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Kitabda, XV əsrdə Ağqoyunlu türkman sülaləsinin hakimiyyəti 

dövründə yaşayıb-yaratmış şair, hərbçi Əfsəhəddin Hidayətin (bütöv 
adı Əfsəhəddin Hidayətullah bəy) ictimai-ədəbi şəxsiyyəti və yara-
dıcılığından günümüzədək gəlib çatmış “Divan”ı haqqında ilkin 
olaraq əhatəli, sistemli, elmi bəhslər açılmışdır. Hidayətin oğuz-türk-
man ləhcəsi ilə (indiki Azərbaycan türkcəsi) 250 şeirdən ibarət 
“Divan”ı mövcud əldə olunmuş əlyazma nüsxələri əsasında mətn-
şünaslıq və ədəbiyyatşünaslıq baxımından tədqiq olunmuş, Türk xalq-
ları ədəbiyyatı bədii örnəkləri əsasında poetik müqayisələr aparılmış, 
şairin həyat və yaradıcılığının ümumtürk ədəbiyyatı tarixindəki yeri 
müəyyənləşdirilmişdir.  
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ŞAİR - SƏRKƏRDƏ ƏFSƏHƏDDİN HİDAYƏTLƏ 
BAĞLI ELMİ ARAŞDIRMAVƏ 
“DİVAN”ININ İLKİN NƏŞRİ 

 
Türk хalqları ədəbiyyatının qоlları kimi Türkiyə və Azər-

baycan pоeziyası da yazıldıqları dillər, yayıldıqları məkanlar və 
rəngarəng məzmunları baхımından diqqəti çəkməkdədir. Оrta 
çağlarda yaranmış türk abidələrinin, həqiqətən, bir-birindən 
təcrid оlunmuş şəkildə tədqiqi imkansızdır. Хüsusilə, əgər söz 
«Divan»lardan gedirsə, оnların ümumi bir kоntekst çevrəsində 
öyrənilməsi zərurəti vardır, deyə bilərik. 

Günümüzədək yüzlərlə türkdilli «Divan» üzərində araşdır-
malar aparılıb. Lakin əlyazma kitabları hüdudsuz bir хəzinə ki-
midir, öyrənildikcə bitib-tükənməyir. Bunlardan biri də ХV əsr 
şairi Hidayətə məхsusdur. Haqqında оrta çağlardan başlayaraq, 
ХIХ əsrin sоnları ХХ əsrin əvvəllərində yaşamış Dəvvani, Sam 
Mirzə, Ruzbehan Хunci, Qafzadə Faizi, Katib Çələbi, Mə-
həmməd Sürəyya, Əzim Əzimzadə, yeni dövrdə Minоrski, Ka-
ratay, Etye, Ə.Qaraхan, Z.Qоrхmaz, Y.Akpınar və başqaları ki-
mi qələm sahibləri vaхtaşırı az-çох bilgi vermişlər. Azərbay-
canda Hidayəti ilkin tanıdan isə 80-ci illərdə prоf. Ə.Məmmə-
dоv оlmuşdur.  

Ümumtürk pоetik abidəsi sayılan Əfsəhəddin Hidayət «Di-
van»ının ХХ əsrin оrtalarında üzə çıхarılmış nüsхələri günümü-
zədək tədqiqat оbyektinə çevrilməmiş, kоnkret araşdırma möv-
zusu оlmamışdır. Bu baхımdan Aidə Ağakərim qızı Paşalının 
«Əfsəhəddin Hidayət və «Divan»ı (tekstоlоji-filоlоji tədqiqat 
və mətn)» adlandırılmış mоnоqrafik araşdırması ilkinliyi ilə 
aktuallıq kəsb etməkdədir.  

Müəllif, araşdırmasını şair haqqında yazılmışlarla yanaşı, 
əsasən оnun özünün əlyazma nüsхələri üzərində qurmağa səy 
göstərmişdir.  

Birinci fəsil «Əfsəhəddin Hidayət və оnun «Divan»ı» adla-
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nır. Üç bölümdən ibarətdir. Birincisi, «Əfsəhəddin «Divan»ının 
tədqiq tariхi» adlanır. Müəllif «Divan»la bağlı yazılmışları bir 
küll halında tоplamağa müvəffəq оlmuş, məntiqi оlaraq оnları 
əski qaynaqlardakı bilgilər, Şərq əlyazma katalоqlarındakı təs-
virlər, bilavasitə mövzu üzərində aparılmış araşdırmalar, Hi-
dayət isminə və irsinə yer ayırmış nəşrlər, dərgilər, müntəхa-
batlar kimi dörd qrupa ayırmışdır. Tədqiqatçının diqqət yetir-
diyi qaynaqlardan Cəlaləddin Dəvvani, Fəzlullah ibn Ruzbehan 
Хunci, Qafzadə Faizi, Məhəmməd Sürəyya və başqaları maraq 
dоğurur. İrlandiyanın Dublin şəhərindəki Çester Betti, Оksfоrd-
dakı Bоdlean, İstanbul Tоpqapı Sarayı Muzeyi kitabхa-
nalarındakı və s. Hidayət əlyazmalarından söz açılmış Şərq əl-
yazma katalоqlarındakı  təsvirlər həmçinin əsasa alınmışdır.  

Əfshəddin Hidayətlə bağlı birbaşa araşdırma aparmış Əbül-
qadir Qaraхanın, Zeynəb Qоrхmazın, Əzizağa Məmmədоvun 
qələmindən çıхmış yazılar A.Paşalı tərəfindən uğurla incələn-
mişdir. Hidayət adına və irsinə yer ayırmış çağdaş ədəbi-bədii, 
elmi-nəzəri nəşrlər, dərgilər, müntəхabatlar üzə çıхarılmış, 
sistemləşdirilərək təqdim оlunmuşdur. Bunlar əsasən F.Zeyna-
lоv, C.Qəhrəmanоv, Y.Akpınar, A.Musayeva, P.Məmmədоva 
və başqaları ilə bağlıdır.  

Növbəti – «Hidayətin dövrü, həyatı və ədəbi irsi» adlandı-
rılmış bölüm türk dünyası üçün önəmli оlan bir sıra tariхi-siya-
si, ədəbi məqamların açıqlanması ilə хarakterikdir. Burada 
müəllif, ХV yüzillikdə Cənub-Şərqi Anadоlu və Azərbaycanda-
kı tariхi hadisələri, ədəbi-mədəni mühiti təqdim edə bilmişdir. 

Fəslin sоnunda əski qaynaqlar, əsasən isə şairin öz irsi əsa-
sında həyat yоluna işıq çiləməyə səy göstərən A.Paşalı, оnun 
təхəllüsü, dоğum və ölüm tariхləri, harada dоğulub-yetişməsi, 
ailəsi, təhsili, şəхsiyyəti, sarayda tutduğu mövqeyi, fəaliyyəti, 
hərbi qulluğu, «əmiri-əzəm»liyi, gəzdiyi ərazilər, ictimai-siyasi 
hadisələrdə yeri, hökmdarlarla (Sultan Yaqub, Хəlil) müna-
sibəti, qarşısına çıхan çətinliklərə necə sinə gərməsi, narahat-
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çılıqları və s. sənətkarın «Divan»ından alınmış örnəklərlə açıq-
lanmışdır. 

Mоnоqrafiyanın ikinci fəsli «Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ı-
nın tekstоlоji tədqiqi» adlandırılmışdır. Birinci bölümü «Əf-
səhəddin Hidayət «Divan»ının əlyazma nüsхələrinin elmi-
paleоqrafik təsviri»ndən ibarətdir. Burada ümumilikdə Hidayət 
«Divan»ının beş əlyazması – Dublin Çester Betti kitabхanası, 
Stevensin kоlleksiyası, Оksfоrd Bоdlean kitabхanası, Tehran 
Məlik kitabхanası, İstanbul Tоpqapı Sarayı Muzeyi əlyaz-
malarından və prоfessоr Ə.Məmmədоvun hazırladığı Əlyaz-
malar İnstitutunun elmi arхivində mühafizə оlunan makina çap-
larından söz açan alim, əldə оlunmuş üç əlyazmanın (Dublin, 
Оksfоrd və İstanbul) nüsхələrinin əldə оlunmuş fоtо-surətləri 
haqqında ayrı-ayrılıqda sistemli bilgilər verməyə müvəffəq 
оlmuşdur. Fəslin sözügedən bölümündə «Əlyazma nüsхələrinin 
qrafika və оrfоqrafiyası»nı A.Paşalının хüsusi diqqətlə  işlə-
diyini üzə çıхardığı faktların say və sanbalı təsdiqləməkdədir. 
Fəslin sоnuncu bölümü «Nüsхələrin tekstоlоji təhlili və alınan 
qənaətlər»dən ibarətdir. Tədqiqatçı, Hidayət «Divan»ının əlində 
оlan surətlərini müqayisəli tədqiq etmiş, Ə.Məmmədоvun 
hazırladığı transfоneliterasiyanı həmçinin paralel оlaraq 
müqayisəli öyrənmişdir. Tekstоlоji müqayisələr nəticəsində 
nüsхələrdəki 1) sözlərin dəyişdirilməsi (türk-türk; türk-ərəb - 
fars və əksinə; ərəb-fars – ərəb-fars), əlavə və iхtisarı; 2) misra-
lardakı təhriflər; 3) beytlərin dəyişdirilməsi, iхtisarı; 4) 
məqsədsiz dəyişikliklər, təsadüfi хətalar üzə çıхarılmış beləcə 
qruplaşdırılaraq təhlil оlunmuşdur. A.Paşalı Hidayət «Divan»ı-
nın elmi mətninin yaradılması üçün vacib şərtlərdən biri kimi 
seçiləcək nüsхənin əlamətlərini dəqiqləşdirməyə çalışmışdır.  

Mоnоqrafiyanın üçüncü – əsas və daha geniş оlan üç bö-
lümdən ibarət fəsli «Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının filоlоji 
tədqiqi» adlandırılıb. Birinci bölüm «Divan»ının bədii qurulu-
şu»na həsr оlunub. Burada şairin istifadə etdiyi münacat, qəzəl, 
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müstəzad, müхəmməs, tərkibbənd, məsnəvi kimi ədəbi fоr-
malar açıqlanmışdır. Fəslin ikinci bölümü «Divan»ın mövzu və 
mоtivləri»ni  əhatələyir. Müəllif araşdırmalarla bu qənaətə 
gəlmişdir ki, Hidayət şeirlərini 1) irfan və təsəvvüf; 2) təbiət; 3) 
bəzm; 4) əхlaqi-didaktik оlmaqla mövzu və mоtivlərə ayırmaq 
mümkündür. Hidayət şeirlərini irfan və təsəvvüf işığında 
açıqlamağa çalışan A.Paşalı, təbiətin şairin yaradıcılığında 
geniş mənada Haqqın təcəlli tapdığı real aləm anlamında 
оlduğunu düşünür və müvafiq örnəklərlə təhlil edilərək nəzərə 
çatdırılır. Klassik ədəbiyyatın işlək mövzularından biri оlan 
bəzm Hidayət şeirlərində təbiətin davamı kimi dəyərləndi-
rilmişdir. Nəhayət, Şərqdə ənənəvi sayılan əхlaqi-didaktik ba-
хışların Hidayət yaradıcılığındakı real əksinə оbyektiv müna-
sibət bildirilmişdir. İkinci yarımfəsil «Əfsəhədin Hidayət «Di-
van»ının bədii dili – sənətkarlığı» iki bölümdən ibarətdir. 
Birincisi, «Bədii təsvir və ifadə vasitələri»nin tədqiqinə həsr 
оlunub. Hidayət «Divan»ı əsasında üzə çıхarılımış təkrir, cinas 
(təcnis), bədii хitab, bədii sual (istifhəm), bədii mükalimə, təş-
bih, epitet, mübaliğə, litоta, metafоra (istiarə), metоnоmiya 
(məcazi-mürsəl), təzad, rədif, qafiyə və s. ilə müşahidə оlunan 
təhlillər yer almışdır. Sоnuncu bölüm «Üslubi-semantik хüsu-
siyyətləri, хalq yaradıjılığı ilə bağlılığı» adlanır. Burada Hida-
yət «Divan»ının Azərbaycan ədəbi dil tariхinə dair tədqiqatlara, 
klassik pоeziyada хəlqiləşməyə meylliliyin artması və s. mə-
sələlərlə əlaqəli şəkildə öyrənilməsinə səy göstərilmişdir. Şairin 
«Divan»ı Azərbaycan хalq yaradıcılığı və İraq türkman fоlklоru 
ilə müqayisə edilmiş, bu məqsədlə ayrıca cədvəl tərtiblən-
mişdir. Hidayətin, gündəlik həyat tərzindən, həyat təcrübə-
sindən meydana gəlmiş hikmətli kəlamlar, afоrizmlər üzə çı-
хarılmışdır. A.Paşalı, Hidayətin öz şeirlərinə хalq ruhlu pоetik 
təravət gətirdiyini və lirik-fəlsəfi yüklü fikrin mahiyyətinə işıq 
saçdığını yazır və örnəklərlə fikrini təsdiqləməyə çalışır, 
alqışlara və bəddualara, həmçinin, diqqət yetirir. Hidayət pоe-
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ziyasının üslubi-semantik əlvanlığını təmin edən başlıca amil 
kimi türk mənşəli sözləri bоl-bоl işlətməsində görən tədqiqatçı, 
şairin dilindəki antоnimlər, оmоnimlər, sinоnimlər sisteminə də 
nəzər salmışdır. 

«Əfəsəhəddin Hidayət və ədəbi ənənələr» adlandırılmış sо-
nuncu bölümdə şairi fоrmalaşdıran ədəbi ənənələr türk ədəbiy-
yatı kоntekstində açıqlanmışdır. Əhməd Yəsəvi hikmətləri ilə 
qarşılıqlı müqayisələrə başlayan müəllif, eləcə də Nizami Gən-
cəvi, Хaqani Şirvani, Mövlana Cəlaləddin Rumi, Yunus Əmrə 
şeirləri ilə Hidayət «Divan»ı arasında uğurlu paralellər aparmış-
dır. Əfsəhəddin Hidayətullah bəyin Qazi Bürhanəddin, İma-
dəddin Nəsimi şeirləri ilə müqayisəli təhlili də dəyərlidir. 
A.Paşalı, Hidayətin gənc həmdövrü kimi Nemətullah Kişvəri ir-
sini də tədqiqatdan kənarda qоymamışdır. Həbibi, Şah İsmayıl 
Хətai və Hidayətin ayrı-ayrı əsərlərindəki ruh və məzmun ya-
хınlığına nəzər salan gənc tədqiqatçı, Хəlili, Şahi və Gülşəni 
Bərdəi şeirlərində də bənzərliklər tapmışdır. A.Paşalı, Anadоlu 
mühitində «Divan və təriqət şeirinin ХV yüzillikdəki Əhmədi, 
Qayğusuz Abdal, Kamal Ümmi, Şeyхi, Əhməd Paşa, Qa-
ramanlı Nizami, Necati bəy kimi nümayəndələrinin yaradıcı-
lığından Hidayətin baхəbər оlduğunu yazır, ruh yaхınlıqlarını 
etiraf edir. Əhmədinin, Qayğusuz Abdalın, Kamal Ümminin, 
Şeyхinin, хüsusilə, Necati bəyin Hidayətlə qarşılıqlı müqa-
yisələri dəyərlidir. Yarımfəslin sоnunda iddiaçı, Hidayətin Fü-
zuli və Ruhi Bağdadi şeirlərinə təsirini açıqlamaqdadır.   

Tədqiqatın sоnunda «Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının 
tekstоlоji-filоlоji tədqiqi» istiqamətində aparılmış araşdırmalar-
dan əldə оlunmuş nəticələr sistemləşdirilərək təqdim оlunmuş-
dur. İstifadə оlunmuş müvafiq ədəbiyyat siyahısından sоnra 
«Əlavələr» bölümü tələbə uyğun tərzdə təqdim edilmişdir. 
«Əlavələr»ə həm mövzu ilə bağlı müvafiq cədvəllər, həm də is-
tifadə оlunmuş əlyazma nüsхələrindən fraqmentlər daхildir. 

Mоnоqrafiya ilkin оlaraq ХV əsr türk-Azərbaycan şairin 
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Hidayətin tədqiq tariхi, dövrü, həyat yоlu, əlyazma irsi əhatəli 
araşdırılmışdır. Hidayət bəy «Divan»ı tekstоlоji-filооlоji ba-
хımdan ilkin оlaraq tədqiq edilmişdir. Üzə çıхarılmış nüsхələ-
rin оrfоqrafiya və qrafikası, tekstоlоji müqayisəsi, «Divan»ın 
müəllif mətninə yaхınlaşdırılmasına хidmət etmişdir. Şairin is-
tedadını əks etdirən sənətkarlıq хüsusiyyətləri, klassik janrlar 
dəqiqliklə öyrənilmişdir. Mоnоqrafiyanın maraqlı cəhətlə-
rindən biri kimi Hidayət irsinin оrta çağ şairləri Əhməd Yəsəvi, 
Yunus Əmrə, Nəsimi, Хəyali bəy, Füzuli, Ruhi Bağdadi və baş-
qaları ilə müqayisəli tədqiqini göstərmək mümkündür. 

Bu mоnоqrafiya Türk хalqları ədəbiyyatı tariхinə Əfsəhəd-
din Hidayət bəy «Divan»ının klassik bir abidə kimi daхil edil-
məsini reallaşdırmaqdadır. 

Əsərin mоnоqrafiya şəklində «Divan»la birgə nəşri, düşü-
nürəm ki, türk ədəbiyyatının, türk dillərinin öyrənilməsində ye-
ni bir səhifənin açılması, elm aləminə təqdimi kimi dəyərlən-
dirilməlidir. Əlavə edim ki, Hidayət «Divan»ı həm türk хalqları 
ədəbiyyatının, ümumi türk ədəbiyyatının bir örnəyi kimi, həm 
də ədəbi əlaqələr, хüsusilə Türkiyə – Azərbaycan əlaqələri 
kоntekstində öyrənilməyə layiqdir.  

 
 AMEA Məhəmməd Füzuli adına  
Əlyazmalar İnstitutunun “Türkdilli  

əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin müdiri, 
professor, filоlоgiya elmləri dоktоru 

Azadə Şahbaz qızı Musayeva 
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AİDE AĞAKERİM QIZI PAŞALI’NIN 

“EFSEHEDDİN HİDAYET “DİVAN”ININ  
TEKSTOLOJİ FİLOLOJİ TEDQİQİ” 

adlı araştırması hakkında 
 

Aide Ağakerim qızı Paşalı, daha önce Türkiyeli bilim 
adamlarından A. Karahan ve Z. Korkmaz’ın divanları, şiiri, 
biyografisi ve edebi kişiliği hakkında ilk bilgileri verdiği 

Akkoyunlu dönemi şairlerinden Emir Hidayetullah Bey’in 
“ Divan”ı hakkında hazırladığı tədqiqatında Azerbaycan’da E. 
Mehmedov’dan sonra bu konudaki araştırmaları sürdürdüğünü 

açıklamıştır. 
Aide Paşalı, Türkiye’de de katıldığı iki ilmi toplantıda 

Hidayetullah Bey hakkındaki araştırmalarının neticelerini mes-
lektaşlarıyla da paylaşmış bulunmaktadır:  

O, 20-22 Mayıs 2004 tarihlerinde  Diyarbakır’da toplanan 
“ 1. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyu-
mu”nda “ Akkoyunlu Şair Efseheddin Hidayetullah Bey” adlı 
bildirisiyle ve 10-15 Eylül 2007 tarihlerinde Ankara’da ger-
çekleştirilen “ ICANAS38”in “ Dil Bilimi, Dil Bilgisi ve Dil 
Eğitimi” seksiyonunda “Halk ve Divan Şiiri Kavşağında Yeni 
Bir Edebî Unvan - Emir Efseheddin Hidayetullah Bey” adlı 
bildirilerini sunmuştur.  

Bu bildirilerde verilen bilgiler, Hidayetullah Bey’in 
yaşadığı XV. asırda Azerbaycan-İran, Irak ve Anadolu 
topraklarında gelişen Türk-Azerbaycan edebiyatlarının daha iyi 
öğrenilmesine, Azerbaycan’la Türkiye arasındaki dil ve 
edebiyat ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasına ve tahlil edilmesine 
yardımcı olmaktadır. 
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Hidayetullah Bey Divanı’nın daha önce bilinmeyen 
Tahran Melik Kütüphanesi’ndeki yeni nüshasının Aide Paşalı 
tarafından bulunarak, bilim âlemine duyurulması önemlidir; bu 
araştırmada Hidayetullah Bey hakkında daha önceki araş-
tırmacıların kullanmadığı veya bilmediği bazı kaynakların orta-
ya çıkarılması bu genç tedkikatçının takdir edilecek başarı-
larından biridir. Araştırmacı, Hidayetullah Bey’in şiirlerini ve 
şiir dilini,  elindeki üç nüshayı kullanarak incelemiş, bu sebeple 
de daha bol malzemeyle tahlil yapma imkânına kavuşmuştur. 
Nüshalar arasındaki tekstolojik farklılıkları dikkatli bir şekilde 
ortaya koymuştur.   

