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GİRİŞ 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatını 

tarixi-xronoloji, forma və məzmun, ədəbi əlaqələrin yeni istiqamətlərinin güclənib 

şaxələnməsi və s.  xüsusiyyətlərinə görə şərti olaraq iki mərhələyə bölmək olar: əsrin  

birinci yarısında qələmə alınmış ədəbi nümunələr və XIX yüzilliyin ikinci yarısında 

yazılmış əsərlər. Hər iki mərhələyə klassik ədəbi ənənələrlə yanaşı dövrün tarixi 

hadisələri, ümumilikdə XIX əsri səciyyələndirən ictimai-siyasi vəziyyət öz təsirini 

göstərmişdir. Mövcud hadisələr Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi həyatında bəzi 

ziddiyyətlərlə yadda qalsa da, bu hadisələrin ədəbi inkişafın dinamikasına müsbət təsiri 

danılmazdır. 

XIX əsr Azərbaycan poeziyası qədim və zəngin ədəbiyyatımızın, eləcə də Şərq 

şeirinin xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirir, eyni zamanda klassik ənənələr, folklor və 

aşıq yaradıcılığına məxsus realist meyillər əsasında inkişaf edirdi. Əsrin birinci 

yarısında klassik poeziya üslubunda yazan şairlərin üstünlüyü daha çox hiss olunurdu.  

XIX əsrin II yarısında maarifçilik hərəkatı öz miqyasını genişləndirməyə, eyni 

zamanda bədii ədəbiyyatın ideya-məzmun baxımından zənginləşməsinə güclü təkan 

verdi. Əsrin 50-60-cı illərində böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundzadənin 

timsalında ədəbiyyatşünaslığın yeni bir sahəsi olan ədəbi tənqid meydana çıxdı. 

Azərbaycan çar Rusiyası tərəfindən işğal olunduqdan sonra xalqımızın sosial-

siyasi və tarixi-mədəni həyatında bir sıra mühüm dəyişikliklər baş verdi, yeniliklər 

yarandı. Ədəbi-mədəni mühitdə tənqid və satiranın güclənməsi, maarifçilik hərəkatının 

genişlənməsi poeziyaya da önəmli təsir göstərdi. Bəşəri ideya və humanist duyğular, 

milli ruh və xəlqi kalorit bu dövrün poetik mətnlərində də bu və ya digər dərəcədə əks 

olunurdu. Lakin vaxtı keçmiş klassik ədəbi ənənələr, nəzirəçilik, xüsusilə Füzuli 

yaradıcılığının təsiri yenə də güclü idi. Qeyd olunduğu kimi, bu cür mütərəqqi ideyaları 

davam və inkişaf etdirmək klassik modellər çərçivəsində müəyyən qədər məhdudlaşsa 

da, işğaldan sonra yaranmış fərqli bir sosial-siyasi şəraitdə yeni yaradıcılıq axtarışları 

güclənirdi. Dövrün şairlərinin, o cümlədən Abdulla bəy Asinin yaradıcılığında da bu 
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xüsusiyyətləri aydın görmək olar. Mövzunun aktuallığını şərtləndirən əsas cəhətlərdən 

biri də budur. Şair qısa – cəmi otuz dörd il ömür sürsə də, zəngin bir yaradıcılıq yolu 

keçmişdir. Klassik şeirin on beşə yaxın janrında yazıb yaradan Abdulla bəy Asi lirik 

şair kimi tanınsa da, onun məhəbbətin tərənnümünə həsr olunmuş şeirlərində aşiqin 

iztirab və həyəcanları, mənəvi yaşantıları yalnız gözəlin ona çəkdirdiyi çəfalarla 

məhdudlaşmır, ictimai haqsızlıqlar, dövrün xüsusiyyətləri də lirik qəhrəmanın daxili 

əzablarını artırır. Bu baxımdan onun yaradıcılığı müasirliyi və novatorluğu ilə zəngin 

səciyyə daşıyır. Milli-mənəvi və islami dəyərlər, türk-müsəlman mədəniyyətinin 

zənginliyi,poetik məktublaşmalarında şairin müasirlərinə olan münasibəti və ədəbi 

əlaqələri, dünyagörüşü və s. məsələlər elmi-nəzəri səviyyədə araşdırma tələb edir. Bu, 

dissertasiya mövzusunun elmi əhəmiyyətini bir qədər də artırır. 

Asinin həyat və yaradıcılığı, “Məclisi-fəramuşan” ədəbi məclisindəki fəaliyyəti 

haqqında Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında müəyyən tədqiqat işləri aparılsa da, bu 

sahədə hələ də müəyyən boşluqlar mövcuddur. Bu baxımdan sənətkarın ədəbi irsinin 

toplanması, nəçri və tədqiqi həm şairin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı qaranlıq qalan 

bəzi məqamlara aydınlıq gətirmək, həm də XIX əsrin II yarısında Azərbaycan 

ədəbiyyatının elmi-ədəbi mənzərəsini yaratmaq istiqamətində münbit zəmin rolunu 

oynaya bilər. Həmçinin bu araşdırma həmin mərhələdəki tarixi-mədəni mühiti daha 

ətraflı işıqlandırmaq baxımından da elmi aktuallıq kəsb edir. 

Abdulla bəy Asi haqqında ilkin məlumatlara Məhəmməd ağa Müctəhidzadənin  

“Riyazül-aşiqin”, Mir Möhsün Nəvvabın “Təzkireyi-Nəvvab” və Firudin bəy 

Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı” əsərlərində rast gəlinir. Adları sadalanan əsərlərdə 

şair haqqında bəzi məlumatlar verilmiş, şeirlərindən nümunələr gətirilmişdir. Asi irsinə 

yüksək qiymət verən, şairi böyük nəzm ustası kimi dəyərləndirən ilk tədqiqatçı Firudin 

bəy Köçərli olmuşdur. O özünün “Azərbaycan ədəbiyyatı”  kitabının  II cildində Asinin  

çətin və məşəqqətli həyatı, ölüm tarixi, yaradıcılıq irsi haqqında ətraflı məlumat 

vermiş, kitaba həmçinin şairin digər məclis üzvləri olan müasirləri ilə poetik 

məktublarını da daxil etmişdir. Asinin həyat və yaradıcılığı haqqında  müxtəlif fikir 

söyləmiş tədqiqatçılar sırasında Əlabbas Müznibin, Salman Mümtazın, Hüseyn Əfəndi 

Qayıbovun, Bəylər Məmmədovun, Kamran Məmmədovun, Mustafa Mustafayevin 
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adlarını çəkmək olar. Prof. Raqub Kərimovun bu sahədə apardığı araşdırmalar 

təqdirəlayiqdir. Dissrtasiyada tədqiqata cəlb olunan  Abdulla bəy Asinin lirik 

yaradıcılığı müxtəlif aspektlərdən ilk dəfədir ki, araşdırılır. Şairin lirikasının 

özünəməxsus sənət keyfiyyətləri, dini şeirləri, həcvləri, bəhri-təvilləri, cığatay dilində 

yazdığı qəzəlləri, ədəbi təsir dairəsi və s. mühüm problemlərdir. Bu baxımdan 

dissertasiyada adları qeyd olunan və digər müəlliflərin əsərlərinə müraciət olunmuş, 

müəyyən məsələlərə münasibət bildirilmişdir. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Araşdırmanın obyekti Abdulla bəy Asinin 

poetik irsidir. Şairin həyatı, mühiti, ədəbi yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin 

araşdırılması isə tədqiqatın predmetləridir. Şairin xalq və klassik şeir üslubunda 

yazdığı şeirlər, bu şeirlərin ideya-bədii mündəricəsi, novator xüsusiyyətləri və s. 

məsələlər də tədqiqatın predmetinə daxildir. Mövzu tədqiq edilərkən  AMEA-nın 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fondundan, Azərbaycan 

ədəbiyyatının XIX əsr mərhələsi ilə bağlı müxtəlif illərdə nəşr edilmiş bədii və elmi 

əsərlərdən istifadə olunmuşdur.  

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın əsas məqsədi Abdulla bəy Asinin 

həyat və yaradıcılıq yolunu müasir ədəbiyyatşünaslığın qarşıya qoyduğu tələblər 

baxımından araşdırıb təhlil etmək, şairin əsərlərinin mövzu və forma, ideya-məzmun 

xüsusiyyətlərini üzə çıxarmaqdır. 

Qarşıya qoyulan məqsədin həlli ilə bağlı aşağıdakı elmi vəzifələrin yerinə 

yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur: 

- XIX əsr Qarabağ ədəbi mühitinin  görkəmli nümayəndəsi kimi Abdulla bəy 

Asinin elmi tərcümeyi-halını dəqiqləşdirib təsvir etmək; 

- şairin doğulub ərsəyə gəldiyi ədəbi mühitin özünəməxsus cəhətlərini 

aydınlaşdırmaq, müəllif-mühit-ədəbi yaradıcılıq əlaqələrini üzə çıxarmaq; 

- lirik əsərlərinin mövzu və janr spesifikasını izah etmək; 

- Abdulla bəy Asinin lirikasının xalq şeiri və klassik ənənələrlə bağlılığını 

araşdırıb yeni sənət keyfiyyətlərini üzə çıxarmaq; 

- Abdulla bəy Asi yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətlərini yeni meyarlarla 

dəyərləndirmək. 
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Tədqiqat metodları. Tədqiqat işinin aparılmasında klassik Şərq və Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığının elmi qənaət və təcrübələrindən istifadə edilmişdir. Mövzunun 

sistematik araşdırılması üçün tarixi-filoloji metoddan, eyni zamanda müqayisə, 

təsnifat, sistemləşdirmə üsullarından istifadə olunmuşdur. Araşdırmada nəzərdən 

keçirilən problemlərlə bağlı müxtəlif elmi-nəzəri ədəbiyyatlara müraciət edilmiş, irəli 

sürülən fikirlərin bu ədəbiyyatlara istinadən əsaslandırılmasına cəhd olunmuşdur. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Abdulla bəy Asinin lirikasını tədqiq 

etmək və mövzunu tam şəkildə əhatə etmək üçün aşağıdakı müddəaların müdafiəsi 

nəzərdə tutulub: 

- Abdulla bəy Asinin şəxsiyyəti və yaradıcılığı Qarabağ ədəbi mühitində formalaşıb; 

- Abdulla bəy Asinin Azərbaycan, fars və cığatay dillərində yazdığı əsərləri müxtəlif 

cünglərdə və əlyazmalarda qarışıq şəkildə yer alıb; şairin bəzi əsərləri zaman-zaman 

katiblər tərəfindən təhrif olunub; 

- şairin lirikasının əsas hissəsini məhəbbət və dini mövzularda yazdığı müxtəlif 

janrlardan ibarət poetik mətnlər təşkil edir; 

- Abdulla bəy Asi ilə eyni dövrdə yaşayıb-yaratmış sənətkarların şairin yaradıcılığı 

barədə fikir və mülahizələri də əhəmiyyətli səciyyə daşıyır; 

- Abdulla bəy Asi Azərbaycan, fars və cığatay dillərində yazdığı əsərlərdə yüksək 

sənətkarlıq nümayiş etdirmişdir; 

- şairin yaradıcılığında klassik Şərq və Azərbaycan poeziyasının qüdrətli 

nümayəndələrinin təsiri duyulur.  

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Tədqiqatın elmi yeniliyini müəyyənləşdirən ilk cəhət 

problemin qoyuluşudur. Abdulla bəy Asinin  həyat və yaradıcılığı bir sıra tədqiqatçılar 

tərəfindən araşdırılsa da, bu tədqiqatlar şairin ədəbi irsini tam əhatə etməmişdir. Bir 

şox hallarda şairin həyatı və ədəbi irsi barədə məlum fikir və faktlar təkrarlanmış, onun 

yaradıcılığı haqqında elmi-nəzəri səviyyədə araşdırmalar aparılmamışdır. 

Dissertasiyanın elmi yeniliyi aşağıdakı məsələlərin qoyuluşunda öz əksini 

tapmışdır: 
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- XIX əsrin II yarısında yaşayıb-yaratmış Abdulla bəy Asi klassik ədəbi 

ənənələri öz yaradıcılığında sənətkarlıqla davam etdirmişdir. Görkəmli şairin poetik 

irsi ilk dəfə bu tədqiqat işində hərtərəfli və sistemli şəkildə tədqiq olunmuşdur. 

- Abdulla bəy Asinin yaradıcılıq yolu ənənə və varislik xətti ilə öyrənilmiş, şairin 

ədəbi irsinin qaynaqlarının özünəxas sənətkarlıq keyfiyyətləri üzə çıxarılmışdır. 

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Tədqiqat işinin nəzəri əhəmiyyəti 

Abdulla bəy Asinin ömür yolunu və yaradıcılığını müasir elmi-ədəbi prinsiplər 

əsasında araşdırmaq, bu sahədə görülmüş işləri ümumiləşdirməkdən ibarətdir. 

Dissertasiya işi milli-ədəbi yaddaşımızın möhkəmlənməsinə yardım edir. Burda 

qeyd olunmuş faktlardan, əldə edilmiş elmi qənaətlərdən Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixinin uyğun bölməsinin yazılmasında, ali və orta məktəblər üçün dərslik və dərs 

vəsaitlərinin hazırlanmasında istifadə oluna bilər. O cümlədən tədqiqat işindən ali 

məktəb tələbələri, magistrant və doktorantlar da bəhrələnə bilərlər. 

Aprobasiyası və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələri, əsas yenilikləri müəllifin   

Azərbaycanda və xarici ölkələrdə Azərbaycan Ali Attestasiya Komissiyasının tövsiyə 

etdiyi jurnallarda, Respublika elmi-nəzəri, elmi praktik konfranslarında çap etdirdiyi 

məqalə və tezisdə əks olunmuşdur. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirdiyi təşkilatın adı. Dissertasiya işi Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

“Türkdilli əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin tədqiqat istiqamətlərinə uyğun olaraq 

hazırlanmışdır. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd olunmaqla 

dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya Azərbaycan Respublikasının  

Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən qoyulan tələblərə uyğun 

qaydada yazılmışdır. 

Dissertasiya işi giriş – 9425 işarə sayı, birinci fəsil üç paraqraf – 43 491 işarə sayı; 

ikinci fəsil dörd paraqraf – 68 605 işarə sayı; üçüncü fəsil üç paraqraf – 69 058 işarə 

sayı, nəticə –12 195 işarə sayı və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. 

Dissertasiya işinin ümumi həcmi 202 774 şərti işarədir. 
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I FƏSİL. ABDULLA BƏY ASİNİN DÖVRÜ, MÜHİTİ VƏ HƏYATI 

 

1.1 Abdulla bəy Asinin dövrü və mühiti 

 

 

XIX əsrin birinci yarısı ilə müqayisədə əsrin ikinci yarısı iqtisadi cəhətdən öz 

stabilliyi, ölkənin hər baxımdan yüksəlişinə təkan olacaq müxtəlif sahələrin 

canlanması və irəliləyişi ilə diqqəti cəlb edir. 50-60-cı illərdə kapitalizm elementlərinin 

baş qaldırması ölkə iqtisadiyyatının yüksəlməsində öz müstəsna rolunu oynadı. Kənd 

təsərrüfatı ilə bərabər şəhər sənayesi də müəyyən xətt üzrə inkişaf edir, ticarət 

sahəsində də canlanma müşahidə olunurdu. Lakin bütün sadalanan irəliləyişlər ölkənin 

həyatında əsaslı dəyişiklik yarada bilmirdi. Bunun əsas səbəbi isə ağır təhkimçilik üsul-

idarəsi idi. İstər kəndlərdə, istərsə də şəhərlərdə kapitalizmin inkişafı feodalizm 

çərçivəsində getdiyi üçün sinfi ziddiyyətlər gündən-günə daha da kəskinləşir, istismara 

qarşı xalq azadlıq hərəkatını labüd edirdi. Əsrin ikinci yarısında ölkənin inkişafında 

bilavasitə rolu olan iqtisadi yüksəliş, digər tərəfdən xalq azadlıq hərəkatının 

genişlənməsi feodalizmin qalıqlarının məhvinə qarşı mübarizəni sürətləndirdi. Bu isə 

bir çox sahələrlə yanaşı elmin, incəsənətin, ədəbiyyatın müxtəlif sahələrində də 

mövcud reallığa qarşı tənqidi münasibətin formalaşmasına təkan oldu. İnsanların 

şüurunda mövcud həyata qarşı etirazın artması ədəbiyyata da sirayət etdi, ədəbiyyatın 

mövzuları genişləndi, real həyatla əlaqəsi olan aktual mövzularda yazıb yaratmaq 

zərurəti meydana çıxdı. 

XIX əsrin ikinci yarısında poeziya da özünün çox ziddiyyətli bir dövrünü 

yaşayırdı. Bu dövrdə poeziya kəmiyyətcə artsa da, keyfiyyətcə öz stabilliyini 

saxlamaqda davam edirdi. Müasir mövzular köhnə qəliblərə yerləşdirilir və poeziya 

ruhən yenilənsə də, forma və quruluş baxımından dəyişmirdi. “XIX əsrin ikinci 

yarısında poeziya əsas etibarı ilə dörd qol üzrə hərəkər edirdi ki, bunlardan birincisi 

yazılı ədəbiyyatda aşıq şeiri:qoşma, təcnis, gəraylı yaradıcılığı, ikincisi realist-satirik 
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cərəyan, üçüncüsü qəzəl şeiri, dördüncüsü isə mühafizəkar mərsiyə və təriqətçı şeirdən 

ibarət idi” [81, s. 382]. 

Bu dövrdə  yazılı ədəbiyyatda aşıq şeiri üslubunda, sadə və anlaşıqlı dildə 

qoşma, gəraylı, təcnis şəklində yazanların sayı gündən-günə artırdı. Yaradıcılıqlarını 

bu üslubda davam etdirən şairlər Vaqifin, Zakirin, Nəbatinin poeziyasından 

bəhrələnərək şux və oynaq şeir nümunələri yaradırdılar. Yaradıcılığında aşıq şeiri 

tərzinə üstünlük verən şairlər heca vəznində, ahəngdar, ritmik, dili daha asan anlaşılan 

lirik nümunələr yaratmağa çalışır, ərəb və fars dillərində istifadə olunan qəliz tərkibləri 

doğma dilimizə çevirərək şeirə daxil edirdilər. Daha çox məhəbbət mövzusunda 

yazılmış bu əsərlərdə real insan hisslərinə üstünlük verilirdi. Şairlər məhəbbət mövzulu 

əsərlərin əsas obrazları olan aşiq və məşuqəni real həyatdakı kimi təbii boyalarla təsvir 

etməyə çalışır, onların daxili aləmini, həyəcanlarını qələmə alarkən mücərrəd təqdim 

üsuluna müraciət etməkdən yayınırdılar. Doğrudur, onlar aşıq şeiri tərzində yazılan 

əsərlərə də klassik ədəbiyyatımızda sıx müraciət olunan aşiq və məşuqə obrazlarını – 

Yusif və Züleyxa, Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnunu daxil edirdilər. Lakin klassik 

poeziyanın təsirindən təmamilə qurtulmayan, eyni zamanda mollaxana və mədrəsə 

təhsili almış sənətkarların əsərlərində bu surətlərdən istifadə anlaşılandır və bunu təbii 

hal kimi qiymətləndirmək daha məqsədəuyğundur. Bu tipli şeirlərdə az miqdarda da 

olsa ictimai motiv nəzərə çarpırdı. İctimai məzmunlu lirikaya müraciət edən şairlər 

mövcud həyatın çətinliklərini, tarixi faciələri, sosial çatışmazlıqları əsərlərində 

müxtəlif mövqelərdən işıqlandırmağa çalışır, onları narahat edən həyat hadisələrini 

nəzmə çəkirdilər. Lakin bununla bərabər qeyd etməliyik ki, aşıq şeirinin əsas mövzusu 

mahiyyətcə dəyişmir, azad sevgi və məhəbbət hissləri, gözəlin tərənnümü bu şeirin 

başlıca mövzusu olaraq qalmaqda davam edirdi. 

XIX əsrin 70-90-cı illərindən etibarən poeziyada ictimai motivlər daha çox 

nəzərə çarpır, əsasən, Seyid Əzim Şirvaninin, Mirzə İsmayıl Qasirin, Ağa 

Məhəmmədbağır Xalxalinin yaradıcılıqlarında təzahür edirdi. Doğrudur, realizmin 

ünsürləri bu şairlərin yaradıcılığında köhnə üslubun hökmranlığı şəraitində inkişaf 

edirdi, fikrin ifadəsində və şeirin formasında əsaslı bir dəyişiklik müşahidə olunmurdu. 

“Realizmin poeziya sahəsində zəif inkişafının səbəbləri romantik şeir məclislərinin bu 
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illərdəki qızğın fəaliyyəti, qəzəlçilərin əksəriyyətlə ruhani təhsil görmələri, islam 

etiqadından ayrıla bilməmələri, rus və Avropa klassiklərinin əsərləri ilə tanış 

olmamaları və s. ilə izah oluna bilər” [82, s.536 ]. 

Bu dövr ədəbiyyatının bir qolunu da mərsiyə və təriqətçi ədəbiyyat təşkil edirdi. 

“Ərəb istilası dövründən üzü bəri xilafətə tabe olan bütün Şərq ölkələrində geniş 

şəkildə intişar tapan islam dini ideologiyası və bunun bədii ədəbiyyatda təbliği bütün 

tarix boyu Şərq saraylarında fəaliyyət göstərən saray ədəbiyyatının ideya-estetik 

prinsiplərini və qayəsini istiqamətləndirdiyi kimi, qədim və orta əsrlərdən başlayaraq 

XX əsrin əvvəllərinə qədərki Azərbaycan ədəbi mühitinin də dini qolunu 

istiqamətləndirmiş və formalaşdırmışdır” [86, s.207]. Bu tipli dini təəssübkeşliyə 

demək olar ki, XIX əsr şairlərinin əksəriyyətinin yaradıcılığında da rast gəlmək 

mümkündür. Bunun ən başlıca səbəbi isə ictimai-tarixi şərait idi. Ölkənin müxtəlif 

yerlərində mərsiyə ədəbiyyatına marağın artmasının, bu ədəbiyyatın geniş şəkildə 

yayılmasının əsas səbəbi kimi çarizmin ölkədaxili ziddiyyətlər yaratmağa çalışmasını, 

bu səbəbdən müsəlmanlar arasında qarşıdurma yaratmaq niyyətilə sünni-şiə məsələsini 

qabartmasını da qeyd etmək lazımdır. Prof. Zaman Əsgərli XIX əsrin ikinci yarısında 

mərsiyə ədəbiyatının geniş yayılmasının digər bir səbəbi kimi isə şairlərin tanınmaq 

arzusu olduğunu qeyd edir: “Nəhayət, XIX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan şeirində 

mərsiyyənin intişarı, dini motivlərin geniş yayılması, bir də ədəbi gedişatın, mədəni-

tarixi prosesin səciyyəsi, sənətkarların özlərinin ədəbi-ictimai mühitdə tanınmaq 

arzuları ilə bağlı idi...məhərrəmliklə bağlı təziyə və təkyə məclisləri hər ilin müəyyən 

vaxtlarında nəinki günlərlə, hətta həftələrlə, özü də bir eldə, bir obada yox, bütün Yaxın 

Şərq ölkələrində davam edirdi. Şübhəsiz, bu cür məclislərdə oxunan şeirlər öz 

müəllifini daha çox tanıdırdı” [16, c.4, s.297]. 

Kökləri dərindən araşdırıldıqda mərsiyə ədəbiyyatının Azərbaycan ictimai 

gerçəkliyinə yad olmadığının, gündəlik həyatımızın bir hissəsini təsvir və təbliğ 

etdiyinin şahidi oluruq. Mərsiyə şeiri özündə müəyyən tarixi faktları əks etdirməklə 

yanaşı, insanları mənəvi saflığa, təmizliyə çağırır, zülmə, ədalətsizliyə etiraz şəklində 

təzahür edirdi. Lakin ədəbiyyat tariximizdə mərsiyə ədəbiyyatının yaranması 

səbəblərinə münasibət birmənalı olmayıb, müxtəlif şəkildə qiymətləndirilmişdir. 
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Böyük mütəfəkkir-alim Mirzə Fətəli Axundov məhərrəmliklə bağlı hər həftə təşkil 

olunan təziyədarlıq məclislərinin qəti şəkildə əleyhinə çıxır, bunu insanların vaxt itkisi 

kimi qiymətləndirirdi: “... hər yerə gedirsən təziyədir. Hər məsciddə həftədə ən azı bir 

gün təziyə məclisidir... Doğrusu, bu ifrata yetişdi. Nə xəbərdir?! Məgər insanın özünün 

az müsibəti və az dərdi var ki, min illik hadisələrin nağılı ilə övqatını daim təlx etsin 

və faydasız işlərə baş qoşub, işdən və kasıbçılıqdan məəttəl olsun?..” [39, s.109]. Başqa 

mövzularda yazılan əsərlər kimi mərsiyə ədəbiyyatı da əsas diqqəti insana yönəltmiş, 

onun daxili dünyasını, sosial mövqeyini, dünyaya baxışını tarixi hadisələrlə izah 

etməyə çalışmışdır. Lakin unutmaq olmaz ki, bu tipli ədəbi nümunələrin XIX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatında süjetli lirikanın inkişafına müəyyən qədər köməklik 

göstərməsi faktı danılmazdır. 

XIX əsrin ikinci yarısında yazılı ədəbiyyatda aşıq şeiri ilə paralel qəzəl janrı  da 

geniş vüsət alırdı. Bununla bağlı Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində şeir həvəskarları 

bir məclis ətrafında toplaşaraq dünya hadisələri, ölkədə və ölkədən kənar baş verən 

yeniliklərdən söhbət edər, klassiklərdən oxunan əsərlər barəsində müzakirələr aparar, 

mühakimələr yürüdərdilər. Ədəbi məclislər dövründə fəaliyyət göstərən,  bir şair kimi 

püxtələşən yüzlərlə şairin əsas ilham mənbəyi klassik Şərq və Azərbaycan ədəbiyyatı 

idi.  

XIX əsr Qarabağ ədəbi mühiti üçün də məhsuldar bir dövr hesab oluna bilər. 

Əsrin əvvəllərində müxtəlif şəhərlərdə şeir həvəskarları və şairlər görkəmli nəzm 

ustalarının ətrafına toplaşaraq yazdıqları şeir nümunələrini oxuyur və müzakirə 

edirdilər. Bu cür yığıncaqların sayının günü-gündən artması ayrı-ayrı şəhərlərdə şeir 

məclislərinin yaranmasını labüd etdi. Azərbaycanın bir çox yerlərində şeirə maraq 

göstərənlər  bu  cür  dərnəklərdə  toplaşır  və  bu  hal  müntəzəm  şəkil  aldıqdan sonra 

buraya toplaşanlar öz iştirakçılarının tərkibinə və ya yazdıqları şeirlərin ruhuna, ya da 

toplandıqları yerin adına uyğun olaraq öz dərnəklərini adlandırır, dərnəyin təşkilində 

xüsusi rolu olan bir nəfər isə dərnəyin ağırlığını öz üzərinə götürərək iştirakçılara 

müvafiq istiqamət verirdi. 

XIX əsr poetik məclislər üzrə tanınmış tədqiqatçı Nəsrəddin Qarayevin “Poetik  

məclislər” adlı kitabının ön sözündə Həmid Məmmədzadə yazır: “Onu da qeyd edək 
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ki, bu ədəbi məclislər bir növ ədəbiyyat məktəblərinə çevrilmişdir. Onlarca istedadlı 

şairlər həmin ədəbi məktəblərdə yetişmiş, ilk şeirlərini də bu məclislərdə oxumuşlar, 

məclisin başında duran ustad şair gənc istedadların qayğısına qalır, müəyyən şeir 

formalarının yaranmasında onlara istiqamət verir, aralarında, bir növ, yarış təşkil 

edirdi. Bunun üçün o, klassik şairlərin məşhur qəzəlinə nəzirə, təxmis yazmağı onlara 

tapşırır və məclisin yığıncaqlarında oxutdurub qiymət verirdi” [125, s.4]. 

Ümumilikdə götürdükdə isə, Azərbaycanda ədəbi məclislərin tarixi, şübhəsiz, 

XIX əsrdən xeyli öncəyə təsadüf edir. Ədəbiyyat tariximizdən məlumdur ki, hələ 

Şirvanşahların, Eldəgizlərin, Şah İsmayıl Xətainin zamanında saraylarda təşkil 

olunmuş məclislərdə dövrünün sevilib-seçilən, şeirləri dillər əzbəri olan məşhur şairlər 

toplaşır, hətta başqa şəhərlərdə yazıb-yaradan gənc şairlər də bu məclislərə öz biliyini 

təkmilləşdirmək üçün gəlirdilər. Bu məclislərə öz dövrünün digər nəzm ustalarından 

seçilən, ustadlıq bacarığına malik “məliküş-şüəra” ləqəbi alan şairlər başçılıq edir, 

saraylarda ədəbiyyatın və incəsənətin inkişafına şəxsən nəzarət edirdilər. Orta əsr ədəbi 

məclislərinin fəaliyyəti barədə akademik Həmid Araslı yazır: “ Şairlər özlərinin 

məclislərində ədəbi mübahisə düzəldir və müxtəlif ədəbi əyləncələr təşkil edirdilər. Bu 

ədəbi və yarıməyləncə məclisləri tacirlərin və bəzi hakimlərin evində də təşkil edilirdi. 

Belə ədəbi məclislərdə qədim şairlərdən nümunələr seçilir və bütün məclis əhli 

tərəfindən nəzirələr yazılırdı. Eyni zamanda bu yazılan nəzirələr məclisdə müzakirə 

edilib, hansının daha müvəffəqiyyətli olduğu müəyyənləşdirilirdi. Bu cəhətdən məclisin 

işi, bir növ, ədəbi müzakirə səciyyəsi alırdı. Lakin bu müzakirələr, əsasən, əsərin 

üzərində deyil, şəkil xüsusiyyətləri ətrafında gedirdi... Bu məclislərdə ən çox 

müəmmalara fikir verilirdi” [76, s.14]. 

XIX yüzilliyin ikinci yarısında baş verən əlamətdar hadisələrdən biri kimi ədəbi 

məclislərin geniş miqyasını xüsusi vurğulayan Tahirə Məmməd bu məclislərin ədəbi 

mühit və eyni zamanda ədəbi əlaqələrin formalaşmasında birbaşa rolu olduğunu qeyd 

edir: “XIX əsrin əlamətdar ədəbi hadisələrindən biri də o dövrdə geniş miqyas almış, 

görkəmli ədəbi simaları sıralarına cəlb etmiş ədəbi məclislərdir. Ədəbi məclislərin 

yaranıb fəaliyyət göstərməsi XIX əsrdən başlanmır. Onun ədəbi prosesdə mövcudluq 

ənənələri var. Orta əsrlərdən ayrı-ayrı bölgələrin, sarayların ədəbi təşkilatı kimi 
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mövcud olan məclislər həm ədəbi mühitlərin, həm də əlaqələrin formalaşmasında 

əhəmiyyətli rol oynamışdır” [95, s.61]. 

XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın müxtəlif regionlarında bir-birinin 

ardınca yaranmış məclislər: “Beytüs-səfa” (Şamaxı), “Fövcül-füsəha” (Lənkəran), 

“Məcməüş-şüəra” (Bakı), “ Əncümənüş-şüəra” (Ordubad), “Məclisi-üns”, “Məclisi-

fəramuşan” (Qarabağ), “Divani-hikmət” (Tiflis), “Gülüstan” (Quba) özündən əvvəl 

yaranmış saray ədəbi məclislərindən bir çox xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirdi. Əgər 

saraylarda məclislərə qatılan şairlər şahlar və ya onların təyin etdiyi məliküş-şüəralar 

tərəfindən seçilirdisə, bu məclislərdə yaşından və mənsub olduğu zümrədən asılı 

olmayaraq şeirə, sənətə həvəsi olan istənilən şəxs iştirak edə bilərdi. Digər tərəfdən bu 

məclislərin iştirakçıları istədiyi mövzuya müraciət etməkdə tam müstəqil idilər ki, bu 

da onları saray şairlərindən fərqləndirən başlıca xüsusiyyət hesab oluna bilər. Bu 

baxımdan XIX əsrin ikinci yarısında yaranmış məclisləri bir  növ demokratik məclislər 

kimi səciyyələndirmək olar [127, s.150]. 

Adları çəkilən məclislərdən başqa digər şəhərlərdə: Qazax, Dərbənd, Şəki, 

Ağdaş və s. kiçik də olsa, ədəbi dərnəklər fəaliyyət göstərir, buraya toplaşan  insanlar 

ədəbiyyatdan, incəsənətdən, maarif və mədəniyyətdən danışır, bəzi mübahisəli 

məqamları aralarında müzakirə edərdilər. 

XIX əsrin ikinci yarısında Şuşada iki ədəbi məclis fəaliyyət göstərirdi. 

Bunlardan biri Mirzə Rəhim Fənanın təşəbbüsü ilə yaradılan “Məclisi-üns”, digəri isə 

XIX əsr Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikir tarixində özünəməxsus yeri olan Mir Möhsün 

Nəvvabın təşəbbüsü ilə yaradılmış “Məclisi-fəramuşan” idi. Hər iki məclis öz ətrafına 

istedadlı şairlər toplaya bilmiş və bu şairlərin timsalında özündən sonrakı ədəbiyyatın 

inkişafı üçün münbit şərait yaratmışdı. Əsrin ikinci yarısında təşkil olunmuş bu ədəbi 

məclislər təkcə Qarabağ ədəbi mühiti üçün deyil, bütünlüklə Azərbaycan ədəbi 

mühitinin yüksələn xətlə inkişafına təkan olmuşdur. Bu məclislər öz fəaliyyəti ilə 

ədəbiyyata yeni məzmun və forma gətirmiş, klassik irsimizin davamçıları kimi 

fəaliyyət göstərməklə bərabər, mövcud ictimai quruluşun eyib və nöqsanlarını əks 

etdirmiş, xalqın istək və arzularını, düşüncə tərzini təbliğ etməyə çalışmışlar. 
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“Məclisi-üns” Şuşada Mirzə Rəhim Fənanın və Hacı Abbas Agəhin təşəbbüsü 

ilə yaradılmış, məclisin ilkin yığıncaqları da Agəhin evində təşkil olunurmuş. Lakin 

1872-ci ildə Mirzə Rəhim Fəna hökumət qulluğunu tərk edərək Natəvanın mülklərini 

və təsərrüfat işlərini idarə etmək üçün Xan qızının evinə gəlir. Bundan sonra şairənin 

öz təşəbbüsü ilə məclis üzvləri onun sarayında toplaşmış, məclisin maddi yükünü 

çəkməyi də Natəvan öz üzərinə götürmüşdür. “Məclisi-üns”ün otuzdan çox üzvü 

olmuşdur. Burada toplaşan məclis üzvləri klassik Azərbaycan və Şərq ədəbiyyatının 

nümayəndələrini özlərinə ustad hesab edir, onların poetik ənənələrini 

yaradıcılıqlarında yaşatmağa çalışırdılar. Katibi Mirzə Rəhim Fəna, məsləhətçisi isə 

şair Mirzə Sadıq Piran olan “Məclisi-üns” ədəbi məclisi iştirakçılarına təxəllüs 

verməkdə də cavabdeh idi. Bəylər Məmmədovun “Xurşidbanu Natəvan” adlı kitabında 

şairənin “köməksiz”, “kimsəsiz” mənasını daşıyan  təxəllüsünün də ona “Məclisi-üns” 

iştirakçılarının ümumi qərarı ilə verildiyi qeyd edilmişdir. Bu ədəbi məclisdə şairlərlə 

bərabər, Qarabağda məşhur olan xanəndə və sazəndələr də iştirak edirdilər. Məclis 

üzvlərinin musiqiyə olan marağı səbəbindən Şuşanın adlı-sanlı musiqiçiləri, ifaçıları 

məclisə dəvət alır, Azərbaycan musiqisinin tarixindən, musiqi və söz sənəti arasındakı 

qarşılıqlı əlaqələrdən söhbət açılır, xanəndələr muğam üçlüyünün müşayiəti ilə milli 

musiqimizin  müxtəlif janrlarında ifa edirdilər. XIX əsrin ikinci yarısında təşkil 

olunmuş bu məclisin sədaları təkcə Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından kənarda: 

Tiflis, Təbriz, Tehranda da duyulurdu. “Məclisi üns”ün üzvləri eyni zamanda 

Azərbaycanın digər şəhərlərində fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərin nümayəndələri 

ilə də məktublaşaraq sıx əlaqə saxlayırdılar. Məclisin Şuşada fəaliyyət göstərən 

“Məclisi-fəramuşan” ilə də yaradıcılıq əlaqələri olmuş, hər iki məclis arasında dostluq 

və isti münasibətin yaranmasına Mir Möhsün Nəvvab böyük səy göstərmişdir. 

Mir Möhsün Nəvvab Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə alim, təzkirəçi, şair, 

müəllim kimi möhürünü vurmuş, dövrünün sayılıb-seçilən, yüksək keyfiyyətləri ilə 

müasirləri arasında böyük nüfuz qazanan bir şəxsiyyət olmuşdur. Şəriət dərsləri ilə 

bərabər, dünyəvi elmlərə də yaxından bələd olan  bu dahi şəxsiyyət  dərs dediyi 

məktəblərdə özünün hazırladığı dərsliklərdən istifadə edər, boş vaxtlarını elmin, 

incəsənətin  inkişafı üçün yararlı ola biləcək əsərlər yazmağa sərf edərdi. Evi 
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mədəniyyət ocağını xatırladan Nəvvabın məsləhətləri Şuşa ziyalıları, xanəndələri, 

musiqiçiləri üçün olduqca önəmli idi, bu səbəbdən mübahisəyə səbəb olan bir sıra 

məsələlər onun evində müzakirəyə qoyular, onun fikri, düşüncələri ilə razılaşardılar. 

Daim yenilik axtarışında olan Nəvvab təşkil etdiyi “Məclisi-fəramuşan”ın dünya 

mədəniyyətindən, elm və təhsilindən geri qalmaması üçün müxtəlif yerlərdən: 

Bakıdan, Tiflisdən, Hindistandan qəzet və məcmuələr sifariş edib gətizdirərdi. Bundan 

əlavə “Məclisi-fəramuşan”, “Məclisi-üns”ün və Şamaxıda fəaliyyət göstərən “Beytüs 

səfa”nın üzvləri ilə əlaqə saxlayar, hər üç məclis arasında şeirləşmə gedərdi. 

“Məclisi-fəramuşan”ın üzvlərini bu dövrlə əlaqədar məlumat verən mənbələrə 

(Mir Möhsün Nəvvab “Təzkireyi-Nəvvab”, Məhəmmədağa Müctəhidzadə “Riyazül - 

aşiqin”, Firidun bəy Köçərli “Azərbaycan ədəbiyyatı”) istinadən aşağıdakı şəkildə 

sadalamaq mümkündür: başda məclisin yaradıcısı Mir Möhsün Nəvvab olmaqla, 

Abdulla bəy Asi, Həsənəli xan Qaradaği, Məşədi Əyyub Baki, Fatma xanım Kəminə, 

Məşədi Məhəmməd Bülbül, Mirzə Məhəmməd Katib, Mirzə Muxtar, Molla Xəlil Şaki, 

Mirzə Hüseyn Salar, Mirzə Əli Aşiq, Məşədi Cəfərqulu, Mirzə İsmayıl Məhzun, 

İbrahim bəy Azər, Xarrat Qulu Yusifi, Mehdi bəy Mirzə Camal oğlu, Kərbəlayı 

Ələkbər Safi, Mirzə Əbdül Şahin, Abdulla bəy Abış, iki qardaş – Baxış bəy Sabur və 

Bayram bəy Fədai, Mirzə Sadiq Təbib, Mirzə Sadıq, musiqiçilər – Məşədi İsi, 

Sadıqcan, Hacı Hüsü və b.  

Adları çəkilən iştirakçılar təbii ki, məclis üzvlərini bütünlüklə əhatə etmir, 

sadəcə əldə olan mənbələrdən heç birində məclis üzvlərinin tam siyahısı olmadığı üçün 

şeirlərdə çəkilmiş adlardan, digər şəhərlərdən alınmış məktublardan və s. kimi 

vasitələrdən yuxarıdakı siyahını müəyyənləşdirmək mümkün olmuşdur [76, s.200]. 

“Məclisi-fəramuşan”ın bu cür, yəni “Unudulmuşlar məclisi” adlandırılmasının 

da səbəbi “Məclisi-üns”lə bağlı idi. Şuşada ilk yaradılmış “Məclisi-üns” ətrafına xeyli 

sayda şair və elm adamları toplamışdı ki, bunlardan bəziləri məclisin yığıncaqlarında 

müəyyən mövzuların müzakirəsindən kənarda qalırdılar. Bu səbəbdən özlərini 

unudulmuş hesab edərək Mir Möhsün Nəvvabın ətrafında yeni bir məclisin “Məclisi-

fəramuşan”ın işığına toplaşmışdılar. Beləliklə “Məclisi-üns”ün özündən “incik 

saldığı” bu şəxslər yeni bir ədəbi məclisin yaranmasına səbəb oldular. Müəyyən 
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müddət aralarında cüzi sərinlik olan bu iki məclisin üzvləri sonradan bu narazılığı 

aradan qaldırmış, biri-birinə qonaq getmiş, səmimi dostluq əlaqələrinin bərpasına 

çalışmışlar. Xurşidbanu Natəvandan uzun müddət xəbər olmadıqda Mir Möhsün 

Nəvvab ona məktub yazar, şairənin vəziyyəti ilə maraqlanarmış. Bu iki ədəbi məclisin  

üzvləri arasında elə şairlər var idi ki, onlar eyni zamanda həm “Məclisi-üns”ün, həm 

də “Məclisi-fəramuşan”ın yığıncaqlarında iştirak edirdi. Müzakirəyə ehtiyac duyulan 

bəzi mövzularda hər iki məclis üzvlərinin fikri alınar, ümumi nəticəyə bir yerdə qərar 

verilərdi. “Məclisi-üns” ədəbi məclisinin iştirakçıları olan şairlər klassik Şərq və 

Azərbaycan ədəbiyyatına, fəlsəfə elminə, incəsənətimizə yaxından bələd olan Nəvvaba 

tez-tez məktublar yazar, müxtəlif məsələlərdə onun  fikrini alar, məsləhətlərini 

dinləyərdilər. Mənbələrdən də məlum olur ki, ümumiyyətlə, “Məclisi-fəramuşan”a 

gələn məktubları əksər hallarda Mir Möhsün Nəvvab özü cavablandırardı. 

 Məclisi-fəramuşan”ın yığıncaqları, adətən, Nəvvabın evində baş tuturdu. 

Nəsrəddin Qarayev H.Səmədzadənin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun arxivində saxlanılan bir qeydinə istinadən yazırdı: “Məclisi-üns”ə 

aristokratiyaya məxsus intiligensiya toplandığı halda, “Məclisi-fəramuşan”a aşağı 

təbəqənin maraqlıları yığılırdı” [76, s.202]. Məclis üzvlərinin toplaşacağı günləri 

öncədən müəyyən edən Mir Möhsün Nəvvab məktublar yazaraq onları evinə dəvət 

edirdi. Müxtəlif peşə və sənət sahibləri olan məclis üzvləri də boş vaxt tapdıqda 

Nəvvabın evində toplaşaraq ədəbi və elmi müzakirə və mübahisələr aparırdılar. 

Məclisin elmi və ədəbi müzakirələrində fikri və mülahizələri ilə hesablaşılan 

şəxslərdən biri də Abdulla bəy Asi idi. O, XX əsrin əvvəllərinə qədər davam edən bu 

ədəbi məclisin cəmi beş ilində fəaliyyət göstərmiş, 34 yaşında həyatla vidalaşmalı 

olmuşdu. Lakin bu qısa müddət ərzində nəinki Şuşada, Azərbaycanın bir çox 

şəhərlərində şairlərin, ədəbiyyat və elm adamlarının hüsn-rəğbətini qazanmışdı. Mir 

Möhsün Nəvvabdan sonra məclisin ən güclü və ən məhsuldar şairi kimi tanınan Asi 

“Məclisi-fəramuşan”ın ruhu idi. Mənbələr onun bədahətən şeir demək qabiliyyətindən, 

yazdığı şeirlərin qüsursuzluğundan, xüsusi zövqlə sözləri bir-birinə calamasından, 

nəticədə həm texniki baxımdan, həm də mənaca qüsursuz əsərlər ərsəyə gətirməsindən 

böyük rəğbətlə danışır: “…mənzumələrində Şərq zehniyyətinin ən məbzul 
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mübaliğələrini tam incəliyi ilə ifadə edə bilmişdir. Asi təqriban, ifadəi-məani 

cəmiyyətində qayət zəngindir. Vəsli, hicrani aşiqanə bir tərzdə həyəcanlı söz və 

şeirlərlə təsvir etməkdə mahirdir” [41, v.1]. 

