminin əldə olan rübailəri Ömər Xəyyam və Məhsətinin 
həmin janrda əldə olan əsərlərindən dəfələrlə çoxdur. Akademik Ü.Araslı Məhsətinin 
böyüklüyünü göstərmək üçün onun Xəyyamın təsiri ilə şeirlər yazdığını söyləyir və aşağıdakı 
rübailəri misal göstərir. 

Dün kaşı kuzəmi daşlara çaldım,  
Sərxoşdıım, bilmədim əlimdən saldım.  
Kuzə dilə gəldi, dedi ki, mən də  
Sənin kimi idim, bu günə qaldım. 
 
Havada, səhrada olan toz-torpaq,  
Keyqubad, Firidun torpağıdır, bax!  
Fələyin çanağı deyil bu dünya  
O bir qan teştidir, qan tası ancaq. 

Əlbəttə, burada bir cəhət unudulur. Həmin rübailər Məhsətinin deyil, Xəyyamındır. Ən 
qədim mənbələrdə həmin rübailər Xəyyamın şeirləri kimi göstərilir. Avropa, İran və Hind 
xəyyamşünasları da onları, şübhəsiz, Xəyyama mənsub olan şeirlərdən hesab edirlər. İran 
alimlərindən Ə.Fəramərzi Məhsətinin Şihab Tahiri tərəfındən Tehranda çap etdirilmiş divanına 
yazdığı müqəddimədə onu Ömər Xəyyama qarşı qoyur, sənətkarhq baxımından Məhsətinin daha 
mahir olduğunu yazır. Ə.Fəramərzinin fıkrincə, Məhsəti fəsahət və bəlağət bağının elə xoşavazlı 
bülbüllərindəndir ki, heç kəs, Hətta Xəyyam da rübaini Məhsəti qədər gözəl yazmamışdır. 
Müəllifın müqayisəsi maraqlı və doğru, həm də birtərəflidir. Xəyyam rübailəri zahiri, formal 
bəzək-düzəklər, boyalardan uzaqdır. Məhsəti isə Şərq şeirinin bədii vasitələr sahəsindəki bütün 
nailiyyətlərindən məharətlə istifadə edir, sözləri həmyerliləri Qətran, Fələki, Xaqani, Nizami 
sayağı ən yaxşı mənada bir artist kimi oynadır. Xəyyamın rübailərində fıkir güclü olduğu kimi, 
Məhsətinin şeirlə- rində sənətkarlıq yüksəkdir. Bu cəhət Fəramərzinin düşündüyü kimi hələ 
Məhsətini Xəyyamdan yüksək tutmağa haqq vermir.  

Orta əsr islam Şərqinin mütəfəkkir şairi Ömər Xəyyamla gəncəli Azərbaycan şairi Mənicə 
Məhsəti  insana məhəbbətdə birləşirlər. Ömər Xəyyam təxminən Mərv sarayını tərk edəndə 
Məhsəti oraya daxil olmuş, onun rübai yazmaq ənənəsini davam etdirmiş, lakin böyük sələfini 



təkrar etməmişdir. Həm məzmun, həm də formaca yeni bir irs yaratmış, ən istedadlı rübai ustadı 
kimi tanınmışdır. Bunu orta əsrlərdə tərtib edilmiş çoxlu rübai məcmuələri də təsdiq edir. 

Məhsəti rübailərinin əsas motivlərinin nəzərdən keçirilməsi göstərir ki, Məhsəti öz 
yaradıcılığının mahiyyətinə görə Azərbaycan ədəbiyyatında humanist şeirin və Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixində intibahm ilk nümayəndələrindən biridir. Məhsətinin şəxsiy- yəti, ədəbi irsi 
uzun müddət şeir və sənət həvəskarlarını maraqlan- dırmış, onun haqqında bədii əsərlər 
yaranmış, şeirləri bəyaz və cünglərə köçürülə-köçürülə zəmanəmizə qədər gəlib çatmışdır. İran 
şairi Lisani Şirazi ona təqlidən müxtəlif peşə və sənət adamları haqqında yeni rübailər 
yaratmışdır. Onun haqqında şeirlər, poemalar, pyeslər yazılmışdır. M.S.Ordubadinin "Qılınc və 
qələm" romanında Məhsəti Gəncəvinin gözəl bədii obrazı yaradılmışdır. 
 