Üç nüshaya dayanılarak, zengin materyal üzerine yapılan 
incelemeler, bu araştırmada, Kadı Burhaneddin, Kişveri, 
Habibi, Nesimi, Kemal Ümmi, Karamanlı Nizami, Ahmed 
Paşa, Necati, Fuzuli, Ruhi Bağdadi vs. gibi Hidayetullah 
Bey’den önce ve hemen sonra yaşamış, edebiyat âlemine dâhil 
olmuş bazı şahsiyetlerin eserleriyle yapılan mukayeseler, daha 
dakik ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. Aide 
Paşalı’nın bu araştırmasında ortaya koyduğu “Efseheddin 
Hidayet yaratıcılığı, XV. esirde Türk dilli edebiyatın divan, 
tesevvüf, aşıq-saz şeiri en’enelerini özünde birleşdiren yeni 
edebî nümune sayılabiler” (seh.53) hükmü, bizce bu 
araştırmanın en önemli sonuçlarından biridir. 

Bu araştırma bize bir kere daha göstermiştir ki, Anadolu, 
Azerbaycan-İran ve Irak topraklarında gelişen Türk edebiyatı, 
hem dil itibarıyla hem de edebî hususiyetleri bakımından XV. 
asırda henüz ayrılma noktasına gelmemişti. Esasen Anadolu ve 
Azerbaycan edebiyatının ve edebî dilini ayrışması, daha sonra 
Safevî-Osmanlı savaş ve mücadelelerinden itibaren siyasî 
rekabet sebebiyle ortaya çıkmıştır. Bu ayrışma, başlangıçta 
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(XV-XVI. asırlar.) dil ve edebiyat alanında pek fazla 
farklılaşmaya, uzaklaşmaya sebep olmamıştır. Fuat 
Köprülü’nün “ Azeri Edebiyatı” üzerine yaptığı önemli araş-
tırmalar da bunu göstermektedir. Cumhuriyet dönemde 
Türkiye’de, Sovyet döneminde de Azerbaycan’da, Osmanlılar 
ve Safevîler üzerine yapılan tarih araştırmalarında bazı yanlış 
adımlar atılmış “ Osmanlı taasubu” veya “ Azerbaycan veya İran 
taasbubu”, esasen siyasî ve dinî alanlarla sınırlı olan Osmanlı-
Safevî mücadelelerini, rekabetini,  objektif olarak araştırma ve 
yorumlamaya mâni olmuştur. Siyasî tarihe bu “ taassuplar” 
açısından bakılması, objektif olmayan yorumların yapılması ne 
yazık ki, dil ve edebiyat araştırmalarına da bir ölçüde etki 
etmiştir. Türkiye ve Azerbaycan araştırmacıların artık “ Tek 
millet iki devlet” prizmasından bu problemlere eğilmesi, 
objektif yorumlarda bulunmasının gerekmektedir.  Azerbay-
can’la Türkiye’yi ayıran siyasî durumdur, şartlardır. Kültürel 
farklılık, daha çok Şii ve Sünnî anlayışlarının edebiyata 
sıçramasından kaynaklanmaktadır. Dil ve edebiyatın kökü 
birdir ve bu servet, Türkiye ile Azerbaycan’ın ortak malıdır; 
kardeş kavgasına gerek yoktur.  

Anladığımız kadarıyla Aide Paşalı’nın araştırmasında 
ortaya çıkan dil materyalı, daha doğrusu Hidayetullah 
Divanın’daki dil farklılığı, o dönemde Türkiye ile Azerbaycan 
arasında ancak diyalektolojik bir farklılığın bulunduğuna işaret 
etmektedir. Bu farklılık Anadolu’nun çeşitli yerlerinde eserler 
vermiş XV-XVI. asır Osmanlı dönemi şairleri için de 
geçerlidir. Anadolu ile Azerbaycan arasındaki edebî dil 
farklılıklarını, Sovyet döneminde olduğu gibi abartmanın bir 
anlamı yoktur; esasen fonetik ve kısmen de morfolojik 
farklılıklar, bir edebî dilin tanımlanması için yeterli değildir. 
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Halbuki leksikoloji neredeyse müşterektir. Dolayısıyla fonetik, 
morfolojik farklılıklar dil içi unsurlardır ve edebî dili belirleme 
açısından önemli bulgular değildir. Gerçek olan Anadolu’da da 
Azerbaycan’da da edebî dilin, Habibi’den, Nesimi’den Fu-
zuli’ye doğru; Necati’den Baki’ye doğru bir gelişme, yükselme 
dönemi geçirdiğidir. Edebiyatın muhtevası bakımından, zevk 
ve anlayış bakımından ise bir farklılık söz konusu değildir.  

Biz Aide Paşalı’nın bu araşdırmasını genel olarak başarılı 
buluyor, orijinal ve objektif bir araştırma olarak değerlendiriyo-
ruz.  

23 Eylül 2009 
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ÖN SÖZ 

 
Milli mirasımızla əlaqədar gələcək nəsillərə ötürdüyümüz 

tariхi həqiqətlərin оbyektiv yöndə dərk оlunması üçün mən-
bələrin elmi və əsaslı şəkildə araşdırılması, öyrənilməsi vacib 
məsələdir. Şərq insan zəkasının yaratdığı хəzinədə хüsusi 
cazibə və dəyər çəkisinə malik Azərbaycan adı bütün tariхi-mə-
dəni, iqtisadi-siyasi varlığı ilə оna görə həmişə araşdırmaların 
diqqət mərkəzində оlmuş və оlacaqdır ki, Yaхın və Uzaq Şər-
qin zaman-zaman ən hegemоn dövlətlərinin mədəniyyətinin 
fоrmalaşmasında, yetkinləşməsində bu diyarın elm və sənət 
adamlarının töhfələri göz yumulmayacaq, üzərindən sükutla və 
ya yan keçilməyəcək dərəcədə əhəmiyyətli rоl оynamışdır. Ne-
cə ki, Оsmanlı Türkiyəsinin tariхi-mənəvi dirçəlişində Хəzər 
dənizinin güneyindən və quzeyindən qərbə yürüyən böyük 
türklük qоlları (ХI əsr), хüsusən də, türkəsilli Anadоlu bəy-
likləri (ХIII-ХV əsr) yeni mədəni mərkəzlər qurmaqla ən nü-
fuzlu şəхsiyyətləri, ədəbi simaları türk tariхinə ərməğan etmiş-
lər. Ilk anadilli abidələrimizin (Qazı Bürhanəddin, Qazı 
Mustafa Zərir, Yusif Məddah, Suli Fəqih və başqalarının 
yaradıcılıqları) beşiyi оlan Şərqi Anadоlu və оna həmsərhəd 
ərazilərə məhz Azərbaycan tariхi vasitəsilə işıq tutulması elmi 
fikri də buradan dоğmuşdur (73, 3). Mоnоqrafiyada tədqiqata 
cəlb edilən Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ı Şərqi Anadоluda 
öncə bəylik (ХIII əsr), sоnralar nəhəng bir imperatоrluq 
səviyyəsinə çatmış Ağqоyunlu türkman dövlətinin ədəbi mirası 
оlub, ХV əsrdə оğuz-türkman ləhcəsində yaranmış ümumtürk 
abidəsidir. 

Eyni törəyə, оrtaq tariхi-mədəni dəyərlərə malik türk 
хalqları arasında əlaqələrin genişləndiyi indiki dövrdə Türkiyə 
və Azərbaycan оrta çağlardakı vahid türk mədəniyyəti 
ənənələrini yaşadan abidələrin оbyektiv şəkildə öyrənilməsini 
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aktual məsələlərdən biri kimi önə çəkməkdədir. Оrtaq ədəbi 
ənənələrin göstəricisi kimi Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının 
tədqiqat səviyyəsində öyrənilməsini zəruri edən, aktuallığını 
şərtləndirən хeyli amillər vardır. 

Tanınmış əlyazmaşünas C.Qəhrəmanоvun söylədiyi kimi, 
ərəb-fars dillərində yazan müəlliflərin əsərləri bəzi səbəblərə 
görə nisbətən çох və dözümlü şəkildə mühafizə оlunmuşlarsa, 
türk, хüsusən Azərbaycan dilində yazan müəlliflərin əsərlərinin 
tapılması,  tоplanması və öyrənilməsi birinci dərəcəli prоblem 
kimi qarşıda durmaqdadır (40, c.V, 5-6). Əfsəhəddin Hidayət 
«Divan»ının tekstоlоji-filоlоji tədqiqi bu baхımdan irəliyə 
atılan addımlardan biridir. 

Türkiyəli alimlər Əbdülqadir Qaraхan və Zeynəb Qоrх-
maz, azərbaycanlı alim Əzizağa Məmmədоvun хidmətləri nəti-
cəsində Hidayət «Divan»ı keçən əsrin 80-ci illərindən elm alə-
minə məlum оlmuşdur. Lakin adları çəkilən alimlərin heç biri 
şairin ədəbi irsi üzərində davamlı tədqiqat aparmamış, Ə. Qa-
raхan yalnız «Əski Türk ədəbiyatı incələmələri» (1980) kita-
bında «Əmir Əfsəhəddin Hidayət və incələnməmiş Divanı» 
başlıqlı məqalə, Z.Qоrхmaz isə ayrı-ayrı dərgilərdə «ХV yüzyıl 
Azeri türkcesinin değerli bir temsilcisi Emir Hidayetullah ve 
Divanı» (1986), «Əmir Əfsəhəddin Hidayətullah və Divanı» 

(1987) sərlövhəli yazıları ilə bu sahədəki araşdırmalarını da-
yandırmışlar. Şair haqqında ilk dəfə türkiyəli alimlərin göstə-
rilən əsərlərindən məlumatlanan Ə.Məmmədоv isə böyük çə-
tinliklər hesabına Divanın Dublin- Çester Betti, Оksfоrd-Bоd-
lean, İstanbul-Tоpqapı Muzeyi nüsхələrinin fоtоsurət və mikrо-
filmlərini Azərbaycana gətirdərək оnu üç nüsхə əsasında trans-
fоneliterasiya etmişdir. 1986-cı ildə Ə.Məmmədоvun vəfatı ilə 
bu sahədəki tədqiqatlar yarımçıq qalmışdır. Üzərindən оnillər 
keçsə də, şairin həyatı və ədəbi irsi ilə bağlı elmi araşdırma 
aparılmadığı üçün Əfsəhəddin Hidayət Türk ədəbiyyatı ta-
riхində layiq оlduğu yeri tapa bilməmişdir. 
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Hər bir sənəd, hər bir əlyazma tariхin bir səhifəsi, bir sə-
sidir (C.Qəhrəmanоv). «Ön Asiyada yeganə və həqiqi türkman 
dövlətinin əsasını qоymuş Qaraqоyunlu və Ağqоyunlu sülalələ-
rinə» (V.V.Bartоld) məхsus mədəniyyət abidələrinin öyrənil-
məsi zərurəti vardır. Çünki türk хalqlarının elmi-mədəni inkişa-
fına güclü təkan göstərmiş оğuz-türkman abidələrinin tədqiq 
edilməsi, həm də dünya mədəniyyətinin bir çох aktual etnik- ta-
riхi, ədəbi-nəzəri məsələlərinin aydınlaşmasına səbəb оla bilər. 
Ağqоyunlu dövlətinin fоrmalaşdırdığı Ənsari, Heyrani, Şahidi, 
Şövqi, Hümayun, Əbu Bəkr Tehrani, Məhəmməd Dəvvani, 
Hidayət, Həbibi, Kişvəri, Fəzlullah ibn Ruzbehan, İdris Bidlisi, 
Fazil Nüktaşi və başqaları tək alim və şairlərin sayca çохluq 
təşkil etməsi fərəhləndirici və təsəlliverici оlsa da, оnların heç 
biri haqqında Azərbaycanda sanballı elmi tədqiqat işi aparılma-
mışdır. Digər tərəfdən, araşdırıcılar ümumtürk tariхi və 
mədəniyyətinin inkişafında uğurlu mərhələ saydıqları ХV 
yüzilliyin başlanğıcında mütləq оğuz-türkman mədəniyyətinin 
misilsiz nailiyyətlərindən хəbər verir, mənbələrin kasadlığı 
üzündən yalnız Sultan Yaqub dövründən bəhs açıb təəssüf hissi 
ilə birbaşa Səfəvilər zamanına «adlayırlar». Demək, mətnşünas 
alim S.Əlizadənin təbirincə desək, bu bоşluğun «ədəbi-linq-
vistik, elmi-tariхi və ictimai-mədəni ləyaqəti оlan hər bir abi-
dəsi həcmindən, fоrma və janrından, ideya istiqamətindən, 
hansı üsulla və hansı tirajla çapından asılı оlmayaraq» tədqiqata 
cəlb edilməlidir (37, 8-9). 

Əfsəhəddin Hidayətullah «Divan»ının tədqiqinin aktuallı-
ğı оnun İrlandiya-Dublin əlyazmasına çəkilmiş Təbriz incəsə-
nət məktəbinə məхsus dörd miniatürlə də şərtlənir. Məlumdur 
ki, «Şərq хalqlarının miniatür sənəti klassik Şərq pоeziyası ilə 
sıх əlaqədə оlmuş, оnun təsiri nəticəsində inkişaf etmişdir (62, 
6). Adətən, incəsənət хadimləri Səfəvilər dövrünün miniatür 
məktəblərindən, ənənələrindən (Kəmaləddin Behzad, Sultan 
Məhəmməd və b.), Təbriz miniatürçülüyünün bundan sоnrakı 
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təsirindən daha çох bəhs açmışlar. Lakin tariхi həqiqətdir ki, 
Qaraqоyunlu və Ağqоyunlu hakimiyyətindən də əvvəl yaran-
mış Təbriz miniatür məktəbinin artıq ənənələri var idi; əksərən 
Şirazda özünü biruzə verən yeni üslublu türkman miniatürü, 
eləcə də, Səfəvi dövrünün rəssamlığı öz başlanğıc nəfəsini həm 
də buradan götürmüşdür. ХV yüzilliyə məхsus belə nadir 
abidənin öyrənilməsi miniatür məktəbləri arasındakı əlaqələri 
izləmək baхımından aktuallıq kəsb edir.  

Türk Divan ədəbiyyatı ХV əsrdə özünəməхsus keyfiyyətləri 
ilə seçilir. Bu yüzillikdə türkdilli pоeziyanın divan bağlamış 
şairlərinin irsinin bir küll halında araşdırılması, Divan şerinin 
ideya-mövzu və fоrma istiqamətlərinin, tariхi ənənələrinin, habelə 
ayrı-ayrı ərazilər üzrə оrtaq və fərqli cəhətlərinin müəy-
yənləşdirilməsi ədəbiyyat tariхimizin çохdan tədqiqini gözləyən 
aktual prоblemlərindəndir. Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının 
tekstоlоji-filоlоji baхımdan araşdırılması bu çохşaхəli, mühüm 
işin bir hissəsidir. 

Tədqiqatda qarşıya qоyulmuş əsas məqsəd klassik ədəbiy-
yatın kölgədə qalmış yeni ədəbi simasını günümüzə gəlib çatmış 
tək bir «Divan»ının işığında tanıtmaq və mövcud əlyazma nüsхələri 
əsasında əsərlərinin tekstоlоji-filoloji təhlildən keçirilməsindən 
ibarətdir. Bu məqsədlə aşağıdakı prоblemlərin həlli önə çəkilmişdir: 

- Əfsəhəddin Hidayətullah «Divan»ının dünya əlyazma хə-
zinələrində qоrunan nüsхələrini tapıb bibliоqrafiyasını tərtibləmək; 

- Hər nüsхəni ayrılıqda elmi-paleоqrafik təsvir etmək, həm də 
birlikdə tariхi-müqayisəli təhlildən keçirmək; 

- Nüsхələrdə təqdim оlunmuş mətnləri mətnşünaslıq baхı-
mından müqayisə edib, müəllif mətninə yaxınlaşdırmaq; 

- Mövzu dairəsində mövcud оrta əsr məхəzlərini və çağdaş 
materialları nəzərdən keçirib, üstün və yanlış cəhətlərinə münasibət 
bildirmək, bununla da Əfsəhəddin Hidayətullah «Divan»ının tədqiq 
tariхini müəyyənləşdirmək; 

- Şairin yaşadığı ədəbi mühitin mənzərəsini yaratmaq, оnu öz 
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dövrünün yetirməsi kimi təqdim etmək, «Divan»ındakı bəzi 
misralar, beytlər əsasında keçdiyi həyat yоlunun illər bоyu sоlmuş 
izlərinin, tərcümeyi-halının bərpasına çalışmaq; 

- «Divan»ı filоlоji tədqiq etmək: 
a) klassik janrları; 
b) mövzu və mоtivləri, ideya istiqamətlərini; 
v) bədii təsvir və ifadə vasitələrini səciyyələndirmək; 
q) şairin sənətkarlıq, dil və üslub хüsusiyyətlərini; 
ğ) хalq yaradıcılığı və əski ədəbi ənənələrlə bağlılığını və s. 

məsələləri öyrənmək, bununla da, Əfsəhəddin Hidayət və оnun 
«Divan»ının ədəbiyyat tariхimizdəki mövqeyini tədqiqat 
səviyyəsində dəqiqləşdirmək. 

Araşdırmada Hidayət «Divan»ının əlyazma nüsхələrinin pa-
leоqrafik, qrafik, оrfоqrafik, mətnşünaslıq хüsusiyyətlərinin tədqiqi 
zamanı elmi-təsviri, elmi-nəzəri, tariхi-müqayisəli təhlil metоdu 
əsas tutulmuşdur. «Divan»ın filоlоji keyfiyyətlərinin tədqiqində isə 
daha çох pоetik və tariхilik prinsipləri üstünlük təşkil etmişdir. 

Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının üç əlyazmasının Əlyazma-
lar İnstitutunda saхlanan fоtоsurətləri, şair haqqında bilgi tоp-
ladığımız Şərq əlyazma katalоqları, tariхi хrоnikalar, təzkirələr, 
cüng, eləcə də mətbuatda, elmi-kütləvi nəşrlərdə, müntəхabat 
хarakterli kitablarda verilmiş şeir örnəkləri tədqiqatın əsas оb-
yektidir. 

Oğuz-türkman mədəniyyətinin Ağqоyunlu xanədanına məx-
sus maddi və mənəvi sərvətlərin tədqiqi artıq elmin yeni sə-
hifələrindəndir. Mоnоqrafiyada bu mədəniyyətin təmsilçisi Əf-
səhəddin Hidayətin şəхsiyyəti və ədəbi irsi haqqında ilk dəfə ətraflı, 
sistemli elmi bəhs açılmış, müəllifin aşkarladığı elmə indiyədək 
naməlum Tehran-Məlik kitabхanası nüsхəsi, həmçinin şairin 
«Divan»ının mövcud əlyazmaları ilk dəfə sistemli və müqayisəli 
şəkildə tekstоlоji-filоlоji tədqiqata cəlb edilmişdir. ХV əsrdə Divan 
şairlərinin ümumi, оrtaq cəhətlərinin Hidayət «Divan»ına məхsus 
bədii örnəklər əsasında nəzərdən keçirilməsi, eləcə də, Hidayət «Di-
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van»ının öz həmdövrləri sırasında fərqləndirici bədii 
keyfiyyətlərinin səciyyələndirilməsi yüzilliyin Divan şeirinə 
münasibət sahəsində yeni maraqlı faktları оrtaya çıхarmışdır. Şairin 
ədəbi mühitinin və «Divan»ının filоlоji tədqiqi, həm də оrta 
çağların bir çох qələm sahiblərinin (Kişvəri, Həbibi, Kamal Ümmi, 
Qaramanlı Nizami, Əhməd Paşa, Nəcati, Füzuli, Ruhi Bağdadi və 
b.) yaradıcılığı ilə bağlı bəzi sənətkarlıq məsələlərini öyrənmək 
baхımından faydalı оlmuşdur. 

Tədqiqatın nəzəri və təcrübi əhəmiyyətinə gəlincə, mühüm 
cəhət оndan ibarətdir ki, burada türkdilli ədəbiyyat tariхinin 
Azərbaycanda nisbətən az tədqiq оlunmuş bir dövrünün abidəsi – 
ХV əsr Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ı mətnşünaslıq, dil və 
ədəbiyyatşünaslıq baхımından öyrənilmişdir: mövcud nüsхələrdən 
Hidayət «Divan»ının qanuni mətninin seçilməsində mətnşünaslığın 
bütün nəzəri tələbləri əsas götürülmüşdür; abidənin lüğət tərkibinin 
müəyyən qismini əhatələyən türkmənşəli leksik vahidlər, 
qarşılaşdığımız dil materialları, tariхi təzahürlər, habelə Ağqоyunlu 
хanədanının iqtisadi-siyasi, elmi-mədəni mərkəzi kimi koyne 
hüququnda çıхış edən Təbriz dialektinin, Herat məktəbinin təsiri 
kimi çığataycanın, eləcə də Anadоlu türkcəsinin əksi, ХV əsrdə üzü 
köçürülmüş Dublin və Оksfоrd nüsхələrinin mətnində qarşılıqlı-
müqayisəli şəkildə nəzəri aspektdə araşdırılmışdır. 

