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MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR VƏ KLASSİK 

AZƏRBAYCAN ŞERİ 

Öz canlı və realist əsərləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixində yeni bir dövr açan, Nizami, Füzuli, Seyid Əzim kimi, 

ədəbiyyatımızda əbədi yaşayacaq məktəb yaradan Sabir çətin bir 

ömür yolu keçmiş, milyonların qəlbini fəth edə bilən sənətkar 

səviyyəsinə yüksəlmişdir. 

«Xəmsəsiz yaşaya bilməyən», Nizamidən öyrənib, onu 

təqlid etməyən, Füzulidən bəhrələnib, onun qəzəllərinə tərs 

nəzirələr - parodiyalar yazan, Seyid Əzimə şagirdlik edib, onun 

yolundan kənara yeni bir cığır açan Sabir 

Orucu tutdum İrəmazanda, 

Qaldı iki gözlərim qazanda. 

                 Mollam da döyür yazı yazanda 

deyəndən ta 

Ölməyimlə sevinməsin əğyar, 

Aləm olduqca mən dəxi duraram deyənə qədər 

keçdiyi yaradıcılıq yolunda öz nəhəngliyini sübut etmişdir. Bu 

yol boyu Sabir həmişə klassik ədəbiyyatla bağlı olmuşdur. 

Sabir yaradıcılığını iki böyük mərhələyə ayırırlar: 

özündən əvvəlki şairlərin keçdiyi yolda addımlayan Sabir və 

həmin yoldan yeni, özünəməxsus yol başlayan, öz dəsti-xətti olan 

Sabir. 

Sabir tədqiqatçıları adətən ikinci Sabirdən danışır, birinci 

Sabiri həmişə kölgədə qoyurlar. Məmmədkazım Ələkbərli 

«Ağlar-güləyən haqında M. Ə. ...zadəyə məktublar»ında yazır: 

«Sabir  ilk 
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yaradıcılıq dövrlərində «məhərrəm və səfər aylarında növhə deyib 

oxumaqla atasının və sair camaatın əzizi o!ur» (A. Səhhət). Ən 

çox irəli getdiyi zaman ibtidai tərbiyəsində az rol oynamamış olan 

ustadı Seyid Əzim ilə şerləşmişdir ki, bu dövrdəki yaradıcılıq 

məhsulu ortada qalmamışdırsa da, onu axtarmağa dəyməz, çünki 

bizi maraqlandıran Sabir-ikinci SabirdirV 

Göründüyü kimi müəllif növhə deməklə camaatın əzizi 

olmağı, daha sonralar Seyid Əzim kimi ustad şairlə şerləşməyi 

kiçik bir şey hesab edir. Bəlkə onun, Sabirin Kərbəla müsibətini, 

Qur’anın hikmətlərini açıqlayan növhələrindən, söz içində söz 

gizlədən misralarından xəbəri yox idi? Yoxsa, həqiqəti deməyə 

dövrün qadağaları imkan vermirdi? Qırx üç yaşına qədər 

«payi-minbər» deməklə məşğul olan, şöhrəti e’tibarilə yaşadığı 

məhəllədən uzağa çıxmayan Sabir də birdən-birə öz 

yaradıcılığında: «Qah-qah, qəribə gülməlisən xaniman xərab!» - 

deyib arxa çevirdiyi və marşrutunu dəyişdiyi zamanda dünyada 

başqa bir hadisə üz vermiş idi»1 2
 - yazan müəllifin düşüncəsinə 

görə qırx üç il növhə deyən adam Rusiyada inqilab baş verən kimi 

dönüb nəhəngləşmişdi və hərgah inqilab olmasaymış, Sabir də 

Sabir oimayacaqmış. Halbuki ictimai mövqe dəyişikliyi böyük 

şairin öz içində baş vermişdi. Özü də qırx üç il mərsiyə, qəzəl, 

qəsidə yazan bir şairin içində. Deməli, qırx üç yaşında şerdə öz 

yerini müəyyənləşdirən, sonralar tədqiqatçıların nəhəng, 

bənzərsiz hesab etdikləri mollanəsrəddinçi Sabir, məhz, onları 

maraqlandırmayan birinci Sabirin içində doğulmuşdu. 

Bə'zi tədqiqatçıların yazdığından belə çıxır ki, 

1 Sabir, Məqalələr məcmuəsi. Bakı, 1962, səh 14, 

2 Yenə orada, səh. 15. 
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Sabir qırx üç il təqlidçilik etmiş, özünü tapdıqdan sonra başa 

düşmüşdür ki, mərsiyə, qəzəl və s. bu kimi şe'rləri nahaq 

yazmışdır. Seyid Hüseyn Sabir haqqındakı xatirələrindən 

birində, yazır ki, Sabir sağlığında öz şe'rlərini çap etdirmək 

istəyirdi. Bir gün üzü yaşıl bir papkanı qarşıma qoyub dedi ki, sən 

mətbəə işlərini bilirsən, hesabla gör nə qədər xərci olar. Mən 

papkanı açdım. Orada Sabirin beşinci il inqilabından sonrakı 

şe'rləri ilə bərabər,inqilabdan əvvəlki əsərlərinin də bir qismi 

toplanmışdı.3 

Buradan görünür ki, Sabir heç də əvvəlki şe'rlərindən üz 

döndərməmişdir. Belə olan halda nə üçün onları «axtarmağa 

dəyməz?». 

Əlyazmalar İnstitutunda Sabirin avtoqraflarından öncə 

«Hophopnämə» nin 1914-cü il nəşrini vərəqlədik. Bu zaman 

burada sonuncu nəşrlərə düşməyən əsərlərə rast gəldik. Elə ona 

görə də tədqiqat obyekti kimi bu variantı əsas götürməyi qərara 

aldıq. Şairin satiraları haqqında geniş tədqiqat aparıldığını və bu 

barədə onlarla monoqrafiya və məqalələr yazıldığını nəzərə 

alaraq bu araşdırmada növhələr, qəzəllər, parodiyalar və bəhri 

tə'villər üzərində dayanmağı lazım bildik. Hər bəhsdə Sabir 

şe'rini klassik ədəbiyatımızın ondan əvvəlki nümayəndələrinin 

əsərlərilə müqayisəli şəkildə tədqiq etdik. Filoloji - tekstoloji 

müqayisə aparıb nəşr fərqləri ilə bağlı qeydlərimizi, son nəşrlərə 

düşməyən bə'zi əsərlərin mətnini və şair haqqında xatirələrdən 

nümunə verdik. 

3 Sabir xatirələrdə. Bakı, 1982,s. 58-59. 
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Növhələr 

Klassik şerimizdə dini əsərlər sırasında növhələr sayca 

üstünlük təşkil edir. Lüğətdə növhənin bir adama həsr olunmuş 

ağı kimi tərcümə edirlər. Lakin növhələr təkcə bir adama yazılmış 

mərsiyə çərçivəsində qalmır. Bə'zən növhəni formasına görə 

adlandırırlar. Mürəbbe və müxəmməs formasında olan şerin 

əvvəlinə «vagirə» üçün iki misra əlavə olunur və növhə alınır. 

Lakin ədəbiyyatda bu formada satiralara da rast gəlirik. Eyni 

zamanda qəsidə-şəklində, sadəcə mürrəbbe, müxəmməs şəklində, 

hətta heca vəznində qoşma şəklində yazılmış növhələr də vardır. 

Bə'zən növhənin içərisində formadan fərqlənən, hətta başqa 

bəhrdə və ya heca vəznində ara-sıra fərdlər verilir və bunlar 

növhənin musiqisi ilə deyil, hər hansı bir muğamın müəyyən 

pərdəsində oxunur. Növhə çox vaxt mərsiyə də adlandırılır. 

Lüğətdə mərsiyəyə daha geniş mə’na verilir: matəm şe'ri, qəbir 

üstündə oxunan nitq, nekroloq, ölü üçün ağı deyib oxşama və s. 

Çox vaxt növhə ilə mərsiyəni eyniləşdirir və onu ancaq Kərbala 

müsibətinə, imamlara həsr olunmuş matəm şe'ri kimi qəbul 

edirlər. Klassik ədəbiyyatda yə'qin ki, bu şe'r bütün şairlərin 

qələmindən keçib. Hərədə bir cür adlandınlıb. On doqquzuncu əşr 

Azərbaycan şairi Mirzə Əbdülxaliq Yusif Kərbala müsibətinə 

həsr etdiyi şerləri növhə, şair dostu Mirzə Səməndərin vəfatında 

yazdığı şe'ri isə mərsiyə adlandırmışdır. 

Sabir yaradıcılığında isə müxtəlif məzmunlu növhələrə rast 

gəlirik. Şairin «Hophopnamə» nin 1914 -ci il çapında verilmiş və 

son nəşrlərə daxil edilməmiş «Növheyi-milli» adlı şerinə nəzər 

salaq: 
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Va həsrəta ki, bəhrəm oldi tifaqi-millət. 
Milliyyət ictima’in pozdi nifaqi-millət. 

Əmnü rifahü rafət təbdil olub fəsadə, 

Mehrü vəfavü ülfət təğyir olub inadə,  

Qur'anımız olurkən nail bir ittihadə, 

Şər'i şərifə saldi bin infiraq millət. 

Təbliğə başladı çün peyğəmbəri - nikü nam.  

Əmri - risalətində ancaq götürdü islam. 

Bir dini, bir Xudanı islamə qıldı e'lam, 

Ta bir tifaqə dair olsun vifaqi - millət. 

Əshabi - paki oldu xidmətgüzari islam, 

Tutdu cəhani çünbiş, züliqtidari - islam. 

Çünki təməddün etdi ümdə şüari - islam, 

Qovzandı övci - ərşə taqü rivaqi - millət. 

Nəşr etdilər şüəra islami hər diyarə, 

Bilittifaq olundi xidmət bu intişarə, 

Bilməm, kim etdi axır islami parə - parə, 

Xəlq oldi firqə - firqə döndü məzaqi-millət. 

Kim xidmət etdi, ey dil, İslamə, ittihadə? 

Kim keçdi baş, candan bu məsləki vəfadə? 

Məzlumi - Kərbəlanı gör dəşti-Kərbəladə 

Xişü təbarin etdi rəzm tifaqi-millət. 

Sabir! Hüseynə peyrov olmaq gərək vala, 

Bən müsliməm deməklə yetməz sübuta da'va. 

Bax, gör nə şövq ilə baş verdi əzizi - Zəhra,  

Olsa nolur bu yolda həm iştiyaq millət.4 

4 Sabir «Hophopnamə» 1914, ə.267-68 7 
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Şair burada göstərir ki, millətin tifaqı dağılmış, araya 

düşən nifaq millətin birliyini pozmuşdur. Əvvəlki 

əmin-amanlıq, mehribançılıq fitnə-fəsadla əvəz olunmuş, sevgi 

- məhəbbət, dostluq, sədaqət inada dəyişilmişdir. Qur'anımız 

birləşməyə çağırırkən insanlar müqqəddəs şəriət qanunlarına 

pozğunluq, araya təfriqə salmışlar. Adlı-sanlı peyğəmbərimiz 

öz peyğəmbərliyində ancaq islamı əsas götürüb təbliğə başladı. 

Bir dini, bir Allahı təbliğ etdi və bunları ona görə etdi ki, millət 

bir tifaqda birləşsin. Paklıq tərəfdarı olanlar islamın xidmətində 

durdular. Bütün dünya hərəkətə gəldi. İslam hakimiyyəti ən 

əvvəl islam şüarı ilə irəlilədi, tərəqqi etdi, mədəniyyət yaratdı və 

millətin başı göyün ən yüksək nöqtəsinə qalxdı. Şairlər yazıb 

islamı bütün diyarlara yaydılar. Heç deyilmədən, heç bır tapşırıq 

olmadan könüllü hamı bu işin xeyrinə çalışdı. Bilmirəm axırda 

kim islamı parçaladı. Bu millətin arasına ayrılıq saldı ki, 

qurulub möhkəmlənmiş millət dağılıb firqələrə bölündü. 

Kim islamə, ittihadə xidmət etdi, kim vəfa edib başından, 

canından keçdi? Amma Kərbala çölündə Kərbala məzmunun 

qohum - əqrabası ilə millət qovğa elədi. Sabir! Hüseynin ardıcılı 

olmaq gərəkdir. «Mən müsəlmanam» deməklə mübarizə subuta 

yetməz. Bax gör Zəhranın əzizi necə həvəslə başından keçdi. 

Millət də bu yolda həmarzu, həmməqsəd olsa nə olardı. 

Bu növhədən görünür ki, Sabir Qur'anın insanları 

birləşdirə bilmək qüdrətinə inanırdı. Sadəcə olaraq camatın dini 

maarif səviyyəsi aşağı olduğundan övladi - bəşər əsl dindən 

uzaqlaşdırılmışdır. Bundan istifadə edən savadsız mollalar, 

hiyləgər qazılar onların başlarını xurafatla qatır, nəticədə millət 

öz hüququnu dərk 
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eləmir. Şair burada sadəcə avam, savadsız kütlənin inandığı, 

riyakar ruhanilərin təbliğ etdiyi dindən danışmır. Əsil İslamın 

ictimai - siyasi mahiyyətini açıb göstərir. O qeyd edir ki, 

peyğəmbərimiz insanları yeni dinə çağıranda pak adamlar onun 

ətrafına cəm oldular. Buna görə də islam tez intişar tapdı, bütün 

ölkələrə yayıldı, dünyanı hərəkətə gətirdi lakin peyğəmbərimiz 

dünyasını dəyişəndən sonra din parçalandı, müxtəlif təriqətlər 

meydana çıxdı. Bu isə millətin, yə'ni islam ümmətinin geriliyinə, 

dini bilgilərin zəifləməsinə, savadsız mollaların ortaya atılıb 

millətin, başına oyunlar gətirməsinə aparıb çıxardı. Gördüyümüz 

kimi, Sabir burada sünni-şiə məsələsinə də toxunur, islamı parə — 

parə edənlərin kim olduğunu araşdırmaq istəyir. 

A.Lukyanova «Sabir yaradıcılığının əsasi nöqtələri» adlı 

kitabında «Hophopnamə»nin 1922-ci il çapından sitat götürdüyü 

şe’rdə də şairin sünn’i - şiə məsələsinin ortaya atıldığından narahat 

olduğu görünür. 

Tarix boyu dəfələrlə hadisələrin təkrar olunduğunu 

görürük. Nə vaxt ölkənin başında duranlar xalqı idarə edə 

bilmirlərsə, o zaman dinə rəvac verilir. Sabirin dövründə də belə 

vəziyyətin olması əsərlərində öz əksini tapmışdır. 

Sabir ruhanilərin öz mənfəəti üçün istifadə etdikləri 

ehkamların deyil, islamın düzgün şəriət qanunlarının tərəfdarıdır. 

O, ruhaniləri satira atəşinə tutanda islamın müqqədəs 

qanunlarından xəbərdar idi. Şair Kərbəla vaqeəsində şəhid olanları 

əsl mö min sayır, onların dini əqidəsini dönə-dönə alqışlayır. Bu 

növhədə də canından şövqilə keçən İmam Hüseyni mədh edərək, 

onun ardıcılı olmağı tövsiyə edir. Bu şəhidliyi bütün müsəlmanlar 

üçün örnək sayır, hamının 
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bu arzuda olmasını istəyir... 

Dini mənbələrdə xəbər verilir ki, hələ Adəm yer üzünə 

gəlməmişdən, bəzmi-Ələstdə ruhlar xəlq olunmuşdu. O zaman 

Allah - təala Kərbəla fəciəsinin olacağını bildirmiş və 

peyğəmbərlərə bu bəlanı öz üzərlərinə götürməyi təklif 

etmişdir. Lakin heç kim bunu öz üzərinə götürməyə cəsarət 

etməmiş, sonra bu iş imamlara təklif olunmuşdur. İmam Hüseyn 

«Qalu bəla»,- deyib bu əziyyətli ölümü boynuna götürmüşdür. 

Kərbəla hadisəsi baş verəndə İmam Hüseyn artıq artıq bundan 

xəbərdar idi və ruhən buna hazır idi. Şəhidlərin yeri 

Allah-təalanın yanında olduğundan, imam Hüseyn öz yarına 

daha tez qovuşacağını xoşbəxtlik kimi qəbul etmişdir. Seyid 

Əzim bunu öz növhəsində belə verir: 

Şadəm ki, İlahi, tökülə qani Hüseynin, 
Ta razi ola eşqdə canani Hüseynin. 

Şadəm ki, Əli Əkbər olub qanınə qəltan, 

Məcruh eləyib hülqi-Əli Əsqəri peykan. 

Qasim toyunu yas elədi ləşkəri-üdvan, 

Şadəm ki, pozuldu səri-səhmani Hüseynin
5
 

Əli Əkbər və Əli Əsğər imam Hüseynin, Qasim isə imam 

Həsənin oğludur. Onlar Kərbəla hadisəsində şəhid olublar. Şair 

bu şəhidliyi, doğrudan da böyük xoşbəxtlik hesab edir və imam 

övladlarının öz xaliqinə daha tez yetişəcəyinə göz yaşları 

içərisində sevinir. 

Kərbəla faciəsi, islam dini uğrunda mübarizə, şəhidlərin 

vəsfi, demək olar ki, bütün klassik şairlərin əsərlərində öz əksini 

tapmışdır. Füzuli İmam Hüseynin tərifini belə verir: 

Dahilərin göz yaşı, mərsiyələr. Bakı, Elm, 1990, s.14 
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Güli-bustani-vəfadır Hüseyn. 

Dürri-dürci-sidqü səfadır Hüseyn. 

Cigərguşeyi-həzrəti-Fatimə, 

Süruri-dili-Müstəfadır Hüseyn.6 

Hüseyn vəfa bağının gülüdür, doğruluq, saflıq, həqiqət 

sandıqçasının inçisidir, həzrəti-Fatimənin cikərparəsi, 

peyğəmbərin qəlbinin sevincidir. Şair hüseynə həsr etdiyi bir 

növhəsində yazır: 

Ey dərdpərvəri-ələmi-Kərbəla Hüseyn, 

Vey Kərbəla bəlalarına mübtəla Hüseyn. 

Qəm parə-parə bağrını yandırdı dağ ilə. 

Ey laleyi-hədiqeyi-ali-əba Hüseyn. 

Tiği cəfa ilə bədənin oldu çak-çak, 

Ey busitani-səbzeyi-tiği-cəfa Hüseyn. 

Yaxdı vücudunu ğəmi-zülmətsərayi-dəhr, 

Ey şəmi’i bəzmi-bargəhi-kibriya Hüseyn. 

Dövri-fələk içirdi sənə kasə-kasə qan, 

Ey təşneyi-hərarəti-bərqi-bəla Hüseyn. 

Yad et, Füzuli, ali-əba halın, eylə ah 

Kim, bərqi-ah ilə yaxılır xərməni-günah.7 

Sabirin növhələri çap olunmasa da, camaat arasında daim 

ağızdan-ağıza keçib yayılmışdır. Növhələrindən görünür ki, Sabir 

Qur'anı, şəriəti, hədisləri, Kərbəla müsibətini çox gözəl bilirmiş. 

Hacı Mailin və Arif Ramazanovun birgə tərtib etdikləri kitabda 

şairin bir növhəsi çap olunmuşdur: 

6 M. Füzuli. Hədiqətüs - süəda. Bakı . Gənclik, 1993, s. 169 

7 Yenə orada səh.313 
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Baxdı çün Əkbərinin nizədə Leyla üzünə, 

Gördü zülfü tökülüb, çün şəbi-yelda üzünə. 

Gəldi şurə dedi: Ey şəm’i-şəbistanım, oğul! 

Yetmədin kami-muradə, məhi-tabanım, oğul. 

Həşrədək dildə qalıb çıxmadı bu canım, oğul. 

Gəlməyəydi anan, ey kaş , bu dünya üzünə.8 

Əli Əkbər imam Hüseynin oğludur, Kərbəla vaqeəsində 

şəhid olarkən on səkkiz yaşı var idi. Klassik şairlər növhələrində 

imam Hüseyndən sonra ikinci ən çox Əli Əkbəri vəsf edirlər. 

Onun müsibətindən danışırlar. Abdulla bəy Asi bir 

mərsiyəsində yazır: 

Getdi əmval ilə ənsarım, sınıb balü pərim, 

Neynəva dəştində zülm ilə qırıldı ləşkərim. 

Təşnə qurban oldu on səkkiz yaşında Əkbərim, 

Gör ki, mən bitaqəti-rəftarəm, ey sultani-Qeys.9 

Xurşidbanu Natəvan isə Kərbəla müsibətini belə qələmə 

alır: 

Söylə Hüseynə, ey səba, Kərbübəlayə gəlməsin,  

Gəlsə, düşər bu dəştdə dərdü bəlayə, gəlməsin. 

Söyləginən gətirməsin Kufəyə nazlı Əkbəri, 
Zülm ilə qanına batar türreyi-müşki-ənbəri

10
 

Ey səba, Hüseynə xəbər ver ki, Kərbəlaya gəlməsin, gəlsə 

bu çöldə dərd-bəlayə düşər. De ki, nazlı 

8 Dahilərin göz yaşı. Bakı Elm. 1990. səh,24 ' 
9 Yenə orada,səh. 98. 
10 Yenə orada, s. 26. 
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Əkbəri Kufəyə gətirməsin, yoxsa ənbər qoxulu qara saçları qana 

batar. 

Sabir isə deyir ki, Leyla Əkbərinin üzünə nizədə baxdı, 

gördü ki, şəbi-yelda (ilin ən qaranlıq gecəsi, 22 dekabr) kimi qara 

zülfü üzünə tökülüb. 

