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ünyanın qədim sakinləri olan türklər böyük tarixi epoxa yaratmışlar. Eradan 

əvvəl VIII əsrdə Çindən Avropanın ortalarına qədər böyük bir ərazidə 

hökmranlıq etmiş Saxa imperatorluğu ilk böyük türk siyasi təşkilatı hesab 

olunur. Daha sonra böyük siyasi qüdrət və gücə malik olan Hun imperatorluğu 

(e.ə. 318-b.e.58) türk siyasi və mədəni tarixində ən şərəfli yerlərdən birini tuta 

bilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, türk tarixçiləri Hun imperatorluğunu Osmanlıdan sonra 

türklərin qurduğu ən böyük və uzunmüddətli dövlət hesab etmişlər. Eramızın III-IV 

əsrlərində Böyük Türk xaqanlığını Tabqac hökmranlığı təmsil etmişdir. Avarlar bu 

hakimiyyətə son qoysalar da, 442-ci ildə Göytürklər Avar hakimiyyətini devirmiş və şərqdə 

Koreyadan tutmuş qərbdə Krıma qədər olan ərazini özündə birləşdirən Göytürk 

imperatorluğu yaratmışlar. VIII əsrdə Doqquz Oğuz-On Uyğurlar Böyük Türk xaqanlığının 

təmsilçisinə çevrilirlər. Bundan sonra xaqanlığı müsəlman olan Qaraxanlılar ələ keçirirlər 

(940) və uzun müddət idarə edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, Hun imperatorluğu 

dağıldıqdan sonra böyük tarixi proseslər baş verir. Daha doğrusu, bu dağıntıdan sonra 

türklərin müxtəlif istiqamətlərə yeni yayılma mərhələsi başlayır. Türklər uzaq Hindistanda 

özlərinin Kuşanlar dövlətini yaradırlar. Anadolu və Balkanlarda məskunlaşırlar. İndiki 

Macarıstana öz adlarını (Hunqariya) verirlər. Lakin sonralar bu proseslər müəyyən 

uğursuzluqlarla nəticələnir. Yəni burada yaşayan türklərin hakimiyyəti müvəqqəti olur, 

Balkan türkləri isə tamamilə xristianlaşır. 

Hunların Qərb yürüşləri zamanı bir çox Hun boyları əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, 

əsasən Qafqazlardan Anadoluya daxil olmuş, IV əsrdən etibarən Ankara və Adanada 

yaşamağa başlamışlar. 1071-ci ildə Səlcuq hökmdarı Sultan Alparslan Malazgirt 

döyüşündə Bizans ordularını məğlub edir və türklərin Anadoluda yurd kimi təhlükəsiz 

yaşamaq arzularını təmin edir. Lakin Bizans imperatorluğu Anadoluya sahib olmaq 

ümidlərindən əl çəkmirdi. 1176-cı ildə Bizans ordularının acınacaqlı məğlubiyyəti 

onların Anadoluya sahib olmaq ümidlərini tamamilə puç etdi. Anadolu Səlcuq 

hakimiyyəti dövründə istər iqtisadi, istərsə də mədəni və elmi baxımdan xeyli inkişaf 

etmişdir. 1243-cü ildə monqol orduları Səlcuq hökmdarı II Qiyasəddin Keyxosrovun 

ordusunu məğlub edir, Anadoluda hakimiyyət yavaş-yavaş Elxanilərin əlinə keçməyə 

başlayır və 1303-cü ildə Anadolu Səlcuq hakimiyyəti süqut edir. Anadoluda türk 

xanədanının bərqərar olunmasında böyük rolu olan Ərtoğrul Qazinin oğlu Osman Qazi 

1299-cu ildə Osmanlı dövlətini qurur. Ağ keçə üstündə taxta çıxan Osman Qazinin 

böyük hakimiyyət səriştəsi nəticəsində ölkədə elm, sənət inkişaf etmiş, dövlətin siyasi 
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və iqtisadi qüdrəti xeyli artmışdır. XIII-XIV əsrlərdə Osmanlı dövlətinin ərazisi də 

genişlənərək 95.000 kvadrat kilometrdən 500.000 kvadrat kilometrə çatmışdır. 

1402-ci ildə Əmir Teymurla İldırım Bəyazid ordularının Ankara ətrafında döyüşü 

Osmanlının məğlubiyyəti ilə nəticələnir. İldırım Bəyazid əsir düşür, Anadolu kiçik bəyliklərə 

parçalanır. Parçalanmış Osmanlı II Mehmet xan tərəfindən yenidən birləşdirilir. Onun 

sayəsində 1453-cü ildə İstanbul fəth olunur və o, bu şəhəri Osmanlının paytaxtı elan edir. 

Sonrakı mərhələlərdə türklərin Avropaya doğru uğurlu hücumları başlayır. Uğurların bir 

səbəbi türklərin güclü orduya malik olması idisə, digər səbəbi damarlarında türk qanı axan 

Avropanın xristianlaşmış xalqlarınıntürklərə olan rəğbəti idi. 

XVI-XVII əsrlər Osmanlı tarixinin yeni zəfərlər dövrü kimi səciyyələnir. Bu dövrlər 

türklərin təkcə uğurlu Avropa yürüşləri ilə yox, həm də Misirdən tutmuş bütün Şimali 

Afrikanın fəthi ilə diqqəti cəlb edirdi. Artıq Osmanlı səltənətinin nüfuz dairəsi şimalda Polşa 

və Rusiyanın mərkəzi hissəsinə, cənubda təxminən ekvatora yaxınlaşırdı. Maraqlı faktdır ki, 

Osmanlı ölkəsinin ərazisi XVII əsrdə 20 milyon kvadrat kilometrə çatırdı. O cümlədən, 

dünya əhalisinin böyük bir hissəsi Osmanlı imperatorluğunun tərkibində yaşayırdı. Bu 

mərhələdə Osmanlı türk dövləti Ağ və Qara dənizlərə sahib çıxmış, özünün böyük 

donanmasını yarada bilmişdi. Kiprin fəthi də XVII əsrin ikinci yarısında II Səlim xanın 

dövrünə təsadüf edir. II Səlim xan Osmanlı dövlətinin maraq və dünyaya təsir mexanizmini 

sürətləndirmək üçün iki böyük layihənin həyata keçirilməsinə təşəbbüs göstərirdi. 

Layihələrdən biri Türküstanla əlaqə yaratmaq üçün Qara dənizlə Xəzər dənizi arasında 

kanalın çəkilməsi idi. Bu kanal vasitəsilə türklər, həm də Volqa çayı ilə Rusiyanın şimalına 

doğru özlərinin hərəkətlərini təmin edə bilirdilər. İkinci layihə isə sonralar Avropa dövlətləri 

tərəfindən həyata keçirilən (1869) Süveyş kanalının inşası idi. Lakin Osmanlı dövləti 

layihələrin heç birini reallaşdıra bilmədi. 

XVII əsrin sonlarından başlayaraq Osmanlının zəfər tarixində bir geriləmə, başqa sözlə, 

dayanma və tərəddüd etmə dövrü başlanır. Bu əsrin axırlarında Avropa dövlətləri ilə Rusiya 

müxtəlif ittifaqlar yaradaraq Osmanlı dövlətini Avropadan uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Artıq 

bu mərhələdə Avropa Rusiya ittifaqı müəyyən nəticələr əldə edir. Məsələn, 1699-cu ildə 

Karlofçe sazişinə görə Osmanlı Macarıstanı itirir, Avropa dövlətləri Osmanlıya vergi vermir. 

XVIII əsrin ilk dövrlərindən türklər üzləşdikləri uğursuzluqlardan yaxa qurtarmaq istəsələr 

də, Rusiya Avropa ittifaqı güclü olduğundan göstərilən cəhdlər hələlik bir səmərə vermirdi. 

XVIII əsr daha çox Rusiya-Krım müharibələri ilə yadda qalır. 1783-cü ildə ruslar Krımı işğal 

edirlər. Əhali Krımdan Anadoluya köç etməyə başlayır. 1787-ci ildə ruslarla türklər arasında 

döyüş başlayır. Həmin müharibə 1792-ci il sazişi ilə başa çatır. 

XIX əsr Osmanlı dövlətinin ən çətin dövrü kimi xarakterizə olunur. Türklərə qarşı rus, 

fransız, ingilis birliyi bütün Osmanlı dövlətini sarsıtmaq planları barədə düşünürdü. Həmin 

birlik Avropada üsyan etmək üçün fürsət gözləyən xalqlara dəstək verməklə gözlənilən 



üsyanların vaxtını sürətləndirir, miqyasını genişləndirirdi. Eyni zamanda ərəb ölkələrində də 

üsyanlar müşahidə edilməkdə idi. 

1839-cu ildə Türkiyədə Tənzimat islahatı və 1856-cı ildə İslahat Fərmanı elan edilir. Bu 

islahatların müəyyən maddələrinə görə Osmanlı imperiyası xristian əhaliyə bir sıra 

güzəştlərə gedir, onların müsəlmanlar kimi dövlətin siyasi həyatında iştirakını təmin edir, 

vəzifə tutmaq hüquqlarını bərpa edir. 

Əslində bu islahatların digər cəhətlərini kənara qoysaq, sadalanan maddələr Osmanlı 

dövlətinin tabeçiliyində saxladığı dövlətlər qarşısından geri çəkilməsi demək idi. 1869-cu 

ildə Süveyş kanalı açılır. Avropa xristian dövlətlərinin Şərq maraqlarının reallaşması 

yollarında mühüm addımlardan biri atılır. 1876-cı ildə II Əbdülhəmid taxta çıxır. İlk Osmanlı 

Konstitusiyasını elan edir. Bu dövrdə Balkan xalqları kütləvi üsyanlar edirlər. Osmanlı 

dövləti qarşılaşdığı real vəziyyətlə barışmasa da, vəziyyətdən çıxa bilmir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, 1912-ci ildə Balkan müharibəsində Osmanlı dövləti 158 rayonu əhatə edən 33 

vilayəti itirmişdir. 

 

 

 

 

 

1914-cü ildə Birinci dünya müharibəsi başlayır. Siyasi icmalçılar və tarixçilər 

Türkiyənin həmin illərdəki vəziyyətini “xəstə adama” bənzədirlər. Türkiyə Almaniya ilə 

ittifaqa girsə də, müharibədə məğlub olur. İngilis-fransız birliyi qüvvələri İstanbulu işğal 

edirlər. Bu illərdə türk milləti ən çətin günlərini yaşayır. Millət asılılıqda yaşamaq, dövlət 

isə tarixdən, xəritədən silinmək təhlükəsi ilə üzləşir. I Dünya müharibəsində məğlub 

olsalar da, böyük hünərlər göstərən Ənvər Paşanın ordusu artıq silahı yerə atmış və 

dağılmışdır. 

Xalqın və millətin taleyini fikirləşənlər bütün ümidlərini Mustafa Kamal Paşaya 

bağlamışdı. O, İzmir işğal olunan gün gəmi ilə İstanbuldan Samsuna yola düşür. 1919-cu 

ilin 19 may tarixində Samsuna gəlir, gizli fəaliyyətə başlayır. Ərzurum və Sivasa gedir. 

Ordu qrupları hazırlayır. Artıq Mudros və Sevr müqavilələrinə görə bütün dövlət 

hüquqlarını itirən Osmanlı dövlətinin türk könüllü qüvvələri yenidən mübarizəyə 

qoşulmağa başlayır. 1920-ci ilin 23 aprelində Ankarada Böyük Millət Məclisi açılır. 

Atatürk məclisin sədri seçilir, eyni zamanda o, baş komandan təyin edilir. İşğalçı ingilis, 

fransız və yunanlara qarşı müharibə aparılır və xalq bu müharibədən qalib çıxır. 