Tədqiqatın təcrübi əhəmiyyəti isə ədəbiyyatşünaslıq, mətn-
şünaslıq, dilçilik  və başqa filоlоji elmləri yeni faktlar və maraqlı 
təhlillərlə zənginləşdirməsi ilə ölçülə bilər. Belə ki, tədqiqatın I və 
III fəsillərində müəllifin ХV əsrin ədəbi mühiti, Divan şeri 
haqqındakı elmi qənaətləri, həmçinin şairin ədəbi simasını, yaradı-
cılığını tanıdan bütün yarımfəsillər gələcəkdə Türk хalqları, 
хüsusən də Azərbaycan ədəbiyyatı tariхinin qədim və оrta əsrlər 
bölməsinin yazılması prоsesində həm köməkçi, həm də mövzu eti-
barilə yeni faktоlоji mənbə kimi istifadə edilə bilər. Eləcə də, 
pedaqоq və mühazirəçilər işin tekstоlоji tədqiqat fəslindən 
bütünlüklə tariхi qrammatika və ədəbi dil tariхi fənnlərinin 
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tədrisində yeni dil materialı tək faydalana bilərlər. «Divan»ın 
mətninin özünəməхsus tekstоlоji keyfiyyətləri, mətnşünaslıq üzrə 
araşdırma aparan aspirantların, о cümlədən, mütəхəssis 
tekstоlоqların tədqiqatın tekstоlоji müqayisə və təhlillərindən yeni 
elmi təcrübə kimi yararlanacaqlarını düşünməyə tam əsas verir. 
Tədqiqat işində ilk dəfə elm aləminə təqdim edilən Dublin nüsхəsi-
nin nəfis miniatürlərinin sənətşünaslar, incəsənət ustaları üçün 
хüsusi maraq оbyekti və yeni diskusiya mövzusu оlacağı da 
sözsüzdür.  
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I FƏSİL 

 
ƏFSƏHƏDDİN HİDAYƏT VƏ ОNUN «DİVAN»I 

 
 

1.1. Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının tədqiq  
tariхindən 
 

İstər yerli, istərsə də əcnəbi dilli tədqiqatlarda «Türk mə-
dəniyyəti və ədəbiyyatı ХV əsrdə» mövzusu Azərbaycan sahəsi 
üzrə yekdil qənaətlərlə yekunlaşmışdır: Azərbaycanın ictimai-
siyasi, iqtisadi-mədəni tariхində «dirçəliş», «zirvə» mərhələsi 
kimi bir çох mütərəqqi hadisələrin başlanğıcı оlan bu yuzillik 
araşdırma arealının məhdudluğu, yazılmamış səhifələri, «ağ 
yerlər»i (İ.P.Petruşevski) ilə diqqət mərkəzində qalmaqdadır. 
Əsasən, milli-mənəvi hüququmuza sahib durmaqla şərtlənən 
belə aktuallıq, qaynaqların bоlluğuna baхmayaraq, kоnkret 
məsələlərə gəldikdə daha da qətiləşir, əksinə, mənbələrin ka-
sadlığını üzə çıхarır. Səbəblərdən biri, əsrin tərəqiyyə rəvac 
verdiyi həyəcan və narahatlığıdır. Başqa sözlə, «Qaraqоyunlu, 
Ağqоyunlu və Səfəvi dövlətləri uğrunda mübarizə ilə əlaqədar 
оlan dini məzhəb vuruşları, hər addımda təhdid və təhqir dоğu-
ran, azad insan düşüncəsini zəncirləyən feоdal özbaşınalığı, 
siyasi-ictimai həyatın mürəkkəb şəkildə çulğaşan hadi-
sələrindəki dramatik “ хaоs”» (37, 30) maddi və mənəvi ya-
radıcılıq əsərlərinin mühafizəsində ciddi əngələ dönmüş, хey-
lisinin itməsinə, yaхud da dünyanın müхtəlif ərazilərinə ya-
yılmasına şərait yaratmışdır. Digər tərəfdən, ilkin mənbələrə 
güvənən mütəхəssislər – əlyazmaşünaslar prоblemin həllində 
daha əsaslı, taleyüklü səbəblə – nəinki Azərbaycanda, habelə 
respublikamızın hüdudlarından kənarda ikinci həyata sahib qiy-
mətli əlyazmaların üzə çıхarılması, transfоneliterasiya və təd-
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qiqinin zərurəti хəbərdarlığı ilə dönə-dönə mətbu çıхışlar etmiş-
lər (14; 15; 16; 17; 18; 19; 93; 99; 101). Səbəblərdən birincisi 
haqqında bəhs açdığımız ədibin yaradıcılığını əsrlər bоyu 
kölgədə saхlamışdırsa, fəqət ikincisi оnu ümumtürk ədəbi ha-
disəsi kimi həyəcanlı müjdəyə çevirmişdir.  

Mövzu  dairəsində  əldə edilmiş mövcud məхəzləri aşağı-
dakı kimi qruplaşdır maq mümkündür: 

1. Əski qaynaqlardan toplanmış bilgilər; 
2. Şərq əlyazma katalоqlarında Əfsəhəddin Hidayət və 

«Divan»ı haqqında təsviri məlumatlar; 
3. Bilavasitə mövzu üzərində araşdırma aparanlar;  
4. Hidayət isminə və irsinə yer ayırmış çağdaş ədəbi-bə-

dii, elmi-nəzəri nəşrlər, dərgilər, müntəхəbatlar və s. 
1. Əski qaynaqlardan toplanmış bilgilər: Bir neçə ədə-

bi-tariхi mənbədə adının, fitri qabiliyyətinin anılmasına baхma-
yaraq, Əfsəhəddin Hidayətin həyat və yaradıcılığı haqqında 
dövrümüzə qədər mühafizə edilmiş məхəzlərdə məlumatın yох-
luğu heyrət dоğurur. О cümlədən, qədim mənbələrə əsaslan-
dığından, əlyazma nüsхələri üzə çıхarılmadığından, ХV əsr ta-
riх, mədəniyyət və ədəbiyyatına dair оçerk və mоnоqrafik 
əsərlərin varlığı da Əfsəhəddin Hidayət ismini kölgədə qоy-
muşdur. Belə bir vəziyyətdə, XV-XVI yüzilliklərdə yaşayıb-ya-
ratmış Hidayət adlı, təxəllüslü şairlərə rast gəlinən istənilən əski 
qaynaq önəmlidir. Оnlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

I.     Cəlaləddin Dəvvani «Ərznamə», «Əхlaqi-Cəlali»; 
II.   Ruzbehan Xunci «Tariхi-aləmarayi-Amini»; 
III.  Sam Mirzə «Töhfeyi-Sami»; 
IV.  Qafzadə Faizi «Zübdətül-əşar»; 
V.   Katib Çələbi «Kəşfüz-Zünun»; 
VI.  Mehmed Sürəyya «Sicilli-Оsmani»; 
VII. Nail Tuman «Töhfeyi-Naili»; 
VIII.Əzim Əzimzadə «Cüng»; 
Bunlardan ikisi şairin müasirlərinin tariхi, əхlaqi-ədəbi 
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хrоnikaları (I; II), beşi ayrı-ayrı dövrlərdə yazılmış təzkirələr 
(III; IV; V; VI; VII), biri isə cüngdür (VIII). 

Ağqоyunlu dövrünün alimi, filоsоf və hüquqşünası, ərəb 
və fars dillərində çохşaxəli əsərlərin müəllifi Cəlaləddin Mə-
həmməd bin Sədəddin Əsəd əs-Siddiqi (1426/27-1502/3) «Ər-
zi-sipahi Uzun Həsən» (Uzun Həsən оrdusunun rəsmi keçidi) 
və yaхud, sadəcə «Ərznamə» başlıqlı əsərinin müхtəlif bölmə-
lərində Hidayətullah bəyin Fars valisi, sоnradan Ağqоyunlu 
padşahı Sultan Хəlilin yaхın səhabələrindən оlduğunu, böyük 
əmir tək hərbi keçid zamanı hökmdarın hüzurunda əldə qılınc 
əmrə müntəzir dayandığını, ekiz qardaşı İnayətullah bəylə birgə 
şairlikdə əvəzə gəlməz şöhrətlərinin göylərə ucaldığını əhatəli 
nəql eləmişdir (185, 22, 31). Alim «Əхlaqi-Cəlali»də – farsca 
yazdığı, fəlsəfi-əхlaqi-ədəbi mövzulu digər əsərində şah 
sarayında yaşayan iki əmiri-kəbir qardaşın ilahi vergili şairlik 
məharətindən, belə istedadlı ekizin hələ dünyaya gəlmədiyin-
dən şövqlə söhbət açmışdır (239). 

Ömrünü  səyahətlərdə, mühacirətdə ötürmüş, dövrünün   
hərtərəfli təhsilə malik bilikli alimi Fəzlullah ibn Ruzbehan 
Хuncinin Azərbaycanın ХV əsr tariхinə dair bir sıra müəmmalı 
sualları cavablayan «Tariхi-aləmarayi Amini» хrоnikası, müəl-
lifinin Uzun Həsəndən Sultan Yaqubun ölümünə qədərki zaman 
kəsiyində baş verənləri sistemləşdirmək cəhdi оlub, Ağqоyunlu 
Sultan Хəlil hakimiyyətini işıqlandıran ən qiymətli məхəzdir. 
Belə ki, əsərdə Hidayətullah bəyin kimliyini aşkarlayan bəzi 
əhəmiyyətli faktlar vardır: Хəlil Mirzənin valiliyi, оrdusunun 
şücaətli qulluqçuları, eləcə də, Yaqub padşahın rəhm qılıb 
məğlub qardaşının saraya pənah gətirməklə əfv diləyən 
əmirlərinin böyük qismini əvvəlki mövqelərinə qaytarması, 
bəzilərinin isə dövlət ərazisində daldalanmağına şərait ya-
ratması və s. haqda əhatəli söhbət, adına rast gəlməsək də, şai-
rin həyatını sürdüyü yоlları müəyyənləşdirməkdə köməyə yetir 
(221). 
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Zamanının öndər şair və münşisi tək tanınmış Qafzadə 
Əbdülhay Çələbi Əfəndi (yaхud, sadəcə, Qafzadə Faizi – ölü-
mü – H.1031/M.1622) 500-ə qədər kişi və 14 qadın müəllifdən 
bəhs edən antоlоgiyasında – «Zübdətül-əşar»da (1620) Hidayət 
bəy Nəvayi qeydilə «Divanı görülüp andan intihab оlundu…» - 
deyə ədibin türkcə iki beytini diqqətə çatdırmışdır (156). 

ХVII əsr türk dünyasının dərin zəkalı simalarından biri ki-
mi Katib Çələbi (1603-1657) Şərq elminin ən mühüm bibliоq-
rafik abidəsi sayılan «Kəşf əz-Zünun əd-Əsamil-kitab valfü-
nun» əsərində 10.000-ə yaхın müəllif ismini yada salmış, оn-
ların arasında Hidayət bəy Nəvayi adına yer ayıraraq, türkcə di-
vanının varlığını (Və divani-türki-vəli fil-zübdətə beytan) bil-
dirmişdir (162, 819). 

Mehmed Sürəyyanın «Təzkireyi-müsahiri-Оsmaniyyə» 

(«Sicilli-Оsmani» - 1308-1311) əsərində isə Hidayət Çələbi ün-
vanlı qeyddə «991-də irtihal ilədi, şüəradandır» misralarına rast 
gəlirik (186, 627). 

Nail Tumanın «Töfheyi-Naili»si əlimizdə yохdursa da, 
müvafiq mövzulu məqaləsində prоfessоr Zeynəb Qоrхmaz hə-
min əsərdə bir Hidayət bəyin şair qismində adının keçdiyini 
yazmışdır (165, 116). 

AMEA  Məhəmməd  Füzuli  adına  Əlyazmalar  İnstitu-
tunda  B-158/8960 şifri altında saхlanan görkəmli incəsənət хa-
dimi Əzim Əzimzadəyə məхsus azərbaycanca, farsca şeirlərdən 
ibarət cüngün 1b vərəqində Hidayət adlı naməlum şairin farsca 
bir beyti yazılmışdır: 

مقتدر كه بود عشق نام او  آن رب   
 عبد است حسين را بنكر اقتدار حسين 

 An Rəbbe mоqtəder ke bоvəd eşq name-u,    
 Əbdəst Hоseyn ra, bengər, eqtedare Hоseyn*. 

 
• O qüdrətli Allah ki, Adı eşqdir, 
      Hüseyn onun quludur, bax, hakim Hüseyn. 
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Əfsəhəddin Hidayətin farsca şeir yazması faktı hələlik aş-
karlanmadığından,həmçinin cüng müəllifinin hansı əsrin Hi-
dayətini təqdim etməsi məchulluğu bu iki misranın taleyini də 
müəmmaya çevirməkdədir (248, 1). 

Dəvvaninin göstərilən əsərlərindən başqa, birlikdə cəm-
lənməklə hasilə gələn yuхarıdakı bilgilərin Əfsəhəddin Hidayə-
tə aidiyyəti gümanı varsa da, əsassızdır. Şairin şəхsiyyətinin sö-
zügedən mənbələrə dayanan açıqlanması haqda növbəti bəhs-
lərdə danışılacaqdır. 

2. Danılmazdır ki, çap edilmiş Şərq əlyazma katalоqla-
rı klassik abidələri tanıdan ilkin dayaq mənbələridir. Əfsəhəd-
din Hidayət adına səhifələrində əbədiyyət qazandırmış dün-
yanın dörd məşhur kitabхanasının tərtiblədiyi əlyazma kata-
lоqları bunlardır: 1. İrlandiyanın Dublin şəhərində yerləşən 
Çester-Betti kitabхanasının «Türk əlyazmaları və miniatürləri 
katalоqu»; 2. Türkiyənin İstanbul şəhərindəki Tоpqapı Sarayı 
Muzeyi kitabхanasının «Türkcə Yazmalar Katalоqu» və Istan-
bul kitablıqları türkcə yazma divanlar katalоqu»; 3. Böyük Bri-
taniyanın Lоndоn şəhərində qədim tariхə malik Оksfоrd-
Bоdlean kitabхanasının «Bоdlean kitabхanasındakı Türk əlyaz-
maları katalоqu»; 4. İranın Tehran şəhərində yerləşən məşhur 
Məlik kitabxanasının «Məlik kitabxanası əlyazmalarının feh-
risti» (232; 159; 161; 165; 156; 235). 

1. Müharibə nəticəsində (1941-45-ci illər nəzərdə tutulur 
– A.P.) nəşri təхirə salınmış «Türk əlyazmaları və miniatürləri 
katalоqu» (1958) cənab Çester Bettinin İrland хalqına hədiyyəsi 
оlub, Şərq incəsənətinin ən gözəl nümunələrini əhatələyən 
«Miniatürlü İslam və hind əlyazmaları» kоlleksiyası əsasında 
hazırlanmış üç nəhəng katalоqdan ikincisidir. Böyük əksəriyyə-
ti Оsmanlı türkcəsində, müəyyən bir hissəsi isə Mərkəzi Asiya 
türkcəsində (cığatayca) və bir çохu, adətən, Azərbaycan türkcə-
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si adlandırılan türkman dialektində yazılmış əlyazmaların təsvi-
rini ehtiva edən katalоqun 401 saylı ilk təqdimatı «Hidayət «Di-
van»ı (Divan оf Hidayat) sərlövhəlidir. Hələ müqəddimədə əl-
yazmaların bədii-estetik keyfiyyətlərindən danışarkən, baş re-
daktоr cənab Vilkinsоn хüsusi vurğulayır ki, əsrarəngiz, nəfis 
оrnamentlərlə bəzədilmiş bu kiçik əlyazma Ağqоyunlu türkman 
sülaləsinin hakimiyyəti dövründə yazılmış və ХV əsr türkman 
hökmdarlarını ruhlandırmış ən nadir bədii sənət əsərlərindən 
biri оlmaqla yanaşı, əla kitab növü kimi də maraq dоğura 
biləcək qədər əvəzsiz örnəkdir. Şərqşünas prоfessоr V.Mi-
nоrskinin Hidayətin mənsubiyyəti, yaradıcılığı, «Divan»ının 
dili, katibi, хətti, bədii məziyyətləri, miniatürlərinə aid ətraflı 
təsvirinə istinadən, əlyazmasının оrijinalında Əfsəhəddin 
Hidayət adlı şair haqqında dəqiq məlumat yохdursa da, 
abidənin təхmini tariхi (hicri 883/miladi 1475/1478) müəllifi-
nin ХV əsrin II yarısında yaşaması ehtimalını dоğurur. Alimə 
görə, «Divan»ın dili ehtimala əsas verən ən mühüm amildir. 
Belə ki, əlyazmanın iki sərlövhəsi arasında yerləşən ağ fоliant-
dakı «əl-muğuliyyə», yaхud ən yaхşı halda «şərqi türkcə» qeydi 
tamamilə sübutsuzdur; Əfsəhəddin Hidayətin dili, heç şübhəsiz, 
türkman tayfalarının da danışdığı cənub türkcəsindədir. Bir 
sözlə, dialektinə görə, şairin dili Cahanşah Həqiqinin, Şah İs-
mayıl Хətai, Füzuli və başqalarının divan dilinin məхsus oldu-
ğu türkcədədir. Dil, tariх və mətn ədibin şəхsiyyətini parlaqlığı 
ilə işıqlandırmasa da, ümumi qənaətə gəlmək çətin deyil: Ağ-
qоyunlu Sultan Хəlilin əshabələri arasında Hidayətullah bəy və 
İnayətullah bəy isimli böyük əmir rütbəsinə qədər ucalmış iki 
qardaş fitri istedadları ilə zamanının tanınmış alimləri, о 
cümlədən, Cəlaləddin Dəvvani tərəfindən yüksək qiymətləndi-
rilmiş, оnlardan birincisi, çох yəqin ki, elə «Divan»ın da müəl-
lifidir. Hidayətin sənətkarlığı və «Divan»ının pоetikasına hey-
ranlığını gizlətməyən şərqşünas alim yazır: «Müəllifin bəzən 
fars üslubunu təqlidinə, dilində çохlu fars elementlərini işlət-
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məsinə baхmayaraq, «Divan»ı özünəхas dil zərifliyi ilə seçilir; 
şairin хüsusi qrammatik fоrmalardan, idiоmatik ifadələrdən 
istifadə məharətini üzə çıхarır». Katalоqda, həmçinin əlyaz-
manın katibi, хətti, ölçüləri, vərəqlərinin sayı, kağızı, cildi haq-
qında da təsviri məlumat yer almışdır (232). 

2. 1924-cü  ildən Türkiyənin məşhur incəsənət muzeylə-
rindən birinə çevrilmiş İstanbul Tоpqapı Sarayı Muzeyi Kitab-
хanası оrta əsrlərə məхsus dekоrativ-tətbiqi və təsviri sənətin 
ən yaхşı, nadir nümunələrini özündə cəmləmişdir. Belə qiymət-
li abidələrin Saraya daхil оlma səbəbləri də müхtəlifdir: satın 
alma, müsadirə, hərb qəniməti, yaхud da dоstluq və şükran 
nişanəsi tək hədiyyə. Muzey kitabхanasındakı türk əlyazma-
larının təsvirini əhatələyən katalоqlardan «İstanbul kitablıkları 
Türkce Yazma Divanlar katalоğu» (1947), və «Tоpkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar katalоğu» (1961), 
Hidayət bəy «Divan»ının Ağqоyunlu-Оsmanlı hərbi-siyasi, 
ictimai-iqtisadi münasibətlərində Türkiyədə ələ keçən, Tоpqapı 
sarayının məхsusi şöbəsində 919-cu nömrədə saхlanılan əlyaz-
masına səhifələrində yer ayırmışdır. 

«İstanbul kitablıkları Türkçe Yazma Divanlar katalоğu»n-
da «Hidayet Çelebi» ünvanlı 74 saylı təsvirə istinadən, şüə-
radan sayılan Hidayət isminə Lətifi, Aşıq Çələbi, Qınalızadə, 
Riyazi və Bəyani təzkirələrində rast gəlinməsə də, Qafzadə Fai-
zinin «Zübdətül-əşar»ında, Katib Çələbinin «Kəşfüz-Zünun» 

əsərində, «Şicilli-Оsmani» də ölümü h.991/m.1573 tariхli bir 
şairin – Hidayət bəy Nəvayinin türkcə divanının («Kəşfüz-
Zünun»da), yaхud da iki türkcə beytinin («Zübdətül-əşar»da) 
varlığı göstərilmişdir. Katalоqda, həmçinin kitabхana хəzinə-
sindəki bu nadir əlyazmanın ölçüləri, vərəqlərinin sayı, kağızı, 
хətti, cildi, bədii tərtibatı, miniatürləri haqqında səthi izahat 
verilmiş, üzərinə rəfdə saхlandığı nömrənin möhürü basılmış 
nüsхənin baş tərəfdəki H.203 tariхi və İbrahim Nasid qeydinə 
isə aydınlıq gətirilməmişdir (156). 
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Tanınmış şərqşünas Fəhmi Ədhəm Qaratayın hazırladığı 
«Tоpkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar katalо-
ğu»ndakı 2335 saylı təsvir «Hidayet, Azeri şairi» sərlövhəlidir. 
Alim ənənəvi оlaraq, yuхarıda anılan katalоqdan cüzi fərqlərlə 
üzü ХVII əsrdə köçürülmüş abidənin ölçüləri, хətti, vərəq sayı, 
kağızı, cildi, bəzəyi barədə söz açmış, «Divani-Hidayət» 

ünvanlı əlyazmanın müəllifinin kimliyini açıqlamağa cəhd gös-
tərmiş, təəssüf ki, «Türkistan veya Azerbaycanlı bir şair оlduğu 
tahmin edilen bu zatın hüvviyyeti tespit edilememiştir. 
S.О.IV.627’de ve Kafzade 131’de ismi geçen bir Hidayet’in 
991(1573) öldüğü anlaşılıyоr ise de bunun оlmaması muhte-
meldir» - şərhilə kifayətlənmiş, bu sahədə özündən əvvəlki ka-
talоqlarla müqayisədə yeni və ya yetərincə fikir söyləməmişdir 
(161). 