Abdulla bəy ərəb, fars, rus, cığatay dillərini mükəmməl bilmiş, fitri istedadı 

sayəsində məclis üzvlərinin hörmətini qazanmışdı. Onun rəyi, fikir və mülahizələri 

məclisin digər üzvləri üçün çox qiymətli idi.  

Müasirləri onun sənətini yüksək qiymətləndirərək oxucuları tərəfindən 

sevildiyini dönə-dönə qeyd etmişlər. Asi yaradıcılığının ilk tədqiqatçısı Firidun bəy 

Köçərli şairin poeziyasını tədqiq edərkən ona yüksək qiymət vermiş, babası ilə 

müqayisədə Asinin şeirlərinin daha sürətli və yeyin olduğunu qeyd etmişdir: “Təbi-

şeriyyəsinə gəldikdə, demək olar ki, cəddi-büzürgvarı Qasım bəy Zakirin təbinə 

bərabər onun təbi vardır və lakin Asinin təbi Zakirinkindən xeyli səri və yeyin idi” [74, 

c.2, s.111]. 

Firidun bəy Köçərlinin Abdulla bəyin yaradıcılığına verdiyi yüksək 

qiymətlərindən biri də gənc şairi dahi Məhəmməd Füzuli ilə müqayisə etməsi 

olmuşdur. O bəzi məqamlarda Asinin hətta Füzulidən belə üstün yazdığını deməkdən 

çəkinməmişdir. Bu qənaətə tədqiqatçı Asinin Şirvan şairlərinə cavab olaraq eyni bəhr  

və qafiyədə yazdığı qəzəli oxuduqdan sonra gəlmişdir: “Abdulla bəyin bu kəlami-

xoşməalı həm mənən, həm fəsaətcə cəmi-müasirinin əsərlərindən mümtaz olub, bəlkə 

Füzuli əleyhirrəhmənin qəzəlindən dəxi bir az artıq ola” [74, c.2, s.114]. 

Firudin bəyin Asinin şeirlərini müasirləri ilə müqayisədə daha mənalı, daha 

aydın hesab etməsi faktını normal qarşılamaq olar. Lakin Füzuli yaradıcılığını 

araşdıran, Füzuli lirikasına yaxından bələd olan hər bir şəxs nəinki öz əsrində, hətta 

sonrakı dövrlərdə belə dahi Füzuli kimi bir şairin parladığını, ondan daha üstün 

olduğunu söyləməkdə çətinlik çəkər. “Füzuli öz əzəmətli şeir dühası, tükənməz 

yaradıcılıq qüdrəti, çoxcəhətli ədəbi-elmi fəaliyyəti ilə Azərbaycan mədəniyyətinin 

inkişafında misilsiz xidmətləri olan sənətkardır. O bütün gözəl, mənalı həyatını sonuna 

qədər şeirə sərf edərək dərin ictimai-fəlsəfi məzmuna, böyük bədii təsir qüvvəsinə malik 

humanist lirika yaratmış, Azərbaycan şeirini xalq həyatına yaxınlaşdıraraq onu forma 

və janr cəhətdən yüksək zirvəyə qaldırmışdır” [91, s.6]. 
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Köçərlinin Asini bəzi məqamlarda fərqinə varmadan daha yüksək zirvələrə 

qaldırmasını subyektiv fikir kimi qiymətləndirə bilərik. 

Asi də digər müasirləri kimi yaradıcılığında özündən əvvəlki dahi söz ustalarının 

yaradıcılığından, onların təcrübəsindən yararlanmışdır. Görkəmli rus tənqidçisi 

Belinski dahi rus şairi Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin yaradıcılığı haqqında yazarkən 

şairin özündən əvvəl gələn nəzm ustalarının yaradıcılığı ilə “bəslənmiş və yetişmiş” 

olduğunu poetik şəkildə qeyd etmişdir: “böyük nəhrlər bir çox başqa çaylardan əmələ 

gəlir ki, bunlar öz bol sularını adi bir bac olaraq nəhrlərə axıdırlar. Kim, məsələn Oka 

və ya Kamanın suyunu tanımaq üçün Volqa suyunu kimyəvi surətdə ayıra bilər? Bu 

qədər böyük və kiçik çayların suyunu toplayan Volqa öz dalğalarını köpükləndirə-

köpükləndirə axıdır; onun başqa suları qəsb etdiyini hamı bildiyi və hamı onun geniş 

boyunca üzdüyü halda, kimsə bu qəsb olunmuş suları göstərə bilmir. Puşkinin ilham 

pərisi ondan əvvəl gələn şairlərin yaradıcılığı ilə bəslənmiş və yetişmişdir. Daha artıq 

desək; o bunları öz qanuni malı kimi qəbul etmiş və dəyişdirilmiş şəkildə dünyaya 

qaytarmışdır” [91, s.6]. 

Belinskinin bu fikri təkcə rus şairi Aleksandr Sergeyeviç Puşkinə aid deyil. 

İstənilən qüdrətli söz ustadının yetişməsi, ərsəyə gəlməsi üçün müəyyən inkişaf 

prosesini keçməsi labüddür. Bunu ədəbi-tarixi inkişaf prosesinin nəticəsi kimi 

qiymətləndirmək daha düzgün olardı. Hətta özündən sonra böyük bir məktəb qoyan  

dahi Füzuli də sələfləri olan: Nizami Gəncəvidən, Xəqani Şirvanidən, Nəsimidən, 

Xətai və Həbibidən öyrənmiş, onları özünə müəllim və ustad hesab etmişdir. 

Abdulla bəy Asinin yaradıcılığının formalaşmasında, onun bir şair kimi 

yetişməsində Azərbaycan klassiklərinin ədəbi irsi və Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı 

əsas və aparıcı amil hesab edilə bilər. Şairin şeirlərində bir tərəfdən Azərbaycan şifahi 

xalq ədəbiyyatının zəngin nümunələrinin, digər tərəfdən isə türk, ərəb və fars dillərində 

yaradılmış mədəni-ədəbi irsimizin izlərinə rast gəlmək olar. 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Əlabbas Müznibin 

şəxsi arxivində Abdulla bəyin bir şair kimi formalaşmasında babası Qasım bəy Zakirin 

və böyük qardaşı Azərin əhəmiyyətli rolu olduğu haqda qeyd vardır: “Türkcəsində 
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Zakirin təsiri görüldüğü gibi, farscasında Azərin təsiri görülür” [41, v.1]. Təbii ki, bir 

ailənin dörd uşağında: üç qardaş və bir bacıda şairliyə olan meyil, ədəbiyyata və sənətə 

olan sonsuz maraq təsadüfi deyildir. Asinin, qardaşları və bacısının ədəbiyyata olan 

marağı birbaşa babaları Zakirdən qaynaqlanırdı. Amma qardaşları ilə müqayisədə Asi 

daha parlaq və sənəti daha çox qiymətləndirilən nəzm ustası olmuşdur. 

XIX əsrin ikinci yarısında Qarabağ mühitinin zənginliyi təkcə poeziya - ədəbi 

məclis iştirakçılarının yaradıcılığı ilə deyil, eyni zamanda regionda elmin, 

mədəniyyətin inkişafı ilə də səciyyələnirdi. Musiqi sahəsində də yeni-yeni uğurlar  əldə 

edilirdi. Xanəndə sənətinin inkişafında mühüm rolu olan Xarrat Qulunun məktəbindən 

sonra, XIX əsrin 80-ci illərində Kor Xəlifə musiqi məktəbi açılmışdı. Burada tələbələrə 

muğam oxumaqla bərabər milli musiqi alətlərimizdə: tar və kamanda çalmağı 

öyrədirdilər. Kor Xəlifənin ölümündən sonra musiqinin inkişafı üçün gərəkli addımlar 

atmağı Mir Möhsün Nəvvab öz üzərinə götürür və xanəndə Hacı Hüsünün iştirakı ilə 

“Musiqişünaslar məclisi” yaradır. XX əsrin əvvəllərində (1905) isə Nəvvab şəhərin 

ziyalılarını və istedadlı gənclərini açdığı hücrəyə toplayır,  burada musiqidən, tarix və 

ədəbiyyatdan söhbətlər edir, müzakirələr aparırdı. 

Söylənilənlər bu dövrdə Qarabağ ədəbi mühitinin zənginliyini xarakterizə edən 

mühüm faktlardır, həmçinin çoxşaxəli yaradıcılıq istiqamətinin göstəricisidir. Bütün 

bunlar sonrakı dövrlərdə təkcə Qarabağda deyil, bütövlükdə Azərbaycanda elmin, 

mədəniyyətin, tarixin, ədəbiyyatın inkişafına təkan vermiş, onun təşəkkülü və gələcək 

inkişafı üçün münbit şərait yaratmışdır. 

 

1.2. Abdulla bəy Asinin həyatı 

 

Abdulla Əlibəy oğlu Fuladov XIX əsr Qarabağ ədəbi mühitinin yetişdirdiyi 

istedadlı şairlərdən biridir. O, 1841-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuş, ilk təhsilini 

də şəhərdə fəaliyyət göstərən mədrəsələrdən birində almışdır. Abdulla bəyin həm 

təhsilində, həm də tərbiyəsində ana babası olan Qasım bəy Zakirin böyük xidməti 

olmuşdur. Bu barədə Əlyazmalar İnstitutunun arxivində mühafizə olunan bir mənbədə 
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[41]  yazılır: “Abdulla bəy Asi Əli bəyin oğlu, məşhur Qasım bəy Zakirin nəvəsidir. 

Şuşada doğulub. Türkcə və farsca Şuşada təhsil edərək biliginin artmasına qəvayidi-

ədəbiyyəyə bilxassə aşina, elmə aşina babası Zakir, qardaşı Azər tərəfindən diqqət 

edilmişdir” [41, v.1]. Göründüyü kimi şairin şeirə, sənətə olan meyili də babasından 

irsən keçmişdir. Bu səbəbdən Abdulla bəylə yanaşı, onun iki qardaşı: İbrahim bəy Azər 

və Xudadat bəy də dövrünün az-çox tanınıb seçilən nəzm ustaları olmuşlar. 

Asinin babası Qasım bəy Zakir XVIII əsrdə Qarabağ xanlığının əsasını qoyan 

Pənah xanın nəslindəndir. O, Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın bacısı oğludur. Zakirin 

nəsil şəcərəsi haqqında ən dolğun məlumat Raqub Kərimovun “Qasım bəy Zakir və 

müasirləri” kitabında əks olunmuşdur [70]. Tədqiqatçı etibarlı mənbələr əsasında tərtib 

etdiyi şəcərədə qeyd etmişdir ki, Qasım bəy Zakir, həqiqətən də, Qarabağ xanlığının 

əsasını qoymuş Cavanşir əmirlərinin soykökündəndir: “Qarabağ xanlığı yarandığı 

gündən etibarən Azərbaycanın dövlətçiliyi tarixində son dərəcə mühüm rol 

oynamışdır. Bu tayfanın uğur qazanmasında Zakirin ulu babalarının xüsusi rolu 

olmuşdur” [70, s.10]. Tədqiqatçı Qasım bəy Əli bəy oğlunun Baba ağanın (Zakirin IV 

babası) soyundan olduğunu qeyd etmişdir. Şəcərədə adı qeyd olunan Şəhliyalı ağa 

şairin III, Kazım ağa II, Şahverən ağa isə I babası olmuşdur. Müxtəlif mənbələrə 

istinadən deyə bilərik ki, Zakir 3 dəfə evli olmuş, sonuncu evlilikdən dünyaya gəlmiş 

Nənəş xanım adlı qızı yetginlik yaşına çatdıqda  yaxın qohumu Əli bəy Fuladov ilə ailə 

həyatı qurmuş və bu izdivacdan onların 3 oğul övladı: İbrahim bəy, Abdulla bəy, 

Xudadad bəy dünyaya gəlmişdir. Mehdiqulu xan xanın rəğbətini, etibarını qazanmış 

Əli bəy Fuladovun ilk  övladını oğulluğa götürərək atasının şərəfinə İbrahim 

adlandırmışdır. Tədqiqatçı alim Raqub Kərimov Qasım bəy Zakirin Salman Mümtazın 

tərtibi və redaktorluğu ilə çap olunmuş kitabında bu barədə bir qeydə rast gəldiyini 

yazır:  “Mehdiqulu xan Əli bəydən öz qohumlarında olan qızların biri ilə evlənməsini 

xahiş etdi. Əli bəyin də xanın əqvamından sevdiyi qız, fəqət, Qasım bəy Zakirin qızı 

Nənəş xanım idi. Əli bəy, nəhayət, Nənəş xanımı alıb toyunu etdi. Bu izdivacdan Əli 

bəyin 1251-ci il zilhiccəttül-həram ayının 19-cu günü axşamdan iki saat keçmiş bir 

oğlu oldu. Mehdiqulu xanın zükur (kişi-R.K) övladı olmamağa görə onu oğulluğa 
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götürüb öz atası İbrahim xanın adı ilə adlandırdı və İbrahim xanın möhürünü uşağın 

cibinə qoydu” [70, s.19]. 

Sədaqəti və fərasəti sayəsində böyük ad-san qazanmış Əli bəyə xanın təsərrüfat 

işlərinə nəzarət etmək də həvalə olunmuşdu. “Əli bəy Fuladov Mehdiqulu xanın 

müqərrib (yaxın-C.M) nökəri olmaqla bərabər, bir də külli-ixtiyar və vəkili idi” [70, 

s.17]. Onun ağlına və sadiqliyinə tamamilə əmin olan Mehdiqulu xan xanlığın bir çox 

işləri ilə bağlı da onunla məsləhətləşirdi. Bir neçə dəfə Əli bəyin məsləhəti ilə yerli çar 

hakimlərinin yaramazlığı haqqında yuxarı idarələri xəbərdar etmiş, bununla da 

düşmənlərinin kin- kidurətinin, nifrətinin artmasına səbəb olmuşdu.  

Xanın düşməni, onunla xanlığa sahiblənmək uğrunda ədavət aparan Cəfərqulu 

xan (Mehdiqulu xanın qardaşı Məhəmmədhəsən ağanın oğlu) ona sadiq  olan 

insanlardan, o cümlədən ağasının təsərrüfatını göz bəbəyi kimi qoruyan Əli bəydən 

intiqam almaq üçün fürsət axtarır və münasib vaxt yaranan kimi  şər və böhtana əl atır: 

qabaqcadan öyrədilmiş şahidlər: Ağa Novruz, Baqqal Hüseynəli və Kar Cəfərin 

şahidliyi ilə şəriət məhkəməsi Əli bəyin Məməğanlı Kərbəlayı Allahverdi Hacı Ələsgər 

oğluna 1200 tümən borclu olduğunu “sübuta yetirərək” hökm çıxarır. Bu hökmə əsasən 

Əli bəy Fuladovun əmlakının bir hissəsi, hamam da daxil olmaqla 1200 tümənə əvəz 

olaraq Kərbəlayı Allahverdiyə verilir. Maddi vəziyyəti ağırlaşan, düşdüyü böhtanla 

barışa bilməyən Əli bəy haqsızlığa dözməyərək dünyasını dəyişir [103, s.24-26]. 

Əli bəyin ölümündən sonra onun övladlarının maddi və mənəvi yükünü daşımaq 

Qasım bəyin üzərinə düşür. Zakir nəvələrinin tərbiyəsi ilə bərabər, onların təhsili ilə də 

məşğul olur, onlarda şeirə, sənətə məhəbbət hissi aşılayır. Yaşlı şair kürəkəninin başına 

gətirilən faciəni qəbul edə bilmir və özünün “Elat əhlinin tərifi və qazinin əsl-nəsəbi 

haqqında” adlı mənzuməsində bu barədə yazır. Ailəsinin başına gətirilmiş faciə ilə 

barışa bilməyən, ədalətsiz cəmiyyətdə əli hər yerdən üzülən şair təskinliyi yalnız həcv 

yazmaqda görür. O, ölkədə baş verən özbaşınalığı, qanunsuzluğu “Üsuli və şeyxi 

təriqət mollalarının həcvi” adlı şeirində təsvir edir. Kürəkəni Əli bəyin başına gətirilmiş 

faciəni, onun iştirakçılarını da adbaad həcvdə sadalayaraq tənqid atəşinə tutur: 

Bir içim çay ilə yüz şahidi-bidin tapılır, 

Necə kim, Əli bəyin çıxdı göyə əfqani. 
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Cəfəri-kar ki, eşitməz ki, çalalar zurna səsin, 

Der imiş mən hamıdan yaxşı eşitdim ani. 

 

Eşidiblər ki, olur şahidi-şiə məqbul, 

Bağlayıb uzun Hüseynəli dəri-dükkani. 

 

Həzrəti-qaziyə yanındakı Ağa Novruz, 

Eyləyib hər biri bir tərz münasibxani. 

 

...Doğruluq qalmayıb əsla bu fəna aləmdə, 

Sərnigün ola, görüm, belə yaman dövrani . [140, s.59-60] 

Uşaqlığından bu hadisələrin, haqsızlıqların şahidi olmuş, erkən yaşlarında 

atasını itirərək qoca babasının himayəsində qalmış Abdulla bəy Asi sonralar həyatının 

ağır keçdiyini etiraf etmişdir: “...gecə-gündüz cigərinin qanını içmiş, Qarabağ 

şəhərində hasili yalnız dərdü-qəm olmuşdur” [67, s.5]. Şahidi olduğu haqsızlıqların 

qarşısını ala bilməyən, ədalətsiz cəmiyyətdə dərdinə çarə tapmayan gənc şair keçirdiyi 

daxili sarsıntıları şeirə, qəzələ çevirsə də, yüngülləşmir, həyatının çiçəklənən bir 

dövründə – 34 yaşında dünyasını dəyişir. 

Abdulla bəy Asinin doğum və ölüm tarixi haqqında mənbələrin verdiyi 

məlumatlar üst-üstə düşür. Mir Möhsün Nəvvabın “Təzkireyi-Nəvvab” əsərində, 

Firidun bəy Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabında və Salman Mümtazın 

qeydlərində şairin doğum tarixi 1256 (1841)-cı il kimi göstərilmişdir: “Abdulla bəy 

mərhum Qasım bəy Zakirin nəvəsidir. Atasının adı Əli bəydir. Əsli Qarabağ 

mahalından isə də, Şuşa qalasında təvəllüd tapıbdır 1256-cı tarixdə” [74, c.2, s.111]. 

Vəfatı tarixinə gəldikdə isə Məhəmmədağa Müctəhidzadənin “Riyazül-aşiqin” 

təzkirəsində 1291-ci ilin şaban ayı (13 sentyabr 1874) kimi göstərilmişdir: “Həddi-

kəmala yetişəndən badeyi-əcəli nuş qılana kimi ki, ittifaq düşüb hicrətin min iki yüz 

doxsan birinci ilində, mərifəti sayəsində Qafqaz torpağında olan zül-izzül-ehtiram 



23 
 

ürəfalarının əndində şöhrəti-tam əxz edir” [112, s.161]. AMEA  Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxlanılan Əlabbas Müznibin  arxivində şairin 

həyatı 36 yaşında tərk etdiyi barədə qeyd mövcuddur: “36 yaşında tərki-həyat edən 

gənc Asinin müqəddər bir şair olmasına şeiri sayəsində qazandığı şöhrət kifayət edər” 

[41, v.1]. 

Firidun bəy Köçərli şairin cavan çağlarında, çiçəklənən bir zamanda dünyasını 

dəyişməsini böyük təəssüf hissi ilə qeyd edir və bu hadisənin müasirləri olan şairlər 

arasında necə hüznlə qarşılanmasını bu cür ifadə edir: “1291-ci tarixdə şabanın 

qürrəsində Abdulla bəy ömrünün hənuz cavan sinnidə Şuşa şəhərində Allah rəhmətinə 

vasil olubdur və müasiri olan şüəravü üdəbavü zürəfaları böyük bir yasa mübtəla 

edibdir. Və bu vaqieyi-pürməlal cümlədən artıq Qarabağ şairlərinə təsir edib. Onlar 

Şamaxı şairlərinə Asinin vəfatını belə xəbər veriblər: 

...Qurtarmaz Yusifi çahi-bəladən, 

Görə gər vəsləti-Yusifliqani. 

Olub bu qüssədən Agəh xəbərdar, 

Dəmadəm künci-qəmdir aşiyani. 

İlahi, Novrəsi-məğmumü məhzun, 

Görərmi bir də ruyi-şadimani? 

Neçün kim, Asiyi-zarü fitadə, 

Əcəl peymanəsindən içdi badə”. [74, c.2, s.128] 

Tədqiqatçı bəzi nüsxələrdə  Abdulla bəyin vəfatı münasibəti ilə yazılmış  

yuxarıdakı şeirin sonuncu bəndinin ikinci misrasına “Əcəl saqisindən  nuş etdi badə” 

şəklində də rast gəldiyini söyləyir. 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Salman Mümtazın 

arxivini araşdıran Raqub Kərimov Abdulla bəy Asinin naçalnik dəftərxanasında 

qeydiyyatçı və tərcüməçi vəzifəsində işlədiyi haqqında qeydə rast gəlmiş və şair 

haqqında bu əhəmiyyətli məlumatı olduğu kimi kitabında qeyd etmişdir: “Asinin adı 

Abdulla bəy, Azərin ortancıl qardaşıdır. Təvəllüd edib 1256-cı ilin zilhiccə ayının 

üçüncü günü, təlimi olub Şuşa şəhərində, ərəbi, farsi, türki, rusi təlim alıb. Naçalnik 

dəftərxanasında registrator və tərcüməçi olub. Qubernski sekretarlıq çini alıb. Vəfat 
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edib 1290-cı ildə. Nəşi göndərilib Ətəbati-Aliyata. Təbi-səri və səlimi var idi. Mümtaz” 

[67, s.9]. 

Verilən məlumatdan aydın olur ki, Asi bir neçə dili mükəmməl bilmiş və savadı 

sayəsində dövlət idarələrində mühüm vəzifələrdə çalışmışdır. Lakin şairin cəsədinin 

müqəddəs ziyarətgahlardan birinə göndərilməsi haqda Salman Mümtazın  etdiyi qeydə 

başqa heç bir mənbədə rast gəlinmir. 

 

 

1.3. Müasirləri Abdulla bəy Asi haqqında 

 

 

Abdulla bəy Asi beş ilə yaxın Şuşada fəaliyyət göstərən “Məclisi-fəramuşan”ın 

fəal üzvlərindən olmuş, bu müddət ərzində özünün dərin mənalı şeirlərinə, yazıb-

yaratmaq bacarığına görə müasirləri arasında böyük hörmət və nüfuz qazana bilmişdir. 

Məclisə başçılıq edən Mir Möhsün Nəvvabdan sonra Asi ən məhsuldar şair hesab 

olunur, məclisdə müzakirə olunan hər bir məsələdə onun fikri ilə hesablaşırdılar. Bir 

çox elmi və ədəbi mübahisələrdə məclis üzvləri onun fikri ilə tam razılaşırdılar. 

Xüsusilə də, Şirvan şairləri Asini bir sənətkar kimi yüksək qiymətləndirir və yazılan 

əsərlərdə hansı qüsurun olduğunu, kimin daha üstün yazdığını müəyyənləşdirmək üçün 

Abdulla bəyə məktubla müraciət edirdilər. Firidun bəy Köçərli Şirvan şairlərinin 

Abdulla bəyə müraciəti haqqında yazır: “Ona binaən haman qəzəlləri təmamən yazıb, 

hüzuri-bahirün-nurlərinizə pişnəhad etdik. Ümid ki, əshabi-firdovsnişan, xüsusən, ol 

səramədi-dövran və qibleyi ürfan Mövlanə Abdulla bəy Asi və Novrəsi-əvvəl və təmami 

əhli-məclis ol qəzəllərin bir- birindən əla və pabəst olmağın tərtibən imtiyaz edib elam 

buyuralar ki, ta bu qəzəllərin hansı hansından əla olduğu məlum və müşəxxəs ola. 

Məsələn, bu qəzəl əvvəlincidir, bu  ikincidir, bu üçüncüdür ilaxır” [74, c.2, s.112]. 

Abdulla bəy ilə yaxın dost münasibətində olan, onun yaradıcılığına yüksək 

qiymət verən Seyid Əzim Şirvani özünü Asi ilə müqayisədə kiçik “qulam” adlandırır: 

Nə Asi, ol ki, dəri-izzətində Seyyidi-zar, 

Qulamı olmaq ilə sahibixtiyar olacaq... [74, c.2, s.112] 
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Asi yaradıcılığını tədqiq edən alimlər onun irsini yüksək qiymətləndirmiş və 

yaradıcılığına böyük rəğbətlə yanaşmışlar. Müasirlərinin Asi qəzəllərinə nəzirə 

yazdıqlarını vurğulayan tədqiqatçı Mustafa Mustafayev bu haqda yazır: “Asi klassik 

poetikaya mükəmməl yiyələnmiş, əruzu dərindən mənimsəmiş şair idi. Təsadüfi deyil  

ki, müasirlərindən çoxu onun qəzəllərini tənzir etmişlər” [109, s.35]. 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan Əlabbas 

Müznibə məxsus bir fraqmentdə Abdulla bəyin yaşayıb-yaratdığı dövrdə müasirləri 

arasında müvəffəqiyyət əldə edən şairlərdən biri olması barədə qeyd vardır: “Asi 

klassik ədəbiyyatın ən çox inkişaf etdiyi, Şuşa xanlıq dövrünün pozğunluğa yüz tutduğu, 

burjuazi iqtisadın Bakıda yüksəldiyi, şairlər cəmiyyətinin ədəbiyyat alayları yaratdığı 

zamanda yüksəlməyə başlamış, müvəffəqli qəzəllər yazmışdır” [41, v.1]. 

XIX əsrin ikinci yarısında fəaliyyət göstərən məclislərdə əsərlər ənənəvi olaraq, 

əsasən, iki dildə: Azərbaycan və fars dillərində yazılırdı. Lakin qeyd etmək lazımdır  

ki, bu dövrdə doğma dilimizdə yazıb-yaratmaq meyili daha qüvvətli idi. Xüsusilə də, 

məclis şairlərinin əksəriyyəti əsərlərini Azərbaycan dilində yazırdılar. Fars dilində 

yazmaq ənənəsi öz mövqeyini yavaş-yavaş itirsə də, şairlər klassik üslubda yazdıqları 

əsərlərdə yeri gəldikcə ərəb-fars sözlərindən istifadə edirdilər. Bunun da səbəbini 

şairlərin əksəriyyətinin mədrəsə və mollaxana təhsili alması ilə, klassik şərq poeziyası 

nümayəndələrinin əsərlərini oxuyub tərcümə etmələri ilə izah etmək olar. Məclis 

üzvlərinin əksəriyyəti: Sədi, Hafiz, Cami kimi klassiklərin əsərlərini orijinaldan 

oxuyur, asanlıqla dilimizə tərcümə edirdilər. Bu cür bir neçə dilə yiyələnən şairlərdən 

biri də Abdulla bəy Asi idi. Sənətkar böyük özbək şairi Əlişir Nəvainin irsinə maraq 

göstərərək, hətta özbək dilində də əsərlər yaratmışdır. Buna təkan isə “Məclisi-

fəramuşan”da Əlişir Nəvainin böyük həvəs və maraqla öyrənilməsi olmuşdur. 

Abdulla bəyin ərəb və fars dillərini mükəmməl bilməklə yanaşı, Əlişir Nəvainin 

yaradıcılığına  olan böyük marağın nəticəsi kimi cığatay dilini də eyni şəkildə 

öyrənməsini Firidun bəy Köçərli xüsusi vurğulayır, şairin bəzi qəzəllərini Nəvai 

kəlamına bərabər hesab edir: “Abdulla bəyin yaxşı savadı olub, fars və ərəb lisanını 

kamil bilirdi və cığatayi türklərinin müəzzəm (əzəmətli – M.C) şairi Əlişir Nəvainin 

əşarü-kəlamına o qədər şövqü həvəsi vardı ki, onlardan çoxunu əzbər bilirdi və cığatay 
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lisanını bir dərəcədə öyrənmişdi ki, o dildə gözəl qəzəllər yazıbdır ki, onlardan bəzi 

Nəvainin kəlamına bərabər ola bilir” [74, c.2, s.111]. 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan 

əlyazmalardan birində şairin 1500 beytə yaxın şeiri olduğu göstərilir. Mir Möhsün 

Nəvvab Asi haqqında qeydlərində “şairin ömrü vəfa etmədi deyə, yazıb yarada 

bilmədi” kimi fikir irəli sürür: “Biçarənin ömrü vəfa etmədi, yoxsa ki, şairliyə lazım 

olan hər şey onda var idi” [121, s. 85]. 

Firidun bəy Köçərli Abdulla bəyi XIX əsrin 60-cı illərində Qarabağda fəaliyyət 

göstərən ədəbi məclislərin nümayəndələrindən seçməklə ona yüksək qiymət verir. 

Digər şəhərlərdə mövcud olan məclis şairlərinin şeirlərinin qiymətləndirilməsi üçün 

Abdulla bəyə göndərilməsini vurğulamaqla onun nə dərəcədə gözəl nəzm ustası 

olduğunu, müasirlərindən bir addım öndə getdiyini nəzərə çatdırır: “Особенным 

почетом и славой пользовались карабагские поеты, которые, как могучие орлы, 

свив себе гнездо на поетической вершине Шушинских скал, с высоты своего 

положения задавали тон всем остальным служителям поезии. К ним 

посылались на исправление и оценку поетические произведение из разных мест и 

все с напряженным вниманием следили за тем, какой отзыв даст  по поводу 

того или другого произведения знаменитый Аси. Молодой красивый и высшей 

степени даровитый поет Абдулла бек Аси, как метеор по горизонту 

адербейджанских поетов озарив его ослепительным блеском своего могучeго 

таланта (Şuşa qayalarının zirvəsində özlərinə poetik yuva quraraq öz yüksək 

mövqeləri ilə digər ədəbiyyat nümayəndələrinə müəyyən yol göstərən Qarabağ şairləri 

xüsusi hörmət və şöhrət əldə etmişdilər. Onlara müxtəlif yerlərdən düzəliş və 

qiymətləndirmə üçün poetik əsərlər göndərilir və xüsusi maraqla məşhur Asinin bu və 

ya digər əsər haqqında söyləyəcəyi fikri izləyirdilər. Gənc, yaraşıqlı və yüksək 

səviyyədə istedadlı Abdulla bəy Asi qüdrətli istedadının gözqamaşdırıcı işığı ilə 

Azərbaycan şairlərinin üfüqlərində meteor kimi  işıq salırdı)” [145, s.43-44]. 

Kitabda Abdulla bəyin Qarabağ şairləri içərisində öz istedadı, şeir yazmaq 

bacarığı ilə seçilməsi, müasirlərinin ona verdikləri yüksək qiymətdən danışılır. 
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Asinin bədii irsini təşkil edən şeirlərinin böyük qismi AMEA Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar İnstitutunun arxivində toplanmışdır [13]. 

Orijinal hesab olunan əlyazma indiki vəziyyətdə 30 vərəqdən ibarətdir. Əlyazmada 

şairin azərbaycanca 42, farsca 39 şeiri toplanmışdır. Lakin cüngün əvvəlki və son  

səhifələri əskikdir. Bu səbəbdən hesab etmək olar ki, vərəqlərin sayı daha çox 

olmuşdur. Başqa bir əlyazmada [12] şairin bir qismi natamam olan farsca 10 qəzəli, 

azərbaycanca 7 şeiri və 122 fərdi toplanmışdır. Həcm etibarilə nisbətən kiçik olan digər 

bir əlyazmada isə [11] Asinin azərbaycanca 5, farsca 4 qəzəli və 31 fərdi verilmişdir. 

Mənbələrdə göstərilən qeydlər də bu əlyazmalarda şairin irsinin böyük bir qisminin 

toplandığını təsdiqləyir. Asi yaradıcılığını tədqiq edən Nəvvab şairin irsinin 1400 beyt 

olduğunu iddia edir [121, s.85]. Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı”nda isə Asi irsinin  

1500 əfrad (fərd – M.C) olduğu qeydinə rast gəlirik [74, s.121]. Buradan belə qənaətə 

gəlmək olar ki, şair haqqında bütün məlumatlar bir-birini tamamlayır. 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan 20-yə 

yaxın cüngdə Abdulla bəyin şeirlərindən nümunələr verilmişdir, lakin bu şeirlərin çoxu 

təkrarlanan eyni şeirlərdir. Doğrudur, onlardan bəziləri beytlərin sayı baxımından az 

və ya çox şəkildə bir-birindən fərqlənir, lakin bu yalnız Abdulla bəy Asi şeirlərinə 

edilmiş dəyişiklik deyildir, digər təzkirə və cünglərdə də bu cür hallara rast gəlirik. 

Abdulla bəy Asinin  yaradıcılığını geniş  şəkildə tədqiq etməzdən öncə şairin 

özünə seçib götürdüyü “Asi” təxəllüsünün mənasını aydınlaşdırmaq lazım gəlir. 

Abdulla bəyin seçdiyi “Asi” təxəllüsü XIX əsrdə bir qədər geniş yayılmışdır.  

Nəsrəddin Qarayev “XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri” adlı kitabına yazdığı 

əlavədə XIX əsrdə eyni təxəllüslə yazan müxtəlif şairləri qruplaşdırmış və “Asi” 

təxəllüslü üç şairin adını qeyd etmişdir  [76, s.321]. Raqub Kərimov AMEA 

Məhəmmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun arxivində Abdulla bəyin irsi ilə 

bağlı əlyazmaları araşdırarkən bu dövrdə yazıb-yaratmış və özünə “Asi” təxəllüsünü 

götürmüş bir neçə şairin şeirlərinə rast gəlir. Bunlar Asi Mir Ağa, Asi Molla İbrahim 

Səlyani və Asi Məhəmməd İsmayıl Buzovnalıdır. Raqub  Kərimov  bununla bağlı qeyd 

edir: “...sözügedən “Asi”lərin hər biri son dərəcə dindar olmuş və yaradıcıqlarında 
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dini mövzulara, onun təbliğinə geniş yer vermişlər. Onu da qeyd edək ki, Abdulla 

bəydən fərqli olaraq onların 3-ü də din xadimi olmuşdur” [67, s.11]. 

Ərəb mənşəli “Asi” sözünün lüğətdə tərcüməsinə nəzər salsaq, şairin seçdiyi bu 

təxəllüsü müxtəlif cür izah etmək olar: 

1) itaət etməyən, sözə qulaq asmayan 

2) üsyançı, üsyan edən, üsyankar 

3) günahkar, təqsirkar 

4) özündən çıxan, coşan [49, s.24]. 

Mənbələrdən və yazdığı şeirlərdən Abdulla bəyin meyə, şəraba olan meyili 

aydın şəkildə hiss olunur. Bunu Firidun bəy Köçərli də xüsusi vurğulayır: “Asi 

əleyhirrəhmə özü dəxi öz əməlindən razı deyildi. O, həmişə əhibbaları arasında özünün 

günahkar, xar və zəlil olmağına kəmali-nədamət və peşmançılıq ilə bəyan edirdi və 

tövbə, inabə yoluna üz çöndərməyə amadə idi və məsiyət dəryasına qərq olmağından 

naşı “Asi” təxəllüsünü hali-şəninə ən münasib bilib, onu intixab etmişdi” [74, c.2, 

s.116]. 

Tədqiqatçı “Azərbaycan tatarlarının ədəbiyyatı” kitabında da bu barədə danışır. 

O, Abdulla bəyin “Quran”ın qadağa etdiyi, haram buyurduğu meyə, şəraba olan 

meyilini yerli din xadimləri tərəfindən qəbuledilməz hal kimi qiymətləndirildiyini qeyd 

edir. Şeytan əməli hesab etdiyi içkidən şairi uzaqlaşdırmaq üçün onun məscidə 

gətirilərək müqəddəs “Quran”a and içməsindən danışır: “Представители 

современного Аси общества и местного духовенство, возмутившись поступком 

Абдулла бека, так смело и открыто нарушавшаго одно из важнейших 

постановлений корана, однажды привели поета в мечеть и заставили его 

клястся на свяшенном Коране, что он отныне откажется от употребления 

вина, как от гнусного соблазна сатаны” (Müasir cəmiyyətin nümayəndələri və yerli 

ruhanilər “Quran”ın mühüm qaydalarından birini bu cür cəsarətlə və açıq-aşkar 

pozan Asinin hərəkətlərindən hiddətlənərək bir dəfə şairi məscidə gətirərək müqəddəs 

“Quran”a and içməyə məcbur etdilər ki, bu gündən etibarən o, şərabın istifadəsindən 

şeytanın dəhşətli hiyləsi kimi imtina edəcəkdir) [145, s.45]. 
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Lakin Abdulla bəy həyatının bir dönəmində içkidən imtina edir, tövbə eyləyərək 

haqq yola qayıdır və hətta bu münasibətlə müasirləri, şeirləşdiyi Şirvan  şairləri ona 

təbrik və təşəkkür məktubu da göndərirlər: 

Səfayi-kainat olsun küdurət, 

Bu aləm xəlq üçün zindanə dönsün. 

Sənin minbəd, ey piri-xərabat, 

Şərabi-ləli-famın qanə dönsün. 

Neçün kim, Asiyi-zarü fitadə 

Edibdir Şişə içrə tərki-badə. [74, c.2, s.115] 

Şair meyə, şəraba olan marağını da İlahinin ixtiyarından kənar bilməyir və bu  

vəziyyətdə özünün günahkar bəndə olub-olmamasını da bir növ sual altında qoyur.     

“Çün bu dünyada heç bir şey və heç bir əməl məşiyyəti-ilahisiz deyil, belə olan surətdə 

meyə meyil etməkdə və ya onu tərk qılmaqda şairdə nə təqsir var və onun özü bilmir 

ki, o, günah əhlidir yoxsa əhli-səvabdır” [74, c.2, s.119]. 

Ki, tövbə eyləgay, ya eyləmaymin, 

Bu işdə guyiya muxtar imiştüm. 

Əzəl ustadidin alsam ni təlim,  

Edib əzbər anı aytar imiştüm. 

Degil çün zöhdi üsyan biməşiyyət, 

Neçün bilməm mən üsyankar imiştüm. [74, c.2, s.119] 

Firidun bəy Köçərlinin 1903-cü ildə nəşr olunmuş “Литература 

Азербайджанских татар” kitabında Abdulla bəyin içkiyə olan meyili və seçdiyi “Asi” 

təxəllüsü ilə bağlı fikrinə nəzər salaq: “Сердце поета, омраченное постыдными 

деяниями, готово было разбится на части. В такие минуты он считал себя 

самым несчастным человеком и называл себя “Аси”, что значит грешный. Для 

облегчение сердечных болей, он в этом состояний души излагал ноха в честь 

имама Гусейна” (Utancverici hərəkətləri ilə tutqunlaşan şair qəlbi bir neçə yerə 

parçalanmağa hazır idi. Belə dəqiqələrdə o, özünü ən bədbəxt insan hesab edir və 

“günahkar bəndə” mənasını ifadə edən “Asi” adlandırırdı. Öz qəlb ağrılarını 
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yüngülləşdirmək üçün bu ruhi vəziyyətdə o, imam Hüseynin şərəfinə növhələr yazırdı) 

[145, s.44]. 

Bütün bu faktları nəzərə alsaq, bəzi tədqiqatçıların Abdulla bəyin təxəllüsü ilə 

bağlı irəli sürdükləri “Allaha asi düşmək”, “şəraba qurşanaraq Allahdan üz çevirmək” 

kimi fikirlərini yanlış hesab etmək olar. Asi yaradıcılığına bəlli olan şəxslər onun İslam 

dininə nə qədər yaxşı bələd olmasını, islamın tarixi şəxsiyyətlərinə, Kərbəla 

hadisələrinin iştirakçılarına necə ürək yanğısı ilə şeirlər həsr etməsini təsdiqləyərlər. 

Bu cür insanı “Allahsız”, “Allahdan üz çevirən” kimi qələmə vermək haqsızlıq olardı. 

Göstərilənləri nəzərə almaqla şairin “Asi” təxəllüsünü seçməklə özünü ulu yaradan 

qarşısında günahkar, təqsirkar bir bəndə hesab etdiyini qəbul etmək daha doğru olardı. 

Bu fəsildə Abdulla bəy Asinin dövrü və mühiti işıqlandırılmış, şairin həyatı ilə 

bağlı bəzi qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirilmişdir. Sənətkarın doğum və ölüm 

tarixləri haqqında Mir Möhsün Nəvvabın “Təzkireyi-Nəvvab”, Məhəmmədağa 

Müctəhidzadənin “Riyazül-aşiqin” təzkirəsində, F.Köçərlinin “Azərbaycan 

ədəbiyyatı” əsərindəki məlumatlar, eləcə də, Salman Mümtazın və Əlabbas Müznibin 

əlyazmalarındakı qeydlər müqayisəli təhlil olunmuşdur. Abdulla bəy Asinin müasirləri 

olan şairlər arasında böyük hörmət və nüfuz sahibi olduğu vurğulanmış, şairin üzvü 

olduğu “Məclisi-fəramuşan”, eləcə də, XIX əsrin II yarısında Azərbaycanın digər 

regionlarında fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərdə yüksək qiymətləndirildiyi qeyd 

olunmuşdur. Tədqiqat işinin I fəslində şairin təxəllüsü ilə bağlı müxtəlif tədqiqatçıların 

irəli sürdükləri fikirlərə də aydınlıq gətirilmişdir. 
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II FƏSİL. ABDULLA BƏY ASİNİN POETİK İRSİ 

 

2.1.   Abdulla bəy Asinin poetik irsi ilkin mənbələrdə 

 

 

Azərbaycan ədəbiyyatının, xüsusilə, XIX əsrdə yaranmış ədəbi nümunələrin 

qorunub saxlanmasında təzkirələrin rolu əvəzsizdir. Ədəbiyyatşünaslığımızda haqlı 

olaraq təzkirəçiliyi elmi-ədəbi fəaliyyət kimi qiymətləndirənlər burada cəmlənən ədəbi 

nümunələrin insan zövqünü oxşaması ilə bərabər elmi məlumatları əks etdirməsindən 

də  bəhs etmişlər: “Təzkirələrdə, habelə səyahətnamə, qamus və s. əsərlərdə də 

ədəbiyyatşünaslığın ünsürləri vardır; bunlarda yazıçıların həyatı haqqında məlumat 

verilir, əsərlərindən nümunələr gətirilir, onların yaranma tarixi, süjeti haqqında 

danışılır, hətta bəzən janr və üslub məsələlərinə də toxunulurdu. Bütün bu keyfiyyətlər 

təzkirənin elmiliyinə dəlalət edir” [119, s.16]. 

Abdulla bəy Asi haqqında məlumat verən ilkin mənbələrə Mir Möhsün 

Nəvvabın “Təzkireyi-Nəvvab”, Firidun bəy Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı”, 

Məhəmməd ağa Müctəhidzadənin “Riyazül-aşiqin”, Hüseyn Əfəndi Qayıbovun 

“Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına məcmuədir” əsərlərini, həmçinin Salman 

Mümtazın AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun arxivində 

qorunub saxlanan qeydlərini aid etmək olar. Bunlardan əlavə həmin arxivdə “Müznibin 

arxivi” adı altında saxlanılan Fr-831/7979 şifrəli fraqmentdə Asinin həyatı haqqında 

həcmi iki səhifədən ibarət qısa məlumat və şairin ədəbi irsini əhatə edən 64 səhifədən 

ibarət şeirlər toplusu mühafizə edilir. Bu fraqmentdə ilk iki səhifə nömrələnməmiş,  

şeirləri toplayan və üzünü köçürən şəxs haqqında təəssüf ki, heç bir məlumat qeyd 

olunmamışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, burada toplanmış şeirlərin hamısı Azərbaycan 

dilindədir. Salman Mümtazın arxivindən sonra bu fraqment Abdulla bəyin poetik irsi 

haqqında əlimizdə olan ən geniş mənbədir. 