Kərbəla çölündə hamını qılıncdan keçirəndən sonra qoşun 

əhli Yezid ibn Müivayənin hüzuruna getmək üçün Şam şəhərinə 

yollanır. Qoşun əhli şəhidlərin başını nizələrə keçirib əllərində 

tuturlar. Əsir qadınları da əli nizəlilərin ardınca aparırlar. Hər 

qadın öz əzizinin başını gözdən qoymur, onun ardınca yüyürür. 

Əli Əkbərin anası Ümmi Leyla da oğlunun başı keçirilmiş nizəni 

izləyir, onun üzün baxmağa cəhd edir. Adətdir ki, analar oğul 

üzünə nişanında, toyunda baxarlar. Amma indi Leyla oğul üzünə 

nizədə baxırdı. Lakin Əli Əkbərin şəbi-yelda kimi qara zülfi onun 

üzünə örtmüşdür. Şair ananın dili ilə Səba küləyinə müraciət edir: 

Ey səba! Bircə əs, ol zülfi-pərişanı dağıt
11

 

Növbəti bənddə artıq külək Leylanın səsini eşidərək, Əli 

Əkbərin saçlarını üzündən kənar edir: 

Çün kənar etdi Səba züifi-şikən pürşikəni, 
Görünüb şahimi xalilə xətu vəlhəsəni. 

12
 

Deyilənə görə, Əli Əkbər Peyğəmbər (ə) çox oxşayırmış. 

Hətta ərəblər ona «şibhi - peyğəmbər»  peyğəmbərin oxşarı/ adını 

vermişlər. Peyğəmbəri görməyənlər, gəlib Əli Əkbərin üzünə 

baxarmışlar və 

11 Dahilərin göz yaşı. Bakı, Elm, 1990, s. 24 

12 Yenə orada 
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belə hesab edərmişlər ki, peyğəmbərin özünü ziyarət ediblər. Şair 

burada «haşimi xal» deyəndə onu nəzərdə tutmuşdur. 

Sonrakı bəndlərdə Sabir Əli Əkbərin gözəlliyini vəsf 

edərkən elə təşbehlər işlədir ki, Qur'ani kərimdən çox mətləbləri 

açıqlayır: 

Qaşlann tağı, oğul, sureyi-Ya.Sin oxuyur. 

Baxsa hər kim üzünə, ayeyi təhsin oxuyur. 

Əhli-Qur'andu bular, cümləsi «Ya.Sin» oxuyur, 

Necə çəkdilə qılınc, məzhəri- «Taha» üzünə?13
 

36-cı surə olan «Yasin» Qur'anın qəlbi hesab olunur. Təhsin 

ayəsi fərqlənən ayələrdəndir. «Ta-Sin» «Ən - Nəml» surəsinin ilk 

hərfləridir. «Ta ha» Qur'anın 20-ci surəsi həm də Məhəmməd 

peyğəmbərin adlarından biridir. Şair burada ananın diliylə deyir 

ki, sənin üzünə baxanlar Peyğəmbərin camalını görürlər, 

«Yasin»i, «Təhsin»i oxuyurlar. Bunların hamısı Qur'an əhlidir, 

bəs necə olur ki, «Ta ha»nın zahir olduğu yerə qılınc çəkirlər? 

Klassik ədəbiyyatda hüsn tərifində Qur'anın surə və 

ayələrindən təşbeh kimi istifadə edilməsi ənənəvi haldır. Buna ən 

çox Nəsiminin və Xətayinin qəzəllərində rast gəlirik. Xətaidə 

oxuyuruq: 

Sureyi-Təhavü Yasinü Təbarək hüsninə, 
Gör nə tƏzim eyləmişdir Həq-təala rəbbəna.14

 

və ya, 
Hüsnün bəyani sureyi-Yasinü Həl’əta, 

 13 Dahilərin göz yaşı. Bakı, Elm, 1990, s. 24 
14 Şah İsmayıl Xətai. Əsərləri. Yazıçı, 1988, s. 37 
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Ey Kə’beyi-mübarəkü vey Mərveyi-Səfa.
1
' 

Nəsimi isə bunu başqa deyimdə verir: 

Sana Tahavü Yasin oldu münzəl, 

Qəmər oldu cəmalindən müşəqqəq.15 16
 

Yusif peyğəmbər öz gözəlliyi ilə dünyaya səs salmış Misir 

padşahı olmuşdur. Qardaşları onu quyuya salandan sonra tacirlər 

çıxarıb kölə kimi satmaq üçün bazara gətirirlər. Yusif o qədər 

gözəl olur ki, tamaşasına yığışırlar. Hamı onu almaq istəyir. Sabir 

aşağıdakı bənddə Əli Əkbərin gözəlliyini Yusiflə müqayisə edir: 

Etdilər çahi-zənəxdanına həsrətlə nəzər, 

Zər xirid olmaq üçün bir-birinə verdi xəbər. 

Tökdülər şam züleyxaları çün əşki-bəsər, 

Baxdılar həsrət ilə Yusifi -Bətha üzünə.17
 

Bətha Səudiyyə Ərəbistanının, Məkkə və Mədinənin 

əvvəlki adlarındandır. Şair burada göstərir ki, o vaxt hamı Misir 

Yusifinə tamaşa etmək üçün yığışmışdı, Yusif üçün Misir 

züleyxaları zər tökürdülər. Eləcə də indi hamı həsrətlə Bətha 

Yusifinin, yəni Əli Əkbərin üzünə həsrətlə baxır və Şamın 

züleyxaları gözlərindən zər kimi parıldayan göz yaşları 

tökürdülər. 

Eyni müqayisəni Racinin mərsiyəsində başqa deyimdə 

görürük: 

15Şah İsmayıl Xətai. Əsərləri. Yazıçı, 1988, s.36 
16 Nəsimi. Əsərləri. Bakı, 1976, s. 413 
17 Dahilərin göz yaşı. Bakı Elm, 1990, səh. 25 
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Gördilə sağ tərəfdə bir mahliqa cavan durub, 

Bəs deyəsən ki, Yusifı-Misrdü bu, əyan durub, 

Xəm qaşi tək salıbdu öz kətfinə bir kəm an, durub, 

Təkyə edibdü naz ilə nizeyi - canşikarinə.18
 

Qur’ani - kərimdə bir çox peyğəmbərin adı xatırlanır. 

Onlardan ən çox üllülƏzim yəni, müqəddəs kitabla gələn 

peyğəmbərlər haqqında daha ətraflı məlumat verilir Klassik 

şairlər bunu əsas götürərək, peyğəmbərlərlə bağlı məşhur 

hadisələrdən, onların səciyyəvi xüsusiyyətlərindən təşbeh kimi 

istifadə edir, əsərlərində gözəl obrazlar yaradır, öz bədii təsvir 

vasitələrini zənginləşdirirdilər. 

Gəh üzün ayineyi - müshəfi-Tövratü Zəbur, 

Atəşi - Turi-təcəlladü cəmalında zühür. 

Misridir Şam bu qibtilərə, ya vadiyi - Tur, 

Ali-Fir’on gəlib baxmağa Musa üzünə
19

. 

Gah üzün Tövrat və Zəburun səhifələrini əks eləyən 

güzgüdür, gah da cəmalında görünən Turun atəşinin 

təzahürüdür. Elə bil ki, Şam şəhəri Misirdir, ya da Tur vadisidir, 

Fir’onun ailəsi, yəni adamları Musanın üzünə baxmağa gəliblər. 

Tövrat Musa peyğəmbərə verilən müqəddəs kitabdır. 

Musa peyğəmbər Allah-təala ilə turi- Sinada danışmışdır. Fir’on 

və onun qövmü Musaya şəkk gətirdiklərinə görə Allah onları 

cəzalandırmışdır. Qibtılər qədim misirlilərə deyilir. Şair burada 

Əli Əkbəri Musa peyğəmbərə, Yezidi allahlıq iddiasında olan 

Firona, qoşun əhlini də Fir’onun ailəsində bənzədir. 

19 Dahilərin göz yaşı. Bakı Elm, 1990, 

səh. 25 
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Arizin səhfeyi-İncili-Xudavəndi-vədud, 

Nizə başında başın həm oxuyur sureyi Hüd. 

Deyəsən nizə ayağında durub qövmi-yəhud, 

Darın üstündə baxırlar hamı İsa üzünə
20

. 

Üzün sevimli Allahın göndərdiyi İncilin səhifəsidir, nizəyə 

taxılmış başın da Hud surəsini oxuyur. Deyəsən, nizə ayağında da 

yəhudi qövmü durub, hamı dara çəkilmiş İsanın üzünə baxır. 

İnci! İsa peyğəmbərə Allah - təala tərəfindən verilmiş 

müqəddəs kitabdır. «Hud» isə Quranan on birinci surəsidir. Şair 

burada Əli Əkbəri İsa peyğəmbərə, Yezidin qoşununu yəhudilərə 

bənzədir. İsanın da başını nizəyə keçirib, nizəni dara sancmışdılar. 

İsa, musa obrazlarına bütün klassiklərin yaradıcılığında rast 

gəlirik. Mir Möhsün Nəvvab bir növhəsində yazır: 

Giryanəm eşq atəşinə, şaiqəm Musa kimi, 

Payi-darə çəksəniz min göz əgər İsa kimi, 

Başımı qət eyləsəz hər dəm əgər Yəhya kimi, 

Nuş candır, bilmənəm xəncər nədir, ə’da nədir. 

Göründüyü kimi bir bənddə üç peyğəmbər haqqında 

məlumat verir. 

Başdakı şuri-şəhadətdü sənin tacın, oğul. 

Arizin Kə’bə,hərəmlər hamı hüccacın, oğul. 

Rəfrəfin nizə.mübarəkdü bu  me’racın oğul, 

20 Dahilərin göz yaşı. Bakı Elm, 1990, səh 
21 Yenə orada, səh.70 
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Qaşların qiblədü «Qövseyni -ov-ədna» üzünə.22
 

Başındakı əqidə, məslək yolunda şəhid olmaq istəyi, 

həvəsi sənin tacındır. Üzün Kə’bədir, hərəmlər hamı onun 

təvafına gəlib. Atın nizədir, qaşların da «qövseyni-ov-ədna»dır. 

Şair burada Əli Əkbərin başındakı şəhidlik həvəsini onun 

üçün tac hesab edir. Üzünü Kə’bəyə bənzədərək demək istəyir ki, 

necə ki, hacılar Kə’bənin dövrəsini dolanırlar, eləcə də hərəmlər 

onun üzünü görmək üçün başına dolanırlar. Məhəmməd 

peyğəmbər yeganə adamdır ki, cismən me’rac etmişdir. Meraca 

Rəfrəf adlı atla getmiş, me’racda Allah təala ilə onun arasında iki 

kaman uzunluğu qədər məsafə qalmışdır. Deyilənə görə, şəhidlər 

də Allah təa- lanın yanında yeri olan adamlardır. Şair buna işarə 

edərək göstərir ki, Əli Əkbər də şəhid oduğu üçün Allahın yanına 

gedir. Lakin onun atı nizədir. Şair bu meracı alqışlayır və onun 

qaşlarını «Qövseyni-ov- ədna» iki kaman uzunluğu hesab edir. 

Əlyazmalar İnstitutunda Salman Mümtazın arxivində 

(fond 24, s/v. 603) Sabirin bir sinəzəni saxlanılır. Xətt mümtazın 

deyil, kimə məxsus olduğunu demək çətindir, bəlkə də, 

avtoqrafdır. 22x35 sm ölçüsü bir vərəqdə yazılmış 78 misralıq 

əsərdə növhə və əfradlar dəfələrlə bir - birini növbələyir. Əsər bu 

cür başlayır: 

Ey cəmaət, eyləməz bu zülmü kafər kafərə, 
Ox oxa peyvənd olub sinəmdə, xəncər  xəncərə.23

 

22
Dahilərin göz yaşı. Bakı Elm, 1990, səh.25 
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Əlyazma nəm çəkmiş olduğundan mürəkkəb ləkələri 

pozuntular əmələ gətirmişdir. Vərəqin hər iki üzü yazılı olduğu 

üçün bir üzün mürəkkəbi o biri üzdə artıq xətlər, nöqtələr əmələ 

gətirmişdir ki, bu da əlyazmanın oxunuşunu hədsiz dərəcədə 

çətinləşdirir. İkinci səhifənin yarısı qara karandaşla yazılmışdır. 

Əsər sənətkarlıq cəhətdən dəyərlidir. Burada, digər 

növhələrdə olduğu kimi, islami dəyərlər açıqlanır, Kərbəla 

vaqeəsinin təsviri verilir. Şair Kərbəlada tökülən nahaq qanın, 

şəhidlərə edilən zülmün, müsibətin rəmzi mənalarını açıqlayır, 

Kərbəla şahının, yəni İmam hüseynin yaralarının saysız-hesabsız 

olduğunu bildirir. Klassik şerdə İmam Hüseynin yaraları 

haqqında çoxlu mübaliğəli beytlər vardır. Kimi onun yüzlərlə, 

kimi minlərlə yara aldığını qeyd edir. Bəzi mənbələrdə isə bu 

yüzü, mini dəqiq rəqəmlə göstərirlər. Əlbəttə bütün bunlar imama 

olan məhəbbətdən irəli gəlir. Sabir isə burada nə yüzdən, nə 

mindən danışır, sadəcə «Ox oxa peyvənd olub sinəmdə, xəncər 

xəncərə» deməklə bu müsibətin şiddətini bildirir. 

Bəzi tədqiqatlarda Sabirin mollaları, zahidləri, dini 

ehkamları tənqid etdiyi dönə-dönə qeyd olunur. Bunları nəzərə 

alıb, Sabiri dinə qarşı mübarizə aparan şair kimi qələmə verirlər. 

Lakin Sabir ömrü boyu dim əqidəsindən dönməmişdir. Sabir 

mollaları, cahil dindarları, şəriət adına yozulan yalançı ehkamları 

tənqid və ifşa etməklə heç də dinə qarşı çıxmırdı. Sabir dini 

fanatizmdən həmişə uzaq olmuşdur. Ona görə də ikiüzlü 

ruhaniləri, mənasız ayinləri daim tənqid atəşinə tutmuşdur. Lakin 

növhələrində, qəzəl və qəsidələlərində vəsf elədiyi müqəddəs 

islam dinini, peyğəmbər və imamlarımızı həmişə sevimli onlara 

ilahi 



21 

 

eşqi tərənnüm etmişdir. Axı Sabir heç uşaqlıqda da sözün əsl 

mənasında uşaq olmamışdır. Uşaqlıqdan onun içində bəşəri hisslər 

yaranmış və bunlar milli dərd, milli qurur, milli iftixarla yaşayan 

mollanəsrəddinçi Sabiri də heç vaxt tərk etməmişdir. 

Bəzi dini şerlərə «Hophopnamə»nin son nəşrlərində də rast 

gəlirik. Nədənsə onların çapına qadağa qoyulmamışdır. Bəlkə də, 

bu hətta dindar Sabirin də sonradan dəyişdiyini, din xadimlərini 

tənqid atəşinə tutduğunu göstərmək, dini ehkamların 

mənasızlığını xalqa sübut etmək üçün edilmişdir. Ya bu şerlərdə o 

qədər də açıq islami təbliğat olmadığı üçün gözdən yayınmışdır. 

Şairin «Görsənir» rədifli növhəsində oxuyuruq: 

Ərseyi-aləmin genə vəzi bəlalı görsənür! 

Yoxsə səbati-aləmin hini -zəvalı görsənür? 

Ayineyi-cəhandə bir surəti-qəm nümalənür, Vəqeyi-Nuhdir 

məgər kim genə ibtidalənür? 

Yoxsə sinini-aləmin günləri intihalənür? 

Ya ki məhi-məhərrəmin tazə hilalı görsənür!!24
 

Dünyanın durumu, hərəkəti yenə bəlalı grsənir, yoxsa 

dünyanın möhkəmliyinin, özülünün sarsılması, məhv olması 

görünür? Cahan güzgüsündə qəmin şəkli görünür, məgər Nuh 

vaqeəsi yenə təzədən başlamaq istəyir. Yoxsa dünya illərinin 

günləri başa çatmaq üzərdir, ya məhərrəm ayı yeni təzələnir? 

Nuhun tufanı dünya tarixində ən dəhşətli səhifədir. Nuhun 

dövründə insanlar o qədər azğınlaşırlar ki, özbaşnalıqlar başlayır. 

Bundan qəzəblənən Allah-təala dünyanı suya qərq edir. Bu 

24
Sabir. Hophopnamə. Bakı, 1914,səh. 279. 
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zaman Allahın əmri ilə Nuh peyğəmbər bir gəmi düzəldir, ona 

iman gətirənlər bu gəmiyə minirlər. Tufan vaxtı gəmi hündür bir 

yerə çıxıb salamat qalır, yerdə qalan bütün canlılar məhv olurlar. 

Məhərrəm ayı hicri-qəməri təqvimində birinci aydır. Ona 

«Məhərrəmül - həram» deyilir. Bu ayda dünyanın ən böyük 

dəhşətlərindən biri olan Kərbəla faciəsi baş vermişdir. Lakin bu 

faciədən əvvəl də məhərrəm ayı ağır ay sayılırmış. Müqəddəs 

mənbələrin məlumatından bilinir ki, Kərbəla müsibətinin baş 

verəcəyini şəhidlər əvvəlcədən bilirmişlər. Sabir həmin faciənin 

baş verməsindən əvvəlki anı təsvir edir. Göstərir ki, dünyanın 

güzgüsündə qəm ləkələri vardır. Elə bil ki, Nuhun tufanı yenidən 

başlanacaq. Yoxsa artıq dünyanın sonudur ki, vəziyyət bu qədər 

bəlalı görünür. Axırda bu nəticəyə gəlir ki, bəlkə də görünən 

mahi-məhərrəmin təzə hilalıdır, yəni Kərbəla vaqeəsi kimi böyük 

bir bəla gözlənilir. Sonrakı bəndlərdə isə artıq şairin üfüqə, açılan 

qəmli sabaha müraciətini eşidirik: 

Ey üfüq! olmə müncəli ərseyi-faciat içün, 
Etmə əyan hilalini matəmi-kainat içün, 

Tiği-cəfayə kəsmə bu təşnələri Fərat içün,  

Nəhri-Fəratə bax, necə mai-zülali görsənür 

Ey üfüq faciənin baş verməsi üçün aşkar olma, parlama, 

kainatın matəmi üçün təzə, bir neçə gecəlik ayını göstərmə, bu 

susuzları Fərat üçün cəfa qılıncı ilə kəsmə, bax bir Fərat çayına, 

gör bir saf, duru suyu necə görünür. 
«Təhəssür» şerində şairin Qafqaz    müsəlmanlan 
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arasında salınan nifaqdan, müsəlmanlara edilən zülmdən, dinin, 

imanın itməsindən şikayət etdiyini görürük: 

İstənilür ittifaq 

Göstərilür infiraq 

Olseydi səfa zümreyi-ürfan arasındə, 

Qalseydi vəfadan əsər əyan arasındə, 

Durseydi sədaqət bəgilə xan arasındə, 

Qalmazdı kədər zərrəcə insan arasındə.26
 

Allahı dərk edənlər arasında saflıq, doğruluq olsaydı, 

zadəganlar arasında vəfadan əsər-əlamət qalsaydı, bəy ilə xan 

arasında dostluq, sədaqət olsaydı, insanlar arasında zərrəcə kədər 

qalmazdı. Şair burada göstərir ki, artıq insan təbəqələləri arasında 

əvvəlki əlaqələr qırılmışdır. İrfan əhlinin saflığı yox, zadəgan, 

bəy-xan təbəqəsinin vəfası, sədaqəti yox. Əgər millətin yuxarı 

təbəqələri, savadlıları, az-çox dünyadan xəbərdar olanları bu 

kökdədirsə, onda kütlədən nə gözləmək olar. Odur ki, insanlar 

arasında gün-gündən qəm-kədər, səfalət, anlaşılmazlıq artır. 

Dai bə üxuvvət olur ikən bizə Qur’an, 

Əmr eylərkən birligə peyğəmbəri-zişan, 

Tapmazsan iki müttəfiqürrə'y müsəlman 

Qafqazdə olan bir neçə milyan arasındə.27
 

Quran bizim qardaşlığımıza, sədaqətə bais olurkən, şanlı 

möhtərəm peyğəmbərimiz bizi birliyə çagınrkən, qafqazda olan bir 

neçə milyon müsəlman 

26
Sabir. Hophopnamə. Bakı, 1914,səh.277.  

27
Yenə orada. 
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arasında iki eyni rə'yli adam tapmazsan. Şair bütün neqativ halları 

millət arasında salınan təfriqədə, Qur'andan, peyğəmbərdən 

xəbərdar olan fazil adamların susmasında görür və onların islamın 

təfriqədə xar olmasına göz yummalarına təəcüb edir. 

Bir ildir olur zülmlə tarac müsəlman, 
Ətraf bələdlərdə qalır ac müsəlman, 

Aya, nə rəvadır ola möhtac müsəlman  

Gün rizqinə bir böylə müsəlman arasındə.
28

 

-deyərək, peyğəmbərin /ə/ «Bütün müsəlmanlar qar- daşdır» 

şüarının unudulmasına işarə edir. Dinin, imanın itirilməsinin 

axırda qeyrətsizliyə aparıb çıxardığını göstərərk, hətta qeyrətin 

insanlara lənət oxuduğunu qeyd edir: 

Ey vah ki, qeyrət oxuyur bizlərə lənət, 
Milliyyətə xidmət edən insan arasındə

29
 

Bu şerdə şair islam yolunda şəhid olanları nümunə 

göstərərək deyir ki, İslam o deyildimi ki, Zəhranın cigərparəsi 

onun yolunda başından keçdi? İndi biz islamımızı beləmi 

qoruyuruq, qüvvətləndiririk? Bizim millətə bu işlər aid deyili, 

miilətin qeyrəti bizə vacib deyilmi? 