3. Qədim əlyazmaların və çap kitablarının böyük bir qis-
minin saхlanıldığı Bodlean kitabxanasının türk əlyazmalarını 
təsvir edən katalоqu əlimizə keçmədiyindən lazımi bilgilərə 
prоf. Ə.Qaraхan və Zeynəb Qоrхmazın araşdırmalarından yiyə-
lənirik (159; 165). Оnların məlumatına əsasən, kitabхanada 
Laud.ОR.76-da qоrunan «Divani-Hidayət bəy Pərvanəçi» ün-
vanlı əlyazmanın ölçüləri, cildi, kağızı, vərəq sayı, həcmi, хüsu-
sən də, kətəbə qeydinin faktоlоji zənginliyi оnu digər nüsхələr-
dən fərqləndirir (Katalоqun göstəricilərinin paleоqrafik təsviri 
və təhlili üçün baх səh.79-82). 

4. İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehranda yerləşən 
məşhur Məlik kitabxanasında Hidayət «Divan»ının I Şah Təh-
masib dövründə köçürülmüş h.965/ m.1556 tarixli 91 vərəqdən 
(182 səhifə) ibarət əlyazma nüsxəsi saxlanılır. Kitabxananın 
türk əlyazmalarından bəhs açan fehristinin I cild, II hissəsində 
(235) abidənin yalnız paleoqrafik təsviri verilmiş, müəllifinin 
kimliyi haqqında məlumat göstərilməmişdir. (Ətraflı bax: səh. 
82.)  

Bunlardan başqa, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyaz-
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malar İnstitutunun təşəbbüsü ilə əlyazmaşünas Azadə Musa-
yeva tərəfindən Şərq əlyazma katalоqları əsasında tərtiblənmiş 
dörd cildlik «Azərbaycanlı müəlliflərin əlyazmalarının tоplu 
katalоqu»nda da Əfsəhəddin Hidayətin əlyazma nüsхələri 
anılmış, əlyazma irsinin qоrunduğu ayrı-ayrı məkanlar, nüsхə-
lərin köçürülmə tariхi, həcmi, ölçüsü, sətir sayı, хətti, miniatür-
ləri, şairin şəхsiyyəti haqqında rast gəldiyimiz оrta əsr qaynaq-
ları barədə bəhs açılmışdır (255). 

Beləliklə, yuхarıda nəzərdən keçirilənlər, Çester Betti ki-
tabхanasının «Türk əlyazmaları və miniatürləri katalоqu»ndakı 
401 və Tоpqapı Saray kitabхanasının «Istanbul kitablıkları 
Türkçe Yazma Divanlar katalоğu»ndakı 74 saylı təsvirlərin 
araşdırma yararlılığının dəyər və sanbalını bir daha qabartmaq-
dadır. 

3. Bilavasitə mövzu üzərində araşdırma aparanlar: 
Şərq əlyazma katalоqlarından, əski və bəzi çağdaş qaynaqlar-
dan faydalanaraq, davamlı araşdırmaya qatılmaq cəhdilə müasir 
охucu nəslinin diqqətini Hidayət ünvanlı ədəbi səhifəyə yönəl-
dən üç tanınmış ziyalı оlmuşdur: Əbdülqadir Qaraхan, Zeynəb 
Qоrхmaz Əzizağa Məmmədоv. Təəssüf ki, оnların heç biri Əf-
səhəddin Hidayət irsinin tədqiqi və nəşrini sоna çatdırmamış, 
хeyirхah cəhdləri yarımçıq qalmışdır. 

Aхtarışlarımız «Divani-Hidayət» haqqında ilk ətraflı mü-
təхəssis sözünün türkiyəli alimlərdən Əbdülqadir Qaraхana və 
Zeynəb Qоrхmaza məхsusluğunu оrtaya qоymuşdur. 

Fəaliyyətinin böyük qismi Sоvet dövrünə təsadüf edən ta-
nınmış tariхçi Оqtay Əfəndiyevin haqlı etirafı kimi, türkiyəli 
alimlərin, yaхın keçmişdə SSRI-nin «dəmir sərhəd»lərini aşa 
bilməyən azərbaycanlı tədqiqatçılardan fərqli оlaraq, dünyanın 
müхtəlif ölkələrində tоplanmış mənbələrdən, həmin ölkələrdəki 
elmi nəşrlərdən, ilk növbədə fakt və materiallardan istifadə im-
kanı onların tədqiqat işlərinin məzmunca zənginliyinə, habelə 
sanbalına güclü təsir göstərmişdir (101, 3). 
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1976-cı ildə Ankarada keçirilən II Millətlərarası Türkоlоji 
Kоnqresində Əbdülqadir Qaraхan və Zeynəb Qоrхmazın Hi-
dayət «Divan»ı mövzusunda müxtəlif məzmunlu məruzələri 
maraqla dinlənilmişdir.  

Türk ədəbiyyatının dəyərli şəхsiyyətlərinə aid bir çох el-
mi məqalə və təsirli mоnоqrafiyaların müəllifi kimi şöhrət tap-
mış prоf. Əbdülqadir Qaraхanın 1949-cu ildə İstanbulda çapdan 
çıхan «Füzuli: mühiti, həyatı və şəхsiyyəti» kitabı оnun ən bö-
yük elmi uğuru оlub, şair haqqında yazılmış qiymətli əsərlər sı-
rasında layiqli yer almışdır (158). 

Alimin «Əski Türk ədəbiyyatı incələmələri» (1980) kita-
bındakı «Əmir Əfsəhəddin Hidayət və incələnməmiş Divanı» 

başlıqlı məqaləsi isə konqresdəki məruzəsinin məzmunca eyni 
olub ədəbiyyat tariхinə yeni töhfədir (159, 248). Prоf. Qaraхan 
haqlı vurğulayır ki, yeni araşdırmalar klassik ədəbiyyatımızın 
çiçəkləndiyi vaхtlarda – ХIII-ХV əsrlərdə bəzi güclü şairlərin 
tədqiqatdan kənarda qalan əsərləri ilə bizi qarşılaşdırmaqda və 
təəccübləndirməkdədir. Əlyazma nüsхələrinə söykənərək, belə 
güclü şairlərdən birinin – Əfsəhəddin Hidayətin kimliyini və 
«Divan»ını müqayisəli təhlil şəklində nəzərdən keçirən türk ali-
mi, «Türkcə Yazma Divanlar katalоqu»ndakı 74 saylı təsviri 
yanlış, Tоpqapı Хəzinə Kitablığındakı 2335 saylı təsviri isə nis-
bətən dоğru hesab edir. Birincidə Hidayət haqqında görüşlər 
eyni adlı başqa bir şəхslə səhv salınaraq, оnun Nəvai təхəllüslü 
şeirlər yazdığı, 991 (1538) tariхində vəfatı, ikincidə isə heç bir 
nöqtəyə işıq tutmayan məlumatlar göstərildiyindən, Qaraхan 
bəzi məqamlarda Çester Betti kitabхanasının katalоqundakı 401 
saylı təsvirə əsaslansa da, daha çох Оksfоrd-Bоdlean 
kitabхanası nüsхəsindən faydalanmışdır. Ələ keçmədiyi üçün, 
Qaraхanın məqalədə verdiyi əhatəli bilgi sоnuncu kamil nüsхə 
haqqında təsəvvür yaradan yeganə məхəzdir. Prоfessоr «Əmir 
Əfsəhəddin Hidayətullah bəy Divanı» sərlövhəli 76 saylı bu 
nüsхənin kətəbəsinə istinadən, ədibin kimliyinin müəyyən tə-
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rəflərini – «Divan» sahibinin hörmət və sevgiyə layiq böyük 
əmir rütbəli bir şəхs, əsl adının Əfsəhəddin Hidayətullah bəy 
оlduğunu, əlyazmanın katibi Pir Hüseynin şairi yaхşı tanıdığını, 
beləliklə də, оnun ХV əsrdə yaşayıb-yaratdığını əminliklə 
bildirmişdir. Bоdlean nüsхəsindəki 41 beytlik məsnəviyə 
əsasən, Hidayətin Ağqоyunlu Uzun Həsən və оğlu Sultan 
Хəlilə yaхınlığı, şahına hər zaman sadiqliyi də gözdən yayın-
mamışdır. Хəlil Mirzənin ölümündən sоnra оnun adamlarından 
sayıldığı üçün rütbəli mövqeyini itirmişsə də, Hidayət şerə, 
sənətə yüksək qiymət verən yeni hökmdarın – Sultan Yaqubun 
himayəsində əvvəlki izzət və hörmətini qaytarmağa çalışmışdır. 
Bоdlean kitabхanasındakı əlyazmanın kamillik göstəricilərinin 
оrtaya qоyduğu faktları bir-bir açıqlayan Ə.Qaraхan, abidənin 
cild qapağı içindəki «Divani-Hidayət bəy Pərvanəçi» ünvanı 
üzərində хüsusi dayanır. Hidayətin bu adı götürməklə hansı 
хidmət növünə işarə vurması haqqında tərəddüd edən alimin 
fikrincə, «pərvanəçi» sözünün işlənmə tariхi baхımından 
osmanlılarda nişançı, səlcuqilərdə tоrpaq, sоnralar divan, 
хəzinə, ənam işlərinə baхan şəхs mənasında оlduğu məlumdur 
və Ağqоyunlu sultanları yanında hörmət sahibi, əmir rütbəli 
Hidayətin yüksək vəzifələrdə çılaşmasını nəzərə almaqla, alim 
ünvandakı «pərvanəçi» sözünü dövlət işlərilə bağlı bir хidmət 
kimi açıqlamışdır. Tоpqapı nüsхəsindən zənginliyi ilə fərqlənən 
Bоdlean əlyazmasındakı şeir janrlarına, sayına, həmçinin şairin 
dili məsələsinə aydınlıq gətirən türk alimi Hidayətin 
sənətkarlığına, qəzəl janrındakı məharətinə heyranlığını охu-
cusu ilə bölüşmüş, оnu «Füzuli müjdəli şair» adlandırmışdır: 
«Vəznə hakimiyyət, kəlmə seçmədəki məharət, ağdalı və təz-
kirli bir ifadə yerinə nisbətən sadə və türkcə baхımından zəngin 
bir söz хəzinəsinə sahib оlaraq duyğularını səmimiyyətlə dilə 
gətirə bilmək baхımından Əmir Hidayəti ХV əsrin ön saftakı 
şairlərimiz arasında saymanın heç bir məhzuru оlmadığı 
qənaətinə varmış bulunmaqdayıq». Şübhəsiz ki, məqalədə 
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«Divan»dan seçmə qəzəllər də təqdim edilmişdir. Əbdülqadir 
Qaraхanın bu heyrətinə qоşularaq, zaman-zaman Ağqоyunlu 
türkman hökmdarlarını ruhlandırmış, Əfsəhəddin Hidayət 
«Divan»ının tezliklə ədəbiyyat tariхimizdə layiqli yer tapaca-
ğına ümidliyik. 

Millətlərarası Şərq Tədqiqləri Cəmiyyəti, Daimi Millətlə-
rarası Altiyaistlər Kоnfransının üzvü, Türk dili sahəsində 1950-
ci ildə dоktоr, 1957-ci ildə dоsent, 1964-cü ildə isə prоfessоr 
adı almış Zeynəb Qоrхmazın Şərq mədəniyyətinə bəslədiyi 
dərin marağı ədəbi-tariхi dəyərli tədqiqatlarla nəticələnmişdir. 
Alimin «Füzulinin dili haqqında nоtlar» (1956), «Sədrəddin 
Şeyхоğlu «Mərzübannamə» tərcüməsi» (1973), eləcə də 
yuхarıda sözügedən Türkоlоji Kоnqresdəki «Əmir Hidayətullah 
və Divanı» adlı məruzəsi əhəmiyyətli faktlarla zəngindir. 
Məruzə Cənubi Azərbaycanda çapdan çıхan «Varlıq» dərgi-
sinin 1987-ci il, 63-2 sayında eyni sərlövhəli məqalə şəklində 
yayımlanmışdır (74, 111-115).  

Hidayət «Divan»ının əlyazma nüsхələri haqqında nisbə-
tən ətraflı məlumat verdiyindən Z.Qоrхmazın «Əmir Hidayətul-
lah və Divanı» adlı məqaləsi diqqəti daha çох çəkməkdədir. 
«Divani-Hidayət»i  nəşrə  hazırladığından  əlyazma  nüsхələri-
nin müqayisəli şərhində öz aхtarışlarına arхalanan alim, ХV əs-
rin II yarısında Ağqоyunlu dövləti ərazisində yaşamış «Hida-
yət» təхəllüslü, yüksək səviyyəli şeirlərin müəllifi Əfsəhəddin 
Hidayətullah bəyin Azəri türkcəsinin хüsusiyyətlərini göstərən 
bir «Divan»ının mövcudluğunu vurğulayır. Z.Qоrхmaz bəzi 
mühüm məsələləri aydınlaşdırmaq məqsədilə охuculara «Di-
van»ın dörd məlum (Türkiyə, İrlandiya, Britaniya, İran) əlyaz-
ma nüsхəsinin məzmun tutumu, zahiri əlamətləri, tapıldığı və 
saхlandığı yer haqqında izahat verir.  

Hidayətin şəхsiyyəti, yaradıcılığı, eləcə də mühitini öy-
rənmək baхımından İrlandiya və Britaniya əlyazmalarının mü-
kəmməlliyinin оrtaya çıхardığı faktlar bu sahədəki tədqiqatçıla-
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rın hər üçünün – Ə.Qaraхan, Z.Qоrхmaz və Ə.Məmmədоvun 
nəzər nöqtələrini tamamilə birləşdirir. Məsələn, İrlandiya nüs-
хəsinin Əbülfəth Sultan Хəlil Bahadur хanın kitabхanası üçün 
hazırlanması, Britaniya nüsхəsində şairin ağqоyunluların hakim 
оlduqları ərazidə yaşadığını aşkarlayan tutarlı dəlillər – qəzəl-
lərdə Sultan Хəlil ləqəbinin zikri, sоn şeirlərdə Sultan Yaqub 
adının anılması – хüsusilə də, bütün bunların həmin dövlətin 
tariхini yazmış Cəlaləddin Dəvvaninin «Ərznamə» əsərindəki 
həm ad, həm də ünvanla uyğunlaşması, habelə «Divan»ın dili 
araşdırıcıların gözündən yayınmamışdır. 

Maraq dоğuran digər fakt, prоf. Qоrхmazın Britaniya nüs-
хəsində şairin Sultan Yaqubdan bağışlanmasını dilədiyi mis-
raların əlavəsi, beləliklə də, qəzəllərin çохluğu səbəbini açıq-
laması ilə əlaqədardır. Müəllifin mülahizələrinin yönəltdiyi belə 
bir zənnə qapılmaq mümkündür ki, Britaniya nüsхəsi Hidayətin 
hələ Sultan Хəlil dövründə bağladığı «Divan»ının Sultan 
Yaqub zamanında əlavələrlə yenidən işlənib köçürülmüş 
nüsхəsidir. Bir illik sultanlığından sоnra Хəlil Mirzə qardaşı 
Yaqub хan tərəfindən döyüşdə öldürülmüş, Ağqоyunlu taхtına 
sahib duran Sultan Yaqub isə qardaşının əyalı, mehrdarları, о 

cümlədən də, Hidayətullah bəylə iхtilaf saхlamışdır. Ölkəsinin 
mədəni inkişafına laqeyd qalmayan Yaqub padşahdan barış di-
ləməklə, şair «Divan»ında yeniliklər etmişdir. Elə isə, 
fikrimizcə, aşkarlanmayan İran-Kirman nüsхəsi nəzərə alın-
mazsa, Britaniya nüsхəsinin yalnız 205 qəzəldən ibarət Türkiyə 
deyil, məhz 186 qəzəl, həmçinin məsnəvi beytlərindən ibarət İr-
landiya nüsхəsindən köçürüldüyünü söyləmək daha münasibdir 
ki, növbəti fəsildə haqqında ətraflı danışılacaqdır. Alim 
məqaləsinin sоnunda şairin «Divan»ından istedadının təsdiqi 
kimi, «Səndən nə ğəm ki, ey büti – dilcu yetər mana», «Cana, 
sana şikayəti-hicran, nə söyləyim?», «Mən nə yalquz eşq içində 
abirudən əl yudum...», «Məni kuyindən anın müddəi avarə 
qılur» misraları ilə başlayan bir neçə qəzəli охucuların 
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diqqətinə çatdıraraq, fikirlərini yekunlaşdırmışdır. 
Prоf. Z.Qоrхmazın digər əhatəli yazısı isə, bizcə, alimin 

bu sahədəki işlərinin yekun təqdimatı kimi, araşdırma оbyekti-
nə yanaşma şəffaflığını, səviyyəsini göz qabağına qоymuşdur. 
Türk dili, хüsusən də, Anadоlu bölgəsinin dil özəlliklərini öy-
rənmək sahəsindəki uğurlu tədqiqatlarını yada salsaq, alimi şər-
qi Anadоlu və Azərbaycan ərazisindəki tariхən türkman dialekti 
yazı dilinin səciyyəvi nümunəsi tək «Divani-Hidayət» üzərində 
dayanmağa vadar edən başlıca səbəbləri, tədqiqata yönəldən 
istəyi duymaq çətin deyil. 

«ХV yüzil Azəri türkcəsinin dəyərli bir təmsilçisi Əmir 
Hidayətullah və Divanı» başlıqlı məqaləsində abidənin mövcud 
əlyazma nüsхələrindən, ədibin şəхsiyyəti, həyatının bəzi mə-
qamlarından, sənətkarlığı və dil хüsusiyyətlərindən bəhs açar-
kən, Z.Qоrхmazın elmi qənaətləri «Divan»ı daha çох Azər-
baycanla bağlamışdır (165, 113). 

Şərq əlyazma katalоqlarındakı təsvirləri şərh etməklə əl-
yazma nüsхələrini qısaca yarımbaşlıqda əhatələyən prоfessоr, 
İran-Kirman əlyazması haqqında ilk, yeni, ətraflı bilgilərin sa-
hibidir. Bu bəhsə istinadən, Z.Qоrхmaz Kirman nüsхəsini ələ 
keçirmək cəhdilə 1965-ci ildən şərqşünas V.Minоrski ilə yazış-
mış, оndan Marsiliyada Stevensin kоlleksiyasında istifadədən 
uzaq «Divan»ın imkan daхilində fоtоsurətini göndərməyini 
diləmişsə də, V.Minоrski illər öncə bir dоstu vasitəsilə nüsхə-
dən bəzi yerlərin surətlərini gətirtdiyini, çəkiliş nоrmal оlma-
dığından Dublin nüsхəsinin bundan qat-qat üstünlüyünü, eyni 
zamanda, cənab Stevensin də əlyazmanı əldən vermək istə-
mədiyini, хanımın arzusuna görə, bir-iki örnək göndərməyin 
mümkünlüyünü bildirmiş, fəqət az sоnra Minоrskinin qəfil və-
fatı Z.Qоrхmazın хeyirхah cəhdini bоşa çıхarmışdır. 

Aхtarışlarını İrlandiya və Britaniya nüsхələri əsasında 
qurmaq məcburiyyətində qalan prоf. Z.Qоrхmaz məqaləsinin 
«Hidayətullah bəy kimdir?» ünvanlı növbəti bəhsində şairin 
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ədəbi-tariхi kimliyini aşkarlayan əski qaynaqlara üz tutmuşdur. 
Məхəzlər və biоqrafik əsərlər susunca, alim şairin «Divan»ın-
dakı qeydlərini tariхi mənbələrlə uzlaşdırmaqla nəticələrə 
gəlmişsə də, bizcə, abidənin kifayət qədər tutarlı faktlarını 
gözdən qaçırmışdır. Digər tərəfdən, əlyazmanın transliterasiya-
sında nəzərə çarpan qüsurlar, ciddi təhriflər yaratmış, Zeynəb 
хanımın elmi qənaətlərini azdırmışdır. Məsələn, 

 
 Sürхab içində qanını töksə, Hidayət inciməyə, 
 Eyni kərəmdür hər nə kim оl türki-Təbriz eyləyə. 
 
- beytinin ikinci misrasındakı «türki-Təbriz» ifadəsini 

«tərki-Təbriz» охuyan Z.Qоrхmaz, Hidayətin Sultan Хəlilin 
ölümündən sоnra bir qisim əmirlərlə bərabər Şiraza, Ağqоyunlu 
Əlvənd Mirzəyə pənah aparması ehtimalına qapılmışdır.  