Türkiyənin indiki sərhədlərini qəbul edən Lozanna sülh müqaviləsi imzalanır. 1923-cü ilin 



oktyabrın 29-da Türkiyə Cümhuriyyəti elan edilir. Təbii olaraq Türkiyə Cümhuriyyəti 

türkçülük ənənələrinə sadiq qalaraq bu günə qədər böyük tarixi yol keçmişdir və hazırda 

dünyanın ən demokratik ölkələrindən biri hesab olunur. Türkiyə dünya ölkələri arasında 

özünün siyasi qüdrəti və iqtisadi potensialı ilə yanaşı, həm də mədəni səviyyəsinə görə 

yüksək yerlərdən birini tutur. 

 

TƏSƏVVÜF  CƏRƏYANI  VƏ ONUN   

ÖZƏL XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

ini-fəlsəfi, mənəvi-əxlaqi cərəyan olan təsəvvüf Şərq nəzəri elmlər 

sırasında yer almasa da, onun kökündə din və dini elmlər dayanır. Təsəvvüf 

dinin batini və mənəvi tərəfi ilə məşğul olan islami elmlərlə iç-içədir. Quran isə 

həmin elmlərin ana qaynağıdır. Bildiyimiz  kimi, islami elmlər VIII əsrə qədər 

bir bütövün  tərkibində , VIII əsrdən etibarən  müstəqil şəkildə (təfsir, hədis, fiqh, kəlam, 

əxlaq və s.)  inkişaf etməyə başlamışdır . Təsəvvüfü həmin elmlərin hər biri ilə birbaşa 

bağlamaq mümkündür. Bu baxımdan təsəvvüf qaynağı İslam ideologiyası olan bir dini-

fəlsəfi cərəyan və düşüncə sistemi  hesab olunur . Nihad Sami Banarlı təsəvvüfü “ bir 

iman, bir fikir və irfan cərəyanı və bir eşq hadisəsi”1 hesab edir. Ancaq heç vaxt 

təsəvvüfə birmənalı münasibət olmamışdır. Bir mülahizəyə görə təsəvvüf nəzəri, başqa 

mülahizəyə görə əməli (tətbiqi), digər bir mülahizəyə görə isə İslam mistizmidir. İlk sufi 

ləqəbiylə tanınan şəxs  Cabir bin Həyyan (VIII əsr) və ya Əbu Haşim hesab olunur.  

Təsəvvüfün qaynağı islami dəyərlər olsa da, Quranda təsəvvüf və sufi kəlmələrinə 

rast gəlinmir. Bu da özlüyündə təsəvvüfün dinlə bağlı olub-olmaması baxımından fərqli 

fikirlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bəzi din alimləri İslamın təsəvvüflə heç bir 

əlaqəsinin olmadığını iddia edirlər. Quranda da sufi və təsəvvüf kəlmələrinin 

işlədilməməsinin səbəbini bununla bağlayırlar. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, təsəvvüf 

bir cərəyan olaraq Qurandan sonra formalaşmışdır. Lakin onlardan fərqli olaraq 

təsəvvüfün İslamla əlaqəsini təsdiqləyənlər çoxluq təşkil edir. Məlumdur ki, İslamda elm 

yalnız elm deyil, həm də ibadət və iman hadisəsi, eyni zamanda İslam mədəniyyətinin 

təməl cizgilərindən biri kimi qəbul edilir. Təsəvvüfdə də ibadət, iman, mədəniyyət və s. 

cəhətlərə eyni münasibətin olması dini-fəlsəfi hadisə tipində təsəvvüfün islami əsaslar 

daxilində formalaşmasını təsdiqləyir. İslam dini ilə təsəvvüf arasında bağlılığın olmasını 

təsdiqləyənlər bu cəhəti xüsusi vurğulayırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, İslamda mövcud 
                                                           
1
 Banarlı N.S. Resimli türk edebiyatı tarihi, İstanbul, 1998, səh.115. 
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olan Allah sevgisi, ibadət, təqva, tövbə, zikr, ixlas, səbr, təvəkkül, şükr, zöhd, qənaət və 

digər cəhətlər təsəvvüfdə yer alır ki, bu da onu Quranla birbaşa bağlayır. Bundan başqa, 

Quranın Hədid, Həşr, Nisa, Bəqərə, Maidə, Fəcr, Ali-İmran surələrində yer alan Allah 

sevgisi, Allahı düşünmək, ilahi bəndəliyə daxil olmanın və ibadətin şərtləri və s. dini-

fəlsəfi görüşlər təsəvvüfdəki bu tipli fikirlərin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. 

Ədəbiyyat tarixləri və fəlsəfə kitablarında “İslam təsəvvüfü” ifadəsinin işlədilməsi də 

təsəvvüfün İslamdan qaynaqlanmasının təsdiqi baxımdan əhəmiyyətlidir. 

Sufi və təsəvvüf  sözlərinin  kökü ilə bağlı müxtəlif mülahizələr mövcuddur.   Kuşeyri, 

Hucviri və digər müəlliflər belə hesab edirlər ki, təsəvvüf və sufi sözlərinin ərəb sözləri ilə 

heç bir əlaqəsi yoxdur və bu sözlər ərəb dilindəki kəlmələrdən törəməmişdir. Başqa 

müəlliflər isə bu sözlərin kökünün ərəb dili ilə bağlı olduğunu əsaslandırmağa çalışmışlar. 

Həmin fikrin tərəfdarları  təsəvvüf kəlməsinin kökünü elm və ibadətlə məşğul olan ilk 

400 nəfər möminə işarə olaraq işlədilən  “əshabi-süffə”, çöl bitkisinin adı olan “sufanə”, 

təmizlik, paklıq anlamını verən “safa”, “safvet”, İslamdan öncə yaşayan və özlərini haqqa 

və xalqa xidmətdə  görən qəbilənin adını bildirən “benuş-sufe”, saçlarına və geyimlərinə 

diqqət etməyən sufilərin uzun saçlarına işarə olaraq ənsə saçı anlamını ifadə edən 

“sifətül-kafa”, yunanca filosof, hikmət mənasında işlənən “sofiya”, yun və eyvan 

mənalarını verən “suf” və s. sözlərlə bağlayırlar. Tədqiqatçıların böyük əksəriyyəti 

təsəvvüf və sufi kəlmələrinin kökünü “suf” sözü ilə əlaqələndirirlər. Tədqiqatçılar bu 

zaman “suf” sözünün Peyğəmbərin namazdan sonra məkan olaraq moizə etdiyi 

yerlərdən biri kimi eyvan anlamına deyil, Peygəmbərin, övliya və əshabələrin yun 

parçalardan hazırlanmış geyim mənasına önəm verirlər. Lakin təsəvvüf dini-mənəvi 

sistem olduğundan ona birmənalı yanaşmaq düzgün deyildir. Qəzalinin “Səadət 

yolu”nda, Kuşeyrinin “Risalə”sində, Əttarın  “Təzkirətül-övliya”sında, Caminin 

“Nəfəhatül-üns”ündə, C.Ruminin “Məsnəvi”sində əks etdirilən sufi görüşlərdə  

təsəvvüfün 100-ə yaxın mənasını  (həm də tərifini) müəyyənləşdirmək mümkündür. 

Onları müxtəsər olaraq aşağıdakı kimi sıralamaq olar: 

Təsəvvüf zöhddür (Allah sevgisinə əngəl olanları qəlbdən çıxarıb Allaha yönəlmək) 

Təsəvvüf gözəl əxlaqdır 

Təsəvvüf qəlb təmizliyidir  

Təsəvvüf nəfs ilə mübarizədir  

Təsəvvüf kitaba (Quran mənasında) sarılmaqdır 

Təsəvvüf Allaha mütləq mənada təslimçilikdir 

Təsəvvüf Haqqa vüslətdir(Allaha qovuşmaq) 



Təsəvvüf İslamın ruh həyatıdır 

Təsəvvüf  batini, iç dünya elmidir ( Hökm və əmrlərə həm zahiri, həm də daxili 

baxımdan itaət və ibadət) 

 Təsəvvüf savfdır (Allahdan başqa hər şeydən üz çevirmək) və s. 

Böyük mütəsəvviflərdən Əbu Məhəmməd Ruveymin (X əsr) “təsəvvüf Allah ilə 

birlikdə olub, nəfsdən əl çəkməkdir”, Əbu Hüseyn Müzəyyinin (X əsr) “təsəvvüf  Haqqa 

boyun əyməkdir”,  Əbu Əli Ruzbarinin  “təsəvvüf  insanın qovulsa belə Rəbbin qapısında 

diz çöküb gözləməsidir”, Qəzalinin  “təsəvvüf qəlb və əzaların könüllü ibadətidir”, 

“təsəvvüf  təmənnasız ibadət və könüllü yoxsulluqdur” və s. fikirlərində təsəvvüfün bir 

çox mahiyyəti konkret şəkildə əksini tapır. 

Təsəvvüfdə nəfslə mübarizə əsasdır. Həzrəti Peyğəmbərimiz içimizdəki düşmənlə 

(nəfslə) mübarizə aparmağı böyük cihad hesab etmişdir. Nəfslə mübarizədə ilahi əxlaq 

vacib şərtlərdən biri sayılır. Əgər insan “ilahi əxlaqla əxlaqlanmırsa” ondakı maddiyyat 

hərisliyini məhv etmək mümkün deyil. 

 Təsəvvüf  sufinin ruhunda, iç dünyasında mövcud olan bir “sifət”dir, bu  sifət 

həqiqət baxımından Haqqın, zahir baxımından isə insanın özünündür. 

Təsəvvüfün mövzusu Allah, varlıq və insanla bağlıdır. Cüneyd əl- Bağdadi qeyd edirdi 

ki, “təsəvvüf  sufiyanə  bir həyatın vəsfidir”. Bir çox mənəvi məqam və şərtlər-ruh, eşq, 

sevgi, nifrət, kin, varlıq, nəfs, ibadət və s. kimi duyğular təsəvvüfün mövzu dairəsinə 

daxildir. 

Təsəvvüfün qayəsini isə insanı pisliklərdən, pis əxlaqdan uzaqlaşdırmaq, mənəvi 

ucalığa yüksəltmək, onu əsl Allah bəndəsi və Peyğəmbər ümməti səviyyəsinə qaldırmaq, 

bir sözlə- kamil insan məqamına çatdırmaq təşkil edir. Təsəvvüf vəhdəti-vücud 

fəlsəfəsinə əsaslanır. Bu fəlsəfədə Yaradanın böyüklüyü və yaradılışın  sirləri barədə 

fikirlər aktuallıq təşkil edir. Vəhdəti- vücud fəlsəfəsinə görə varlıq təkdir, tək olan isə 

Allahdır. Ətrafda görünən digər varlıqlar Allahın dərki, təsdiqi və sübutu üçündür. Onu 

da qeyd edək ki, təsəvvüfdə bilinəcək tək həqiqət Allahın dərkidir. Ancaq Allahın 

duyumu və bilinməsi yalnız irfanla bağlıdır. Çünki irfan həm elm, həm də duyğu 

sistemidir. Buna görə də Allah varlıqda duyan, düşünən və inanan məxluqa ehtiyacı 

nəzərə alıb insanı yaratmışdır. Allah Davud peyğəmbərin “insanı niyə yaratdın?” sualına 

“mən gizli bir dəfinə idim, bilinməyi sevdim, bilinmək üçün insanı yaratdım” cavabını 

vermişdir. Vəhdəti-vücud fəlsəfəsində insan Allahdan qopan ruhdur. Allah tərəfindən 

göydən yerə endirilmiş ruh keçici zaman üçün bədənlənərək insan cildinə salınmışdır. 

Onlar əyinlərində kəfən hər zaman Allaha qovuşmaq arzusu ilə yaşayırlar.  



 

Dünya dostun düşmənidir,  

Məqsəd o canlar canıdır, 

Bil ki, bu dünya fanidir, 

Dünyanı sən tərk et, könül.  