Burada Sabir təkcə islamı, müsəlmançılığı təbliğ eləmir. 

Tarixi yol keçmiş böyük bir millətin cahil, nadan adamlardan asılı 

vəziyyətə düşməsinə,insanlar arasındakı təfriqəyə, hər kəsin ancaq 

özünü düşünməsinə, ac, yoxsul qardaşına kömək əli 

28
Sabir. Hophopnamə. Bakı, 1914,səh.278 

29
 Yenə orada səh. 279 
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uzatmamasına təəsüflənir, milləti qeyrətə çağırır. 

Eyni harayı biz Sabirin «İltihabi-təəsüratımdan genə bir 

şö'leyi - cəhansuzum» adlı şerində də görürük: 

Nəş’eyi - sidqü səfadən əhli-dil olməqdə məst,  

Sağəri-ixlas olur səngi - məlamətdən şikəst. 

Etmədən təhqiqi-mətləb xəlq olub zahirpərəst.  

Cahili-nadan büləndü aqilü huşyar pəst, 

Tiri-sui-zənnə salehlər nişan olməqdədir!30  

Gül könüllər qönçələr tək bağrı qan olməqdədir. 

Zövq əhlinin saflıq, doğruluq, həqiqət nəş'əsindən məst 

olduğunu, məhəbbət, səmimiyyət piyaləsinin danlaq, məzəmmət 

daşıyla sındırılıb şikəst edildiyini, xalqın zahirpərəst olduğunu, 

heç bir mətləbi yoxlayıb aşkara çıxarmadığını, cahil və nadanların 

yüksəldiyini, aqil və ayıq adamların alçaldığını xalqa çatdırmaq 

istəyən Sabirin qəlbinin dərinliklərindən gəlir bu haray. Saleh 

adamların bədgümanlıq oxuna hədəf olduğunu, zəmanənin 

namərd, camaatın savadsız, işlərin müşkül, elmin xar olduğunu 

görən və millətin bu gününü,' sabahını düşünən, bu dərdin içində 

yaşayan və bu dərdi içində daşıyan Sabirin harayıdır bu! 

Dəsti-qəlb-işkən cəsurü payi-himmət kəmqərar, 

Kar batil, hökm fərma, çeşmi-həqbin pürxumar. 

Bəxt tirə, yar sadə, çərx gəc, el hiyləgər, 

Əsr namərd, əhl bieim, əmr müşkül, elm xar! 

Sabir şerində gördüyümüz zəmanədən şikayət klassik şerin 

bütün nümayəndələrinin əsas yaradıcılıq motıvlərindəndir. Ən çox 

Füzuli, Seyid Əzim şerinin 

30Sabir. Hophopnamə. Bakı, 1914,səh.279 
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aydın təsiri duyulan Sabir misralarında belə onun öz səsi eşidilir. 

Mövzu, ədəbi təsvir və ifadə üsulları eyni olsa belə, sinə 

göynərtisi, ürək yanğısı sabiranədir. 

Qəzəllər 

Sabir lirikasında onun qəzəllərinin mühüm yeri vardır. 

Şarinin əlimizdə olan qəzəlləri çox cüzi bir hissədir. Adamın 

inanmağı gəlmir ki, Sabir qırx üç yaşa qədər beş-on qəzəllə 

kifayətlənə. Bəlkə də döngə- dalanlı dünyanın hansı bir 

bucağındasa Sabirin qəzəl dəftərləri gizlənib, haçansa aşkara 

çıxacaq. Bəlkə də qəzəli gülə, bülbülə, məşuqəyə həsr olunmuş, 

şamdan, pərvanədən bəhs edən, «qalıb halına düşmüş ifadə»lərdən 

ibarət şer hesab edən tədqiqatçılar vaxtında maraqlansaydılar, 

hafizələrdə qalan Sabir qəzəllərini əldə edə bilərdilər. 

Mollanəsrəddinçi Sabirin realist, satirik şeri o qədər 

güclüdür ki, öz dövrünün dərdlərini, problemlərini o qədər canlı 

əks elətdirmişdir ki, onun yanında Sabir lirikasının nəhəngliyi 

bilinmir. Tədqiqatçıiar qəzəldə Sabiri köhnə şerin davamçısı 

sayırlar. 

Köhnə şer... biz əruz vəznli şeri belə adlandırırıq. Hecanı 

tamamlayıb, sərbəst şerin cığırlarına can atırıq. Bununla da dünya 

şeri arenasına çıxmaq istəyirik. İndi görək bizi, yəni Azərbaycanı, 

azərbaycan ədəbiyyatını dünyaya tanıdan bizim heca vəznli 

şerimizdir, yoxsa əruz vəznli şerimiz? 
Sabir satirası da əruzda yazıldığı üçün bizə daha 
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çox xoş gəlir. Sabir boş yerə satira yaradıcılığına Füzulinin 

qəzəlini parodiya etməklə başlanmışdır. Satira nə qədər çox xoşa 

gəlsə də, sevilsə də müəyyən dövr üçün gərəklidir. İnsanların 

əzəli-əbədi hiss və duyğularını özündə daşıyan lirika isə 

minillərdir ki. yaşayır. Bu gün bizi dünya miqyasında tanıdan 

satiramız yox, lirikamızdır. 

Əgər biz yeni şerə dünya arenasına çıxmaq üçün can 

atırıqsa, elə «köhnə» adlandırdığımız əruz vəznli ədəbiyyatla 

istədiyimizə daha tez çata bilərik. Yox əgər sadəcə olaraq, 

klassiklərimizin keçdiyi çətin yolu keçə bilmədiyimiz üçün əruz 

vəznini arxivə atırıqsa, gəlin özümüzü qınayaq... 

Mır Cəlal «Sabir şeri haqqında» məqaləsində yazır: 

«Sabirin qəzəlləri həm məzmun, həm də şəkli etibarilə keçmiş 

qəzəl ədəbiyyatından ayrılmır. Burada bir yenilik, orjinallıq 

axtarmaq çətindir
31

» 

Tofiq Hacıyev «Sabir. Qaynaqlar və sələflər» kitabında «... 

sanki Füzulinin bədii obrazları canlı insanlar, Sabirin obrazları isə 

onun kölgələridir»
32

, - yazır və tədqiqatında göstərir ki, Sabirdə 

olan obrazlar üç əsr əvvəl Füzuli tərəfindən yaradılmışdır. Əgər 

Şərq şerinin tarixini izləsək, görərik ki, Füzulidə olan obrazlar 

ondan əvvəl Hafiz, Sədi tərəfindən işlədilibdir. Bir qədər əvvələ 

müraciət etsək görərik ki, Hafizdə, Sədidə olan obrazlar da nə 

vaxtsa ərəb şairləri tərəfindən işlədilib. Ona görə də məhz qəzəl 

ədəbiyyatına məxsus obrazların, ifadə vasitələrinin eyniliyi şair 

üçün heç də mənfilik deyildir. O ki, qaldı Sabirin qəzəllərinə, 

onlarda Füzulidən çox Seyid Əzim təsiri görünür. 

31 
Sabir. Xatirələr məcmuəsi. Bakı, 1962, səh. 95. 

   
32 

Tofıq Hacıyev. Sabir. Qaynaqlar, sələflər. Bakı, 1980, səh. 22 
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Sabirin ən çox müraciət edilən, bu gün də xanəndələrin 

repertuarında xüsusi yer tutan qəzəlində. 

Xosrovi-hüsnin, əzizim! Sən imişsən taci; 

Xublər cümlə sənin dərgəhinin möhtaci. 

Qabi - qövseyn qaşın, leylətül - əsra zülfün, 

Tapmısan mərtəbeyi - hüsndə sən meraci. 

Tökülüb zülfi - siyəh arizi - alın üzərə; 

Kə’bəyə çöl ərəbi mane olur hüccaci, 

Zairi - kuyinəm, ey məh! Qoy öpüm xalindən; 

Həcəri öpməyənə xəlq deməzlər haci. 

Gəc nigah ilə dələr bağrımızı mujganın; 

Bu ox atmaği kim ögrətdi sənə qiyğaci. 

Gecə-gündüz səri -kuyində sızıldar Sabir, 

Neyləsün, qovma qapındən, kəsilüb illaci.
33

 

Sabirin sənətkarlığını görürük. Qəzəldə bir dənə də olsun boş beyt 

yoxdur. Düzdür biz şeri təhlil edəndə, şairin sənətkarlığını 

obrazların, ifadə vasitələrinin yeniliyi ilə qiymətləndiririk. Bizə 

elə gəlir ki, qəzəlin tədqiqində başqa şerlərdən fərqli olaraq, ən 

birinci mənaya, özü də zahiri mənaya yox, mahiyyətdə duran 

mənaya, yəni fəlsəfi deyimə fikir vermək lazımdır. Qəzəl 

yaradıcılığında (eləcə də başqa şer) şairlər özünəməxsus 

mərtəbələrdə dururlar. Şair var ki, qəzəlləri içərisində fəlsəfi 

məna tutumu olmayan beytə rast gəlməzsən. Bu dahi 

sənətkarlıqdır. Biz anadilli şerimizdə təkcə Füzulini həmin 

mərtəbədə görürük. Şair var ki, yaradıcılığında tam fəlsəfi 

qəzəllərilə yanaşı, sadəcə zahiri mənaya malik beytləri olan 

şerləri də olur. Bu da nəhəng sənətkarlıqdır. Bu mərtəbədə 

Nəsimini görürük. Şair var ki, şerlərində bə'zi beytləri 

33
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tam fəlsəfi mə'naya malik olur, qalanlarında isə ancaq zahiri 

mə’na görünür. Bu da böyük sənətkarlıqdır. Bu mərtəbədə 

klassiklərimizin çoxu dayanır. Bir də var orta şair, adi şair və sair. 

Bə'zən elmi tədqiqatlarda mərtəbələri qarışdırırlar. Hər 

kimə oldu dahi, nəhəng sözlərini yapışdırırlar. Adamın lap 

gülməyi gəlir. Düzdür hər bir tədqiqatçı üçün tədqiq elədiyi şair və 

ya nasir əzizdir, doğmadır. Amma hər adamı öz adı ilə çağırmaq 

daha yaxşıdır, indi biz durub Sabiri dahi adlandırsaq, bizə elə gəlir 

ki, şairin ruhu bizdən inciyər. Bir də axı, Sabirə dahi desək, onda 

bəs Füzuliyə nə deyək?... 

Mollanəsrəddinçi Sabiri çox haqlı olaraq tədqiqatçılar 

nəhəng adlandırırlar. Bizə elə gəlir ki, Sabir satira yazmasaydı, öz 

sənətkarlığını «köhnə» şerdə tətbiq eləsəydi yenə də nəhəng 

mərtəbəsində yer tutacaqdı. Ola bilər ki, bizim birinci Sabirə 

nəhəng deməyimizlə çox adam razılaşmasın, hər halda biz öz 

fikrimizdə qalırıq. Və bizə elə gəlir ki, yuxarıda verdiyimiz qəzəl 

də bunu sübut eləyər. 

Birinci beytdə şair aşiqin dili ilə desək vəsf edərək deyir ki, 

gözəllik padşahının tacı sənsən, bütün gözəlliklər, yaxşılıqlar 

sənin dərgahına möhtacdır. Mötəbər hədislərdən və İslam 

şəriətindən xəbərdar olan bə'zi ziyalıların fikrincə bu qəzəl 

Məhəmməd peyğəmbərə həsr olunmuşdur. 
indi görək Seyid Əzim paralelində nə dayanır: 

Ey qoyan başına izzətlə «liəmrik»dən tac,
34

 
Şahsən, feyzinə məcmueyi aləm möhtac. 

-deyən şair onu feyzinə bütün aləmin möhtac olduğu 

34
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şah hesab edir, Qur’anda işlənən «liəmrik»i onun tacı sayır. Sabir 

isə onu şah rütbəsindən qaldırıb tacla müqayisə edir. Göründüyü 

kimi obyekt, eyni,məzmun oxşar olsa da, orada Sabir deyimi var. 

İkinci beytdə Sabir qaşı qabi-qövseynlə, saçı, leylətüləsra 

ilə müqayisə edir. Bu bənzətmələr əksər klassik şairlərin 

əsərlərində rast gəlinir. Məsələn, Nəsimidə oxuyuruq: 

Qaşlarındır qabi-qövseynü saçın leyli-təvil,  Rəsmdir 

vəş-şəms üzrə şol mübarək zülfı-cim 

və ya 

İrdim qaşın meracına kim qabi-qövseyn oldurur, 
Vüslət şəbindən görməni, sər ta qədəm nur olmuşam

ÖG
 

Göründüyü kimi Nəsimi də Sabir kimi eyni təşbehi işlədir. 

Nəbatidə isə elə zahiri mə'nada peyğəmbərin Rəf-Rəfi minib 

merac etməsi və qabi-qövseynə yetməsi verilir: 

Ey minən Rəf-Rəfi, cövlan eləyən göylərdə,  

Qabi-qövseynə yetən leyliyi- əsra, əsra.
J
 

İndi qayıdaq Seyid Əzimə: 

Qabi-qövseyn o kəman qaşlarının ovsafi, 

Ey xədəngi- səfi müjganına canlar amac. 

Görünən çərxdə hər ay deyildir məhi-nov, 
35 36 37
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Əsəri - nəli - Büraqundu zəmani-merac.38 

Kiprik cərgəsinin oxlarına canların nişan olduğu, kaman 

qaşlarının vəsfi üçün ancaq «qabi-qövseyn» təşbeh götürülə bilər. 

Sabir isə bunu bir qədər də ifadəli deyil, qaş işlənən yerdə zülfü də 

verir. Qaşı peyğəmbərlə Allah arasındakı iki kaman məsafəsilə, 

saçı isə merac gecəsi ilə müqayisə edərək, peyğəmbərin gözəllik 

mərtəbəsində merac etdiyini söyləyir. Amma o biri beytdə Seyid 

Əzim də özünəməxsus ustalıqla təzə çıxan ayı merac vaxtı 

peyğəmbərin atı Büraqın nalının izi kimi verir. 

Ümumiyyətlə, Seyid Əzimdə dərin mə'nalı beytlər çoxdur. 

Hətta Füzuliyə nisbətən Seyyiddə söz içində söz, mə'na içində 

mə'na, açılması müşkül olan bağlamalar daha çoxdur. Sadəcə 

Əeyid Əzim öz tədqiqatçısını gözləyən şairlərdəndir. Bir də ki, 

əvvəldə Füzulinin olması Seyyidi kölgədə qoyur. Amma Füzulidə 

təkcə mahiyyətdəki mə'na deyil, qəzəllərin zahiri də adamı tutub 

saxlayır. 

Hətta mə'nasını başa düşməyənlər belə Füzuli qəzəlini 

dinləyəndə zövq alırlar. Seyyidin qəzəlləri isə çox vaxt adamı 

itələyir, zahiri şirinliyi azdır. Həm də Seyyiddə əksər qafiyə və 

rədiflərin eynilə Füzulidən götürülməsi yəni iqtibaslar, onu bir 

qədər kiçildir. Ancaq bizə elə gəlir ki, burada nəsə bizə bəlli 

olmayan bir sirr vardır. Hər halda Seyid Əzim böyük şairdir, 

istəsəydi qəzəlləri başqa rədif və qafiyələrlə yaza bilərdi. Çünki 

qəzəllərindəki mə'na dərinliyi bizə belə düşünməyə imkan verir. 

Sabirin də bə'zi beytləri ona görə daha çox sevilir ki, 

38
 S Ə.Şirvani, seçilmiş əsərləri, 1 c, Bakı, 1950.səh78. 
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onlarda Sabir şirinliyi var. Bə'zən isə Sabir doğrudan da ustadını 

geridə qoyur. Yəqin ki, sağlığında Seyid Əzim 

Ey məh, bilirəm, fitneyi - dövran olacaqsan, 
Ey qaşı hilalım, məhi-taban olacaqsan/

9
 

-deyəndə də bunu bilirdi. Doğrudan da müəlliminin dediyi hilal 

sonradan məhi-taban olur. 

Seyid Əzim: 

Ləşkəri-zəngü həbəş tutdular ətrafi-rüxün, 
Dəxi müşküldə bu gün Kə'bəyə getsin hüccac 

39 40
 

beytində üzə tökülən saçları qara zənci qoşunu ilə müqayisə 

edərək, deyir ki, qara saçların üzünü tutub, onu ziyarət etmək 

istəyənlər görə bilmirlər, elə bil ki, qara zənci qoşunu Kə'bənin 

yolunu kəsib, hacıların ora getməsini çətinləşdirmişdir. Sabir isə 

bu paraleldə dayanan beytində «ləşkəri-zəngü həbəş»i sadəcə «çöl 

ərəbi» ifadəsi ilə əvəz etmişdir. Burada mə'na tutumu azalmamış, 

eyni zamanda oxucu üçün daha anlaşıqlı olmuşdur. 

Sabirin əsərlərində zahid obrazı çox təkrarlanır, lakin hər dəfə 

də zahidin yeni mənfilikləri sadalanır. «Zahid» Sabirin 

satiralarının tənqid hədəflərindən biridir. Lakin onun qəzəllərində 

də onun tənqidini görürük. Qəzəllərdəki zahid satiralardakı 

zahiddən bir qədər fərqlidir. Bu zahidə Sabirdən əvvəlki şairlərin 

əsərlərində də rast gəlirik. Bütün klassiklər ətalət 

39
 Bax: Ə.Cəfərzadə, «Məş’ələ dönmüş ömr. Sabir», 

Bakı, 1989.səh.11. 

40
 Ə. Şirvani. Seçilmiş əsərləri I. c. Bakı, 1950, s. 78 
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taxtında oturub, axirət, cənnət fikri ilə yaşayan zahidləri tənqid 

etmiş, onları ariflərə, aşiqlərə qarşı qoymuşlar. Zahidü məscid 

təmənnasın çox etmə, ey könül, Zahidi bir cüğd bil, həm məscidi 

viranə tut.
41

 
qəzəli Füzulinin 

Ey əsiri- dami-ğəm, bir guşeyi-meyxanə tut, 
Tutma zühhadın müxalif pəndini, peymanə tut.

42
 

qəzəlinə nəzirədir. Hər ikisi meyxanə küncündə olmağı, 

məsciddən üstün tutur. Füzuli zahidin boş-boş nəsihətlərindən, 

Seyid Əzim isə zahidin təsbehindən peymanəni qiymətli hesab 

edir. Seyyid məscidi viranə, zahidi isə qarğa hesab edir. Nəbatidə 

də həmin ikrah hissini duyuruq: 

Məscidləri ver zahidə, qoy xanəqahı abidə, 
Gəl sən, Nəbati, məskən et meyxanəni, meyxanəni.

43
 

Əslinə baxanda həqiqi zahid və ya abid heç də pis adamlar 

deyildir. Onlar dini, imanı olan, daim Alliha ibadətlə ömür sürən 

şəxslərdir. Lakin zaman keçdikdə islam aləmində müxtəlif 

parçalanmalar baş vermiş, bir çox təriqətlər yaranmışdır. Bununla 

əlaqədar olaraq şəriət qanunlarında da müxtəlif dəyişikliklər 

olmuşdur. Get-gedə dinin əsaslan sarsılmış, ruhanilərin də dini, 

imanı zəifləmişdi. Daha nə zahidlər, nə abidlər əvvəlkilər kimi 

deyildilər. Bəlkə elə ona görə də onlar klassik şe'rdə mənfi 

obrazlar kimi əks olunmuşdur. Çünki, klassik şairlərin 

əsərlərindən görünür ki, onların 
S.

 

41
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42
M. Füzuli. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1958, s. 40 *'  
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heç biri dinsiz, allahsız olmamışdır. Belə olan halda onlar 

dindarları niyə mənfi obraz kimi götürməliydilər? Gördüyümüz 

kimi hamı zahidə görə Allahın evi olan məsciddən ikrah edir, onu 

viranə adlandırır. 

Sabir isə 

Qoyma gələ, saqiya, zahidi meyxanayə, 

Dönməyə meyxanəmiz məscidi- viranəyə.
44

 

-deyərək, zahidin meyxanəyə gəlməsindən, onu məscid kimi 

viranəyə döndərməsindən ehtiyat edir. Əslinə baxanda zahid heç 

vaxt meyxanəyə gələ bilməz. Meyxanə ariflərin, aşiqlərin yeridir. 

Necə ki, ariflər məscidi viranə hesab edir, eləcə də zahid üçün 

meyxanə çox pis yerdir. Amma Sabirin dövrü elə dövr idi ki, 

fələyin çərxi tərsinə dövran edirdi. Belə bir dövrdə nə desən baş 

verə bilərdi. Ona görə də Sabir özündən əvvəlki şairlər kimi 

məscidlə meyxanəni, zahidlərlə arifləri fərqləndirməklə 

kifayətlənmir, bir qədər də irəli gedərək, gələ biləcək bəlanın 

qarşısını almağa çağırır: 

Biz bunun Sabirin «Tapılmaz» rədifli qəzəlində də görürük. 

Seyid Əzim 

Şeş cəhətdə tasi- bəxtim atmadı bir pəncü şeş, Çarsədən qəm 

mənə üz verdi şamü bamdad.
45

 

-deyəndə, Sabir 

Bu xaneyi şeşdərdə iki kə'b atılmaz, 
Bu təxteyi-heyrətdə şeşü pənc tapulmaz.