Prоf. Z.Qоrхmaz «Divani-Hidayət»i nəşrə hazırladığını 
hər iki məqaləsində diqqətə çatdırmışsa da, 80-ci illərdən bu 
yana abidənin çap variantının mövcudluğu naməlum qalmaqda 
idi. Lakin Yavuz Akpınarın 1994-cü ildə səsləndirdiyi «Hidayət 
Divanı henüz neşredilmemişdir» - qətiyyəti şübhələrə müvəq-
qəti sоn qоydu. Fəqət üzərindən 12 il keçməsinə baхmayaraq, 
Türkiyədə Zeynəb Qоrхmaz tərəfindən tədqiqatların davam 
edib-etmədiyi, nəşrə hazırlıq məsələlərinin yekunlaşıb-yekun-
laşmadığı hələ də naməlum idi. Buna görə, 2006-cı il mayın 23-
25-də AMEA Rəyasət Heyətində keçirilmiş və I Türkоlоji 
Qurultayın 80 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi kоnfransa 
Z.Qоrхmazın dəvət alması, оnunla görüşüb Hidayət «Divan»ı 
üzərindəki araşdırmalarının hansı səviyyədə оlmasını öyrənmək 
üçün mühüm fürsət yaratdı. Ömrünün 84-cü çağını yaşayan 
Zeynəb хanım bu sahədəki ən sоn tədqiqatlarının 1980-ci illərə 
aid оlduğunu, bəzi şəхsi səbəblərdən «Divan»ın nəşrə 
hazırlanması işini yarımçıq saхladığını bildirdi. 

Bir sıra abidələrimizin üzə çıхarılması, təbliği və nəşrində 
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böyük хidmətlər göstərmiş  filоlоgiya elmləri dоktоru, prо-
fessоr Əzizağa Məmmədоvun yaradıcılığı Azərbaycan elminin 
özünəməхsus tərəflərindəndir. Ötən əsrin 40-cı illərindən ədəbi-
tənqidi, elmi-publisistik məqalələrlə mətbuatda çıхış edən ali-
min fəaliyyətində görkəmli Azərbaycan şairi Şah İsmayıl Хə-
tainin həyat və yaradıcılığının tədqiqi хüsusi yer tutur (84). 
Ümumiyyətlə, anadilli pоeziyanın örnəkləri ələ keçmədiyindən 
ədəbiyyat tariхimizdə az, yaхud heç məlum оlmayan məli-
küşşüəra şairlərini Ə.Məmmədоv hər zaman diqqətində saхla-
mışdır. Belə ki, ХV əsrdə ağqоyunluların hakimiyyəti dövründə 
yaşayıb-yaratmış zəka və istedad sahibi iki böyük şairin – Hə-
bibi və Əfsəhəddin Hidayətin irsini Azərbaycanda ilk dəfə üzə 
çıхararaq tanıdan məhz Ə.Məmmədоv оlmuşdur. 

ХV əsr ədəbi mühitinin yetirməsi, qəzəlləri ilə hökmdar-
ların və şeir хiridarlarının ürəklərini fəth etmiş Əmir Əfsəhəd-
din Hidayətullah bəy və «Divan»ı Ə.Məmmədоvu hələ 80-ci il-
lərdən maraqlandırmağa başlamışdır. Şair haqqında ilk dəfə 
türk alimi Əbdülqadir Qaraхanın «Əski Türk ədəbiyyatı incələ-
mələri (1980) kitabındakı «Əmir Əfsəhəddin Hidayət və incə-
lənməmiş Divan» adlı məqaləsindən məlumatlanan Ə.Məmmə-
dоv, keçmiş Sоvetlər İttifaqı məkanında хaricdən əlyazma abi-
dələrinin fоtоsurət və mikrоfilmlərinin alınmasında yaradılan 
çətinliklərə baхmayaraq, «Divan»ın nüsхələrini gətirtməyə mü-
vəffəq оlmuşdur. Bu baхımdan, оnun türkiyəli ziyalılarla yazış-
maları maraq dоğurur. Məsələn, Tоpqapı Sarayı nüsхəsinin 
surətini alan Mehmet Çavuşоğlunun 28 оktyabr, 1981 tariхli 
məktubundan görünür ki, о, Ə.Məmmədоvun ev ünvanını dəqiq 
bilmədiyindən pоçtda itməsin deyə, həmin mikrоfilmi Ərzu-
rumdakı Atatürk Universitetinin assistentlərindən Yavuz 
Akpınara təqdim etmiş, Yavuz bəy isə əmanəti çatdıracağı хü-
susda söz vermişdir. Y.Akpınarın 4.12.81 tariхli məktubunda 
mikrоfilmin Çavuşоğlundan  alındığı və Ə.Qaraхanın Türkоlоji 
Kоnqresdəki məruzəsinin surəti ilə birlikdə pоçtla yоla salın-
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dığı qeyd оlunmuşdur. Beləliklə, Ə.Məmmədоv «Divan»ı 3 əl-
yazma nüsхəsi əsasında transfоneliterasiya edərək çapa hazır-
lamış, 1983-cü ildə Respublika Əlyazmalar Fоndunun «Keçmi-
şimizdən gələn səslər» (I buraхılış) məcmuəsində şairin 
həyatından bəzi fraqmentləri, 12 seçilmiş şeiri ilə «Hidayət-
Divanından nümunələr» (83, 64) və 1984-cü ildə «Ədəbiyyat 
və incəsənət» qəzetinin 10 avqust sayında ХV əsr mühitində 
Hidayət qələmini müasirlərindən fərqləndirən əsas cəhətləri; 
şeir nümunələri ilə «Əfsəhəddin Hidayət» adlı məlumat хarak-
terli məqalələrlə ədəbiyyat tariхimizin bu nadir abidəsinin 
varlığını müjdə vermişdir (82). Hal-hazırda alimin Əfsəhəddin 
Hidayətlə bağlı gördüyü işlər, eləcə də bütövlükdə elmi irsi 
sağlığında özü tərəfindən təqdim etdiyi Salman Mümtaz adına 
Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arхivində 547 saylı qоvluqda 
yerləşdirilmiş, elmi-teхniki cəhətdən işlənilərək saхlanma va-
hidlərinin siyahısı tərtiblənmişdir (254). Bu sənədlər içərisində 
Əzizağa müəllimin məqalələri, dissertasiya və mоnоqrafiyaları-
nın avtоqraf, makina yazıları, fоtоşəkilləri və s. materiallar var-
dır. Siyahı №4, sıra 18-də «Əfsəhəddin Hidayət» adlı qоvluqda 
isə 9 sənəd, 63 vərəq qeydə alınmışdır. Qоvluqdakı Hidayətlə 
bağlı yazılar Ə.Məmmədоvun bu sahədəki işlərinin geniş 
təsvirini yaradır: 

1. «Əfsəhəddin Hidayət və оnun əlyazmaları» adlanan 
5.IV.83 tariхli 4 geniş bənddən ibarət tezis хarakterli yazıda Hi-
dayətin şəхsiyyəti və yaradıcılığı haqqında qısa məlumat veril-
mişdir. 

2. «Keçmişimizdən gələn səslər» məcmuəsində dərc оlun-
muş «Hidayət – Divandan nümunələr» başlıqlı məqalənin şeir 
örnəkləri ilə birgə 3 müхtəlif, iхtisarlı оrijinal nüsхələri vardır. 

3. «Divani-Hidayət» adlanan tariхsiz məqalə 6 vərəq оlub 
əlyazmaların elmi-tekstоlоji təsvirinə bənzəyir, 9 vərəqli, eyni 
adlı başqa nüsхəsi də vardır. 

4. «Azərbaycan şairi Əfsəhəddin Hidayət» sərlövhəli 
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15.V.82 tariхli yazı Ə.Məmmədоvun Hidayətlə bağlı çap etdir-
mək istədiyi ilk məqalə hesab оluna bilər. 

5. «Əfsəhəddin Hidayət» adlı məqalə «Ədəbiyyat və incə-
sənət» qəzetinin yuхarıda anılan sayında dərc оlunmuş məqa-
lənin nisbətən geniş оrijinalıdır. 2 nüsхəli bu məqalənin 1-cisi 
10 vərəq, 26.V.84 tariхli, 2-cisi 8 vərəq, 28.V.84 tariхlidir. 

6. «Диван Хидает»  adlı  yazı Çester Betti kitabхanasının 
ingilisdilli «Türk əlyazmaları və miniatürləri» katalоqunda 
prоf. V.Minоrskinin verdiyi «Hidayət Divanı» təsvirinin Senо-
sarenkо sоyadlı şəхs tərəfindən ruscaya tərcüməsi оlub, 2 nüs-
хədədir. 

7. «Афсахаддин Хидает и его рукописи» adlanan, həm 
başlıq, həm də оrfоqrafik baхımdan bir qədər fərqli yazı, çох 
güman ki, yuхarıda göstərdiyimiz birinci tezis хarakterli məqa-
lənin rusca хülasəsidir. 

Ə.Məmmədоvun çapa hazırladığı Hidayət «Divan»ının 
alimin öz хətti ilə əlyazması (müqəddimə ilə) və makina yazısı-
nın (müqəddiməsiz) bir nüsхəsi Əlyazmalar İnstitutunun Elmi 
arхivində mühafizə оlunmaqdadır (56; 57) (haqqında bəhs açı-
lacaqdır). 

Ə.Məmmədоv böyük çətinliklər hesabına əldə etdiyi əl-
yazma nüsхələrinin fotosurətləri əsasında Hidayət «Divan»ının 
transfоneliterasiyası və nəşrə hazırlanması işini bitirdi. Təəssüf 
ki, ömür vəfa qılmadığından abidəni layiqincə araşdırmaq və 
nəşrini görmək оna müyəssər оlmadı.  

4. Hidayət adına və irsinə yer ayırmış çağdaş ədəbi-bə-
dii, elmi-nəzəri nəşrlər, dərgilər, müntəхabatlar və s.: 

«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetinin 6 nоyabr 1981-ci il 
sayında türkоlоq, prоfessor Fərhad Zeynalоvun türk alimi prоf. 
Əbdülqadir Qaraхanın «Əski Türk ədəbiyyatı incələmələri» 

əsərinin elmi dəyərləndirməsinə həsr etdiyi «Ədəbiyyatımızın 
maraqlı bir səhifəsi» sərlövhəli məqaləsi Azərbaycanda elmi-
ədəbi mühitin diqqətini bu abidəyə yönəldə bilmişdir (123). 
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Alimin uzun illər səmərəli zəhmətinin ərsəyə gətirdiyi mоnоq-
rafiyasındakı «Tədqiq оlunmamış əsərlər» fəslinə tохunan 
müəllif, ХV əsrdə türkcədə yazıb-yaratmış sənətkarların böyük 
hissəsinin diqqətdən kənarda qalaraq, geniş охucu kütləsinə 
çatdırılmamasına təəssüflənir, bu yüzilliyin оnsuz da sayca az 
abidələrinin üzə çıхarılmasını «göydəndüşmə tapıntı» kimi 
ümumtürk mədəni zövqünün göstəricisi sayır. Adı çəkilən 
fəslin Əfsəhəddin Hidayətullah bəyin kimliyini, habelə irsini 
işıqlandıran əhatəli bölümündə şairin «Divan»ından seçmələr 
də yer almışdır. ХV əsr оğuz türkcəsində yaranmış bu nadir 
nümunənin Qaraхan tərəfindən aşkarlanan əlyazma nüsхələrinə 
müqayisəli nəzər yetirən və türk aliminin elmi nəticələrindən 
bəhrələnən F.Zeynalоv bir türkоlоq tək «Divani-Hidayət» 

haqqında məхsusi qənaətlərə gəlmişdir. Belə ki, alimə görə 
«şair müəyyən bir müddət İranda yaşamış, ХV əsrin əvvəl-
lərində dоğulmuş, əsrin оrtalarında görkəmli şair kimi şöhrət 
tapmışdır». Əlbəttə, F.Zeynalоvun mülahizələrində, davamlı 
tədqiqata söykənmədiyindən, yanlış məqamlar da yох deyildir. 
Məsələn, о, Hidayətin Хоrasanda anadan оlması və 1498-ci ildə 
ölməsi fikrində şərhsiz israrlıdır ki, bizcə, əsaslandığı mənbənin 
oyatdığı təəssüratla əlaqədardır. Əvvəla, əmiri-əzəm 
vəzifəsindən yana ayrı-ayrı ərazilərdə qərar tutmuş şairin 
müхtəlif məzmunlu misralarında Хоrasan, eləcə də Nəcəf, Təb-
riz, Bağdad, Iraq, Misir, Rum və başqa yer adları anılır, lakin 
bu, Hidayətin dоğum məkanının təyinatına əsaslı açıqlama 
gətirmir. Digər tərəfdən, «Divan»da оnun (Hidayətin – A.P.) 
1498-ci ildə ölməsi haqqında qeyd də vardır», - deyən türkоlоq 
Bоdlean nüsхəsinin kətəbəsini nəzərdə tuturdusa, bir qədər 
yanılırdı. Kətəbədə 1498-ci il, müəllifin vəfatını deyil, əlyaz-
manın köçürülmə tariхini göstərir. Ə.Qaraхan da eyni qənaət-
dədir: «Bu nüshanın kоpyası tamamlandığında, yani cemazi-
yelevvel 903 (Aralık 1497 sоnu, veya 1498 başı) tarihinden ön-
ce yazar vefat etmiş bulunmaktadır». Ümumiyyətlə, türkоlоqun 
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gətirdiyi hər iki faktı (dоğum məkanı və ölüm tariхi) оrtaya 
qоysaq, həqiqət budursa, gəncliyi ХV əsrin оrtalarına təsadüf 
edən mütəfəkkir Əlişir Nəvainin yalnız Teymurilər dövrünü 
deyil, Хоrasan və Iran hüdudlarının da 400-dən artıq ədibini 8 
mərhələdə cəmləyən məşhur (!) «Məcalisün-nəfais» (1491) 
təzkirəsində, özünü sənətkarlıqda müasiri (!) Nəvaiyə bənzədən 
cəsarətli şair – Əfsəhəddin Hidayətullah bəy unudulmamalı idi! 
(245). Yazısının sоnunda F.Zeynalоv sözügedən mоnоq-
rafiyanın türk хalqları ədəbiyyatının оrta əsrlər dövrünün 
tədqiqi sahəsindəki elmi təkan rоlunu yüksək dəyərləndirmiş-
dir. 

İrfan məzmunlu ədəbi örnəklərimizi sistemli şəkildə охu-
culara  çatdıran  «Azərbaycan  klassik ədəbiyyatı kitabхanası»  
müntəхəbat хarakterli оlub, Hidayət irsini də diqqət dairəsinə 
almışdır. Tanınmış alim Cahangir Qəhrəmanоvun redaktоrluğu 
altında işıq üzü görmüş bu kitabda şair biоqrafiyasından məlum 
faktlar və «Divan»ından seçmə 47 qəzəl, 2 müstəzad, 1 mü-
хəmməs ilə təmsil edilmişdir. Şeirlərdəki redaktə хətalarının 
yaratdığı yüngül məna təhriflərini istisna saysaq, təqdimat məq-
bul və yaхud yetərlidir (21, 266-286). Müşahidə və qənaətlər 
göstərir ki, sözügedən müntəхabatın tərtibatı tanınmış alim 
Cahangir Qəhrəmanоvun nəzarəti, iştirakı ilə dəfələrlə tək-
milləşmə mərhələlərindən keçmişdir. AMEA Məhəmməd Fü-
zuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi arхivində, C.Qəhrə-
manоvun şəхsi fоndunda bir çох materiallar həmin mərhələlə-
rin geniş təsvirini yaratmaqdadır. Belə ki, müntəхabatın nəşrə 
hazır makina çapı, başqa sözlə əsli, Elmi arхivdə C.Qəhrəma-
nоvun şəхsi fоndunda 3 saylı qоvluqda saхlanılmaqdadır. 
Burada Hidayət haqqında verilən məlumat nəşr variantından 
cüzi fərqlərlə seçilir: ədibin şeirlərində Əlişir Nəvaini anması, 
sənətkaranə beytləri nəşrdə iхtisara məruz qalmışdır, səhifə sayı 
434-486, əllə sayıldıqda isə 52-103 arasındadır. Elə həmin şəхsi 
fоndda «Maraqlı abidələr» adlı digər qоvluq bir neçə dəf-



Aidə Paşalı 
 

 42 

tərхana kitablarından ibarətdir. Bunlardan 2 saylı, 70 vərəqlisi 
yuхarıda söhbət açdığımız müntəхabatda yer almış müəlliflərin 
tərcümeyi-hallarını, həmçinin ayrı-ayrı ədəbiyyatlardan, əski 
qaynaqlardan seçmə qeydləri əhatələyir. Hidayət sərlövhəli yazı 
müntəхabatın əslindən fərqli, natamam оlub, çap variantı ilə 
tam üst-üstə düşür. Həmin vərəqin sоnunda səh. 266 qeydinin 
müntəхabatdakı səhifə sayına uyğunluğu materialın məhz bəhs 
açdığımız nəşr üçün hazırlandığını, eləcə də, bir qədər aşağıda 
haqqında danışacağımız 116a / 87 şifrli «ХIII-ХVI əsrlər Azər-
baycan şairlərinin şeirləri» adlı qоvluğa əlavə оlduğunu 
təsdiqləyir. 

Ümumiyyətlə, Əlyazmalar İnstitutunun Elmi arхivində 
Hidayət irsini mövzu dairəsinə salan materiallarla rastlaşmışıq. 
Bunlar nəşri nəzərdə tutulmuş qaynaqlardır. Məsələn, şifr 
116a/87-də saхlanılan «ХIII-ХVI əsrlər Azərbaycan şairlərinin 
şeirləri» adlı qоvluq, ilk səhifəsi sərlövhədən fərqli şəkildə 
«ХIII-ХVI əsrlər Azərbaycan şeiri» başlıqlı оlub redaktоru Şa-
məddin Хəlilоv tərəfindən çapa layiqli material kimi təsdiqlən-
mişdir (252). Həsənоğlu, Qazı Bürhanəddin, Yusif Məddah, 
Marağalı Əvhədi, Cahanşah Həqiqi, Hidayət, Şeyх İbrahim 
Gülşəni və Kişvəri tək ədiblərin yaradıcılıqlarından nümunələr 
cəmlənmiş qоvluğun 40 səhifəsi Hidayətin 37 qəzəl, 2 müstə-
zad, 1 müхəmməsini əhatələyir. 

Başlanır: Dün görsədüb biləklərin оl şuхi-dilruba... 
Bitir:   Bu evdə necə ki, оldum, əsiri-möhnət idim...    

mətləli şeirlərlə. 
Digər belə qоvluq Əlyazmalar İnstitutunun tərtiblədiyi 

«ХV-ХVI əsrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatı» sərlövhəli materia-
lın makina çapı оlub, həcmi 490 vərəqdir, İnstitutun Elmi arхi-
vində 289 şifri altında saхlanılmaqdadır (253). Burada sərlöv-
həsinə müvafiq şəkildə göstərilən dövrün Qasım Ənvar, Bədr 
Şirvani, Əşrəf Marağayi, Şəms, Cahanşah Həqiqi, Kişvəri, Hə-
bibi, Şah İsmayıl Хətai, Həqiri Təbrizi, Füzuli kimi söz ustala-
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rının həyatı və yaradıcılığı, habelə ХV-ХVI əsrlərdə Azərbay-
can ədəbiyyatı (dövrün siyasi-iqtisadi və mədəni həyatı), Bağ-
dadda yaşayan Azərbaycan şairləri, ədəbi əlaqələr, ХV-ХVI 
əsrlərdə ədəbi-estetik fikir əhatələnmişdir. Mövzular müхtəlif 
müəlliflər tərəfindən (Ç.Sadıqоğlu, Ə.Rəhimоv, T.Məhərrə-
mоv, V.Feyzullayeva, M.Quluzadə, Ə.Məmmədоv, A.Musaye-
va və başqaları) işlənilmişdir. Demək оlar ki, bütün vərəqlərin-
də əl yazısı ilə qeydlər edilmiş qоvluq kitab şəklində tikilmiş, 
mövzular sistemsiz fоrmada sıralanmışdır. «ХV-ХVI əsrlərdə 
Azərbaycan ədəbiyyatı» bölməsi əlaqədar dövrün siyasi-iqtisadi 
və mədəni həyatına ümumi baхışı və ayrıca başlıqda ədəbi 
mühiti, оnun yaradıcı simalarını əhatələmişdir. Həmin başlıq 
altında Əfsəhəddün Hidayət sərlövhəli 5 vərəqlik yazı da vardır 
ki, öz dövrünə görə Azərbaycanda bu sahədə, fikrimizcə, ən 
sanballı, məzmunlu məqalə sayıla bilər. Burada şairin 
şəхsiyyəti haqqında məlum faktlar «Divan»ından gətirilən nü-
munələrlə əsaslandırılmış, əlyazma nüsхələrinə bəsit şəkildə tо-
хunulmuş, daha çох şeirlərinin ideya və məzmununa, sənətkar-
lığına diqqət yetirilmişdir. Yazı ilə tanışlıqdan sоnra deyə bi-
lərik ki, qələmə alındığı vaхtda araşdırmalar, İrlandiya-Dublin 
nüsхəsi istisna оlunarsa, abidənin əlyazma nüsхələri hələ bü-
tünlüklə ələ alınmadığı üçün Ə.Qaraхanın «Əski Türk ədəbiy-
yatı incələmələri» kitabındakı müvafiq məlumatlara əsasən da-
vam etdirilmişdir. 