                     (Ə.Yəsəvi) 

 

Bu dünyada qalmayaq, gəl, 

Fanidir aldanmayaq,gəl, 

Bir ikən ayrılmayaq, gəl, 

Gəl, dosta gedək, gəl, könül. 

             (Y. İmrə) 

 

Təsəvvüfdə insanın vəhdətdən ayrılıb yerə  gəlışı bir mərhələlidir. Onun Haqqa 

qovuşması isə dörd mərhələdən keçir: Şəriət, təriqət, mərifət və həqiqət. Şəriət hökmlərə 

ibadət, təriqət duyub, düşünüb yol müəyyənləşdirmək, mərifət  Haqqı öz ruhuna hakim 

etmək, həqiqət isə Haqqa qovuşmaq mərhələləridir. Burada bütün mərhələlər əsas və 

vacibdir. Bir mərhələni keçmədən digər mərhələyə qədəm qoymaq mümkün deyil:  

 

Təriqətə şəriətsiz girənlərin, 

Şeytan gəlib  imanını alır imiş... 

          (Ə. Yəsəvi) 

Şəriət, təriqət yoldur varana, 

Həqiqət meyvəsi ondan içəri. 

               (Y. İmrə) 

 



Təsəvvüfdə insana vəhdətdən qopan,  Haqqa doğru gedən bir varlıq kimi  münasibət 

bildirilir. C.Ruminin dediyi kimi: 

 

Mən məndə deyil, Səndə də həm Sən, həm mən, 

Mən həm məniməm, həm də Sənin,Sən də mənim 

Bir öylə qərib halə bu gün gəldim ki, 

Sən mənmisən bilmirəm, mənmi Sənəm. 

 

Təsəvvüfdə təriqət və təkkə vacib şərtlərdən biri kimi yer tutur.  

Təriqət təsəvvüfün öyrətmə qurumudur, duyub və düşünüb yol 

müəyyənləşdirməkdir. Allaha doğru gedən yolda təriqət mühüm addımlardan biridir. 

Mürşüd və mürid amili burada əhəmiyyətli yer tutur:  

 

Təriqətə siyasətli mürşüd gərək,  

O mürşüdə ikiqatlı mürid gərək, 

Hizmət qılıb, bir rizanı bulmaq gərək, 

Böylə aşiq Haqdan nəsib alır imiş. 

          (Ə. Yəsəvi) 

 

Təriqətlər daha çox Xorasan, İraq, Türkistan, Anadolu və Balkan ərazilərində 

yaranmışdır. Mövləvilik, Yəsəvilik, Şəfailik, Heydərilik, Bəktaşilik, Nəqşbəndilik və s. 

təriqətlər həmin ərazilərdə sufizmin yayılmasına xidmət göstərmişdir.   

Təkkə təsəvvüfün sosial qurumudur. Təkkələr  daha çox sosial 

qurumlar olsalar da, onlar ədəbiyyatın inkişafına da töhfələr vermişlər. İlk təsəvvüf 

ədəbiyyatı nümunələrini təkkələrə yığışan təriqətçilər meydana gətirmişlər. Şərqdə 

təkkələr say etibarı ilə mədrəsələrdən çox olmuşdur. Əgər mədrəsələr əsasən klassikanı, 

klassik elmləri öyrədirdisə, təkkələrdə  Allaha qovuşmaq yolları öyrədilirdi. Bu səbəbdən 

mədrəsələrlə təkkələrin bir-birinə münasibəti bir qədər   ziddiyyətli olmuşdur. Qeyd 



edək ki, təkkələrdə sünni məzhəblər şiələrlə müqayisədə çoxluq təşkil etmişlər. Buna 

baxmayaraq, onlar qarşılıqlı hörmət şəraitində fəaliyyət göstərmişlər.  

Bir çox hallarda təsəvvüfü mistizmlə eyniləşdirirlər. Lakin bunlar arasında müəyyən 

fərqlər vardır. Qeyd edək ki, mistika yunan sözüdür, bu söz yunanca “dilsiz olmaq, 

danışmamaq, dodaqları və gözləri bağlamaq” mənalarını ifadə edir. 

Təsəvvüflə mistizmin fərqinə gəldikdə deməliyik ki; 

– Mistizmdə ağıl hakim deyil, zövq hakimdir,  

– Mistizmdə fani olmaq fəlsəfəsi öndə dayanır, 

– Təsəvvüfdə insan ruhu bir yüksəkliyə ucalır, mistizmdə isə ruhi yüksəkliyə ucalmaq 

yox, keçici həzz vardır,  

– Təsəvvüfdə mənəvi yüksəliş üçün fərdi səy əsasdır, mistizmdə isə yox,  

– Təsəvvüfdə ruh ayrılıb Haqqa qovuşur, mistizmdə ruh cəsədə hakimdir, ondan 

ayrılmır,  

– Təsəvvüfdə insan  həm vəcd, həm də elm əhlidir, mistizmdə yalnız vəcd əhlidir,   

– Təsəvvüfdə insan bədəni ərz (ərazi), sümükləri dağ, ilikləri mineral mədən, 

damarları axar su, ünsiyyət və əlaqə duyğusu  mədəniyyət, tənəffüsü rüzgarların əsməsi, 

söz söyləməsi göy gurultusu kimi mənalandırılır. Mistizmdə isə bu şəkildə mənalandırma 

yoxdur və s.  

Təsəvvüf  islami əsaslar daxilində formalaşmış, Şərq-müsəlman dini -fəlsəfi, eyni 

zamanda ədəbi- bədii düşüncəsinin  inkişafında əhəmiyyətli rol oynamış cərəyanlardan 

biridır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MÖVLANA CƏLALƏDDİN RUMİ 

 

ürk-müsəlman mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi olan Məhəmməd 

Cəlaləddin Rumi 30 sentyabr 1207-ci il tarixində indiki Əfqanıstan ərazisində 

yerləşən Bəlx şəhərində anadan olmuşdur. Bəzi mənbələrdə isə Mövlananın 

doğum tarixi 1200, 1201 və 1203-cü il kimi göstərilir. Mövlananın əsl adı 

Məhəmməddir, Cəlaləddin onun ləqəbidir. Lakin eyni zamanda salnamələrdə 

o, “Xudavəndigar” (hökmdar) adı ilə də yad edilir. “Bizim əfəndimiz və ağamız” məna-

sında işlənən Mövlana isə daha çox övliyalara, xalqın sevdiyi insanlara verdiyi addır. 

Rumi deyilişinə gəldikdə isə, qeyd etməliyik ki, bu ad onun həyatının böyük bir dövrünün 

keçdiyi Rum diyarı (Anadolu) ilə bağlıdır. Lakin bununla yanaşı o, Cəlaləddin Bəlxi və 

Cəlaləddin Konəvi adları ilə də tanınmışdır. O da maraqlıdır ki, Cəlaləddin Rumi “Şəms 

Təbrizi” təxəllüsü ilə şeirlər yazmış, nadir hallarda bunu “Xamuş” təxəllüsü ilə əvəz 

etmişdir. 

Cəlaləddin Ruminin atası Bahəddin Vələd adı ilə tanınmış Hüseyn Məhəmməd 

dövrünün ən böyük sufi alimi kimi “Sultanül-üləma” (alimlər sultanı) ləqəbini almışdır. 

Rəvayətə görə Məhəmməd peyğəmbər Bahəddin Vələdin yuxusuna girmiş, bu ləqəbi 

ona vermişdir. Təkcə alimlərin və elmin yox, həm də mənəviyyat sultanı olan bu şəxs 

islami elmlərin inkişafında böyük xidmət göstərmiş, xüsusilə “Maarif” əsərində mütləq 

varlığa, Allaha qovuşma fəlsəfəsinin orijinal nəzəri müddəalarından bəhs açmışdır. O 

dövrün böyük alimi olan Fəxrəddin Razi ilə Bahəddin Vələd arasında olan elm və məzhəb 

T 



rəqabəti Mövlananın atasının Bəlxdən köç etməsinə (bəzi mənbələrdə bu fakt əsassız 

hesab edilir) səbəb olmuşdur. Tarixi dəqiq bilinməyən köç zamanı Bahəddin Vələd 

Xarəzmşahlar xanədanına mənsub olan xanımı Möminə xatun, böyük oğlu Ələddin 

Məhəmməd, kiçik oğlu Cəlaləddin Məhəmməd (Rumi) və ən yaxın müridləri ilə birlikdə 

Bəlx şəhərini tərk edir. O, əvvəlcə Bağdaddan keçərək Həcc ziyarətinə getmiş, bir neçə 

şəhəri dolaşdıqdan sonra Larəndəyə (Türkiyənin Qaraman şəhəri) gəlmişdir. Şəhərin 

hakimi Əmir Musadan böyük hörmətlər görən alim 7 il burada yaşamışdır. Bahəddin 

Vələd 18 yaşlı C.Rumini Səmərqəndli Xoca Şərafəddinin qızı Gövhər xatunla evləndirir. 

Bu nigahdan C.Ruminin iki oğlu – Sultan Vələd və Ələddin dünyaya gəlir. Qeyd edək ki, 

Gövhər xatunun ölümündən sonra C.Rumi Konyada ikinci dəfə Kərrə xatunla evlənmiş, 

həmin xanımdan bir oğlu və bir qızı dünyaya gəlmişdir. Bahəddin Vələd Səlcuq hökmdarı 

Ələddin Keyqubadın dəvətilə təxminən 1229-cu ildə ailəsi ilə birlikdə Konyaya gedir. 

Konyanın ən əzəmətli bir yeri olan “Sultan köşkü”ndə onun üçün mədrəsə inşa edilir. 

Cəlaləddin Ruminin irfani görüşlərinin formalaşmasında atasının böyük rolu olmuşdur. 

O, atasından islami elmlərin dərinliklərini öyrənmiş, atasının vəfatından sonra (1231-ci il) 

onun müridi Seyid Bürhanəddin Tirmizi Rumini şagirdliyə götürmüşdür. Böyük alimlərin, 

mötəbər elmi-dini mənbələrin, xüsusilə atasının “Maarif” adlı əsərinin təsiri Cəlaləddin 

Rumini dövrünün irfan sahibi etmiş, sufilik məqamına yetirmişdir. Lakin Ruminin Şəms 

Təbrizi ilə görüşü, onunla yaxından əlaqəsi daha fərqli təsirdə olmuşdur. Bu təsir ona 

kitablardan kənardakı mətləbləri agah etmiş, “dünya sirlərinin yerləşdiyi məkanın 

qapısı”nı göstərmişdir. Hətta vəziyyət elə bir məqama yetişmişdir ki, Cəlaləddin Rumi 

müridlərinə dərs deməkdən imtina edərək özü Şəms Təbrizinin müridinə çevrilmişdir. 