 Asi haqqında yuxarıda adı sadalanmış mənbələrədə olduqca yığcam məlumat 

verilmiş, bəzi hallarda bu məlumatlar üst-üstə düşsə də, müəyyən faktlar qaranlıq 
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qalmış, öz təsdiqini tapmamışdır. Məsələn, şairin doğum və ölüm tarixləri haqqında 

məlumatı özündə əks etdirən, əsasən, bu məlumatların biri-birinin təsdiqi kimi çıxış 

edən mənbələrdən fərqli olaraq AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun arxivindəki “Müznibin arxivi” adlı qovluqda Asinin yaşadığı müddət 36 

il kimi göstərilsə də, dünyaya göz açdığı və əbədiyyətə qovuşduğu tarixlər fərqli əks 

olunmuşdur. Fraqmentin ilk səhifəsində tünd göy rəngli mürəkkəblə qeyd olunmuş 

“Asi” adlı başlığın aşağısında mötərizə içərisində şairin doğum və ölüm tarixi 1836-

1871-ci il kimi göstərilmişdir. Bu fakt bir qədər inandırıcı deyil, çünki şair haqqında 

məlumat verən təzkirəçilərimizdən Mir Möhsün Nəvvab da, Firidun bəy Köçərli də 

Asinin doğum tarixini 1256-cı il kimi (1841) göstərmişlər. Bu haqda Mir Möhsün 

Nəvvab yazır: “Cənab Abdulla bəy Əli bəy oğlunun təxəllüsü Asidir. O, Qarabağ 

əhalisindəndir. 1256-cı ildə (1841-ci il) Qarabağın Şuşa şəhərində anadan olub, 1291-

ci ildə (1874) vəfat etmişdir” [121, s.85]. Eyni fakt Firidun bəy Köçərlinin 

“Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabında da təsdiqlənir: “Abdulla bəy mərhum Qasım bəy 

Zakirin nəvəsidir. Atasının adı Əli bəydir. Əsli Qarabağ mahalından isə də Şuşa 

qalasında təvəllüd tapıbdır 1256-cı tarixdə” [74, c.2, s.111]. Şairin ölüm tarixi isə hər 

üç mənbədə: “Təzkirəyi-Nəvvab”da, “Riyazül-aşiqin” təzkirəsində, həmçinin 

“Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabında 1291-ci il kimi qeyd edilmişdir. Bu haqda məlumat 

verən Məhəmmədağa Müctəhidzadə yazır: “Bu mərifət dəryasının qəvvası mərhum 

İbrahim bəy və Azər təxəllüsün kühtər bəradəri Abdulla bəy cənablarıdır ki, əvayili-

sinnidə beqədri-kifayət bu vilayətdə rusi və farsi dillərinə aşina olur. Həddi-kəmala 

yetişəndən badeyi-əcəli nuş qılana kimi ki, ittifaq düşüb hicrətin min iki yüz doxsan 

birinci ilində, mərifəti sayəsində Qafqaz torpağında olan zül-izzül-ehtiram ürəfalarının 

əndində şöhrəti-tam əxz edir” [112, s.161]. 

Abdulla bəyin ölüm tarixi ilə bağlı mühüm faktlardan biri də şairin bacısı Tubu 

xanımın oğlu Məşədi Səməd bəyin, dayısının ölümü münasibətilə yazdığı “Maddeyi-

tarix”dir: 

 عاصی که در سخنوری و نظم گستری

 صيتش رسيده بود بر اشاع مهر و ماه.

 



33 
 

 لبيک گفته دعوت حق را رحيل کرد

 زين دير بی وفا بسوی رحمت اله.

 کالم بودآن سينه را که مخزن علم و 

 افسوس زير خاک سيه گشت خوابگاه.

 

 از بهر سال رحلتش آمدند از غيب

  [v.81 ,133][۱۲۹۱]روحش بقصرهای جنان کرد جايگاه  

 

Şeir deməkdə və nəzm qoşmaqda ad-sanı 

Ay və günəşə çatan Asi həqqin dəvətinə 

“Ləbbeyk” deyib, bu vəfasız dünyadan 

Allahın rəhmətinə tərəf yollandı. 

Əfsus, elm və söz xəzinəsi olan o sinəyə 

Ki, qara torpağın altı ona yataq oldu. 

Qeybdən vəfat tarixi üçün nida gəldi. 

Ruhu behişt (1291) qəsrlərini cayqah etdi .[121, s.85] 

Abdulla bəy haqqında məlumat verən ilkin tədqiqat işi Firidun bəy Köçərliyə 

məxsusdur. Tədqiqatçı alim özünün “Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabında səkkiz tarixi-

coğrafi məkan: Gəncə, Şirvan-Şamaxı, Qarabağ, Quba, Nuxa, Ordubad, İrəvan və 

Dərbənd daxilində fəaliyyət göstərən, yazıb-yaradan 128 şairdən söhbət açmış, onların 

həyat və yaradıcılığını əks etdirən müəyyən həcmli məlumat verməyə çalışmışdır. 

Tədqiqatçının özünün qeyd etdiyi kimi, kitabın tərtibində coğrafi prinsip əsas 

götürülmüşdür: “Və bu kitabı  yazmaqda mərhum Hacı Lütfəli bəy ibn  Xaqan  “Azəri” 

təxəllüsün “Atəşkədə” nam kitabında tutduğu qayda və rəvişi intixab etdik, yəni 

Azərbaycanda olan hər bilad və diyarın şüəra və üdəbası haqqında ayrı-ayrı məlumat 

verməyi münasib bildik” [73, c.1, s.43]. Lakin kitabı diqqətlə nəzərdən keçirsək, 

məlum olur ki, burada coğrafi prinsip əsasında qruplaşdırılmış şair və yazıçılar eyni 

zamanda fəaliyyət göstərdikləri dövrə uyğun olaraq sıralanmışdır.  

“Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı əsəri yazmaqla Firidun bəy Köçərli xalqımıza 

ədəbi irsimizin qorunub saxlanması baxımından əvəzsiz xidmət göstərmişdir. “Bu 
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əsəri yazmaqla Köçərli müasir Azərbaycan ədəbiyyat tarixçiliyi elminin əsasını 

qoymuş və beləliklə, gələcək tədqiqatçılar üçün geniş bir yol açmışdır” [73, c.1, s.4]. 

Məlumdur ki, doğma ədəbiyyatımıza dair materiallar sistemli şəkildə  nizama salınıb 

tərtib olunana qədər əsasən əlyazma şəklində təzkirə və cünglərdə, məcmuə və 

müntəxabatlarda yarımçıq, birtərəfli şəkildə əks olunmuşdur. Firidun bəy 

Ədəbiyyatımızın sistemli şəkildə, nizamla tədqiqatını qarşısına məqsəd qoymuş və 

buna nail olmuşdur. Lakin əsərin çapından sonra ona verilən qiymət birmənalı 

olmamış, bəzi hallarda düzgün qiymətləndirilməmiş, kəskin tənqid olunmuşdur. Lakin 

akad. Feyzulla Qasımzadənin də qeyd etdiyi kimi “F.Köçərlinin “Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixi materialları ”XIX əsr ədəbiyyatı tarixi üçün ən zəngin materiallar 

verən məxəzdir; bu sahədə bundan böyük məxəzə rast gəlmirik. Təzkirə və 

məcmuələrdən fərqli olaraq bu məxəzdə şairlərin geniş tərcümeyi-halı və əsərlərinin 

təhlili verilir” [82, s.8]. 

Əsərin müsbət tərəflərindən danışan Feyzulla Qasımzadə kitabda qüsurların rast 

gəlindiyi halları da istisna etməmiş, bu haqda yazmışdır: “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 

materialları”nda geniş və dolğun məlumat verən tərcümeyi-hallarla  (Abbasqulu ağa 

Bakıxanov, Qasım bəy Zakir, Mirzə Fətəli Axundov, Seyid Əzim və s.) bərabər 

keyfiyyəti çox zəif olan, naqis və qarışıq tərcümeyi-hallar da (Asəf Lənbərani, Mirzə 

Hüseyn bəy Salar, Mirzə Haqverdi Səfa, Mirzə Əbülhəsən Şəhid və s.) vardır” [82, 

s.9]. Lakin, kitabın qüsurlarının vurğulanması fikrilə razılaşmayan Məhəmmədəli 

Mustafayev yazır: “Azərbaycan ədəbiyyatının bütün mərhələləri haqqında bitkin 

təsəvvürə malik olmadığına görə Firidun bəy Köçərlinin ədəbiyyat tarixindəki ədəbi-

tarixi mərhələlərin təsnifatında nöqsanlar axtarmaq obyektiv reallıqdan uzaqdır. O 

dövrə qədər təkcə Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə, Yaxın və Orta Şərqdə müasir 

ədəbiyyat tarixçiliyi gerçəkləşməmişdi. Ənənəvi təzkirəçilik və poetik 

müntəxabatçılığa, şərhçiliyə əsaslanıb, mükəmməl ədəbiyyat tarixi yaratmaq mümkün 

deyildi” [94, s.178]. 

Firidun bəy Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabında yaradıcılığına geniş 

yer ayırdığı şairlərdən biri də Abdulla bəy Asidir. Əsərin ikinci cildində 58 şair 

arasında mövqe tutan şairin həyatı və yaradıcılığı haqqında Firidun bəy müfəssəl 
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məlumat vermiş, poetik məktublaşmaları ilə bərabər qəzəllərindən, təcnis və bəhri-

təvillərindən nümunələr təqdim etmişdir. Burada Firidun bəy Köçərli “Şamaxı 

şüəralarından ərizeyi-əczü inkisar” başlığı altında “Beytüs-Səfa” ədəbi məclisinin 

üzvlərinin Abdulla bəyə müraciətini də qeyd etmişdir. Məktubda Asi ilə bərabər 

Növrəsə də xitabən dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin - 

Təriqi-fəqr tutsam, təb tabe, nəfs ram olmaz, 

Qina qılsam tələb, əsbabi-cəmiyyəti təmam olmaz.  [51, c.1, s.42] 

- mətləli qəzəlinə “Beytüs-Səfa”nın üzvlərindən: Hacı Seyid Əzim, Qafil, Rağib, 

Bixud, Salik, Səfa, Zövi və Zühurinin yazdığı nəzirəyə qiymət verilməsi təvəqqe 

olunmuşdur. Yazılan nəzirəni diqqətlə nəzərdən keçirib qiymətləndirən Qarabağ 

şairləri öz növbələrində həmin qafiyə və rədifdə qəzəl yazaraq Şirvan şairlərinə 

göndərmişlər. Firidun bəy Asinin yazdığı nəzirənin məna və quruluşca müasirlərinin 

qəzəllərindən daha üstün olduğunu qeyd etmiş, şairi dahi Füzuli ilə müqayisədən belə 

çəkinməmişdir. 

Kitabda, həmçinin Asinin Xurşidbanu Natəvana yazdığı həcv və müasirləri olan 

şairlərin bu həcvə cavab olaraq yazdığı qeyri-etik ifadələr, töhmət və iradlarla dolu 

məzəmmət edici şeirləri də  yer almışdır. 

Firidun bəy Köçərli, Seyid Əzim Şirvani də daxil olmaqla bir neçə Şirvan 

şairinin Asiyə şərabdan imtina etməsi, tövbə yolunu tutması ilə əlaqədar yazdıqları 

tərcibəndi də “Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabına daxil etmiş, həmçinin Abdulla bəyin 

türk və cığatay dilində “artıq məharət və fəsahətlə” müasirlərinə göndərdiyi cavab 

məktubunu da qeyd etmişdir. Kitabda Asinin  Kərbəla faciəsində imam Hüseyn və 

onun yaxınlarının başına gətirilən faciəni əks etdirən mərsiyə və növhələri də yer 

almışdır. Ümimilikdə götürdükdə, Firidun bəy Köçərlinin bu əsəri Abdulla bəy Asinin 

poetik irsi, eyni zamanda şairin XIX əsrdə fəaliyyət göstərən digər ədəbi məclislərin 

nümayəndələri ilə əlaqələrinin işıqlandırılmasında böyük xidmət göstərmişdir.  

Abdulla bəy Asi haqqında məlumat verən şəxslərdən biri də şairin üzvü olduğu 

“Məclisi-fəramuşan” ədəbi məclisinə rəhbərlik edən Mir Möhsün Nəvvab olmuşdur. 

Nəvvab XIX əsr Şuşa ədəbi mühitinin yetişdirdiyi böyük simalardan biri olub, təkcə 

ədəbiyyatşünaslıq sahəsində deyil, eyni zamanda incəsənətin müxtəlif sahələrində: 
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musiqişünaslıq, rəssamlıq, xəttatlıq, nəqqaşlıqda özünü sınamış, astronomiya ilə 

yaxından maraqlanmışdır. Bu ensiklopedik biliyə sahib şəxs iti müşahidə qabiliyyəti, 

düzgün təhlil etmə bacarığı sayəsində ədəbiyyatşünaslar üçün müəyyən cığır açmış, 

ədəbiyyatımızın inkişafına bilavasitə köməklik göstərmişdir. Tədqiqatçının AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun arxivində mühafizə edilən əlliyə 

qədər əlyazma kitabı içərisində ədəbiyyatşünaslığın inkişafına təkan verə biləcək ən 

dəyərli əsəri “Təzkireyi-Nəvvab”dır. Əsərin yaranma səbəblərindən bəhs edən 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Bağırov kitabın 1998-ci il nəşrinə yazdığı ön 

sözündə qeyd edir: “Klassik irsin araşdırılması, poeziya və ədəbi nümunələrin təhlili, 

başqa ədəbi məclis üzvləri ilə şeirləşmə, bu şeirləşmələrin nəticələrinin təhlili- 

məclisin gördüyü bu ardıcıl, təmənnasız, milli poeziyaya məhəbbət dolu, qayğılı 

xidmətlər  “Təzkireyi- Nəvvab” kimi bir əsərin meydana gəlməsinə səbəb olur” [121, 

s.4]. Əsasən, Qarabağ ədəbi mühitinin nümayəndələrinin həyat və yaradıclığını 

işıqlandıran bu əsəri Mir Möhsün Nəvvab  on ay ərzində tamamlamışdır: “O, əsəri 

1309-cu ilin rəbiül-əvvəl ayında (1891-ci ilin noyabr ayı) başlayıb, 1310-cu ilin səfər-

əl-müzəffər (1892-ci il sentyabr) ayında bitirmişdir” [45, s.98]. 

“Təzkireyi-Nəvvab” əsərində Nəvvab 158 şairin qısa tərcümeyi-halını vermiş, 

şeirlərindən nümunələr təqdim etmişdir [45, s.99]. Əsər klassik ədəbiyyatımıza xas 

üslubda – Allahın adı ilə başlamış, təzkirə müəllifi ulu Yaradanın şəninə tərif dolu 

misralar həsr etmişdir: 

 آنکه به تقدير جهان آفريد

 زمان آفريد. کرد زمين پهن و

 

 قادر و قيوم همه وقت و آن

  [v.8-9 ,133]واحد و يکتا بود و المکان.

 

(O dünyanın taleyini həll etməklə 

Geniş yeri və zamanı yaratdı. 
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O özü həmişə qadir və qəyyumdur, 

Həm də tək və laməkandır)  [121, s.7] 

Tədqiqatçı yazdığı əsəri üç hissəyə ayırmış, hər hissəyə daxil etdiyi şairlərin 

hansı prinsiplə qruplaşdırıldığının izahını “Və sonra” başlığı altında izah etməyə 

çalışmışdır: “Birinci hissə - həyatda olmayan şairlərin əhval və şeirləri. İkinci hissə -

həyatda olan şairlərin əhval və şairləri. Üçüncü hissə -kitabın xatiməsi, məzhəkəli şeir 

parçaları, satiralar və sairə, əvvəlki hissələrdə adları getməyən şairlər və Qafqaz 

şəhərlərinin şairləri” [121, s.10]. 

Mir Möhsün Nəvvabın təzkirədə adını hörmətlə yad etdiyi şairlərdən biri də 

Abdulla bəy Asidir. Təzkirəçi Asini əsərin I hissəsinə - həyatdan köçmüş şairlərin 

sırasına daxil etmişdir. Asinin qısa tərcümeyi-halını verən Nəvvab sağlığında şairin 

onunla sıx ünsiyyətdə olduğunu da qeyd etmişdir. “Belə ki, sağ olan vaxt çox zaman 

mənim yanıma gəlirdi, əhvalından xəbər tuturdum” [121, s.85] - deyən Nəvvab qısa 

da olsa Abdulla bəyin doğum və ölüm tarixindən danışmış, əlində olan şeir dəftərinə 

istinadən şairin 1400-ə yaxın fərdinin olduğunu söyləyərək onu “din yolçusu” 

adlandırmışdır. “Təxmin etdiyimə görə, şeirlərinin sayı 1400 fərd olardı və hamısı da 

şəhid seyid cənablarına (İmam Hüseynə) olan növhələrdən, müxəmməs, müstəzad, 

tərcibbənd, təcnis, qəzəl və sairədən ibarət idi. Biçarənin ömrü vəfa etmədi, yoxsa ki, 

şairliyə lazım olan hər şey onda var idi. Din yolçusu sayılırdı” [121, s.85]. Asinin lirik 

şeir nümunələrini Nəvvab mərhumun bacısı oğlu Səməd bəyin dayısına həsr etdiyi 

“Maddeyi-tarix”lə başlamış, ardınca şairin Azərbaycan, fars və cığatay dillərində 

yazdığı şeirlərindən nümunələr vermişdir. Təzkirədə ümumilikdə şairin 13 şeiri yer 

almışdır. 

XIX əsrin ikinci yarısında Qarabağ ədəbi mühiti ilə bağlı yaranmış təzkirələrdən 

biri də “Riyazül-aşiqin” təzkirəsidir. Bu əsər Qarabağ şairləri haqqında qiymətli 

məlumat verən əsas məxəzlərdən hesab edilə bilər. Təzkirənin müəllifi “Müştəri” 

təxəllüsü ilə Azərbaycan və fars dillərində şeirlər yazan Məhəmmədağa 

Müctahidzadədir. “Riyazül-aşiqin” təzkirəsi XIX əsr Azərbaycan ədəbi mühitinin 

işıqlandırılması baxımında ilk və qiymətli mənbə kimi daim diqqəti çəkmişdir. Əsər 

“Təzkireyi-Nəvvab”da olduğu kimi klassik səpkidə başlamış və ardınca Müctəhidzadə 
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onun yazılma səbəblərindən geniş şəkildə bəhs etmişdir: “Və o dövrədə müsəlsəl bu 

xəyalı-şaneyi-xatirimdən tari-zülfi-dildari-həqiqi tək keçirirdim ki, xudavəndi-əzəm bir 

əsbab fərahəm qıldı ki, uzun gecələri şəm tək suzi-güdaz ilə əylənən nazimlərin rişteyi-

nəzmə çəkən sözlərini və məhruyi-meşkinmuy olan qəzali-qəzəlxanların nərgisi-

fəttanələrinin fikrilə  yatmayıb və zülfi-çəlipa və türreyi-mütərralarının xəyalilə piçidə 

olan aşiqlərin şeirlərini məşuqlarının şeirləri kimi pərişan qoymayıb bir yerə cəm 

qıldım və təzkirə yazmaqlığıyla əkslərindən sonra müntəxəbati-nəzmlərini qələm 

ianətiylə dəftərə səbtü  zəbt edəydim, tainki bevaseteyi-təğyiri-zəman və inqilabi-

dövran ismü rəsmləri lövhi-xatirdən məhv olub səhifeyi rüzgardan pozulmasın” [112, 

s.7]. 

İki hissədən ibarət olan bu təzkirənin birinci hissəsi “Əvvəlinci rövzə sükna 

etdiyimiz diyari-minu asardan rihlət edib darül-qərarda qərar tutan sahibi-təblərin 

əhval və ətvar və müntəxəbati-əfkar və əbkarlarının bəyanındadır” kimi ünvanla 

başlamışdır. Bu hissəyə təzkirə müəllifi həyatda olmayan, əbədiyyətə qovuşmuş 

şairlərin tərcümeyi-halı və yaradıcılıqlarından nümunələri daxil etmişdir. İkinci 

hissəyə isə şairin özünün qeyd etdiyi kimi “mütəəxxerin və müasirinin əhval və 

ətvarı”ndan məlumatlar verilmiş, şeirlərindən nümunələr daxil edilmişdir.  

Məhəmmədağa Müctəhidzadənin “Riyazül-aşiqin” təzkirəsində ehtiramla yad 

etdiyi şairlərdən biri də Abdulla bəy Asi olmuşdur ki, müəllif onu dövrünün və 

mühitinin qabaqcıl söz ustadı kimi yüksək qiymətləndirmişdir: “Müxtəsər, kəlami –

müəzzəməleyh bu əsrdə Şuşa şəhərinin əhli-zövq və ərbabi-şövqündən əvvəlinci hesab 

olunurmuş”  [112, s.161]. Təzkirə müəllifi Asinin kimliyi, aldığı təhsil haqqında qısa 

məlumat vermiş, şairin ölüm tarixini də bu qısa tərcümeyi-hala daxil etməyi 

unutmamışdır. Ardınca şairin yaradıcılığına yer ayıran Müctəhidzadə əvvəldə Bixud 

təxəllüslü şairin Abdulla bəy ilə poetik məktublaşmasını, Asinin Bixuda cavab 

məktubunu qeyd etmişdir. Təzkirədə, həmçinin Şirvan şüərasının Abdulla bəyə içkidən 

tövbə etməsi münasibəti ilə göndərdikləri təbrik məktubu, şairin Azərbaycan dilində 

14, farsca 5 qəzəli, Mahmud adlı şəxsə xitabən yazdığı iki müxəmməsi, iki bəhri-təvili, 

bundan əlavə Kərbəla müsibətini özündə əks etdirən növhəsi də yer almışdır. Asi ilə 



39 
 

yanaşı bir çox şairlərin yaradıcılıqlarının tədqiqi baxımından Məhəmmədağa 

Müctəhidzadənin “Riyazül-aşiqin” təzkirəsi olduqca qiymətli mənbə hesab edilir. 

Asi irsinin toplanmasında bilavasitə böyük xidməti olan şəxslərdən biri də 

ömrünün otuz ilini ədəbiyyat tariximizin araşdırılmasına həsr etmiş böyük 

ədəbiyyatşünas alim Salman Mümtaz olmuşdur. Zəngin ədəbi irsə sahib olan 

mətnşünas alimin Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının inkişafına verdiyi töhfə 

əvəzsizdir. Tədqiqatçının “Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları” adlı kitabına yazılan 

ön sözün müəllifi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  Rasim Tağıyev Salman Mümtazı 

məşhur ədib, gözəl tədqiqatçı olmaqla bərabər, tariximizə yaxından bələd olan bir şəxs 

kimi qiymətləndirmişdir: “Salman Mümtaz gözəl tədqiqatçı, məşhur ədib olmaqla 

yanaşı, eyni zamanda gözəl tarixçidir. Çünki o, öz araşdırmalarında tarixi məsələləri 

və məxəzləri də nəzərdən qaçırmamış, əksinə, onlara diqqət yetirmiş və maraqlı elmi 

nəticələr çıxarmışdır” [113, s.17]. Böyük kitab həvəskarı olan mətnşünas alimin 

fəaliyyətinə nəzər salsaq, onun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində mühüm mövqeyi olan 

məşhur simaların, onların əsərlərinin tədqiqi sahəsində mühüm tədqiqatlarının 

olduğunu müşahidə edərik. Salman Mümtazın kitabşünaslığa olan meyili sayəsində 

yüzlərlə əlyazma çap edilərək tarixin yaddaşında mühafizə olunmuşdur. Gərgin əməyi 

ilə diqqəti cəlb edən Salman Mümtaz klassik Azərbaycan ədəbiyyatının 

nümunələrindən ibarət 24 kitab və 100-ə yaxın məqalə çap etdirmişdir. Bu rəqəmlər 

ədəbiyyatşünas alimin həyata keçirmək istədiyi planın az bir hissəsidir. Onun çap 

məqsədi ilə tərtib etdiyi siyahıdan bəlli olur ki, mətnşünas alim növbəti mərhələdə 483 

Azərbaycan şairinin lirik nümunələrini nəşr etdirməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. 

Təəssüf ki, Stalinin repressiya siyasəti bu istəyi boğmaqla yanaşı, böyük alimin 

kitabxanasında yer alan yüzlərlə əlyazmanı da məhv etmiş, onların nəşrinin, 

yayılmasının qarşısını almışdır.   

Asi ədəbi irsinə xüsusi diqqət və maraqla yanaşan Salman Mümtazın AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxlanılan arxivində şairin 

şeirlərinin böyük qismi toplanmışdır. Bu barədə Mərziyə Paşayeva və Zahidə Hacıyeva 

birgə müəllifi olduqları “Salman Mümtaz arxivinin təsviri” adlı kitabda geniş məlumat 

vermişlər. Arxivdə Asi şeirləri həcmcə üç fərqli qovluqda toplanmış, sayca daha çox 
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şeirlərin yer aldığı qovluğa Salman Mümtaz şairin qısa tərcümeyi-halını da daxil 

etmişdir. Bu barədə Raqub Kərimovun “Abdulla bəy Asinin həyat və yaradıcılığı” adlı 

kitabda da məlumat vardır. Görünür, Mümtaz Abdulla bəyin əsərlərini ayrıca toplu 

halında nəşr etdirmək niyyətində olmuşdur. Tədqiqatçı topladığı 74 səhifədən ibarət 

olan Asi ədəbi irsinə şairin Azərbaycan, fars və cığatay dillərində qəzəl, təcnis, 

tərcibənd, müşairə və s. kimi lirik şeir nümunələrini daxil etmiş, bəzi məqamlarda kiçik 

düzəlişlər etməkdən də çəkinməmişdir. Qeyd edək ki, əlimizdə olan bu əlyazma bu gün 

üçün şairin həyat və yaradıcılığını işıqlandıran ən qiymətli mənbə hesab edilə bilər. 

XVIII-XIX əsrlərdə fəaliyyət göstərən 107 şairin əsərlərindən nümunələri öz 

məcmuəsinə daxil edən Hüseyn Əfəndi Qayıbov “Azərbaycanda məşhur olan şüəranın 

əşarına məcmuədir” adlı toplusu ilə ədəbiyyatşünaslarımız üçün dəyərli bir cığır açmış, 

onun sayəsində bir çox Azərbaycan şairinin əsərləri günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. 

Hüseyn Əfəndi məşhur Azərbaycan şairi Molla Vəli Vidadinin qız nəvəsi olmuş, 

babası kimi şeirə, ədəbiyyata yüksək qiymət vermişdir. Böyük ədəbiyyatşünasın 

Azərbaycan xalqının adət-ənənələri, həyat tərzi, etnoqrafiyası, ədəbiyyatı ilə bağlı 

topladığı materiallar əsasında tərtib etdiyi  bu antologiya haqqında Firidun bəy Köçərli, 

Mirzə Fətəli Axundov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli öz əsərlərində məlumat vermiş, 

onun bu təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirmişlər. 50 illik zəhmətin bəhrəsi olan və 80-

ci illərdə tamamlanan bu məcmuədə XVIII-XIX əsrlərdə yazıb-yaradan məşhur 

şairlərlə yanaşı, ədəbi sahədə bir o qədər də tanınmayan sənətkarların da əsərləri yer 

almışdır. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrini tədqiq etmək baxımından 

əvəzsiz mənbə ola biləcək bu antologiyanın tərtibində  Mirzə Fətəli Axundovun da 

xidmətləri danılmazdır. Böyük dramaturqun köməkliyi ilə ərsəyə gələn bu məcmuədən 

Firidun bəy Köçərli “Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabının yazılmasında etibarlı mənbə 

kimi istifadə etmişdir. Bundan əlavə, böyük Azərbaycan şairləri: Qasım bəy Zakirin, 

Seyid Əzim Şirvaninin əsərlərinin elmi-tənqidi mətnini hazırlayan 

ədəbiyyatşünaslarımız: Həmid Araslı, Süleyman Rüstəm öz tədqiqatlarında 

“Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına məcmuə” əsərinə müraciət etmişlər.  

Yuxarıda adı çəkilən məcmuədə ədəbi fəaliyyəti haqqında məlumat verilən 

şəxslərdən biri də Abdulla bəy Asi olmuşdur. Hüseyn Əfəndi məcmuəyə daxil etdiyi 
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şeirlərin kimə məxsus olması haqqında “Yelizavetpol quberniyasının Qarabağ 

nayihəsindən Şişə şəhərinin sakini praporşik Əli bəy Fuladovun oğlu Abdulla bəy 

“Asi” təxəllüsün əşarıdır” başlıqlı qeyd vermiş, ardınca “Qəzəliyyati-Asi” adı altında 

şairin 19 qəzəlini, iki müxəmməsini və müxəmməs şəklində iki bəhri-təvilini nümunə 

göstərmişdir. Tədqiqatçı hər bir qəzəlin əvvəlində onun əruz bəhrlərinin hansı 

təfiləsində yazıldığını qeyd etmiş, bəzi şeirlərin kimə müraciətlə yazıldığını göstərməyi 

də unutmamışdır: 

Çəp Həsən oğlu Hacı Sadığın oğlu Qaranın həqqində inşa eylədiyi qəzəldir. 

Rədif-ül-əlif 

Fəilatün fəilatün fəilatün fəilat 

 

Qoyma, ey qaşı, gözü, xalü xəti qarə Qara, 

O qara zülf qara sayə sala qarə, Qara. 

 

Şiveyi-nərgisi-xumarına verdim könlüm, 

Tapşırım səhv ilə bimarını bimarə, Qara. [84, s.164] 

Hüseyn Əfəndi Qayıbov topluya Asinin iki mərsiyəsini də daxil etmişdir ki, 

bunlardan biri Xanım Zeynəbin acı faciəsinin təsvirinə həsr olunmuşdur. Qeyd etmək 

lazımdır ki, bu şeir yuxarıda adlarını çəkdiyimiz mənbələrin heç birində yer 

almamışdır.  

Ey-çərxi bihəya, biçarə Zeynəbi, 

Saldın Mədinədən avarə Zeynəbi. 

Qəbri-rəsuldən etdin məni cüda, 

Qıldın məkanımı səhrayi-Kərbəla, 

Kəsdi Hüseyn başın bu qövmi-əşqiya, 

Dağ etdi peykəri-sədparə Zeynəbi. [84, s.321] 

Qeyd etdiyimiz mənbələr şair Abdulla bəy Asi haqqında qısa da olsa, məlumat 

verən ilkin mənbələrdir. Vurğulamaq lazımdır ki, XIX əsrin ikinci yarısı fəaliyyət 

göstərən ədəbi məclislərin üzvlərinin həyatı, irsi ilə maraqlanan mütəxəssislər və 

ədəbiyyatşünaslar üçün bu mənbələrin verə biləcəyi məlumat olduqca önəmlidir. Məhz 
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bu mənbələrin sayəsində haqqında bəhs etdiyimiz dövrlərdə yazıb-yaradan 

şairlərimizin qiymətli irsi günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. 

Haqqında məlumat verdiyimiz mənbələr Abdulla bəy Asinin həyatı və 

yaradıcılığı haqqında müəyyən təsəvvür yaratsa da, burada əksini tapan məlumatlar 

sistemli deyil, pərakəndədir. Hər bir tədqiqatçı şairin “Məclisi-fəramuşan” ədəbi 

məclisindəki mövqeyindən, ədəbi fəaliyyətindən müəyyən qədər məlumat verməyə 

çalışsa da, təəssüf ki, bu faktlar XIX əsrin II yarısında fəaliyyət göstərən Abdulla bəy 

Asinin ömür yolunu və fəaliyyətini kifayət qədər işıqlandıra bilməmişdir. Xüsusi 

vurğulamaq lazımdır ki, şairin həyatının və poetik irsinin araşdırılmasında AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı prof. Raqub Kərimovun 

xidmətləri əvəzsizdir. Göstərilən tarixi dövrdə fəaliyyət göstərən şairlərimizin həm 

fars, həm də Azərbaycan dilində yazdığı ədəbi nümunələri ədəbi-estetik, ictimai-siyasi 

baxımından işıqlandırmağa müvəffəq olan bu məhsuldar tədqiqatçının xidmətləri 

təqdirəlayiqdir. Tədqiqatçının “Abdulla bəy Asinin həyatı və yaradıcılığı”, “Sədi Sani 

Qarabaği”, “Farsdilli Azərbaycan poeziyası”, “Mir Mehdi Xəzaninin həyatı və 

yaradıcılığı”, “Qasım bəy Zakir və müasirləri” adlı kitabları  göstərilən mərhələdə 

ədəbiyyatın doğru-düzgün qiymətləndirilməsi baxımından  mühüm mənbələrdir. 

Adları sadalanan bu kitablarda XIX əsrin II yarısında Azərbaycan və fars dillərində, 

müxtəlif janrlarda yazıb-yaradan şairlərimizin həyat və fəaliyyəti işıqlandırılmış, bu 

sənətkarların mövzu-ideya istiqamətlərinə nəzər salınmışdır. 

Böyük tədqiqatçının “Abdulla bəy Asinin həyatı və yaradıcılığı” adlı kitabı 

şairin tərcümeyi-halı, onun yaradıcılığı haqqında dolğun məlumat verən ilk kitabdır. 

Şuşa ədəbi mühitinin yetişdirdiyi bəzi istedadlı şairlər kimi Abdulla bəy Asinin də 

həyat və yaradıcılığı bu tədqiqat işinə qədər kölgədə qalmış, ətraflı tədqiq 

olunmamışdı. İlk dəfə Raqub Kərimov  müxtəlif mənbələrdən  topladığı məlumatları 

müqayisə etmiş, şairin doğum və ölüm tarixlərinə aydınlıq gətirmişdir. Şairin ədəbi irsi 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxlanan Əliabbas 

Müznibin  arxivindəki fraqmentlər, Salman Mümtazın nəşr etdirmək niyyəti ilə 

topladığı əlyazma nümunələri, Firidun bəy Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı” 

kitabının II hissəsində yer almış lirik nümunələr, Məhəmmədağa Müctəhidzadənin, 
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Mir Möhsün Nəvvabın təzkirələrində yer alan şeirlər əsasında toplanmışdır. Raqub 

Kərimov kitabda 3 dildə yazıb-yaradan gənc şairin Azərbaycan və cığatay dilində 

şeirləri ilə yanaşı, fars dilində yazdığı şeirlərin də tərcüməsini vermiş, sənətkarın 

yaradıcılığını janr baxımından qruplaşdırmışdır. İlk dəfə bu tədqiqat əsərində Asinin 

Azərbaycan ədəbiyyatında müxəmməsi-bəhri-təvil janrında yazan ilk və yeganə 

müəllif  olduğu söylənilmiş, ədəbiyyatşünaslıqda bu cür bəhri-təvilə ilk dəfə məhz Asi 

yaradıcılığında rast gəlindiyi üçün Raqub Kərimov onu bu səpgidə yazan ilk müəllif 

və novator şair adlandırmışdır. Son olaraq xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Raqub 

Kərimovun 2009-cu ildə nəşr olunmuş  bu kitabı şairin doğulub ərsəyə gəldiyi mühiti 

müəyyənləşdirmək, tərcümeyi-halını işıqlandırmaq, ədəbi irsini mövzu və janr 

baxımından qruplaşdırmaq nöqteyi-nəzərindən qiymətli mənbədir. 

 

 

2.2. Abdulla bəy Asinin poetik irsində real  məhəbbətin  tərənnümü 

 

 

XIX  əsr  Qarabağ  ədəbi  mühitinin  ən  parlaq və  məhsuldar  bir  dövrüdür. 

XVIII  əsrdən  başlayan  bu  irəliləyiş  XIX  əsrdə  daha  da  inkişaf  edir, özünün  ən  

yüksək  mərhələsini  yaşayır. 

XIX  əsrdə  Qarabağda  fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərin iştirakçıları iki  

istiqamətdə fəaliyyət göstərirdilər. Bunlardan  birinciləri  klassik  şeir  formasında 

yazanlar, digərləri  isə  aşıq  şeiri  tərzində yazıb-yaradan şairlər idi.  Bu haqda 

Nəsrəddin Qarayev “Poetik məclislər” adlı kitabının ön sözündə də yazır : “XIX əsrdə 

Azərbaycanda yaranmış ədəbi məclislərin iştirakçılarının çoxu Füzuli və Vaqif ədəbi 

məktəblərinə mənsub olmuşlar. Onların əksəriyyəti nəzirələr yazsalar da, hər birinin 

özünəməxsus bədii ifadə tərzi, sözü və naxışı olmuşdur. Vaqif ədəbi məktəbinin 

nümayəndələri isə, əsasən, qoşma şəklində yazmağa meyil göstərmişlər” [125, s.5]. 

Doğrudur, əvvəlki dövrlərlə  müqayisədə şairlərin klassik şeir  nümunələrinə  müraciəti  

nisbətən  azalmışdı, lakin  bu heç də o demək  deyildir  ki, bu  dövrdə fəaliyyət göstərən 

şairlər qəzələ, qəsidəyə, mərsiyəyə müraciət  etmirdilər. 
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XIX  əsrin  ikinci  yarısı  üçün  xarakterik  olan  ədəbi prosesdən  danışan  prof. 

Mirzağa Quluzadə klassik ədəbiyyat nümunələrinin öz mövqeyini tədricən yeni  

ədəbiyyata – realist dramaturgiya və nəsrə təhvil  verdiyini  qeyd  edərək  yazır: “XIX  

əsrin ortalarından başlayaraq Füzuli ənənələrinin Azərbaycan ədəbi-tarixi  

prosesindəki  mövqeyi əvvəlki  dövrə  nisbətən xeyli məhdudlaşır. Çünki  bu  zaman  

Mirzə Fətəli Axundovun yaradıcılığı ilə tamamilə yeni bir ədəbiyyat–realist  

dramaturgiya və nəsr yaranır” [91, s.381].  

Doğrudur, XIX əsr ədəbiyyatı özünün bir sıra xüsusiyyətlərinə görə əvvəlki  

dövrlərdən  fərqlənir. Bu  dövrdə  fəaliyyət göstərən şair  və  yazıçılar  zamanın  və  

mühitin  tələbinə  cavab  verə  biləcək yeni-yeni  əsərlər  yazmağa  çalışır, cəmiyyət  

üçün  vacib olan məsələləri  ədəbiyyata  gətirməklə, sosial  ədalətsizliyə  etirazla  

problemlərin həllinə can atırdılar. Lakin bu dövr ədəbiyyatında da başlıca yeri  poeziya  

və  onun  ayrılmaz  hissəsi, aparıcı  qolu  olan qəzəl  janrı tuturdu. Forma  yığcamlığı, 

bəhr və təfilə zənginliyi baxımından qəzəlin imkanları daha geniş  olduğundan ənənəvi 

formalar içərisində qəzələ həmişə üstünlük verilmişdir. Həmçinin qəzəl janrı  oxucu  

qəlbinə  yol  tapmaqla  bərabər, müəllifinin  adını  və  təxəllüsünü  yaşatması  imkanı  

baxımından  da  əvəzsiz  idi. Bu  dövr  ədəbiyyatında  heca vəzni  kiçik  addımlarla  

irəliləməyə  çalışsa  da,  ədəbiyyatımıza  dərin  kök  salmış əruz vəznli qəzəl  janrı 

səviyyəsinə çata bilməmişdir. Məclis nümayəndələrinin  yaradıcılığına  nəzər  salsaq,  

görərik ki, qəzəlin forma və quruluşunda  heç bir  dəyişiklik  yoxdur, yeganə  dəyişiklik  

onun  məzmunundadır. Doğrudur, klassik  ədəbiyyat  nümunələrində olduğu kimi 

burada da şairlər gözəlin xarici  görünüşündən: lalə  yanaqlar, ləl  dodaqlar, ağ  

buxağından  danışır, klassik  poeziyanın  mövzusu  olan  gül, bülbül, məşuq  və  

məşuqədən  bol-bol  söhbət  açırdılar. Lakin  ilk  baxışda  köhnənin  təkrarı  kimi  

görünən  bu  şeirlər  əslində  realist  mövqedən  çıxışları  baxımından  bu  dövrün  

ədəbiyyatına, onun  məzmununa  mütərəqqi  ideya  gətirə  bilmişdir. Dahi Füzulinin  

XIX əsr şairlərinin yaradıcılığına təsirindən bəhs edən Kamil Mirbağırov yazır: 

“Füzuli XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatına qüvvətli təsir göstərən dahi sənətkardır. Bu 

dövrdə asan yolla gedərək, Füzulini təqlid edən şairlərin heç biri müvəffəqiyyət qazana 

bilmədiyi halda, böyük şairin ənənələrini davam və inkişaf etdirən şairlər 
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ədəbiyyatımız tarixində özünəməxsus mövqe qazana bilmişlər” [107, s.65]. Füzuli 

yaradıcılığından fərqli olaraq bu dövr ədəbi nümunələrində  sevgiyə  olan  münasibət  

mücərrəd  romantik  aləmdən  real  aləmə  ötürülərək  oxucuların  ixtiyarına  

verilmişdir.  

Yaradıcılığının  bir  hissəsini  məhəbbət  mövzusunda  yazdığı  qəzəllər  təşkil  

edən  bu dövr şairlərindən  biri  də  Abdulla  bəy  Asi  idi. Şair  böyük  Füzulinin  

davamçısı  kimi  çıxış  edərək  sözün  həqiqi  mənasında  bir-birindən  gözəl  və  mənalı  

qəzəllər  yazmış, bu  şeirlərdə  əsl  məhəbbət  şairi, incə  zövqlü  bir  cavan  kimi  çıxış  

etmişdir. Gənc şair də böyük ustadı Füzuli kimi “...insandakı real məhəbbət hisslərini, 

saf eşqin lətafətini, rayihəsini, onun əzəmətli, cazibədar incəliyini, bu təmiz eşqin insan 

ruhunda doğurduğu qürur hissini və heç bir başqa hiss ilə əvəz edilə bilməyən təsir 

gücünü, bu hissin insanda doğurduğu sevinci, şadlığı,bu təbii eşqin insanı yaşamağa, 

yaratmağa, səadətə sövq edən qüdrətini, sevən qəlbin coşğun arzu-əməllərini, həsrət 

və məyusiyyətlərini, sevinc və iztirablarını təbii, inandırıcı bir şəkildə tərənnüm 

etmişdir” [34, s.21-22]. Şair böyük  zövqlə  yazdığı  qəzəllərdə sözləri, cümlələri  bir  

zərgər  incəliyi  ilə  bir-birinə  calamaqla  təkrarsız  sənət  əsəri  yaratmağa  müvvəffəq  

olmuşdur. Yaradıcılığında  qəzələ  müraciət  edən  şairlərin  hamısı gözəlin  yerişini, 

duruşunu, gülüşünü  mədh  etməklə  onun  xarici  görünüşünə  olan  vurğunluqlarını  

nümayiş  etdirir  və  ilk  baxışda  bu  bir  növ  təkrarçılığa  bənzəyir. Lakin  onu  da  

qeyd  etmək  lazımdır  ki, bütün  qəzəl  yazan  nəzm  ustaları  heç  də  həmişə  zövqlü, 

oxunaqlı, yaddaqalan  bir  əsər  yazmağa  müvvəffəq  olmur, bəzən  yazılan  əsərlər  

elə  oxunulduğu  andan  etibarən  unudulur. Asinin  bir  şair  kimi  özəlliyi  onda  idi  

ki, onun  yazdığı  əsərlər  həm  geniş  oxucu  kütləsi  tərəfindən, həm  də  müasirləri  

olan  şairlər, yəni  şeirdən, onun  forma  və  quruluşundan  xəbəri  olan  insanlar  

tərəfindən  yüksək  qiymətləndirilirdi. 