46
 

44
 Sabir. Hophopnamə. Bakı, 1914, s.286 
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deyir. Seyid Əzim altı cəhətdə (dörd tərəf, yer, gö bəxtinin bir 

şeş-beşə həsrət qaldığını, dörd yandc səhər-axşam ona dərd-bəla 

üz verdiyini yazır. Sat isə bütün dünyanın nərd taxtası ilə 

müqayisə edərə burada hətta iki zərin atılmadığını, bu heyrət 

taxtasınö (yəni dünyada) şeş-beşin tapılmadığını söyləyir. Şeı 

beşnərd oyununda ən çox arzulanan, lazımlı ged olduğu üçün 

burada insan istəyi onunla müqayis olunur. Biz burada Sabirin 

dünyadan, zəmanəsində şikayətini görürük. 

«Olmasın» rədifli qəzəlində 

Qoyma əğyar eyləsün kuyində cəvlan, ey pəri,  

Əhriməniər maliki-mülki-Süleyman olmasun.47
 

-deyən Sabirin Seyid Əzim paralelində 

Kur olaydı gözüm ey kaş, bu bağ içrə bu gün, 

Görməyəydim o pəri çöhrani Əhrimən ilə
48 

yaxşının, gözəlin 

şər qüvvələrlə bir yerdə olduğunı görməkdənsə, gözün kor olması 

arzulanır. Sabir isə şər qüvvələrin bu dünyaya sahib olacağından 

qorxur Ümumiyyətlə, Sabirin Seyid Əzimlə paralel beytlərində 

obyekt, bənzətmə, məzmun uyğunluğu olsa da, Sabirdə yeni ifadə 

tərzi görünür. Yarının onu öldürəcəyini eşidən Seyid Əzim 

qəhramanı «tanrı şahiddi ki, bu xeyr işə həsrət çəkirəm», - 

deyəndə, Sabirin qəhramanı «Allah-Allah, bir səbəb qıl kim, 

peşiman olmasın », deyir. 

47
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«Qələt» rədifli qəzəlində Seyid Əzim Hər mərəzdə var 

təbibin şöhrəti, amma əgər Dərdi-eşqi qabili-dərman güman 

eylər, qələt.
49

 

-deyərək, eşq dərdinin dərmanla sağala biləcəyini güman etməyi 

həkim üçün qələt sayır. Sabir isə 

Mübtəlayi-dərdi- eşqəm, əl götür məndən,təbib, 
Eylə bir tədbir kim, bu dərdə dərman olmasun.

50
 

-deyə, nəinki eşq dədinin dərmansız olduğunu bildirir, hətta 

yalvarır ki, elə bir tədbir tək ki, heç bundan sonra da dərdimə əlac 

olmasın. Burada Sabir Füzuli ilə birləşir: 

Gəl mənim tədbiri - bihudəmdə sən bir səy qıl, 
Kim olam bu dərdə artıqraq giriftar, ey həkim!

51
 

Bu mövzu demək olar ki, bütün klassiklər tərəfindən 

işlənmişdir. Onu hərə bir cürə işlətmişdir. Məsələn, Xətayi, deyir 

ki, dərdimi həkimdən soruşdum, dedi ki, eşq dərdidirsə, sənə 

sağalmaq yoxdur: 

Çareyi - behbudimi sordum müalicdən, dedi: 
-Dərd dərdi -eşq isə, mümkün degil səhhət sana.

52
 

Kişvəri isə yazır ki, eşqin həkimi məni görən kimi dedi ki, 

bunun ölməkdən başqa əlacı yoxdur: 

*
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Məni görgəc təbibi-eşq dedi: 
Munun ölməkdən özgə yox dəvası.

53
 

Bu misalların sayını artırmaq da olar...Lakin Sabirdə Seyid 

Əzimlə tam eyni olan beytlər də vardır. Seyid Əzim deyir: 

Bu qədr fərq var kim, suzi-nari-məhəbbətdə, 
O əfğanlar ki, bülbüldən gəlir, pərvanədən gəlməz.

54
 

Məhəbbət odunun atəşində, yanğısında bülbüllə pərvanə 

arasında bu qədər fərq var ki, bülbüldə olan əfğanlar pərvanədə 

yoxdur. 

Sabir isə bülbülə müraciət edir: 

Suzi-binaleyi-pərvanəni gör, ey bülbül, 
Səhni-gülzardə ancaq sənin əfğanın var.

55
 

Ey bülbül, naləsiz pərvanənin atəşini, yanğısını gör, 

gülüstan içində təkcə sənin əfğanın eşidilir. 

Göründüyü kimi hər iki şair bülbülün daim fəğan etdiyini, 

öz eşqini, dərdini aləmə çar çəkdiyini tənqid edir, içində yanan, 

qovrulan, dərdini kimsəyə bildirməyən, səssiz şəm'ə çırpılıb 

yanmağı ilə əsl aşiqliyini sübüt edən pərvanəni tərif edir. Hər iki 

şairin müsbət və mənfi qəhramanları eynidir. 

Və ya Seyid Əzim 

Məscidü minbər nə lazım maili-ruxsarına, 

53 
Kişvəri. Əsərləri. Bakı, Yazıçı, 1984, s. 111  

54
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55
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Qaşların vəqti-ibadət aşiqə mehrabdır.
56 

 
Deyirsə, Sabir 

Möhrabə sücud etmirəm, ey qibleyi-məqsud, 

Qaşın görənə səcdeyi ~ mehrab gərəkməz.
57 

deyir. Hər iki şair 

yarın qaşlarını məscidin mehrabı ilə müqayisə edir. Və bu 

müqayisədə yarın qaşları mehrabdan üstün tutulur. İbadət vaxtı 

yarın qaşları olan yerdə mehraba səcdə eləməyə ehtiyac qalmır, 

qaşlar mehrabı əvəz edir. Göründüyü kimi vəsf olunan obyekt də, 

bənzətmə də, ifadə tərzi də eynidir. 

Bu cür beytlərə demək olar ki, əksər şairlərin qəzəllərində rast 

gəlinir. Qazi Bürhanəddində oxuyuruq: 

Gözlərin əsrük ikən cana imamət edər, 

Mehrab qıla dilər cüftə qaşunı ta qeyn.
58 59

 

Racinin beyti Sabirlə daha çox səsləşir: 

Zahid tapa gər taği-qaşun səcdəsin, ey şux, 

Mehrabi- ibadətlərə səccadə götürməz. 

Ey gözəl, əgər zahid sənin qaşının tağına səcdə eləməyin 

yolunu tapsa, daha ibadət üçün mehrablara səcdə eləməz. 

Klassik şe'rdə təkcə qaşların deyil, üzün, üzdə olan üzvlərin, 

xəttü xalın Qur’anın surə və ayələri ilə 

56
 S. Ə. Şirvani. Seçilmiş əsərləri, I c., Bakı, 1950, s. 185 
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müqayisəsi ənənəvi haldır. Ən çox «həmd» surəsinin, «Ya-sin»in, 

Qaf surəsinin «Ta-ha» surəsinin və b. adına rast gəlinir. 
Racinin aşağıdakı beytində «İxlas» surəsinin qaşla, gözlə 

oxunması verilir: 
Mərhəba qaşu

 Əözündən genə cəlləlxaliq, «Qülhüvəllahü əhəd» 

surəsi təfsir olunur
0 

«İxlas»surəsi Qur’ani - kərimin 112 -ci 

surəsidir. Cəmi dörd ayədən ibarətdir. Surənin təfsiri belədir: Ürəyi 

rəhmli olanların rəhmanı olan Allah tək və daimidir. Allah 

laməkandır, heç bir şeyə ehtiyacı olmayandır və bütün yaranmışlar 

ona möhtacdır. Allahın nə valideyni olub, nə də övladı vardır. 

Vahid olan Allah gözəgörünməz və toxunulmazdır. 

Xətayinin bir qəzəlində oxuyuruq: 

Surətin əlhəmdürür, vəsfi-cəmalın Vəzzüha, 
Çun sifatın sureyi-Qur’anda qaf olmuşdurur.

61
 

Göründüyü kimi, şair burada Quranın üç ən şərəfli surəsinin 

adını çəkir. Əlbəttə belə bənzətmələr adi adamların vəsfində 

verilmir. Quranın ayə və surələri peyğəmbər (ə) və onun 

övladlarına aid ola bilər Eyni ifadə vasitəsini Nəsimidə də görürük: 

Həq-təalanın kəlami surətin təfsiridür, 
Ey üzün «inna - fətəhna» həqdən açıldı bu bab.

62
 

və ya 

60 
Raci Əsərləri. Bakı, 1992, s. 38 Xətayi. 

61
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62
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Üzü müshəf, xətti bismillah, xalı nöqtədür, 
Sözü rəhmanirrəhim, məcmui-Qur'an göstərir

Sənin surətinin təfsirini vermək üçün Allah təalanın kəlamına, 
yəni Qur'anın ayələrinə müraciət etmək lazımdır. Bu həqdən 
açılmışdır, adi insan sənin surətinin təfsirini vermək qüdrətinə 
malik deyildir. İkinci beytdə isə şair deyir ki, üzün kitabdır, elə bir 
kitab ki, ondakı xətlər bismillah, xal nöqtə, söz də rəhmanir 
rəhimdir. Bunların məcmusu da Qur'an deməkdir. Burada Nəsimi 
sənətkarlığını görürük. Birbaşa demir ki, üzün Qur'andır, üzdə 
olanları təsvir edir və gostənr ki, onların məcmusu Qur’andır. 
Çünki, «bismillahir- rəhmanir-rəhim ayəsi Qur’ani kərimdə bütün 
surələrin əvvəlində işlənir. Tövbə surəsinin əvvəlində yoxdur, 
deyilənə görə o özündən əvvəlki surənin ardıdır... 

Qazi Bürhanəddin isə aşağıdakı beytində yara bağlılığı onun 
günəş üzünün sureyi-rəhman olması itə əlaqələndirir: 

Bəküm vən - nazi'ati- zülf çün qılur bizi bəstə  Nidəlüm, şəms 
yüzini, əgər surəyi - rəhmandur. 

Əmani isə deyir ki, sənin üzündəki cizgiləri münəccim görən 
kimi, heyrətindən Günəşlə ayın çıxmasını unutdu: 

Xəttinin, cədvəlini yüzdə münəccim göricək,  Qaldı heyran, 
unutub səhfeyi - şəmsü qəmərin. * 64 65 

63 Nəsimi. Əsərləri. Bakı, 1976,s. 456 
64 Qazi Bürhanəddin. Divan, Bakı, 
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Sabirin əlimizdə olan qəzəllərində belə təsvirlər? rast 

gəlmirik, lakin bir qədər irəlidə onun mərsiyələrinin təhlilində 

üzün Qur'anın ayə və surələri ilə müqayisəde tərifin qeyd 

eləmişdik. 

Sabirin qəzəllərində müsbət cəhətlərdən biri de odur ki, 

mövzu vəznin bəhrinə uyğun olur. Klassik şerdə ən ümdə 

cəhətlərdən biri də budur. Mövzu bəhrə uyğunlaşmayanda adamı 

itələyir, qəzəlin şirinliyi itir, ahəngdə elə bil nəsə çatmır. Elə bil 

xanəndə qəzəli onun bəhrinə uyğun olmayan muğam pərdəsində 

oxuyur. Amma Sabirdə bu çatmamazlığı görmürük, Burada Sabir 

artıq Seyid Əziminin deyil, Füzulinin şagirdidir. Özü də bu 

sənətkarlıq Sabirin təkcə qəzəllərində deyil, başqa əsərlərində də 

özünü göstərir. 

Tədqiqatçı alim Mirzağa Quluzadə «Sabir və Füzuli irsi» adlı 

məqaləsində yazır: «Dünyəvi məhəbbətin və insan gözəlliyinin 

tərənnümünə həsr olunmuş bu qəzəllərdən aydın görünür ki, 

Sabir Füzuli lirikasının sənətkarlıq üsullarından öyrənm işdir»
66

 

Allaha, peğəmbər və onun övladlarına müraciətlə yazılmış 

qəzəllərin dünyəvi məhəbətin və adi insan gözəlliyinin 

tərənnümü kimi təhlil edilməsi qadağanların qoyulduğu, 

ateizmin güclü təbliğ edildiyi dövrə təsadüf etdiyi üçün, o dövrün 

alimlərini qınamaq yox, imkan aaxiiində səhvləri aradan 

qaidırmaq lazımdır. 

Sabir qəzəllərinin, həmçinin Füzuli qəzəllərinin heç də 

hamısı dünyəvi məhəbbətin tərənnümünə həsr olunmasa da hər 

halda alimin bu fikri doğrudur ki, Sabir Füzulidən öyrənmişdir. 

Özü də təkcə Füzulidən yox, bütün klassiklərdən öyrənmişdir. 

Klassik şerdə həmişəyaşar obrazlar vardır ki onlara Sabirin 
qəzəllərində də rast gəlirik: 

66 
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r Xatirələr məcmuəsi. Bakı, 1962, s.163-164 



42

Kərçi pür əhqəri - nasəm bu həqarətlə, vəli 
Zakiri - ali-əbayəm, şəhi - dövranəm mən.

67
 

Çox da ki, təhqir olunmuş, həmişə təhqirə məruz qalan bir 

adamam, bu həqarətlə mən ali-əbani zikr eləməkdə dövranın 

şahıyam. 
Seyid Əzim bunu başqa cür ifadə edir: 

Pənctənlər adını zikr et ki, Seyyid, bilmişəm, 
Adəmə tə'limi-əsmadən bu mə'nadır qərəz.

68
 

Qur'anın «Bəqərə» surəsində göstərilir ki, Allah- təala insanı 

yaradanda ona öz ismlərini öyrətdi. Sonra da Adəmə dedi ki, 

mənim ismlərimi mələklərə öyrət. 

Allahın adları Şeyx Abbas Qumminin dualar kitabında 

«Couşani-kəbir» duasında sadalanır. Buradakı min adın əvvəlinci 

beşi Pənctəni-ali-əbanın adıdır. Seyid Əzim beytdə göstərir ki, 

pənctənlər adını (Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyn) daim 

zikr eləmək lazımdır, çünki, Adəmə adların öyrədilməsində 

Allahın məqsədi insanlara məhz bu beş adın tanıtdırılması 

olmuşdur. Sabir də həmin mə nanı əsas götürərək, özünü bu adları 

zikr eləməkdə şahi-dövran hesab edir. 

Harutia Marutun Allah tərəfində Babil quyusunda 

cəzaslandırılması klassik şairlərin şerlərində müxtəlif ifadə 

vasitələri ilə əks olunmuşdur. Sabirin qəzəlində də bu obrazlara ras 

gəlirik: 

Heyrətdəyəm, aya ki, nədür fitneyi - Harut. 

67
Sabir. Hophopnamə. Bakı, 1980, s. 363. 
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Ey şux, məgər sehr oxuyub Babilə zülfün
69

 

Eyni obraz, eyni sual, eyni sənətkarlıq Seyid Əzim 

paralelində də görünür: 

İki zülfün sərnigün çahi-zənəxdanə düşüb, 
Çahi-Babildə məgər Harut ilə Marutdur?

70
 

Qur'anda verilən mə'lumata görə mələklər Allahın Adəmi 

yaratmasına e'tiraz etmişlər. Allah-təala cavabında onlara «mən 

biləni siz bilməzsiniz», - demişdir. İnsan yaranandan sonra yer 

üzündə mələklərin dediyi kimi fitnə - fəsad törətməyə 

başlayanda, onlar yenə də narazılıq edirlər, deyirlər ki, biz 

demədikmi insanı yaratsan, o pis işlər görəcək, fitnə- fəsad 

törədəcək? Allah təala deyir ki, siz insanın yerinə olsaz, ondan da 

pis əməllər törədərsiniz. Mələklər e'tiraz edəndə, Allah-təala 

onların ikisini - Harutla Marutu insan cildinə salıb yer üzünə 

göndərir. Onlar yer üzündə həqiqətən insanlardan pis olurlar və 

gözəllərin zülfünə aldanıb yoldan çıxırlar, müxtəlif əxlaqsız 

hərəkətlər edirlər. Bunun müqabilində Allah onları cəzalandırır 

və Babil quyusunda başıaşağı asdırır. Deyilənə görə onlar indi də 

oradadırlar və qiyamət gününə kimi orada qalacaqlar. 

Gözəllərin çənəsində kiçik bir batıq olur, ona çahi- 

zənaxdan-çənə quyusu deyirlər. Klassik şerdə onu Babil quyusu 

ilə müqayisə edirlər. Gözəlin saçı, daha doğrusu birçəyi gəlib 

burulub çənə quyusuna yaxınlaşanda onu daha da gözəlləşdirir. 

Bu, şerdə gözəllərin tərənnümündə ən çox müraciət olunan 
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obrazdır. 

Seyid Əzim beytində deyir ki, iki zülfün, yəni saçın hər iki 

tərfdən aşağıya doğru gəlib çənə quyusuna düşüb, necə ki, Babil 

quyusunda Harutla Marut başıaşağı durublar. Məgər sənin bu iki 

zülfün Harutla Marutdur? 

Sabirdə isə bir qədər məna dərinliyi var. Sabir burada 

çahi-zənəxdanın adını çəkmir, sadəcə Babilin adını çəkməklə, 

həmin təşbehdə onu bizə bildirir. Həm də deyir ki, mən 

heyrətdəyəm, Harutun fitnəsi nədir ki zülfün çənə quyusuna sehr 

oxuyubmu, məni belə heyrətə salacaq qədər cazibədarlıq yaranıb? 

Qazi Bürhanəddin isə çənə quyusunu birinci misrada çənə 

zindanı kimi verir, ikincidə isə Babil quyusu kimi. Və zülfün ona 

elədiyi sehrdən qorxur, arzulayır ki, pərişanlıq olmasın. 

Zənax zindanına saldun, nə sehr eylər yenə zülfün, 
Pərişan qılmasın hey di ki, çahi-Babil belə bizi.

71 72
 

Kişvərinin beytində isə tamam başqa məzmun vardır: 

Xəstə canlar dopdoludur hicr ilə pabənd olub, 
Çahi-simini - zənəxdanm çəhi-Babil kimi 

2
 

Gümüş kimi ağ çənə quyun Babil quyusu kimi hicran ilə əsir 

olan xəstə canlarla doludur. 

Klassik ədəbiyyatda əfsanəvi obrazların şerə gətirilməsi də 

ənənəvi haldır. Zöhhak obrazına ilk dəfə Firdovsinin «Şahnamə» 

əsərinə rast gəlirik. Sonralar 

71 Qazi Bürhanəddin. Divan. Bakı, azərnəşr, 1988, s. 304. 
72 Kişvəri. Əsərləri. Bakı, yazıçı, 1984, s. 112 
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Azərbaycan şerinin demək olar bütün nümayəndələrinin ona 

müraciət etdiyini görürük. Sabir bir qəzəlində yazır: 

Boynuma saldım o ziba təl'ətin zülfi- kəcin, 
Türfə caduyəm, füsuni- mari-Zöhhak eylərəm

73
. 

Zöhhak İran əsatirində dəmirçi Gavənin məğlub etdiyi zalım, 

qaniçən padşahdır. Adətən şerdə onun zalımlığını təşbeh edirlər. 

Lakin onun çiyinlərindən daim iki ilan çıxırmış, nə qədər 

kəsirlərsə, xeyri olmur, yenə də ilanlar bərpa olurmuş. Buna görə 

də şerdə gözəlin saçlarının qıvrılmasını, çiyinə düşməsini ilanla 

müqayisə edirlər. Nağıllardan, əfsanə və rəvayətlərdən ilanın 

əfsungərə tabe olması bizə məlumdur. Sabir də öz beytində həmin 

obrazı yaradaraq deyir ki, gözəl üzlünün əyilmiş zülfünü 

boynuma saldım indi mən misilsiz sehrəm, Zöhhakın ilanlarının 

əfsunini elərəm. 
Seyid Əzim paralelində bir qədər də məchulluq görürük: 

Zülfünü daim basar bağrına çeşmi, vəchi var, 
Seyyida, gec getmə kim, əfsungər olmaz marsız.

74
 

Zülfünü daim sevərək bağrına basar, bunun da səbəbi vardır. 

Ey Seyyid, gecikmə ki, əfsunkər ilansız olmaz. 

Adəmin cənnətdən bir buğdaya görə qovulması klassik şerdə 

dönə-dönə işlənmiş mövzudur. Bütün şairlər Adəmin adlanmasını 

güclü aldanış kimi qəbul edir və butun aldanışların oradan 

başladığını qeyd 
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edirlər. Ona görə də klassik şerdə bu rəmz kimi işlənir: 

Sabir o cənnətrüxin gəndümi-xalın görüb 
Az qalub Adəm kimi aldana bir danəyə

75
 

Seyid Əzim isə 

Gəndümi-xalın görüb aldanma yarın, ey könül, 
Bu bəlayi - Adəmə bais olan bir danədir

76
 

-deyə xəbərdaqlıq edir. Hər iki şair yarın buğdayı xalını Adəmin 

aldandığı buğda dənəsi ilə müqayisə edir. Sabir deyir ki, o cənnət 

üzlünün buğdayı xalını görüb, az qaldım ki, Adəm kimi bir danəyə 

aldanım. Seyid Əzim isə öz könlünə müraciətlə xəbərdarlıq edir ki, 

yarın buğdayı xalını görüb aldanma, bu Adəmi bəlaya salan bir 

danədir. Deyirlər, Adəm buğdanı yeyəndən sonra cənnətdən 

qovulur, sonralar bu dünyadakı əzab- əziyyəti görüb elədiyi işə 

peşman olur. İndi də insanlar həyatdan, neqativ hallardan bezəndə 

deyirlər ki, kaş Adəm o buğdanı yeməyəydi, bu dünyaya gəlib bizi 

də zillətə salmayaydı. Əlbəttə, bunlar sadəcə olaraq əfsanələşmiş 

söhbətlərdir. Allah-təala istəsəydi, heç Adəmi dünyaya 

göndərməzdi, elə orada saxlayardı. Allah təaia Qur’anaa da xəbər 

verir ki, mələklər yer üzündə öz canişinini yaratmaq istədiyini 

bildirir, deməli Adəmin cənnətdən yer üzünə göndərilməsi Allahın 

öz əmri ilə olan işdir. Sadəcə olaraq, buğda məsələsi insanların 

dilində əfsanə kimi yaşayıb, ağızdan - ağıza keçib, gəlib bizim 

dövrə də çatmış, klassik şairlərin əksəriyyətinin yaradıcılığında da 

öz əksini tapmışdır. 
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Bəzən buğdanı alma ilə əvəz edirlər. Mö'təbə mənbələrdə isə 

«qadağan olunmuş ağacın meyvəsiı kimi verilir. 