“Bu iki insan arasındakı ruh anlaşması və könül buluşması o dərəcəyə çatdı ki, Mövlana 

bütün həyatını, həyəcanını Şəmsin varlığında topladı, bu həyəcanla şeir söyləməyə 

başladı və bu hadisə dünya təsəvvüf ədəbiyyatına Mövlana ölçüsündə böyük bir şair 

qazandırdı”2. Rumi ilə Şəms Təbrizi arasında olan yaxınlıq Rumini müridlərindən uzaq 

saldığı üçün müridlərinin və bir qrup Konya əhlinin Şəms Təbriziyə düşmən münasibət 

bəsləməsinə səbəb olmuşdur. Bunu hiss edən Ş.Təbrizi Konyanı tərk edərək Şama 

köçmüşdür. Ş.Təbrizinin Konyanı tərk etməsi Mövlananı pərişan etmiş, onun həyatında 

üzüntüyə çevrilmişdir. Mənbələrdə göstərilir ki, Mövlananın bu halından onun müridləri 

də peşman olmuş, şairin böyük oğlu Sultan Vələd Şəmsi geri qaytarmaq üçün Şama yola 

düşmüşdür. Sultan Vələdin xahişinin və Mövlananın qəm dolu məktublarının təsiri 

nəticəsində Ş.Təbrizi Konyaya qayıtmışdır. Lakin yenidən Ş.Təbrizi əleyhdarlarının 

meydana gəlməsi və bunun başında Ruminin kiçik oğlu Ələddinin dayanması onu təkrar 

olaraq birdəfəlik Konyadan getməyə məcbur etmişdir. C.Rumi böyük irfan sahibi 

Ş.Təbrizini axtarıb tapmaq, onunla görüşmək ümidi ilə iki dəfə Şama getsə də, axtarışları 

nəticəsiz qalmış, bir daha onunla görüşə bilməmişdir. Rəvayətə görə Ş.Təbrizini 

C.Ruminin kiçik oğlu 7 nəfərlik bir dəstə ilə öldürərək (1247-ci il) quyuya atmış, bunu 

                                                           
2
N.S.Banarlı, Resimli Türk ədəbiyyatı tarixi, I cild, səh.310 

 



bilən Sultan Vələd gecə ilə onun meyidini quyudan çıxararaq əski Mövlana mədrəsəsi 

yaxınlığında dəfn etmişdir. Qeyd edək ki, Sultan Vələd bu hadisəni insanlardan gizlətmiş, 

yalnız ömrünün sonunda Ş.Təbrizinin qəbrinin harada olduğu barəsində sirri 

açıqlamışdır. C.Ruminin Ş.Təbrizidən ayrı düşməsi onun həyatında kədərə çevrilir və bu 

hal şairin yaradıcılığında qəmli misralar şəklində əksini tapır: 

 

Ey Təbrizli Şəms, 

Dinim eşqdir mənim. 

Sənin üzünü gördüm, görəli 

Mənim dinim sənin üzündə oxunur, ey sevgili 

Gəl, nə olur artıq, gəl 

“Gəl” deməkdən qurtar məni. 

 

C.Rumi ömrünün 40 ildən çox bir dövrünü Konyada yaşamış, Şərqin ən mütəfəkkir 

alimləri ilə burada görüşmüş və dünyanı heyrətə gətirmiş əsərlərini burada qələmə 

almışdır. Mövlana Cəlaləddin Rumi 1273-cü ildə Konyada vəfat etmişdir. Vaxtilə Səlcuq 

hökmdarı Ələddin Keyqubadın Ruminin atası Bahəddin Vələdə bağışladığı Konya 

qalasının şərqindəki saraya məxsus “Gül bağçası”nda atasının yanında dəfn olunmuşdur. 

YARADICILIĞI 

 

Mövlana Cəlaləddin Rumi XIII əsr türk təsəvvüf ədəbiyyatının ən böyük şairidir.  

 

“Divani-Kəbir” Mövlana Rumi yaradıcılığında mühüm yer tutur. Divanda şeirlər 

əruzun 24 qəlib və ya ölçüsü daxilində əlifba sırası ilə yazılmışdır. Maraqlıdır ki, Divandakı 

qəzəl, qəsidə, rübai və digər şeir şəkilləri Şəms Təbrizi təxəllüsü ilə yazıya alınmış, ona 

görə də “Divani-Kəbir”i eyni zamanda “Divani-Şəms Təbrizi” kimi də adlandırırlar. 

“Mövlana yer üzünə səmalardan yönəlmiş ruhların təkrar səmalara dönmək üçün 

girişdikləri bir könül savaşının sərdarıdır” (N.S.Banarlı). Ona görə də Rumi əsərlərində 

(formasından asılı olmayaraq) ilahi varlığın əzəməti poetik təqdimatda yarımçıq yox, 

bütöv səciyyə daşıyır. 

 

Sevgilim təkmil cahandan gizlidir 



Duyğudan hər türlü zəndən gizlidir 

Gizli sirlərini söyləmədə cahanın 

Aşikar könlümdədir bir ay kimi 

 

Mövlana Rumi yaradıcılığında əsas xətt həqiqəti bilmək və idrakı ona təslim 

etməkdir. Böyük türk şairi Y.İmrənin – bir mən vardı məndə məndən içəri – sözlərindən 

xeyli əvvəl yazılmış Mövlananın aşağıdakı fikirləri bunu bir daha təsdiqləyir: 

 

Mən məndə deyil, səndə də həm sən, həm mən, 

Mən həm məniməm, həm də sənin, sən də mənim. 

Bir öylə qərib halə bu gün gəldim ki, 

Sən mənmisən, bilmirəm, mənmi sənəm 

 

Altı cilddən, 25618 beytdən ibarət “Məsnəvi” əsəri C.Rumi sənətinin zirvəsi hesab 

edilir. Əsərin yazılma tarixi Şəms Təbrizinin ölümündən (1247) sonrakı dövrə düşür. Bu 

əsər haqq və Allah yolunu dərk etməyə, insanların içində Allah eşqi, yanğısı oyatmağa və 

s. xidmət göstərən müqəddəs fikirlər məcmusudur. “Məsnəvi”nin I cildinə Mövlana 

Cəlaləddin Rumi yazmış olduğu ön sözdə kitabın əsl mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu 

açıqlayır və bu əsərin ruhi-mənəvi, irfani cəhətləri haqqında belə yazır: “Bu kitab 

“Məsnəvi” kitabıdır. “Məsnəvi” həqiqətə varmaq və Allah sirlərindən agah olmaq, onları 

dərk etmək istəyənlər üçün bir yoldur “Məsnəvi”nin I cildinin ilk 18 beytini C.Rumi özü 

qələmə almış, qalan 25600 beyti isə onun müridi Hüsaməddin Çələbi kağıza 

köçürmüşdür “Məsnəvi”nin I cildinin başlanğıcındakı “Neyin ayrılıqdan şikayəti” 

vəhdətdən qopmuş vücudun öz əslinə qayıtması yolunda düşüncələr sistemini əks 

etdirmək baxımından xarakterikdir. Bu parçada Neyin naləli səsində ayrılıqdan şikayət 

motivi dayanır. Ney öz şikayətini belə izhar edir ki, qamışlıqdan kəsildiyim o gündən bəri 

qəmimin sərhədi yoxdur. Hər gün inləyib ağlayıram. Amma qulaq asan hər kəs məni tam 

anlaya bilməz. Məni ayrılıq acısı çəkənlər, həssas kəslər anlaya bilər. 

 

Düşsə əslindən uzaq kim bir nəfəs, 

Hər dəm eylər vəsldən ötrü həvəs. 

Mən ki, hər məclisdə nalan olmuşam,  

Şadu-ğəmginlə firavan olmuşam. 



 

Can deyildir cismdən ayrı nihan. 

Var nəzər, əmma ki, görməz kimsə can.  

Ney olur atəşnəva, sanma həva, 

Kimdə bu atəş ki yox, olsun fəna. 

 

Hər nə var atəş ki neydə, eşqdir, 

Hər nə var qovğa ki meydə eşqdir. 

Ney ki bağrı yarələrlə yar olur,  

Pərdəsindən pərdələr izhar olur. 

 

Göründüyü kimi, burada Ney kamil insanın simvolu kimi təqdim edilir. Yəni Ney ilk 

vətəni olan “qamışlıq”dan uzaq düşdüyü üçün fəryad qoparır. Artıq o ruh aləmindən 

kənarlaşan, deşik-deşik edilməklə maddi aləmin üzvü olan, lakin öz əzəl dünyasına, 

Allahına qovuşmaq istəyən insanın kamil obrazına çevrilir, onun ruhi istəklərini bəyan 

edir. Biz Neyin səsindəki yanğını eşq atəşi şəklində dərk edirik 

 

Mövlanaya görə, insan Allahın bir kitabıdır. O, başdan-ayağa məna dənizidir. İnsan 

cövhərdir, hər şeyin qayəsi, məqsədi insandır. Ona görə də ağıl da, fikir də insana 

kölədir. C.Rumi təliminə görə insan sirr dünyasıdır. O, gizli bir aləmin zərrəsi, həm də 

daşıyıcısıdır. Bütün bunlarla yanaşı, C.Rumi “Məsnəvi”də insana həm də ayrıca bir fərd 

kimi yanaşır.  

“Məsnəvi”də tövbə, səbr, iradə, zikr, dua, nəfs və s. onlarla digər məsələlərin əsl 

mənəvi dərki özünə yer tapır. Və Cənab Haqqın insan düşüncəsindəki laməkanlıq 

konsepsiyasında konkret məkan anlayışına bir sual kimi cavab belə tapılır: “Onun zəhmət 

sifətləri haradadırsa, o özü də oradadır. Güc, qüvvət, əxlaq saflığı, təmizlik, anlayış, 

duyum, düşüncə haradadırsa, o, oradadır”. 

Cəlaləddin Ruminin “Məsnəvi”si irfan kitabıdır. Təsadüfi deyildir ki, Rumi özü bu 

kitabı “uca Peyğəmbərimizin incilərlə, həqiqətlərlə, sirlərlə, bilgilərlə dolu məna 

dənizində bir adaya” bənzədir. Mövlananın təbirincə desək, “Məsnəvi”ni oxumaq deyil, 

yaşamaq lazımdır”. Doğrudan da, “Məsnəvi” ideyaları ilə yaşamaq insanı ilahi 

hikmətlərdən xəbərdar edir, həqiqət mərtəbəsinə qaldırır. 

 



Ey aşiq! Özünə bax, insanların işinə qarışma, 

“o, bunu deyir”, “bu, bunu deyir” deyib durma! 

“Filankəs mənə tikan deyir”, 

“fılankəs yasəmən deyə çağırır” düşüncəsinə qapılma! 

Hər sözə, hər kəsə əhəmiyyət vermə, gül ətri verməyə çalış. 

SULTAN VƏLƏD 

 

ultan Vələd türk ədəbiyyatının tanınmış simalarından biridir. O, 1226-cı ildə 

Qaramanda (Larəndə) anadan olmuşdur. Əsl adı Bahəddin Məhəmməd Vələd 

olan bu şəxs XIII əsr türk ədəbiyyatında şair, alim və ariflik zirvəsinə yüksəlmiş 

Mövlana Cəlaləddin Ruminin böyük oğludur. Cəlaləddin Rumi ona öz atası 

Bahəddin Vələdin adını vermişdir. Lakin bəzi mənbələrdə onun adının Bahəddin 

Əhməd olduğu da göstərilir. 

. Sultan Vələd 1312-ci ildə Konyada vəfat etmişdir. 

 

YARADICILIĞI 

 

Klassik türk ədəbiyyatında C.Rumi ənənəsinin ilk davamçılarından olan Sultan Vələd 

bir divan, üç məsnəvi və “Maarif” adlı mənsur əsər müəllifi kimi məşhurdur. O, əsərlərini 

ərəb, fars, türk və yunan dillərində yazmışdır. Lakin yaradıcılığında farsdilli nümunələr 

böyük üstünlük təşkil edir. Bununla yanaşı, tədqiqatçıların hesablamalarına görə Sultan 

Vələdin türkcə 14 qəzəli, 238 beyti, ərəbcə 8 mənzuməsi, 3 rübaisi, 220 beyti, yunanca 

isə 66 beyti vardır. Yaradıcılığında farsdilli nümunələrin çoxluğu heç şübhəsiz o dövrki 

ədəbi prosesdə fars dilinin aparıcı olması ilə bağlı olmuşdur. Qeyd edək ki, Sultan Vələd 

əsasən fars dilində yazsa da, onun türk dilinə böyük rəğbəti olmuşdur. Özünə qədərki 

türk ədəbiyyatında türkcə şeirlər yazmış C.Rumi və Səyyad Həmzə ilə müqayisədə 

yaradıcılığındakı türkdilli nümunələrin sayına görə Sultan Vələd ön sırada dayanır. 