Asi  qəzəllərinin  demək  olar  ki, hamısı  ənənəvi  məhəbbət  mövzusuna  həsr  

olunmuşdur. O, qəzəllərində  dərin  insani  hissləri, eşq  və  sevgi  duyğularını  romantik  

aləmdən  təcrid  edərək  real  həyata, yaşadığı  mühitə  gətirməyə  çalışmış  və  buna  

nail  olmuşdur. Asi  də  babası  Qasım bəy Zakir  kimi  real  məhəbbəti, sevgini  Allaha  

ibadətdən, Kəbə  ziyarətindən  üstün  tutur, bununla  da  dini  ehkam  əleyhinə  çıxaraq  
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dünyəviliyi  təbliğ  edirdi. Babasının məsləyinin ardıcılı kimi çıxış edən gənc şair 

“...həyatın bəxş etdiyi mənəvi və maddi nemətlərdən məqsədəuyğun şəkildə 

faydalanmağı üstün tutur. Bu cəhətdən lirik qəhrəmanın “mən”ində dayanan 

sənətkarla bu dünyanın faniliyini, müvəqqəti olduğunu iddia edən din 

nümayəndələrinin baxışları arasındakı fərq çox böyükdür, ariflə nadan arasındakı 

fərqə bərabərdir. Lirik qəhrəman və onun yaradıcısı öz məhəbbət obyekti gözəllərlə 

fəxr edir, onlara arxalanır” [103, s.29]: 

 فاش گويم که خدای من ترسا اين است

 که دم عيسويش در دو لب شيرين است.

[12, v.7b]. 

 

(Açıq-aydın  deyirəm  ki, mənim  Allahım  bu  tərsadır, 

Ki, İsalıq  qüdrəti  onun  iki  şirin  dodağındadır) [67, s.154] 

 

 مکن تکليف سوی کعبه ام زاهد ز ميخانه

 که نگذارم چو آدم باغ خلد از کف به افسانه.

[12, v.13b] 

 (Zahid  mənə  meyxanədən  Kəbəyə  getməyi  təklif  etmə, 

Adəm  kimi  cənnət  bağını  əfsanəyə  dəyişən  deyiləm) [67, s.177]. 

Bu  nümunələr  şairin  farsca  yazdığı  qəzəllərdəndir. Bu  qəzəllərin  

əksəriyyətində  şair  real  məhəbbəti   behiştin  vəd  etdiyi  nazü-nemətlərdən  üstün  

tutur, bu  dünyada  zövq  ala  biləcəklərini  kənara  qoyub  cənnətə  bel  bağlamağı  

axmaqlıq  hesab  edir.  Ümumiyyətlə,  Asi  şeirlərini  klassik  şərq  şeirlərindən  

fərqləndirən  bir  cəhət  də  onun  təsvir  etdiyi  real, həyati  gözəlin  klassik  əsərlərdə  

bir  qayda  olaraq,  gözəllik  anlayışı  kimi  nümunə  gətirilən  huri  və  mələkdən  daha  

üstün  tutulmasıdır. Davamçısı olduğu dahi Füzuli haqqında deyilmiş aşağıdakı fikirləri 

tərəddüdsüz, Asiyə də aid etmək olar: “Füzuli işıqla qaranlığın, axmaqcasına 

bayağılaşdırılmış dini təsəvvürlərlə sağlam şüurun, həyatla axirətin, məscidin, 

minbərin, zahidin dedikləri ilə insan həyatının, insanın təbii istəklərinin qarşı-qarşıya 

gəldiyini, çarpışdığını aydın görmüş, həyatın, şüurun, insanın tərəfini tutmuşdur” [65, 
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s.6]. Onun  cənnəti  də, cəhənnəmi  də  bu  dünyada  sevgilisinin  ona  göstərdiyi  

münasibətdən  asılıdır. 

Asinin  lirik  qəhrəmanı  özünün  mənəvi  aləminin  zənginliyi, təmiz  hissləri, 

məhəbbəti  və  bu  yolda  usanmadan  çəkdiyi  iztirablarla  seçilir. Aşiqin  daxili  

aləmində  baş  verən  tüğyanlar, keçirdiyi  hiss  və  həyəcanlar  onun  odlu-alovlu  nitqi  

ilə  ifadə  olunur. Hətta  sevdiyi, qibtə  etdiyi  gözəldən  qarşılıq  görməyən, hisslərinin  

cavabsız  olmasından  üzülən  bu  aşiq  yorulmur, usanmır, tutduğu  bu  yoldan  geri  

dönməyi  düşünmür, bəzən  isə  sevgilisinin  ona  verdiyi  bu  əzablardan  mənəvi  zövq  

alır: 

Nəsibim  gərçi  eşqində  bəladır, 

Bəla  üşşaqə  eyni-müddəadır. 

 

Cəfa  gəlməz  pərivəş  mahlərdən, 

Sanır  qafil  cəfa, leykən  vəfadır. 

 

Xoşam, hər cövr  ilə  qılsa  nəvaziş, 

Cəfasın  çəkməmək, billah, cəfadır. [41, s.10] 

Asi  qəzəllərinin  əksəriyyətində  real  eşqdə, sevgidə  gözəllik  görən  və  bu  

gözəllikdən  pay  uman, təmənna  edən  aşiqin  əhvali-ruhiyyəsi  əks  olunmuşdur. 

Sevgilisinin  dodaqlarından  bir  busə  almaq  arzusu  ilə  alışıb-yanan  aşiq  hicran  

odunu  söndürmək  üçün  sevgilisinə  yalvarır, “təryaği-ləl”indən  dərdlərinə  çarə  

etməsini  təvəqqe  edir: 

Könül  maildi  nuş  etsin  ləli-ləbin  şərabından, 

Sədayi-hicr  rəf  olsun  ki, düşmüş  rənci-xummarə. 

 

Töküb  zəhri-həlahil  kami-canə  əfi  zülfün, 

Nola  təryaği-ləlin  eyləyə  bu  dərdə  çarə. 

 

Yetib  həddi-nəsabə  hüsni-ruyin  müstəhəqqindir, 

Zəkati-hüsnünü, ey  şux, lütf  et  Asiyi-zarə. [41, v.22] 
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“Bu sözləri doğuran başqa ehtiraslardır. Onlar yalnız eşqin yox, həyatın, 

həqiqətin hicrilə yanan ürəyin naləsidir” [65, s.7]. Sevdiyi  qadının  qədd-qamətini, 

gül  çöhrəsini  təsvir  edən  şair  onun  təkrarsız  gözəlliyini  ifadə  etmək  üçün  yarının  

nurlu  üzünü  Quranın  təfsirinə, yanağındakı  xalı  Adəmin  cənnətdən  qovulmasına  

səbəb  olan  danəyə (buğdaya) bənzədir, İsmayıla  müraciətlə  onu  bu  məhəbbət  

naminə  qurban  kimi  qəbul  etməsini  rica  edir: 

Sənin, ey  hurliqa, nuri-rüxündür  təfsir, 

Nə  qədər  ayeyi-rəhmət  yazılıb  Quranə. 

 

Vermişəm  könlümü  ol  daneyi-xalə, ey  gül, 

Talibəm  Adəmə, aldatdı  onu  bir  danə. 

 

Rəbbi- Minayi- məhəbbətsən, aya, İsmayıl, 

Asiyi-zarı  qəbul  eyləgilən  qurbanə. [67, s.85] 

Asinin  qəzəllərində  eşq  adlı  xəstəliyə  düçar  olmuş  aşiqin  bütün  rahatlığını  

itirməsi, çəkdiyi  mənəvi  əzab  və  əziyyətlərin  müqabilində  sevgilisindən  gördüyü  

laqeydlik, vəfasızlıq  bir  şair  qələmi  ilə, odlu-alovlu  kəlmələri  ilə  ifadə  olunmuşdur: 

Ruyinin  qəmindən  bənd-bənd  atəş  düşübdür  canıma, 

Nal  oldu  cismim  nalədən, ey  bivəfa, manəndi-ney. 

 

Bir  gülüzarə  dil  verib  bülbül  məgər  gülzar  ara, 

Əfqan  edər  şamü  səhər  çün  əynü  əlifü  sadü  yey. [67, s.71] 

 Aşiq  bir  gül  üzlü  gözələ  öz  qəlbini  bağışlayıb  gecə-gündüz  onun  eşqilə  

ah-nalə  etdiyi  halda,  o  bivəfa  yar  onun  dərdinə  dərman  qılmaz, sübhədək  etdiyi  

fəğana  məhəl  qoymaz: 

Dərdincə  munca  gecə  sübhədək  fəğan  edərəm, 

Nədəndi  rəhm  eyləməzsən  bu  ahü fəryada? 

 

Misali – margəzidə  sızıldaram  şəbi-hicr, 

Düşər  o  zülfi-siyəhin  çu  hər  zaman  yadə. [67, s.81] 
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Gətirdiyimiz  nümunələrdə  şair  eşqin  möhtəşəmliyini, qadının  kişi  üzərində  

cazibə  qüvvəsini  özünəməxsus  cizgilərlə  təsvir  etməyə  müvəffəq  olmuş, sədaqətli, 

fədakar  aşiq  obrazı  yaratmağı  bacarmışdır. Onun  təsvir  etdiyi  aşiq  məşuqəsi  ilə  

kəsdiyi  əhd- peymana  sona  qədər  sadiq  qalır, onu  cənnətin  vəd  etdiyi  huri-mələyə  

belə  dəyişməyi  düşünmür, özünü  sevdiyi  qadının  köləsi, məşuqəsini  “ padşahım”  

adlandıraraq  onun  ayağına  gedib  dərman  istəməyi  belə  özünə  alçaqlıq  bilmir: 

Girib  behişti-bərrin  içrə  meyli-hur  etməz, 

O  kəs  ki, verdi  könül  sən  kimi  pərizadə. 

 

Qəmü  fəraqə  dəva  yox  təbibdən, Asi, 

Budur  əlac, gedim  padşahimə  dadə.  [67, s.82] 

Asi  şeirlərində  təsvir  etdiyi  qadından, onu  eşq  oduna  mübtəla  edən  gözəldən  

heç  nəyi  əsirgəməmişdir. Onun  mədh  etdiyi  qadın  surəti  qüsursuzdur. Şairin  bu  

cür  təsviri, sevdiyi  qadına  olan  hisslərinin  ifadəsi  oxucunu  da  bu  gözəlliyə  qibtə  

etməyə  vadar  edir. Lakin  bu  gözəlliyin  arxasında  bir  cəllad  soyuqqanlığı  gizlənir. 

Şair  şeirlərində  özünün  sadiqliyi  ilə  sevgilisinin  mərhəmətsizliyi, xudpəsəndliyi  

arasında  böyük  təzad  yaradır. Aşiq  məşuqəsinə  nə  qədər  diqqətli  və  həssasdırsa, 

sevgilisi  də  ona  bir  o  qədər  etinasız  və  laqeyddir: 

Ədalət  eyləyib  övd  etməsə,  ol  məh  vəfa  üstə, 

Yəqin  qıllam  ki,  yoxdur  məzhəbində  ədlilə  miad. 

 

Yetib  qürbi-vüsalə  zülfara, dil  sormaz  əhvalım, 

Qəfəs  küncün  gülüstan  içrə  əsla  mürğ  edərmi  yad? 

 

Uzun  illər  səri-zülfün  qəmində  Asiyi-miskin, 

Pərişandır, gecə  ta  sübh  olunca  eyləyir  fəryad. [67, s.84] 

Şair  “Xudahafiz”  rədifli  qəzəlində  aşiqin  çəkdiyi  əzablardan bezib-  

usanmasını, bu  eşq  uğrunda  bütün  səbrinin  tükənməsini, artıq  bu  daği-hicrana  

tabının  qalmadığını, sevgilisinin  divsurətli  rəqibinə  ondan  daha  çox  diqqət  
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ayırmasını  təsvir  edərək  bu  zülmü  qeyrətinə  sığışdırmadığı  üçün  sevgilisindən  

ayrılmağı  daha  doğru  hesab  edir: 

Nə  məndə  tab  var  kim, səbr  edim  bu  daği-hicranə, 

Nə  cövrü  zülmdən  var  səndə  bir  pərva, xudahafiz. 

 

Rəqibi-divsurət  qoymadı  firdovsi-kuyində 

Dərəm  bir  ləhzə  vəslindən  güli-həmta, xudahafiz. 

 

Hərimi-kuyinə  məhrəm  olub  əğyar, mən  məhrum, 

Qəbul  eylər  bu  zülmü  qeyrətim  haşa, xudahafiz.  [41, v.14] 

Asinin  qəhrəmanı  dözümlüdür, çətinliklərdən  usansa  da,  gözü  qorxmur, 

səbrü-qərarını  itirmir. Çünki  onun  hissləri  keçici  həvəs  deyil, həqiqi  məhəbbətdir. 

Bu  yolda  çəkilən  cəfa  isə  zövqdür. 

Asi  “vəhdəti-vücud”  şairlərindən  fərqli  olaraq  təsvir  etdiyi  qadın  obrazını  

ilahi  gözəlliyin  və  eşqin  rəmzi  kimi  deyil, təbiiliyi  və  şuxluğu  ilə  seçilən  el  

gözəli  kimi  təqdim  etmişdir. Asinin “eşqə düşmüş lirik qəhrəmanı təbii sevgi 

hisslərinin ilahiləşdirilməsinə, romantikləşdirilməsinə, əflatuniləşdirilməsinə yabançı 

və laqeyddir” [35, s.28]. Asi şeirlərində  istifadə  olunmuş  məcaz  və  tərkiblər  şairin  

təsvir  etməyə  çalışdığı  qadın  obrazını sanki oxucunun  gözləri  qarşısında  

canlandırır, ona  qibtə  etməyə  səsləyir. Asinin  sevgilisi  qədd-qamətli  gözəldir  ki, 

onun  boy-buxununa  həsəd  aparan  sərv  gizlənməyə  yer  axtarır, onun  çöhrəsinin  

qüsursuzluğundan  utanan  ay  üzlü  Kənan  xəcalətindən  quyuya  düşməyə  məcbur  

olur: 

Edib  sərvi-rəvanım  bağara  bərpa  qiyamətlər, 

Çəkib  qamət, verib  şümşadü  sərvə  yüz  xəcalətlər. 

 

Qaçıb  bir  küncdə  xofilə  durmuş  nərgisi-şəhla, 

Ki, nuri-  vahidi  dərk  eyləməz  hər  bibəsarətlər. 
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Urub  hüsni-rüxündən  dəm  məhi-Kənan  düşüb  çaha, 

Budur  əcri  edə  sultanına  hər  qul  xəyanətlər. [41, v. 9] 

Abdulla  bəy  Asinin  yaşadığı  dövrdə  qəzəl  öz  aktuallığını  hələ  də  saxlayırdı. 

Bu  janr  geniş  xalq  kütləsi  tərəfindən  rəğbətlə  qarşılandığı  üçün  şairlərin  ona  

üstünlük  verməsi  də  təəccüblü  deyildir. Yaradıcılığında  qəzələ  müraciət  edən  

şairlər  əsərlərində  həqiqi  aşiq  obrazı  yaratmaq  üçün  klassik  Şərq  ədəbiyyatında  

geniş  yayılmış  Leyli, Məcnun, Fərhad, Xosrov  və  Şirin kimi  surətləri  şeirlərinə  

gətirmiş, onlarla  bağlı  müəyyən  hadisəyə  işarə  etməyə  çalışmışlar. Burada  mühüm  

cəhət  şairin  istifadə  etdiyi, xatırlatdığı  surətlərin  geniş  oxucu  kütləsinə  məlum  

olması  idi: 

Bir  dilbəri-Leylavəşin  eşqində  Məcnun  olmuşam, 

Vəcdilə  olmuş  mənzilim  gəh  vəcdü  gəh  ehraf  hey. [67, s.71] 

 

Dili-sənginə  kar  etməz, ey  şirinzəban, ahım, 

Nə  gunə  rəxnə  salmış  tişəsilə  kuhə  bəs  Fərhad. [67, s.84] 

 

Olur  Məcnun  mənimtək  cümlə  aqillər, tülu  etsə, 

Yüzinin  vəşşəmsi  leyli-zülfdən, ey  mah, Leylatək. [67, s.78] 

Misallardan  göründüyü  kimi  Asi  şeirlərindəki  obrazlılıq, təşbeh, məcaz  və  

s.  orijinallığı, yeniliyi  onun  bir  sənətçi, incə  ruhlu  bir  şair  kimi  məclis  şairləri  

içində  yüksək  mövqe  tutduğunu  bir  daha  sübut  edir. O  həmçinin  klassik  şeirin  

janrı  olan  qəzələ  müraciət  edərkən  şeirin  məzmununu  formasına  qurban  verməmiş, 

onu  qəlibə  salmaq  xatirinə  yaratdığı  sənət  əsərini  real  həyatdan  uzaqlaşdırmamış, 

təqlidçiliklə  məşğul  olan  bir  sıra  “şairlərdən”  fərqli  olaraq  həqiqi  sənətin, şeirin  

nə  olduğunu  əyani  şəkildə  göstərməyə  çalışmışdır. 

Asi  təsvir  etdiyi  gözəlin  surətini  daha  canlı, daha  parlaq  yaratmaq  üçün  

yeknəsəq  ifadələrdən  qaçmağa, klassik  poeziyanın  xəzinəsindən  istifadə  etməyə  

çalışmışdır. Sevdiyi  qadına  olan  vurğunluğunu  ifadə  etmək  üçün  şair  təkrarçılıqdan  

qaçmış, yarının  tellərini  “şahmar  zülf”, “zünnar  zülf”, “zülfi-pürçin”, onun  qüsursuz  

simasını  “şəşəeyi-hüsn”, “güli-ruy”, “nuri-rüxsar”, “çöhreyi-zərd” , dərdlərə  dərman  
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olan  dodaqlarını  “ləli-nab”,  “ləli-rəvanbəxş”, “ləli-şəkkərxa”, qəlbinə  hakim  

kəsilmiş  gözlərini  “xunxar  göz”, “ənhar  göz”, “bimar  göz”, “xunbar  göz”, “şiveyi-

nərgisi -xumar”  adlandırmışdır. Bu  baxımdan  Asinin  klassik  janrda  yazdığı  əsərləri  

bədii  təsvir  və  ifadə  vasitələrinin  zənginliyi, rəngarəngliyi  ilə  seçilir. 

 

 

2.3.  Abdulla  bəy  Asinin  dini  şeirləri   

 

 

Asi  yaradıcılığı  ilə  maraqlanan, onun  şeirlərini  oxuyan  hər  bir  şəxs  şairin  

islam  dininə, onun  qayda  və  qanunlarına, peyğəmbərlər, mələklər  haqqında  

“Qurani-Kərim”də  qeyd  olunmuş ayələrə nə qədər yaxından bələd olduğunu  

əminliklə  söyləyə  bilər. Şair  yazdığı  bütün dini  şeirlərində, mərsiyə  və  növhələrində  

islam şiə  məzhəbinin  nümayəndəsi  kimi  çıxış  etmişdir. 

İslam  aləmində  elm  və  şücaət  sahibi, Məhəmməd  peyğəmbərin  (s)  sağ  əli, 

onun  davamçısı  hesab  olunan İmam Əlinin  (ə)  öyüd  və  nəsihətləri, davamçılarına  

vəsiyyətləri, qiymətli kəlamları, xütbələri “Nəhcül-bəlağə” adlı kitabda  toplanmışdır. 

İslamşünaslıqda daim tədqiq olunan bu kitabın gözəllikləri içərisində əsas 

üstünlüklərindən  biri  də  odur  ki,  burada təqdim  olunan  xütbələrdə, müraciətlərdə, 

məktublar  və  əmrlərdə,  vəsiyyətlərdə  bir  ayə  və  ya  hadisəyə  işarə  edilmişsə,   

yaxud  kiməsə  müraciət  edilmiş  və ya  kimdənsə  bəhs  olunmuşsa  fikrin  altında  

qaynağı  mütləq  şəkildə  bildirilmişdir. Bu  da  islamda  çaşqınlıq  yaratmamaq  üçün  

olduqca  mühüm  şərtdir. 

İmam Əli (ə), onun  ailə  üzvləri, davamçıları, iştirak  etdiyi  döyüşlər  və  s.  

haqqında  ətraflı  məlumata  sahib  olan  Abdulla  bəy  Asi  dini  şeirlərinin  

əksəriyyətində  onun  tərifinə  böyük  yer  vermiş, onu  “həqiqət  elminin  xəzinəsinin  

açarı”, “ərəblərin  əmiri”, “cahanın  seçilmişi”  və s. epitetlərlə adlandırmışdır: 

Ərəblərin  əmiri, Zülfüqarın  sahibi, 

Əzəmətli  şir  kimi  Düldülə  minib. [67, s.188] 
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Fələk  bürcündə  nurlu  aydır, 

Din  meydanında  onun  kimi  şahsuvar 

 

Olmamış, dünya  üzünə  gəlməmişdir. 

Heç  kəs  Əli  kimi  bir  cavanı  xatırlamır.  [67, s.189] 

 

Həqiqət  elminin  xəzinəsinin  açarı  idi, 

Beşikdə  əjdahanı  öldürən  şah  idi. [67, s.188] 

Həzrəti Əlinin şücaəti və qəhrəmanlıqlarını təsvir edən qaynaqlarda Zülfüqar və 

Düldül adlarına sıx şəkildə rast gəlmək mümkündür. Hz. Əliyə məxsus olan ucu haça 

şəkilli bu qılınc tarixi mənbələrdə, dini qaynaqlarda Zülfüqar adı ilə tanınır. Düldül isə 

imama islam peyğəmbəri Hz. Məhəmməd (s.ə.v) tərəfindən hədiyyə edilmiş atdır. 

(Bəzi mənbələrdə qatır şəklində də qeyd olunmuşdur.) Bu barədə KSÜ İlahiyyat 

Fakültəsi Dərgisində Hamza Karaoğlan yazır: “Hz. Ali ile en fazla özdeşleştirilen 

semboller atı Düldül ile kılıcı Zülfükardır. Rivayete göre bunlardan Düldül, Mısır 

Hühümdarı Mukavkıs tarafından Hz.Muhammede hediyye olarak gönderilmişdir. Hızlı 

yürümesi ve çevikliğinden dolayı ona “kirpi” anlamına gelen  Düldül adı verilmişdir” 

[66, s.51]. 

İslam  tarixindən  məlumdur  ki, imam Əli (ə) Məhəmməd  peyğəmbərdən   

(s.ə.v) sonra islam  hökumətini  idarə  edəcək  ən  səlahiyyətli  şəxs, xilafət  taxtına  ən  

layiqli  iddiaçı  idi. İslam  aləmində  Peyğəmbərdən  sonra  öz  hünəri, möminliyi, şəriət  

hüququna  dərindən  bələd  olması, hökumət  idarəçiliyindəki  bacarığı, Allah  yolunda  

cihad  etmək  kimi  gözəl  xüsusiyyətləri  ilə İmam Əliyə  (ə)  çatan  ikinci  bir  şəxs  

olmamışdır. Məhz  bu  üstünlüklərinə  görə  də  o, dəfələrlə  Allah  və  peyğəmbər  

tərəfindən  müsəlmanların  gələcək  rəhbəri  təyin  olunmuşdur. Bunu  Abdulla  bəy  də  

öz  dini  şeirlərində  xüsusi  vurğulamış, imam Əliyə  (ə) olan  heyranlığını  bu  cür  

ifadə  etmişdir: 

Peyğəmbərin  əcəl  vaxtı   çatanda, 

Onun  xələfi  vilayətin  şahlığına  yetişər. 
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Məhəmməddən  sonra  xəlifə  Əlidir, 

Ondan  başqa  xəlifə  olmamış  və  yoxdur. 

Əlinin  zatından  bir  kəs  agah  deyil, 

Allah  bilir  ki, Əli  kimdir. 

 

Sevimli  Allahın  sirri  idi Əli, 

Cəbrayıla  ustad  Əli  idi. [67, s.188] 

Yuxarıdakı  misralarda şair  vəhy  mələyi  Cəbrailin  adını  çəkməklə  Əli  ilə  

bağlı bir məqama toxunur. Bəzi mənbələrdən  qeyd edilir ki,  vəhy  mələyi  Cəbrail  ilk 

dəfə Hira mağarasına gəlib Məhəmmədin (s.ə.v) Allah tərəfindən  peyğəmbərliyə  

seçilməsi  xəbərini  çatdıranda, imam Əli  (ə)  onun  yanında  idi. 

XIX əsr məclis şairlərinin yaradıcılığına  nəzər  salsaq,  onların  əksəriyyətinin  

dini mövzuda yazdığının, yaradıcılıqlarında Kərbəla hadisələrinə, onların  

iştirakçılarına mərsiyə, növhələr  həsr  etdiyinin  şahidi  olarıq. Bu  dini  təəssübkeşlik  

özünü Ordubad  və  Qarabağ şairlərinin  yaradıcılığında  daha  çox  büruzə  verirdi. 

Lakin dini mövzuda  yazılan əsərlərin  köklərini  araşdırdıqda  onlar  daha  uzaq  

keçmişə gedib  çıxır.  

Ədəbiyyatımızda dini mövzuya  müraciət XVI əsrin  əvvəllərində Məhəmməd  

Füzulinin yaradıcılığında  da  özünü  biruzə  vermişdir. Şairin  bu  mövzuda  yazdığı  

iki  tərcümə əsəri bizə  məlumdur: “Hədisi-ərbəin” və  “Həqiqətüs-süəda”. Bunlardan  

birincisi  XV  əsr  fars-tacik şairi Əbdürrəhman  Caminin  nəzmə  çəkdiyi  qırx  hədis, 

digəri  isə  İran  yazıçısı  Hüseyn  Vaiz  Kaşifinin  “Rövzətüş-şühəda”  əsərinin sərbəst  

tərcüməsidir [129, s.278-279]. 

Füzulidən sonra Abbasqulu ağa Bakıxanov 1820-ci  ildə  tamamilə  dini  səciyyə  

daşıyan  “Riyazül-qüds”  (“Müqəddəslik  bağçası”)  adlı  əsərini  yazmışdır. Əsərdə  

şair   Məhəmməd  peyğəmbəri  (s),  qızı  Fatiməni, xəlifə  Əlini  mədh  etmiş, Kərbəla  

çöllərində  xüsusi  amansızlıqla  qətlə  yetirilmiş  İmam  Hüseyn  və  onun  ailə  üzvləri, 

tərəfdaşlarının  başına  gələn  faciəni  təsvir  etməyə  çalışmışdır [114]. 

XIX  əsrdə  islamı  kökündən laxladan, onu  daxildən  parçalayan  sünni-şiə  

problemi  hələ  də  öz  aktuallığını  saxlayırdı. Təbii  ki, bu  mühitdə  böyüyən, tərbiyə  
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alan  insanlar  da  bu  qarşıdurmaya  biganə  qala  bilməzdi. Abdulla  bəy  Asi  də  Şuşa  

mühitində  böyüyüb  tərbiyə  almış, uşaqlıqdan  Şuşada  hər  il  Aşura  günü  ilə  

əlaqədar  keçirilən  mərasimlərin, bu  zaman  müxtəlif  dini  dünyagörüşü  olan  

insanların  qarşıdurmasının,  hətta  bu  toqquşmalar  zamanı  tökülən  qanların  canlı  

şahidi  olmuş, təbii  ki, bütün  sadalananlar  onun  dini  düşüncə  və  dünyagörüşünə  

təsirsiz  ötüşməmişdi. Bu  baxımdan  şairin  dini  səpgidə  yazdığı  şeirlərdə  bir  şiə  

tərəfdarının, Kərbəlanın  susuz çöllərində qətlə  yetirilmiş peyğəmbər  davamçılarının  

təəssübkeşi  kimi  çıxış  etməsini  təbii  hal  hesab  etmək  olar. Şair  Kərbəlanın  od  

tutub  yanan susuz  çöllərində  “Övladi-Mustafa”nın  dili-dodağı  qurumuş  can  

verməsini  həzm  edə  bilmir, yeri-göyü  bu  faciəyə  biganə  qalmaqda  günahlandırır, 

səbəbkarları  ürəkdən  qarğıyaraq, içdikləri  suyun  al-qana  dönməsini  Allahdan  

təvəqqe  edir: 

Əflakə  çulğanıb  fəryadi-əl-ətəş, 

Ətfali-əhli-beyt  çün  düxtərani-nəş, 

Su, su  deyib  edər  axır  təmami  qəşş, 

Qəmdən  gəlibdirlər  gör  canə, Kərbəla. 

 

Ey  abruysuz, abın  bu  dəştara 

Bir  qətrə  içmədi  övladi-Mustafa, 

Dönsün  görüm  sənin, ey  dəşti-pürcəfa, 

Abi-Fəratını  al  qanə, Kərbəla. [67, s.110] 

İslam  tarixinə  nəzər  salsaq, Kərbəla  faciəsinin  mahiyyətini  anlamaq, şairin  

bu  hadisəyə  yanaşma  tərzini  başa  düşmək  çətin  olmaz. Adı  çəkilən  faciədə  qətlə  

yetirilmiş  imam  Hüseyn (ə)  böyük  qardaşı  imam  Həsəndən (ə) sonra   atası  Həzrət 

Əlinin  (ə) davamçısı, xilafətin  isə  yeni  başçısı  olmalı  idi. Lakin  qardaşı  İmam 

Həsən (ə) zəhərləndikdən və  Müaviyyənin  ölümündən  sonra  Yezid  Mədinə  valisi  

Əbu  Süfyana məktub  yazdı  ki, imam  Hüseyn  əleyhissəlamdan  onun  üçün  beyət  

(tabe  olma) alsın. Hələ  Müaviyyənin  sağlığında  oğlu  Yezidin  vəliəhdliyi  ilə  

razılaşmayan  imam  Hüseyn (ə) təbii  ki, bu  beyətdən  boyun  qaçırtdı, çünki bu  təkcə  

layiq  olmayan  şəxsin  hakimiyyətini  təsdiqləmək  deyil, eyni  zamanda  əsası  
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Müaviyyə  tərəfindən  qoyulmuş  diktatura  rejiminin  davamının  tərəfdarı  kimi  çıxış  

etmək  idi. 

Bu  səbəbdən  imam  Hüseyn  (ə) Yezidə  rədd  cavabı  verir, nəyin  bahasına  

olursa olsun, ona beyət etməyəcəyinə qərar verir. Digər tərəfdən Müaviyyənin  

zülmündən narazı Kufəlilər ardı-arası kəsilmədən imam Hüseynə (ə) məktub  

göndərərək  onu  İraqa  dəvət  edir, atası İmam  Əlinin  (ə)  ədalətli  hakimiyyətinin  

şahidi  olduqdan  sonra  ona  itaət  edəcəklərinə söz  verirdilər. Bu  səbəbdən  imam  

Hüseyn  (ə)  belə  bir  nəticəyə  gəlir  ki, əgər  Kufə  camaatı israrla onu dəvət  edirsə, 

onda bu dəvəti rədd etməyə  gərək  yoxdur. İraqa   yola   düşən  imamın  yolunu  Yezidin  

qoşunları kəsir  və  imam Hüseyn (ə)  Kərbəla  səhrasında  köç  salmağa məcbur olur. 

Səhrada imam ailəsinin istifadə etdiyi yeganə su  mənbəyinin  də  qarşısı  kəsilir. 

Susuzluq, tərəfdaşlarının  azlığı, düşmən  tərəfin  çoxluğu, hər  an  gözlənilən ölüm 

təhlükəsi belə qətiyyətli imamı  öz  əqidəsindən, tutduğu  haqq  yolundan  döndərə  

bilmir. Hətta  mənbələrdə  bildirilir  ki, imam  Hüseyn  (ə)  Aşura  gecəsi səhabələrini 

bir yerə toplayaraq onların hamısına azad olduqlarını və  istədikləri  yerə  gedə 

biləcəklərini  söyləyir, sabah  onunla  qalanların  hamısının  şəhid  olacağını  qeyd  etsə  

də, səhabələri  onunla  bir  yerdə  qalaraq  şəhadətə  qovuşurlar. 

Kərbəlanın susuz çöllərində tərəfdaşları, ailə üzvləri ilə birlikdə bu acı sonluğu 

yaşayan Həzrəti Hüseynin faciəsi haqqında müxtəlif dini mənbələrlə bərabər, ədəbi 

nümunələr də ətraflı məlumat verir. Müxtəlif qaynaqlarda yer alan Kərbəla hadisələri 

sonralar “Məktəl-Hüseyn örnəkləri” adı altında cəmlənmişdir. Bu barədə Serkan 

Türkoğlu “Türk edebiyyatında Maktal-i Hüseyinlər və Bekainin Kitab-ı Kerbela 

mesnevisi” adlı məqaləsində yazır: “Arap ve Fars edebiyyatlarında olduğu şekilde 

Türk edebiyyatında da Kerbela hadisesini konu edinen müstakil eserler, Maktal-i 

Hüseyinlər kalemə alınmışdır. Sözlükte katledilən, öldürülən yer anlamına gelen 

maktel; son halife Hz.Alinin  oğlu Hz. Hüseynin Kerbelada şehit edilişini anlatan  bir 

mersiye çeşididir” [ 134, s.108]. 

Yaradıcılığında “Məktəl-Hüseyn” örnəklərinin yer aldığı şairlərimizdən biri də 

Abdulla bəy Asi olmuşdur. Şair Kərbəla  hadisələrində  qətlə  yetirilmiş  imam  Hüseyn 

(ə), onun  ailəsi, silahdaşları, zülm  qarşısında  məğlub  olmuş  haqq  tərəfdarları  üçün  
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acı  göz  yaşı  tökür, mərsiyə  və  növhələrində  bu  qanlı  hadisələri  ürək  ağrısı  ilə  

təsvir  edir: 

Əntə  məmnu  min  əl-mai- Fərat  Hüseyna, Hüseyn, 

Əntə  məzlum  fil-cəsarət  Hüseyna, Hüseyn. 

Ey  olan  təşnələbü  ətşan, Hüseyna, Hüseyn, 

Qumlar  üstə  düşən  üryan, Hüseyna, Hüseyn, 

 

Şövqilə  ümmətə  qurban  Hüseyna, Hüseyn, 

Bulaşan  qanına  qəltan  Hüseyna, Hüseyn. [67, s.113-114] 

Asi  növhələrində  ən  çox  adı  çəkilən, lənətlənən  şəxslərdən  biri  də  Şimrdir. 

Şair  imam  Hüseynin (ə)  bu  qatilinin  adını  böyük  nifrətlə  çəkməklə  bərabər, 

məsum  imama  qarşı  edilən  bu  cinayəti  öz  mərsiyə  və  növhələrində  bir  növ  

tarixiləşdirmişdir: 

Şanə  çəkdi  Ümmi-Leyla  zülfi-mişkəfşanına, 

Ta  gedə  ol  hüsnilə  qövmi-dağə  meydanına. 

 

Şimri-zilcövşən  batırdı  kakilin  al  qanına, 

Vermədi  bir  qətrə  su  öldürdü  ətşan  Əkbəri. [67, s.114] 

 

Kəsdi  ol  Şimri-bədərkan  Hüseyna, Hüseyn, 

Zülmilə  başını  daldan, Hüseyna, Hüseyn. [67, s.116] 

Əvvəllər  Həzrət  Əlinin (ə)  tərəfdarı  olmuş  Şimr, hətta  Siffein  savaşında  

Həzrətin  tərəfində  vuruşmuşdur. Sonralar  Müaviyyənin  tərəfinə  keçmiş  bu  satqın  

Yezid  tərəfindən  İbn  Ziyadın  yanına  göndərilərək  imam  Hüseyn  (ə)  əleyhinə  

təbliğat  aparmış, onunla  amansız  davranmağa  İbn  Ziyadı  təhrik  etmişdir. Aşura  

günündə  Şimr  Yezid  qoşununun  sol  cinahına  sərkərdə  kimi  başçılıq  etmiş, tarixdə  

ən  böyük  cinayəti  isə  imam  Hüseynin  (ə)  başını  diri-diri  kəsərək  bədənindən  

ayırması  olmuşdur. 

Asi  mərsiyə  və  növhələrində  imam  Hüseynin  (ə)  ölümündən  sonra  bacısı  

Zeynəbin  faciəsini - onun  əsir  qismində  dəvələrin  belində, naməhrəm  kişilərin  



58 
 

müşaiyəti  ilə  gah  İbn  Ziyadın  sarayına, gah  Yezidin  hüzuruna  gətirilməsini  təsvir  

etmiş, bununla  barışa  bilməyən  şair  islam  dininin  qatı  düşməni  olan  Hüseyn  (ə)  

qatillərini  nifrət  dolu  misraları  ilə  “qılıncdan”  keçirmişdir:  

Mən  həman  Zeynəbəm, ey  sibti-Rəsuli-mədəni, 

Sinəsi  üstə  anam  Fatimə  bəslərdi  məni. 

İndi  zəncir  vurub  boynuma  bu  Şimri-dəni, 

Əntə  məmnu  min  əl-mai-Fərat  Hüseyna, Hüseyn. [67, s.115] 

Zeynəbin  öz  dilindən  verilən  bu  misralarla  şair   onun  timsalında  faciəvi  

şəkildə  qardaş  itkisi  ilə  üzləşən  bacıların  ah-naləsini, fəryadını  təsvir  etməyə  

çalışmışdır: 

Buyur  Abbasi-ələmdarə, Hüseyna, Hüseyn, 

Çəkdilər  Zeynəbi  bazarə, Hüseyna, Hüseyn. 

Yaraşırmı o vəfadarə, Hüseyna, Hüseyn, 

Şimrə Zeynəb gedə yalvarə, Hüseyna, Hüseyn. [67, 114] 

Asinin  Kərbəla  şəhidlərinə  olan  sonsuz  məhəbbəti  şeirlərində  yana-yana  

təsvir  etdiyi  hadisələrlə  bitmir, şair  bu  hadisələrdə  günahsız  şəxslərin, haqq  

tərəfdarlarının  qanına  bais  olanların  “Qurani-Kərim”də   deyildiyi  kimi  cəzasız  

qalmayacağına  ümid  edir: “...Onlar Allahın qəzəbinə düçar olmuş, onlara miskinlik 

damğası vurulmuşdur.Bunun səbəbi odur ki, onlar Allahın ayələrini inkar etmiş, 

peyğəmbərləri haqsız yerə öldürmüşlər. Bunun bir səbəbi də odur ki, onlar Allaha 

qarşı üsyan etmiş və həddi aşmışlar”  [Ali - İmran  surəsi, ayə 112]. 

Abdulla bəy təkcə dini şeirlərində  deyil, ümumiyyətlə,  bütün  yaradıcılığında  

“Qurani-Kərim”lə  bağlı  qissələrdən  bəhrələnmiş, əsərlərində  islamın  müqəddəs  

kitabında adı qeyd olunmuş qəhrəmanlardan dönə-dönə danışmışdır. Şairin  

yaradıcılığında Həzrəti Məhəmmədə (s) qədərki  peyğəmbərlərdən  söhbət  açılmış, 

onlarla bağlı hər hansı bir hadisə və  ya  rəvayətə  işarə  edilmişdir. Şair və yazıçıların 

müqəddəs kitaba bu cür sıx müraciətinin səbəblərini açıqlayan Mahirə Quliyeva yazır: 

“Orta çağlarda tarixçilər, katiblər, xətiblər, yazıçı və şairlər Quranın təkcə məna və 

məfhumlarından deyil, hətta bədii üslubi xüsusiyyətlərindən və bəlağət sistemindən 

faydalanmışlar.Onlar öz yazdıqlarının etibar dərəcəsini artırmaq üçün Tanrı kəlamına 
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söykənmişlər” [89, s.138]. Asi  əsərlərində  Adəm, Yəqub, İsa, Musa, İsmayıl, Yusif  

peyğəmbər, vəhy  mələyi  Cəbrayıl  haqqında  “Quran ”  qissələrindən  yerli-yerində  

istifadə  olunmuşdur: 

Vermişəm  könlümü  ol  daneyi-xalə, ey  gül, 

Talibəm  Adəmə, aldatdı  onu  bir  danə. [67, s.85] 

Bu  misralarda  şair  Adəm  peyğəmbərin  Cənnətdən  qovulmasına  işarə  

etmişdir. Bunu  o,  “Qurani-Kərim”in  Bəqərə  (35-ci  ayə), Əraf  (19-cu  ayə), Taha  

(120-121-ci  ayələr)  surələrinə  istinadən  yazmışdır. Müqəddəs  kitabda  yazılır: 

“Beləliklə,  Şeytan  ona  vəsvəsə  edərək  dedi: “(Allahın bütün bu xəbərdarlığından 

sonra) Şeytan ona (Adəmə) vəsvəsə edib pıçıldayıb) belə dedi: “Ey Adəm! Sənə 

(meyvəsindən yeyəcəyin təqdirdə heç vaxt ölməyəcəyin və həmişə Cənnətdə 

yaşayacağın) əbədiyyət ağacını və köhnəlib xarab olmayacaq (fənaya uğramayacaq) 

bir mülkü göstərimmi?” [Taha  surəsi, 120-ci  ayə]. “(Adəm və Həvva) ondan (həmin 

ağacın meyvəsindən) yedilər və dərhal hər ikisinin ayıb yerləri göründü. Onlar (lüt 

bədənlərinə) Cənnət ağaclarının yarpaqlarından yapışdırmağa başladılar. Beləliklə, 

Adəm Rəbbinin əmrindən çıxdı, amma mətləbinə yetmədi. (Qadağan olunmuş ağacın 

meyvəsindən yemək heç də onu Cənnətdə əbədi qalmaq arzusuna çatdırmadı, əksinə 

Həvva ilə birlikdə yer üzünə endirildi)” [Taha  surəsi, 121-ci  ayə].  

Abdulla  bəy  “Quran”da  adı  çəkilən  peyğəmbərlərdən  İsanın ismini də 

dəfələrlə  çəkmiş, bəzi  misralarda  isə  peyğəmbəri  müqəddəs  kitabda  qeyd  olunan  

ikinci  adı – “Məsih”  ilə  tanıtmışdır: 

Mürdə  cismin  ləli-nabından  bulur  daim  həyat,  

Ey  hədisin  möcüzi-nitqi-Məsihatək  ləziz. [67, s.80] 

“Qurani-Kərim”də  deyilir: “(Məryəm onun özü ilə danışın, deyə) ona (uşağa) 

işarə etdi. Onlar: “Beşikdə olan uşaqla necə danışaq?”– dedilər”. [Məryəm  surəsi, 

29-cu  ayə], “(Allahdan bir möcüzə olaraq körpə dilə gəlib) dedi: “Mən, həqiqətən, 

Allahın quluyam. O mənə kitab (İncil) verdi, özümü də peyğəmbər etdi” [Məryəm  

surəsi, 30-cu  ayə]. 

Asi  yuxarıdakı  misralarda  “möcüzi-nitqi - Məsiha”  ifadəsi  ilə  beşikdə  dil  

açan  peyğəmbərin  möcüzəvi  nitqinə  işarə  etmiş, bu  fikri  Məryəm  surəsinə  
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istinadən  yazmışdır. Digər  bir  misrada  isə  şair  İsa  peyğəmbərin  qeybə  çəkilməyinə  

işarə  etmişdir: 

Görüb  ləli-rəvanbəxşin  hədisi-möcüzün  guya, 

Əyaq  çəkmiş  cahandan  çeşmeyi-heyvan Məsiha tək. [67, s.78] 

Bu misralar müqəddəs “Quran”ın Nisa surəsinin 157-158-ci ayələrinə  istinadən  

yazılmışdır:“(Onların lənətə düçar olmalarının bir səbəbi də) “Biz, Allahın elçisi 

Məryəm oğlu İsa əl-Məsihi öldürdük”, - demələridir. Halbuki onlar İsanı nə 

öldürdülər, nə də  çarmıxa çəkdilər. Onlarda yalnız belə bir təsəvvür yarandı. Bu 

haqda ixtilafda olanlar onun (şəxsən öldürülməsi) barəsində, əlbəttə, şəkk-şübhə 

içərisindədirlər. Onların buna dair heç bir məlumatı yoxdur, Onlar ancaq zənnə 

qapılırlar. Həqiqətən də, onu (İsanı) öldürməmişlər” [Nisa  surəsi, 157-ci  ayə], “Xeyr, 

Allah onu Öz dərgahına qaldırmışdır. Şübhəsiz, Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət 

sahibidir!” [Nisa  surəsi,158-ci  ayə]. 