Kişvərinin aşağıdakı beytinə nəzər salaq: 

Daneyi-xalın içün, ey məlahət xirməni, 
Ruhi-qüds irdim, əsiri - xakidan boldum yenə

77
. 

Şairin vəsf elədiyi gözəl o qədər məlahətlidir ki, onu məlahət 

xirməni, yəni tarla adlandırır. Çünki dən tarlaya əkilir. Yarın 

buğdayı xalı olduğu üçün şair deyir ki, məlahət xirmənindəki xal 

danən üçün mən müqəddəs məkanı tərk edib, bu dünyanın əsiri 

oldum. 

Xətayi isə aşağıdakı beytində deyir ki, onda ki, can quşum, 

yəni könül quşum daneyi - xalına göz dikdi, o zaman canım 

saçının tələsinin həlqəsinə ilişdi oldu: 

Daneyi xalinə ta kim, mürği - can qıldı təmə Dami - zülfün 

həlqəsinə oldu canım mübtəla.
78

 

Tofiq Hacıyev «Füzuli tilsimində» başlıqlı yazısında yazır: 

«Füzuli» əsarətində Sabir daim axtarır, yeni bir söz - öz sözünü 

demək istəyir, qələm götürür, yazır, qurtarandan sonra görür ki, 

sehrli obrazlar beytlərdən ona baxır. Hətta bə'zən bu aramsız, 

Narahat axtarışlar, az qala, müvəffəqiyyətlə nəticələnirdi: 

Viranə Şəmaxidə mənə gənc tapılmaz, 
Bir gənc bu viranədə birənc tapılmaz. 

Bu beytlə başlanan qəzəldə Sabirin öz səsi eşidilir. 

77Kişvəri. Əsərləri Bakı, 1984, s. 104 
78
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Hiss olunur ki, Sabir bu qəzəli Füzulinin oxuduqdan sonra 

düşüncələrlə yazmışdır. Burada ictimai həyat dərdləri 

qəzəllərdəki ən'ənəvi motivlər güclüdür. Burada Sabirin gələcək 

yaradıcılığı üçün səciyyəvi olan bir cəhəti müşahidədən qaçarmaq 

mümkün deyildir.
79

 

Nola ərbabi -kəmal eyləyə təhsin mənə kim, 
Fələki-nəzmdə bir əxtəri - rəxşanəm mən. 

Sabirəm, səbr şiarımdı, qənaət tacım, 
Nəfsimə padşəhəm, sahibi-fərmanəm mən

80
. 

Mən nəzm asimanında bir parlaq ulduzam, nolar kəmal sahibi 

məni bəyənə, Sabirəm, özüm fərman sahibiyəm, nəfsimə şaham, 

səbr şüarımdır, qənaət də tacım. 

Özünü şer göylərində parlaq ulduz hesab edən şair kamal 

sahibi tərəfindən bəyənilməsini arzulayır. Səbri şüar eləyən, 

qənaətdən tac qoyanlar fəqr mülkünün sakinləridir ki, onlara 

ariflər, aşiqlər deyilir. Öz nəfsinə qul olanlar, sözlərinə yiyə dura 

bilməyənlər bu mülkdə məskən sala bilməzlər. Şair öz sözünü 

sahib olduğu, nəfsinə şah olduğunu bilib qənaət güncündə məskən 

salır. 

Seyli-tən öylə təməvvüciə aiub dövrü bərim, 

Bənzərəm bir qocaman dağə ki, dəryadə durar. 

Dögsə də canimi minlərcə məlamət ləpəsi, 

Zövrəqi - himmətim əvvəlki təmənnadə durar. 

Bisütun sinəsinə dəgsə də bin tişə, yenə 

Gövrə təmkin edərək durduği mə'vadə durar.
81

 

79
 Tofiq Hacıyev. Sabir, Qaynaqlar və sələflər, Bakı, 1980, s. 23-24 

80
 Sabir. Hophopnamə, Bakı, 1914, s. 287 

81
 Yenə orada, s. 333 



49 

Danlaq, qaxınc, təhqir seli məni əhatə ed dövrəmdə 

dalğalanma, çalxalanma yaradıb, ətrafım elə coşub - daşıb ki, 

dəryada duran qocaman da; bənzəyirəm. Minlərlə məzəmmət 

ləpəsi canımı döy də yüksək fikirlərimin, ali düşüncələrimin 

qayığı ye də əvvəlki təmənnada duracaq. Necə ki, Bisütunı 

sinəsinə min tişə dəyir, cövrə təmkinlə dözərək € yerindəcə 

durub. 

Bu misraları yazan Sabir məhz istismarın gücləndi; 

millətin «tarac olduğu», haqqın ədalətin tapdandı! cəhalətin 

baş alıb getdiyi bir dövrün övladı idi. Sat görürdü ki, insan 

ruhunu ehtizaza gətirən qəzəlləri parça çörək, bir paltarlıq 

əski üçün gecə - gündi əlləşib - vuruşmalı olan adamları 

maraqlandırm Acından ağlayıb çörək istəyən balasının, dəhşə 

xəstəliklərə məruz qalan əzizlərinin göz görəsi məti olub 

getdiyini görən adamın gönlünü qəzəllə açma olardımı? Digər 

tərəfdən də başı bir tikə çörə qazanmağa qarışmış millətin 

hüquqları gün - günde əlindən alınırdı, azadlıqları 

məhdudlaşdırılırdı. Sabiri b dövrün məşəqqətləri, dəhşətləri 

qəzəldən ayırdı Amma yəqin ki, Sabir qəzəldən həmişəlik 

ayrılmırdı Qəza bivəfalıq eləməsəydi, kim bilir, dövraı 

dəyişəndən sonra, Sabir dərddən, bəladan qurtulmuş azadlığa 

çıxan milləti üçün daha incə qəzəllə yazmayacaqdı. Əgər şair 

yaradılıcığının çox hissəsin müəyyən bir janra həsr edirsə, 

dövrün keşməkeşi qadağaları onu başqa bir səmtə aparıb 

çıxarırsa, biı müddətdən sonra o, yenidən öz istəyinə 

qayıtmalıdır. 

Çəkdiyi əziyyətlər, hər tərəfdən edilən təzyiqlə! hardasa 

Sabirin ümidlərini qırır. Lakin xoş günlərin şahidi olacağına 

ümidi olmayan Sabirin içində başqa 
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bir ümid işığı yanır. Şair inanır ki, ondan sonra davamçıları onun 

məramını yaşadacaqlar: 

Nə ğəm uğratsə də bir gün məni ifnayə zəman, 
Bən gedərsəmsə məramım genə dünyadə durar.

82 83
 

Bir gün zaman məni məhvə uğratsa, qəm eləmək nə lazım, 

mən getsəm də arzum, məqsədim dünyada qalacaq. Şair bilir ki, 

bu fani dünya heç kəsə vəfa etməyib. Bir gün onu da məhv 

eləyəcək. Amma şair istək və arzularının, məqsədinin dünyada 

özündən sonra yaşayacağına inandığı üçün məhv olacağına 

kədərlənmir. 

Klassik şairlərin əsərlərini tədqiq edərkən, onların təkcə şair 

deyil, ensiklopedist biliyə malik alim olduğunu görürük. İstər fars 

dilli ədəbiyyatın tərcüməsində, istərsə də azərbaycan dilində 

yazılmış şer nümunələrində çoxlu elmi, fəlsəfi fikirlərə rast 

gəlirik.  Qəzəldə isə elmiliyin banisi Füzuli hesab olunur. 

«Elmsiz şer əsası yox divar olur, əsassız divar ğayətdə bietibar 

olur» deyən şairin qəzəllərində elmi, fəlsəfi mə'nası olmayan beyt 

tapmaq çətindir. Sonrakı şairlər də qəzəllərində az-çox bu 

ən'ənəvi davam etdirmişlər. 

Sabirin qəzəllərində də biz bu sənətkarlığı görürük. Çox 

təssüf ki, onun bütün külliyyatını əldə etmək mümkün 

olmamışdır. 

Könül, ol talibi - hikmət, o hikmət kim. həqiqətdir, 
Həqiqi hikmət ancaq hüsni - siyrətdən ibarətdir.

63
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Könül, o hikmət ki, həqiqətdir, onun öyrənəni ol, Həqiqi 

hikmət də mə'nəviyyatdan, mə'nəvi gözəllikdən ibarətdir. Şair 

mə'nəvi əxlaq gözəlliyini ən böyük hikmət hesab edir. Şərq 

aləmində əsas iki elm götürülür ki, bunların öyrənilməsinin 

vacibliyi hətta peyğəmbərimizin hədislərində də dönə-dönə 

məsləhət görülür. Bunlar fiqh və təbabətdir. Fiqhin bir hissəsi 

olan İslam əxlaqında da əsas böyüklük insanın öz nəfsinə qalib 

gəlməyidir. Hətta Allaha gedib çatmağın yolu da dünya 

ne'mətlərindən əl çəkib, azla kifayətlənməkdən keçir. Digər 

tərəfdən də Allahı dərk etməyin ən yüksək - dördüncü mərtəbəsi 

də həqiqət hesab olunur. Bəlkə də Sabir elə bunu nəzərdə 

tutmuşdur. 

Həkimi- kamil olməqçin degildir çox bilik lazım, 
Fəqət iqnayi - nəfsə müqtədir olməq kifayətdir. 

Zəlalət əhli hər şeyi gec anlar, gec də hökm eylər, 
O kəs kim, doğri yoli fəhm edər, əhli - fəzilətdir.

84
 

Kamil filosof , kamil insan olmaq üçün çox bilik lazım deyil, 

öz nəfsinə üstün gəlməyi bacara bilsən kifayətdir. Sabir nəfsə 

qalib gəlməyin ən böyük əxlaq olduğunu nəzərdə tutaraq, insana 

kamillik yolunu göstərir. Şair zəlalət əhlinin hər işi səhv başa 

düşdüyüynü və səhv də hökm verdiyini qeyd edərək, doğru yolu 

tapanları fəzilət əhli hesab edir. Doğru yol isə yuxarıda dediyimiz 

kimi maddi nemətlərdən az, lazımı qədər istifadə etməklə 

mə'nəvi təmizliyə, mə'nəvi tamlığa can atmaqdaq ibarətdir. 
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Qəzəlin aşağıdakı beytində isə Sabir öz fəlsəfi fikrini 

elmi-bioloji cəhətlə verir: 

Doğuşda ayrılırkən müxtəlif surətlərə insan, 
Məmatındə oni yeksan qılan xaki - nədamətdir.

85
 

İnsan doğulanda müxtəlif surətlərə ayrılsa da, ölümündə 

peşimanlıq torpağı yenə də onu bərabərləşdirir. Doğrudan da nə 

qədər ki, insan ana bətnindədir, onu heç kəs görmür. Ana bətnində 

olanlar hamı üçün eynidir. İnsan yalnız doğulandan sonra 

müxtəlif surətlərə ayrılır, hər uşağın az da olsa başqalarından fərqi 

olur. Böyüdükcə bu fərqlər çoxalır, insanlar bir - birindən 

asanlıqla seçilir. Ömür sona yetəndə ölüm baş verir. İnsanlar eyni 

doğulduqları kimi eyni də ölürlər. Basdırılanda üstünə 

peşimançılıq torpağı tökülür. Torpaq altında qalan təzə ölü də min 

ilin ölüsü kimidir. Zahirən bütün qəbirlər eyni görünür. Necə ki, 

insanlar doğulmamışdan ana bətnində eyni görünürdülər, eləcə də 

torpağın altında eyni görünürlər. Çünki, kimliyindən asılı 

olmayaraq, hər bir kəsdən təkcə daşdan tikilmiş məzar qalır. Sabir 

ona görə də insanların doğuşda müxtəlif surətlərə ayrılsa da, 

öləndə eyniləşdiyini fəlsəfi deyimlə açır. 

Sabirin «Riyazül-aşiqin» rədifli qəzəii də diqqətə cəlb edir. 

Qəzəl Müctəhidzadənin «Riyazül-aşiqin» təzkirəsinə ithaf 

olunmuşdur. Təzkirə 1910-cu ildə İstambulda çap olunmuşdur. 

Lakin Sabirin şe'ri kitabın əvvəlinə sonradan əlavə edilmişdir. 

Belə bir fərziyyə vardır ki, Sabir bu şe'ri kitab çap olduqdan sonra 

yazmışdır, kitabın satışını sür'ətləndirmək üçün şe'ri sonradan ona 

əlavə etmişlər. Sabirin kitabın çap 
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olunduğu ildə vəfat etməsi bir qədər şübhə yaradır. Amma bu 

versiya düzgün də ola bilər. 

Şe'r əlyazmanın foto surətidir. Yuxarıda ilk beytin misraları 

yanaşı yazılmışdır. Sonra ortada ikinci beyt yazılmışdır. Üçüncü 

beytin birinci misrası sağdan ortaya doğru çəpinə yazılmış, ikinci 

misrası isə birinciyə simmetrik olaraq yazılmışdır. Dördüncü və 

beşinci beytlər ortadan sağa və sola çəpinə yazılmışdır Altıncı 

beyt ikinci beyt kimi ortada, yeddinci beytin misraları birinci beyt 

kimi yanaşı yazılmışdır. Beləliklə gözəl bir xəttatlıq nümunəsi 

yaradılmışdır. Əlyazma nəstə'liq xəttindədir. Qəzəli adi yazı 

qaydasında bütöv verirk: 

Babi- kənzi — elmi- hikmətdir Riyazül — aşiqin,  

Məzhəri - asari - qüdrətdir Riyazül - aşiqin. 

Seyr qılcaq dəf edər qəmgin, könüllər qəmlərin,  

Afitabi - ərşi behcətdir Riyazül - aşiqin. 

Qisseyi - Fərhaddən bin dəfə şirinraqdir, 
Bir əcəb dürlü hekayətdir Riyazül — aşiqin. 

Yadigari - nəsli - əmcidi - xəvanini - sələf, 
Hər keçəndən bir əlamətdir Riyazül — aşiqin. 

Əndəlibani vətən xoş nəğmələr inşad edüb,  

Gülsitani - baği - millətdir Riyazül - aşiqin. 

Müştəriyyi - Müctəhidzadə müəllifdir ana  

Muştərılərçün səadətdir Riyazül - aşiqin. ’ 

Sabira, yox həmdəmü həmcinslərdə bir vəfa, 
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Olsa bir həmdəm, kifayətdir Riyazül - aşiqin 
86

 

Yəqin ki, M. Ə. Sabirin qəzəl yaradıcılığı bunlarla 

məhdudlaşmır hardasa itib-batan qovluqlarda, hər hansı bir 

cüngün vərəqlərində olan qəzəllər də nə vaxtsa üzə çaxarılacaq. 

Bə'zən Sabir təxəllüslü qəzələrə rast gəlinir, amma onun məhz 

Sabirə məxsus olduğunu demək çətindir. Əlyazmalar İnstitutunun 

arxivlərində axtarışlar zamanı əlimizə keçən belə qəzəlləri (Bax: 

«Arxivlərdən» başlıqlı yazıya) Sabirin adına çıxmağa ürək 

eləmirik. Hətta bir dəfə xalq yazıçısı Əzizə Cəfərzadə məndən bu 

barədə soruşdu və özündə Sabir təxəllüslü bir qəzəl olduğunu 

bildirdi. Nədənsə heç bir söz deyə bilmədim. 

Axund Hacı Kərbəlayı Soltan «Azərbaycan dərvişləri və 

rövzəxanları» adlı kitabında da Maştağa kəndindən olan rövzəxan 

Dadaş Məhəmməd oğlunun ən çox sevdiyi şairlərdən birinin Sabir 

olduğunu qeyd edir və cnun Sabirdən oxuduğu bir şe'rini verir: 

On beytdən ibarət olan bu əsərdə (qəzəl və ya qəsidə) pənctəni 

— ali- əbadan söhbət açılır. Ali- rəsula salavat zikr etməyi təklif 

edən şair Həsəndən, Hüseyndən söz açır, binti — Rəsul 

möcüzəsinin aşikar olduğunu bildirir. Şe'r bu sonluqla bitir: 

Yarəb, bu asitandə pak eylə Sabiri, 

Çoxdur günahi lütfüvə ümmidvar olur. 

Səlavət zikr edün ki, şüuri kəlam edim, 

Mədhi Əli ali Əli intişar olur
86 87
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Parodiyalar 

Təkcə lirikasında deyil, satirik şerlərində də Sabirin daim 

klassik şerlə bağlı olduğunu gbrürük. Salman mümtaz «Sabir 

haqqında xatirələr»ində Bakıda Sabirlə görüşməsini, onunla 

eyni otaqda qaldığın və aralarında olan müsahibəni qeyd edərək, 

söhdəti sual- cavab şəklində verir. Onun «Nə üçün şe'rlərinizi 

heca vəznində deyil, əruz bəhrində yazırsınız və şerin əslə 

formalarını, şəkillərini mühafizə edirsiniz? - sualına Sabir belə 

cavab verir: «... Məncə yeni fikirləri və yeni mövzuları mütləq 

əski formada və əruz bəhrlərində vermək və yazmaq lazım, həm 

də vacibdir. Bunları birdən - birə dəyişib oxucunu ədəbiyyatdan 

yadırğatmaq və soyutmaq olmaz... 

... Dörd yüz ildən bəridir Füzulinin şe'rlərinin şöhrəti bütün 

Şərqi qaplamışdır. Hamı o şerləri əzbərdən bJir və istədiyi 

zaman sevə-sevə oxuyur. Halbuki bu şerlər başdan - başa əruzun 

bəhrlərində yazılmışdır. 

Sə'dinin, Hafizin qəzəllərinin qabağına ancaq qəzd ilə 

çıxmaq olar ki, Füzuli bunu duymuş, çıxmış  onların nüfuzunu 

qırmışdır. 

Mən Füzuli «Divan»ına, Füzuli qəzəllərinə başdan-başa 

nəzirə yazmaq fikrindəyəm, yəni o formada və bəhrlərdə olmaq 

şərti ilə yeni-yeni mövzularda qəzəllər yazacağam. Hələ bir 

neçə nəzirə də yazmışam: 

Ah eylədiyim nəş'eyi - qəlyanın üçündür, 
Qan ağladığım qəhveyi - fincanın üçündür. 

Könlüm bulanır küçədə cövlanını görcək 
Nitqim tutulur hərzəvü hədyanını görcək’ 
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Mətlələri ilə başlanan qəzəllər də cümlədən olaraq, Füzulinin 

aşağıdakı qəzəllərinə nəzirədir: 

Ah eylədiyim sərvi-xuramanın üçündür, 
Qan ağladığım qönçeyi-xəndanın üçündür. 

Könlüm açılır zülfi-pərişanını görcək, Nitqim tutulur 

qönçeyi-xəndanını görcək.
88

 

Sabir parodiyalarını yaradarkən, təkcə Füzuliyə müraciət 

etməmişdir. “Hophopnamə"də onun ayrı-ayrı şairlərin qəzəllərinə 

də nəzirələr yazdığının şahidi oluruq. Xurşidbanu Natəvanın 

Nə mən olaydım, ilahi, nə də bu aləm olaydı, 
Nə də bu aləm ara dil müqəyyədi-qəm olaydı 

89 90
 

mətləli qəzəlinə yazdığı 

Nə dərs oleydi, nə məktəb, nə elmi sən'ət . Nə dərsə, elmə, 

filanə bu qədər hacət oleydi. 

Səməd Mənsurun “Əlbəttə ki,” rədifli qəzəlinə yazdığı 

88 Bax: Sabir xatirələrdə. Bakı, 1982, səh. 44-54. 
89 Xurşidbanu Natəvan. 33 qəzəl. Bakı, Gənclik 1981, səh. 19. 
90 Sabir. Hophopnamə. Bakı, 1914, səh. 105. 
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Derlər İran günbəgündən xar olur, əlbəttə ki. Səhhətin hifz 

etməyən bimar olur, əlbəttə ki.
91

 

parodiyalarını göstərmək olar. 

Məmməd Məmmədov “M.Ə.Sabir. Mübahisələı 

həqiqətlər” adlı monoqrafiyasında yazır: “Sabir Şərt 

ədəbiyyatının Firdovsi, Nizami, Xaqani, Sədi, Hafiz Xəyyam, 

Füzuli kimi dahi klassiklərinin ədəbi irsin; dərindən bələd 

olmuş, Namiq Kamal, Ricaizadə Mahmud Əkrəm, Nəfi, 

Abdulla Cövdət kim tərəqqipərvər türk şairlərini diqqətlə 

oxumuş, Seyic Əzim Şirvani, Məhəmməd Hadi, Abbas Səhhət 

Əbdülxalıq Cənnəti kimi müasir olduğu onlarca şairin 

yaradıcılığını izləmiş, bu sənətkarların bə'zilərindər tərcümə 

və təxmislər etmiş, bə'zilərinə nəzirə vs bənzətmələr yazmış, 

bir çoxuna isə satirik cavablaı vermişdir.” 