 

Sultan Vələd ilk növbədə divan şairidir. Heç şübhəsiz, şairin divan tərtib etməsində 

C.Ruminin böyük təsiri olmuşdur. S.Vələdin ilk məsnəvisi olan “Vələdnamə”sindən 

götürülən aşağıdakı bu sözlər bu fikri tam təsdiqləyir: “Mövlana çeşidli vəznlərdə 

divanlar meydana gətirmiş, rübailər söyləmişdir. Mən də ona uydum və bir divan tərtib 

etdim 

S 



“Rübabnamə” nəsr və nəzmlə yazılmış əsərdir. “Mənim nəzmim və nəsrim hikmətin 

uca məqamıdır” deyə öyünən şair “Rübabnamə”də sufi hikmətlərdən bəhs açır, 

insanların Allah qarşısında borcları, itaət və əməlləri barədə öyüdlər verir. Sultan Vələd 

əsərdə insanların Quran ətrafında birləşmələrini, Quran işığında Haqqa doğru 

getmələrini insanlığın vacib şərti kimi önə çəkir 

Sultan Vələdin üçüncü, eyni zamanda son məsnəvisi “İntihanamə” adlanır. Nəsr və 

nəzmdən ibarət olan “İntihanamə” təxminən 1300-1312-ci illər arasında fars dilində 

yazılmışdır. “İntihanamə” əvvəlki iki əsərin davamı kimi yazılsa da, onlardan fərqli olaraq 

bu məsnəvidə türkcə, ərəbcə və rumca beytlər yoxdur 

Y U N U S  İ M R Ə  

 

Yunus İmrə 1240(41)-ci ildə Sivrihasar yaxınlığında yerləşən Sarıköydə anadan 

olmuşdur. Digər bir ehtimala görə Yunus İmrənin mənsub olduğu ailə Anadoluya 

Xorasandan gəlmişdir. Həmin ailə əvvəlcə Qaramanda məskunlaşdığından Yunus İmrə 

burada anadan olmuş, sonralar bütün ailə Sakarya bölgəsində yerləşən Sarıköyə 

köçmüşlər. Yunus İmrənin nə işlə məşğul olduğu, hansı sənətə yiyələndiyi haqqında da 

müxtəlif fikirlər vardır. Bəzi mənbələr onun rəncbərliklə, maldarlıqla, bəzi mənbələr isə 

odunçuluqla məşğul olduğunu təsdiqləyir. Rəvayətə görə, Y.İmrə Şeyx Tapdıq İmrənin 

dərgahına gedir, dərgahda o, odunçuluğa təyin olunur və 40 il orada odun daşıyır. 

. Yunus İmrə 1320 (21)-ci ildə vəfat etmişdir. Hazırda onun məzarı Əskişəhərdədir 

(indiki Yunus İmrə köyü). Qeyd edək ki, Anadoluda Y.İmrənin 10 yerdə məzarı vardır. 

Həmin məzarlar konkret olaraq Qaramanda, Bursada, İspartada, Konyada, Sivasda, 

Ərzurumda və s. yerlərdə yerləşir. Lakin onun Əskişəhərdə – Sarıköydə (indiki Yunus İmrə) 

yerləşən məzarı ona məxsus əsl məzar olduğu təsdiqlənmişdir 

 

YARADICILIĞI 

 

Yunus İmrə Ön Asiyada türk təsəvvüf ədəbiyyatının ilk böyük nümayəndəsidir. Orta 

Asiyada Əhməd Yəsəvi ilə başlayan xalq təsəvvüf şeiri indiki Türkiyə hissəsində onun 

simasında təkcə davam etdirilməmiş, həm də yüksək zirvəyə çatdırılaraq ədəbi məktəb 

səviyyəsinə qaldırılmışdır. Y.İmrə yaradıcılığı əsas etibarı ilə türk milli şeir vəzni olan 

hecada (qismən də əruzda) yazılmışdır.  

Y.İmrə Tanrı şairidir. Onun şeirləri insanları Allaha doğru qanadlandıraraq 

könüllərində zərrənin (insan) bütövə (Allah) “birləşmək” ümidlərini artırır: 



 

Y.İmrə vəhdəti-vücud fəlsəfəsinə uyğun olaraq zahiri (məqrəsə) və batini (irfan, 

həqiqət) elmlər sırasında ikincinin Allahı dərk etmək elminin vacibliyini önə çəkir: 

 

Elm eli bilməkdir, 

Özünü dərk etməkdir. 

Sən özünü bilməsən, 

Elm nəyə gərəkdir. 

 

 

Y.İmrə şeirlərində insana olan sevgi və məhəbbətin əsasında insanın Allahın bir 

parçası olması ideyası dayanır. Allaha üz tutub “varlığım səndədir” deyən şair haqqa 

tapınan hər bir insana dərviş sevgilərini ifadə edir. Şairin həqiqi aşiqliyi bütün 

məqamlarda ruhuna hakimdir, etdiklərinin kortəbii deyil, şüurlu olduğunu təsdiqləyir: 

 

Eşq məqamı alidir, eşq qədim, əzəlidir, 

Eşq sözünü söyləyən cümlə-qüdrət dilidir.  

Deyən ol, eşidən ol, görən ol, göstərən ol,  

Hər sözü söyləyən ol, surət can mənzilidir. 

 

Y.İmrə yaşadığımız həyatda insanı “qərib”, “vətənsiz” hesab edir. Hər bir insanın öz 
vətəninə “Allah diyarı”na getmək istəyini ali məqsəd kimi poetik formada belə 
səciyyələndirir: 

 

Bu dünyaya gələn kişi axır yenə getsə gərək, 

Müsafirdir, vətəninə bir gün səfər etsə gərək. 

Vədə quldur, ol dost ilə bir bu cahanə gəlmədik, 

Bəs nə qədər əylənərik, ol vədəmiz yetsə gərək. 

 



 

Y.İmrə vəhdəti-vücud nəzəriyyəsinin tələblərinə uyğun olaraq insanın öz şüuruna 

hakim olduğu “keçid mərhələsi”ndə nəfsə uymasını Allah eşqinə mane olan qorxunc hal 

hesab edir. Çünki “nəfs maddədir, maddəyə bağlanışdır, maddə eşqi, maddə ehtirasıdır” 

(N.S.Banarlı 

Əxlaqi-didaktik mövzuda yazılmış “Risalətün-nushiyyə” (“Nəsihətnamə”) 1307-ci ildə 

yazılmışdır. Əsər 563 beytdən və “Ağlın tərifi” (“Fi tərifil əql”) adlı nəsrlə yazılmış kiçik bir 

hissədən ibarətdir. Bu əsərin ilk 13 beyti bir (Fa’ilatün, failatün, fa’ilün), 550 beyti isə 

başqa (Məfa’ilün, məfa’ilün, fa’ilün) bəhrdə yazılmışdır. “Risalətun-nushiyyə” əsərinin ilk 

13 beytində od, su, torpaq və küləkdən bəhs açılır. Kiçik parçada dörd ünsürdən 

hazırlanan insan, Tanrı (Padişah) tərəfindən can verilən ilk məxluqun – Adəmin 

torpaqdan, sudan, oddan, yeldən və candan əxz etdiyi sifətlər (xarakter) haqqında 

məlumatlar verilir: 

 

Padişahın hikməti gör neylədi, 

Əsərin kiçik nəsr hissəsində ağlın tərifi cənnət və cəhənnəm, o cümlədən, 4 ünsür – 

torpaq, su, yel, od haqqında sufiyanə fikirlər özünə yer tapır. Y.İmrənin bu hissədə insan 

xarakterləri, kimlərin cənnət və cəhənnəm sakini olacaqları barəsində fikirləri də 

maraqlıdır. Əsərdə qeyd olunur ki, torpaqla su cənnətin, od ilə yel cəhənnəmin 

əlamətidir. Ona görə də, torpaq və su ilə gələnlər cənnət, od və yel ilə gələnlər 

cəhənnəm sakini olacaqlar. Əsərin 550 beytlik əsas hissəsi isə “Ruh, ağıl və onlara bağlı 

əhvalın dastanı”, “Qənaətin dastanı”, “Qəzəbin dastanı” və “Ağlın dastanı” adı altında 4 

yerə bölünür. Bu hissələrdə alleqorik ifadə tərzində əxlaqi-didaktik mövzu aparıcılıq 

təşkil edir.  

ƏLİŞİR NƏVAİ 

 

Ə.Nəvai 1441-ci ildə Herat şəhərində iri feodal ailəsində dünyaya göz açmışdır. Atası 

Qiyasəddin Kiçkinə Əbülqasım Baburun zamanında Səbzəvar hakimi olmuşdur.  

Ə.Nəvai uşaq yaşlarından etibarən Sədi Şirazinin “Gülüstan” və “Bustan”, F.Əttarın 

“Məntiqüt-teyr”, o cümlədən Şərqin digər mütəfəkkir filosof və şairlərinin əsərlərini 

mütaliə etmişdir. 

Onun uşaqlıq və qismən də gəncliyi Teymurilər hakimiyyətinin böhranlı dövrünə 

təsadüf edir. Sarayda siyasi proseslərin gərginləşməsi səbəbindən Ə.Nəvainin atası İraqa 

getməli olur. Bunun nəticəsində Əlişir Nəvainin həyatının iki ili (1447-1449) bu diyarda 

keçir. 1450-ci ildə şairin atası ailəsi ilə birlikdə Xorasana qayıdır və Əlişir Nəvai təhsilini 



burada davam etdirir1464-cü ildə Ə.Nəvai doğma şəhəri olan Herata qayıdır. Lakin 

Heratın hakimi Əbu Səid Ə.Nəvaini onun düşmənləri ilə əlaqə qurmaqda 

günahlandıraraq 1465-ci ildə Səmərqəndə sürgün etdirir. Səmərqənd şəhəri bir elm və 

mədəniyyət mərkəzi kimi 24 yaşlı Nəvainin elmi-nəzəri səviyyəsinin yüksəlməsində, 

fəlsəfı mühakimələrinin genişlənməsində mühüm rol oynamışdır. 1469-cu ildə Əbu 

Səidin ölümündən sonra Heratda hakimiyyət Hüseyn Bayqaranın əlinə keçir. Əlişir Nəvai 

Hüseyn Bayqaranın məktəb yoldaşı, həm də dostu idi. Onların uşaqlıqdan başlanan 

dostluğu ömürlərinin sonuna qədər davam etmiş, hər ikisinin taleyində bu dostluq 

əhəmiyyətli rol oynamışdır. Hüseyn Bayqara öz hakimiyyəti dövründə (1469-1505) 

Ə.Nəvaiyə böyük imtiyazlar vermişdir. Hüseyn Bayqara tərəfindən yaradılmış müvafiq 

mədəni şərait, Ə.Nəvaiyə verilən imtiyaz, ona göstərilən qayğı şairin yaradıcılığına 

təsirsiz qalmamışdır 

1469-cu ildə Səmərqənddən Herata qayıdan Ə.Nəvai sarayda müxtəlif vəzifələrdə 

(mülazim və möhürdar) çalışır. 1472-ci ildə Hüseyn Bayqara öz dostuna əmir titulu 

verərək onu vəzir təyin edir.. Bu illərdə onun şəxsi vəsaiti ilə Herat və ətraf məskənlərdə 

40 karvansara, 17 məscid, 10 sufi xanəgahı, 9 hamam, 9 körpü və s. tikilmişdir. Bu 

səbəbdən qısa bir vaxtda Herat mədəniyyət və elm mərkəzi kimi daha da irəli 

gedirƏ.Nəvai tarixdə şair, alim, ictimai-siyasi xadim olmaqla yanaşı, eyni zamanda bir 

xeyriyyəçi insan kimi də tanınmışdır. Təsadüfi deyildir ki, mənbələrdə onun 300-ə yaxın 

xeyriyyə tədbiri keçirməsi barədə məlumatlar öz əksini tapmışdır. Lakin Əlişir Nəvainin 

saraydakı müvəffəqiyyəti əyanlarda ona qarşı paxıllıq və qısqanclıq hissini 

gücləndirmişdir. Bu səbəbdən Ə.Nəvai Hüseyn Bayqara ilə dostluq münasibətlərinin 

korlanmasından ehtiyat edərək öz xahişi ilə vəzirlikdən azad olunur və 1487-ci ildə 

Astrabad şəhərinin hakimi vəzifəsinə göndərilir. İki ildən sonra H.Bayqara Əlişir Nəvaini 

yenidən Herata gətirərək onu saray “Müqərrəb”i (hökmdara yaxın şəxs) təyin edir. Bu 

vəzifədə çalışdığı dövrlərdə də o, dövlət işlərində yaxından iştirak etmiş, elmi və bədii 

fəaliyyətini geniş şəkildə davam etdirmişdir. Heratdan kənarda baş vermiş çaxnaşmanı 

yatırmaq üçün Hüseyn Bayqara ordu ilə şəhəri tərk edərkən Ə.Nəvaini öz yerinə təyin 

etmişdir. 