Asi  şeirlərində  ən  çox  adı  çəkilən  peyğəmbərlərdən  biri  də  Yusif  

peyğəmbərdir. Şair   Yusif  peyğəmbərin  həyatındakı  bir  çox  məqamları  şeirində  

işıqlandırmış, kiçik  misralarda   xırda  işarətlərlə  də  olsa,  gah  Yusifin  kölə  kimi  

satılmağından, gah  Züleyxanın  ona  vurğunluğundan, gah  da  paxıl, qara qəlbli  

qardaşları  tərəfindən  dərin  bir  quyuda  həbs  edilməsindən  danışmışdır:   

Çahi-zənəxdə  könlüm  arar  genə  hüsnün, 

Yusif  həvası  ilə  dutub  üns  çahilən. [67, s.70] 

 

Nəçidir  Yusifi-Misri  sənə  həmta  olsun, 

Bir  qulamındı, çəkiblər  onu  bazarə, Qara. [67, s.75] 

 

Sənəmlər  həmdəmimdir, gəlsə  Yusifsurətim  nagah, 

Necə  pünhan  edim  ol  bütləri, aya, Züleyxatək. [67, s.79] 

Yusif  peyğəmbər  ilə  əlaqəli  məqamlar  “Qurani-Kərim”in  Yusif  surəsinin  9, 

10, 15, 20, 21-ci  ayələrində  öz  əksini  tapmışdır: “Bir başqası (Rubil və ya Şəmun) 

belə dedi: “Yusifi öldürməyin, onu bir quyunun dibinə atın. Əgər belə etsəniz, yol 

keçənlərdən biri onu götürər” [Yusuf  surəsi, 10-cu  ayə], “(Yusifi təqib edən 
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qardaşları işin nə yerdə olduğunu bildikdə: “Bu bizim köləmizdir!” –deyə) onu 

dəyərsiz bir qiymətə-bir neçə dirhəmə satdılar və (bu işdə pul qazanmaq deyil, yalnız 

Yusifdən xilas olmaq, onu atası Yəqubdan ayırmaq məqsədini güddükləri üçün 

qardaşlarını baha məbləğə satmağa) tamah göstərmədilər” [Yusuf  surəsi, 20-ci  ayə]. 

İslam  dininə, onun  müqəddəs  kitabı  olan  “Qurani-Kərim”ə  yaxından  bələd  

olan  şair  şeirlərində  Musa  peyğəmbərdən, onun  yaratdığı  möcüzələrdən də bəhs 

etmişdir. “Qurani-Kərim”in “Şüəra” surəsində fironlar içərisində zalımlığı, qəddarlığı 

ilə ad çıxarmış II Ramzesin Musa peyğəmbəri və onun səhabələrini təqib etməsindən, 

peyğəmbərin Allahın əmrinə: “(Sonra) Musaya belə vəhy etdik: “Qullarımla birlikdə 

(Misiri tərk edib) gecə yola çıx. Siz, şübhəsiz ki, (Fironun ordusu tərəfindən) təqib 

ediləcəksiniz!” [Şüəra surəsi, 52-ci ayə], - tabe olaraq Fironun qəzəbindən qurtulmaq 

üçün qaçmasından bəhs olunur. Təqibçilər qarşılarında dənizin keçilməz sularını 

gördükdə bunun son olduğunu düşünürlər. Lakin Allahdan gələn növbəti vəhy onları 

məhv olmaqdan xilas edir. “Onda Musaya belə vəhy etdik: “Əsanla dənizə vur! (Musa 

əsasını dənizə vuran kimi) o dərhal yarıldı (İsrail oğullarının soyuna müvafiq olaraq 

on iki hissəyə bölündü) və hər hissə böyük (uca) bir dağ kimi oldu” [ Şüəra surəsi, 63-

cü ayə]. Bununla da Musaya Allahın peyğəmbəri kimi iman gətirən İsrail oğulları xilas 

olur.  Haqqında danışılan “Quran” rəvayəti və müqəddəs kitabın “Şüəra” surəsi  

haqqında geniş təsəvvürə malik olan Abdulla bəy bu qissəyə Azərbaycan dilində 

yazdığı bir qəzəlində işarə etmişdir: 

Qəddinin  fikri  iki  gözdən  edib  xunabi-qəm  cari, 

Şikaf  etmiş  bu  dəryanı  əsa  hökmilə  Musa tək. [67, s.78] 

Asi qəzəllərində mələklərin peyğəmbəri  [Həcc surəsi, 75-ci ayə: “Allah 

mələklərdən də elçilər (peyğmbərlər) seçər, insanlardan da. Həqiqətən, Allah  (hər 

şeyi) eşidəndir, görəndir”] Cəbraillə bağlı işarəyə də rast gəlmək mümkündür. 

Cəbrailin Allahın əmrlərini pərdə arxasından almasına işarə edən şair yazırdı: 

Zülfdə  dillə  ruy  ara  girdi  səba, əyağ  qoyar, 

Pərdeyi-liməəllah, cürəti-Cəbrayıla  bax. [67, s.82] 

İslam mənbələrində Həzrəti Məhəmmədin (s.ə.v) Merac günü Cəbrail vasitəsilə 

Allahın hüzuruna çıxarılması söylənilir. Qeyd edilir ki, Peyğəmbərimizi müşayiət edən 
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Cəbrail Allahın qüdrət və əzəmət sahibi olduğu yerlərə  yaxınlaşa bilməyir, buna 

icazəsi olmadığı üçün Məhəmməd peyğəmbər (s.ə.v) səfərin “Sidrətül-müntəha” 

adlanan, göyün yeddinci qatında yerləşən məqamından sonrakı  hissəsini tək davam 

etdirir. Abdulla bəy Asinin yuxarıdakı beytdə istifadə etdiyi “pərdeyi-liməəllah” 

ifadəsi Cəbrailin Allahla ünsiyyətə girməsi üçün müəyyən məsafəyə, obrazlı desək, 

pərdəyə işarədir.  

“Qurani-Kərim”in “Saffat” surəsinin 101-109-cu ayələrində İbrahim 

peyğəmbərin böyük oğlu İsmayılı Allahın əmri ilə qurban kəsməsi haqqında qissədən 

danışılır. Göstərilən surənin 102-ci ayəsində deyilir: “O yüyürüb qaçmaq (atasına 

kömək edə bilmək) çağına (on üç yaşına) çatdıqda (İbrahim) dedi: “Oğlum! Yuxuda 

gördüm ki,  səni qurban kəsirəm. Bax gör (bu barədə) nə fikirləşirsən!” O dedi: 

“Atacan! Sənə nə əmr olunubsa, onu da et. İnşallah, mənim səbirlilərdən olduğumu 

görəcəksən!” [Saffat, 102-ci ayə]. Abdulla bəy Asi məhəbbət mövzusunda yazdığı 

qəzəlin bir beytində “Qurani-Kərim”də yer almış bu hadisəyə işarə etmiş, İsmayıl 

peyğəmbərə xitabən onu qurban kimi qəbul etməsini rica etmişdir:  

Rəbbi- Minayi-məhəbbətsən, aya, İsmayıl, 

Asiyi-zarı  qəbul  eyləgilən  qurbanə. [67, s.85] 

Adı  çəkilən  peyğəmbərlər  və  mələklər  haqqında  “Quran”ın  “Bəqərə” 

(“İnək”), “Əraf” (“Sədd”), “Yunus” (“Yunis”), “Saffat” (“Səf-səf duranlar”), “Nəhl” 

(“Bal arısı”), “Qədr” (“Qədr gecəsi”)  surələrində  məlumat  verilmişdir. 

 

 

2.4. Abdulla  bəy  Asinin  həcvləri 

 

Həcv  ən  qədim  şeir  növlərindən  biri  olaraq  klassik  ədəbiyyatımızdan  tutmuş  

bu  günümüzə  qədər  müxtəlif  şairlərin  yaradıcılığında  izlənilir. Bu  şeir  növünü  

həcv  yazan  şairin  yalnız hər  hansı  şəxsə  olan  subyektiv  münasibətinin  təzahürü  

kimi  qiymətləndirmək, fikrimizcə, düzgün sayıla bilməz. Doğrudur, bu mənfi  

münasibət şəxsi  zəmin  ifadə  etdiyi  üçün  bu  tipli  şeirlərin  məzmununda  ictimailik  

axtarıb-tapmaq  bir  qədər  çətindir. Lakin  tarixən  həcvə  müraciət  edən  bir çox 
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şairlərimiz  olmuşdur  ki, onların  şeirləri  hər  hansı  bir  kəsi  şəxsi  münasibətlər  

çərçivəsində  həcv  etməkdən  başqa,  eyni  zamanda  dövrünün  vacib, aktual  

problemlərini  də  əks  etdirmişdir.  

Bu  janra  müraciət  edən  şairlərdən  danışarkən  ilk  növbədə  gözlərimizin  

önündə  sözün  əsl  mənasında  həcv  ustası, qələminin  gücü  ilə  dövrünün  hakim  

imtiyazlı  təbəqələrini  belə  tənqid  atəşinə  tutmaqdan  çəkinməyən  Qasım  bəy  Zakir  

canlanır. Zakirin  həcvləri  şəxsi  münasibətlər  zəminində  yazılsa  da, bu  şeirlərdə  

fərdiliklə  yanaşı  ictimai-siyasi  nöqsanlar, dövrün  mühüm  problemləri  əks  

olunmuşdur. Bəlkə  də  elə  bu  səbəbdəndir  ki, ədəbiyyatşünaslar  şairin  bu  janrda  

yazdığı  şeirlərini  məhdud  çərçivəli  həcv  kimi  deyil, tənqidi-satiranın  ən  gözəl  

nümunəsi  kimi  qiymətləndirmişlər. 

XIX əsrin ikinci  yarısında yaradıcılığında  həcvə  müraciət  edən  şair  yalnız  

Qasım bəy Zakir deyildi. Azərbaycanda  fəaliyyət  göstərən  ədəbi  məclislərin  

iştirakçıları da yaradıcılıqları boyu  yeri  gəldikcə  bu  janra  müraciət  etmiş, satiranın 

ilkin örnəklərini yaratmışlar. 

Yaradıcılığında  həcvə  müraciət  edən  Qarabağ  şairlərindən  biri  də  Qasım  

bəyin  nəvəsi  Abdulla  bəy  Asi  idi. Abdulla  bəyin  ədəbiyyat  tariximizdə  iki  həcvi  

məlum  olsa da, şairin  əlyazmalarının  qorunub  saxlanıldığı  AMEA Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda  onun  yalnız  Kərim  ağa  adlı  şəxsə  ünvanladığı  

həcv  mövcuddur (B-3352/4987). Müəllifin böyük səs-sədaya  səbəb  olan  digər  bir  

həcvinin–Xan  qızı  Natəvana  ünvanladığı  həcvin  orijinalı  isə  günümüzə  gəlib  

çatmamışdır. Əldə  olan  variant  kimi prof. Raqub Kərimovun müxtəlif nüsxələr 

əsasında (Şamaxıda  yazılmış  cüngdə  olan şeirindən Asinin   Xan  qızına  həcvi  və  

Mirzə  Mehdi  Nacinin  ona  cavab  məktubundan) bərpa etdiyi poetik mətni əsas 

variant kimi qəbul edərək istifadə  etmişik. Burada  Asinin  həcvi  53  beyt  həcmində,  

Şuşada  İsgəndər  bəy  Rüstəmbəyovun  tərtib  etdiyi  digər  bir  cüngdə  isə  59  beyt  

həcmində  verilmiş, bəzi  beytlərdə  fərqlilik  müşahidə  olunmuşdur. Belə  ki, cüng  

müəllifi  Xan  qızının  yaxınları: anası, digər  qohum-əqrəbası  haqqında  olan  nalayiq  

beytləri  cüngə  daxil  etməmiş, Xan  qızına  olan  rəğbətindən  həcvin  müəyyən  

hissələrini  ixtisar  etmək  qərarına  gəlmişdir. Tədqiqat prosesində biz XIX əsr Şuşa 
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ədəbi mühitinin dəyərli tədqiqatçısı Raqub  Kərimovun  müxtəlif  nüsxələr  əsasında  

bərpa  etdiyi  həcvi  əsas  variant  kimi qəbul etmək qərarına gəldik. 

Asi  irsini  müsbət  qiymətləndirən, onun  bir  şair  kimi  müasirləri  arasında  

əvəzsiz  olmasını  iddia  edən  hər  bir  kəs  bu  həcvi  oxuduqdan  sonra həmin  şeirin  

şairin  yaradıcılığında açıq-aşkar bir ləkə  olduğunu  təəssüflə  qeyd  edər. Çünki  

Abdulla  bəyin  şairlik  istedadını  bu  yöndə  istifadə  etməsi tədqiqatçılar tərəfindən 

heç  də  təqdirə  layiq  hal kimi qəbul edilmir. Asi irsinin araşdırıcıları ilə bərabər 

Xurşidbanu  Natəvanın  həyatı  ilə  maraqlanan  ədəbiyyatşünaslarımız da  bu  həcvin  

meydana  gəlməsini  müxtəlif  variantlarda  izah  etməyə  çalışmışlar. Natəvan  irsinin 

məhsuldar  tədqiqatçısı  Bəylər  Məmmədov  Abdulla  bəyin  Xan  qızı  haqqında  

yazdığı həcvə “Xurşidbanu  Natəvan”  adlı  əsərində  münasibət  bildirmiş, əsərin  

müxtəlif  hissələrində  Asinin  tutduğu  bu  işi  fərqli  şəkildə  izah  etməyə  çalışmışdır. 

Tədqiqatçı  Asini  həcv  yazmağa  vadar  edən  səbəb  kimi  Natəvanın  şairin evlilik 

təklifini rədd  etməsi  fikrini  irəli  sürmüşdür [99, s.107]. Bu  fikri araşdırıcılar   bir  

qədər  inandırıcı hesab etmir, çünki  həcvin  məzmunundan  da  duyulur  ki, şair  Xan  

qızının  ailə  həyatı  qurarkən  etdiyi  seçimlərdən  narazı  qalmış, şairənin  birinci  həyat  

yoldaşı  Xasay  xanın, sonrakı  evlilikdə  Seyid  Hüseynin  bu  ailə  ilə  qohumluğa  

layiq  olmadığını  hesab  etmişdir: 

İki  övladı  on  ildə  güc  ilən  əkdi  Xasay, 

Səgbəçə  sərçə  kimi  həftədə  bir  qız  əkənəst. [67, s.125] 

 

Xof  edər  öldürələr  Seyyidi, getməz  uzağa, 

Xan  bulağından  buraya, burdan  oraya  köçənəst.[67, s.123] 

 

Bu  nə  xəlvətdi  ki, divani-şəriət  sözünü, 

Seyyidə  məsləhət  et, şeytana  papuç  tikənəst. [67, s.123] 

Bu  misraları   xan  ailəsinə  birbaşa  qohumluğu  çatan  Abdulla  bəyin  

qısqanclığı, şairənin  evlilik  seçimində, xan  nəslinə  yaraşmayan  qohumluq  əlaqəsi  

qurmaqda  onu  günahlandırması  ilə  izah  etmək  olar. Natəvanın  birinci  həyat  

yoldaşının  ona  yaraşan bir şəxs  olmamasını  Asidən  qabaq  babası  Qasım  bəy  də 
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Rəhim bəy Uğurlubəyova yazdığı “Knyaz Xasay Usmiyev haqqında həcv” adlı 

satirasında  tənqid  etmişdi: 

Bir  ayğır  tay-bağırsaq  olsa, at  ondan  qulun  tutmaz, 

Budur  vəhmim – bizim  düxtər  gəzə  daim  subay, knyaz! 

 

Əgər  yoxdur  bu  illət  səndə  yüz  lənət  mənə  gəlsin, 

Sifatın  zəmmini  nəzm  ilə  yazdım  cabəcay,  knyaz! [139, s.77] 

Görünür,  uzun  illər  evlilikdən  sonra  Natəvanın  uşağının  olmamasını,  hər  

iki  şair  Xasay  xandan  görmüş, onun  tez-tez, səbəbsiz  acıq  edərək  Qarabağdan  

Tiflisə  getməyini, uzun  müddət  ailəsindən  xəbərsiz  orda  qalmasını  həzm  edə  

bilməmişdilər. 

Mehdiqulu xanın ölümündən sonra Rusiyanın Qafqazı öz hakimiyyəti altında  

birləşdirmək istədiyi şəraitdə Natəvanın qanuni mirasını qoruyub  saxlaması  üçün  

Xasay xana ərə getməsi labüd idi. Qafqaz canişini Vorontsov  şəxsi  yavəri  olan  Xasay 

xanı Natəvanla izdivaca məcbur etməklə, bu ailəni  nəzarəti altında saxlamağa 

çalışmış, eyni zamanda  Qafqazda  gələcəkdə  yeridəcəyi siyasətin təməlini qoymuş  

olurdu [99, s.16-17]. Bu  baxımdan  Xan  qızının  ailə  qurmaq  məsələsi  şəxsi  

çərçivədən  çıxaraq, ictimai  şəkil  almış  və  bir  çoxlarının  qınağına  səbəb  olmuşdu. 

Bütün  ömrü  boyunca  maddi  çətinlik  yaşamayan, birdən-birə  xanlığa  məxsus  olan  

torpaqların  müsadirə  olunması  təhlükəsi  ilə  üz-üzə  qalan  bu  ailəni  atdığı  addımda, 

verdiyi  qərarda  günahlandırmaq  bir  qədər  çətindir. 

Natəvan  haqqında əsərinin  digər  bir  hissəsində Bəylər  Məmmədov  Mir 

Möhsün Nəvvabın  adı  gedən  həcv  haqqında  düşündüklərini  qeyd  etmişdir:           

“Həmin  şeirində  M.Nəvvab  Natəvan  kimi  pak  bir  vücuda  dua  etmək  əvəzinə, 

Asini  içirdib  şirnikləndirənlərə  müraciətlə  yazır: 

Eşşək  ol  kəsdir  ki, təsdiq  edə  bu  biməzəni, 

Edə  şirkət  ona  bari  günahı  çəkdilən  əst”. [99, s.111] 

Nəvvabın  bu  qeydindən  belə  nəticəyə  gəlmək  olar  ki, Asi  həcvi  içkili  halda, 

kimlərinsə  təhriki  ilə  yazmışdır. Çünki şair  doğrudan  da,  Xan  qızına, onun  ailə 

üzvlərinə  bu  qədər  nifrət  bəsləsə  idi, sonradan  yazdığı  misralar  üçün  özünə  haqq  
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qazandırar, ona  cavab  yazan  müasirlərinin  təhqirlərlə  dolu  məktublarına  susmazdı. 

Lakin  bu  tənqidlərə, hətta  yaxın  dostlarının  ondan  üz  çevirməsinə  susan şair 

hərəkəti  ilə  peşman  olduğunu  sübut  etmiş, bu  səbəbdən  yaradıcılığının  sonrakı 

mərhələsində  qəbahətini  başa  düşdüyü  üçün  həcvə  meyl  etməmişdir. Abdulla bəyin 

tutduğu əməldən peşman olmasını Firudin bəy Köçərli də  “Azərbaycan  ədəbiyyatı” 

kitabında qeyd etmişdir: “Əgərçi  şair  öz  əməlindən  axırda  nadim və peşman olmuş  

isə  də, lakin  ağızlara  düşən  həcvi  geri  alıb  xalqın  ağzını  qapamaq  onun  qüvvə  

və  ixtiyarından  xaric  bir  işdir  və  həcv  nəinki  tək  Qarabağ  mahalında, hətta  sair  

vilayətlərdə  dəxi  artıq  sürətlə  intişar  tapıb, Asi kimi  məşhur  və  alitəb  şairdən  

belə  qəbih, naşayəstə  əməlin  baş  verməsi  cümləni  heyrət  və  təəccübə  saldı  və  

hər  yerdən  ona  cavab  yazılıb, şairi  bədnam  və  bihörmət  etdilər” [74, c.2, s.125]. 

Tədqiqatçının  qeydlərindən  də  görünür ki, Asi yazdığı bu  həcvin  peşmançılığını  

çəkmiş, lakin  şeirin  yayılmasının  qarşısını  heç  cür  ala  bilməmişdir.  

Xan qızı Natəvan  təkcə  Qarabağda  deyil, Azərbaycanın  hər  yerində  özünün  

səxavət  və  xeyirxahlığı  ilə  ad  çıxarmış, xalq  arasında  atası  Mehdiqulu  xandan  

ona  miras  qalmış  bu  gözəl  keyfiyyətlərinə  görə  böyük  hörmət  qazanmışdı. Şairə  

ehtiyacı  olan  şəxslərdən heç vaxt köməyini əsirgəməmiş, bacardıqca ona müraciət  

edənlərə maddi və ya mənəvi dəstək olmağa çalışmışdır. Xan qızının qayğısından  

faydalanan  şəxslərdən  bir  də  Qasım  bəy  Zakir  olmuşdu  ki, şeirlərində  bu  nəcib  

insana  minnətdarlıq  ifadə  etmiş,  ona  olunan  yaxşılıqlar  üçün  təşəkkür  etməyi  

özünə  borc  bilmişdi: 

Şikəstə  Zakirə  veribsən  əmək, 

Əmək  bilməyəni  kor  etsin  nəmək! 

Necə  ki, baqidir, həyatı  gərək, 

Unutmaya  xeyir-duadan  səni. [139, s.370] 

Qasım  bəyin  şairənin  ailəsinə  böyük  hörməti  var  idi. Bu  hörmət, ehtiram  

təkcə  şairin  bu  ailə  ilə  qohumluq  münasibətindən  doğmurdu. Şuşada  bir  çox  

ailənin  ehtiyacı  olan  zamanda  dadına  yetişmiş  xan  ailəsi  Zakirə  də  vaxtilə  lazımi  

köməkliyi  göstərmiş, Qasım  bəy  də  bu  yaxşılığı  ömrünün  sonuna  qədər  

unutmamışdı. Qeyd  edək  ki, Zakirin  sahib  olduğu  Xındırıstan  kəndini  də  
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Mehdiqulu  xan  öz  şəxsi  imzası  və  möhürü  ilə  şairə  bağışlamışdı [137, s.27]. 

Bütün  bu  yaxşılıqları  Natəvanı  həcv  edərkən  nəzərə  almayan  Asi, təbii  ki, 

ətrafındakıların  qəzəbinə  tuş  gələcəkdi. Mirzə   Mehdi  Nacinin   bu  münasibətlə  

Asiyə  yazdığı  həcvdə  şairin  açıq-aşkar  qəzəbi, Abdulla  bəyin  düşünülməmiş  

hərəkətinə  verdiyi  kəskin  reaksiyası  əks  olunmuşdur: 

Ata-babalaruvuz it  kimi  quyruq  buluyub, 

Dərbarında  oların  hamusu  yal  içənəst. 

Şimdi  bu  gərdişi-əyyam  təğazasından, 

Sən  kimi  itlər  ona  of-of  edibən  hürənəst. [67, s.129] 

Yazılan  misralarda  Nacinin  məqsədi  heç  də  Qasım  bəy Zakirə  sataşmaq, 

onu  təhqir  etmək  olmamışdır, bu  yolla  şair  Xan  qızının  heysiyyətinə  toxunan  bir  

şəxsi  bacardığı  qədər  daha  möhkəm  acılamağa, bununla  da  edilən  yaxşılığı  itirən  

insana  səhvini  başa  salmağa  cəhd  etmişdir: 

Neçə  nakəsləri  kəs  eylədi  ol  kani-kərəm, 

Bivətən  kimsənələr  sahibi-mülkü  vətənəst. [67, s.129] 

Bir  çox  qarabağlının  Xan  qızı  ailəsinin  sayəsində  yer-yurd sahibi olmasını  

vurğulayan  şair  məktubunda  Asinin  yazdığı  bu  həcvi  “çərən-pərən”  adlandırır: 

Əlbəttə  can, yaxşısı  bundan  sonra  həm  dağı  gəlir, 

Bu  ki, bir  həcv  deyil  cümləsi  çərən-pərənəst. [67, s.132] 

Abdulla  bəyin  Natəvana  yazdığı  həcvə  kəskin  reaksiya  verən  şairlərdən  biri  

də  onunla  dostluq  münasibətində  olan  Seyid Əzim Şirvani  olmuşdur. Seyid  Əzim  

Asinin  yazdığı  həcvi  cavablandıran  digər  müasirlərindən  fərqli  olaraq  şairi  nalayiq  

ifadələrlə  təhqir  etmir, əksinə  dostunun  bir  çox  müsbət  keyfiyyətlərini  sadalayaraq  

bu  cür  hərəkəti  onun  şəninə  yaraşdırmadığını, onun  nüfuzuna və əsil-nəcabətinə 

xələl gətirdiyini təəssüf hissi ilə tənqid edir.Firudin bəy Köçərli bu məsələyə toxunaraq 

Seyid Əzimin Asiyə münasibətini dostluq tənbehi və tövsiyəsi kimi səciyyələndirir: 

“Sonra  Seyid  bir  növ  töhmət  və  zəmm  dilini  açıb, Asiyə  irad  edir  ki, biz  Qarabağ  

əhlini  qəyur  və  təəssüfkeş  eşitmişdik  ki, bir-birinin  qeyrət  və  namusunu  çəkir. 

Səndə  bunun  əksi  görünmək, öz  əhlinizi, xüsusən  xan  qızı  kimi  vəliyyün-niəminizi  

həcv  etmək  bir  əmri-əcibdir  ki, bizim  cümləmizi  heyrətə  salıbdır” [74, c.2, s.126]. 
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Biz  eşitmişikdik  olur  əhli-Qarabağ  qəyyur, 

Gözləyir  bir-birini  işdə  bəqədri-məqdur, 

Səndə  bər əksinə  bu  əmri-əcib  etdi  zühur, 

Edib öz  əhlinizi  həcv, həm  etmək  məşhur, 

Arif  ol  kim,bu  rəviş  məşrəbi-ürfanə  dəyər. [131, s.161] 

Seyid  Əzimin  tənbeh  və  tövsiyələrlə  dolu  bu  məktubundan  sonra  Asini  

nalayiq  ifadələrlə  təhqir  edənlər  də  lazımi  cavablarını  aldılar: “Ol  səbəbdəndir  ki,  

Qarabağ  şüərası  mərhum  Seyidin  belə  tənbehamiz  cavabının  müqabilində  bir  söz  

deməyib, sair Asiyə  həcv  yazan  şairlərin  hörmət  və  abrusunu  tökübdürlər. Xüsusən, 

Mirzə Mehdiyə onun  cavabı  sərt  olubdur. Və  cavab  yazanlardan məşhuru Mirzə  

Əli  Əsgər  Növrəs və Xarrat Qulu “Yusifi” təxəllüs olublar” [74, c.2, s.127]. 

Atası  Əli  bəy, babası  Qasım  bəy  Zakir  ilə  böyük  hörmət  və  ehtiramla  

davranılmış  bir  ailənin  üzvünə  bu  cür  təhqiramiz  ifadələrlə  dolu  həcvin  

yazılmasının  səbəbini  anlamaqda  çətinlik  çəkən  Xan  qızı  əvvəlcə  misraların  

Abdulla  bəyə  məxsus  olduğuna  inanmaq  istəmir. Çünki  Asi  həcvin  sonuna  

imzasını  qoymamış, hər  halda  kimliyini  gizli  saxlamaq  istəmişdi. Buna  görə  həcvi  

xanlığın  həyətindən tutduğu  göyərçinin  ayağına  bağlamaqla  ünvanına  çatdırmış, 

lakin  şeirin  üslubundan, şairin  dəst-xəttindən  Xan  qızı  misraların  Abdulla  bəyə  

aid  olduğunu  dərhal  anlamışdı. Həcvin  məzmunundan  çox  onun  Abdulla  bəyə  aid  

olması  şairəni  bərk  sarsıtmış, lakin  o  yazılanlara  susmaqla  bir  daha  öz  xanzadə  

təbiətini, mənəvi əzəmət və qüdrətini nümayiş etdirmişdir. Bu  böyüklüyün  nəticəsi 

idi ki, Seyid Əzim Şirvani onu “əlli min oğlana dəyən zən” kimi  qiymətləndirmiş, kişi 

qeyrətli, kişi xislətli olmaq üçün kişi doğulmağın vacib  olmadığını qeyd etmişdir: 

Şaira, həcv  demək  izzətə  bir  maye  deyil, 

Şeirdir, yaxşı-yamanı  olu, bu, ayə  deyil. 

Həcvə  adət  eləmək  şairə  bir  payə  deyil, 

Kişilik  mayəsi  ancaq  ...   deyil, 

Var  elə  zən  ki, biri  əlli  min  oğlanə  dəyər. [131, s.162] 
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Natəvanın  Asinin  yazdığı  həcvə  susmasını  Mirzə  Mehdi  Naci  də  yüksək  

qiymətləndirmiş, şairə  göndərdiyi  məktubda  Xan  qızının  qadın  olsa  da,  aciz  

olmadığını, düşmən  basa  biləcək  iqtidarının  olduğunu  vurğulamışdır: 

Demə  biqədr  ona, qüdrəti  var, qadirdir, 

Huşyar  ol, əzizim, o  nə  mən  əstü, nə  sənəst. 

 

Demə  ki, acizədir, gəlməz  əlindən  bir  zad, 

Nüfteyi-şiri-jəyandır, genə düşmən  basanəst. [67, s.133] 

Natəvan gənc şairin ona yaraşmayan tərzdə ünvanladığı bu həcvə cavab verməsə 

də, şairənin oğlu Mehdiqulu xan Vəfa Asiyə cavab olaraq 1874-cü ildə aşağıdakı şeiri 

yazmış, yaxın qohumunın bu pis əməlinin ona yaraşmadığını vurğulamışdır: 

Ol dəgil şair ki, şeirin ehtiramın bilməyə, 

Dəvi şeir eyləyə, amma məqamın bilməyə. 

 

Pul təmənnası ilə şeirin ərz edə hər nakəsə, 

Küçələrdə xar olub özünün namın bilməyə. 

 

Şeir – hikmətdir, bəsi alidir qədri şairin, 

Heyf ol şairə ki, qədrin kəlamın bilməyə.[101, s.71] 

Əminliklə  deyə  bilərik  ki, Abdulla  bəy  Natəvana  ünvanladığı  bu  məktubun  

peşmançılığını  sonradan  çəkmişdir. Çünki  Azərbaycan  dilində  yazdığı  fərdlərin  

birində  şair   Xan  qızına  həcv  yazdığı  üçün ona   minnətdarlıq  edən, fəaliyyətini  

yüksək  qiymətləndirən  Bəhmən  Mirzə Qacara müraciətlə  aşağıdakı  misraları  yazır: 

Sevinirsənmi, köpək, Xan  qızını  həcv  elədim, 

Səni  də  həcv  eləsəm ........ kim  kəsən  əst?! [67, s.117] 

Doğru-düzgün  hədəf  seçməyən  gənc  şair  atdığı  düşünülməmiş  addımın  

cəzasını  artıqlaması  ilə  çəkdi, müasirlərinin  qınağına, yaxınlarının  tənqidinə  tuş  

gəldi, qəbahətini  başa  düşərək  sonrakı  yaradıcılığında  həcvə  bir  daha  meyl  etmədi. 

Abdulla bəyin əlimizdə olan digər həcvi isə Kərim ağa adlı şəxsə  

ünvanlanmışdır. O, həcvin birinci hissəsində “Mədh edim bir Kərimi-bikərimi 
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söyləyərək”  haqqında  yazacağı  şəxsin  daxilən  səfeh, bikəmal, səxavətdən  və  

hörmətdən  uzaq, xarici  görünüşcə  də  çirkin  və  yaraşıqsız  olduğunu  vurğulamış, 

ona  olan  nifrətini  aşağıdakı  şəkildə  ifadə  etmişdir: 

Xəlqə  məşhur  olan  həmaqətinə, 

Özü  insafən  etməsə  iqrar, 

Cümləsin  eyləyim  ona  sabit, 

Deyim, ey  bikəmal, misli-həmar, 

 

Yoxdu  dünyada  sən  kimi  murdar, 

Əhməği - ziştruyi-nahəmvar.  [67, s.119] 

Haqqında danışılan Kərim ağanın kimliyi barədə əlimizdə tutarlı bir məlumat  

yoxdur. Asi  haqqında  məlumat  verən  etibarlı  mənbələrin  heç  birində  bu  şəxsin  

adı  çəkilməmişdir. Xan  qızının  ardıcıl  tədqiqatçısı Bəylər Məmmədov  “Natəvanın  

şair  qohumları”  adlı  kitabının Mehdiqulu xan Vəfaya  dair verdiyi məlumatda yazır: 

“Müharibə qurtardıqdan sonra Mehdiqulu xan podpolkovnik  rütbəsində  vətəni  

Qarabağa  qayıtmış və 1878-ci ildə  polkovnik  Kərim ağanın qızı  Səltənət  Bikə  ilə  

evlənmişdir” [101, s.68]. Asinin yazdığı həcvdən də Kərim  ağanın ləyaqətsiz  dövlət 

məmuru olduğu  müəyyənləşir: 

Şimdi  adam  edib  səni  dövlət, 

Yoxsa  min  rütbə  yeydi  səndən  ulağ. [67, s.120] 

Şairin  misralarından  məlum  olur  ki, Kərim  ağa  bir  insanın  xeyrinə-şərinə  

yaramayan, əlindən ancaq pislik gələn bir şəxs olmuşdur. Bütün bu naqis 

keyfiyyətlərinə baxmayaraq Kərim ağa kimi şəxslər layiq olmadıqları vəzifələri tutur, 

özbaşınalıqları və haqsızlıqları ilə əhalinin narazılığına səbəb olurdular. Bu kimi 

ictimai məsələlər həmin dövrdə yazıb yaradan şairlərin gözündən yayınmır, zülm və 

ədalətsizliyin tənqidi onların əsərlərində obyektiv şəkildə təsvir olunurdu. Prof. 

Kamran Məmmədovun dili ilə desək: “Sənətkarları haldan çıxaran, əsəbiləşdirən o idi 

ki,  cinayət işləyənlər cəza çəkmək əvəzinə rütbəcə daha da böyüdülür, hörmətləri daha 

da artır və cinayətin mərtəbəsini daha da qalınlaşdırırdılar” [103, s.151]. 
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Kəndin  koxasını  çıxarmağa, 

Sənə  zakon  verməyib  qüdrət. 

Ənazüli-əzəl  nəsbinə  nə  rəva, 

Sən  qarışmağa  edəsən  cürət. 

Bir  də  bu  gunə  söz  desən, billahi, 

Cümlə  aləm  oxur  sənə  lənət. [67, s.121] 

Asinin  fikrincə  bu  xislətli  insanların  sayəsində  Qarabağ  adlı  ariflər  

məkanının  adı  bədnam  olmuşdur: 

Sən tək  eşşək, adın  edib  bədnam, 

Yoxsa  arif  məkanıdır  Qarabağ. [ 67, s.120] 

Kərim ağanın Xurşidbanu Natəvanın qudası olub-olmadığını  söyləyə  biləcək  

dəqiq məlumatımız yoxdur. Lakin əminliklə deyə bilərik  ki, Asinin  adı  gedən  şəxsə 

ünvanladığı  həcvin Xan qızı  ilə arasında olan anlaşılmazlıqla  heç  bir  əlaqəsi yoxdur. 

Çünki Natəvanın oğlu Mehdiqulu xan  polkovnik  Kərim  ağa   ilə  qohumluq  

münasibəti  quranda  artıq  bir neçə il idi  ki, Asi  dünyadan  köçmüşdü. Bu  səbəbdən   

şairin  həcv etdiyi  bu  şəxsə  olan  münasibətinin  fərdi  xarakter  daşıdığını  söyləyə  

bilərik. 
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III  FƏSİL.  ABDULLA  BƏY ASİ  YARADICILIĞININ SƏNƏTKARLIQ  

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

3.1 Abdulla bəy Asi poeziyasının forma və janr xüsusiyyətləri 

 

 

Asinin  şeirlərini  iki  qrupa  ayırmaq olar.  Bunlardan  birincisi  şairin  klassik  

şeir  formalarında  yazdığı  qəzəl, müxəmməs, tərcibənd  və s. digəri  isə  aşıq  şeiri  

tərzində  yazılmış  təcnisləridir. Doğrudur,  şairin  heca  vəznində  yazdığı  şeirlərin  

sayca  az  olması  bir  qədər  şübhə  doğurur. Çünki  əlimizdə  Abdulla  bəyin  cəmi  üç  

təcnisi  vardır. Heca  vəzninin  ən  geniş  yayılmış  forması  olan  qoşma  janrında  isə  

şairin  heç  bir  şeiri  əlimizə  gəlib  çatmayıb. Şairin  qoşma  janrına  müraciət  etməməsi  

bir  qədər  inandırıcı  deyil, hər  halda  yazılan  bəzi  qisim  əsərlər  kimi  onlar  da  

hansı  səbəblərdənsə itmiş  və  günümüzə  qədər  gəlib  çatmamışdır. 

Asinin  yazdığı  aşıq  poeziyasının  ən  çətin  forması  hesab  olunan  3  təcnisi 

xoşbəxtlikdən günümüzə  qədər  gəlib  çatmışdır. Aşıq  poeziyasının  zirvəsi  hesab  

olunan  təcnis  sənətkardan  böyük  ustalıq  və  istedad  tələb  edir. Burada  şairdən  az  

sözlə  dərin  mənalı şeir yazmaq  bacarığı, həmçinin  dilin  söz  əlvanlığı  və  məna  

zənginliyindən  yerli-yerində  istifadə  etmək  məharəti  tələb  olunur. Bütün  bu 

sadalananlara  görə  belə  çətin  janrda  yazmağa  böyük sayda  aşıqlar  ürək  etməmiş 

və yazanların heç  də  hamısı  gözəl  sənət  nümunəsi  yaratmağa  müvəffəq  olmamışdır. 

Bütün  bu  cəhətləri  özündə  cəmləyən  Abdulla  bəy  Asi ən  istedadlı  aşığın  belə  

həsəd  apara biləcəyi  şeir    nümunəsi  yaratmışdır. Hər  biri  mükəmməl  sənət  

nümunəsi  olan  bu  şeirlərdə  şair  yüksək  sənətkarlıq  bacarığını, istedadını, 

dünyagörüşünü, biliyini  nümayiş  etdirmişdir: 

Siyəh  zülfü  çin-çin  tökmə  gərdənə, 

Aşiqlərin  ixtiyarın  az  alə. 

Könül  mürğü  təmə  etsə  gər  xalə, 

Siyah  xalın  onu  salə  azalə. 

Kəhraba tək  rəngim  qəmdən  saralır, 
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Əğyar  ilə  ol  dilrüba  sar  alır, 

Bir  tərlanın  şikarını  sar  alır, 

Məəttələm  nəqşibəndi  azalə. [67, s.102] 

Şeirdəki  təcnis  yükünü  daşıyan  “azalə”  sözü  omonimlik  xüsusiyyətini  

daşıyaraq  müxtəlif  mənalarda  işlənmiş, şeirə  zahiri  gözəllik  verməklə  bərabər,  

məzmun  gözəlliyini  də  təmin  etmişdir.  

Bundan  əlavə  şairin  “Göz  ala”  və  “Rüx sarı”  rədifli  daha  iki  təcnisi  vardır  

ki, bunlar  da  sözün  əsl  mənasında  mükəmməl  sənət  əsəridir. 

Asinin  heca  vəznində  yazdığı  bu  üç  təcnisdən  əlavə  iki  cinas  qafiyəli  

qəzəli  də  vardır  ki,  şair  burada  aşıq  şeirinə  məxsus  xüsusiyyətləri  böyük  ustalıqla  

əruzda  yazdığı  qəzələ  tətbiq  etmiş, qəzəlin  cinas  yükünü  daşıyan  və  bir  neçə  

yerdə  təkrarlanan  söz  və  ifadələri  yerli-yerində  işlədərək  hər  dəfə  yeni  məna  

kəsb  etməsinə  çalışmışdır: 

Rəhm  qıl, dəymə, səba, zülfi-kəci-dildarə, 

Nə  rəva  kim  düşə vüsətdə ikən dil darə. 

 

Eşq  ruyində urub lafi-ənəlhəqq  guya, 

Çəkilib zülfdə Mənsursifət dil darə. [41, v.23] 

Qəzəlin  rədif  qafiyəsini  və  əsas  cinas  yükünü  “dildar”  sözü  təşkil  etmiş  

və  şeirdə  altı  yerdə  təkrarlanmışdır. Müxtəlif  misralarda  hər  dəfə  yeni  məna  kəsb  

etmiş  bu  sözü  şair “darda, çətində  olan  ürək”, “dara  çəkmək, edam  etmək”,                  

“sevgili”, “daramaq” kimi müxtəlif mənalarda  işlətmiş  və  son  dərəcə uğurlu  şeir  

nümunəsi  yarada  bilmişdir. 

Bundan  əlavə  şairin  “Telli”  rədifli  daha  bir  cinas  qafiyəli  qəzəli  vardır. 

Orijinalda  xitab  olunan  şəxsin  adı  “Qara”  şəklində  verilsə  də, qəzəlin  ümümi  

məzmunundan  şairin  qadına  müraciət  etdiyi  açıq  aydın  hiss  olunur: 

Ta  düşdü gözüm sən kimi yekta bütə, Telli, 

Az  qaldı  ki, səbrim  tükənib ta bitə, Telli. 

 

 



74 
 

Can çıxdı qəmindən, vəli candan qəmi-eşqin, 

Çıxmaz təni-zarım çıxa gər tabitə, Telli. [67, s.100] 

Asi şeirləri üzərində bəzi düzəlişlər edən Salman Mümtaz bu qəzəldə  müraciət 

olunan “Qara” adını “Telli”  ilə  əvəzləmişdir [124].  Bu  düzəliş  uğurlu alındığı  üçün  

Abdulla bəyin həyatı və yaradıcılığı haqqında kitabın  müəllifi Raqub  Kərimov  da öz 

kitabında qəzəli bu formada vermişdir. Qəzəlin rədiflərini və cinas qafiyələrini  təşkil  

edən  “bütə, bitə” sözləri şeirdə hər dəfə yeni mənada – “gözəl”, “dözüm  itə”, “tabut”, 

“ayaqlamaq”, “bitmək, yetişmək”, “buta-qızıl  əritmək  üçün  istifadə  olunan  qab”, 

“sağalmaq”, “gözələ” mənalarında  işlənmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bir sözün bu 

qədər mənada işlədilməsi hər  şairin  bacaracağı  bir iş deyil. Asi  burada  xüsusi  istedad  

və  yüksək  şairlik  məharəti  nümayiş  etdirmişdir. 

Asinin  əsərləri  içərisində  üç  müxəmməsi  də  vardır  ki, bunlardan  ikisi  

Mahmud  adlı  şəxsin  tərifinə  (“Bir  Mahmud  namın  tərifində”)  həsr  olunmuşdur: 

Məstanə  gözün  gör  necə  cəlladdı, Mahmud, 

Üşşaq  qanın  tökməyə  mötaddı, Mahmud, 

Cümlə  fitnə  baisi  icaddı  Mahmud, 

Sehrindən  onun  hər  könül  azaddı, Mahmud, 

Yox  bir  qəmi  dünyadə, yəqin  şaddı  Mahmud. [41, v.27] 

“Yenə  də”  başlığı  altında  yazılmış  digər  müxəmməs  də  Mahmuda  

ünvanlanmışdır: 

Ey  dil, nəzər  et, gör  necə  dildardı  Mahmud, 

Məcmueyi- məhvəşlərə  sərdardı  Mahmud, 

Rüxsarın  üzə  zülfi-siyəhkardı  Mahmud, 

Gənc  üstə  yatıb, yoxsa  ki, şəhmardı  Mahmud, 

Rəna  qəddinə  sərvi  demək  arıdı, Mahmud. [67, s.92] 

Müxəmməs  həm  şifahi  xalq  ədəbiyyatında  – aşıq  şeirində,  həm  də  klassik  

ədəbiyyatda  işlənən  şeir  formasıdır. Lakin  şifahi  xalq  ədəbiyyatında  heca  vəznində  

yazılan müxəmməslərdən  fərqli  olaraq  klassik  ədəbiyyatda  yazılan  müxəmməslər  

əruz  vəznindədir. Nümunələrdən  də  göründüyü  kimi  Abdulla  bəy  irsinə  daxil  olan  

hər  üç  müxəmməsi  əruzda  yazılmışdır. 
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Əruz  vəznində  yazılmış  bu  üç  müxəmməsdən  əlavə  şairin  “Müxəmməsi-

bəhri-təvil” adı altında daha iki şeiri əlimizə gəlib çatmışdır. AMEA Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun arxivində şairin iki bəhri-təvili vardır (B-

3352/4987, 4b-5b). Firudin bəy Köçərli “Azərbaycan  ədəbiyyatı”  kitabında  

bunlardan  yalnız  birini  vermiş (qafiyəli  nəsr  şəklində),  lakin  sonda: “Bundan  səva  

Asinin  yenə  xeyli  mövzun  və  rəvan  bəhri-təvilləri  və  müxəmməsləri  vardır. 