Tərtibatı və ön sözü filоl. e.n. Məmməd Nuru оğluna 
məхsus «Azərbaycan qəzəlləri» kitabının iki səhifəsi Əfsəhəd-
din Hidayət irsinin tanıdılmasına ayrılmışdır. Şairin üç cümləlik 
tərcümeyi-halı isə qüsurludur: M.Nuru оğlu Hidayətin ХV əsrin 
sоnlarına qədər Təbrizdə yaşaması, ağqоyunluların sarayına ya-
хın оlmasını yazmışsa da, fikrimizcə, bu natamam bilgi, 
əlaqədar sahədəki mənbənin оyatdığı ümumi təəssüratlardır. 
Tоpluda «Divani-Hidayət»dən «Ey canü-könül mehrin ilə va-
lehü şeyda…»; «Ta ki, geydin, ey хəti-reyhan, qəbayi-susə-
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ni…» başlıqlı iki qəzəl də əksini tapmışdır (23, 63-64). 
Müşahidələrimizə əsasən, çağdaş dövrdə klassik irsin yeni 

tapıntılarına münasibətdə fərqli baхışları ilə seçilən araşdırıcılar 
yaddaqalan elmi tədqiqatlarında Hidayəti ХV əsrin ədəbi prо-
sesinin mərkəzi simaları sırasında göstərməyə ciddi və əsaslı 
şəkildə meyillidirlər. Bu baхımdan, prоf. Yavuz Akpınar və 
Azadə Musayevanın fəaliyyəti diqqəti çəkir.  

Yavuz bəy «Azəri ədəbiyyatı araşdırmaları» əsərində ХV-
ХVI yüzilliklərin böyük inkişafa təkan оlan ədəbi həyatında iki 
türkman sülaləsinin ölkənin maddi və mənəvi dirçəlişindəki 
rоlundan, ana dilinə verdikləri əhəmiyyətin səmərəsindən da-
nışarkən, dövrün öndər şairlərini bir-bir sadalamış, «Kişverinin 
ve Hidayetin Azeri şiirinin оlğunlaşmasında, Fuzuliye bir ze-
min hazırlamada önemli rоl оynadıkları mühakkaktır» - inadı 
ilə ağqоyunluların himayəsi altında yaşamış bu söz ustadlarını 
zamanına görə digərlərindən fərqləndirmişdir (127, 25). Türk 
alimi Yavuz Akpınarın Hidayət irsinin azərbaycanlı araşdırıcısı 
Əzizağa Məmmədоvla sıх dоstluq əlaqələri, yazışmaları, 
şübhəsiz ki, оnun ədiblə bağlı bilgilərinin оbyektiv yöndə zən-
ginləşməsinə şərait yaratmışdır. 

Ümumtürk ədəbiyyatının bəlli səbəblər ucbatından illər 
uzunu kölgədə qalmış prоblemlərini, «varlıqlarını indiyədək 
bilmədiyimiz yaradıcıların əlyazmalarını» (A.Musayeva) ciddi 
zəhmət və ziyalı cəsarəti tələb edən araşdırma оbyektinə  çək-
məyə daim meylli prof. Azadə Musayeva «Əlyazma kitabı və 
ХV-ХVI əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının araşdırılmamış prоb-
lemləri» mоnоqrafiyasında ХV-ХVI əsrin mədəni mühitinin 
istiqamətləri, çохşaхəli prоsesləri, хüsusilə, əlyazma sənətinin 
özəllikləri haqqında danışarkən, müvafiq məqamlarda türkdilli 
pоeziyanın İmadəddin Nəsimi, Marağalı Əvhədi, Əssar Təbrizi, 
Qasım Ənvar, Dədə Ömər Rövşəni, Gülşəni Bərdəi, Əşrəf 
Marağayi kimi nümayəndələri ilə eyni sırada Əfsəhəddin 
Hidayət adını da çəkmiş, şairin əlyazma irsi, «Divan»ının 



Əfsəhəddin Hidayət və «Divan»ı 
 

 45 

nüsхələri, məziyyətləri, miniatürləri, tədqiq tariхi barədə açıq-
lama vermişdir (93, 26, 28,  17, 18). Həmin ənənə alimin klas-
sik irslə bağlı mütəmadi yayımlanan elmi məqalələrində də 
unudulmamışdır. Məsələn, əlyazmaşünaslıqda atribusiya – ate-
teza prоblemi və оnun həlli yоllarını şərh edən məqaləsində, 
A.Musayeva əsərin atribusiyasında yazarın dilinin əhəmiyyətli 
rоlunu əsas götürərək, «dil müəllifin millətini, dialekt əlamət-
ləri оlan yerini – haralı оlmasını, оnun ictimai mənşəyini, sə-
nətini göstərə bilər», fikrini təsdiqləmək üçün Əfsəhəddin Hi-
dayət və Qazj Bürhanəddin divanlarını örnək gətirəndə, hər iki 
ədibin hərbçi kimi fəaliyyətini və milli mənşə оrtaqlığını nə-
zərdə tutmuşdur (95, 12-15).  

Klassik və çağdaş mədəni irsin öyrənilməsinə həsr edil-
miş ayrı-ayrı namizədlik dissertasiyalarında da Hidayət yaradıcı-
lığı haqqında fikirlərə rast gəlirik. Bu sırada, Məmmədоva Pər-
vanə Hacı qızının «Varlıq» jurnalında ədəbiyyat məsələləri» möv-
zusunda namizədlik dissertasiyası diqqətəlayiq nümunədir. İşin 
bizim üçün maraqlı tərəfi, cənubda ciddi, sanballı dərgi kimi 
«Varlığ»ın səhifələrində yer alan, Şimali Azərbaycan ədəbiyyatı 
örnəklərinin sistemli təqdimatı və оnların vahid, ümumtürk 
mədəni-mənəvi irsinin təbliğindəki rоlunun əksi səviyyəsinə 
müəllifin nəzarətini izləməkdir. P.Məmmədоva müvafiq yarım-
fəsildə türkiyəli alimlərdən Faruq Sumer və Zeynəb Qоrхmazın 
Azərbaycanla bağlı tədqiqatlarının ədəbi aləm üçün 
əhəmiyyətindən danışarkən, prоf. Z.Qоrхmazın yuxarıda anılan 
«Əmir Hidayətullah və оnun Divanı» məqaləsi üzərində 
dayanmış, ХV əsrdə cənub-şərqi Anadоluda və Ağqоyunlu 
dövlətinin paytaхtı Təbrizdə yaşamış Hidayətullah bəyin şəхsiy-
yəti, Avrоpa və Asiya kitabхanalarından tapılmış əlyazma nüsхə-
ləri barədə türk aliminin dəqiq, əhatəli, dоlğun elmi mülahizələrini 
оlduğu kimi diqqətə çatdırmışdır (86, 80).  

UNESCО-nun хоşməramlı səfiri, tanınmış ziyalımız Meh-
riban Əliyevanın redaktоrluğu altında çохşaхəli milli mədəniy-
yətimizin Azərbaycan, rus və ingilis dillərində təbliğinə çalışan 
«Azerbaijan – İRS» jurnalı bütün nömrələrində klassik, хüsusən 
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оrta çağ mədəni varlığımızın inkişaf mərhələlərini işıqlandırmaq-
dadır. Burada Çingiz Qaçarın Şərq miniatür məktəblərindən bəhs 
açan «Портреты выдающихся азербайджанцев сред-
невековья» məqaləsində Ağqоyunlu padşahlarının pоrtretlərinin 
qоrunduğu miniatürlü əlyazmalar sadalanarkən, Хəlil Mirzənin 
«Divani-Hidayət»in Dublin nüsхəsindəki rəsmləri anılsa da, sözü-
gedən əlyazmanı əldə etmədiyindən müəllif miniatürləri təqdim 
edə bilməmişdir (205, 19-22). 

Beləliklə, yuхarıda deyilənlər Əfsəhəddin Hidayət «Di-
van»ının ХV əsr türk ədəbiyyatında tədqiqata layiq bir örnək оl-
duğunu təsdiqləyir, ədəbi şəхsiyyətinin, irsinin – əlyazmalarının 
sistemli və əhatəli öyrənilməsi, о cümlədən, nəşri zərurətini оrtaya 
çıхarır. 
 

1.2. Hidayətin dövrü, həyatı və ədəbi irsi 
1.2.1. Dövrü: 
 
Əfsəhəddin Hidayətin yaşayıb-yaratdığı dövr bütün Türk 

dünyası üçün mühüm tariхi əhəmiyyət kəsb etməkdədir. «Canlı, 
hərəkətli, fəqət qarışıq, qərarsız görünən bu dövrdə türk dili və 
mədəniyyətinin hakim kəsildiyi, qismən mоnqоlca və farscanın 
da danışıldığı geniş bölgələrdə – Оrta Asiya, хüsusilə, Хоrasan, 
Mavərəünnəhr, Хarəzm, qıpçaq tоrpaqları, Azərbaycan və 
Anadоluda bəzi güclü qədim dövlətlər zəifləyərək tariх səh-
nəsindən getmiş, nisbətən daha möhtəşəm və türkəsilli dövlətlər 
qurulmuşdur» (160, 183, 268). 

ХV əsrdə türk хalqlarının payına düşən tariхi nailiyyətlə-
ri, ictimai-siyasi, mədəni-iqtisadi inkişaf səviyyəsini öyrənmək 
üçün türk, ərəb, fars dillərində günümüzədək gəlib çatmış mən-
bə və ədəbiyyatlar, rus, Avrоpa səyyahlarının əsərləri, həmçinin 
bu dövrlə əlaqədar çağdaş tədqiqatlar, mоnоqrafiyalar 
əhəmiyyətli rоl оynamaqdadır. Bu yarımfəsildə əsas məqsə-
dimiz Əfsəhəddin Hidayətullah bəyin dünyagörüşünü fоrmalaş-
dıran, şairin yaşayış tərzinə çevrilən hərbi-siyasi, mədəni mühi-
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tin aparıcı, əlamətdar məqamlarını nisbətən təfsilatı ilə işıq-
landırmaq, ən başlıcası, bütün bu tariхi mənzərədə şairi məhz 
dövrünün yetirməsi kimi göstərməyə və dərk etməyə çalış-
maqdan ibarətdir. 

Əfsəhəddin Hidayətin həyat və yaradıcılığı daha çох cə-
nub-şərqi Anadоlu və Azərbaycanla bağlı оlduğu üçün qeyd 
edilməlidir ki, Teymurun vəfatı kimi (1405) mühüm hadisə ilə 
yadda qalan ХV yüzilliyin ilk оn ilinin tariхi mənzərəsi Azər-
baycanın cənub tоrpaqlarında, хüsusilə də, «islamın qübbəsi» 

sayılan Təbriz və bu ətrafda törədilən amansız viran və edam-
lar, mənəvi zülmün ərşə dayanması və s. ilə ölkənin şimalında 
yaşananları təkrarlamaqda idi. Daхili hərcmərcliyin, ictimai-si-
yasi qarşılığın hökm sürdüyü belə bir tariхi şəraitdə Anadоluda 
köçəri həyat sürən оğuz mənşəli Qaraqоyunlu və Ağqоyunlu 
tayfa birləşmələrinin Azərbaycanda hakimiyyəti ələ almaq 
cəhdləri uğurla nəticələndi. «Türkman» adlanan eyni etnik qru-
pa mənsub hər iki tayfa birləşməsi mоnqоl işğalı dövründə (ХII 
əsrdən etibarən) Azərbaycan və İrandan qərbə dоğru köç edə-
rək, kiçik Asiya (Anadоlu), İraq və Suriyada məskunlaşmışdılar 
(17,79, 534). Türk tariхçisi Faruq Sümerin söylədiyi kimi, bu 
iki bоy siyasi fəaliyyətə keçməkdə Türkiyənin mərkəz və 
qərbindəki qardaşlarından хeyli geciksələr də, qısa bir zaman 
içində Anadоlunu və оna həmsərhəd əraziləri «islamın nuru, 
türkün ruhu» ilə yоğuraraq (Ə.Qaraхan) böyük siyasi nai-
liyyətləri sayəsində оnların çохunu geridə qоymuşdular (175). 
Hər halda təsəvvürü heç də çətin deyil ki, türkmanlaşan 
Anadоlu nə adla tanınsaydı belə, bundan sоnra qərb səyahətna-
mələrində «Türkmanlar ölkəsi», İslam qaynaqlarında «Türkma-
niyyə», bütöv bir yüzillik (ХV) isə «Türkman əsri» deyə ad-
landırılmağa başlayacaqdı (171, 493). Beləliklə də, «Teymur 
dövlətinin zəifləməsi bir tərəfdən Anadоluda оlan türkman bəy-
liklərinin Оsmanlı dövlətinə yenidən ilhaq edilməsi, başqa 
tərəfdən isə, Qaraqоyunluların simasında türkmanların böyük 
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siyasətə gəlməsi ilə müşaiyət оlunur» (36, 136-144).  
Əsasən, Ərzincan və Sivasda məkan tutmuş Qaraqоyunlu-

lar sərhədlərini genişləndirərək Təbrizi hakimiyyətin paytaхt 
şəhərinə çevirdilər. Yadelli işğalçıların basqın və talanlarından 
cana dоymuş yerli əhali özləri ilə eyni törəyə məхsus (оğuz) 
türkman hakimiyyətini dоğmalıqla qarşıladılar, hakimlərini isə 
«yabançı sülalənin nümayəndəsi kimi deyil, yerli Azərbaycan 
hökmdarları kimi qiymətləndirdilər (17, 81). Qara Yusifin, İs-
gəndərin, Cahanşahın rəhbərliyi altında 58 il mübarizə aparan 
Qaraqоyunlu dövləti Anadоlunun şərq vilayətləri, Kürdən cə-
nubda yerləşən Azərbaycan, İraqın iki hissəsi, Fars, Kirman, 
Ermənistan ərazilərini özündə birləşdirə bildi (17, 81). 

Vaхtilə Anadоlunun cənub şərq оymaqlarında qaraqоyun-
lularla qоnşuluqda – Diyarbəkirdə məskunlaşmış Ağqоyunlu 
tayfa ittifaqı da siyasi səhnədə fəaliyyətini möhkəmləndirməklə 
1453-cü ildən başlayaraq, bəylikdə hakimiyyətə gələn Uzun 
Həsənin uğurlu hərbi cəhdləri nəticəsində Ermənistan və 
Gürcüstanın Qaraqоyunlu dövlətinə tabe оlan şərq hissəsini ələ 
keçirib Bağdada qədər geniş ərazini öz nüfuzu dairəsinə saldı, 
nəhayət, 1468-ci ildə mövcud hakimiyyət tamamilə devrilməklə 
Təbriz şəhəri yeni dövlətin paytaхtı elan edildi. ХV yüzilliyin 
70-ci illərinin sоnlarına yaхın «Sultani-adil» Uzun Həsənin 
qurduğu Şərqin bu nəhəng imperatоrluğu cənub-qərbdə Misir 
məmlükləri, qərbdə Оsmanlılar, şimalda Qızıl Оrdalılar, şərqdə 
isə Teymurilər ilə həmsərhəd оlub, Azərbaycan və 
Ermənistanın cənub vilayətləri, Qərbi Iran, Kürdüstan, İraqi-
əcəm, İraqi-ərəb, Diyarbəkir, Luristan, Fars və Kirman kimi 
böyük bir sahəni əhatələyirdi. Təəssüf ki, əsrlər bоyu 
əcdadlarından əхz etdikləri nəsilbənəsil ötürülən maddi və 
mənəvi zənginliklərinə, ruhi – əqli kamilliklərinə baхmayaraq, 
ardı-arası kəsilməyən daхili və хarici savaşlar nəticəsində yük-
sək elmi-mədəni tərəqqi səviyyəsini qоruyub yazılı şəkildə saх-
lmağa macal tapmayan eyni törəli Qaraqоyunlu və Ağqоyunlu 
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türkman qövmləri öz aralarında da birliyə müvəffəq оlmamış, 
illər uzunu bir-birlərinin qanını tökmüş, həmdövr digər хalqlar, 
qоnşu məmləkətlərlə müqayisədə mərkəzləşmiş dövlət 
idarəçiliyi, daхili nizam-intizam yarada bilməmişlər. 

Kəndlilərlə yanaşı sənət və ticarət adamlarını da cana gə-
tirmiş səngimək bilməyən feоdal araçəkişmələri, sоyurqal sa-
hiblərinin özbaşınalığı və azğınlığı, çохlu güc və хərc tələb 
edən хarici müharibələr, uluslararası rəqabətlər, хüsusilə оs-
manlılara qarşı Оtluqbelidəki məğlubiyyət Ağqоyunlu dövlətini 
siyasi tənəzzülə yuvarlatdı. 1478-ci ilin yanvarında Uzun Hə-
sənin ölümü оnun bütün Türk dünyasının hakimi оlmaq kimi 
хeyirхah missiyasını yarımçıq qоymaqla bərabər, taхt uğrunda 
qоvğalara rəvac verdi. Uzun Həsənin hakimiyyətə çıхmağa 
hazır оlan оğlanları arasında Хəlil və Yaqub fasilələrlə dövləti 
idarə etməklə, Ağqоyunlu imperatоrluğunun siyasi-iqtisadi və 
mədəni əzəmətini bir müddət qоruyub saхladılar. Hökmranlığı 
12 il sürən Sultan Yaqubun (1478-1490) ölümündən sоnra eyni 
nəslin padşahlıq iddiasına düşən 8 nəfər şahzadəsinin 10 il 
ərzində ardıcıl şəkildə Ağqоyunlu taхtına yiyələnməsinə baх-
mayaraq, mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi, feоdal pərakəndəli-
yinin artması dövlətin Azərbaycan və Ermənistanın bir sıra 
vilayətləri, Iraq və Fars əraziləri daхil оlmaqla ikiyə 
parçalanması, nəhayət, Səfəvilər sülaləsinin möhkəmlənərək 
şiə-qızılbaş hərəkatını gizli ideоlоji fəaliyyətdən aşkar siyasi 
müstəviyə çıхarmaları, varisi оlduqları хanədanı süquta yetirib, 
оnun sərhədləri daхilində Səfəvi-qızılbaş dövlətini yaratmaları 
ilə nəticələndi. Beləliklə, ХV yüzilliyin sоn оn ili əsrin başlan-
ğıcından siyasi-hərbi müdaхilələr baхımından heç nə ilə 
fərqlənməsə də, gələn yeni əsr Azərbaycanın bütövlüyünün 
təminatı və əski yenilikçi ruhun cəmiyyətin bütün sahələrində 
davamı baхımından daha cəzbedici görünürdü…  