Əlişir Nəvai ömrünün sonuna qədər “Müqərrəb” vəzifəsində çalışmış və 1501-ci ildə 

60 yaşında ürək xəstəliyindən vəfat etmişdir. 

 

YARADICILIĞI 

 

Əlişir Nəvai zəngin yaradıcılıq irsinə sahibdir. Onun türkcə yazılmış təxminən 50 min 

misralıq 4 divanı, həmçinin qəsidələrdən ibarət 10 min misralıq farsca 1 divanı, 25620 

beytlik “Xəmsə”si və müxtəlif həcmlərdə olan təxminən 20 digər elmi-fəlsəfi (təzkirə, 



filoloji, dini-əxlaqi, tarixi və s.) əsərləri 500 ildən çoxdur ki, oxucuları heyrətləndirmiş, 

onların zövqünü oxşaya bilmişdir. Gənc yaşlarından yaradıcılıq şöhrəti tapmış Əlişir 

Nəvai əsərlərini türk (cığatay) dilində “Nəvai”, fars dilində “Fani” təxəllüsü ilə qələmə 

almışdır. 

Əlişir Nəvai yaradıcılığında lirika əhəmiyyətli yer tutur. Onun lirik əsərləri 5 divan 

şəklində tərtib olunmuşdur. Onlardan 4-ü türk, 1-i isə fars dilindədir. Türk dilində olan 4 

divan “Mənalar xəzinəsi” ümumi adı ilə tanınır 

Ə.Nəvai “Ğəraibüs-siğər” (“Uşaqlığın möcüzələri”), “Nəvadirüş-şəbab” (“Gəncliyin 

qaş-daşları”), “Bədayil-vəsət” (“Orta yaşın qəribəlikləri”) və “Fəvaidül-kibər” (“Qocalığın 

faydaları”) adlarında türkcə 4 divan tərtib etmişdir ki, “Mühakəmətül-lüğəteyn” əsərində 

onların xüsusiyyətləri və yaşının hansı dövründə yazılmaları barədə belə bir məlumat 

verir: “Onlardan biri “Ğəraibüs-siğər (“Uşaqlığın möcüzələri”) divanıdır ki, kiçik yaşdakı 

təkririmin və təhririmin yadigarıdır. Orada heyrətamiz mənaları qəribə söz libasına 

geyindirmişəm və elin könlünü o qəribistan əhlinin odu ilə isindirmişəm. 

Biri də “Gəncliyin qaş-daşları” (“Nəvadirüş-şəbab”) divanıdır ki, yeniyetmə 

yaşlarımda bəyanım qələmimdən nümayiş divanına zinət bostanına tökülübdür: o daş-

qaş tamaşasında yeniyetməlik mülkünə qovğa salmışam və o mülk cavanlarının 

könlündən səbrqərarlarını almışam. 

“Orta yaşın qəribəlikləri” (“Bədayil-vəsət”) divanında isə ömrün çağlarının xəyal 

qələmi onun bəzəyinə nəqşbəndlik və zinətinə sehr-peyvəndlik verib: o bədii (kəlamlar) 

vasitəsi ilə şeyda könüllər qapısın eşq daşı ilə döymüşəm və o evi fitnə və afət oduna 

yaxmışam. 

Biri də “Qocalığın faydaları” (“Fəvaidül-kibər”) divanıdır ki, ömrünün sirli çağlarında 

təxəyyülümün qələmi ilə Çin rəngkarlarının qibtə edəcəyi və cənnət barlarının 

qısqanacağı bir bəzək vurub. Onda bu dünyanın hakimlərinə faydalar zülalın içirtmişəm 

və həvəsləri şöləsinə nəsihət zülalından su vermişəm”3. 

Ə.Nəvai lirikası janr baxımından olduqca rəngarəngdir. Belə ki, o, qəzəl, qəsidə, 

müxəmməs, müstəzad, rübai, tuyuq və digər şeir şəkillərindən istifadə etməklə özbək 

poeziyasının, bütünlükdə isə türk şerinin bədii ifadə imkanlarını xeyli genişləndirmiş, 

türkdilli şeirin Şərqdə şöhrət tapmasını təmin etmişdir. Ə.Nəvainin müxtəlif janrlarda 

yazdığı şeirlər yalnız rədif, vəzn, məzmun baxımından deyil, həm də bədii ifadə vasitələri 

baxımından da diqqəti cəlb edir: 

 

Saqi məni xar-xardan eylə xilas, 
                                                           
3
Əlişir Nəvai. Mühakəmətül-lüğəteyn. Bakı, 1999, səh.39 

 



Gəl gül üzün aç bahardan eylə xilas.  

Ya mey verü intizardan eylə xilas 

Ya öldürübən xumardan eylə xilas. 

 

Ə.Nəvai lirikasının əsasını qəzəllər təşkil edir. O, “ortaq qəzəl üslubu” ilə sadə və 

anlayışlı, məna dərinliyi ilə seçilən qəzəllər yaratmışdır. Bu mənada onun “qəzəl 

mülkünün sultanı” adlandırılması təsadüfi deyildir. Onun qəzəlləri dolğun mənası, rəvan 

və səlis dilinə görə seçilir: 

 

Səbzə gördüm, xətti-səbri-yar düşdü könlümə, 

Lalə gördüm, arizi-dildar düşdü könlümə. 

 

Munca misralar qatında bulmuşam mən həmnəşin,  

Ol bəzm mirzəyi-bərxordar düşdü könlümə. 

 

Bağ əra nərgiz gətirmiş başiğa zərrin qədəh, 

Ah kim ol çeşmi-porxumar düşdü könlümə. 

Qayda ki, gördüm bənəvşə birlə sünbül bağ əra,  

Kakili-şul mişk ənbərbar düşdü könlümə. 

 

Ahu vaveyla ki, buldum möhnət qəmindən həlak, 

Ey Nəvayi, ta kim, ol qəmxar düşdü könlümə. 

 

Əlişir Nəvai ədəbiyyat tarixlərində lirik şairdən çox “Xəmsə” müəllifi kimi tanınır. O, 

1483-1485-ci illərdə “Xəmsə” ənənəsinə cavab olaraq 25620 beytdən ibarət beş poema 

yazmışdır: 

“Heyrətül-əbrar” (1483), 

“Fərhad və Şirin” (1484), 

“Leyli və Məcnun” (1484), 



“Səbə’yi səyyar” (“Yeddi səyyarə”) (1484), 

“Səddi-İsgəndər” (1485). 

Ə.Nəvai “Xəmsə”ni cəmi iki il ərzində (1483-1485) yazıb tamamlamaqla Şərqdə ilk 

türkdilli “Xəmsə”nin əsasını qoydu. “Heyrətül-əbrar” Ə.Nəvai “Xəmsə”sinə daxil olan ilk 

poemadır. 

Fəlsəfi-didaktik mövzuda yazılmış bu əsər 64 fəsilə bölünməklə 20 məqalətdən 

ibarətdir. Poemada misraların sayı 8 mindir. Əsər ənənəvi olaraq Allahın və peyğəmbərin 

tərifi ilə başlayır. Əsərdə eyni zamanda Nizami, Dəhləvi və Caminin də tərifi öz əksini 

tapır, onlar söz sənətinin korifeyləri kimi mədh olunur. Poemada sözün və dövrün hakimi 

Hüseyn Bayqaranın tərifindən sonra Ə.Nəvai özünün ictimai-fəlsəfi görüşlərinə yer verir. 

Bu sırada dövlət, hakimiyyət, cəmiyyətin ədalətli idarə olunması və s. məsələlər bədii 

ifadəsini tapır. Fəlsəfi-didaktik formada qələmə alınmış “Heyrətül-əbrar” mövzu və ideya 

baxımından dahi Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” əsərinə uyğundur. 

Ə.Nəvainin “Xəmsə”sinə daxil olan poemalar sırasında “Fərhad və Şirin” “mərkəzi 

əhəmiyyətə malik bir sənət əsəri” (H.Araslı) kimi diqqəti cəlb edir. Əsərdə Fərhadla 

Şirinin sevgisi daxilində həyati problemlərin təhlili əsas yer tutur. Poema qələmin tərifi, 

Nizami və Dəhləvinin xatırlanması ilə başlayır 

 Ə.Nəvai öz əsərində Nizamidən fərqli olaraq Fərhadı baş qəhrəman səviyyəsinə 

yüksəltmiş, onu şahzadə obrazında öz ideyalarının təmsilçisi kimi təqdim etmişdir. 

Fərhad hələ uşaqlıqdan həm zahiri görkəmi, həm də ağlı və elmi dərrakəsi ilə 

başqalarından fərqlənir: 

 

...Üç yaşı olarkən, görkəmi ilə 

On yaşdan az vermək olmazdı tiflə.  

...Hər hansı dərsə baxsa bir kərə  

Bir də əl vurmazdı o vərəqlərə 

Bir dəfə oxusa dərsini ancaq 

Əzbər bilər idi o, varaq-varaq. 

 

Fərhad təkcə zahiri görkəmi və elmə həvəsi ilə seçilmir. O, hökmdar oğlu olsa da, 

əməyi sevir və bu sevgi onu Qarindən daş yonmaq sənətini öyrənməyə sövq edir.  



Ə.Nəvai Nizamidən fərqli olaraq Xosrovu daha çox mənfi planda təqdim etmişdir. 

Xosrov ən adi insani dəyərlərdən uzaqdır. Hiylə və zor hər şeyi həll etmək üçün onun 

əlində yeganə vasitədir. Oxucu Xosrovun Məhinbanu, Şirin və Fərhadla qarşılaşdığı 

səhnələrdə onun bütün qəddarlıq və amansızlığını müşahidə edə bilir. Məs., “Fərhadın 

Xosrovun yanına gətirilməsi” səhnəsində Fərhadın ağıl və məntiqi qarşısında Xosrovun 

verdiyi qərarda bu halın şahidi oluruq: 

 

Gərəkdir verdirən qətlinə fərman, 

Ta ki, ibrət alsın gədalar ondan, 

Bir də şah yanında duymadan dəhşət  

Bir söz danışmağa etməsin cürət. 

 

Ə.Nəvai Şirin surətini orijinal bir tərzdə qələmə almışdır. Əgər Nizaminin Şirini 

Xosrova sədaqəti ilə seçilirsə, Nəvaidə isə bunun əksinə olaraq Şirinin Fərhada olan 

məhəbbəti ideallaşdırılmışdır. Şirin şan-şöhrətin yox, həqiqi sevginin tərəfdarıdır.  

Ə.Nəvai “Xəmsə”sinə daxil olan “Leyli və Məcnun” (1484) poemasının mövzusu 

Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” əsərinə uyğundur. Lakin mütəxəssislər bu əsəri 

həyat tablolarının təsviri baxımından tamamilə milli və hətta məhəlli, eyni zamanda Orta 

Asiya həyat-məişət tərzinə uyğun hesab edirlər. Çünki burada obrazların psixologiyası, 

sosial həyat tərzinin təsviri və ifadə tərzi orijinallığı ilə seçilir. Ə.Nəvainin “Leyli və 

Məcnun”u məzmun etibarilə N.Gəncəvinin eyni adlı əsərindən fərqlənir. Əsərdə Leylinin 

xəstəliyə tutulmasından sonra atasının onun sağalması şərəfinə qonaqlıq təşkil etməsi, 

qonaqlıqda Qeysin huşunun başından çıxması, Nofəlin öz qızını Qeysə təklif etməsi, 

Qeysin bu təklifi rədd etməsi və s. detallar daha çox Dəhləvinin “Məcnun və Leyli” əsəri 

ilə səsləşir. 