Cümləsini  yazmağa  ehtiyac  yoxdur” [74, s.124]- kimi  fikir  irəli  sürmüşdür. Firudin 

bəyin fikirləri  o  qənaətə  gəlməyə  imkan  verir  ki, şairin  bu  iki  bəhri-təvildən  

savayı  bu  şeir  formasında yazdığı başqa əsərləri də olmuş, lakin hansı səbəblər 

üzündənsə əlimizə gəlib  çatmamışdır. Abdulla bəy yeganə şairdir  ki, müxəmməs  

şəklində  bəhri-təvil  yazıb  yaratmışdır. Bu  şeirləri  oxuyan  hər  bir  şəxs  onların  son  

dərəcə  rəvan, oynaq  və  oxunaqlı  olduğunu  etiraf  edər: 

Ey  zülməti-zülf  içrə  yüzün  mehri-münəvvər, 

Vey  baği-rəşadətdə  qədi  sərvi-sənubər, 

Məqbul  yaratmış  səni  ol  xaliqi-əkbər, 

Vermiş  sənə  zinət,             Məşşateyi-qüdrət. 

Yox  sən  kimi  löbət,          Bu  nazü-nəzakət, 

Bu  lütfü  lətafət,                 Bu  qəddü  bu  qamət, 

Həm  hüsnü  məlahət,          Ey  ayeyi-rəhmət, 

Yox  kimsədə  əsla,  ey  dilbəri-ziba, 

Olmaz  sənə  həmta  Şirinü Züleyxa. 

Layiqdi  ki, Yusif  ola  sən  sərvərə  çakər, 

Ey  qaməti  ər-ər, dodağı  qəndi-mükərrər.[41, v.33] 

Şeir  bu  şəkildə  davam  edən  daha  dörd  bənddən  ibarətdir. Hər bənd on bir  

misradır. Bu  misralardan ilk üçü bir-biri ilə və son iki misra da əvvəlki üç misra ilə  

həmqafiyədir. Şeirin “Müxəmməsi-bəhri-təvil” adlandırılması da böyük ehtimalla 

buradan yaranmışdır. IV, V, VI və VII misralar da öz  aralarında  bir-biri ilə həmqafiyə 

olmaqla yanaşı, çox asanlıqla altı hecadan ibarət kiçik  hissələrə parçalana bilir. Bu 

misralar öz  daxili  bölgüsündə  belə  mükəmməl  qafiyə  yaradır. 
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Şairin bəhri-təvillərini incələyən Raqub Kərimov bu haqda yazır: “Ümumiyyətlə 

götürdükdə isə bu, bəhri-təvildən daha  çox  müxəmməs  və  müsəddəsin  sintezindən  

yaranmış  şeiri  xatırladır. Çünki  burada  adı  çəkilən  şeir  formalarının bütün qayda 

və  qanunlarına  dəqiq  riayət  olunmuşdur” [67, s.47]. 

Tədqiqatçının  dediklərini  nəzərə  alaraq  şeirə  diqqətlə  nəzər  salsaq, görərik  

ki, bir-biri  ilə  həmqafiyə olan ilk  üç  və  son  iki  misra  müxəmməsi, daxildə  yerləşən  

altı  misra  isə  müsəddəsi  xatırladır. Klassik ədəbiyyat  nümunələrinə  və  ədəbiyyat 

nəzəriyyəsinə dair kitablara diqqət yetirsək, müxəmməs şəklində yazılmış şeirlərin  ilk  

bəndinin  beş  misrasının  da  bir-biri  ilə  həmqafiyə  olduğunu  müşahidə  edərik. 

Müsəddəs şəklində  isə  ilk  bənddən  qeyri  digər  bəndlərdə  ilk  dörd  misra birbiri  

ilə, beşinci  və  altıncı  misralar  isə öz aralarında həmqafiyə  olur. Bu  səbəbdən 

təcrübəli tədqiqatçının  fikri  ilə  tam  razılaşmaq  lazım  gəlir. 

Şairin  ikinci  bəhri  təvili  isə  forma  və  quruluş  etibarilə  birincidən  seçilir. 

Altı  hissədən  ibarət  olan  bu  şeirin  hər  hissəsinin  əvvəlində  üç  misra  bir-biri  ilə  

həmqafiyə  şəklində  verilmiş, sonra  daxili  qafiyə  sistemi  ilə  bir-biri  ilə  əlaqələnmiş,  

daha  beş  qeyri-standart  misra  əlavə  edilmiş, sonda  ilk  üç  misra  ilə  həmqafiyə  

olan  dördüncü  misra  ilə  həmin  hissə  tamamlanmışdır: 

Saqiya, ey  büti-zərrinkəmərü  sərvi-səmənbər, 

Sənəmi-qönçədəhən, simbədən, mahi-münəvvər, 

Üzü  lalə, gözü  alə, dodağı  qəndi-mükərrər, 

Dolanım  başına, bəsdir  bu  təğafül, bu  təkahül, yetişib 

fəsli  bahar, açdı  bu  gün  laləvü  sümbül, 

Ucalıb  cəh-cəhi-bülbül, yetişib  göylərə  qülqül, açılıb 

nəstərənü  gül, səmənü  mövrədi-qərənfil, 

Qəm  əlindən  tutulub  dil, tutuban  bəzmdə  mənzil, tök  əyağ 

içrə  bu  gün  mül, necə  mül, 

Vəh-vəh-vəh, ruhi-rəvan, rahəti-can, ləli-Bədəxşan, 

nəçidir  abi-bəqa, şəhdi-müsəffa, onun  əksində  hüveyda, 

Olub  ecazi-Məsiha, eləyir  mürdələr  əhya, çata  bilməz 

ona  əsla, 
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Qəmzədalıqda  yəqin  eyləgilən, çeşmeyi-kövsər. [41, v.37] 

Digər  beş  bənd  də  bu  qayda  ilə  yazılmış, sadəcə  bəndlərdə misraların  

miqdarı  az  və  ya  çox  olmaqla  dəyişmişdir. 

Gətirdiyimiz  nümunələrdən və apardığımız araşdırmalarımızın nəticələrindən 

məlum  olur  ki, Abdulla  bəy  Asi  müxəmməs şəklində  bəhri-təvil  yazan  ilk  şairdir, 

çünki  ədəbiyyatşünaslıqda  ona qədər bu tipli  şeir yazan müəllifə  rast  gəlməmişik, 

bu  baxımdan  onu bu  səpgidə  şeir  yazan ilk şair hesab  etmək  olar. 

Asinin  orijinal  hesab  etdiyimiz  cüngdə (B-3352/4987)  iki tərcibəndi  vardır  

ki, onların  hər  ikisi  altı  hissədən  ibarətdir. Tərcibəndlərdən  biri  “Qara”  adlı  şəxsə  

ünvanlanmış, bu şəxsin kimliyi barədə Hüseyn Əfəndi Qayıbov “Azərbaycanda 

məşhur olan şüəranın əşarına məcmuədir” adlı toplusunda kiçik bir qeyd vermişdir. 

Tədqiqatçı alim  Salman  Mümtaz Asinin ədəbi irsini topladığı zaman  şeirə kiçik 

düzəliş etmiş, xitab olunmuş “Qara” adını “Sona”  ilə əvəzləmişdir:  

Ey  qamu  xublara  şah  Sona, 

Bürci-hüsn  içrə  yüzü  mah Sona, 

Dilruba  dilbərü  dilxah  Sona, 

Sərvi-simintənü, gümrah  Sona. 

Şahi-zişövkətü,  zicah  Sona, 

Götürərmi  bunu  Allah, Sona? 

Gecə-gündüz, gəhü  bigah, Sona, 

Söylüyüm  ah  Sona, ah Sona. 

Olma  məndən  belə  ikrah, Sona. 

Soruş  əhvalımı  gah-gah,  Sona. [67, s.97] 

Tərcibənd  bu  formada  davam  edən  daha  beş  hissədən  ibarətdir  ki, onlardan  

hər  biri  on  misra  təşkil  edir. Bütün  hissələrin  sonu  eynilə  birinci  bənddə  olduğu  

kimi  “Olma  məndən  belə  ikrah, Sona, Soruş  əhvalımı  gah-gah,  Sona”  misraları  

ilə  bitir. 

Tərcibənddə  Asi  öz  şair  ruhu, şair  zövqü, romantik  boyaları   ilə  bir  qadına  

məxsus  olan  bütün  incəlikləri, gözəllikləri  “banəmək, xoşəmüdrək, simbilək, 

gülrüxək, mehri-fələk, nəsli-mələk, dilbərək, ləbşəkərək, xubtərək, Yusifi – 
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gülpirəhənək” deyə  təsvir etmiş, dilin söz əlvanlığından və rəngarəng  çalarlarından  

istifadə edərək zəngin qafiyəyə məxsus mükəmməl sənət əsəri yaratmağa nail  

olmuşdur. 

Tərcibənddə şair sevgilisini rəhmli olmağa, könlüqırıq, xəstəhal aşiqini  

üzməməyə, onu dərd-sər içində yanmağa qoymamağa, könlünü qan etməməyə  çağırır: 

Leyk  rəhm  et  mənə  kim, yox  mən tək, 

Binəva,  könlüsınıq, xəstədilək. [67, s.98] 

Asi  onu  ilhama  gətirən  qadını  yaradılmışların  ən  uca  zirvəsinə  qaldırır, onu  

Tuba  ağacı  ilə  müqayisə  edərək yaraşıqda heç  bir varlığın ona tay olmadığını  şair 

qələmi ilə vurğulayır: 

Qəddin, ey  simbərü  azadə, 

Tən  edir  tubayə, həm  şümşadə. 

Sənsən, ey  hurliqa, dünyadə, 

Nazənin  qızlara şəhzadə. [67, s.99] 

Abdulla bəyin əlimizdə olan digər tərcibəndi yuxarıda  haqqında  danışdığımız  

nümunədən  fərqli  olaraq  daha  geniş  mövzunu  əhatə etmişdir. Bu  tərcibənd  də  altı  

hissədən  ibarət  olub, saqiyə  müraciətlə  başlayır: 

Saqiya, ey  büti-məhpeykəri-xurşidcəmal, 

Ələ  al  badeyi-gülgün  qədəhin  mala-mal. [67, s.94] 

Sonra  şair  yazın  gəlişi  ilə  təbiətin  cənnətə, gül-gülşənə  dönməsini  təsvir  

etmiş, bu  cah-cəlal  içində  könlünün  dərd-qəmdən  sıxılmasını  rəva  bilməmişdir: 

Nə  rəva  kim  belə  mövsümdə  könül  kişvərini, 

Edə  məftuhü  müsəxxər  sipəhi-dərdü  məlal. [67, s.94] 

Tərcibəndin  digər  bəndlərində  Asi  müxtəlif  məsələlərlə  bağlı  müxtəsər  də  

olsa,  məlumat  verməyə  çalışmışdır. İkinci  bənddə  şair  “Şahnamə”  qəhrəmanları  

haqqında  bəzi  hadisələrə  şeir  daxilində  işarə  etməyə  çalışmış, üçüncü  bənddə  isə 

muğama biganə olmayan hər bir qarabağlı kimi onun şöbələrinin adını  sadalamışdır. 

Son üç bənddə  isə  şair yarı ilə münasibətlərindən: yarının  ona  məhəl  

qoymamasından, əğyara  olan  meylindən  və  bunun  şairi  yaralamasından  

şikayətlənərək  özünü  təqsirli  hesab  etmədiyindən  söhbət açmışdır: 
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Mehr  salmaz  mənə  bir  zərrəcə  ol  bədri-təmam, 

Hicri-ruyində  olub  zülfi  kimi  sübhüm  şam. [67, s.96] 

 

Ərz  qıllam  o  zaman  key  səmədü  həyyi-qədir, 

Yoxdu  bu  Asiyi-miskində  bu  işdə  təqsir. [67, s.97] 

Haqqında  danışdığımız  hər  iki  əsər  yüksək  sənətkarlıq  və  incə  zövqün  

qovuşmasından  yaranan  gözəl  sənət nümunəsi  hesab  oluna  bilər.  

Klassik Şərq şeirinin ənənələrini əsərlərində yaşadan Abdulla bəy Asi 

yaradıcılığında Şərqdə ədəbi janrlar içərisində ən çox müraciət olunan rübai janrını da 

müşahidə etmək mümkündür. Şairin əlimizdə olan 7 rübaisi fars dilində qələmə 

alınmışdır. Emosional tərzdə yazılmış bu nümunələrdən 5-i eşq, 2-i isə fəlsəfi 

məzmunludur. Bu rübailər klassik rübailərdən heç bir şeylə fərqlənmir. Şair eşq 

məzmunlu rübailərində ənənəvi təşbehlərdən, bənzətmələrdən istifadə etmiş, gözəli 

Kövsərə (cənnətdə bulaq), özünü sevgilisinin fərağından gecə-gündüz nalə çəkən, 

gözləri qan ağlayan şama bənzətmişdir. Tədqiqatçı alim Raqub Kərimov bu lirik 

nümunələri məzmununa xələl gətirmədən, yüksək sənətkarlıqla Azərbaycan dilinə 

tərcümə etmişdir: 

Bu günüm də başqası kimi sənin fəraqından şam oldu, 

Sənin cəmalını görməməkdən ömrüm tamam oldu. 

Axşam namazı gəldi, mənim nigarım gəlmədi, 

Ey gözlərim, qan ağla ki, yuxun haram oldu. [67, s.187] 

Bu rübailərdən ikisi digər beşindən fərqli olaraq bədii mükalimə şəklində 

yazılmışdır: 

Bir cavan qoca ürəkliyə açıq dedi: 

- Nə itirmisən ki, bu yolda əyilmisən? 

Cavabını verdi xoş danışıqlı qoca: 

- Ki, gənclik əyyamımı itirmişəm. [67, s.187] 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun arxivində Abdulla bəy 

Asinin müasirləri olan şairlərə yazdığı poetik məktublar, bu məktublara gələn cavablar 

da qorunulur. Asi irsinin tədqiqatçısı prof. Raqub Kərimov özünün “Abdulla bəy 
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Asinin həyatı və yaradıcılığı” adlı tədqiqat işində bu mənzum məktubları “Poetik 

məktublaşmalar” adı altında cəmləmişdir. Buraya daxil olan poetik məktublar isə 

bunlardır: Molla Ağa Bixudun Abdulla bəyə məhəbbət mövzusunda yazdığı  74 

misradan ibarət bir parça, Abdulla bəyin bu məktuba cavab olaraq yazdığı 82 misradan 

ibarət bir lirik nümunə, Şirvan şairlərinin Abdulla bəyə içkidən imtina etməsi 

münasibətilə göndərdiyi təşəkkürlə dolu tərcibənd, Asinin bu minnətdarlıq ifadə edən 

poetik nümunəyə cığatay və türk ləhcəsində yazdığı cavab, qələm dostu Seyid Əzim 

Şirvaninin Asiyə ünvanladığı zəmanədən şikayət məzmunlu  bir poetik məktub, 

Qarabağın nəzm ustalarının Abdulla bəyin ölüm xəbərini Şamaxı şairlərinə xəbər 

verdiyi hüznlü namə və Asi ilə Xudadad bəyin vəfatı münasibətilə Şirvan şairlərinin 

yazdıqları mənzumə. Bu mənzum məktubların hər biri müəllifinin klassik şeir 

ənənələrinə yaxından bələd olmasından, yüksək sənətkarlığından xəbər verir. 

Ərəb dilindən tərcümədə “şeirləşmə”, “şeir yarışı” mənasını ifadə edən müşairəyə 

də Abdulla bəy Asi yaradıcılığında rast gəlmək mümkündür. Dostyana mübahisəni 

xatırladan bu şeirin ərsəyə gəlməsində Asi, Nəva və Molla İsmayıl iştirak etmişlər. Şair 

Nəvanın: 

Saqiya, məclis ara çay gətir, 

Mütriba, cəngü neyü nay gətir. [67, s.118]   

– beytinə cavab olaraq Abdulla bəy aşağıdakı fikri qarşı qoymuşdur: 

Mən ki, şair deyiləm dünyadə, 

Mənə bir toxmaq ilə yay gətir. [67, s.118] 

Müşairələr daha çox ədəbi məclislərə xas deyişmə tərzi olduğu üçün Asi 

yaradıcılığında rast gəldiyimiz yeganə müşairə olan bu şeir nümunəsi belə qənaətə 

gəlməyə imkan verir ki,  şairin başqa şeirləşmələri də olmuşdur, lakin onlar müəyyən 

səbəblərdən itib batmış, günümüzə gəlib çıxmamışdır. 

Asi  yaradıcılığının  bir  qismini  də  fərdlər  təşkil  edir. Şairin  əlimizə  150-yə  

yaxın  farsca, 5 azərbaycanca  fərdi  gəlib  çatmışdır. Məlumdur  ki, fərdlər  son  dərəcə  

yığcam  olduğu  və  özündə  dərin  məna  yükü  daşıması  xüsusiyyəti  ilə  digər  şeir  

növlərindən  seçilir [39, s.183-184]. Fərdlərin mövzu  dairəsi  də  olduqca  geniş  və  

rəngarəngdir: ictimai-siyasi, dini-əxlaqi, tərbiyəvi  və s.  
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Abdulla  bəy  Asi  yazdığı  fərdlərdə  sadaladığımız  bütün  xüsusiyyətləri  əks  

etdirməyə  çalışmışdır. 

Qasım  bəy  Zakir  haqqında  toplanmış  məqalələr  məcmuəsində  Ayaz  Vəfalı  

qeyd  edir : “Bizə  məlumdur  ki, Füzuli  şeirində  müəyyən  ideom, atalar  sözü  və  

məsəl, əsasən,  misra, yaxud  beyt  daxilində hər  hansı  bir  sözlə  əlaqədar  şəkildə  

işlədilir. Bu  xüsusiyyətin Füzuli yaradıcılığında  bir  qayda  halını  aldığı  barədə  də  

danışmışıq” [137, s.177]. 

Yaradıcılığında  şifahi  xalq  ədəbiyyatından  qidalanan, bədii  dilin  forma  və  

ifadə  vasitələrini  böyük  ustalıqla  öz  əsərlərinə  gətirən  sənətkarlardan  biri  də  

Abdulla  bəy  Asi  olmuşdur. O, əsərlərində  atalar  sözü, zərb-məsəllərdən  hazır  

şəkildə  istifadə  etməklə  kifayətlənməmiş, onları  öz  əlavələri  ilə  genişləndirməyə, 

mənasını  saxlamaqla  yeni  don  geyindirməyə  çalışmışdır: 

 تيغ زبان رسد به دلی جراهتی که ز 

 [v.110 ,12] به هيچ ملهم راحت نيکو نخواهد شد.

 

(Dil  qılıncından  ürəyə  vurulan  yaranı, 

Heç  bir  məlhəm  rahatlayıb  sağalda  bilməz) [67, s.197] 

Şifahi  xalq  ədəbiyyatında  “Dil  yarası – il  yarası” , “Qılınc  yarası  sağalar, dil  

yarası  sağalmaz” , “Adamı  söz, kababı  köz  yandırar”, “ Adam  ağzından  söz, qazan  

altından  köz”  kimi  atalar  sözləri və zərb-məsəllər  Asi  yaradıcılığında  özünəməxsus  

şəkildə  nəzmə  çəkilmişdir. Fərdlərini  yazarkən  şair  istifadə  etdiyi  atalar  sözü  və  

məsəllər,  aforizm  və  hikmətli  sözlər  sayəsində  şeirinin  daha  oxunaqlı  olmasına, 

xalq  arasında  daha  geniş  yayılmasına  nail  olmuşdur. Yazıçı və ya şair üçün atalar 

sözü və ya məsəllərin ədəbiyyata gətirilməsinin zəruriliyindən bəhs edən Maksim 

Qorki yazır: “Ümumiyyətlə, atalar sözü və məsəllər zəhmətkeş xalqın bütün həyatı, 

ictimai-tarixi təcrübəsini nümunəvi bir surətdə ifadə edir və yazıçı üçün bu material 

ilə tanış olmaq təmamilə zəruridir; bu ona barmaqları yumruq halında düyümləmək 

kimi, sözləri sıxlaşdırmağı, başqaları tərəfindən möhkəm sıxlaşdırılmış sözləri açmağı, 

bu sözlərdə gizlənmiş cansız və zamanın tələblərinə zidd mənaları açıb meydana 

çıxarmağı öyrədər” [87, s.109]. 
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 Asi fərd yazarkən bəzi  məqamlarda  bu  hikmətamiz  deyimləri  özünəməxsus  

şəkildə  ifadə  etməyə cəhd etmişdir.  Hətta  hamıya  məlum  olan  atalar  sözlərindən  

istifadə  edən  şair  onları  olduğu  kimi  təkrarlamağa  çalışmamış, əksinə  onlara  yeni  

çalar  verməyə, mümkün  qədər  fərqli  ifadə  etməklə  təkrarçılıqdan  qaçmağa  

çalışmışdır: 

Ürəyi  yüz  parça  olmuş  aşiqi  danlamaq  ona  bənzəyir  ki, 

Qılınc  yarası  olana,  həm  də  iynə  batırasan.  [67, s.198] 

Öz  məzmunu  ilə  şifahi  xalq  ədəbiyyatında  rast  gəlinən  “Yıxılana  balta  

çalan  çox olar”, “Ağac yıxılanda baltalı da gələr, baltasız da” kimi atalar sözlərini  

xatırladan bu fərdlər olduqca maraqlı və təkrarsızdır. Şair fars dilində yazdığı  fərdlərin 

birində qeyd  edir: 

Hər kimə ki, düz dedim, o saat  mənə düşmən kəsildi, 

Həqiqəti deyə bilməsən, susmaq hamısından yaxşıdır. [67, s.199] 

Şair mövcud cəmiyyətdə doğru sözün bir çox hallarda qəbuledilməz, həddən  

artıq  acı, ağır olduğunu şeirlərində çox  gözəl ifadə etmiş , eyni zamanda “Doğru söz 

acı olar”, “ Haqq daşı ağır olar”, “Haqq söz acı olar” kimi  məşhur  atalar  sözlərini  

yazılı  ədəbiyyata  gətirmişdir. Asinin tək beytlərinin əksəriyyəti məlum atalar sözü  və 

zərb-məsəlləri xatırlatsa da, onlardan bəziləri şair təxəyyülünün məhsuludur: 

 عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است

 [v. 8a ,12] ور به تلخی گذرد نيم نفس بسيار است.

                        

(Əgər  ömr  xoş  keçərsə,  həyatda  əyrilər  az  olar, 

Əgər  acılıqla  keçərsə,  nəfi  çox  olar.) [67, s.202]  

Bunlar  həyatda  hamının  rastlaşdığı  danılmaz  faktlardır.  Asinin  şair  kimi  

böyüklüyünün  göstəricisidir  ki, hamının  görüb  söyləyə  bilmədiklərini  o  uzun  illər  

bundan  əvvəl  bir  şair  qələmiylə  yazıya  almış, günümüzə  qədər  yaşatmağa  nail  

olmuşdur. 

 Asinin  azərbaycanca  yazdığı  fərdləri müəyyən bir  hadisə  ilə  əlaqədar 

yazılmış, yaxud konkret bir şəxsin tənqidinə həsr olunmuşdur. Fərdlərin  yaranması  ilə  

bağlı  Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Firudin bəy Köçərli, Kamran Məmmədov, Bəylər 
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Məmmədov  bəzi  açıqlamalar  versə  də, daha geniş  məlumata  Raqub Kərimovun  

Asinin  həyatı  və  yaradıcılığı  ilə  bağlı  yazdığı  kitabda  rast  gəlmək  mümkündür. 

Fərdlərdən  ikisi  Şuşada  nüfuzlu  şəxslərdən  sayılan Şahzadə Bəhmən  

Mirzənin  tənqidinə  həsr  olunmuşdur. O, Bəhmən  Mirzə  ki, qızının  bir  tələbə  ilə  

sevgi  macərasından  xəbər  tutaraq  oğlanı  evinin  zirzəmisində  həbs  etdirir,  Abdulla  

bəyin  yazdığı  “Gəlmişik  meydana  biz  əllərdə  tiği-intiqam, istərik  şahzadədən  

bakirə  düxtər  qanlısın”  başlıqlı şeirin  el-camaat  arasında  yayılacağından  

ehtiyatlanaraq  tələbəni  azad  etdirir. 

Digər  bir  fərd  isə  Asinin  yenə  Şahzadə Bəhmən  Mirzəyə  yazdığı  fərddir  

ki, burada da şair Xan  qızını həcv etdiyi üçün onu mükafatlandıracağını vəd edən  

Bəhmən Mirzəyə şeirlə kəskin cavab verir: 

Sevinirsənmi, köpək, Xan qızını həcv elədim, 

Səni də həcv edərəm  ...........  kim  kəsənəst?! [67, s.117] 

Adı çəkilən Bəhmən Mirzənin Natəvana duyduğu acıq hissinin açıqlamasını 

Cəmil Tağıyev “Xan qızı...” adlı kitabında geniş şəkildə təsvir etmişdir: “Dul qalmış 

Xurşidbanunu almaq üçün Bəhmən Mirzə dəridən-qabıqdan çıxır, hər dəfə də Xan 

qızının “yox” cavabını alır” [132, s.21]. Bu açıqlama Bəhmən Mirzənin Asinin yazdığı 

həcvə göstərdiyi açıq rəğbətin səbəbini bir daha izah edir.  

Abdulla bəyin yazdığı fərdlərdən biri də Şuşada yaşayan hacılardan birinin  

tənqidinə həsr olunmuşdur. Yetim uşaqlara kömək niyyəti ilə yığılan ianəni vermək  

istəməyən bu “dindar” Asinin “Tövbə, vallahi, əgər Kəbə üzün görmüş ola, Bu hara, 

Kəbə  hara, öylə  məkan, böylə  tula?!” misralarından sonra  tələsik lazımi miqdarda  

pulu verərək şairdən şeirin ardını yazmamağı xahiş etmişdir. 

Şairin  düşmənlərinə  ünvanlanmış  fərdlərindən  başqa  yaxın  dostlarına   yarı  

ciddi, yarı  zarafatla  yazdığı  təkbeytləri  də  vardır  ki, bunlar  da  əlaqəli  olduğu  

hadisələri  özündə  iki-üç  kəlmə  ilə  ifadə  edir. Şamaxıda  yeni  tipli  məktəbin  

açıldığını  və  Seyid  Əzimin  bu  məktəbə   müəllim  kimi  dəvət  olunduğunu  eşidən  

Asi  yaxın münasibətdə  olduğu  dostuna  yumorla  bu  fərdi  yazmışdır: 

 شنيدم که بر پيری کشيش دير شدی

 [v. 40b ,12] خوش به حال شما عاقبت به خير شدی.
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(Eşitdim  ki, qocalıqda  kilsə  keşişi  olmusan, 

Xoş  sizin  halınıza  ki,  aqibətiniz  xeyir  oldu.) [67, s.117] 

Bu beyti, təbii ki, sözün birbaşa mənasında qəbul etmək doğru olmaz. Belə ki,  

Abdulla bəy özü savadlı olmaqla yanaşı, elmə, təhsilə yüksək qiymət verən  şəxs 

olmuşdur və bu misralar onun öz dostuna zarafatla ünvanladığı diqqətin  göstəricisidir. 

Nəzirəçilik Yaxın və Orta Şərq xalqları ədəbiyyatında, o cümlədən klassik  

Azərbaycan poeziyasında  dəbdə olan bir ənənə kimi XIX əsrin ikinci yarısında, 

xüsusilə ədəbi məclislərin qızğın fəaliyyəti dövründə daha geniş vüsət almışdır. Nəzirə 

ədəbiyyatına münasibət tədqiqatçılar  arasında çox zaman birmənalı  qarşılanmamış, 

bunu ədəbiyyatşünaslıqda mənfi  hal  kimi  qiymətləndirənlərlə yanaşı,  tamamilə  

əksinə,  ədəbiyyatın  inkişafına  təkan  verən  faktor  hesab  edənlər  də  az  olmamışdır. 

Fikrimizcə,  nəzirə  yazmaq  sırf  orijinal  sənət  hadisəsi  olmasa  da,  onu  təqlidçilik  

adlandırmaq  da  doğru  olmaz. Hər  hansı  əsərə  yazılan  nəzirə  mövzu  və  ya  süjet  

baxımından  orijinala  oxşasa  da, üslubu  və  dəst-xətti  etibarilə  ondan   kəskin  

fərqlənə  bilər. Nəzirəni  təqlidçiliklə  qarışdırmaq doğru  deyil. Belə ki, “Nəzirə  

qarşılıqlı  ədəbi  təsir  forması  kimi  başa  düşülməlidir. Nəzirəçilik  eyni  əsrdə  

yaşayan  və  ya  sənətkarın  özündən  əvvəl  yaşamış  böyük  sənətkarlara, bir  sözlə, 

klassiklərə  olan  ehtiram  və  hörmətindən  doğur. Əgər  belə  olmasaydı, ənənə  

yaşarılığından söhbət gedə bilməzdi” [108, s.32].  Bəzi  tədqiqatçılar  nəzirə  

ədəbiyyatını  klassik  poeziyanın  ənənələrini  yaşadan  vasitə, bəziləri  isə  şairlərin  

şairlik  istedadını  müəyyən  edəcək  müsabiqə, yarışma  kimi  dəyərləndirmişlər. 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının korifeylərindən hesab etdiyimiz Feyzulla 

Qasımzadə bu haqda yazır: “ Bu  dövrdə  Bakıda, Şamaxıda, Şuşada, Ordubadda  və  

başqa  şəhərlərdə  təşkil  olunan  şeir  məclislərinin  əsas  məşğuliyyəti  nəzirəçilkdən  

ibarət  idi. Bu  məclislərdə  qəzəl ustadlarına  yaxşı  nəzirə  yazmaq  uğrunda  şairlər  

arasında  müsabiqə  gedirdi” [82, s.185]. 

Bütün sadalananları nəzərə alsaq belə nəticəyə gələ  bilərik  ki,  nəzirə  yazmaq  

elə bir prosesdir ki, bu  prosesdə şairin forma, ölçü, vəzn, misradaxili  bölgünü  
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saxlamaqla, öz ruhuna yaxın, yeni ideyalı, məzmunlu  əsər  yaratması  məqbul  sayıla  

bilər.  

XIX  əsrdə  məclis  şairlərinin  yaradıcılığında  nəzirəçiliyin  bir  ənənə  kimi  

inkişafı  daha çox  müşahidə  olunur. Bu  proses  bir  növ  dövrün  tələbinə  çevrilmiş, 

məclis  şairləri arasında  yarışma  xarakteri  almışdı. Bu  tipli  müsabiqələrə  bir  neçə  

şair eyni zamanda qoşulur, öz istedadını nümayiş  etdirməyə  çalışırdı. Müsabiqə 

nəticəsində meydana  çıxan  əsərləri  epiqonçu  ədəbi  nümunə  kimi  dəyərləndirmək 

fikrimizcə yanlış fikirdir. Çünki bu əsərlərin içərisində elə nümunələr mövcud  

olmuşdur  ki, onlar  hətta  orijinaldan  üstün  sayılmış, nəzirə  olduğu  unudulmuşdur.  

Təriqi-fəqr  tutsam, təb  tabe, nəfs  ram  olmaz, 

Qina  qılsam  tələb, əsbabi-cəmiyyət  təmam  olmaz. [51, s.142] 

Bu  misralar  dahi  Məhəmməd  Füzuliyə  aiddir. Bu  qəzələ  nəzirə  olaraq  şairin  

layiqli  davamçısı  Abdulla  bəy  aşağıdakı  qəzəlini  nəzirə  yazmış  və  qeyd  olunan  

nümunə  Şirvan  şairləri  tərəfindən  yüksək  qiymətləndirilmişdir: 

Fəna  mülkünə  aşiq  girməyincə  nəfsi  ram  olmaz, 

Məqami- “liməəllah”  sirri  anınçun  təmam  olmaz. 

 

Könül, piri-müğanın  feyzü  lütfi  gər  ola  şamil, 

Meyi-vəhdət  əyağın  al  ələ, bu  mey  həram  olmaz. [41, v.13] 

Asinin təsəvvüfi  görüşlərini əks  etdirən bu misraları tədqiqatçı  Firudin bəy 

Köçərli də yüksək qiymətləndirmiş, qəzəlin mənasına olan vurğunluğunu gizlədə  

bilməyərək açıq-aşkar mübaliğə ilə şeirin Füzuli qəzəlindən bir qədər artıq olduğunu  

iddia  etmişdir: “Abdulla  bəyin  bu  kəlami-xoşməalı  həm  mənən  və  həm fəsahətcə  

cəmii  müasirinin  əsərlərindən  mümtaz  olub, bəlkə  Füzuli  əleyhirrəhmənin  

qəzəlindən  dəxi  bir  az  artıq  ola”  [74, c.2, s.114]. 

Burada Asi Füzuli qəzəlində  qafiyə  və  rədifi  olduğu  kimi  saxlamaqla  yeni  

mənalı, yeni  məzmunlu əsər yaratmağa  çalışmış, nəzirə  yazmaq  üçün  qəbul  olunmuş  

ümumi  qaydaları  pozmamaqla  yeni  fikir  söyləməyə, bənzərsiz  bir  şeir  nümunəsi  

yaratmağa  müvəffəq  olmuşdur. Bu  baxımdan  şairin  qəzəlini  epiqonçu  ədəbiyyatın  

nümunəsi  kimi  qiymətləndirmək  olmaz. Bunu    XIX əsr ədəbiyyatına tədqiqatları ilə 



86 
 

işıq salmış Nəsrəddin  Qarayevin aşağıdakı fikrinə  istinadən  də  təsdiqləmək  

mümkündür: “Ədəbiyyatşünaslıqda  çox  vaxt  eyni  rədif  və  qafiyəli  qəzəllərin  

hamısına  nəzirə kimi baxırlar. Lakin  XIX  əsrdə  yazılmış  bir  neçə  eyni  rədifli 

qəzəllərin  yaranma  tarixi  ilə  tanış  olduqdan  sonra  biz  belə  qənaətə  gəlirik ki, bu  

cür  qəzəlləri  ucdantutma  nəzirə hesab  etmək  düzgün  deyildir” [76, s.135]. 

Nəzirəçiliyə yaradıcılığında geniş yer vermiş məclis  şairləri  təkcə  klassiklərin  

yazdığı  əsərlərə  deyil, öz  aralarında bir-birinin qəzəllərinə  də  nəzirə  yazırdılar. 

AMEA Əlyazmalar  İnstitutunun  arxivində  saxlanılan,  İsgəndər  bəyə  aid  olan  

cüngdə  tərtibçinin  “ Qara  gözlər”  rədifli  qəzəlinə  bir  neçə  şairin  yazdığı  nəzirə  

qeyd  olunmuşdur. Bu  şairlər  arasında  Abdulla  bəyin  də  adı  vardır  ki, o  da  bu  

qəzələ  beş  beyt  həsr  etmişdir: 

Edər  sehr  ilə  daim  bu  xəta  kanı  qara  gözlər, 

Könül  şəhrini  yəğma  türki-türkanı  qara  gözlər. 

 

Genə  sultani-hindutək  sipəhi-xəttə  hökm  etmiş 

Ki, dutsun  dövri-ləlində  Bədəxşanı  qara  gözlər. [41, v.12] 

Lakin verilən nümunələr  içərisində elələri  də  vardır  ki, bu  qəzəllərdə  hər  

beyt  ayrı-ayrılıqdamüxtəlif  şairə məxsus olur, yəni bir qəzəlin meydana  gəlməsində  

eyni zamanda  bir  neçə şair  iştirak  edir. Qeyd  etmək  lazımdır  ki, bu  şeirlər, adətən, 

bədahətən meydana gəlmiş, məclis  üzvlərinin  məşğələsi  zamanı yazılmışdır. Bu isə 

şairlərin  nə dərəcədə istedadlı və bacarıqlı olduğunun  göstəricisidir. “Ədəbi  

məclislərdə yaradıcı  təxəyyülün, şair  idrakının  məhsulu  olan  misra  və  beytlərdən  

kamil  mənzumələr  düzəlmiş  və  müəlliflik  hüququ  sonuncu  beyti  deyən  şairə  şamil  

edilmişdir” [99, s.75]. Oxucuda  bu  cür  şeirlərin  necə  meydana  gəldiyi  haqda  aydın  

təsəvvür  yaratmağa  çalışan  Bəylər  Məmmədov “Məclisi-üns”ün  məşğələlərinin  

birindən  kiçik  epizodu  xatirələr  əsasında  canlandırmağa  çalışmış, bunu  

“Xurşidbanu  Natəvan”  adlı kitabında ətraflı  təsvir  etməyə  nail  olmuşdur . Mətlə  

beyti  Xurşidbanu  Natəvan  və  Fatma  xanım  Kəminəyə  məxsus  olan: 

Kaş  əzəldən  gəlməyəydim, ey  fələk,  dünyaya  mən! 

Gəldiyim  gündən  əsirəm  bir  quru  sevdaya  mən! [99, s.74]   
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– qəzəlinin  digər  misraları Mirzə Rəhim Fənaya, Ağa  Həsənə, Məxfiyə, Təbibə  

aiddir. Məşğələ  zamanı  bədahətən  meydana  gələn  bu  qəzələ  adı  çəkilən  şairlər  

ayrı-ayrılıqda  da  nəzirə  yazmış, qəzəllər  məclisin gedişatında  oxunularaq  təqdir  

olunmuş, yaxud  nöqsanlı  cəhətləri  müəyyən  edilmişdir. 

Ədəbi  məclislərdə təkcə doğma dilimizdə  deyil, eyni zamanda fars dilində  də  

qəzəllər  yazılır, məclis nümayəndələri bir-birini bu dildə  yazdıqları nümunələrlə  də  

imtahan  edirdilər. Farsca  mükəmməl  qəzəl  yaradan məclis  şairləri içərisində  

Abdulla bəy  xüsusi  seçilirdi. Onun fars dilində  yazdığı qəzəllərdən başqa, bu  dildə  

digər şairlərin  qəzəllərinə  yazdığı  nəzirələr də günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. 

İsgəndər bəy Rüstəmbəyovun dili ilə desək  “qədim  şair” [67, s.40] Rəfiqin:   

Məra  dər  cesm  ta  can  afəridənd, 

Be  canəm  mehr-e  canan  afəridənd  

(Necə ki, canımda can yaradıblar, 

Eləcə də, canımda canan sevgisi yaradıblar) [67, s.40] 

– mətləli  qəzəlinə  Abdulla  bəy  11  beyt  nəzirə  yazmışdır  ki, bu  şeiri  yüksək  

sənətkarlığına, forma  və  məzmunun  kamilliyinə  görə  müstəqil  sənət  əsəri  kimi  

qiymətləndirmək  daha  məqsədəuyğun  olar. Çünki  Abdulla  bəy  məclis  

iştirakçılarının əksəriyyətindən fərqli olaraq nəzirəçilik çərçivəsindən  çıxaraq  yüksək  

sənətkarlığa  cavab  verən  təkrarsız  şeir  nümunəsi  yaratmağa  müvəffəq  olmuşdur. 

Şairin öz qəzəllərinə də  nəzirələr  yazılmışdır. Onun  fars  dilində  yazdığı: 

Ey  fəda-ye,  xoram  rəftarət, 

Rəbb-e  tuba  şavəd  negəhdarət  

(Ey nazlı yerişinə qurban olduğum, 

Tuba rəbbi səni qorusun) [67, s.40] 

– mətləli  qəzəlinə  Növrəsin, Əbdüssəmədin, Aşiqin, Məmo  bəyin, Mirzə  Sadiqin  

eyni  rədif  və  qafiyədə  yazdığı  nəzirələri  nümunə  göstərmək  olar. 

Bu  hissənin  sonu  olaraq  qeyd  etmək  istərdik  ki, Abdulla  bəy  Asi  yüksək  

şairlik  istedadına  malik  incə  zövqlü  bir  şəxs  olmuşdur. Haqqında  danışdığımız  

əsərlər  şübhəsiz  ki, onun  zəngin  ədəbi  irsini bütövlüklə əhatə etmir, sadəcə,  bugünkü  
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gün  əlimizdə  olan  materialdan  yararlanaraq əsərlərinin forma və məzmun 

xüsusiyyətləri  haqqında mümkün çərçivədə məlumat  verməyə  çalışdıq.   

 

 

3.2.  Abdulla bəy Asi poeziyasında bədii ifadə vasitələri 

 

 

“İctimai təfəkkürün başqa sahələrində olduğu kimi bədii yaradıcılıqda da 

yazıçının təxəyyülündə gəzdirdiyi mövzu, məzmun, ideya və forma komponentləri 

ancaq dil vasitəsilə reallaşır, həyata ayaq basır, canlı sənətə, abidəyə çevrilir. Hər bir 

sənətin həyati idrak və inikas üçün xüsusi materialı, ifadə vasitəsi olduğu kimi, bədii 

sənətin də materialı, təsvir vasitəsi dildən, onun təzahür forması olan zəngin, 

çoxçalarlı sözlərdən ibarətdir” [43, s.206]. 

Abdulla bəy Asi yaradıcılığında Azərbaycan ədəbi dilinin kamilliyini, 

əlvanlığını, məna çalarlarının zənginliyini əks etdirmək niyyəti ilə bədii təsvir və ifadə 

vasitələrinin müxtəlif növlərindən uğurla istifadə etmiş, oxucusunun zövqünü oxşaya 

biləcək, yüksək səviyyəli bədii nümunələr yaratmağa müvəffəq olmuşdur. XIX əsrdə 

bədii yaradıcılıqla məşğul olan şair üçün yalnız ümumxalq dilinə yaxşı bələd olmaq 

kifayət etmir, eyni zamanda klassik Şərq poetikasının qayda və qanunlarından da 

xəbərdar olmaq tələb olunurdu. Şərq poetikasına yaxından bələd olan Abdulla bəy öz 

yaradıcılığında Azərbaycan dilinin zəngin lüğəti ilə bərabər, klassik ədəbiyyatda 

istifadə olunan poetik fiqurlardan da yerli-yerində istifadə etməyə çalışmış, müəyyən 

dərəcədə öz istəyinə nail olmuşdur. Yüksək səviyyəli poetik nümunə yaratmağı 

qarşısına məqsəd qoyan şair üçün fikrin obrazlı şəkildə ifadə olunması vacib şərtdir, 

əks halda ideya və məzmun cəhətdən aktual olan bir əsər belə bədii sənət nümunəsi 

kimi qiymətləndirilə bilməz. “Dildən səmərəli istifadə və onu obrazlı ifadəyə çevirmək 

bacarığı təkcə yaradıcının istedadı, istəyi, arzusu ilə deyil, həm də onun dünyagörüşü, 

ictimai-estetik məramı, xalq dilinə olan dərin məhəbbəti, milli qeyrəti, zövqü və 

bütünlüklə sənətkarlıq qüdrətilə bağlı bir məsələdir” [43, s.206]. 
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Abdulla bəy Asi fikrin obrazlı ifadə olunması üçün qəzəllərində bədii üslubun 

mühüm göstəricilərindən biri olan alliterasiyaya yeri gəldikcə müraciət etmişdir. 

“Alliterasiya – bədii təsiri qüvvətləndirmək məqsədilə işlənən ifadə vasitəsi təbiətdəki 

səslərin təqlidi yolu ilə təsvir olunan əşya və ya hadisənin avazını yaratmaq üçün 

ayrılıqda bir sözdə, yaxud şeirin misralarında, nəsrin cümlələrində eyni səslərin təkrar 

edilməsi” [39, s.9]. Ritmik vasitə kimi aşağıdakı misralara alliterasiya poetik bir 

gözəllik gətirmişdir: 

Asiya, gər göz köz olsa gözlərindən, kor ola, 

Çünki mayildir ona şeyda könül, xunbar göz. [67, s.70] 

 

Qara gözlü, qara oldu günüm zülfün kimi qarə, 

Pərişan halım ondandır, bulunmaz dərdimə çarə. [67, s.84] 

Abdulla bəy Asinin yaradıcılığında klassik Şərq poeziyasında tez-tez müşahidə 

olunan onimlərə də rast gəlmək olar. Bu hal dövrün digər ədəbi məclis 

nümayəndələrinin də yaradıcılığında xüsusi səciyyə daşıyır. Füzuli ədəbi məktəbinin 

ardıcılı olan şairlərimizin yaradıcılığında müşahidə olunan onimlər sırasında: Leyli və 

Məcnunun, Xosrov və Şirinin, Rüstəm Zalın, Bəhmənin, Söhrabın və digərlərinin adını 

qeyd etmək olar. Qəzəl janrının XIX əsr ədəbi məclislərinin fəaliyyəti dövründə geniş 

vüsət alması, məclislərdə, adətən, klassiklərin əsərlərinin oxunması və onlara nəzirələr 

yazılmasını nəzərə alsaq, əsl aşiq, qəhrəman döyüşçü kimi Füzuli və Firdovsi 

əsərlərinin qəhrəmanlarının qəzələ  daxil edilməsini təbii hal kimi qəbul edə bilərik. 