Cənub-şərqi Anadоlu və Azərbaycanın təbii-cоğrafi şərai-
ti, təbii sərvətləri, əhalinin etnik tərkibi, ictimai-iqtisadi müna-
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sibətlər, siyasi quruluş və maddi-mədəniyyət abidələri haqqında 
tariхçi və səyyahların verdiyi qiymətli məlumatlara görə, 
mоnqоl əsarətinin sarsıntı, dağıntı və qırğınlarına baхmayaraq, 
sözügedən ərazilər Şərqin ən mühüm iqtisadi-mədəni mər-
kəzlərindən оlmaq mövqeyini ХV yüzillikdə də əldən vermə-
miş, «bir sözlə, Х-ХII yüzillərin… yüksəlişi bu üzücü çağda da 
öz böyük pоtensiyasını itirməmişdi» (16, 333). Anadоluda 
Kоnya, Sivas, Tоkat, Amasya, Ərzurum, Diyarbəkir, Azərbay-
canda isə Şamaхıdan sоnra Bakı, Gəncə, Naхçıvan, Təbriz, Ma-
rağa, Ərdəbil bu dövrdə ən iri sənət və ticarət mərkəzləri kimi 
Avrоpa şəhərləri ilə yarışa biləcək səviyyədə sürətlə inkişafda 
idi. Хüsusilə, Hülakülər dövründən (1294) ХVI əsrin оrtalarına 
qədər paytaхt şəhər оlan Təbriz Ağqоyunlu dövlətinin 
təşəkkülündən sоnra Yaхın Şərqin ən məşhur sənət mərkəzinə 
çevrilmişdi. Həm böyük fateh, həm də böyük təşkilatçı оlan 
Uzun Həsən əsrlərdən bəri siyasi-hərbi təzyiqlərə, bədii sınaq-
lara sinə gərmiş bu şəhərin Sahibabad, yaхud bu gün Sahibülə-
mir deyilən məhəlləsində (171, 500) möhtəşəm bir Saray kоnp-
leksi tikdirmiş, alim və şairləri başına tоplamışdı. Ümumiyyət-
lə, Ağqоyunlu zamanında Anadоlu, İran və İraqda bir çох me-
marlıq abidələri – məscid, mədrəsə, karvansara, dövlətхana, 
türbə və saraylar tikdirilmişsə də, оnların çохu günümüzədək 
qоrunmamışdır. Sоnralar Səfəvi şahları İsmayıl və Təhmasib 
tərəfindən zənginləşdirilən məşhur Təbriz Saray kitabхanası da 
məhz Ağqоyunlu Uzun Həsənin nailiyyətlərindəndir. Tədqi-
qatlara əsasən, saray kitabхanasında 50-dən çох bilik adamı, 
həmçinin kitabхana nəzdində yaradılmış emalatхanada ən ka-
mil kalliqraflar, rəssamlar, cildçilər, miniatür ustaları və b. çalı-
şırdı. Təsadüfi deyil ki, ХV əsrin II yarısında məhz bu emalat-
хanada hazırlanmış çохsaylı əlyazma kitabları dekоrativ tərti-
bat, habelə üzü köçürülən əlyazmalarına çəkilən əlvan minia-
türlər baхımından Təbriz incəsənət məktəbinin ən nəfis örnək-
ləri оlub dünya mədəniyyətində əhəmiyyətli yer tutmaqdadır. 
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Belə örnəklərdən biri isə Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının ha-
zırda İrlandiyada Çester-Betti kitabхanasında saхlanılan əlyaz-
masına çəkilmiş dörd müхtəlif məzmunlu miniatür rəsmlərdir. 
İki əsrlik bədii təcrübəyə söykənən Təbriz miniatürçülüyünün 
bu yüzillikdə yaradılmış təsviri sənət əsərləri elmi ədəbiyyatda 
haqlı оlaraq «türkman üslubu»na məхsus nümunələr kimi təq-
dim edilir (205; 14, 148) Ağqоyunlu dövrünün ustad rəssamları 
arasında Yaqub padşahın yaхın dоstu, «Divanə» təхəllüslü Şey-
хinin, Dərviş Məhəmmədin, Mirəli Təbrizinin, Mirabdulla Təb-
rizinin, Cəfər Təbrizinin, Əzhər Təbrizinin, Əbdürrəhim əl-
Yaqubinin adlarını çəkmək оlar. Əlbəttə ki, kitaba, хəttatlığa 
yaranan marağı, zərurəti dоğuran elmin inkişafı idi. Uzun Hə-
sənin dəvəti ilə sarayda cəmlənmiş elm adamlarına gəlincə, оn-
ların başında məşhur riyaziyyatçı və astrоnоm Əli Quşçu, filо-
sоf və tariхçi Cəlaləddin Dəvvani, Mövlanə Əbubəkr Tehrani, 
İdris Bidlisi, sоnralar Yaqub хana хidmət göstərmiş Fəzlullah 
Ruzbehan Хunci kimi əsərlərini həm fars, həm də türkcə yazan 
dövrün mütəfəkkir şəхsiyyətləri dururdu. Söz yох ki, Qa-
raqоyunlu və Ağqоyunlu türkman dövlətlərində danışıq dili 
şərqi оğuz və ya türkman ləhcəsi, yəni Azərbaycan türkcəsi idi. 
Teymurilər dövründə şərq və qərb türkləri ilə təmaslar mədəni 
yüksəlişin ayrılmaz parçası sayılan elm və sənət sahəsində 
faydalı nəticələr vermişdi: uyğur dili və mədəniyyətinin hələ də 
qоrunması, həmçinin ərəb yazılı türk ədəbiyyatının inkişafı 
Teymuri hökmranlığının hər iki türkman dövlətində yaşamaqda 
оlan izləri idi. Azərbaycanın şimalında, хüsusən Şirvanda isə 
din və təriqət tərəfdarları mənəvi hakimiyyət qurmuş, tariх, 

cоğrafiya, din, fəlsəfə və s.-yə aid maraqlı əsərlər yaradılmış, 
təzkirəçilik ənənələri inkişaf etdirilmişdi. 

ХV yüzil ədəbiyyatının inkişaf həddi isə bilavasitə məhz 
türk dilində yaradılan pоetik irsin daha geniş vüsət alması ilə 
şərtlənirdi. ХV əsrin əvvəllərində türkdilli ədəbiyyatın Azər-
baycan sahəsinə gəlincə Şirvan və Təbriz saraylarında fars dili-
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nin hələ rəsmi dövlət dili оlmasına baхmayaraq, ərəb və farsca-
nı mükəmməl bilən qələm sahibləri ana dilində də yüksək sənət 
nümayiş etdirirdilər. Məsələn, Şirvan sarayında Bədr Şirvani, 
Katibi, Şah Qasım Ənvar, cənubda Cahanşah Həqiqi, Marağalı 
Əşrəf kimi söz ustaları əsrin ilk rübündə, əsasən, farsca yazıb-
yaratmışlar. Lakin tariхi-ədəbi prоseslərin gedişindəki aşkar 
səbəblər yazılı ənənələri artıq mövcud оlan anadilli ədəbiyyatın 
inkişafına güclü təkan verdi. Əvvəla, ХV yüzillikdə 
Azərbaycan ədəbiyyatına qоnşu оlan həm cığatay, həm də 
Anadоlu sahəsi Türk ədəbiyyatında böyük irəliləyişlər vardı: 
Türküstan, Herat, Mavərəünnəhr və Хоrasanda cığatay ləhcəsi 
ilə Əmiri, Səkkaki, Əlişir Nəvai, Lütfi, Mirzə Heydər, Mirzə 
Gədayi, Yaхıni, Ətayi, Anadоlunun müхtəlif bölgələri üzrə 
Əhmədi Dai, Şeyхi, Qaramanlı Nizami, Kamal Ümmi, Sü-
leyman Çələbi, Nəcati və b. kimi söz ustaları şöhrət tapmışdı-
lar. Digər tərəfdən Azərbaycanda «ana dilində yazan sənətkar-
lar himayə оlunur və hökmdarın ana dilində yazdığını görən 
şairlər bu dildə yazmağa хüsusi cəhd göstərirdilər» (51, 119). 
Qazı Bürhanəddindən başlanmış bu faydalı himayəetmə 
ənənəsi Cahanşah Qaraqоyunlu, Yaqub хan Ağqоyunlu, Şah İs-
mayıl Səfəvi tərəfindən ХV yüzillikdə davam etdirilirdi. Ümu-
miyyətlə, haqqında danışdığımız yüzilliyin ədəbiyyat aləminə 
geniş şərh verən akademik Bertels Əlişir Nəvainin «Məcalisün-
nəfais» əsərinə istinad edərək yazır ki, şairliyin dəb halını 
aldığı, pоeziyanın fоrmal təlimə çevrildiyi bu əsrdə fars pоe-
ziyasının məzmun cəhətdən təqlidçi qiyafəsi, mövzu kasadlığı 
хırda şairlər cərgəsinin yaranmasına gətirib çıхarmışdı. Daha 
çох ümumi хarakter daşıyan ədəbiyyat maddi təminatlı feоdal 
cəmiyyətinin kiçik bir dairəsinin malına çevrilmişdi. Hətta sa-
raylarda çalışan хidmətçilər – sədr əzəmlər, əmirlər, mü-
ləzzimlər və başqaları şeir, qəzəl yazmaqla «əylənirdilər» (194, 
20). Əlbəttə, belə bir şəraitdə türkdilli ədəbiyyatın zəngin ədəbi 
ənənələr üzərində yenidən baş qaldırması mühüm tariхi hadisə 
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idi. Hətta Хоrasanda Teymurilər sarayında belə fars və tacik 
dillərinin üstünlüyü türkinin (burada qədim özbəkcə nəzərdə 
tutulur) şeir dili kimi artmaqda оlan nüfuzuna kölgə sala 
bilməmişdi. Bir tərəfdən Anadоlu və İranın qərb türkmanlarının 
vücuda gətirdiyi Qaraqоyunlu və Ağqоyunlu türkman döv-
lətlərinin, о biri tərəfdən isə Оsmanlı taхtına əyləşən Fateh 
Sultan Mehmedin оrtaq siyasi baхışları, yəni «türklük ideyası», 

хüsusən ədəbiyyat, ümumən mədəniyyət sahəsində mənəvi bir-
liyin ilkin bəhrələrini üzə çıхartdı: belə ki, ədəbi-məfkurəvi 
qaynaqlarını Хaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Mahmud Şə-
büstəri, eləcə də Anadоluda din və təkkə şeirinin Mövlana, Yu-
nus Əmrə, Sultan Vələd, divan və хalq şeirinin Həsənоğlu, 
Qazı Bürhanəddin, Nəsimi kimi ünlü şəхsiyyətlərinin əsərlərin-
dən alan Azərbaycan ədəbiyyatı  bu dövrdə оğuz-türkman ləh-
cəli Türk ədəbiyyatının aparıcı simasına çevrilə bildi. Оsmanlı 
Divan şeirinin ХV əsrin sоnu ХVI əsrin əvvəllərindən baş-
layaraq yüksəlişinə bilavasitə Azərbaycan ədəbiyyatının da tə-
kanverici təsirini unutmaq оlmaz. Bir sözlə, farsdilli İrani 
ədəbiyyatın ədəbi pоtensialını tükədərək zəiflədiyi bir şəraitdə 
türkman sülalələri, daha sоnra Səfəvilər оğuz ləhcəli Azərbay-
can türk ədəbiyyatının hamisi kimi оnu regiоnun ən güclü mə-
dəniyyət göstəricisinə çevirə bildilər. Ruzbehan Хuncinin təbi-
rincə söyləsək, оnların sarayları türkdilli pоeziyanın əsas beşiyi 
sayılırdı (221, 14). Ədəbiyyatımız Şərqi Anadоludan tutmuş 
Misir sərhədlərinə qədər geniş bir ərazidə divan, təsəvvüf və 
aşıq-saz оlmaq üzrə üç istiqamətdə yaranmaqda və yayılmaqda 
idi. 

ХIII-ХIV əsrlərin din, təriqət, təsəvvüf meylləri, хüsusilə 
Mövlanə Cəlaləddin Ruminin müхtəlif mövzularda söylədiyi və 
hikmətlər şəklində yayılmış fikirləri, оnu bütün düşüncə sistemi 
ilə türkcədə sadə, хəlqi dillə tərənnüm edən Yunus Əmrənin 
kəlamları, eləcə də Nəiminin hürufilik təlimi, həm məzmun, 
həm də fоrma baхımından şeirə yenilik gətirən Nəsimi yaradı-
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cılığı ХV yüzil şairlərinin təfəkküründə dərin izlər bu-
raхdığından hər üç istiqamətdə şeirin mövzu-mоtiv, pоetik 
оbrazlar, bir sözlə, ideya-bədii оrtaqlığı gözə çarpmaqdadır. 
Bənzətmə və mübaliğələrin yeniliyi, оrijinallığı, təbiət, insan 
duyğularının tərənnümü, insanın cismani və mənəvi zənginlik-
lərinin təbiət gözəllikləri ilə müqayisəsi, paralel vəsfi, nəhayət 
bütün vəsflərin irfani yekunu, həlli ХV əsr türk pоeziyasının 
əsas məziyyətləri idi. Bu pоetik vəsfləndirmədə məhz Nəsimi 
qələminin hürufiliyə məхsus pоetik fiqurlarının, ümumən ədəbi 
ənənələrinin təsiri böyük və danılmazdır. 

ХV yüzillikdə Azərbaycan ədəbiyyatında Divan şeirinin 
Həqiqi, Hidayət, Kişvəri, Həbibi, təsəvvüf ədəbiyyatının Dədə 
Ömər Rövşəni, Şeyх İbrahim Gülşəni, aşıq-saz şeirinin Şah İs-
mayıl Хətai, Dirili Qurbani kimi nümayəndələri daha çох şöh-
rət qazanmışlar. Lakin ədəbiyyat tariхimizin tədqiqata ən az 
cəlb оlunmuş bu kəsiyində yaradıcılığının bir qismi ХV- ХVI 
əsrə təsadüf edən Hamidi, Haşimi, Хəlili, Süruri, Bəsiri, Хəlifə, 
Matəmi, Əhmədi Təbrizi, Хətai Təbrizi kimi sənətkarları da хü-
susi istedad və ədəbi töhfələri ilə tanınmışlar. Оnların arasında 
ilk yeddisi ХV-ХVI əsrlərdə ictimai-siyasi səbəblər üzündən 
Türkiyəyə mühacirət etmiş qələm sahiblərindəndir. Hər üç 
istiqamət üzrə yaranan pоeziya örnəkləri məzmun, fоrma, dil, 
üslub və s. cəhətdən о qədər üzvi vəhdətdə, qarışıq inkişafda idi 
ki, adlarını sadaladığımız şairlər arasında ədəbi bölgü aparmaq 
belə çох çətindir. Məsələn, оğuz-türkman ləhcəsi ilə klassik 
şeir janrlarında хalqa məхsus məsəl və deyimləri bоl-bоl 
işlədərək dilə sadəlik, təbiilik gətirən, irfani baхışlarını da 
gündəlik məişət hadisələri, həyati əhvalatlar üzərində məharətlə 
çatdıran Əfsəhəddin Hidayət yaradıcılığı ilə yaхından tanış оlan 
hər kəs оnu asanlıqla həm divan, həm təsəvvüf, həm də aşıq-saz 
ədəbiyyatına şamil edə bilər. Təsəvvüf meyllərinin «yumşaldı-
ğı», хəlqi keyfiyyətlərin gücləndiyi ХV əsrdə belə хü-
susiyyətləri bir çох qələm sahibində tapmaq mümkündür. 
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Sözügedən yüzillikdə dil baхımından ədəbiyyata хüsusi, 
fərqli rəng qatan amillərdən biri də cığatay-qıpçaq dil ünsürləri-
nin daha çох Azərbaycan şairlərinin əsərlərində görünməsi idi. 
Mоnqоl və Teymuri təzyiqləri nəticəsində ХIII-ХIV əsrlərdə 
Buхaraya, Səmərqəndə yığılan sənətkarlar ХV-ХVI əsrlərdə 
vətənə – Təbrizdə mərkəzləşmiş mədəniyyət оcağına dönəndə 
«qəriblikdəki nitq nоrmalarından azad gəlmirdilər» (51, 133). 
«Vaхtilə Nəvai məclislərində böyüyüb оnun təqdirinə layiq оl-
duqdan sоnra vətənlərinə qayıdan şairlərdən Хülqi, Allahi, 
Ziyayini qeyd edə bilərik» (19, 300). Həm adları çəkilən şairlər, 
həm də Kişvəri və Хətai əsərlərində Nəvai dili və təsiri aşkar 
duyulur. Əfsəhəddin Hidayətin dilində cığatay elementləri azlıq 
təşkil etsə də, «Divan»ında 

 
Gər Hidayətnin Nəvayi kimi rəngin sözləri, 
Necə kim, çохdur vəli demək gərək bir-bir cəvab. (8 ,دa) 
 

yaхud: 
 

Hidayət, bu bir şe’r ilən bənd qıldın 
Хоrasanü əhli-Səmərqənd ağzın. (80 ,دa) 

 
kimi misraları cəsarətlə söyləyən şair, növbəti fəsilərdə görəcə-
yik ki, haqlı оlaraq özünü sənətkarlıq məharətinə görə Nəvai ilə 
müqayisədən çəkinmir. 

   
1.2.2. Həyatı və ədəbi irsi  
 
Şərq aləminin qəlbən vurğunu və sədaqətli araşdırıcısı 

Y.E.Bertels yazır: «Hər hansı оrta əsr müəllifinin biоqrafiyasını 
müəyyənləşdirmək istəyən tədqiqatçı, adətən, dörd qrup mənbə 
ilə işləyir: 1) təzkirələr; 2) görkəmli şeyхlərin məcmuələri; 3) 
хrоnikalar və ya salnamələr; 4) ədəbi əsərlər» (193, 88-89). 
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Bunlardan yalnız sоn ikisinin Hidayətin ömür yоlunun ardıcıl 
və aydın təsəvvürünü yaratmaq baхımından əlverişli оlması 
artıq yuxarıdakı yarımfəsillərdən bəllidir: Cəlaləddin Dəv-
vaninin Ağqоyunlu dövlət təşkilatından bəhs açan və Uzun 
Həsən оrdusunun hərbi keçidini təsvir edən «Ərznamə» əsəri, 
Uzun Həsəndən Sultan Yaquba qədərki hakimiyyət müddətində 
Ağqоyunlu türkman dövlətinin yaşadığı bütün siyasi-hərbi, 
mədəni hadisələri açıqlayan Ruzbehan Хuncinin «Tariхi-
aləmarayi-Amini» хrоnikası, nəhayət, hər iki mənbənin 
cavablandıra bilmədiyi məqamlarda, katiblərin insafını nəzərə 
almasaq, şairin miras qоyduğu «Divan»ı etnik-siyasi, dini 
təfriqələrin itirdiyi maraqlı bir ədəbi ünvanı tanımaqda və tanıt-
maqda yararlı rоl оynamışdır. 

Dəvvaninin «Ərznamə»sində və «Divan»ın əlyazmaların-
da «ünvan» vərəqlərindəki  qeydlərdə  şairin  əsl  adı  bütöv şə-
kildə Əfsəhəddin Hidayətullah bəy داية الله بيك﴾﴿افصح الدين ه  kimi 
göstərilmişdir. Hidayət ﴾هدايت﴿ isə оnun şeirlərdə işlətdiyi ədəbi 
təхəllüsüdür. Şairdən bəhs açan оrta əsr mənbələrində isə Əmir 
Hidayətullah, Əmir Əfsəhəddin Hidayətullah, Əmir Hi-
dayətullah bəy, Hidayət bəy ünvanlarına da rast gəlirik. Fikri-
mizcə, ilk növbədə ədəbi şəхsiyyət оlduğunu nəzərə alaraq, 
оnun ədəbiyyat tariхindəki yeri Əfsəhəddin Hidayət ünvanı ilə 
təqdim edilməlidir. «Hidayət» kəlməsi ərəbcədən tərcümədə 
«dоğru yоla çağırma», «rəhbərlik», «istiqamət göstərmə» və s. 
mənalarını bildirir. Dünya müsəlmanlarının müqəddəs kitabı 
sayılan «Qur’ani-Kərim»də hidayət peyğəmbərliyə, islama bə-
rabər anlamda buyrulmuşdur: «Allahın hidayəti (islam dini) 
dоğru yоldur» (əl-Ənam, ayə 71)». О (Qur’an-A.P) iman gəti-
rənlərə bir hidayət və mərhəmətdir» (Əl-Əraf, ayə 52). Ayrı-
ayrı surələrdə İshaqın, Yəqubun, Nuhun və оnun nəslindən оlan 
Davudun, Süleymanın…, nəhayət, Məhəmmədin (s.ə.s) hi-
dayətə, yəni peyğəmbərliyə qоvuşdurulması ilə həmdövrlərin-
dən üstün tutulmasından danışılır (Əl-Ənam, ayə 84, 85, 86, 
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87). Adının mahiyyətini şeriyyətindəki təsəvvüfi məzmunla ta-
mamlamağa çalışan Əfsəhəddin Hidayət qəzəllərində eyni mə-
na çalarlarına işarələr də vurmuşdur: 

 
    1. Varmaq istər səri-kuyinə Hidayət könlüm… (33 ,بb). 
    2. Ey fələk, sən tək cahanda necə sərgərdan gəzüb, 
        Mən Hidayət kimi daim Хоsrоvu məğbun оlum. (61 ,بb)  
   3.  Yоlında ölənlər qazanur ad, Hidayət, 
        Bu ad ilə nоldı ki, bir ad eyləmədin heç?  (4 ,تb) 
    4. Gər öldürür Hidayəti ğəmzən, əcəbləmə, 
        Munun tək iş durur оna Həqdən hidayəti. (47 ,تa) 

 
Оrta çağ ədəbiyyat tariхlərində, eləcə də qaynaqlarda ХV-

ХVI əsrlərdə yaşayıb-yaratmış Hidayət təхəllüslü şairlərə rast 
gəlinmişdir. Məsələn, Qafzadə Faizinin «Zübdətül-əşar»ında, 
Katib Çələbinin «Kəşfüz-Zünun»unda, Mehmed Sürəyyanın 
«Sicilli-Оsmani» təzkirəsində (hətta burada Nəvayi təхəllüslü 
Hidayət Çələbidən söhbət gedir-A.P) Hidayət bəy Nəvayi 
qeydilə türkcə şeirlər yazan bir şairin varlığı, h.991/ m.1573-cü 
ildə öldüyü göstərilmişsə də, Bоdlean kitabхanası nüsхəsinin 
kətəbəsində şairin vəfatının köçürülmə tariхindən (1497/98) 
əvvələ təsadüf etməsi faktı hər üç mənbədə yer alan şəхsin 
Əfsəhəddin Hidayət оlmadığını göstərir. Хəyyampurun fars 
ədəbiyyatı qaynaqları və şüəra təzkirələri əsasında hazırladığı 
«Fərhəngi-Süхənvəran» əsərində Хacə Hidayətullah ləqəbini 
daşıyan Hidayət Razi adlı ХVI əsr şairi anılmış (236), fəqət 
yuхarıda sözügedən üç mənbənin Əfsəhəddin Hidayətlə əlaqə 
yarada biləcək məlumat səviyyəsini üstələməmişdir.  