Bu cəhətdən Seyid Əzimin ona həsr etdi  

“Olacaqsan” rədifli qəzəlinə yazdığı cavab maraqlıdır: 

Sən piri-cahanindidəsən, ey Seyyidi-sərkar,  

Məndən çək əlin, eyləginən pir ilə rəftar! 

Olmaz sənə qismət dəxi bu döviəti-didar, 

Bundan sora hicrimdə ciyərqan olacaqsan! 

Aşiq mənə bir mən kimi ziyba gərək olsun, 

Mail gülə bir bülbüli-şeyda görək olsun, 

Səndə bu işə səbrü şəkiba gərək olsun, 

Amma bilirəm, səbr evi viran olacaqsan!
92

 

Abbas Zamanov “Sabir bu gün” kitabında yazır: 

91 
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‘Sabirin Füzuli poeziyasından istifadə edib yazdığı satiralarını 

oxuduğumuz zaman Füzuli sənətinin əzəməti bir daha 

xəyalımızda canlanır. Bizə elə gəlir ki, bu iki böyük sənətkar - 

lirik Füzuli ilə satirik Sabir XX əsrdə əl-ələ verib, cəhalət və 

mövhumat dünyasının insan şəxsiyyətini alçaldan dəhşətlərinə 

qarşı çiyin- çiyinə vuruşmuş, xalqın mə'nəvi inkişafına mane olan 

şər qüvvələrə qarşı birlikdə mübarizə etmişlər.”
9
" 

Abbas Zamanovun sözündə böyük bir həqiqət var. Doğrudan 

da Sabir çox qarışıqlıqlar məngənəsində dünyanın boğulduğu bir 

dövrdə idi. Mollanəsrəddinçi Sabir hələ təzə-təzə doğulurdu. 

Birdən-birə “qah-qah çəkib gülmək” olmazdı zəmanəyə. Sabir tək 

öz sözü ilə beyinlərindən hisi-pası çəkib çıxara bilməzdi. Özünün 

Salman Mümtaza dediyi kimi “Füzulinin şöhrət tapdığı və kütlə 

arasında sevilə-sevilə oxunduğu” bir vaxtda Sabir məhz onunla 

əl-ələ verib şər qüvvələrə qarşı mübarizə apara bilərdi və apardı 

da... 

Məndə ar olsaydı, ölmək ixtiyar etməzmidim,  Abirunun 

nolduğun bilsəydim, ar etməzmidim? 

və ya 

Təhsili -ülum etmə ki, elm afəti candır, 

həm əqlə ziyandır. Elm 

afəti-can olduği məşhuri-cəhandır,  mə'rufi-zəmandır. 
93 94 95

 

93 Abbas Zamanov. Sabir bu gün. Bakı, 1985, səh.34 
94 Sabir. Hophopnamə. Bakı, səh. 189. 
95 Sabir. Hophopnamə, 1914, səh.22 
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Göründüyü kimi Sabir birinci satirada Füzuli qəzəlinin 

forma və bəhrini saxlayıb, ikincidə isə bəhr eynidir, lakin satira 

müstəzad şəklində yazılıb. Sabirin müstəzad şəklində xeyli 

satirası vardır. 

Mirzağa Quluzadə “Sabir və Füzuli irsi” məqaləsində yazır: 

“Sabir Füzuli lirikasının forma və üslub keyfiyyətlərindən 

istifadə edərək qüvvətli satirik parodiyalar yaratmışdır. İnqilabçı 

satirikin bu məsələdə Füzuliyə daha çox müraciət etməsinin əsas 

səbəbi Füzuli şe'rlərinin xalq içərisində daha geniş yayılması, 

daha çox tanınması, məzmun və forma cəhətdən mükəmməlliyi, 

bədii üslub gözəlliyi, ahəngdarlığı ilə kütlələr arasında böyük 

rəğbət qazanması idi. Sabirin tə'siri ilə bu cür parodiyalar birinci 

növbədə XX əsr Azərbaycan mətbuatında, xüsusən “Molla 

Nəsrəddin” “Babayi-Əmir” və s. jurnallarda geniş 

yayılmışdır”.
96

 

Sabirin satiralarının səciyyəvi cəhətlərindən biri klassik 

ədəbiyyatla bağlılığını sübut edən əlamətlərdən biri satiralarını 

müxtəlif formalarda yazmasıdır, Yuxarıda şairin qəzəl, 

müstəzad formasında olan satiralarından danışmış, Seyid Əzimə 

yazdığı mürəbbe'sini qeyd etmişdik. Sabir bə'zi satiralarını qit'ə 

şəklində yazmışdır: 

Ay haray, bir neçə şair, neçə şairkimilər, 
İstəyir döndərələr Gəncəyə Şirvanımızı. 

Yeni məktəb denilən bid’ətin icrası ilə 
Bir də bərbad edələr xaneyi-viranımızı?

97
 

və ya 

96Sabir. Xatirələr məcmuəsi. Bakı, 1962, səh 170 
97Sabir. Hophopnamə. Bakı, 1980, səh.128. 
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Aç dilini, yum gözünü, zahida, 
Vird oxu, heç anlama mə'nasını. 

Baxma bir ibrətlə bütün aləmə, 
Görmə həqin nuri-təcəllasını.98 

Sabir satiralarının digər səciyyəvi xüsusiyyətlərindən 

danışmaq olar, lakin bu barədə görkəmli alimlərimizin çoxlu 

tədqiqat əsərləri vardır. “Sabir kimi böyük söz ustasının 

poetikasını məhdud və mücərrəd halda təsəvvür etmək 

olmaz. O, ədəbiyyatımızın dünəni, bu günü və sabahı ilə 

bağlı olduğundan məhz bu mə'nada da təhlil etmək 

lazımdır. Sabirin sənətkarlıq xüsusiyyətlərini klassik 

ədəbiyyatımızla müqayisə edərkən, bu müqayisədə şairin 

nə kimi yeniliklər gətirdiyini, öz müasirləri arasında nə kimi 

tə'sir oyandırdığını, bir şair kimi əzəmətini müəyyənləşdirə 

bilərik”,99 - deyən cəfər Xəndan Sabir şe'rinin sənətkarlıq 

xüsusiyyətlərini hərtərəfli təhlil etmişdir. 

Bəhri- təvillər 

“Bəhri-təvir deyəndə ilk əvvəl Sabir yada düşür. 

Bəhri-təvili janrdan çox, az işlənən forma kimi qəbul etmək 

daha doğru olardı. Çünki, bu formada çox az şair qələmini 

sınamış, hərəsi də bir neçə nümunə ilə kifayətlənmişdir. Elə 

Sabirin özündə də cəmi üç bəhri- təvil görürük. “Əl” aman, 

sərkeş olub...”, “Ey fələk, 

98Sabir. Hophopnamə. Bakı, 1980, səh.248. 
99 Cəfər Xəndan. Sabir yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri. Bakı, 

1962, səh.8. 
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zülmün əyandır...”, “Ey əzizim, xələfim...” yarımmisraları ilə 

başlayan bu əsərlərdə şair dövrünün eybəcərliklərini satirik 

məzmunda açıqlayır. 

Sabirdən sonra bəhri-təvil yazan şairlər də Sabiri təqlid 

eləmiş, əsərlərini satirik məzmunda yazmış, hətta Sabirin 

müraciət etdiyi bəhri də olduğu kimi saxlamışlar. XX əsrdə 

bəhri-təvil yaradıcılığına nəzər saldıqda, adama elə gəlir ki, 

bəhri-təvil ancaq satirik məzmunda olan əsərlərə deyilir. Görəsən, 

bu doğrudanmı belədir? Bir qədər geriyə, keçən əsrlərə nəzər 

salaq. Azərbaycan ədəbiyyatında bəhri-təvil nə zaman 

yaranmışdır? İlk bəhri-təvillər hansı mövzularda, hansı motivlər 

əsasında yazılmışdır?... 

Çap olunmuş əsərləri araşdırarkən, bir çox topluları, 

antologiyaları, habelə şairlərin divanlarını, külliyyatlarını 

vərəqləyərkən bircə Nəbatinin “Seçilmiş əsərləri”ndə 

“Mənbeyi-çeşmeyi-hər kəlmə ki, cari ola...” yarımmisrası ilə 

başlayan bir bəhri-təvilə rast gəldik, Əski əlifbada olan 

kitablardan isə “Külliyyati-Dəxil”dən (daşbasma, 1926 h.t.) Hacı 

Molla Əli Dəxilin “Bilin, ey ləşkəri-kafərfərü bədniyyətü...” 

yarımmisrası ilə başlayan bir bəhri-təvil, Müctəhidzadənin 

“Riyazül- aşiqin” təzkirəsindən isə Abdulla bəy Asinin “Ey 

zülməti-zülf içrə yüzi mehri-münəvvər” yarımmisrası ilə başlayan 

bir bəhri-təvii əidə etdik. Dəxilin bəhri- təvilindən bir hissəni 

“Dəxilin heç kəsə dəxli yoxdur”, - deyən Firudin bəy Köçərlinin 

Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi” kitabında da oxumuşuq. 

Əlyazmalara gəldikdə isə Əbdülxalıq Yusifin arxiv 

materialları içərisində şairin avtoqrafı olan “həmd ol 

Xanqi-Xəllaqi-Xudavəndi-səmavati...” yarımmisrası ilə başlayan 

bir bəhri-təvil, Əlyazmalar İnstitutunda B- 4321 şifrəsı altında 

saxlanılan “Bəhri-təvil kitabçasında 
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Bəyaninin “Əvvələn həmd edəlim Xaliqi-əflakü...” yarımmisrası 

ilə başlayan bir bəhri-təvili, Mövlanə Rəncinin “İbtida eylərəm ol 

qadirü qəyyum...” və “Novbəhar oldi...” yarımmisrası ilə başlayan 

iki bəhri- təvili əldə edilmişdir. 

Bakı-Abşeron dini mühitində məclislərdə oxunan bə'zi 

növhələr də bəhri-təvil formasındadır. Atamın vaxtikən topladığı 

və səliqə ilə yazıb saxladığı mərsiyə dəftərlərində üç belə əsərə 

rast gəldik. Bu mərsiyələrdə müxtəlif bəhrlər bir-birini növbələyir. 

Asim adlı şairin “Üsəra növhəsi” “Çəkildi şamə qətari- Zeynəb”, 

Hacı Abasqulu Yəhya Ərdəbilinin növhəsi “Nitqə gəl, ey 

şahi-şəhidan Hüseyn”, Faiz Dərbəndinin növhəsi isə “Sərvər 

Abbas Ələmdar oğul” misraları ilə başlayır, sonra kiçik bəhrləri 

uzun bəhrlər əvəz edir və bu bir neçə dəfə təkrarlanır. 

Əlyazmalar İnstitutunda bir çox şifrələr altında Məhcur 

Şirvaninin, Racinin, Hilalinin, Rağinin və başqa bu kimi şairlərin 

farsca bəhri-təvillərinə rast gəldik, hətta Hilalinin özbək-cığatayca 

bəhri-təvili də vardır. Lakin məqsədimiz anadilli əsərləri toplamaq 

olduğundan onlardan bəhs açmırıq. 

Azərbaycan dilində olan bəhri-təvilləri tədqiq edərkən, 

təəccüblənməyə bilmirsən. Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində 

hələlik XVII əsrə kimi gedib çıxan əsərlərdə satiradan əsər-əlamət 

görünmür. İlk bəhri-təvilin nə zaman, kim tərəfindən yazıldığı 

bizə mə’lum olmasa da hər halda on altıncı əsr ədəbiyyatında 

bəhri-təvilə rast gəlmədik. “Əgər o zaman bəhri-təvil olmuş 

olsaydı, çox güman ki. bütün janrlarda və müxtəlif səpgilərdə 

qələmini sınayan dahi şairimiz Məhəmməd Füzuli mütləq belə bir 

əsər yazardı.”,- fikrilə bəhri-təvilin məhz on yeddinci əsrdə 
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yaranması ehtimalını tərəddüdlə də olsa, irəli sürmək olar. Digər 

tərəfdən isə ədəbiyyat tarixi boyunca yazılmış divanların 

dibaçələrinə nəzər saldıqda, onlarla bəhri-təvillər arasında nəsə 

bir yaxınlıq, oxşarlıq hiss etmək olur. Kim bilir, bəlkə də elə 

bəhri-təvil yaradıcılığı üçün onlar bünövrə rolunu oynamışdır. 

Əlbəttə sədi nəsrlə bəhri-təvil arasında körpü olan əsərləri əsas 

götürərkən, bəhri-təvillərin özünəməxsus bəhrləri olduğunu da 

unutmamaq gərəkdir. 

Füzulinin qəzəllərini parodiya edən Sabir əvvəllərde qəzəl 

yazdığı kimi bəhri-təvili də parodiya edən Sabir, yəqin ki, 

əvvəllər bu cür bəhri-təvillər yazmışdır. Bəlkə də Seyid Hüseynin 

dediyi papkanın içərisində şairin belə əsərləri də var imiş və biz 

inanırıq ki, onlar nə zamansa aşkar edilib, tədqiq olunacaqdır. 

Bəhri-təvili “Uzundərya” kimi tərcümə edirlər. Şamil 

cəmşidovun dediyinə görə bu tərcüməni ilk dəfə o vermişdir, 

lakin “Hophopnamə”nin 1914-cü il nəşrində də biz bu sözə rast 

gəlirik. Ümumiyyətlə, “bəhri-təvil
1
' artıq ədəbi termin kimi qəbul 

edilmişdir, onun “uzundərya" kimi hərfi tərcümə olunmasının heç 

bir praktik əhəmiyyəti yoxdur. Bəlkə elə ona görə də son 

nəşrlərdə bu söz qeyd olunmamışdır. 

Azərbaycan ədəbiyyatında bəhri-təvil haqqında bir məqaiəyə 

beiə rast gəlmədik. Sabir yaradıcılığından iyirmidən çox kitab və 

yüzlərlə məqalə yazılsa da nədənsə tədqiqatçılar onun 

bəhri-təvillərini tədqiqata cəlb etməmişlər. Yəqin ki, bu da 

bəhri-təvilin bəhrlərinin araşdırılmasındakı çətinlik, ərəb şe'rində 

olan bəhri-təvillərlə, Azərbaycan şe'rindəki bəhri- təvillər 

arasındakı kəskin fərq bu işdə yüksək savad və böyük məsuliyyət 

tələb edir. Bu işə əruzşünasların cəlb olunması gərəkdir... 
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“Sabir və klassik Azərbaycan şe'ri" mövzusunu işlərkən 

fikrimdən Sabirşünasların qəbul etməyəcəyi və bəl kə də irad 

tutacağı bir fikir keçdi: Kaş Sabirin qırx üç yaşa kimi yazdığı 

əsərlərin hamısı üzə çıxarılaydı və birinci Sabir də ikinci Sabir 

qədər tədqiq olunub oxuculara tanıdılaydı. Biz isə bu sahədə kiçik 

qeydlərimizi verdik. 

1996-cı il 

“HOPHOPNAMƏ”NİN NƏŞR FƏRQLƏRİ 

“Hophopnamə”nin 1980-cı il çapının tərtibatçısı f.e.d. 

Məmməd Məmmədov kitabın ön sözündə yazır ki, Sabirin 

əsərləri «Horhopnamə» adı altında 1912-ci ildə çap olunmuşdur. 

Biz bu nüsxəni axtarmadıq, əlimizdə olan 1914-cü il çapından 

(Naşiri Sabirin zövcəsi B. Xanım Tahirzadədir) istifadə etdik və 

1980-ci il çapı ilə müqayisə apardıq. 

Tədqiqat işində əksərən 1914-cü il çapından sitatlar 

gətirilmişdir. Bu sitatlara baxanda həmin nüsxədəki əsərlərin dili 

seçilir və biz onları özümüz olduğu kimi verməyi lazım bildik. 

1914-cü ii çapı ilə 1980-ci ii çapını müqayisə etdikdə 

müxtəlif fərqlərə rast gəlinir. Məqsədimiz “Hophopnamə”nin 

dilini tədqiq etmək olmadığı üçün, biz yalnız kiçik qeydlərlə 

kifayətlənəcəyik: 

1914-cü il nəşrində bir neçə hissədən ibarət olan şe'rlər 

1980-ci il nəşrində ayrı-ayrı şe'rlər kimi verilmişdir. Məsələn, 

Hacı Məcid Əfəndinin vəfatında deyilmiş iki hissəli şe'r 

(səh.389-391) 1980-ci il nəşrində “Ey müsibətzadə dindaşlarım, 

etdikcə nəzər" 
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(səh.337-38) və “Çünki vücudi-alim bir ne'məti- Xudadır” 

(səh.336) adları ilə iki şe'r kimi verilmişdir "Məktəb uşaqlarına 

töhfə” adlı iki hissəli şe'r “Məktəb uşaqlarına töhfə” 

(səh.387-88) və “Məktəb şagirdlərinə töhfə” (səh.389) adı ilə 

verilmişdir. “Qırmanc” adlı beli hissəli şe'r son nəşrdə 

taziyanələr sırasına daxil edilmiş və “El çəkir namını min lə'nət” 

ilə (301) “Molla Ərəszadənin... vay yenə də məbadi var” 

(səh.303), “Təbrizdən Molla Nəsrəddinə göndərilən kağızların 

müfəttişinə” (səh.304), “Öyiə bir tərcümə kim, ruhi- Şekspir 

görcək” (səh.305) və “Bayram töhfəsi' (səh.304) adları ilə 

verilmişdir. Bu adların əksəriyyət şe’rlərin birinci misrasından 

götürülmüşdür ki, professor M.Məmmədov 1980-ci il nəşrinin 

müqəddiməsində bunu qeyd etmişdir. 

Bunlardan əlavə bə'zi adlar da dəyişdirilmişdi. Məsələn, 

1914-də “Balaca felyeton” (səh.228) 1980-də “Balaca səhnə” 

kimi, eləcə də “camuş və sel’ “camuşçu və sel” kimi, adsız şe'r 

isə “Uşaq və pul” kims verilmişdir. 

Taziyanələrlə bağlı müxtəliflik daha çox nəzəre çarpır. Bə'zi 

şe'rlər taziyanə kimi verildiyi halda, bə'zi taziyanələr də ayrıca 

şe'r kimi verilmişdir. Məsələn, 1914-də verilmiş 15-ci taziyanə 

1980 -də “İdrakdir müsibətə mıyzan, əvət, əvət” adı ilə 

“Müxtəlif şe'rlər’ sırasında, 27-ci adsız taziyanə (səh.242) isə 

“Tap görüm” adı ilə verilmişdir. 13-cü taziyanə iki beytdir, 

birinci beyt “Tərcüman deyir ki”, ikincisi “Millət deyir ki" 

adlanır və ikinci beyt fars dilindədir. 1914-də 12-ci taziyanə 

(səh.239) 1980-də 36-cı sırada verilmişdir. Ər dedi ağlayuram 

bəs ki, yüzüm çirkindir” misrasında ‘ər” yerinə “şah” getmiş, 

“Övrət ərz etdi” yerinə “Ona ərz etdi vəziri" yazılmışdır. 
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Müxtəlif variantlılıq Sabirin başqa şe'rlərində də görünür. 

Məsələn, “Amalımız, əfkarımız ifnayi-vətəndir” şe'rində birinci 

bəndin ikinci misrası 1914-də “Kınü qərəzü hirs bizə 

ruhi-bədəndir” kimi, 1980-də Kınü qərəzü hirs bizə ziynəti-təndir” 

kimi verilmişdir. Eləcə də son bənddə ikinci və üçüncü misralar 

“Şə'nü şərəfi- qövmini, ehya edir, etsin, İnsanlıq adın dəhrdə əbqa 

edir, etsin (səh54) kimi verilmiş, lakin 1980-də “ehya” sözü “i’ la 

kimi, “əbqa” isə “iqba” (səh.68) kimi verilmişdir. 

Şairin məşhur şe'ri olan “Əkinçi” 1914-cü il nəşrində “Bəsdir 

bu qədər başlama fəryadə, əkinçi” misrası ilə başlayır və 1980-ci il 

nəşrində misranın əvvəli “Məzlumluq edib” kimi verilmişdir. 

Hophopnamədəki şe'rləri şairin dövri mətbuatda gedən şe'rləri ilə 

də müqayisə etdikdə müxtəlif dəyişikliklərə rast gəlinir. “Qızıl 

Şərq”də “Əkinçi” şe'ri (N°3-4, səh.105)1914-də olduğu kimidir. 

1980-ci il nəşrində “Töhfə” adı ilə verilən şe'r “Məktəb” 

jurnalında (1911 -ci il, 24 dekabr, səh.36) “Məktəb şagirdlərinə” 

adı ilə getmişdir, 8-9 və 11 -ci beytlər burada yoxdur. 

Hophopnamənin 1914-cü il nəşrində bir sıra əsərlər vardır ki, 

son nəşrlərə salınmamışdır. Bunların arasında müxtəlif mövzulara 

həsr edilmiş şe'rlər, “Meydanə çıxıyor” adlı bir hekayə vardır. 

Kitaba daxil edilmiş “Şahnamə”dən tərcümələr (səh.307-327) də 

maraq doğurur. “Tus və Kyov pəhləvanlarının ovlaqdan bir gözəl 

qız götürməkləri və Kefkavusun o qızı xatunlığa götürməgi” 104 

misra, “Səyavuşun anadan olmağı və Rüstəmin ona Zabilistanda 

tərbiyə verməgi 78 misra. “Rüstəmin Səyavuşi İranə götürməgi” 

72 misra, “Əz diyar” 22+10 misra, “Südabənin Səyavuşə aşiq 

olmağı*' 86+72+71 misradır. Aşağıda qeyd olunmuşdur ki: "İşbu 
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mənzumə dəxi natamam qalmışdır”. 