Aşağıdakı beytdə Abdulla bəyin ardıcıl olaraq işlətdiyi bir neçə onimə nəzər salaq: 

Olur Məcnun mənim tək cümlə aqillər, tülu etsə, 

Yüzinin vəşşəmsi leyli-zülfdən, ey mah, Leylatək. [67, s.78] 

Və yaxud: 

Şəbdiz kişnəməsi və Xosrovun sədası Şirinin qulağına xoş gələr 

Amma Fərhadın tişəsinin səsi ondan da xoşdur. [67, s.205] 

Asi lirikasında ləffü nəşr səciyyəsi daşıyan onimlərə də rast gəlmək mümkündür. 

“Ləff və nəşr” bir poetik kateqoriya kimi birinci misrada sadalanan sözlərin şeirin 
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növbəti misrasında izahı ilə oxuculara çatdırılmasıdır ki, bu da “nizamlı” (mürəttəb) 

və “qarışıq” (müşəvvəş) olmaq üzrə iki yerə bölünür” [90, s.254-255]. Məsələn: 

Rəxşi-piləfkəni-şax üstə çıxıb Rüstəmi-gül, 

Rüx tutub Bəhməni mat etməyə sürdü fərzin. 

Qönçə Söhrabını əhya edib əbri-neysan, 

Nuşdaru eyləyib kamına şəbnəm yəqin. 

Laləni xuni-Səyavuşə məgər bənzətmiş, 

Ki, Firəngizsifət bülbül olubdur qəmgin?! [67, s.94] 

Asi yaradıcılığında təlmihə də geniş yer verilmişdir. Təlmih haqqında  Mahirə 

Quliyevanın “Şərq poetikasının əsas kateqoriyaları” adlı kitabında geniş məlumat əldə 

etmək mümkündür. Tədqiqatçı söz sənətindən faydalanmanın şəkillərinə daxil etdiyi 

təlmih haqqında bu əsərində əhatəli məlumat vermişdir: “Təlmih – görmək, işarə 

etmək, nəzər salmaq və aşkar etmək deməkdir. Bədiyyat baxımından qissə misal 

gətirmək, işarə mənasını bildirir. Təlmihin geniş əhatə dairəsi vardır. Buraya əqidə və 

düşüncələr, əsatirlər, tarixi əsatiri və dini şəxsiyyətlər haqqında əhvalatlar və qissələr 

daxildir. Bunlarla yanaşı ayələr, hədis və xəbərlər də təlmih sənəti vasitəsilə bəyan 

edilə bilər” [90, s.314-315]. Abdulla bəy Asi yaradıcılığında təlmih sənəti daha çox 

Qurandan faydalanma şəklində təzahür etmişdir: 

Nəçidir Yusifi-Misri sənə həmta olsun, 

Bir qulamındı, çəkiblər onu bazarə, Qara. [67, s.75] 

Burada şair qardaşları tərəfindən xəyanətə uğramış Yusif peyğəmbərin bazarda 

qul kimi satılmasına işarə etmişdir. Və yaxud aşağıdakı beytdə Asi Yusif və Yaqub 

peyğəmbərlə bağlı əhvalata rəmzi şəkildə münasibət bildirmişdir: 

Məqsəd Yusif və Yaqubun köynək məsələsidir 

Asi əgər səba yelindən  qara saçlarının qoxusunu alsa. [67, s.167] 

“Təlmih böyük əhvalatı yığcam şəkildə bir rəmzə, bədii deyimə çevirir. Ona görə 

onun məzmun mehvəri əsas yer tutur, bütün tərkib hissələri də həmin mehvərə tabedir” 

[90, s.315]. 

Bədii yaradıcılıqda yazıçı təxəyyülünün məhsulu-mövzu, məzmun, ideya 

ünsürləri məhz dil vasitəsilə həyata keçir. Hər bir sənətkarın özünəməxsus üslubu 
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olmalı, istedadlı şair yazdığı şeirlərdə dilin mümkün olan bütün imkanlarından yerli-

yerində istifadə etmək bacarığına yiyələnməlidir. Bu isə öz növbəsində dildən geniş və 

yüksək şəkildə istifadə etməklə məhdudlaşmamalı, eyni zamanda ehtiyac olduqda onu 

yeni söz və ifadələr hesabına zənginləşdirməyə, bədiilik və obrazlılıq yaratmağa 

xidmət etməlidir. Əminliklə söyləyə bilərik ki, yuxarıda qeyd edilən yüksək sənətkarlıq 

xüsusiyyətləri Abdulla bəy Asinin poeziyasında cəmlənmiş, onun timsalında XIX əsr 

Azərbaycan şeirinin inkişafına təkan olmuşdur. Mahirə Quliyeva "Şərq poetikasının 

əsas kateqoriyaları" kitabında "sözün adi məzmundan bədii mənaya keçməsinə - yəni 

ilkin poetik təxəyyülün formalaşmasında" [90, s.202]  beş mühüm kateqoriyanın rolunu 

xüsusi vurğulamış və bu beş kateqoriyanı söz sənətinin məna gözəlliklərini təmin edən 

əsas vasitə kimi qiymətləndirmişdir. "Bəyan" bölməsinə daxil olan bu beş kateqoriyaya 

təşbih, istiarə, təşxis, məcaz və kinayə daxil edilmişdir. 

Abdulla bəy Asi öz yaradıcılığında müxtəlif  bədii təsvir vasitələrindən bol-bol 

istifadə etmiş, müxtəlif poetik kateqoriyalarla şeirlərinə özünəməxsus incəlik 

qatmışdır. Klassik Azərbaycan poeziyasında təşbihin mənaca 12 növünü qeyd edən 

Mahirə Quliyeva yazır: "Təşbih ünsürlərinin uğurlu və düzgün seçimi bədii obrazların 

estetik dəyərini artırır və əksinə, uğursuz bənzətmələr sözün dəyərini aşağı salır". [90, 

s.213] Asi yaradıcılığında da Klassik poeziyada işlənən təşbihin  müfəssəl təşbih, şərti 

təşbih, yığcam təşbih, təşabih kimi müxtəlif növlərini müşahidə etmək mümkündür. 

Aşağıdakı beytdə şair müfəssəl təşbihdən istifadə etmişdir: 

Genə sultanı-hindutək sipəhi-xəttə hökm etmiş, 

Ki, dutsun dövri-ləlində Bədəxşanı qara gözlər. [41, v.12] 

Təşbihin mənaca digər növü olan təşabihdə şair bir beyt daxilində ardıcıl olaraq 

iki və daha çox təşbih işlədir. Sadəcə burada şairin qarşısına qoyduğu məqsəd 

işlədəcəyi təşbehlərin arasında məzmun yaxınlığı və uzlaşmanın olmasıdır. Təşbehin 

qeyd olunan növü ilə bağlı aşağıdakı nümunəyə diqqət yetirək: 

Leyk rəhm et mənə kim, yox məntək 

Binəva, könlü sınıq, xəstədilək. [67, s.98] 

Klassik Şərq poetikasının tədqiqatçısı Mahirə Quliyeva Şərq poetikasının əsas 

kateqoriyalarını araşdırarkən müqayisə sifətini təşbihin əsasını təşkil edən 
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xüsusiyyətlərin ümumiləşdirilməsi baxımından üç növə ayırır: vəchüş-şəbəh müfrəd 

(bir müqayisə sifəti), vəchüş-şəbəh mütəəddid (bir neçə müqayisə sifəti) və vəchüş-

şəbəh əl mürəkkəb (mürəkkəb müqayisə sifəti). Abdulla bəy Asi müxtəlif janrlarda 

qələmə aldığı şeir nümunələrində klassik poeziyada tez-tez istifadə olunan bu tipli 

təşbihlərdən yerli-yerində istifadə etmiş, orijinal müqayisələr aparmağa müvəffəq 

olmuşdur. Aşağıdakı beytə nəzər salsaq, bir fərdə xas xüsusiyyətlərin 

ümumiləşdirilməsi vasitəsilə (vəchüş-şəbəh müfrəd) şairin mükəmməl bir şeir 

nümunəsi yaratdığının şahidi olarıq: 

Oxşuyub ağladılar Zeynəbilə Hicran Əkbəri,  

Simtən, gülgunkəfən, sərvi-xuraman Əkbəri. [67, s.116] 

Çoxsaylı bənzətmə əlamətlərinin ümumiləşdirilməsi baxımından yaradılan 

mürəkkəb müqayisə sifəti-vəchüş-şəbəh əl mürəkkəb də Asi poeziyasında tez-tez 

rastlanan kateqoriyalardan hesab edilə bilər: 

Şəmsü qəmər üzlüm, hər ləhcəsi duzlum, 

Tutu kimi sözlüm, süzgün ala gözlüm 

Ahuyi-Xütən, sərvi çəmən, dürri Ədənsən. [67, s.104] 

Asi şeirlərində təşbihin yığcam növü olan mücmələ də tez -tez təsadüf olunur. 

Bu tipli təşbehdə müqayisə sifəti qeyd olunmur: 

Şükr qıl, qədrini bil aləmara qadiri-biçun,  

Sənə lütf eyləyib, ey sərvi-rəvan, qaməti mövzun,  

Şərhi-hümmi-düxandır səri-zülfün, dəhənin nun... [67, s.107] 

Şairin Sonaya müraciət ilə yazdığı aşağıdakı tərcibənddə isə yuxarıdakı şeir 

nümunəsinin əksinə olaraq müqayisə sifəti təşbehdə özünü biruzə verir, şair Sonaya 

xas xüsusiyyətləri müəyyən ardıcıllıqla sadalayır: 

Banəmək, xoşəmüdrək, simbilək, 

Gülrüxək, mehri-fələk, nəsli-mələk. 

Dilbərək, ləbşəkərək, xubtərək, 

Məhvəşək, Yusifi-gülpirəhənək... [67, s.98] 

Asi yaradıcılığında məcaza xas mühüm xüsusiyyət kimi sözün bədii mənasının 

onun lüğəvi mənasına bağlayan məntiqi bağlılığın olmasına xüsusi diqqətlə yanaşılmış, 
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şair bu vasitə ilə sözlərin yeni məna və məzmun çaları ifadə etməsinin qayğısına 

qalmışdır: 

Abad ola evin qəmxanə, Kərbəla, 

Çox hörmət eylədin mehmanə, Kərbəla. [67, s.110] 

Burada şair Kərbəlaya müraciətlə İmam Hüseynin faciəsinə səbəb olanları 

qonaqla düzgün rəftar etməməkdə ittiham etmiş, bu vasitə ilə fikrin bədii-estetik 

təsirini artırmağa müvəffəq olmuşdur. 

Şairin yaradıcılığında istifadə etdiyi poetik vasitələrdən biri də kinayədir. 

"İnsana, onun işinə, əməlinə, hadisə və faktlara istehzalı, rişxəndli, ifşaçı 

münasibətdən doğan, mətləbi birbaşa deyil, əksinə, dolayı yolla bildirən sözə, 

mühakiməyə və ya fikrə kinayə deyilir" [39, s.223]. Burada oxucunun diqqəti sözün 

dərin qatlarında gizlənən mənanın aşkarlanmasına yönəlir. Klassik poeziyada 

kinayənin bir neçə növündən istifadə olunmuşdur : aşkar kinayə, təlvih, təriz, ima. Asi 

yazdığı həcvlərdə kinayənin aşkar növünə daha çox üstünlük versə də, bəzi 

məqamlarda şairin digər növlərə müraciətini də müşahidə etmək mümkündür: 

Heyif kim, dövri-çərxi-dunpərvər, 

Gərdiş etdi genə bir özgə səyağ. 

Verdi Bilqeys həşmətin badə, 

Aslan ata cahandan oldu fərağ. [67, s.120] 

Yuxarıdakı misralarda şair kinayənin təlvih növündən istifadə etmiş, alçaqlara 

rəğbət bəsləyən fələyin gərdişindən şikayətlənmişdir. Kinayənin digər bir növü olan 

aşkar kinayə isə şair həcvlərinin böyük bir qismini təşkil edir: 

Bir də sən adəm olmağın, heyhat, 

Səxt müşküldü, yox ona tədbir. [67, s.121] 

Şair bu misralarla Kərim ağa adlı birini həcv etmiş, bu məqsədlə kinayənin bədii-

estetik mənası daha tez anlaşılan növünə–aşkar kinayəyə müraciət etməyi münasib 

hesab etmişdir. 

Asinin şeirlərində bəhrələnmiş olduğu bədii təsvir və ifadə vasitələrindən biri də 

epitetdir. Ümumiyyətlə, uğurlu poetik nümunələri epitetsiz təsəvvür etmək qeyri-

mümkündür. “Uğurlu epitet bədii portretin aydın, koloritli, canlı çıxmasını təmin edir” 
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[136, s.77]. Nümunə olaraq Abdulla bəyin epitetlərlə zənginləşdirdiyi bir şeirinə nəzər 

yetirək: 

Rəhm qılmaz halıma xara könül, xunxar göz, 

Sanma olmuş müztərib bica könül, ağlar göz. [67, s.69] 

 

Munca dedim ki, xali-siyahfama etmə meyil, 

Pəndim eşitmədin mənim, ey bihəya könül. [67, v.18] 

Aşağıdakı beytdə şair hicran atəşi ilə yanan aşiqin iztirablarını təsvir etmək 

məqsədilə metafordan istifadə etmiş, canı yanan aşiqin giley-güzarının dağı-daşı dilə 

gətirə biləcəyini vurğulamışdır: 

Hicran elə dağdır ki, onu dağın cigərinə qoysalar, 

Daş sinəsinə döyə-döyə gəlib fəryad edər. [67, s.197] 

Asi lirikasında təsadüf etdiyimiz poetik kateqoriyalardan biri də mübaliğədir. 

Mübaliğə “Bədii fikri dərinləşdirmək, təsəvvürü daha da canlandırmaq məqsədilə 

ədəbiyyatda bir hadisənin, işin, xarakterin, keyfiyyətin həddindən artıq böyüdülməsi və 

ya kiçildilməsinə”xidmət edir [88, s.87]. Tədqiqatçı alim Mahirə Quliyeva “Klassik 

Şərq poetikası” adlı kitabında mübaliğənin altı növünü qeyd edir–təbliğ, iğraq, qüluvv, 

ifrat, təfrit, iqtisad. Abdulla bəy aşağıda qeyd olunmuş beytində mübaliğənin qüluvv 

növünə müraciət etmişdir, bu isə  “ haqqında bəhs edilən şeyin [məfhumun] təsviri 

zamanı istifadə edilən mübaliğənin ifrat dərəcəsində olmasına” [90, s.266] işarədir: 

 با ياد زلف پرشکنت در شب فراق

               [12, v. 7a] بر مه رسانم از دل خود دود آه را.   

 

(Ayrılıq gecəsində sənin qıvrım saçlarını xatırladıqca, 

Ürəyimdən qalxan ah tüstüsü aya yüksəlir.)  

Və yaxud: 

Şəbi-hicranara ahım sütuni – Bisütun olmuş, 

Neyçin kim baş çəkər məndən vəfasız sərv-qamətlər. [41, v.9] 
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Mübaliğənin əksi olan, Şərq klassik ədəbiyyatında “təfrit” adlanan litotaya 

müraciət olunmuş beytlərdə şair özünü sevgilisinin qarşısında kiçildərək “tifil” 

adlandırır: 

Adı itmiş və rüsva olmuş dəli ürəyimi yadıma salıram, 

Əlində daş tutmuş tifil kimi viranə ətrafında dolaşır. [67, s.177] 

Şair aşağıdakı beytdə də litotanın gözəl nümunəsini yaratmağa müvəffəq 

olmuşdur: 

Asi, qanının bəhası budur ki, o nigar, 

Gözünün ucu ilə bu öldürülmüşə nəzər salsın. [67, s.162] 

Bədii yaradıcılığının emosional ruhunu, yaratmağa çalışdığı surətlərin yüksək 

hiss, həyəcanını ətraflı təsvir etmək üçün Abdulla bəy Asi, şeirlərində yeri gəldikcə 

bədii suala müraciət etmişdir. “Sözün təsir gücünü qat-qat artıran, ona emosionallıq, 

ifadəlilik, bədii kəsər verən bədii sualdan istər klassik, istərsə də müasir poeziyamızda 

gen-bol istifadə olunmuşdur. Bədii sual adi, cavab almaq məqsədi ilə işlədilən 

suallardan ciddi şəkildə fərqlənir. Çox vaxt cavabın özü də sualın daxilində, onun 

cövhərindədir” [136, s.107]. Belə demək olarsa, “Fikrin sual vasitəsilə ifadəsi də bir 

növ bədii üsuldur” [88, s.73]. Aşağıdakı müxəmməsdən bir parçada şair bədii sualdan 

uğurla istifadə etmişdir: 

Kimdir ki, sənin hüsnünə həmta ola Yusif? 

Şirinü Züleyxa yığıla, ya ola Yusif? 

Çatmaz sənə gər cümleyi-dünya ola Yusif, 

Qarşunda əgər istəsə ziba ola Yusif, 

Sal çahi-zənəxdanə, günəhkarıdı Mahmud. [41, v.32] 

Klassik poeziyada şairin daxili həyəcanlarının ifadəsi kimi işlənən bu bədii üsul 

"istifhəm" adlanır. İstifhəm, adətən, Quran üslubuna müraciət edən şair və yazıçıların 

lirikasında daha sıx müşahidə olunur, burada da məqsəd cavab almaqdan ibarət 

olmayıb, bədii ifadəni qüvvətləndirməyə xidmət edir. 

Şair aşağıdakı beytində isə bədii sualla yanaşı bədii xitab da işlətmişdir: 

Sevdayi-danə saldı səni dami-zülfinə, 

Bu zülmü canıma necə gördün rəva, könül? [41, v.18] 
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Yuxarıdakı şeir nümunələrindən göründüyü kimi şair şeirlərini sual şəklində 

qurmaqla onların təsir qüvvəsini artırmağa çalışmışdır. Bu isə Füzuli ədəbi məktəbinin 

davamçısı olan klassik şairlərin yaradıcılığına xas olan bir xüsusiyyət idi. 

Asi şeirlərində bədii sualdan əlavə, bədii mükalimə və ya sual-cavaba da tez-tez 

rast gəlmək olar. Bu üsulla yazılmış nəzm nümunələrində şair şeirin təsir gücünü 

artırmaq niyyəti ilə bədii mükalimə qurmağa çalışır və misraları sual-cavab formasında 

düzür. Bu üsul şeirdə özünü bir neçə şəkildə biruzə verə bilər: sual-cavab bütün qəzəl 

boyu bir-birini izləyər və yaxud bütün beytlərdə deyil, bir  və ya bir neçə beytdə 

müşahidə edilə bilər. Birinci üsul Məhəmməd Füzuli, Əliağa Vahid lirikası üçün daha 

spesifikdir. Asi şeirlərində isə bədii mükalimənin ikinci üsuluna daha çox müraciət 

olunmuşdur: 

Bir cavan qoca ürəkliyə açıq dedi: 

-Nə itirmisən ki, bu yolda əyilmisən? 

Cavabını verdi xoş danışıqlı qoca: 

Ki, gənclik əyyamını itirmişəm. [67, s.187] 

Tədqiqatçı alim Mahirə Quliyeva özünün "Şərq poetikasının əsas kateqoriyaları" 

adlı kitabının "Bədiyyat və məna gözəllikləri " adlı bölməsində Cahiz və İbn əl-

Mutəzin adı ilə bağlı olan "məzhəbul-kəlam" adlı poetik kateqoriyanın izahını 

vermişdir [90, s.263]. Tədqiqatçı fikirlərini Klassik Şərq poetikasına əsaslanaraq izah 

edir: "Bu bədii ifadə vasitəsinin əsas məzmunu belədir: danışan öz fikrini dəlil və 

sübutlarla məntiqi şəkildə elə ifadə edir ki, həmin fikrin inkarı mümkün olmur" [90, 

s.264]. Məzhəbul-kəlam poetik kateqoriya kimi bir növ hadisələr arasında səbəb və 

nəticə əlaqəsinin qurulmasına xidmət edir: 

Həqiqət əhli elədirlər ki, onların barını yemək olmaz 

Necə ki, başqasının bağına kölgə salan ağacın barını yemək olmur. [67, s.197] 

Yuxarıdakı misralar Abdulla bəy Asinin farsca fərdlərindən nümunədir. Şair 

burada hər misrada verilmiş müstəqil fikir arasında elə bədii-məntiqi bağlılıq qurmağa 

çalışmışdır ki, hər iki fikrin doğruluğuna şübhə etmək mümkün olmasın. 

Abdulla bəy Asinin qəzəllərində böyük məharətlə təsvir etdiyi bədii ifadə 

vasitələrindən biri də təkrirdir. “Müəllifin istedadının zəifliyinə, bədii təfəkkürünün və 
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söz ehtiyatının kasıblığına dəlalət edən, ona görə də mənfi keyfiyyət sayılan lüzumsuz 

təkrardan fərqli olaraq, təkrir bədii əsəri mənaca daha da dərinləşdirir, onun dilini və 

üslubunu daha da qüvvətləndirir” [39, s.168]. Məsələn: 

           شبی گريم شبی نالم ز حجرت داد از اين شبها

   [v.8a ,12]ازين شبها.ز شبهای غمت در مانده ام فرياد 

 

(Hicrindən gecə deyib, gecə nalə edirəm, dad bu gecələrdən, 

Qəm gecələrində batıb qalmışam, fəryad bu gecələrdə.) [67, s.200] 

Yuxarıda bədii  ifadə vasitəsi olan təkrirə nümunə olaraq gətirdiyimiz beytdə 

işlənən poetik fiqur təkririn “təkriri-touzi” növünə aiddir. Yaxud aşağıdakı beytə nəzər 

salsaq, sözlərin ritmik düzümü hesabına təkririn şeir parçasının emosional gücünə necə 

təsir etdiyinin şahidi olarıq: 

Mən hara, Kufə hara, küçə hara, Şam hara? 

Deyiləm rumi firəngü ismivü islam hara? [67, s.114] 

Şərq poetik sistemində daha çox istifadə olunan, müasir 

ədəbiyyatşünaslığımızda bədii ifadə vasitəsi kimi tanınan, söz incəlikləri və yaxud ləfzi 

sənətlərə daxil olan kateqoriyalardan bir neçəsinə Asi yaradıcılığında müraciət 

olunmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatında bu bədii təsvir vasitələrini ilk dəfə Mahirə 

Quliyeva tədqiq etmiş, araşdırmaya həsr etdiyi "Klassik Şərq poetikası" və "Şərq 

poetikasının əsas kateqoriyaları" adlı kitablarında sözün zahiri gözəlliyi ilə daxili 

mahiyyəti arasındakı əlaqədən söz açmış, söz sənətinin bədii xüsusiyyətlərini təmin 

etmək imkanlarından danışmışdır. Klassik poeziyada sözün ahəngi və ritmik qurumu 

hesabına şeirin bədii təsir gücünü təmin edən poetik kateqoriyalardan biri də 

"zülqafiyəteyn" yəni qoşa, cüt qafiyə adlanır. Bu poetik kateqoriya şairdən xüsusi 

bacarıq və məharət tələb etdiyindən nəzm nümunələri arasında qoşa qafiyə tez-tez 

müşahidə olunan hal deyil. Lakin istedadlı şair üçün maneə hesab olunmayan bu 

kateqoriya Asi yaradıcılığında ara-sıra müşahidə olunur: 

Şəmsü qəmər üzlüm, hər ləhcəsi duzlum, 

Tuti kimi sözlüm, süzgün ala gözlüm, 

Ahuyi-Xütən, sərvi-çəmən, dürri-Ədənsən, 
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Çatmaz ləbinə abi-bəqa, Çeşmeyi-Kövsər.[67, s.104-105] 

Diqqətlə nəzər saldıqda şeir parçasının daxili qafiyəsi söz düzümünün ahəngli 

olmasını təmin etməklə bərabər, onun emosianal təsir gücünə də təsirsiz ötüşmür. Bu 

isə öz növbəsində şeirin daha oynaq, axıcı, eyni zamanda daha yadda qalan olmasını 

təmin edir. 

 Abdulla bəy Asinin yaradıcılığında müraciət etdiyi digər kateqoriya klassik 

Şərq şeirində "lüzum ma la yəlzəm" və ya "inat" adlanır. Tədqiqatçı bu poetik 

kateqoriyanın geniş izahını vermək üçün Rəşidəddin Vətvatın bu kateqoriya haqqında 

fikirlərinə istinad edir: "Fikrin təsvir edilməsində elə sözlər işlənir ki,onları işlətməsək 

belə, ümumi məzmuna xələl gəlməz. Lakin şeirin bədii təsir qüdrətini artırmaq xətrinə 

bu sözlərin işlədilməsi zərurət kimi qarşıya qoyulur. Bizim nəzərimizə görə şairin öz 

şeirində əvvəlcədən seçdiyi bir və ya bir neçə sözü ardıcıl olaraq müxtəlif beytlərdə 

çeşidli məna incəlikəri ilə işlətmək qabiliyyəti, yaxud kimsə tərəfindən əvvəlcədən 

işlənmiş bir sözü şeirinə salmaqla öz qələmini imtahan etmək marağı kimi anlaşılır" 

[90, s.159]. Asi lirikasından nümunə gətirəcəyimiz aşağıdakı şeir parçasında da şair  

"könül" sözünü qəzəlin bütün beytlərində müxtəlif məna incəlikləri ilə işlətməyə cəhd 

etmiş, buna müvəffəq ola bilmişdir: 

Rəhm qılmaz halıma xara könül, xunxar göz, 

Sanma olmuş müztərib bica könül, ağlar göz. 

 

Gah-gahi nərm olur könlün çu hali-zarimə, 

Eyləyir, gər eyləsə haşa könül israr göz. 

 

Xublar zülfünə deyərdim verməyim könlüm, vəli, 

Qoymaz asudə məni rüsva könül, bimar göz. [67, s.69] 

Klassik poeziyada çox az müşahidə olunan  poetik kateqoriyalardan biri də 

"mudavvar"dır. Azərbaycan ədəbiyyatında daha çox Nəsimi yaradıcılığı üçün xas olan 

bu kateqoriyada əsas məqsəd şeir daxilində sadalanan kəlmələrin hesabına xüsusi 

ahəng və ritm yaratmağa xidmət edir: 
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Bir tərəf gərdişi-dövran birəhm, 

Bir tərəf möhnəti-hicran birəhm, 

Həm rəqibi-səgi-nadan birəhm, 

Tirədil, zülfipərişan birəhm, 

Fitneyi-nərgisi-fəttan birəhm. [67, s.99] 

Azərbaycan klassiklərinin yaradıcılığında yüksək bacarıq və məharət tələb edən 

poetik kateqoriyalardan biri də "tərsi" olmuşdur ki, lüğəvi mənası ləl-cəvahiratla 

bəzəmək olsa da, ədəbiyyatda sözlərin şair tərəfindən düzgün, yerli yerində istifadəsi, 

eyni ahəngli sözlərin biri-birini izləməsi anlamını verir. "Klassik Şərq poetikası" adlı 

kitabda "tərsi" sənətinin incəliklərindən bəhs edən Mahirə Quliyeva bu poetik 

kateqoriyanın izahını Füzuli, Xəqani yaradıcılığına istinadən verməyə çalışmışdır:     

"Yüksək sənətkarlıq məharəti tələb edən tərsi iki fəqərənin və ya iki misranın 

kəlmələrinin say etibarilə bərabərliyi, müqabil kəlmələrin vəzn və qafiyəcə eyniliyinə 

deyilir... Bəzən şairlər daha irəli gedərək tərsi sənətində işlənən həmahəng sözləri 

cinaslaşdırırlar. Tərsi sənəti klassik səcli nəsrdə də geniş işlədilmişdir" [90, s.57]. 

Abdulla bəy Asinin öz yüksək istedadını sınadığı janrlardan biri də bəhri-təvil 

janrı olmuşdur ki, şairin bu janrda yazdığı şeir nümunələrini özünəqədərki ədəbiyyatda 

müşahidə etmək qeyri-mümkündür. Əminliklə deyə bilərik ki, söz ustadının 

müxəmməs şəklində yazdığı bəhri-təvilləri öz orijinallığı, yüksək sənətkarlıq 

xüsusiyyətləri ilə seçilir, oxucuda şeirə, sənətə maraq oyadır. Asinin bəhri-təvilləri 

ifadə tərzi baxımından da olduqca maraqlıdır. Burada klassik ədəbiyyatda səc 

adlandırılan bədii ifadə vasitəsi şeirin olduqca oynaq və şux ahəng yaratmasına səbəb 

olmuşdur. “Səc- öz-özlüyündə qafiyələnmə deməkdir. Lakin qafiyə beytin axırında 

olduğu halda səc misraların və sözlərin arasında olur. Səc daha çox qafiyəli poetik 

nəsrdə işlənir” [88, s.47]. Şairin səcli nəsrdə yazdığı bu şeir parçaları tərsi sənətinə ən 

gözəl nümunə hesab edilə bilər: "Rəhm qıl, ey tazə nigarım, yüzü gülbərgi-bəharım, 

gələ gör haləti-zarım, kəsilib səbrü-qərarım, gözü sərməstü xumarım Necə göz, vəh-

vəh-vəh nərgisi-şəhla, nəçidir can edə yəğma. Nəçidir nərgisi-məstin belə fəttanımı 

var? Navəki-müjganımı var? Afəti-dövranımı var? Qəmzeyi pünhanımı var? Şiveyi-

məstanımı var? Xəncəri-bürranımı var?" [67, s.107]. 
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Klassik Azərbaycan və Şərq şeirinin xüsusiyyətlərini öz yaradıcılığında ehtiva  

edən görkəmli şairlərimiz - Nəsimi, Füzuli, Nəbati şeirlərində müxtəlif poetik 

kateqoriyalarla yanaşı "müləmmə"yə də müraciət etmişlər. Lüğəvi mənası rəngarəng, 

parıldayan olan "müləmmə" poetik kateqoriya kimi ədəbiyyatda iki və ya daha çox 

dildə yazılan şeirə nümunə kimi verilir : "Bədi elmində bu ifadə vasitəsi misraların və 

ya beytlərin müxtəlif dillərdə yazılması deməkdir. Bu baxımdan müləmməni 

"züllisaneyn" (ikidilli) də adlandırıblar"  [90, s.163]. Abdulla bəy Asi də bir şair kimi 

bu poetik kateqoriyaya biganə qalmamış, imam Hüseynin faciəsinə həsr etdiyi 

mərsiyələrində müləmməyə müraciət etmişdir: 

Gətiribdir məni bu bəşər genə təngə, 

Zülmilə düşmən ilə ahi-Səkinə yengə, 

Gəldi küffar səfası ilə sənə cəngə. 

Əntə məmnu min-əl-mai-Fərat Hüseyna, Hüseyn. [67, s.114] 

Asi lirikasında klassik Şərq poeziyasında olduqca geniş yayılmış bədii 

xitablardan bol-bol istifadə olunmuşdur. Şairin ədəbi yaradıcılığına nəzər yetirdikdə 

onun “Şərq poetikasının əsas kateqoriyaları” adlı kitabda qeyd olunmuş xitabın hər iki 

növünə tez-tez müraciət etdiyinin şahidi olarıq. Buraya xitabın təcridi-xitab və təcridi-

ğeyri-məhz adlı iki növü aiddir. Aşağıdakı misralara diqqət yetirək: 

Səri-kuyində Asi, yüz qoyub xak üzrə dut məskən, 

Vəfadan dəm vuran aşiq məgər rəxti-dəvac istər? [67, s.81] 

 

Təriqi-eşqə, Asi, laübali qoy qədəm bir dəm, 

Ki, əhli-eşqdə pərvayi-canü nəngü nam olmaz. [41, v.13] 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz beytlər Asinin xitabın “təcridi xitab” növünə etdiyi 

müraciətinə nümunədir. Bu nümunələr həmin fiqurun Mahirə Quliyeva tərəfindən 

deyilən  “Təcridi xitabi- xitabın zahirən özgəyə, daxili cəhətdən özünə aid olmasına 

deyilir” fikrini təsdiqləyir [90, s.239]. Şair nümunədə sanki “Asi” adlı birinə xitab 

edərək onunla dialoq qurur. Xitabın “təcridi-ğeyri-məhz” növündə isə əksinə “özünü 

və könlünü qeyriyə (başqa şeyə) oxşatmaqla” xitab olunur [90, s.240].  Nümunə üçün 

aşağıdakı beytlərə nəzər salaq: 
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Həlqə urubdu cəmiyyəti-zülf qətlinə, 

Amadə ol həlakına, ey binəva könül.[41, v.18] 

 

O şul kafərğə kup yalbarma, ey dil, mürğini səyyad, 

Turağdin nalə qılmaqlıq bila azad qılğaymu? [41, v.25] 

Abdulla bəy Asi lirikasında, xüsusilə də, şairin fərdlərində ən çox müşahidə 

olunan poetik vasitələrdən biri də irsəlül-məsəl və ya təmsildir. “Bu, nəsr və nəzmdə 

işlənən elə bir poetik vasitədir ki, burada müəyyən bir cümlə və ya ifadə zərbül-məsəl 

və yaxud hikmətamiz söz şəklində verilir. Bu poetik vasitə sözün estetik gözəlliyinə və 

məzmunun gücləndirilməsinə xidmət edir” [90, s.241]. Əsasən, klassik şairlərin 

yaradıcılığına xas olan bu üsul Füzuli ədəbi məktəbinin layiqli davamçısı kimi Abdulla 

bəy Asinin lirikasında da öz əksini tapmışdır: 

    چه شود کوشند اهل ادب

 [v. 8b ,12] زير دستی کسی که  بی ادب است.

                 

(Əgər bəsirətsiz bir kəsin əlinin altında olsa, 

Əhli-ədəb çalışmaqla nə olar?) [67, s.202] 

Abdulla bəy klassik ədəbi nümunələrimizdə tez-tez müşahidə olunan touriyyə 

adlı bədii ifadə vasitəsindən də şeirlərində istifadə etmişdir. “Klassik Şərq poetikası” 

kitabında Mahirə Quliyeva bu haqda yazır: “ Touriyyə - açıq deyilən bir sözün yaxın 

zahiri mənası arxasında gizli, uzaq mənasına işarə etməkdir” [88, s.74]. Aşağıdakı 

fərdi Abdulla bəy, müasiri, dostu Seyid Əzim Şirvaniyə Şamaxıda ruhani məclisinin 

açdığı məktəbə işə qəbul olunduğu zaman zarafatla, məktub şəklində yazmışdır: 

 شنيدم که بر پيری کشيش دير شدی

 [v.10b ,12] خوش به حال شما عاقبت به خير شدی.

 

(Eşitdim ki, qocalıqda kilsə keşişi olmusan, 

Xoş sizin halınıza ki, aqibətiniz xeyir oldu.) [67, s.117] 

Şair bəzi qəzəllərində təxəllüsünü  klassik ədəbiyyatda işlənən bədii ifadə 

vasitələrindən biri – ihamül- vəsl vasitəsilə vermişdir: 
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Bir gülzarə dil verib bülbül məgər gülzarara, 

Əfqan edər şamü səhər çün əynü əlifü sadü yey. [67, s.71] 

Yuxarıda qeyd edilən qəzəlin məqtə beytində şair öz təxəllüsünə ərəb əlifbasının 

əyn, əlif, sad və ye hərfləri ilə işarə etmiş, bir növ oxucusuna bu hərfləri birləşdirməklə 

müəllifin kim olduğunu müəyyən etməyə şərait yaratmışdır. 

Abdulla bəy Asi irsində ən çox rastlanan poetik ifadə vasitələrindən biri də 

təzaddır. “Təzad müəyyən bir fikir və hissi oxucuya daha qabarıq, canlı və təsirli bir 

şəkildə çatdırmaq məqsədilə mənaca bir-birinin əksi olan həyat lövhələrinin yanaşı 

işlənməsidir” [39, s.167]. Və yaxud Rafiq Yusifoğlunun təbirincə desək: “Təzad 

mühüm poetik funksiyaya malik bir təsvir vasitəsi kimi ədəbi məramı daha qabarıq 

şəkildə nəzərə çarpdırmaq missiyasını yerinə yetirir” [136, s.95]. Abdulla bəy Asiyə 

aid olan aşağıdakı nümunələri gözdən keçirək: 

Feldir əsl riyazi-səf, nə kim əslü nəsəb, 

Xakə fəraman bulsalar, Asi, mələk  şeytan olur. [67, s.85] 

 

Qönçə bağrı dəhri-bidad ilə əvvəl qan olur, 

Sonra yüz lütfilə könlü açılır, xəndan olur. [67, s.84] 

Abdulla bəyin ədəbi irsində  klassik Şərq şeirinə xas olan poetik kateqoriya kimi 

tənsiqüs-sifat da mövcuddur. Bu kateqoriya istifadə edildiyi şeir nümunələrində 

məfhum və ya şəxsə məxsus xüsusiyyətlər ardıcıl olaraq sadalanır. Məsələn, Asinin 

müxəmməs janrında yazdığı şeirlərə nəzər salsaq, Mahmud adlı şəxsə ünvanlanmış bir 

şeirdə xitab olunmuş şəxsin həm xarici, həm də daxili keyfiyyətlərinin şair tərəfindən 

mükəmməl ardıcıllıqla sadalandığının şahidi olarıq: 

Ey ləli-ləbi mübteli-ecazi-Məsiha, 

Vey nuri-rüxi müqtəbisi-şöleyi- Musa, 

Əngüşti-peyğəmbər kimi beyni-əlifasa, 

Əbrundən edib möcüzi-şəqqül-qəmər əfşa, 

Ya caduyi-çeşmindəki əsharıdı, Mahmud? [41, v.30] 

Klassik poeziyada ən çox istifadə olunan bədii ifadə vasitələrindən biri də 

təcahülül-arifdir. Bu elə bir poetik kateqoriyadır ki, “şair bir şey haqqında söhbət açır, 
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mühakimə yürüdür, lakin bu məsələnin necə olduğunu bildiyi halda özünü 

bilməməzliyə vurur, məsələnin həllini sanki açıq qoyur, belədir, yoxsa belə deyil?!” 

[88, s.101] Nümunə üçün aşağıdakı misralara nəzər salaq: 

Özün qiymət ver, ey qoca dünya, 

Yeni ay işıqlıdır, yoxsa mənim ayım? [67, s.202] 

Asi yaradıcılığına diqətlə nəzər yetirsək, şairin gənc olduğuna baxmayaraq, 

klassik ədəbiyyatımızla yanaşı Şərq şeirinin xüsusiyyətlərini də dərindən 

mənimsədiyinin, bütün bu xüsusiyyətləri öz bədii irsinə məharətlə tətbiq etdiyinin 

şahidi olarıq. Şair oxucusunun qəlbini fəth edə bilmək üçün bədii təsvir və ifadə 

vasitələrindən, poetik fiqurlardan yerli-yerində istifadə etmiş, sadə insanların da başa 

düşəcəyi bir dildə yazmağa çalışmışdır.   

 

 3.3. Klassik Şərq və Azərbaycan poeziyasının Abdulla bəy Asi 

yaradıcılığına təsiri 

 

 

“XIX əsrdə Azərbaycan şeiri bədii məzmun, ideya-estetik ovqat baxımından 

ziddiyyətli, keşməkeşli, enişli-yoxuşlu bir yolla gedirdi” [16, c.2, s.296]. Bu dövrdə 

fəaliyyət göstərən şairlər müxtəlif istiqamətlərdə addımlayır, yaratdıqları şeir 

nümunələrində fərqli yöndə fikir və ideyaların təbliğinə can atırdılar. Lakin XIX əsrdə 

şeir yazıb-yaradan müəlliflərin əsərlərində iki poetik forma üstünlük təşkil edirdi. 

Bunlardan birincisi klassik şeir ənənələrini öz əsərlərində yaşadanlar, ikincisi isə aşıq 

şeiri şəklində fəaliyyət göstərənlər idi. “Beləliklə, bu dövrün poeziyası üçün iki böyük 

sənət məktəbini, müəyyən mənada, məhvər hesab etmək olar: Füzuli və Vaqif ədəbi 

ənənəsi və məktəbləri” [109, s.56]. 

XIX əsrin ikinci yarısında fəaliyyət göstərən şairlərin böyük bir qismi klassik 

Şərq fəlsəfi lirikasından bəhrələnmiş, şeirlərinin əksər hissəsini bu istiqamətdə qələmə 

almışıdılar. Məclis şairlərinin şeirlərində Azərbaycan dilində yazmaq meyili 

qüvvətlənsə də, fars dilində yazıb-yaratmaq ənənəsi tamamilə sıradan çıxmamış, 

müəyyən miqdarda öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamağı bacarmışdı. Bu dövrün 
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lirikasını araşdıran Nəsrəddin Qarayev məclis şairlərinin klassik üslubda yazmaq 

meyilini şairlərin aldığı mollaxana və mədrəsə təhsili ilə əlaqələndirir: “Məclis 

şairlərinin klassik üslubda yazmaq məsələsinə gəlincə, demək lazımdır ki, bunun əsas 

səbəbini onların fars və ərəb dillərində təhsil aldıqları məktəb-mədrəsələrdə axtarmaq 

lazımdır” [76, s.149]. Bu barədə prof. Əsgər Qədimov “XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti” 

adlı doktorluq dissertasiyasında da geniş izah vermişdir: “Ədəbi mühit 

nümayəndələrinin klassik Şərq fəlsəfi lirikasına hədsiz dərəcədə meyl etməsi müəyyən 

tarixi-dini və ədəbi ənənələrlə bağlı idi. Əvvəla, bu şairlərin əksəriyyəti dini təhsil 

görmüş, mollaxana və mədrəsələrdə oxumuşdular. Sədi, Hafiz, Xəyyam kimi şairlərin 

yaradıcılığı ilə yaxından tanış idilər. Digər tərəfdən, onların təhsil illərində və sonrakı 

illərdə Şərqin Əbdürrəhman Cami, Əmir Xosrov Dəhləvi, Əlişir Nəvai, Nizami və 

Füzuli kimi böyük klassiklərinin ədəbi irsini də mütaliə edib mənimsəmişdilər” [85, 

s.148]. 

Klassik Şərq lirikasının ənənələrini öz şeirlərində yaşadan məclis şairlərindən 

biri də Abdulla bəy Asi olmuşdur. Şairin lirikasında dahi Azərbaycan şairləri 

Nizaminin, Füzulinin, Şərqin böyük şeir ustadları olan Sədi Şirazinin, Əlişir Nəvainin 

təsiri açıq-aydın duyulur. Bəzi hallarda bu ruhda yazılan şeir nümunələrini yanlış 

olaraq “ustadı təqlid” kimi qiymətləndirənlər də olmuşdur [85, s.160]. Lakin klassik 

ədəbi ənənələrə rəğbət bu dövr şairlərinin yaradıcılığında təqlid və yamsılama şəklində 

təzahür etmir, əksinə özünəməxsus şəkildə, orijinal poetik deyimlərlə ortaya çıxırdı. 

“Əncüməni-şüəra” ədəbi məclisinin nümayəndələrinin klassik şeir ənənələrinə olan 

meylini fərqli, lakin orijinal mövqedən qiymətləndirən prof. Əsgər Qədimov yazır: 

“Lakin “Əncüməni-şüəra”nın bu mərhələni əks etdirən yaradıcılıq axtarışları 

ziddiyyətli olub, ictimai idealla xəyali romantikanın, həyati gerçəkliklə təqlid və 

yamsılamanın, ideya-bədii dərketmə ilə varislik və ustada sədaqət duyumunun 

qarşılıqlı mübarizəsi şəklində, başqa sözlə desək, büdrəmələr və qalxmalar formasında 

təzahür edir” [85, s.160]. 