“Yeddi səyyarə” (1484) poeması əxlaqi-didaktik əsərdir və mövzu baxımından 

N.Gəncəvinin “Yeddi gözəl” əsərinə uyğundur. Poemanın süjet xəttini Sasani hökmdarı 

Bəhram şaha yeddi qəsrdə söylənilən nağıllar təşkil edir. “Yeddi səyyarə” sözün tərifi ilə 

başlayır. Bəhram şaha söylənilən nağıllara qədər isə nəzmin nəsrdən üstünlüyü, Nizami 

və Dəhləvi barədə söhbət açılır. Maraqlıdır ki, nağıllar Bəhram şaha müxtəlif saraylarda 

danışılır. Bəhram şah “Dördüncü səyyahın hekayəti”ni qırmızı, “Beşinci səyyahın heka-

yəti”ni mavi, “Altıncı səyyahın hekayəti”ni səndəli, “Yeddinci səyyahın hekayəti”ni kafuri 

və s. saraylarda dinləyir. 

Ə.Nəvai Sultan Hüseyn Bayqaraya ithaf etdiyi 3500 beytlik “Lisanüt-teyr” əsərini 

(1498-1499) sufi filosof Fəridəddin Əttarın “Məntiqüt-teyr” əsərinə nəzirə olaraq 



yazmışdır. Şair insana məhəbbət daxilində sufi ideyaları təbliğ edir və bunun 

müqabilində insanı saflığa çağırır. “Lisanüt-teyr”ə daxil olan 515 beytlik “Şeyx Sənan” 

klassik ənənələr zəminində qələmə alınmış müstəqil əsərdir. Ayrı-ayrı təzkirə və 

tədqiqatlarda (Sam Mirzə Səfəvinin “Töhfeyi-Sami” və F.Köçərlinin “Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixi materialları”) “Şeyx Sənan”ın Ə.Nəvai yaradıcılığında ayrıca əsər olması 

təsdiqlənir. 

“Mizanül-övzan” (1492) (“Vəznlərin tərəzisi”) türkdilli əruz vəznli şeirin nəzəri 

əsaslarını yaratmaq və onun tətbiqini asanlaşdırmaq, əruz vəzni və nəzm şəkillərinə dair 

sistemli bilgi formalaşdırmaq sahəsində Ə.Nəvainin ən maraqlı əsərlərindən biridir. 

Ə.Nəvai “Mizanül-övzan” əsərində əruzun təkcə nəzəri düsturunu vermir, türkdilli şeir 

nümunələrinin tətbiqi yolu ilə fikirlərinin praktik isbatına nail olur. Əsərdə əruzun tarixi, 

onun yaradıcısı (Xəlil ibn Əhməd) və ifadə etdiyi məna haqqında qısa məlumat verilir. Bu 

məlumatlardan sonra əruzun nəzəri əsaslarının şərhi yolu ilə türk dillərinin əruz 

qanunlarına cavab verdiyi sübuta yetirilir.  

DÖVLƏTMƏMMƏD AZADİ 

 

Dövlətməmməd Azadi 1695-ci ildə Gərgəz tayfasının rəhbəri, zəmanəsinin savadlı və 

mütərəqqi fikirli insanı, həm də şairi kimi tanınan Məxtumqulu Yonaçinin ailəsində 

dünyaya göz açmışdır. Dövlətməmməd onun adı, Azadi isə təxəllüsüdür. Azadinin 

atasının adını daşıyan üçüncü oğlu Məxtumqulu Fəraqi şeirlərinin birində bu barədə belə 

yazır: 

 

Rəsulullah qoymuş adın Azadi, 

Atam Dövlətməmməd molla haqq üçün. 

 



O, Ətrak-Gürgen mahalında həm də Qarrı molla adı ilə də tanınmışdır. 

Dövlətməmməd Azadi ilk təhsilini doğulduğu kənddə almış, mədrəsə təhsilini isə Xivədə 

başa vurmuşdur. Ehtimal olunur ki, Məxtumqulu Fəraqi də Xivədə atasının oxuduğu eyni 

mədrəsədə təhsil almışdır 

Bir rəvayətə görə Dövlətməmməd Azadinin 18, başqa bir rəvayətə görə isə 11 övladı 

olduğu bildirilir. Bütün övladlarına məhəbbətli olan Azadi Məmmədsəfa və Abdulladan 

sonra dünyaya gəlmiş üçüncü oğlu Məxtumqulunun gələcəyinə daha çox ümidlər 

bəsləmişdir. Dövlətməmməd Azadi atasının adını daşıyan oğlunun sənətini yüksək 

qiymətləndirmiş, onunla fəxr etmişdir. 

Dövlətməmməd Azadi 1760-cı ildə 65 yaşında vəfat etmişdir. Bu fakt bir sıra 

mənbələrlə yanaşı M.Fəraqinin “Atamın” adlı şeirində də təsdiqini tapır: 

Altmış beşdə novruz günü, luv ili, Durdu əcəl, yolun kəsdi atamın.  

Bu dünyanın işi beləymiş bəli, Ömrünün yarpağı əsdi atamın. 

Lakin qeyd etməliyik ki, şeirin Azərbaycan dilinə tərcümə prosesində birinci 

misradakı “altmış beşdə” sözlərinin səhv olaraq “altmış yaşda” şəklində ifadə olunması 

Dövlətməmməd Azadinin tərcümeyi-halı ilə bağlı müəyyən təhriflərə gətirib çıxarmışdı. 

Buna görə də bu fakta əsaslananlar onun 65 il deyil (1695-1760), 60 il (1700-1760) 

yaşadığını iddia etmiş və Dövlətməmməd Azadinin 1700-cü ildə anadan olduğunu 

əsaslandırmağa çalışmışlar. Qeyd edək ki, türkmən tədqiqatçıları luv ilini 12 illik 

dövriyyəyə əsasən 1748, 1760, 1772 və s. illərə aid etsələr də, şeirdə ifadə olunan 

“novruz günü” ilə bağlı luv ilinin məhz 1760-cı il olduğunu təsdiqləmişlər. 1760-cı il isə 65 

yaşlıDövlətməmməd Azadinin vəfat tarixi hesab olunur. Buna görə də Dövlətməmməd 

Azadinin 1695-1760-cı illər arasında yaşaması daha inandırıcı görünür. 

 

 

YARADICILIĞI 

 

XVIII əsr klassik Türkmən ədəbiyyatının inkişafında, onun yeni məzmun və ideyalarla 

zənginləşməsində xidmətləri olan Dövlətməmməd Azadi təxminən 40 illik yaradıcılıq 

fəaliyyətində humanist duyğular carçısı kimi şöhrət qazanmışdır. Nurməhəmməd 

Əndəlib (1660-1740), Abdulla Şahbəndə (1720-1800), Şeydayi (XVIII əsr), Qurbanəli 

Məğrubi (1735-1810) və s. kimi şairlərlə müqayisədə Dövlətməmməd Azadinin sənəti 

istər kəmiyyət, istərsə də keyfiyyət baxımından fərqlənir. Lakin o, zəngin yaradıcılıq 

irsinə sahib olsa da, əsərlərinin yalnız bir hissəsi zəmanəmizə gəlib çatmışdır. “Vəzi-

Azad”, “Behiştnamə”, “Beş namaz”, “Cabir Ənsar” poemaları, o cümlədən məsnəvi, 



qəzəl, mürəbbe və rübailər müəllifi olan Dövlətməmməd Azadi türkmən ədəbiyyatında 

ilk dəfə milli birlik ideyasını ortaya atmış, ədalətli dövlət idarəçiliyini millətin nicat yolu 

hesab etmişdir. 

“Azadi nəsihətləri” adı ilə tanınan “Vəzi-Azad” poeması Dövlətməmməd Azadi 

yaradıcılığının şah əsəridir. 1753-1754-cü illərdə məsnəvi formasında yazılmış poema 

4628 misradan ibarətdir. Əsərin  türkməncədən Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılmış 

variantı 2012-ci ildə çap olunmuşdur. Poema dörd baba bölünür. Şair əsərin yazıldığı 

tarix və onun adı ilə bağlı poemanın sonuncu dörd misrasında belə yazır: 

 

İşbu nəzm içrə əgər sorsan sənə 

Min yüz altmış yeddi ərdi, bilsənə 

Bu kitab ismi nədir, deyib sorsan ad,  

Qoydular adın bunun “Vəzi Azad”. 

 

Burada əsərin yazılmasına işarə edilən 1167-ci ili miladi tarixə çevirəndə poemanın 

1753-1754-cü illərdə yazıldığı təsdiqini tapır. Filologiya elmləri doktoru Annaqurban 

Aşurov əsərin yazılması ilə əlaqədar qeyd edir ki, D.Azadi “Vəzi-Azad” poemasına uzun 

illər vaxt sərf etməmiş, onu bir-iki ilin ərzində tamamlamışdır. Alim bunun səbəbini şairin 

elmi və bədii təcrübəsinin yüksəkliyi ilə bağlayır. 

Dövlətməmməd Azadinin elmi və didaktik görüşlərini əks etdirən bu əsərin elmi 

traktat və ya didaktik traktat adlandırılması təsadüfi deyildir. Çünki poemada türkmən 

həyatı, türkmənlərin dövlət qurmaq istəkləri, milli birlik arzuları, alim, hökmdar, bəy və 

dərvişlərə münasibət və s. məsələlər, elmi, bədii, dini müstəvidə dəyərləndirilir, 

mahiyyət əxlaqi-didaktik kontekstdə açıqlanır, oxucu insanın cəmiyyətdəki yerinin, 

rolunun və borcunun nədən ibarət olduğunu anlamağa başlayır. “Vəzi-Azad” 

poemasında əsas məqsəd kamil insan formalaşdırmaqdır. Buna görə də şair əsər boyu 

hadisələri Tanrı-İnsan konteksində canlandırır və fikirlərini bu müstəvidə ifadə edir. 

Poemanın “Bismillahir-rəhmanir-rəhim...” başlanğıc hissəsində şairin insana müraciəti 

adi bir təbliğat deyildir. Burada kamilliyə yetməyin, qəlbləri Allah nuru ilə doldurmağın, 

dərgaha üzüağ getməyin,  məqsədə çatmağın bir növ əməl və şərtləri sadalanır: 

Adəm oğlu, al bulardan ibrəti, 

Eylə peyda öz-özündən qeyrəti. 

 

Zikrin ayğıl Tanrının şamu-səhər,  



Cümlə zikrlər üzə zəhmət yağar. 

 

Kəsmə ümid rəhməti Allahdan,  

Olma qafıl zikrilüllahdan. 

 

 

“Vəzi-Azad” poemasının birinci babı dövlət və ədalətli hökmdar probleminə həsr 

edilib: 

 

Babi-əvvəl padişahlar vəsfini, 

Yarı versə vəsf edər Rəbbi-qəni. 