Kitabın sonunda şairin 1912-ci il 15 iyun və 27 iyur tarixli 

məktubları verilmiş və başlıqda yazılmışdır •Mərhum Sabir 

Əfəndinin naxoş olduği halda Tiflisdər rəfiqi Səhhətə yazdığı 

axırıncı məktubları”, (səh.335 vs 336-37). 
Sabirin iki şe’rini və hekayəsini burada veririk: 

Eydi-mövludi-nəbi (Ə.S.) 

Füzulidən təzmin 

Həmdü lillah ki, bizə şamil olub lütfi-Xuda, 

Bu mübarək güni dərk etməgə ömr etdi vəfa. 

Eydi-mövludi-nəbidən gözümüz tapdı ziya,  

Qılın, ey ümmət, mərhumə bu gün vəcdü səfa,  

Əşrəqət min fələkül-behcəti-şəmsü bəha, 

Milləül-aləmi-nurən və sürürən və bəha. 

Aləmə zahir olub mərhəməti-xaliqi-küll, 

Aşikar oldi bu gün batini-Qur'ani-müdüll. 

Döndi afaqə səfa oldi cəhan gülşəni-gül,  

Mülki-dünyayə qədəm basdi o hadiyi-sübül.  

Çıxdi bir gün ki, ziyasində təmamiyyi-rüsui, 

Oldi məhl eylə ki xurşid ziyasində süha. 

Çöhreyi-hur işıqlandı cəmalinə görə, 

Taqi-Kəsra yıxılub taqi-hilalinə görə. 

Qızarub rəngi-şəfəq arizi-alinə görə, 

Bəzənüb cənnəti-firdövs vüsalinə görə. 

Rütbeyi-hikməti-merac kəmalinə görə. 

Hükəma firqeyi-dun, fəlsəfə cəm'i-süfəha. 
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Bu günün meymənətindən açılub babi-Nəim,  

Bu günün hörmətinə bağlanub əbvavi-cəhim.  

Bu günün məs'ədətindən saçub dəhrə nəsim, 

Bəzənübdür nübüvvətlə bu gün beyti-hərim.  

Oldi bazari-cəhan rəvnəqi bir dürri-yetim  

Ki, degil iki cəhan hasili ol dürrə bəha. 

Sabira! Tök fərəhindən yüzünə əşki-tərin, Sınsa 

bazari nolur əşkinə nisbət gühərin. 

Asitani-şəbi-Bəthayə fəda eylə sərin, 

Sidqilə dut ətəgin həzrəti-Xeyrül-bəşərin. 

Ey Füzuli rəhi-şe’rini tut ol rəhbərin, 

Bu təriq ilə zəlalətdən özün eylə rəha. 

səh.266 

Dua 

Qərini-məxfirət qıl, ya İlahi,  

Müzəffərəddin vəfali padşahi. 

Bu hali-zar mehrü manəmizlə,  

Məlali-nəfs mehmünanəmizlə, 

Xilusi-qəibi-mə'sumanəmizlə  

Sana ərz eyləriz biz, ya İlahi,  

Qərini-məxfirət qıl, ya İlahi, 

Müzəffərəddin vəfali padşahi. 

Xudavənda, Kərima, Girdigara,  

Oni də rəhmətinlə qıl müdara.  

Olurkən fövt, edüb islami ehya,  

Səadət rütbəsin aidi kəmahi. 
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Qərini-məxfirət qıl, ya İlahi, 

Müzəffərəddin vəfali padşahi. 

Müqəddəs fikri, pak əqli, zəkasi, 

Vətən övladının oldi bəqasi, 

Verüb İranə qanuni-əsasi, 

Bütün İranın oldi qibləgahi. 

Qərini-məxfirət qıl, ya İlahi, 

Müzəffərəddin vəfali padşahi. 

Hümayi-ruhuni xüld aşiyan et, 

O zati-iqdisi cənnət məkan et, 

Mübarək qəbrini rəşki-cinan et, 

Ayırmə rəhmətindən sən bu şahi. 

Qərini-məxfirət et, ya İlahi, 

Müzəffərəddin vəfali padşahi. 

Onun qanuni-pakın payidar et, 

Vəliəhdin müsavat ixtiyar et. 

Rəiyyət, dusti-hürriyyət şüar et, 

Şərəflənsün bu yoldə, ya İlahi.’ 

Qərini-məxfirət et, ya İlahi, 

Müzəffərəddin vəfali padşahi. 

Şəni-İran Məhəmməd şani-ə'zəm, 

Uzun ömr eyləsün ol zati-əkrəm. ’ 

Ola qanuni-ədl ilə münəzzəm, 

Ümuri-dövləti, mülki, sipahi. 

Qərini-məğfirət et, ya İlahi, 

Müzəffərəddin vəfalı padşahi. 

səh.305-306 



70

Meydanə çıxıyor 

Məhmud mə'nəvi bir tərbiyənin, tərbiyeyi-diniyyənin ağuşi-

himayəsində böyümüş, heyhat həyati-ictimaiyyədəki təlxiyi-

xudkamiyədən zərrə qədər nəsibdar olmamış idi. O həyatını 

göyünün gözəl dağları, meşələri, çəmənləri, suları arasında 

böyütmüş, məişətin, mövzun, xüsusilə aləmi-cədidin, əsri- 

tərəqqinin təkamülündən xəbəri yoxdi... O, Allahın yolunda 

səbheyi-bihüdudini çəkməkdən başqa bir məşğəleyi-maddiyyə 

bilməzdi. İnsaniyyətin məmləkətində tazə adı, tazə sədası hənuz 

eşidilməgə başladağı vəqt Məhmud istiqraf xamuşi içində 

təcliyyat (təhbiliyyat) i-təbiiyyəsinin əş'ari-mətsufəsi ilə demək 

zar idi. 

Gözəl dağlar, gözəl çəmənlər, gözəl sular, bunlar həp təbiətin 

vəsaiti-ilhamıdır. Hər ruh, öz nəsibeyi- irşadını onlardan alar. 

Məhmud də təb'indəki ilhamat mət'aliyyəsini o kibi şeylərə 

məğlub göriyordi. Vətənin yeni-yeni sözlərini eşitdikcə, millətin 

növ'i-ümiqüni gördikcə fitrətində mərkuz olan hissi atəşin inşə'alə 

başladı. Əvvəldən Vətən və millət qayğısı yadına gəlməzkən, indi 

vətən, millət fəryadlarını üzuğə çıxardıyordi. Fəqət, çe sud? Nə bu 

fəryadı eşidəcək cəmaət, nə də hissiyatı anlayacaq millət vardı... 

Bu hissiyati-təəssüfün, təəssüf degil, hissiyati-təəssüb və 

cəhalətin içində yaşayamamaq imkanı baş göstərdi. Zülam içində 

nur, şəbpərəyi-təb’an bəşəriyyət içün ən biinsaf düşməndir. 

Məhmud da öylə oldi. Öz odası, öz əqrəbası, öz ailəsi onun 

xəsmi-canı oldular. O da öz cigərparələrini bu uğurda elm, 

hürriyyət, insaniyyət, mədəniyyət uğrunda fəda etdi. Iğtirab etdi. 
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Öz mehtər ictimaiyyəsində bircə məsdər ürfan  mədəniyyət bildigi 

(...) yə gəldi. Oh artıq orada rah etdigi məsrur etdi. Məs'ud etdi... 

Oni yüzinə qarşı tək tərin etməyürdilər. Hərgah ki, onun 

şəhrindəki rifat məişəti yoxdi; fəqət sə'yi qələmi ilə, namusli, 

qeyrs adilə ədəbiyyati-milliyyəsi arasında bir mövqe) mümtaz 

kəsb etmişdi. O yazıyor, çalışıyor, bəşəriyyə mərhəmət, şəfqət 

göstəriyordi. Bulunduğu yerdə t əfkari-cədidə darülfünunda işğal 

etdigi mövqe tədri onun güzarış həyatına xadim olacaqdı. İndi hər 

asuc bir fikrə malik, müstərih! 

Pərəstişkarları bulunduğu həyati-mətbuatədə kərə daxil 

olsa, artıq muranə olsa da edəcəgi xidmətlə zövqi-mə'nəviyyəsini 

tətmin, vicdanın qəlyanını təskin edəcəgdi. Öylə oldi. Yaxından 

tanıdı bir qəzetənin əzayi-amiləsi sərəsinə girdi. Mətbəən pərişan 

və qəsutəngiz həyatını daha bilməyən fc adam ən az icrət 

xidmətilə fəxuranə çalışıyorc “Ruhim, bu sə'ydən məhzuzdur. 

Güc olsa da dəvaı edəcəgəm. Çünki, cadeyi-əməlim millətimə 

xidmətdir! deyürdi. O ə’zayi-mətbuatın səyanahisinə hörmə 

məhəbbət göstərirdi. Onları müsəlləh insaniyyət bilird Onları 

iqdisi-əvamir əlhi olan: bənim indi də ən böyü ehsan beynəlbəşər 

tə'min edən səlah və səadət xadir olanların qulluğudur-fərmanını 

icrayə mövgil bilirdi. 

Fəqət heyhat, təsadüf oni öylə aldatdı ki, bütüı qeyzi-qəlbisi 

bir andə mədhuş bir qüvveyi-mədxirə kib partladı. Qəzetənin 

müdiri xəlqən adi, təb’ən dəni vicdanıni mənfəəti-şəxsiyyəsi 

uğrunda payimal etmi) bir saxtakar idi. 

O hiç bir vəqt inanmıyordı ki, böylə bir vicdan, böyls adi bir 

lə'lmət mətbuati-milliyyəsinin bir üzvi-məhminds bulunsun, lakin 

gərəkdi bu həqiqəti layiqilə ögrənsün
1
 



72

Pərəstişkarı olduği bu səhaif mətbuata böylə alçaq və müxərrəb 

bir miqrobun nə surətlə yapışdığını ögrənmək istəyürdi. Bir gün 

vəzifəsilə məşğuldu, mürəttiblərdən birinin şəkvay 

mətəzəlmanəsini eşitdi. Tə'siri artdı. Rəxti-şe'riyyəsi həyəcana 

gəldi. Taziyaneyi-atəşbar olan xameyi-cəvalindən qeyri- ixtiyari 

bir qaç misra töküldü. Pək acı idi. Özi də ağladı. Daha mətiqəz, 

daha maraqlı bir surətdə tədqiqi- məhyətə başladı. Oh pək bərbad! 

Pək məl'un bir həyat. Hər kəs nifrət ediyor. Şəxsən mə'rufi olan 

hər kəs oni mənfuri-ləin, adi biliyor. Məhmud daha ziyadə 

tədqiqatda bulundu. Oh, işin içinə girdikcə məlus bir adam 

insaniyyət, maarif, vətən düşməni imiş! Bir vəsi- leyi-ittihadü 

ittifaqın pərişani və əzmi-həlalində səbəb oluyor. O darül-təhsilin 

təkamili arasında oynadığı rollar ilə ənqəri-əzinədə badi olmuş, 

bütün hey'əti-tə'limiyyə oni təl'yin etmiş. 

Daha daha... Əvət, o, hətta yeni oyanan və bu yenilik 

uğrunda başlar verən qanlar tökən millətin əfradi-mə'suməsi 

arasında ixtilat salıyor və bulanıq suda balıq ovlayacaq artıq 

tərəfdən özinə qarşı qurulan ənzari- istikrahın önündə fəsad ilə 

məişət edəcək. Mümkün olursa, yaşadığı məmləkətin qanuni-

istibdadına müraciət edərək kəndisindən maida bütün mətbuatın 

mövcudatında sədinə çalışacaqmış! 

Heyhat. Heyhat! Bir qəzetdə müdiri, böylə bir dəni, böylə 

binamus olsun!. Mahmud bir dürlü fikrinə bu halı sığdıramıyordı. 

Və mətbuat içində böylə bir lövnin əfkari-ümumiyyəni, milləti 

aldadaraq ləkələdikcə təhəmmül edəmiyordı. 

Nəhayət, işin meydanı-sübutu əlniyyətə çıxması, o bu rəzil 

məxluqun bu məzribəşər parçasının yox olması gərəkdi. Məhmud, 

zatən bəşəriyyətin, ridayi-din 
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arxasında aciz, səfil, biidrak məxluqatları hiylə və riyı ilə əğfal 

gedən abi-istibdadın həpsini tə’yin edərəl çəkilmişdi. 

Şimdi də qeyrəti-vətəniyyə, himməti-milliyyəniı 

kürsiyi-xitabını, səhifeyi-təbliği möhtərəm bir vasiteyi irşad olan 

qəzetənin də pərdeyi-nifaqü səqaq olmat üzrə iste'mal edildigini 

görüncə büsbütün, cəhandt şayani-e'timad bir şey olmadığına qail 

olacaqdır. 

Fəqət ömrünin üçdə ikisini bir ümayi-cəhl içind; keçirdigi 

halda o axır əyyamında, xəyalına aşiq olduğt mədəniyyətin 

ənvəri-fizanizindən binəsib olmaq bi intihari-mə'nəvidən başqa bir 

şey degildi. Təhəmmii edə bilmədi. Dərunində bir həzini-yetimanə 

doğdu Vəchən məharəti-qəlbiyyəsi görülmiyən bir adamıı 

gözlərində şimdi sönük, yorğun bir şö’leyi-nifre fışqırıyordı. 

İnsanlarda bu hal nadirən görünür. Lakif bu kibi əlaimi-vəchiyyə 

öylə dərin israri-ruhiyyənir tərcümanı olur ki, bunu 

məhsusati-maddiyyə ilə təbliç və ifadə qeyri-qabildir. Bu kibi 

infə'alati-mə’nəviyy; əsnasında arzu edilən hər şey səmimidir, 

həqiqidir Adətən icabət qəbul, indəlla, mühəqqəq olan xülusi 

niyyət iştə o halın vicudi deməkdir. Xəş'ü xüzv ruh böylə bir 

həyacanın ə'sabi təhrik etməsindən başqa biı şey degildir. 

İdareyi tərk etməgə qərar verdi. Bu qərarın dəhşəti o andə 

vicudini sarsıdı. Dırnağında bir ixtilal zehni hüsula gətirdi. 

Məişəti-nəfsi degil, iaşəyi-əyalə küçük, mə'sum bir cecin yadigar 

həyatının nəşteyi-istiqbalı gözünün önündə təcəssüm ediyordi. 

Boyni büküldü. Bədəni donmuş bir cism kibi tərliyordi. 

Əvət, oradan alacağı icrətin gündəlik hissəsi müdirin ancaq 

bir çay sərfinə təqabül etdigi halda bu qənaət 
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sabiraneyi-istihqarən kəndisinə edilən müamileyi- bişüurədə 

boyun bükməgə məcbur idi. 

Şair həyatın böylə möhlik bir zərbəsinə şimdiyə qədər daha 

təsadüf etməmişdi. 

Bu təsadüf onun qəlbində bir e'timad oyandırdı. Bu e'timad 

özünə zülmi, e'timafı rəva görənin müqərrər əzmhəlalı idi. Bu hiss 

qəblil viru'i-ruhinə təsli-nəcəş oldu. Gözlərində hüsuli-əməldən 

mütəvəllid bir şö'Ieyi-intiqam parladı. Yenə söndü. Vətənində 

məlvətdə olsa bir cüz’i mətbuatın məhvi, süruriyyəti sındırdı. 

Başqa bir idarəyə intişayə qərar verdigi vəqt mütərəddid idi, 

qəbuli məşkun idi. Müraciət etdi. Naümid bir ric'ət, bir 

vəsileyi-qəhər daha çıxdı. Ən ziyadə məzhər və e'timad olduğuni 

səcayəyi-məqbu- lədə yenə bir hakimiyyəti-mətbədə arzusi 

istişmam ediyordı. Əcəbrari-dəruni getdikcə təzayid ediyor. Hər 

gün bəlkə yüzlərlə beyt söyləyəcək qədər iti olduğu qəriheyi-əbda'i 

şimdi təTımati-dəruniyyəsini təfsir edəcək bir kəlmə bulmaqdan 

aciz idi. 

Çıldırmış kibi sokakə çıxdı. Bütün sokaklarda bir vəlövlə 

məişətin hay və huy şəmatəti beynini sarsıtdı. Görüyür, 

məcludeyi-ənam olan məhal bir səmayi-məzi altında elektriqlə 

nurlanmış suri-şəbanə halında görünüyor idi. 

Müziqeyi-bandusənin vüqur və mürəqqər ahənin ruhnəvazi 

təbdiii-hissiyatına yardım etdi. 

Öz müqufi ilə mühitindəki bu cəmaət şəbistani müqayisəyə 

başladı. 

Hər kəsin yüzində bir əsəri-sürur var, gülüyorlar, öyünüyorlar, 

quşluyorlar. Aşnalar, əhbalar bir-birini 

ibtisami-müvəddətkəranələrilə salamlayur. Tək bircə tək özi 

fikridir. Artıq onun səmayi-ilhamatında televa'i- möhtəsəm 

doğmıyor. Afaqi-həyatı məişətinin qərə 
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bulutları altında görünməz olmuşdı. 

Kişi “millət bacı”nın müntəzəm xiyabani altıda 

dalğın-dalğın qadınların intizari-dilpəziri oni cə; edəmiyor. 

Kəndi-kəndinə gəziyordi. Hər biri biı sövdayi-məğrurun hakimi 

ədd edilən təsviri-hər müvafiq bir kəlmə bulamadığına pək 

mütəəssir idi. 

Bağın məcra bir köşəsinə getdigindən xəbəri yoxı Birəlli 

amuzanə toxundığmı, uyqudan ayılarcasınal təhaliklə hiss etdi. 

- Həzrət! Bu pərişani əfkar nə? 

Dünyanı görmiyorsan ki! 

Deyən rəfiqini, boğazında tıxılan boğuq bir səda salamladı. 

Arqadaşı demişdi ki, 

Səninki işi bitirdi. Artıq qəzetə çıxmıyor... 

-Əcəb, nə üçün? 

Neçün olacaq, artıq bütün heysiyyəti-məlusəsini h kəs 

tanıyor. Zatən... dən parədə hiç kəsə çatdıramış ki... 

Artıq, indiyə qədər bütün bu binəva milləl müqəddəratına, 

taleinə bir pis ləkə salan əf’ali-məluı “meydana çıxıyor” və daha 

bu, qoyun sürüsüı bənziyən insanların heyvaniyyəti idi. 

Qalmıyacaq ) əlbət. 

Zalımiarı bir gün devirər həzrəti Aliah... 

A.Lukyanovanın əsərindən görünür  «Hophopnamə»nin 

1922-ci il nəşrində də son nəşrləı düşməyən əsərlər var. Hətta 

1914-cü il nəşri il müqayisədə də fərqlərə rast gəlinir. Burada 

bütü nəşrlər haqqında danışmağa imkan yoxdur. Yə'qin I 

gələcəkdə sabirşünaslar bütün nəşrləri araşdırıl Sabirin əsərləri 

külliyatını tənqidi mətn şəklindı oxuculara çatdıracaqlar. 
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ARXİVLƏRDƏN 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Sabirə 

məxsus bir neçə əlyazma saxlanılır. Bunlardan biri fond 6, s/v. 215 

şifrəsi altında saxlanılan avtoqrafdır. Qəhvəyi mürəkkəblə 21x13 

sm ölçülü bir vərəqdə Sabirin cəlil Məmmədquluzadə yazdığı 

kiçik bir məktubu burada veririk: “Möhtərəm əfəndim! İki həftə 

bundan qabaq məxsusi məktub ilə bərabər keçənlərin də “İrşad”da 

çap olunmuş şe'rlərimdən bir danə göndərdim. Və keçən həftə həm 

də onlara yazdığım məxsusi bir məktub ilə bərabər “Həmdəlinin” 

həqqindəki riprikim bir şe'ri dəxi göndərmişdim ki, sizə 

yetürsünlər. Ümmid ki, vüsul olmuşdurlar. Budur! Bu gün də bir 

şe'r göndərirəm Əfəndim! Ya..., ya ... dirçəlinlərəm, ümidvaram 

ki, çox şe’r yazam. 

Baməhəbbət. Dostun Sabir Tahirzadə Şirvani, 16 yanvar, 25 

məhərrəm.” Yuxarıda çəpinə mö'tərizədə “Məktubi-məxsusi” 

sözləri yazılmışdır. 

Fraqment- 1480 şifrəsi altında saxlanılan 35x22 sm ölçülü 

vərəqdə qara mürəkkəblə “Çocuq” adlı şe'r vardır. Bu 1980-ci il 

nəşrində “Rəhgüzari-məxluqatda bir möhtaci-məsarif adı ilə 

verilmişdir. Tekstoloji müqayisədə yalnız fonetik dəyişikliklərə 

rast gəldik. Həmin vərəqdə “Dindirir əsr bizi, dinməyiriz” 

taziyanəsi və “Bənzətmə adlı şe'r vardır. Vərəqin hissəsi qopub 

düşdüyündən “Bənzətmə”nin əvvəli oxunmur, sondan beş 

misrasını oxumaq olur. Burada da fonetik dəyişikliklər vardır. 

Vərəqin arxasında Sabirin “Qorxuram” şe'ri yazılmışdır ki, burada 

fonetik dəyişikliklərlə bərabər doqquz və on birinci beytlərin yeri 

dəyişikdir 



77 

və sonuncu bəndin birinci misrasında “Bisəbət qorxmayıram, 

vəchi var” (1914.səh.363 "qorxmayıram” əvəzində 

“qorxmuram ha” (1980 səh.94) yazılmışdır. 

Fraqment- 534 şifrəsi altında qara karandaşI; yazılmış 

17x10,5 sm ölçülü vərəqdə “Ol gün ki, sən; xaliq edər lütf bir 

övlad” (səh.21) adlı şe'rin ilk səkki; misrası yazılmışdır. 