Qarabağ ədəbi mühitinin görkəmli nümayəndəsi Abdulla bəy Asi də 

ustadlarından yararlanaraq klassik ədəbi ənənələri öz şeirlərinə daxil etmişdir. Şair 

lirikasında Nizami və Füzuli ədəbi məktəbinin layiqli davamçısı kimi çıxış edir: 
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Mənə xoşdur qəmim, canan, ona gəl dərman axtarma! 

Sual etmə “Nədir dərdin?” əcəb bimar saxlarsan?... [53, s.22] 

 

Eşq dərdilə xoşam, əl çək əlacımdan təbib, 

Qılma dərman kim, həlakim zəhri-dərmandadır. [51, s.125] 

 

Qəmü fəraqə dəva yox təbibdən, Asi, 

Budur əlac, gedim padşahimə dadə.  [67, s.82] 

Asinin Şərqin böyük ustadları Nizami, Füzuli, Nəvai ədəbi ənənələrindən 

faydalanması da təsadüfi seçim deyildi. “Çünki istər Nəvainin, istərsə də Nizami və 

Füzulinin fəlsəfi-lirik və ictimai-estetik fikir dünyasının mərkəzində milli türk əxlaqı, 

türk təfəkkürü və türk mənəviyyatı dayanırdı” [85, s.157]. Abdulla bəy Asi daxil 

olmaqla məclis ədəbiyyatı nümayəndələrinin əksəriyyəti öz yaradıcılıqlarına Nizami 

və Füzuli ədəbi qəhrəmanlarını sıx şəkildə daxil edir, şeirlərinə Leyli, Məcnun, Fərhad, 

Şirin, Yusif, Züleyxa, Rüstəm kimi dini, tarixi şəxsiyyətləri, aşiqanə obrazları 

gətirməyə çalışırdılar: 

Mənəm Məcnun, sən ol Leylim, danışma, 

Əlac eylə bu nalana, əziz dost!  [53,s.73] 

 

Bir dilbəri-Leylavəşin eşqində Məcnun olmuşam, 

Vəcdilə olmuş mənzilim gəh vəcdü gəh ehraf hey. [67,s.71] 

Asi də lirik qəzəllərində ülvi məhəbbətin simvolu hesab edilən Leyli, Məcnun, 

Xosrov, Şirin, Fərhad obrazlarına tez-tez müaciət etmiş bu istiqamətdə ustadlarının 

zəngin təcrübəsindən məharətlə yararlanmışdır: 

Kuhkən Şirinə öz nəqşin çəkib vermiş firib, 

Gör nə cahildir, yonar daşdan öziçün bir rəqib. [51, s.67] 

 

Dili –sənginə kar etməz, ey şirinzəban, ahım, 

Nə günə rəxnə salmış tişəsilə kuhə bəs Fərhad.[67, s.84] 
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Asi qəzəllərində şairin bədii təsvir üsulu, şeirlərinə daxil etdiyi lirik obrazlar 

Nizami və Füzuli lirikasına məxsus romantik təsvir üslubunun davamı kimi 

qiymətləndirilə bilər. Hər iki şairin qəzəllərindəki kimi Asi qəzəllərində də hadisələr 

lirik qəhrəmanın dilindən verilmiş, romantik boyalarla təsvir olunmuşdur. Bu tipli şeir 

nümunələrində qəzəl şairlərinin intim duyğularının, aşiqanə hiss və həyəcanlarının 

təsviri yüksək bədii sənətkarlıqla təsvir olunmuşdur. Dahi Nizami lirikasında olduğu 

kimi Asi şeirlərində də şairin real insani məhəbbəti tərənnüm edilmişdir. Bu duyğular 

real həyatla bağlı olub, aşiqin yarına qovuşmaq, sevib-sevilmək, şadlanmaq kimi 

arzularını ifadə edir. Hətta bu yolda çəkdiyi əziyyət, qarşılaşdığı çətinliklər belə onu 

geri çəkilməyə vadar edə bilmir. Bu baxımdan Asinin qəzəllərinin ruhən Nizami 

qəzəllərinə daha yaxın olduğunu söyləmək olar: 

Xoşdur sənin yolunda, ey dost, əziyyət, möhnət, 

Qəm köhləni çapırtmaq, ta var yolunda fürsət. 

 

Gül çöhrənin önündə bir şam kimi dayanmaq, 

Yanmaq gərək başilə, etmək canilə xidmət. [53, s.39] 

Eyni düşüncə tərzinə, fikir ifadəsinə Asi qəzəllərində də rast gəlinir: 

Nəsibim gərçi eşqində bəladır, 

Bəla üşşaqə eyni-müddəadır. 

Cəfa gəlməz pərivəş məhlərdən, 

Sanır qafil cəfa, leykən vəfadır. [41, s.10] 

XIX əsrin ikinci yarısına məxsus  poeziya mövzu və məzmun baxımından 

klassik ədəbi nümunələrdən ciddi şəkildə fərqlənmir və bu baxımdan bəzi 

ədəbiyyatşünaslar bu tipli şeirləri “yeni ruhlu poeziya”nın inkişafına maneə kimi 

qiymətləndirmişlər: “Şairlər hələ də Füzulinin sehrli təsiri altında idilər, bu təsirdən 

çıxmağa canlı təşəbbüs də hələlik hiss olunmurdu. Bu cür ideya ətaləti və poetik forma-

janr donuqluğu, üslub cazibəsi, təbii ki, yeni tipli və yeni ruhlu poeziyanın zühurunu 

ləngidir və ləngitməyə də bilməzdi” [109 ,s.38]. Prof. Mustafa Mutafayevin fikrinin 

əksinə olaraq Nəsrəddin Qarayev Füzuli sənətkarlığından bəhrələnən şairlərin rolunu 

yüksək qiymətləndirmiş və buna səbəb kimi ana dilli qəzələ müraciətdə Füzuli 
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zirvəsinin əlçatmazlığını, dahi şairin qələminin qüdrətini göstərməyə çalışmışdır: 

“Füzuli elə böyük şairdir ki, onun bədii ifadə vasitələrindən, dərin məzmunlu 

lirikasından, bir sözlə, insanı heyran edən sənətkarlığından öyrənmək, ondan 

yaradıcılıqda istifadə etmək böyük müvəffəqiyyət sayılmalıdır” [76, s.26]. 

Asi qəzəllərində məhəbbətin təsviri real insani duyğular şəklində təzahür edir. 

Şair gah sevgilisin gözəlliyini, cazibəsini ön plana çəkir, gah da onun vəfasızlığını və 

daş qəlbli olmasını lirik boyalarla təsvir edərək təzad yaradır. Eyni cizgilərə Füzuli 

qəzəllərində də tez-tez rast gəlmək mümkündür: 

Qeyrə eylər bisəbəb min iltifat ol nuşləb, 

İltifat etməz mənə mütləq, nədir bilməm səbəb? [51, c.1, s.72] 

 

Hərimi-kuyində məhrəm olub əğyar, mən məhrum, 

Qəbul eylər bu zülmü qeyrətim haşa, xudahafiz. [41, v.14] 

Klassik poeziyada aşiqin məşuqəsinə eşqini izhar etmək, xəbər yollamaq üçün 

əsas vasitələrindən biri də badi-səba olmuşdur. Bədii ifadə və təsvir baxımından qeyri-

real, romantik hesab oluna bilən bu ədəbi priyoma əksər klassiklərin əsərlərində rast 

gəlmək mümkündür. Sevgisini romantik ifadə tərzi ilə yarına izhar etmək dahi Füzulidə 

olduğu kimi Asi qəzəllərində də sıx müşahidə edilən hallardandır: 

Səba, əğyardan pünhan, qəmim dildara izhar et! 

Xəbərsiz yarımı hali-xərabimdən xəbərdar et!  [51, c. 1, s.79] 

 

Səba, yetir bu pəyamı o sərvi-azadə 

Ki, qıldı könlümü qəddin fəraqı üftadə.  [67, s.81-82] 

Klassik ədəbi məktəblərin davamçıları olan XIX əsr məclis şairləri 

yaradıcılıqlarında klassiklərin ideya-estetik və bədii qaynaqlarından faydalansalar da, 

bununla kifayətlənmir, novatorluğa meyl edərək yeni ideya və forma axtarışlarına can 

atırdılar. Lakin bəzi hallarda ədəbiyyatın bu istiqamətdə inkişafı təqdirəlayiq 

qarşılanmamış, əksinə “milli poeziyanın məzmunca, ideyaca yoxsullaşması ilə” izah 

edilmişdir: “Beləliklə, Azərbaycan ədəbiyyatı öz orijinal mənliyini itirmiş və Füzulinin 

ardınca qoşmağa başlamışdı. Artıq ədəbiyyat öz mövzusunu həyatdan və mühitin 
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təməlindən almır, həyatın psixologiyası ilə yaşamır, bəlkə keçmiş, söylənmiş sözləri, 

daha doğrusu Füzulinin dahiyanə şeirlərini daha bayağı, daha zəif və boyasız bir 

şəkildə təkrar edirdi” [33, s.222]. XIX əsr ikinci yarısında Ordubadda fəaliyyət 

göstərən “Əncüməni-şüəra” ədəbi məclisinin fəaliyyətini araşdıran prof. Əsgər 

Qədimov Füzuli ədəbi məktəbinin davamçıları olan məclis üzvlərinin yaradıcılığındakı 

bəzi yenilikləri qeyd etməklə şairlərin bu istiqamətdəki fəaliyyətlərini “klassik ədəbi 

ənənələrdən axtarış, yeniləşmə və novatorluq yoluna düşmə” kimi dəyərləndirmişdir: 

“Bu axtarış və novatorluq yolunda Ordubad ədəbi mühitinin nümayəndələrini təkcə 

yeni ideya axtarışları deyil, poetik forma axtarışları da düşündürürdü. Odur ki, məclis 

üzvləri bu mərhələdə Nizami və Füzuli mövzularında yazdıqları nəzirə və 

bənzətmələrinin ideya istiqamətində yeniləşmə yaratmağa çalışdıqları kimi, onların 

poetik formasında da dəyişiklik edir və təqlidçilikdən uzaqlaşırdılar” [85, s.170]. 

Azərbaycan xalqının digər xalqlarla çoxəsrlik tarixi, mədəni əlaqələrinin nəticəsi 

olaraq ədəbiyyatın müxtəlif sahələrində bəhrələnmə, inkişaf , zənginləşmə baş verir ki, 

bu faktlar ədəbiyyatşünaslıqda ədəbi təsir kimi qiymətləndirilir. “Ədəbi təsir daha çox 

ədəbiyyatlardan birinin başqalarına nisbətən çiçəklənmə mərhələsini yaşadığı 

dövrlərdə və həmin yüksəlişin mərkəzində duran böyük dahilərin yaradıcılığı ilə bağlı 

şəkildə baş verir” [24, s.226]. XIX əsrdə təşkil edilmiş ədəbi məclislərin üzvləri  

Azərbaycan klassikləri ilə bərabər Yaxın Şərq ədəbiyyatının görkəmli 

nümayəndələrinin yaradıcılığından da faydalanmış, şairlərin müzakirə obyektinə 

çevrilən bu klassik nümunələr sayəsində bir çox gənc şair yeni biliklər əldə etmişdir. 

Bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən, müasirlərinin bir çoxundan bir addım öndə gedən 

istedadlı, gənc şairlərdən biri də Abdulla bəy Asi olmuşdur. O, Azərbaycan və fars 

dilləri ilə bərabər cığatay dilində də yazıb-yaratmışdır. Buna səbəb isə böyük özbək 

şairi Əlişir Nəvai irsinin ədəbi məclislərdə sevə-sevə , böyük həvəslə öyrənilməsi 

olmuşdur. Bu barədə Nəsrəddin Qarayev “XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri” adlı 

kitabında yazır: “...özbək şairi Əlişir Nəvainin bu məclislərdə, xüsusən “Məclisi-üns” 

və “Məclisi-fəramuşan”da böyük həvəslə və maraqla öyrənilməsi nəticəsində Mirzə 

Həsən Yüzbaşov, Abdulla bəy Asi və başqaları özbək dilində də gözəl qəzəllər 

yazmışlar” [76, s.19]. 



109 
 

Əmir Əlişir Nəvai öz zəngin ədəbi irsi ilə dünya  ədəbiyyatı xəzinəsinə misilsiz 

incilər bəxş edən qüdrətli bir sənətkardır. “Onun əsərlərində özbək xalqının, habelə 

dünyanın bütün sadə adamlarının bir çox nəcib arzu və istəkləri gözəl bədii ifadəsini 

tapmışdır” [44, s.120].  Nəvai əsərlərini özünə ustad hesab etdiyi dahi Azərbaycan şairi 

Nizami Gəncəvinin təsiri ilə yazmış, farsdilli poeziyanın hökmranlq etdiyi bir zamanda 

türk dilində yazdığı əsərləri ilə bu dili zirvələrə ucaltmağa müvəffəq olmuşdur. Nəvai 

lirikasının türkdilli poeziyanın inkişafına böyük təkan olduğunu hesab edən Almaz 

Binnətova yazır: “Fars dilinin şeir dili kimi hökmran olduğu bir vaxtda cığatay 

türkcəsində yazdığı “Xəmsə”dəki lirik duyğuları, əxlaqi-fəlsəfi görüşləri, əsrarəngiz 

eşq lövhələri ilə türk dilinin əzəmətini, gözəlliyini poetikləşdirdi” [23, s.11]. Əlişir 

Nəvai ustadı Nizamidən bəhrələndiyi, onun əsərlərindən ruhlandığı kimi bir çox 

azərbaycan şairi də onun türkdilli poeziyanın inkişafı üçün açdığı cığırla irəliləmiş, 

böyük şairin yaradıcılığından ilhamlanaraq yazıb-yaratmışlar. Bu iki qardaş xalqın 

ədəbi-mədəni əlaqəsi ədəbiyyatımızın inkişafına təkan olmuşdur. Nəvainin 

Azərbaycan xalqı ilə əlaqəsini işıqlandıran Məmməd Bəktaşi yazır: “Məlumatlardan 

aydın olur ki, böyük dahilər yetirmiş Azərbaycan xalqının ədəbiyyatı başqa qardaş 

xalqların ədəbiyyatı ilə əlaqədə böyümüş, möhkəmlənmişdir. Bu ədəbiyyatın böyük 

oğulları öz vətənlərinin kənarında belə şöhrət və hörmət qazanmış, daima ustad olaraq 

qarşılandıqları kimi, başqa qardaş xalqların proqressiv və dahi şairlərindən 

öyrənməkdən boyun qaçırmamışlar” [44, s.119]. XIX əsrin ikinci yarısında fəaliyyət 

göstərən ədəbi məclis nümayəndələrinin yaradıcılığında Nəvai təsirini yüksək 

qiymətləndirən Əsgər Qədimov Ordubad ədəbi mühitində fəaliyyət göstərən Qüdsinin 

və Salikin türk poeziya ənənələrinə olan meyilini yeni bir başlanğıc kimi 

dəyərləndirmişdir: “...Qüdsinin və Salikin əlyazma divanlarında “Qəzəli-cığatayi” 

başlığı altında qələmə alınmış lirik qəzəlləri Şərq fəlsəfi lirikasına aludə olub uzun 

müddət fars  poeziyasının təsirindən aralana bilməyən şairlərin klassik türk poeziya 

ənənələrinə yaradıcı münasibətlərinin başlanğıcı kimi qiymətləndirmək olar. Bu 

şairlərin cığatayca qəzəlləri onların lirikada klassik türk şeirinin ideya-estetik və 

sənətkarlıq məziyyətlərinin axtarışlarından xəbər verirdi” [85, s.155]. Əsgər 
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Qədimova məxsus bu fikri Asi daxil olmaqla cığatay dilində şeir yazan digər məclis 

üzvlərinə də aid etmək olar. 

Abdulla bəy Asi cığatay türklərinin poeziya ənənələrinə, ədəbi dil normalarına 

söykənən, ilk misraları “Səndən ayrı kunlimin kup naləvü əfğanı bar”, “Könül hicri-

ruxunda sinsizin daim fəğan eylər”, “Səbağa itsam əhvalımnı şərh, imdad qılğaymu” 

misraları ilə başlayan üç qəzəlin müəllifidir. Hər üç qəzəldə şair Azərbaycan və cığatay 

dillərinin vəhdətindən yaradılan bənzərsiz şeir nümunəsi nümayiş etdirmiş, sənətkarlıq 

baxımından orijinal əsər yaratmağa müvəffəq olmuşdur: 

Səndən ayrı kunlimin kup naləvü əfğanı bar, 

Neylasun hicr əlindən, daim dili-naşadı bar. 

 

Arizin hicri bir halətğə salmış Asini, 

Kim, vucudindin nişan yoğdur, bir ancaq adı bar. [41, v.11] 

Qəzəlin üçüncü beytində şair “cim”, “vav”, “əlif” və “dal” hərflərinin vasitəsilə 

klassik Şərq poetikasının çox işlək poetik vasitəsi olan müəmmadan istifadə etməklə 

şeirin Cavad adlı şəxsə ünvanlandığına üstüörtülü şəkildə işarə etmişdir. Müəmma 

haqqında Mahirə Quliyeva “Şərq poetikasının əsas kateqoriyaları” adlı kitabında 

mərhum M.Sultanovun “Orta əsr əlyazmalarında müəmma, onun tərtibi və kəşfi” adlı 

məqaləsinə istinadən yazır: “Müəmma nədir? Sözün lüğəvi mənası “üstüörtülü”, 

“ibarəli” deməkdir. Poetik mənası, Füzulinin dili ilə desək, “Bütün nəzm şərtlərinə 

uyğun, müəyyən bir fikir ifadə edən, mənası gizli şəkildə anlaşılan bədii parça və ya 

ifadə tərzi deməkdir” [90, s.268]. 

Asinin biri yeddi, digəri isə doqquz beytdən ibarət olan digər iki qəzəli və şairin 

tövbə etdikdən sonra məktublaşdığı Şirvan şairlərinin ona tərcibənd şəklində 

göndərdiyi təşəkkürnaməyə cığatay və türk ləhcəsində yazdığı mənzumə də Nəvai 

poeziyasından bəhrələnən  mükəmməl sənət nümunəsi hesab edilə bilər: 

Mənə əhbab itar tənə neçün min, 

İtaydır Şişə içrə tərki-badə. 

Bu zəmmin dəfinə bir cami-mey dut, 

Ki, ta seyr eyləyüm kuyi-fənadə. [41, v.50-51] 
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Orta əsrlər fars ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, qəzəl janrını əlçatmaz 

zirvələrə ucaldan dahi şair Sədi Şirazinin əsərləri bir çox şairin ilham mənbəyinə 

çevrilmiş, şairin qəzəllərinə çoxlu sayda nəzirələr və təxmislər yazılmışdır. 

“Müxəmməsin klassik ədəbiyyatımızda işlənən bir növü də təxmisdir” [136, s.130]. 

Lakin müxəmməsdən fərqli olaraq təxmisdə beş misradan ibarət bəndin üç misrası şeir 

müəllifinə, digər  iki misrası isə başqa şairə aid olur. Bu isə öz növbəsində təxmis yazan 

şairdən böyük istedad, şairlik bacarığı tələb edir. Çünki, şeirin məzmununa və 

mənasına xələl gətirmədən standart qəlibə uyğun şeir nümunəsi yaratmaq hər şairin 

müvəffəq ola bilməyəcəyi işdir. Təxmis yaratmağın çətinliyindən bəhs edən Əsgər 

Qədimov bu şeir növünün ədəbiyyatşünaslığımızda məqbul sayılmamasının səbəbini 

bu cür izah edir: “...XIX əsr Azərbaycan şairlərinin müəyyən bir qismi təxmis 

yazmaqda müvəffəq ola bilməmiş, şeirin formasına daha çox aludə olduqları üçün əsas 

məzmundan uzaqlaşaraq sadəcə formaya nail olmuşlar. Məhz buna görə də vaxtilə 

ədəbiyyatşünaslığımızda nəzirəçilik və təxmisçilik ədəbiyyata yenilik gətirməyən 

mühafizəkar forma kimi tənqid olunmuş, nəzirə ədəbiyyatı məqbul sayılmamışdır” [85, 

s.171]. Lakin yuxarıda qeyd olunan fikrə zidd olaraq Bəkir Nəbiyev “Təxmis də bir 

aləmdir” adlı məqaləsində istənilən şeir növündə formanın tələbinə uyğun olaraq 

müəllifin imkanlarının müəyyən qədər məhdudlaşdığı fikrini irəli sürmüşdür: “Bu 

mülahizəni oxuyanda istər-istəməz belə bir sual yaranır: klassik Azərbaycan 

poeziyasında və aşıq yaradıcılığında hansı şeir növü tapmaq olar ki, formanın tələbinə 

uyğun olaraq müəllifin imkanlarını heç olmazsa “bir qədər” məhdudlaşdırmır?” [118, 

s.3]. 

 Asinin Sədi Şirazinin qəzəlinə yazdığı aşağıdakı təxmisdə məzmun və forma 

vəhdətinin pozulması hallarına rast gəlinmir, əksinə hər iki şairin misraları məna 

baxımından yüksək poetik vəhdətdə qovuşur: 

 ديدۀ بهمن شد اشک ريزآمد بهار 

 بر بهمن که کرد ز سلطان گل گريز

 بخود قضای سير گلستان بهيچ چيز

 پيوند روح می کند اين باد مشکريز.

      [12, v. 26b-27a] هنگام نوبت سحر است ای نديم خيز.   



112 
 

 

Bahar gəldi bəhmənin gözlərindən yaş süzüldü, 

O bəhmən ki, gülü soltandan qaçaq etdi. 

Özünə qəzadır heç nəsiz gülüstanı seyr etmək, 

Ruha peyvənd edər müşk saçan külək. 

Ey nədim, səhərin növbə vaxtıdır qalx. [67, s.182] 

Təxmisin digər yeddi bəndində də Asinin bir şair kimi yüksək sənətkarlıq 

bacarığı nümayiş olunur. Son bənddə şair Şərqin böyük sənətkarı olan Sədi ilə öz 

təxəllüsünü yanaşı işlədir, bununla da ustaddan bəhrələndiyini, onun yüksək 

sənətkarlıq nümunələrindən ilhamlandığını əyaniləşdirir: 

 ای شاه حسن هر که رخت ديد مات ماند

 بفيل بند دلم است هجر راندعشقت 

 جان رهاند عاصی چسان تواند ازين ورطه

 سعدی برام عشق تو در پای بند ماند

             [v. 26 b-27a ,12] قيدی نکرده که ميسر بوده گريز.

 

(Ey gözəllik şahı, üzünü görən hər kəs mat qaldı, 

Şənin eşqin ürəyimə bağlanmış fildir, hicranı qovdu. 

Asi bu burulğandan canını necə qurtara bilər, 

Sədi eşqinin tələsində ayağı bağlı qaldı. 

Həbs etmədi ki, qaça bilsin.) [67, s.183] 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, XIX əsrin II yarısında yazıb-yaradan ədəbi 

məclis iştirakçılarının görkəmli nümayəndəsi Abdulla bəy Asi  özünəqədərki ustad 

sənətkarların yaradıcılığından bəhrələnərək poeziyanın mübarizə meydanına daxil 

olmuş, özünəməxsus tərzdə söz demək bacarığı  və istedadı ilə oxucularının rəğbətini 

qazanmışdır. 

Tədqiqat işinin sonuncu fəslinin nəticələrinə görə, Asinin şeirlərini klassik şeir 

formalarında yazdığı qəzəl, müxəmməs, tərcibənd, rübai, bəhri-təvil və aşıq şeiri 

tərzində yazdığı təcnislər kimi iki qrupa ayırmaq olar. Şairin hər iki üslubda yazdığı 

əsərləri özünün sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə seçilir. Yaradıcılığında ədəbi dilin 
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əlvanlığını, məna çalarlarının zənginliyini məharətlə əks etdirən Abdulla bəy Asi 

əsərlərində bədii təsvir və ifadə vasitələrinin müxtəlif növlərindən istifadə edərək 

yüksək səviyyəli lirik nümunələr yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Şərq poetikasına 

yaxından bələd olan şair klassik ədəbiyyatda istifadə olunan poetik fiqurlardan da 

şeirlərində istifadə etmişdir. Klassik Şərq lirikasının ənənələrini öz şeirlərində yaşadan 

şair dahi Azərbaycan şairləri Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli ilə yanaşı, Şərqin 

böyük ustadları olan Sədi Şirazi, Əlişir Nəvaidən də təsirlənərək mükəmməl sənət 

nümunələri yaratmağa müvəffəq olmuşdur. 
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NƏTİCƏ 

 

 

Azərbaycan ədəbiyyatı XIX əsrin II yarısında öz inkişaf dialektikasını klassik 

ənənələr və novator axtarışların vəhdətində davam etdirir, ədəbi prosesdə yeni mədəni-

estetik prinsiplər müşahidə olunur, yeni növ və lanrların yaranıb formalaşması tarixi-

mədəni irəliləyişin digər sahələrinə də müsbət təsir göstərirdi. Maarifçilik təliminin 

genişlənən miqyası dövrün poeziyasına get-gedə daha güclü sirayət edir, ayrı-ayrı 

regionlarda təşkil olunmuş ədəbi məclislərdə, burada fəaliyyət göstərən sənətkarların 

yaradıcılıqlarında yenilikçi meyillər, məzmun-mündəricə və ideya-bədii axtarışlar 

qüvvətlənirdi. 

Aparılan tədqiqatdan aydın oldu ki, əsrin həm birinci, həm də ikinci yarısında 

fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərin üzvlərinin: Mirzə İsmayıl Qasir, Molla Ələkbər 

Aciz, Seyid Əzim Şirvani, Qafar Rağib, Mirzə Rəhim Fəna, Həsənəli Qarabaği, Fatma 

xanım Kəminə və başqalarının, o cümlədən Abdulla bəy Asinin yaradıcılıqları dövrün 

poeziyasını daha dərindən araşdırmaq üçün geniş imkan verir. Asinin lirikası, dini 

şeirləri, həcvləri və s. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan şeirinin özəlliklərini, 

poetik-fəlsəfi xüsusiyyətlərini təcəssüm etdirir.  

- XIX əsrdə daxili vəziyyətinin qeyri-stabil olması ilə seçilən Azərbaycan üçün 

mərkəzləşdirilmiş  dövlətin yaradılmasına daxili çəkişmələrlə bərabər xarici təsirlər də 

mane olurdu. Bu dövrdə baş vermiş hadisələr Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi 

həyatına bir sıra ziddiyyətlərlə daxil olsa da, ədəbi inkişafa göstərdiyi müsbət təsir də 

danılmazdır.Ölkə həyatında baş vermiş mühüm tarixi hadisələr (“Gülüstan” və 

“Türkmənçay” sülh müqavilələri) uzun müddət çəkişmələrə məruz qalmış Azərbaycan 

üçün həm iqtisadi, həm də mədəni inkişafa təkan oldu. 

- Dövrün ikinci yarısında mövcud ədəbi məclis üzvlərinin bir-biri ilə 

şeirləşməsi, nəzirə yazmaq ənənəsi, klassik irsə sıx bağlılıq bəzən epiqonçuluğa gətirib 

çıxarsa da, poeziya demokratik və yenilikçi ideyalarla, humanist və xəlqi düşüncələrlə 

zənginləşir, çox yayılan qəzəl janrının bədii quruluşu orijinal və rəngarəng vasitələrlə 

yeni poetik keyfiyyətlər qazanırdı. Ənənəvi obrazlar, süjet və motivlər köhnə təfəkkür 
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tərzini yox, daha çox dünyəvi düşüncələri, real insani hissləri ifadə edirdi. Bu cür ifadə 

üsulları poetik üslubun sadəliyini, yeni yaradıcılıq axtarışlarının davamlılığını, bədii 

mətnin gözəlliyini və məzmun təzəliyini təmin  edirdi.  Klassik ədəbiyyatda yer alan 

lirik parçalardan fərqli olaraq bu dövrdə yazılan məhəbbət mövzulu lirik nümunələrdə 

lirik “mən”in daxili aləmi, mənəvi yaşantıları real həyatda olduğu kimi təsvir 

edilmişdir. Maarifçilik hərəkatının öz miqyasını genişləndirməsi sayəsində bədii 

ədəbiyyat ideya-məzmun baxımından daha da zənginləşdi və bir sıra şairlərin 

yaradıcılığında maarifçiliyin, xəlqiliyin, demokratizmin rüşeymləri özünü biruzə 

verməyə başladı. İlkin bəlirtiləri Abbasqulu ağa Bakıxanovun yaradıcılığında təzahür 

edən maarifçilik ideyaları əsrin ikinci yarısında Mirzə Fətəli Axundzadənin timsalında 

daha geniş vüsət aldı. Dramaturq, şair, nasir, filosof, publisist kimi müxtəlif sahələrdə 

çalışmış bu böyük şəxsiyyətin maarifçilik ideyaları özündən sonrakı ədəbiyyatın bu 

istiqamətdə inkişafına zəmin yaratdı, cığır açdı. 

- XIX əsr ümumilikdə Azərbaycanda poeziyanın inkişafı üçün məhsuldar bir 

dövr hesab edilə bilər. Əsrin əvvəllərində poeziya həvəskarlarının ədəbi nümunələrin 

müzakirəsi məqsədilə toplaşdığı yığıncaqlar bir müddət sonra müxtəlif şəhərlərdə 

ədəbi məclislərin formalaşması üçün zəmin yaratdı. Ümumiyyətlə, ədəbi məclislərin 

təşkili XIX əsrdən daha əvvələ təsadüf edir. Orta əsrlərdə saraylarda təşkil edilmiş 

ədəbi məclislər, onların mahiyyəti, iştirakçıları barədə Həmid Araslının, Nəsrəddin 

Qarayevin tədqiqatlarından məlumat almaq olar. Lakin orta əsr ədəbi məclislərindən 

fərqli olaraq, XIX əsrdə fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərdə  iştirakçıların yaşına və 

mənsub olduğu zümrəyə məhdudiyyətlər qoyulmurdu. Bu isə XIX əsrdə fəaliyyət 

göstərən ədəbi məclislərin özünəqədərki ədəbi məclislərdən üstün cəhəti kimi qeyd 

edilə bilər.  Məlumdur ki, orta əsrlərdə saraylarda təşkil olunmuş ədəbi məclislərə 

şahlar tərəfindən təyin olunmuş məliküş-şüəralar başçılıq edir,  onların nəzarəti altında 

yazıb-yaradan sənətkarlar daha çox şahı mədh etməyə, onların həyatını, fəaliyyətini 

işıqlandırmağa yönəlmiş lirik əsərlər yazmağa üstünlük verirdilər. Bu əsərlərin böyük 

əksəriyyəti dövrün tələbi ilə fars dilində yazılırdı. XIX əsrin ikinci yarısında isə 

Azərbaycan dilində yazmaq ənənəsi qüvvətlənir, məclis ədəbiyyatının nümayəndələri 

əsərlərinin böyük qismini doğma dildə yazır, mövzu seçimində tam müstəqillik 
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nümayiş etdirirdilər. Bu cəhəti Asinin poeziyasında da aydın sezmək olar. Onlar hansı 

dildə yazacaqlarını seçməklə bərabər, istədikləri mövzuya müraciət etməkdə də tam 

müstəqil idilər. 

- XIX əsrin ikinci yarısında Şuşada fəaliyyət göstərən “Məclisi-fəramuşan” 

ədəbi məclisi ətrafına dövrünün istedadlı şairlərini toplaya bilmiş, bu şairlərin 

timsalında sonrakı ədəbiyyatın inkişafı üçün münbit şərait yaratmışdı. Məclisin başçısı 

Mir Möhsün Nəvvab açıq görüşlü bir ziyalı kimi, Qərb mədəniyyəti ilə də maraqlanır, 

bir sıra mədəni mərkəzlərlə əlaqə saxlayırdı. O, “Əkinçi”, “Ziya”, “Kəşkül” və s. 

qəzetləri, Hindistandan “Həblül-mətin” məcmuəsini alır, məclis üzvləri bu mətbuat 

orqanları vasitəsi ilə dünya hadisələrindən, elm və mədəniyyət yeniliklərindən xəbər 

tuturdular. 

-  Bu ədəbi məclislər bir növ ədəbiyyat məktəbləri vəzifəsini yerinə yetirmiş, 

məclisdə iştirak edən gənc və təcrübəsiz şairlərin bədii əsərləri ustad sənətkarlar 

tərəfindən qiymətləndirilmiş, onların naqis və qüsurlu tərəfləri aşkara çıxarılaraq 

düzəlişlər aparılmasına tövsiyələr edilmişdir. Bu dövrdə fəaliyyət göstərən ədəbi 

məclis iştirakçılarının əksəriyyəti lirik əsərlərində Füzuli və Vaqif ədəbi məktəbinin 

ardıcılları kimi çıxış etmişlər. Klassik üslubda yazılmış əsərlərində dahi Füzulinin  

davamçıları kimi çıxış edən məclis üzvləri eyni zamanda ədəbiyyata yeni məzmun və 

forma gətirmiş, mövcud ictimai quruluşun nöqsanlı tərəflərini yeri gəldikcə öz 

əsərlərində əks etdirməyə çalışmışlar. Digər tərəfdən bu məclislərdə qızğın poetik və 

elmi müzakirələr aparılmaqla yanaşı, onların arasında ədəbi əlaqələr də güclənirdi. Bu 

da həmin məclislərin fəaliyyətini mövcud olduqları regionlarla məhdudlaşdırmır, 

onların qarşılıqlı əhatə dairəsini daha da genişləndirirdi. “Məclisi-üns”ün sorağı 

Tiflisdə, Təbrizdə, Tehranda duyulurdu. S.Ə.Şirvani “Məcməüş-şüəra”nın, Qasir 

“Məclisi-üns”ün qonağı kimi orada aparılan ədəbi söhbətlərdə iştirak etmiş, fikir 

mübadiləsi aparmışdırlar. Xurşudbanu Natəvan dəfələrlə Tiflisdə olmuşdu. 

-  “Məclisi-fəramuşan” ədəbi məclisinin M.M.Nəvvabdan sonra ədəbi nüfuzu 

ilə geniş şöhrət qazanan Abdulla bəy Asi məclisin mövcudluğunun cəmi beş ilində 

fəaliyyət göstərsə də, təkcə Şuşada deyil, Azərbaycanın bir çox şəhərlərində şairlərin, 

elm və sənət adamlarının rəğbətini qazanmış, məhsuldar yaradıcılığı ilə müasirləri 
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tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Şairin ədəbi irsi tam şəkildə günümüzə 

çatmamış, az bir hissəsi mühafizə oluna bilmişdir.  Şairin şeirlərindən onun bir neçə 

dilə yiyələndiyi, bu dillərdə sərbəst şəkildə nəzm nümunələri yaratdığının şahidi 

oluruq. Abdulla bəy ərəb, fars, türk, rus dilləri ilə yanaşı cığatay dilinə də yiyələnmiş, 

Əlişir Nəvainin əsərlərini sevə-sevə oxumuş, onun təsiri ilə çığatay dilində 3 qəzəl i 

yaratmışdır. Müasirləri onun sənətinə hüsn-rəğbət bəsləmiş, şəxsiyyətinə və 

yaradıcılığına xalq arasında yüksək sevgi olduğunu  xüsusi vurğulamış, şairin şeirlərini 

müasirləri ilə müqayisədə daha aydın və daha mənalı hesab etmişlər. Hətta AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun arxivində qorunub saxlanılan ədəbi 

məclis nümayəndələrinin  poetik məktublaşmalarından aydın olur ki,  müasiri olduğu 

şairlər öz şeirlərinin qiymətləndirilməsi üçün Asiyə müraciət edir, bir şair kimi onun 

fikrini öyrənməyi özlərinə şərəf hesab edirdilər. 

- Abdulla bəy Asi haqqında ilkin mənbələrdə verilən məlumatlar demək olar ki, 

eyni səciyyə daşıyır. Şairin doğum tarixi haqqında məlumat verən Mir Möhsün Nəvvab 

və Firudin bəy Köçərli şairin doğum tarixini 1256 (1841)-ci il kimi göstərmişdir. 

Asinin ölüm tarixinə gəldikdə isə bu faktı Mir Möhsün Nəvvab, Məhəmədağa 

Müctəhidzadə və Firudin bəy Köçərli 1291-cil il kimi qeyd etmişlər. Adları çəkilən 

müəlliflərin verdiyi məlumata görə şair 35 il ömür sürmüşdür. XIX əsrdə fəaliyyət 

göstərən ədəbi məclis nümayəndələrinin həyatı və yaradıcılığını araşdıran Nəsrəddin 

Qarayev “Poetik məclislər” adlı kitabında  şairin 34 il ömür sürdüyünü göstərmişdir. 

Bu qeydə Əlabbas Müznibin  arxivində qorunan “Abdulla bəy Asi”adlı qovluqda 

qorunan əlyazmalarda da rast gəlmək mümkündür.  

- Abdulla bəy Asi ədəbi irsinin mühüm hissəsi onun AMEA-nın Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda B-236/10536, B-3348/22369, B-1421/6048, B-

3352/4987 şifrələri ilə mühafizə olunan cünglərdə, eyni zamanda Müznibin (Fr-

831/7979) və Salman Mümtazın arxiv materiallarında günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. 

Göstərilən qaynaqlardan əlavə Asinin heç bir mənbədə adı çəkilməyən dini şeirlərindən 

biri Hüseyn Əfəndi Qayıbovun “Azərbaycanda məhşur olan şüəranın əşarına məcmuə” 

adlı kitabında yer almışdır. 
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-  Abdulla bəy Asi lirikasından müəyyən örnəklər son zamanlaradək müxtəlif 

şeir toplularında nəşr olunmuşdur. Şairin yaradıcılığının çox cüzi hissəsi Mir Möhsün 

Nəvvabın “Təzkireyi-Nəvvab” , Məhəmmədağa Müctəhidzadənin “Riyazül-aşiqin”, 

Firudin bəy Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı”, Hüseyn Əfəndi Qayıbovun 

“Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına məcmuədir” kitabında yer almışdır. XX 

əsrin əvvəllərində şairin şeirlərini toplayaraq nəşr etdirməyə cəhd edən Salman 

Mümtaz buna müvəffəq ola bilməmişdir. Qarabağ ədəbi mühitinin ardıcıl 

tədqiqatçılarından olan Raqub Kərimov ilk dəfə şairin ədəbi irsini müxtəlif 

mənbələrdən bir yerə cəmləyərək 2009-cu ildə “Abdulla bəy Asinin həyat və 

yaradıcılığı” adı ilə nəşr etdirmişdir. Bu kitabda prof. Raqub Kərimov Asinin 

Azərbaycan dilində yazdığı şeirlərlə bərabər, farsca şeirlərinin tərcüməsini vermiş, 

şairin həyatı və yaradıcılığı haqqında 66 səhifədən ibarət elmi bir oçerk də yazmışdır. 

Tədqiqatçı eyni zamanda Asinin avtoqrafı, azərbaycan və farsca şeirlərinin 

fotofaksimelisini də buraya daxil etmişdir.  

- Araşdırmalar göstərdi ki, Abdulla bəy Asi yaradıcılığında klassik 

poeziyamızın qüdrətli sənətkarları Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli ilə yanaşı, 

özbək ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Əlişir Nəvainin də təsiri duyulur. Şair 

klassik üslubda yazdığı lirik nümunələrdə Nizami və Füzuli ədəbi məktəbinin 

davamçısı kimi çıxış etmiş, bir çox müasirləri kimi bu dahi sənətkarlardan 

bəhrələnməyi özünə fəxr bilmişdir. Şairin üçü qəzəl, biri mənzumə olmaqla cığatay 

dilində yazdığı əsərləri Əlişir Nəvainin təsiri ilə yazılmış yüksək sənətkarlıq nümunəsi 

hesab edilə bilər. Şairin cığatay dilində yazdığı əsərlərin azlığı bizə bu nümunələrin 

tam şəkildə əlimizə çatmadığı qənaətinə gəlməyə əsas verir.  

- Abdulla bəy Asi yaradıcılığında üç dildə: Azərbaycan, fars və cığatay 

dillərində yazdığı qəzəl janrı mühüm yer tutur. Şairin qəzəllərinin əsas mövzusu 

məhəbbət, bu mövzunun mərkəzindəki obraz isə real Azərbaycan gözəlidir. Klassik 

ədəbiyyatın ənənələrini öz əsərində yaşadan bəzi müəlliflərdən fərqli olaraq Abdulla 

bəy Asi yaradıcılığında təsəvvüf izləri demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Aşiqanə 

qəzəllərində şairin lirik “mən”i həyata real gözlə baxan, onun insana bəxş edə biləcəyi 

nemətlərdən zövq almağa çalışan aşiq obrazı kimi çıxış edir. 
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- Asi yaradıcılığında qəzəl ilə yanaşı müxəmməs, tərcibənd, təcnis, bəhri-təvil, 

rübai janrında yazdığı şeirlər də müəyyən yer tutur. Kəmiyyətcə elə də çox olmayan 

bu şeirlər şairin müxtəlif janrlarda şeir yazmaq bacarığının göstəricisi kimi təzahür 

edir. Şairin ədəbi irsində dini şeirləri, mərsiyə və növhələri də mühüm yer tutur. Şair 

bu mövzu ilə bağlı yazdığı şeirlərində şiə təriqətinin davamçısı kimi çıxış etmiş, 

Məhəmməd peyğəmbərə (s), imam Əliyə (ə), Kərbəla hadisələrində ailə üzvləri, yaxın 

silahdaşları ilə birgə qətlə yetirilmiş İmam Hüseynə mərsiyə və növhələr həsr etmişdir. 

Bu şeirlərdə şair  “Quran” qissələrindən, əfsanə və rəvayətlərdən özünəməxsus şəkildə 

bəhrələnmiş, özünün dini təəssübkeşliyini rəngarəng poetik vasitə və üsullarla ifadə 

etmişdir. 

- Yalnız Qarabağ ədəbi mühitində deyil, onun hüdudlarından kənarda geniş 

əks-səda doğuran həcvlər də Asinin yaradıcılığında özünəməxsus yer tutur. Onun 

“Beşno, ey dil, süxənəm töhfeyi-hər əncümənəst” misrası ilə başlayan həcvində Xan 

qızı Natəvan kəskin satirik vasitələr və bir sıra hallarda nalayiq ifadələrlə tənqid olunur. 

Lakin bu həcv şairin müasirləri tərəfindən etirazla qarşılanmış, Asi qınaq obyektinə 

çevrilmişdi. Seyid Əzim Şirvaninin, Mir Möhsün Nəvvabın, Mirzə Mehdi Nacinin və 

başqa sənətkarların şairə ünvanladığı məktublada bu cəhət qabarıq şəkildə özünü 

göstərir. Kərim ağanı həcvində şair kimliyi bizə məlum olmayan bu şəxsi “bikəmal”, 

“misli-həmar”, “sən xərsən”  və sair kimi ifadələrlə tənqid və ifşa etmiş, onun layiq 

olmadığı hökumət vəzifəsində çalışmasını, əhalinin ona olan narazılığı satirik 

boyalarla açıb göstərmişdir. 

- Abdulla bəy Asi lirikası özünün sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə də nəzəri cəlb 

edir. Doğma dilimizdə yazdığı qəzəllərdə bəzi ərəb və fars mənşəli sözlərdən istifadə 

etməsinə baxmayaraq, ümumilikdə şairin dili sadə və aydındır. Onun yaradıcılığı 

Azərbaycan ədəbi dilinin əlvanlığını və məna çalarının poetik gözəlliklərini əks etdirən 

bədii təsvir və ifadə vasitələri ilə zəngindir. Bu zəngin poetik xüsusiyyətlər orijinal 

səciyyəsi ilə Asinin fərdi yaradıcılıq üslubunun göstəricisi kimi təzahür edir.  

- XIX əsrin ikinci yarısında Qarabağda fəaliyyət göstərən “Məclisi-fəramuşan” 

ədəbi məclisinin üzvləri olan şairlərin çoxşaxəli yaradıcılıq fəaliyyəti sonrakı dövrlərdə 

təkcə Qarabağda deyil, bütünlüklə Azərbaycanda elmin, mədəniyyətin, tarixin, 
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ədəbiyyatın inkişafına təkan olmuş, onun təşəkkülü və gələcək inkişafının dinamikası 

baxımından münbit şərait yaratmışdır.  
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