 

Qeyd etməliyik ki, dövlət, cəmiyyət və ədalətli hökmdar məsələləri Şərq 

ədəbiyyatında aparıcı mövzu olmuşdur. F.Gürgani, Firdovsi, Nizami, S.Şirazi, Dəhləvi, 

Cami, Nəvai və digər sənət korifeyləri ədalətli idarəçiliyin tərəfdarları olmaqla yanaşı, 

həm də onun təbliğatçılarına çevrilmiş, əsərlərində ideal cəmiyyət modellərini bu və ya 

digər formada ifadə etmişlər. Dövlətməmməd Azadinin “Vəzi-Azad” əsərində ədalətli 

hökmdar probleminin qoyuluşu bir tərəfdən ənənənin davamı, digər tərəfdən isə şairin 

yaşadığı dövrdə gərgin siyasi proseslər nəticəsində ağır həyat yaşayan türkmən xalqının 

birliyini, normal idarəçiliyini təmin edə biləcək ədalətli, ağıllı hökmdar ehtiyacları ilə bağlı 

idi. Bildiyimiz kimi XVIII əsrdə türkmən tayfa münaqişələrinin, Nadir şah zamanında 

türkmən-İran münasibətlərinin daha da gərginləşməsi Dövlətməmməd Azadi başda 

olmaqla bu xalqın qabaqcıl nümayəndələrində narahatçılıqlar yaratmış, onlar xalq 

birliyinə nail olmağı qarşılarına yeganə məqsəd qoymuşlar. Dövlətməmməd Azadi 

poemada adil hökmdardan bəhs açarkən həm öz siyasi görüşlərini, həm də milli 

maraqlarını ortaya qoyurdu. Çünki onun nəzərində millət ədalətli rəhbərin sayəsində 

xoşbəxt yaşayar, gələcəyə ümidlə baxa bilər. Bu cür hökmdarları Azadi həm Allahın, həm 

Peyğəmbərin, həm də insanların istəklisi hesab edir: 

Hakim olanlar cahanda ədl ola,  

Bəzəyə yer üzünü ədli bilə 

Hakimi-adil Xuda peyğəmbəri,  

Canişinim diyp, övüpdir oları  

Padişah kim, olsa gər ədli onun,  



Yer üzündə sayəsidir Tanrının. 

Ədlindən olsa xəlayiq cümlə şad,  

Dərgahında tapsa məzlumlar murad 

Həq-təlanın sevər bəndəsi bil 

Ol Rəsul ümmətlərinin xası bil. 

 

Elmi, mərhəməti, düzgün idarəçiliyi, ağlı, fərasəti və s. şahın vacib sifətlərindən 

hesab edən Azadi I babın “Adil padşahların sifətinin bəyanında durar”, “Ötən zamanda 

hekayəti-iki şahın sözləşməsi”, “Allah-təalanın şahı bağışlamasının bəyanı”, “Bir padşahın 

bir dərviş hüzuruna gəlib sözləşməsi”, “Zalım padşahların əzabının bəyanı”, “Mahmud 

şahın ağıldan kəm istəməsinin bəyanı” və s. bölümlərində fikirlərini daha çox rəvayət 

şəklində çatdırır.  

“Adilliyin fəzilətinin bəyanı” hekayəsinin məzmunu belədir ki, bir padşah Həcc 

ziyarətinə getmək istəyir. Lakin xalq hökmdarın ziyarətə getdiyi təqdirdə çətinliklərlə 

üzləşəcəyini bildirir və ona Həcc ziyarətinə getməməyi məsləhət bilirlər. Hökmdar 

bununla razılaşsa da, Həcc ziyarətinin səvabın almaq məqsədi ilə 60 dəfə ziyarətə getmiş 

bir vəlinin hüzuruna gedir. Lakin hökmdarın bütün var-dövləti bir Həcc ziyarəti səvabını 

almağa kifayət etmir. Onun kədərləndiyini görən bir dərviş hökmdara ədalətli olmağı 

məsləhət bilir, bir saatlıq ədalətli rəftann min Həcc ziyarətindən üstün olduğunu ona 

bildirir: 

 

Gər ədalət eyləsən bir saəti, 

Həm səvabın, bizə qılsan şəfqəti. 

 

Bir səat ədlin səvabın, ey xoca, 

Vermək olmaz haqq qatında min Həccə. 

 

Padişah olsan ulus üzrə bu dəm,  

Eyləgil hər yaxşı yarana kərəm. 

 

Alimü dərvişlərə ikram edə 



Həm təvazölər qılıb, ənam edə. 

 

Gər buların şöhrətin etsə qəbul,  

Sevər onu ol Xuda birlə Rəsul. 

 

Ümumiyyətlə, Azadi əsərdə hökmdarlara üz tutaraq onlara rəiyyətin könlünü 

almağa, Tanrı, peyğəmbər əmrinə tabe olmağa, hökm edəndə nəfsinə qalib gəlməyə, 

cahillikdən uzaq olmağa səsləyir. O, əsərin “Zalım padşahların əzabının bəyanı” adlı 

hissəsində bu cür keyfiyyətlərindən məhrum olan hökmdarlara üz tutaraq belə deyir: 

 

Padişahlar gər ədalət etməsə,  

Tanrı, peyğəmbər əmrini tutmasa, 

 

Padşaha ol ziyan eylər, ziyan, 

Hər iki aləmdə ona olar yaman.  

Padişahlar, qazılar cahil ola,  

Hökm edəndə nəfsinə mail ola. 

 

Üzünə qara salıb məhşər günü 

Kör edərlər oların gözlərini 

 

Həm dəxi kəsərlər olar dillərin,  

Bağlayarlar arxasında əllərin. 

 

“Vəzi-Azad” əsərinin ikinci babı xeyirxahlıq, təmənnasız yardım və s. prinsiplərini 

əhatə edir. 

 

İkinci bab kimsə xeyrat edərlər,  

Yaxşı xeyir niyyət eylər gedərlər.  



Oların vəsfi-halından ayar bu, 

Kim tərifin cahan icrə yayar bu. 

 

Əsərin üçüncü babı alimlərin cəmiyyətdəki roluna həsr edilmişdir. Şair yalnız elmdən 

agah olanları alim hesab edir və bu şəxslərə cəmiyyətdə hörmət bəslənilməsini vacib 

sayır. Azadi elm əhli üçün dörd əlaməti əsas götürür: pəhriz (Tanrı xofu), təvazö 

(təkəbbürdən uzaq), zahidlik (könlünü var-dövlətdən təcrid etmək) və cahidlik (cəhd 

eyləyən, həqiqət yolunu tutan). Qeyd edək ki, şair xalqa fayda verməyən alimi-biəməlləri 

kitab yüklənmiş eşşəyə bənzədir: 

 

Elmi çox kim bilsə, əməl etməsə, 

Haqq təala buyruğun rast tutmasa, 

 

Misli-xərdir ona yüklənmiş kitab, 

İstəsən budur sana dedim cavab. 

 

 “Vəzi-Azad” əsərinin sonuncu-dördüncü babı da haqq yolçuları olan dərvişlərlə 

bağlıdır. Şair ilk olaraq dərvişlərin kimliyinə aydınlıq gətirir. O, dərvişləri “könlü dolu”, 

“haqq yolçusu”, “haqq yolunda nəfsinə qalib gələn”, “Tanrı verəninə qane olan” və s. 

kimi səciyyələndirir, onları rəhminə, səbrinə və həyalarına görə Allahın dostu hesab edir. 

Dərvişlərin həm düşüncə, həm amal, həm də əməl baxımından qeyri-adiliyi əsərdə irfani 

müstəvidə təqdim olunur. Aşağıdakı parçada şərtilik daxilində bu cür mənalandırılmanı 

görməmək mümkün deyil. 

 

Könlü onun bəlkə beytullah ola, 

Zikri-fikri, sanışı Allah ola. 

 

Həm görər gözü onun Tanrı bilə  

Eşidər qulaqları Tanrı bilə. 

 

Qolları onun xuda birlə tutar  



Həm ayaqları onunla seyr edər. 

 

Dillərində sözləri haqdan gələr,  

Xeyri-şər nə kim nəfəs qılsa bular. 

 

Azadi şəriət və təriqət yolçularını eyni zamanda axirət aşiqləri hesab edir. Şair bu 

yanaşması ilə insanları din yoluna təşviq edir. Cəmiyyətin nicatmı Allah eşqinə bağlılıqda 

görür: 

 

Axirətin qıl-nikahın ixtiyar, 

Hər iki aləmdə olasan bəxtiyar. 

 

Könlünü var axirətə bağlagil  

Arizi qıl hər dəm onu ağlagil. 

Fəqir istilahı əsərdə şərti anlamdadır. Düzdür, poemanın 2189-cu beytindəki ictimai-

siyasi mənanı inkar etmək mümkün deyil: 

 

Gər fəqirlər olmasaydı dünyada, 

Bəs həlak olardı baylar, ey dədə. 

 

 “Beş namaz” məsnəvisi Dövlətməmməd Azadi yaradıcılığı üçün xarakterik olan dini 

mövzuya həsr edilmişdir. Əsər boyu dünyanı yaradan, Allaha şükür edən insan obrazı 

canlandırılır. Bildiyimiz kimi, dini təlimlərdə insanın Allah qarşısında şükrünün 

başlanğıcında ibadət dayanır. Bu cəhəti əsərdə önə çəkən müəllif Allah əmri ilə 

müsəlmana buyrulan namazın vacibliyini belə təqdim edir: 

 

Beş namazın ol cahan içrə səni 

Məqsədinə yetirən, qoyma onu. 

 



Beş namaz hər din öyünün nurudur, 

Beş namaz uçmaq içinin hüyrüdür, 

Beş namazın zinəti-dünyayi-din, 

Beş namaz qıl, din öyün saxla əmin. 

 

 “Vəzi-Azad” və “Behiştnamə” poemalarından fərqli olaraq “Beş namaz” əsərində 

poemanın nə adı, nə də yazıldığı il göstərilməmişdir. Əsər namazla bağlı ideyaların 

təbliğinə həsr olunduğu üçün tədqiqatçılar tərəfindən “Beş namaz” adlandırılmışdır. 

Dövlətməmməd Azadinin məsnəvi formasında yazılmış, şəxsən özünün “Hekayət” 

adlandırdığı əsəri də dini mövzudadır. 918 misradan ibarət olan bu əsər şairin digər 

poemalarına uyğun olaraq dini mövzuları əhatə edir. Əsərdə məzmun hekayətlərə uyğun 

təqdim olunur. Burada müxtəlif mövzulu hekayətlərə yer verilsə də məzmun vahid 

ideyaya xidmət göstərir: Allah qüdrət sahibidir, hər şey onun iradəsindədir, insanın əbədi 

aləm nicatı Allah iradəsinə tabe olmasındadır. Əsərin “Yeddi qat göyün bəyanı”, “Yeddi 

qat yer bəyanı”, “Canlarmənzilinin bəyanı” “Elmin fəzilətinin bəyanı”, “Qəbir əzabının 

bəyanı”, “Övliyaların kəramətinin bəyanı”, “Peyğəmbərin ata-anasının bəyanı”, 

“Şeytanın düşmənçiliyini bəyanı” və s. bölümlərində şair bir çox məsələlərə İslam 

ideologiyası daxilində münasibət bildirmiş və insanların dini ideyalarla zənginləşməsində 

əvəzsiz rol oynamışdır. 

Dövlətməmməd Azadi zəmanəsinin bir lirik şairi olaraq klassik şeir ölçüləri daxilində 

qələmini sınaqdan çıxarmış, qəzəl, mürəbbe, rübai və s. müəllifi kimi ədəbiyyat 

tarixində özünəməxsus yer tutmuşdur. Onun rübailəri lirik-fəlsəfi xüsusiyyətlərinə görə 

klassik tələblərə cavab versə də, dövran və zamandan şikayət motivinə görə fərqlidir. 

Əgər Ö.Xəyyam və Məhsəti rübailərində fələkdən şikayət motivi diqqət mərkəzində 

saxlanılırsa, Azadi rübailərində demək olar ki, müəyyən istisnalıqla bu hal müşahidə 

olunmur. Çünki Azadi yaradıcılığında əsas yeri cəmiyyət ziddiyyətləri, qeyri-bərabərlik 

motivi tutmur. Düzdür, onun yaradıcılığında bu halın sətiraltı məqamlarının 

mövcudluğunu inkar etmək olmaz. 

 