Dördüncü misradakı “tilismatə əvəzinə əlyazmada “tilismanə” 

yazılmışdır. Vərəqi; arxasında bənövşəyi mürəkkəblə başqa şe' 

yazılmışdır ki, onun müəllifini dəqiqləşdirə bilmədik. 

Fraqment- 606 şifrəsi altında 22x9 sm ölçülü səkki; vərəqdə 

Qövsi, Nişat Şirvani, Əli Ruhi, Seyid Əzim Əbdülhəq Hamid, 

Qasım bəy Zakirin şe'rlərindət nümunə, bir hekayə, sonda 

“Sabirin kəlamı” yazılmış və “Mənimki belə düşdü” adlı 

şe'rindən ilk beş  misr verilmişdir. 

Fraqment- 402-də bir üzü qara mürəkkəblə yazılmış 

28,5x22 sm. ölçülü 6 vərəqdə on altı şe’r vardır Birincisi Sabir 

təxəllüs, sonra Müztər, Çakər Məhəmməd, Baki və Əndəlib 

təxəllüslü şairlərin şe’rlər yazılmışdır. Dörd beytlik məsnəvi 

Nə deyim, nə çarə; Allah, bu hicr əlindən aman,  

Salıbdı yar məni hicrə öldürür pünhan. 

Görüm, Allah mənim tək qara günə qalsun, 

Cəhandə bən kibi öz yarından ayrılsun. 

........................ ayrılım bən o yarımdan, 

Çəhardəh şəbə bənzər o gülüzarımdan. 

Bəni et bu qüssənəma Sabir cəhani yandırma, 

Rəqibi-bədsifətə qüssəni sən andırma. 

avtoqraf deyildir, həm də bir qədər savadsız adam 
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tərəfindən yazıldığı hiss olunur. Bu şe'rin hansı Sabirə məxsus 

olduğunu dəqiqləşdirmək mümkün olmadı. 

Fraqment- 1425-də göy mürəkkəblə 25x16 sm. ölçülü vərəqdə 

Sabir təxəllüslü şairin bir qəzəli vardır. Əliabbas Müznibin xəttinə 

oxşayır. “Qurtuluş”da çap olunduğu qeyd edilmişdir: Lakin bu 

qəzəlin də dəqiq Mirzə Ələkbər Sabirin olduğunu demək çətindir. 

Hər ehtimala qarşı onu burada veririk: 

Əməkdə çərxi-çarəmdən keçən fəryad, ahim var. 
İnanmırsan əgər İsa kibi adil güvahim var. 

Gedim bən, hansı Kə'bə kə'beyi-kuyindən əfzəldir? 
Tutum yüz hansı mehrabə, qaşın tək qibləgahim var. 

Baxub əbruyi-cananə, edirsən səcdə mehrabə, 
Get ey zahid, sənin iflasına çox iştibahim var. 

Əlimdə cam və cadə tutmuşam meyxanələr küncin, 
Günəhdən zərrə bakim yox, ləbin tək üzrxahim var. 

Başimdə taci-möhnət, padişahi-təşviri-eşqəm, 
Məqamində çəküb səf dərdü qəmlərdən sipahim var. 

Bəlakeş Sabirəm səbrimi tökmüş hicri-ruyində, 
Gözimün yaşinə rəhm eylə,tutalım çox günahım var. 

1915, "Qurtuluş” nömrə I., oktyabr. 

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat muzeyində Elmi fondlar 

şö'bəsində araşdırma apararkən, Sabirlə bağlı yazılara rast gəldik. 

İnventar Ne 2584 şifrəsi altında M.Ə.Səfvətin dörd səhifəlik 

əlyazması saxlanılır. 
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M.Ə.Səfvətin dörd səhifəlik əlyazması saxlanılır Burada 

müəllif “Sabir” təxəllüslü şairlərdən bəhs açaraq, Mirzə 

Ələkbər Sabir yaradıcılığına gəlib çıxır ve ona öz münasibətini 

bildirir. “Mərhum Sabir əsərlərils ələ gətirdigi beşçələrdən şe'r 

və fikir məktəbi əbəd olaraq mə’rifətü möhrü dühalər qürulub” 

deyən müəllif Sabirin millilik, vətənpərvərlik ruhunda qələmə 

aldığı əsərlərindən sitatlar gətirir və şairin iç dünyasını açmağa 

çalışır. 22,5x15,5 sm ölçülü, ancaq bir üzü yazılmış dörd vərəq 

əlyazmada ancaq mollanəsrəddinçi Sabirdən danışıldığı üçün 

mətni burada tam verməyi lazım bilmədik. 

Fondda Sabir haqqında üç şəxsin xatirəsinə rast gəldik ki, 

onlardan birini burada veririk. Hacıağa Abbasovun öz xətti ilə 

29x20 sm ölçülü bir üzü yazılmış altı vərəqdə qələmə aldığı bu 

xatirə fondda 2789/766 şifrəsi altında saxlanılır. “Sabir 

xatirələrdə' kitabında yazının qısa variantı verilmişdir. 

Azərbaycan xəlq şairi Mirzə Ələkbər Sabir 

həqqində xatirələrim 

1909 və onuncu illərdə Azərbaycan tyatrının aktyorları 

yaman gün keçirirdilər. Aktyorlara yardım edən yox, mollaların 

avam cəmaəti toviayıb aktyorlara olmayan töhmətli sözlər 

deyüb onları hədələyüb qorxuzurdular. Bakı milyonçuları əsla 

Azərbaycan tyatrının tamaşalarına gəlməyüb, Bakıda olan 

böyük restoranlarda və şantanlarda, tyatr əvəzinə 

qəhvəxanələrdə gün keçirirdilər. Behişt anrarladığına görə 

Hüseynquli Sarabski Su nəqliyyatı İdarəsində az bir məaş ilə 

xidmət edüb, Mirzə Ağa Əliyof kibi 
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məqazəsində, bən isə Balaxanə kəndində mühasib və nəşr-maarif 

cəmiyyətləri tərəfindən açılmış məktəbdə müəllimlik edirdim. 

Balaxanə məktəbində mən Mirzə Əliəkbər Sabir ilə yaxından 

dostlaşıb, iki il sərasər məktəb binasında otaqda yaşamışam. Sabir 

aktyorlara böyük hörmət edürdi və deyürdi: Doğrudan da siz tyatrı 

canınızdan artıq sevirsüz. Bu qədər dannaq və töhmətli sözləri 

eşidə-eşidə teatrın yolunda canunızdan böylə keçüb incəsənət işini 

dəvam etdirmənüzə mən heyran olmuşam. O zaman həftə 

günlərindən cümələr tə'til güni hesab olunardı. Biz cümə 

axşamlarında Sabir ilə bərabər şəhərə gəlüb, cümə güni şəhərdə 

qalub, şənbə güni özimizi dərs vəqtinə çatdırardıq. Çox vəqt olardı 

ki, Sabir cümə axşamlar bizim evdə qalardı. Sabir məktəbdə 

Azərbaycan və fars dilindən mən və Paşa ağa Vəkilov rus dilindən 

və hesabdan dərs verərdik. Məktəb müdiri Əhməd Kamal hesab 

olunardı. Sabir doğru qəlbli, mehriban xülqli, xəlqpərəst, rəftarı 

xoş insan, dost bir adam idi. Az bir zaman içində gözəl xülqi, 

rəftarı ilə Balaxanə kənd cəmaətinin hüsn- rəğbətini qazanmışdı. 

Sabirin sə'yi ilə məktəb şagirdlərindən Əli Mişan şairliğə artıq 

rəğbəti olduği içün Sabirin tə’limi altında şairliğə başlayub gözəl 

şe'rlər yazmağa başladı. Bu əhvali görən Balaxanəlilər bir az da 

Sabirə məhəbbəti artırub ona artıq dərəcədə hörmət bəsləməgə 

başladılar. Əli Mişan bir dəfə şer yazub məktəbi və dərsi tə'rif 

etdiginə görə onun şe rı Sabirə xoş gəldigi üçün öz məaşından bir 

qonaqlıq təşkil edüb böylə bir şadlıq gecəsi əmələ gəldi. 

Məktəbün təhsil günlərində Paşa ağa və neçə neclə bərabər Sabir 

şagirdlərin evlərinə gedüb onların ata və anaları ilə elmdən, 

tərbiyədən söhbətlər aparırdı neft mə'dənlərində xidmət edən 

balaxanəlilər a mn 
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böylə hərəkətlərindən razı qalub balalarına məktəb və 

müəllimlərinə hörmət etməgi tövsiyə edirdilər. Toy və ya üzr 

məclislərində Sabirə hörmət bəslədiklərinə görə müəllimləri 

də'vət edüb, onlardan elm və tərbiyə sözlərini eşidüb artıq 

dərəcədə şad olurdular. Toy gecələrində məktəbin yardıma 

ehtiyacı olan şagirdləri içün pul yığub Sabirin məsləhəti ilə paltar 

və ayaqqabı alub şagirdlərə paylayırdılar. Məclislərdə, toyda 

xüsusiyyət olanda Sabir mollaların və varlıların xəlqə etdikləri 

nalayiq hərəkətlərindən, onların fəhlə-kəndçinin zəhmətin ucuz 

hesab edüb çar hökumətinün tərəfdarı olduqlarını cürbəcür əş'ar 

deməklə orada olanlara anlatardı. Bir gecə Məşədi Əzizbəgof 

Qrişa Funşitin və Sultan Məcid Əfəndiyev bizləri... tərəfindən 

təşkil olunmuş Bayıl fəhlə qlubunda sosial- 

demokratların məclisinə apardılar. Orada Sabir bu şe'ri oxudu: 

Daş qəlbli insanları neylərdin ilahi, 

Bizdə bu soyuq qanları neylərdin, ilahi. 

İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününki, 

Bəgzadələri, xanları neylərdin, ilahi! 

Məşədi Əzizbəgof o məciisdə fəhiə sinfinin hüquq 

məsələsindən uzun-uzadı bir nitq söyləyüb, Sabir yazan şe’rün əsl 

mə’nasın azərbaycan və rus dillərində məclisdə oturan 

sosial-demokratlara bir-bir başə salub Sabirin füqəra tərəfdarı olan 

nitqini danışdı. Sosial- demokratlar adından məşhur fəhlə 

Məhəmməd Məhəmmədyarov Sabirdən razılıq edüb. Sonra da 

sosial-demokratlar Sabirin Şamaxıda yaşayan külfətinə yardım 

içün pul yığub göndərmişdilər və Sabirə bir qış 
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paltarı və bir danə qostyum məşhur indiki kommunist küçəsində 

olan şəkili Mirzə Əhmədə tikdirüb Sabirə vermişdilər. Həman ilün 

yay fəslində məşhur Məhəmməd Məhəmmədyarof Sabir ilə 

maştağalı Balaəmi Dadaşof bərabər Şəmaxiyə gedüb külfətini 

götürüb Məhəmməd Məhəmmədyarovun Maştağada olan bağında 

Sabirə öz ailəsi ilə istirahət etmək üçün bir mənzil düzəltmişdi. O 

zaman Maştağa kəndində meyxanə deməklə məşhur olanlar: Molla 

Atababa, Əlikərim və Mircəlal Sabirin yanına tez-tez gəlüb ondan 

kəndli və fəhlələr həyatından söz yaratmaq üçün məharətli 

meyxanələr yazmağı ögrənirdilər. Bir dəfə Sabir yazmışdı: “dinim 

imanımmısan, ey pul, ya canımmısan, Mənsəbim, Məkkəm, 

Mədinəm, dinim, imanımmısan”. 

Bu şe'rlərdən narazı qalan hacılar və varlılar Sabirə bir hədə 

kağızı yazıb bir az vəqt vermişdilər ki, Sabir öz ixtiyarı ilə 

Balaxanə məktəbindən və kənddən çıxub getsün. Sabir heç ehtiyat 

etməyüb onları saymayub öz işini davam etdirirdi. Sabiri 

istəyənlər bu dəfə kağızını aramsızlıqla gözləyüb o yazan kimsəni 

tapmaq istəyirdilər. 

Bir dəfə məşhur Bakı milyonçusu Musa Naği onun Ramana 

kəndində olan odəsində bizə “Pəhlivanani- zəmanə” əsərini orda 

olan fəhlə qlubində tamaşaya qoymuşduq. Tyatroya artıq həvəsi 

olan Sabir tamaşa salonunda oturmuşdu. Oyun qurtarandan sonra 

fəhlələr Sabiri səhnəyə aparub- onlardan bir nə ər Muxtar cəbiyev 

üzünü Sabirə tutub dedi, hörmə ı şairimiz sən bizim halımıza 

yanan, istismarçı arın eyiblərini açan bir gözəl söz qoşandan 

araman una əmin ol ki, biz fəhlələr daim sənim d°
s
tun və 

tərəfdarun varuq. Sənə barmaq uzadanun ə 
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əhdini kəsərlər. Qorxma, öz işivi möhkəm tut. Yadımdadır, o 

gecədən sonra Bakü qəradə naçalniki “Fulbaum” yaman yerdə 

teatrı o zəmanə kibi verilməgə qadağan etdi. Fəhlə təşkilatları bu 

işə boş yerə tə'til edib Fulbaumə bir məktub yazıb narazılıq izhar 

etdilər, Bu işdən sonra Sabirin bir şe’ri çıxdı.- Doğru deyən olsa 

idi, yalançı utanardı. Mən Mirzə Ağa Əliyof bu şe’ri ilk dəfə 

Balaxanə qrujok qlubində oxuyub fəhlələri çox-çox güldürüb şad 

olduq. Axırda da qlubun səhnəsində Soltan Məcid Əfəndiyofla... 

fəhlə və kəndlilərə partiya yaratdığı ixtiyaru qoşunlardan danışıb 

məclisi təmam etdi. Fəhlələr “Pəhlivani-zəmanə" əsərinin ikinci 

dəfə Balaxanənin qrujok qlubunda oynanmasını Soltan Məcid 

Əfəndiyofdan və Məşədi Əzizbəgofdan xahiş etdilər, fəhlə 

təşkilatları qərada naçalnikindən əsərin oynanmasına icazə 

almağı öhdəsinə götürüb, afişalarımızı təsdiq etdirdilər. 

Sabir daim qarın xəstəliğindən şikayətlənirdi. Bir gün bir 

qarpuzi tamam yeyüb halı yaman olmuşdu, Məktəb müəllimləri 

sə’y edüb Sabiri sakit etdilər, Axşam mənzildə öz bloqnotunda 

Sabir yazmışdı: 

Yemişü yelpənəyü duz yemərəm, 

Tövbə olsun daxi qarpuz yemərəm. 

1921-ci ildə tənqid-təbliğ teatrında müdir və qonfransə 

işlədigim vəqt Sabiri əsasən yaxşı tanıdığım içün və yazdığı 

tiplərdən çoxuni bəgəndigim içün bir pərdəli və iki şəkilli 

“Sabirin məhkəməsi” adlı bir əsər yazmışdım. Əsər bir neçə gecə 

oynanan kimi Nəriman Nərimanofə çox xoş gəlüb o vəqt məarif 

qomissarı Dadaş Bünyadzadəyə təhlif olunub, əsəri çap 

etmişdilər. Bu əsər Baküdə fəhlə rayonlarında, şəhər qlublarında, 

pambıq rayonlarında, Qubada, Dərbənddə, Maxaçqalada, 

Sərkərada, Tiflisdə, 
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İrəvanda, oynanub fəhlə və kəndçilər arasında böyük şöhrət 

tapmışdı. 

Azərbaycan xalq artisti Hacı Ağa Mütəllim oğli Abbasof. 

Ünvan: Bakü, Malıgin küçəsi bloq4, otaq9. 14/11- 1662 

Sabir haqqında yazılara dövri mətbuatda da çox rast gəlinir. Ən 

çox diqqəti cəlb edən şairin vəfatının 25illiyinə həsr olunmuş 

səhifələrdir. “Ədəbiyyat” qəzetinin 1936-cı ildə ipək parçaya çap 

edilmiş bu buraxılışı Əlyazmalar İnstitutunda D/M -1186/1177 

şifrəsi altında saxlanılır. Burada Sabirlə bağlı məqalələr və dövrün 

görkəmli şairlərinin şairə həsr etdikləri şe'rlər verilmişdir. Burada 

həmin illərdən nümunələr veririk. 

Sabirin şərəfinə 

Xəyalım bu gecə varaq-varaqdır, 

Dilsiz əsrləri o yaracaqdır. 

Gözümə bir qara keçmiş görünür, 

Bir qara keçmiş ki, bizdən uzaqdır. 

Sabir, o günləri gətirmə yada, 

Dünya unutmamış səni dünyada. 

Sinənə çarpdıqca kinli dalğalar, 

Bir qoca dağ kibi durdun dəryada. 

S.Vurğun. 
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Böyük Sabirimiz 

Deyirlər ki, ölmüşdür xeyli var Sabirimiz, 

Ölməmiş, yaşadırıq Sabiri hər birmiz  

Görürəm şe'r oxuyan hər addımda Sabiri, 

Bə’zən olur görürəm öz adımda Sabiri. 

Sabir gəzir ölkəni əlində dəmir əsa, 

Xalqın xoşuna gedən şeirlər yaza-yaza.  

Özgənin deyil, yox, bu şair bizimkidir, 

Sabir ağır günləri göstərən bir güzgüdür. 

O zamanlar şairin daşdı səbir kasası, 

Heç xoşuna getmədi devrün qanlı yasası.  

Üsyankar adam kibi danışdı hər kəlməsi, 

Göydəndüşmə olmadı Sabirin yüksəlməsi. 

S.Rüstəm. 

SABİRƏ 

Açıb kitabını oxuduqca mən  

Gülüşdən yaranan bir nalə gördüm. 

Onun hər sətrində, hər vərəqində  

Bir inqilab dolu şəlalə gördüm. 

Bilirəm şairim, o zaman sənin  

Duymadı dərdini hər yetən naşı, 

Qəlbində bir əməl qönçələnirkən, 

Sandılar səni bir biyaban daşı. 

Ey böyük sənətkar, ey böyük insan! 

Dəyişdi dünyanın çərx dövranı, 
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Oyan bir şairim, oyan, bir oyan. 
Gəl günəş elini yaxından tanı. 

Burda söz şirindir, söhbət şirindir. 

Burda qələm azad, dillər azaddır. 

Hər günü bir böyük zəfər doğuran Həftələr 

azaddır, illər azaddır. 

Arzu ağacının büdaqlarında, 

Açılmış dilruba qızıl fidanlar, 

Onların gül rəngli dodaqlarında, 

Şairim, hər zaman sənin adın var. 

Gün keçər, ay keçər, dolanar həyat, Ötüşər 

həftələr, ötüşər illər. 

Dünya dayandıqca, ey qoca şair, 

Yaşadar namını xoşbaxt nəsillər. 

B.Qasımzadə. 

SABİRİN MƏZARI BAŞINDA 

Çoxdandı Şirvana həsrət bəslərdim, 

Qəlbimdə saxlanan sellər içində. 

Gəlib məzarını görmək istərdim, 

Çiçəklər içində, güllər içində. 

Məhzun xərabələr, kədərli daşlar, 

Uzaqdan insanı sıxmağa başlar. 

Yaxlaşdım, gözümdə çağladı yaşlar, 

Görüncə qəbrini tüllər içində. 

Ey bizi güldürüb ağladan Sabir! 
Ey köhnə dünyada yeni müsafir. 
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Ey böyük sənətkar, ey böyük şair!  

Tez yandın, tez söndün küllər içində. 

Dəyişdi sən doyub getdiyin həyat, 

Əlindən şikayət etdiyin həyat. 

Yat, möhtərəm şair, artıq rahat yat, 

Heykəlin yüksəlir ellər içində. 

28 dekabr, A.Faruq 1936, 

SABİR ÜÇÜN 

Sənin də gülmədi xatirin, yadın, 

Ayrıldın “nigaran” doğma Vətəndən. 

Adını boş yerə Sabir qoymadın, 

Acılar, qayğılar yedin yetəndən. 

M. Rahim 

SABİRİN 

Tutub silkələdi “vətəndaşları” Yoğun 

boyunları, yekə başları. Döydükcə 

həyatın acı ruzgarı, 

Bir gözündə gülüş, birində kədər, Bir ziya 

görmədi ömrü uzunu, Çaldı ilan kibi hər 

yetən onu. 

Axdı dəftərinə qanı Sabirin. 

O. Sarıvəlli 

ELLƏR ŞAİRİ 
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Xayır sən ölmədin, ey böyük insan, 

Sən ölməz bir düha, bir sənətkarsan.  

Uçmaz sən'ətinin o tunc heykəli,  

Yaşadıqca xalqın, sən də yaşarsan. 

Ə.Ziyatay. 

BÖYÜK ƏDİBİMİZƏ 

Sabir, tutdu səni bir dəli ruzgar, 

Gəlmədi ruhuna nurlu bir bahar,  

cahü cəlallılar səni duymayıb, 

Ellərə yazdığın sözə uymayıb, 

O böyük adına dedilər kafir. 

Təl'ət 

SABİR ÜÇÜN 

Sabirim, dəyişib kəndin, şəhərin, Sən arzu 

etdiyin yola düşübdür. Şanlı heykəlini öpən 

səhərin Gülüşdən jaləsi gülə düşübdür. 

Hər cavan, hər qoca qədrini bilir, Məzarın 

üstünə çiçəklə gəlir. 

Hər gözəl nəğmədə adın yüksəlir, Sözlərin 

ağıza, dilə düşübdür. 

Bağlanmış oldusa qolun, qanadın, Zülmət 

gecələrdə yanıb parladın. 
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İftixar etdiyim o böyük adın Bu 

böyük obaya, elə düşübdür. 

V.Zübeyir. 
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