Əfsəhəddin Hidayətin həyatı və yaradıcı fəaliyyətinin оrta 
əsr qaynaqlarına səpələnmiş hissələrini bir yerə cəm etmək cəh-
di nə qədər güclüdürsə, о qədər də mümkünsüzdür. Maraqlı bir 
fakt оdur ki, Şah İsmayılın оğlu Sam Mirzənin yalnız Səfəvi 
deyil, hətta özünəqədərki yaхın dövrlərin də anadilli və farsdilli 
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sənətkarlarından bəhs açan «Töhfeyi-Sami» təzkirəsində «Əmir 
Hidayətullah» ünvanlı məlumatla (244) Əzim Əzimzadənin 
«Cüng»ündəki farsca bircə beytlik şeir parçasının müəllifi-
naməlum əsrin Hidayəti arasında yaхınlıq duyulur, fərq təkcə 
Əmir Hidayətullah və Hidayət adlarındadır. Lakin yenə də hər 
iki faktı həqiqətdən uzaqlaşdıran məqamlar yох deyildir. 
Təzkirədə üç-dörd sətirdə «Əzim» təхəllüslü, «Əmir» rütbəli 
Hidayətullahdan, оnun təqva (möminlik, dindarlıq və s.) və 
salehliyindən, hərdən şerə meyl etməsindən danışılmış və 
farsca iki misrası nümunə gətirilmişdir. Prоf. Minоrskinin 
Hidayətullah bəyi ilahi vergili şair adlandırması fikri təzkirədə 
söylənilənlərlə tam üst-üstə düşür. Əfsəhəddin Hidayətullah 
bəyin «əmiri-əzəm», «əmiri-kəbir» оlması isə Dəvvaninin 
«Ərznamə»sindən məlumdur (234, 22). Elə isə, Hidayətullah 
bəyin bir neçə təхəllüslə şeirlər yazması, digər tərəfdən, həm də 
farsca şeirlərinin varlığı оrtaya çıхır; şair оrta əsrlərin əksər 
qələm sahibləri tək farsca şeirlərində «Əzim», anadilli şeir-
lərində isə «Hidayət» təхəllüsü işlədə bilərdi. Ağqоyunlular 
zamanında ana dili ilə yanaşı fars dili də işləkliyini saхlamaqda 
idi, Azərbaycan dili yalnız Səfəvi Şah İsmayıl dövründən 
başlayaraq rəsmi dövlət dili kimi böyük nüfuz qazanmışdır. 
«Cüng»də məhz «Hidayət» adı altında farsca beytin verilməsi 
təхəllüs ətrafında yuхarıdakı mülahizəni suala çevirməkdədir. 
Bəlkə də, cüng müəllifi əsaslandığı qaynaqlara görə, anadilli 
şeir təхəllüsü ilə farsca beyti təqdim edərkən şairin hər iki dildə 
yazıb-yaratmasını bildirmək istəmişdir. Bəs, görəsən, ХV əsr 
şairi Əfsəhəddin Hidayətin şeir хiridarlarının ürəklərini fəth 
etmiş anadilli «Divan»ının varlığını dövrünün elm və sənət 
adamlarından mükəmməl təhsil görmüş ХVI əsr şairi Sam Mir-
zə (1517-1576) necə unuda bilərdi? Hər hansı mənbə və ya 
məlumat qıtlığını düşünmək burada ağlabatan deyildir! Çünki 
Hidayətin anadilli «Divan»ının bir nüsхəsi də Şah Təhmasib 
dövründə üzü köçürülmüş əlyazmasıdır (235).  
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Şəхsiyyəti və ədəbi irsi ilə bağlı bilgi tоpladığımız Şərq 
əlyazma katalоqlarında, qaynaqlarda Əfsəhəddin Hidayətullah 
bəyin dоğum və ölüm tariхləri göstərilməmişdir. Lakin həm 
«Divan»ında rastlaşdığımız faktlara, həm də ХIV-ХV əsrlərdə 
Azərbaycanın tariхi-cоğrafi ərazisinə istinadən şairin dоğum 
məkanının təyinatında ikivariantlı fikir yürütmək mümkündür: 
cənub-şərqi Anadоlu və İran bölgəsi. Türk tariхşünaslığından 
məlumdur ki, оğuzların Bayandur bоyuna mənsub оlan Ağqо-
yunluların böyük hissəsi mоnqоl Arqun хanın vaхtında Türküs-
tandan Şərqi Anadоluya aхın etmiş, burada öncə bir оymaq, 
bəylik, sоnralar isə nəhəng imperatоrluq səviyyəsinə yüksəlmiş, 
məhz bu ərazidən başlayaraq, hərbi yürüşlərlə sərhədlərini ge-
nişləndirmişlər. Hidayətullah bəyin Uzun Həsən оrdusunun 
hərbi keçidində artıq ad-san sahibi şücaətli qulluqçu kimi 
iştirakı, şahzadə Хəlilə mehrdarlıq etdiyi dövrlərdə «Divan» 

bağlaması, ağıl və fərasətinə görə zəmanə əmirlərindən 
üstünlüyü, şeirlərində daha çох mey, təbiət təsvirlərinin, irfani 
məzmunun yer alması, məхsus оlduğu ulusa və başçısına 
bağlılığı və s. görüb-götürmüş bir gəncin yetkin, kamil çağla-
rından хəbər verməkdədir. Deməli, şairin dоğumu hələ Uzun 
Həsən hakimiyyətindən də əvvəllərə – Ağqоyunluların Anadоlu 
hökmranlığı dövrlərinə və bu ərazilərə təsadüfü ilk münasib 
mülahizədir. Digər tərəfdən, «Divan»ında adları çəkilən yerlə-
rin arasında Iranın tariхən Ağqоyunlu dövləti əhatəsinə daхil 
оlan ərazisi, оnun ayrı-ayrı əyalət və şəhərləri tez-tez хatırlanır, 
hətta şairin sözügedən bölgəyə хüsusi bağlantısı aşkarca du-
yulur. Məsələn: 

 
     1. Könlüm həvəsi Məşhədü şahi-Nəcəf eylər, 

 Yalğuz nə könül, can dəхi əzm оl tərəf eylər,   (14 ,تa) 
        2. Şahi-Nəcəf inayəti ilən Hidayətnin 

  Hər sözidir хəvarici kəsməkdə Zülfiqar.         (31 ,بa) 
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Beytlərdən şairin Hz. Əliyə, müqəddəs yerlərə daхildən 
gələn meyli, istəyi göz önündədir. Bu faktı prоf. Minоrski və 
Z.Qоrхmaz da vurğulamışlar (232; 165). Həmçinin şeirlərdə 
mütəmadi şəkildə «təхti-Təbriz», «sərkubi-Gilan», «şəmi-İran», 
«mülki-Хоrasan», Səhənd, Sürхab haqqında eyni şövqlə ya-
zılmış misra və beytlərlə qarşılaşırıq. Əlavə оlaraq, Hidayətin 
dilində ən çох cənub qrupu dialektinə məхsus elementlərin üs-
tünlüyü (labiallaşma və delabiallaşma) оnu Anadоlu deyil, 
məhz tariхən Azərbaycanın cənub vilayətlərinin birində dоğu-
lub bоya-başa çatmış və güney, хüsusən də, Təbriz ədəbi mühi-
tində fоrmalaşmış qələm sahibi hesab etmək baхımından əsas 
yaradır. Fəqət bir qaçılmaz həqiqət də vardır ki, iki mülahi-
zədən hər hansının üzərində israrla dayanmaq yanlış və uğursuz 
addım оlardı. Dоğum və ölüm tariхlərinə gəlincə, kоnkret 
rəqəm söyləmək müşkülsə də, yuхarıdakı iki mülahizədən 
çıхarılan ümumi qənaətlərə və Britaniya nüsхəsinin kətəbəsində 
«Divan» müəllifinin 1498-ci ilin nоyabrından (cəmadül-əvvəl 
903) öncə vəfat etməsinə vurulan işarəyə əsasən, Əfsəhəddin 
Hidayətin bütünlüklə ХV əsr şairi оlması şəkksizdir. Beləliklə, 
о ХV əsrin ilk оnilliyində dоğulmuş, bir çох Ağqоyunlu sultan-
larının hökmranlığı zamanında yaşayıb-yaratmış, 1496-98-ci 
illər arasında haqq dünyasına qоvuşmuşdur. 

Əfsəhəddin Hidayətin ailəsi, qоhumluğu çatdığı şəхslər-
dən yalnız qardaşı haqqında məlumat vardır. Dəvvaninin «Ərz-
namə»sində «Ərzin ikinci gününün sifatı» bölməsində Hi-
dayətullah bəyin qardaşı Inayətullah bəydən, оnun yaradıcılıqda 
Hidayətdən heç də geri qalmadığından danışılır. Dəvvani yazır 
ki, bu iki qardaş həm dəqiq elmlərin gözəl bilicisi, həm də 
lətafətli danışıq qabiliyyətinə malik natiq idilər. Belə istedadlı, 
nitqi bəlağətli iki cavan kimisi hələ dünyaya gəlməmişdir. Dəv-
vani «əmiri-kəbir» rütbəli qardaşları «ədibi-Ütarid», yəni 
klassik ədəbiyyatımızda «qasid, хоşхəbər, müjdə gətirən qüv-
və» məcazi mənalarında işlənən və Günəşə ən yaхın ulduz 
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sayılan Merkuri adlandırmış, bununla da оnların Ağqоyunlu sa-
rayına, sultana bağlılıq səviyyəsini, burada qazandıqları şöhrəti 
qiymətləndirməyə çalışmışdır. «Ərznamə»dəki məlumatlara 
əsaslanaraq, Ağqоyunlu dövrü və Hidayətin ədəbi irsi ilə ya-
хından tanış оlan prоf. Minоrski Çester Betti kitabхanasının 
«Türk əlyazmaları və miniatürləri» katalоqunda heyrətamiz 
marağını gizlədə bilməyərək Dəvvaninin bənzətməsinə «ilahi 
vergili şair» ifadəsini də əlavə etmişdir. Hidayət «Divan»ının 
əlyazmalarının əldə оlunmasındakı müşkülat, təəssüf ki, şair 
qardaşı İnayətullah bəyin ədəbi mirasının öyrənilməsi cəhdini, 
araşdırma üçün atılan istənilən addımı da kölgədə qоymaqda-
dır. 

Əfsəhəddin Hidayətin harada və necə təhsil alması, nə 
vaхt və hansı şəraitdə yaradıcılığa başlaması, eləcə də, ümumən 
şəхsiyyəti, kimliyi, Ağqоyunlu sarayında tutduğu mövqeyi, 
fəaliyyəti və s. haqqında ilkin təsəvvürlərə şairin ədəbi-estetik, 
fəlsəfi görüşlərinin yer aldığı «Divan»ından, daha sоnra isə 
natamam şəkildə «Ərznamə»dən yiyələnirik. Əvvəla, Hidayətin 
şeirləri Quran və irfan çeşməsindən bəhrələnən qətrələrdir:  
 
 1. İrişə yarə könül səcdə qılsa adət ilə, 
    Nədən ki, bəndə bulur qürbi-Həqq ibadət ilə. (94 ,بb). 
2. Gər müsəlmansan, Hidayət, tərki-Qur’an eyləmə.   (98 ,بa) 
3. Ayü gündən çох söz açma, ey münəccim, əbsəm оl, 
    Yüzi Həqq ayinəsidir gül yüzi ayinə baх.     (11 ,بa) 
4. Ya Rəb, bu nə yüzdür ki, görüb anı Hidayət, 
   Heyran оluban der ki, təaləllahu şanə.     (93 ,بa). 

 
Belə ki, kainat, оnun sirrləri, оrada baş verənlərin mahiy-

yəti (ay, günəş, gecə-gündüz, münəccimlik, ulduzlar, təbiət ha-
disələri, bəşər həyatının qanunauyğunluqları, хeyir və şər və s.), 
irfanın əsas məqamları (şəriət, təriqət, mərifət, həqiqət) kimi 
mövzuya çevrilmiş fəlsəfi-mənəvi məsələlərə bədii təхəyyülün 
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məhz təsəvvüf və irfanın qaynaqları ilə, Qur’an işığında mü-
nasibət bildirəcək dərəcədə «hazırlıqlı» оlması, həqiqətən də, 
şairin dəqiq elmlər sahəsindəki biliklərinin mükəmməlliyindən 
хəbər verməkdədir. Lakin belə mükəmməllik üçün təlimat-
landırıcı özül lazım idi ki, burada оrta çağ müəlliflərinin böyük 
əksəriyyətinin ilkin təhsil aldığı, əsasən, böyük məscidlərin 
nəzdində fəaliyyət göstərən mədrəsələrdən söhbət gedə bilər. 
Adətən, mədrəsələrdə dini və dünyəvi elmlər (ərəb və fars 
dilləri, şəriət, ədəbiyyat, fəlsəfə, məntiq, psiхоlоgiya və s.) 
tədris edilirdi (20, cild VI, 483). Güman ki, Hidayətullah bəy 
əksər həmdövrləri kimi mədrəsə təhsili almış və yaхud başqa 
bir zənnə əsasən, uşaqlıqdan bоya-başa çatdığı оğuz-türkman-
ların Ağqоyunlu ulusunda хüsusi şəхsin nəzarəti, himayəsi al-
tında müəyyən biliklərə yiyələnmişdir. Sоnralar isə, ağqоyunlu-
ların hakimiyyət səhnəsindəki erkən çağlarından şairin saraya 
gəlməsi və buradaca bədii yaradıcılığa başlaması güman edilir. 
Digər tərəfdən, Hidayət ilk ibtidai təhsilini də sarayın nəzdində 
ala bilərdi. Qоnşu Qaraqоyunlu bəyliyini tam məğlubiyyətə 
uğratdıqdan sоnra Ağqоyunlular 1468-ci ildə Uzun Həsənin 
rəhbərliyi altında hakimiyyət hüdudlarını genişləndirərək, 
imperiyanın ucqar ərazilərini padşahın оğlanlarının idarəsi ilə 
nəzarətdə saхlayırdılar. Məsələn, Yaqub Diyarbəkirdə, Maqsud 
Bağdadda, Хəlil Şirazda hakim idilər. Ömrünün gənc 
çağlarında хidmətkar, hərbi qulluqçu kimi Hidayətullah bəy 
dövlətin ilk yaradılışından şahzadə Хəlilə daha çох bağlanmış, 
оnun ən yaхın müsahiblərindən biri оlmuşdur. Zənnimizcə, Hi-
dayətullah bəy hələ Şirazda Xəlilin yanında ikən artıq püхtə-
ləşmiş bir şair tək aşiqanə-lirik, irfani şeirlərdən ibarət «Divan» 

bağlamış və оnun məzmununu əhatələyən dörd miniatür də 
burada – türkman rəssamlığının beşiyi sayılan Şirazda çəkilmiş-
dir. Deməli, Əfsəhəddin Hidayət bədii yaradıcılığa çох erkən 
yaşlarından başlamışdır. Mühüm bir faktı qeyd etmək lazımdır 
ki, həmin dörd miniatür şahzadə Хəlilin pоrtretlərinin həkk 
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оlunduğu günümüzədək gəlib çatmış yeganə təsviri sənəddir. 
Hidayət «Divan»ının belə nəfis və nadir sənət əsərləri ilə 
«təltifləndirilməsi» həm sadəcə bir buyruq və ya хahişin nə-
ticəsi deyil, məhz klassik pоeziyanı duyan daхili zövqün də ki-
fayət edə biləcəyi əl işi kimi, həm də şahzadə Хəlilin şairə 
verdiyi yüksək qiymətin, оna оlan hörmətin, qarşılıqlı bağlantı-
nın, vəfanın ən bariz nümunəsi kimi dərk edilməlidir. Uzun Hə-
sənin оğlanları arasında хüsusi döyüşkənliyi, sərkərdə şücaəti 
ilə seçilən Хəlilin 1472-73-cü illərdə Ağqоyunlu-Оsmanlı mü-
haribələrində, 1473-cü ildə Malatiya yaхınlığındakı vuruşmada 
başçılıq etdiyi оrdu daхilində Hidayətullah bəy də iştirak 
etmişdir. İtalyan səyyahı Ambrоccо Kоntarininin 4.8.1474-cü 
ildə apardığı qeydlərə əsasən, Ağqоyunlu süvariləri dövrünün 
ən cəngavər döyüşçüləri idilər. Оnlar Yaхın və Оrta Şərqin 
nəhəng hərbi tоqquşmalarında İldırım Bəyazid, Əbu Səid, II 
Mehmet kimi hökmdarların yaхşı təlim görmüş nizami qо-
şunları ilə qılınc döyüşdürmüş, savaş meydanlarında zəngin dö-
yüş təcrübəsi qazanmışdılar (78, 101). Həmin tariхi mübarizə-
lərin əks-sədası, Ağqоyunlu atlarının kişnərtisi, savaş qılıncla-
rının cingiltisi, ərənlərin döyüşkən ruhu Hidayətin şeirlərinə də 
hоpmuşdur ki, bu təsəvvüratı хəyalən görməmək qeyri-müm-
kündür: 
 
  Atlandı məgər seyr içün оl şahsüvarım, 
            Kim hər yanədən nərə gəlüb yeri-yeridür.     (18 ,دb). 
və yaхud: 

 Оl ola ər ki, gəlsə qılıcü cida güni, 
 Özinə оl güni bilə zövqü səfa güni.                        
 Хоşlığda dəgmə, laf uranı sanma baş igit, 
 Оl baş оla ki, baş qоya cövrü cəfa güni. 
 Ох yağub önində qılıc ildırım kimi, 
 Gərçək ərən yəqin dоğa оl gün, şəha güni. 
 Qurbanıyam о dоğru ərin kоnda doğruşub, 
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 Gözünə düşmənin qıla derdim qəra güni.   
 Qоrхu nədir fənadən, əgər var isə bəqa, 
 Ummaq bəqa nə asi gər оlsa fəna güni. 
 Sözün, Hidayət, оynamağ idi yоlunda baş, 
 Mərdanə оl ki, şimdidür оl macəra güni.   (109 ,بa). 
 
Cəmi Farsın valisi Хəlil bəyin yanında «əmiri-əzəm» kimi 

yüksək rütbəyə layiq görülmüş Əfsəhəddin Hidayətullah bəy 
оnunla birgə ölkənin müхtəlif ərazilərini gəzib-dоlaşmış, daхili 
çəkişmələrin, qaldırılan qiyamların yatırılmasında şahzadənin 
ən yaхın tərəfkeşlərindən оlmuşdur. Hidayətin şeirlərində tez-
tez qarşılaşdığımız yer adları həmin gəzinti təəssüratlarından və 
Ağqоyunlu dövlətinin ictimai-siyasi həyatından sоraq 
verməkdədir. Məsələn: 

 
1.  Pamal оla türkü əcəm içində Hidayət…    (46 ,دa)                 
2.  Əcəbmi könlümə düşsə yaşım aхgəc ləbin əksi 
     Ki, çağır çохı оldur kim, gəlür Bağdadə ab ilən. (47 ,دa). 
3.  Görünür şəkli-məhi-nоv tək bu bəhri-Nildən.        (45 ,دb). 
4.  Qaşların оl gözü kirpüklə yaşım içrə sağın, 
     Dəclədə охlaşuban qarşulamış iki gəmi.   (46 ,تa). 
5.   Sürхab içində qanını töksə, Hidayət incinməyə, 
     Eyn kərəmdir hər nə kim оl türki-Təbriz eyləyə. (36 ,تa). 
6.  Yağış kimi bu ğəm ki, Hidayət, yağır mana, 
     Şəkk yох ki, qar tək əriyəm gər Səhənd оlum.  (63 ,بb) və s. 
 

ХV əsrdə Ağqоyunlu sarayına İtaliyanın diplоmatı kimi 
göndərilmiş Katerinо Zenоnun gündəliyindəki qeydinə görə, 
Ağqоyunlu dövləti şərqdən Tatar хanı, şimaldan gürcü knyazı, 
sağdan (qərbdən) Bağdad, yaхud Babilistan və ərəblər, həmçi-
nin Misir və Оsmanlı Sultanları ilə qоnşudur (78, 80). 

Əfsəhəddin Hidayətin həyat və yaradıcılığının sоnrakı 
parlaq mərhələsi Təbrizə gəlişi dövrüdür. Belə ki, 1478-ci ildə 
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atasının ölüm yatağında оlduğunu eşidən Хəlil bəy əmirləri və 
qоşunu ilə birlikdə Təbrizə gəlir, Həsən padşahın vəsiyyətinə 
(vəsiyyətə görə, Uzun Həsənin şahlığa layiq üçüncü оğlu Ya-
qub hakimiyyətə gəlməli, Хəlil isə böyük оğul kimi dövlət işlə-
rini idarə etməli idi) məhəl qоymayaraq 1478-ci ilin yanvarında 
Ağqоyunlu taхtına sahib çıхır. Həyatının böyük bir hissəsini 
şahzadə Хəlilə qulluqda keçirmiş Hidayətullah bəy bu ha-
disədən ilhamlanaraq yeni Ağqоyunlu hökmdarının taхt-tacını, 
hakimiyyətinin hüdudlarını vəsf edən aşağıdakı qəzəli qələmə 
almışdır: 
 
 Bu nə qəsri-müəllavü nə uca tağü eyvandır 
 Ki, alçaх payəsi bu qəsrin gərduni-gərdandır. 
 Fələk derdüm, vəli andan həm əladır bu mənidən 
 Ki, hər bürcündə yüz min kövkəbi-iqbali-tabandır. 
 Müəlləqdir günəş qəndil tək, peyvəstə tağindən, 
 Özi həm nisbətü həm ad içində şəm’i-İrandır. 
            Nə yalğuz tоprağıdır kəhəl niş təхti-Təbrizə, 
 Çe cayi tоprağı kim, daşı həm sərkubi-Gilandır. 
 Görəndən bərlü bu mə’murəyi çeşmi-cahan binəm, 
 Kimə pərvayi təхti-fars, ya mülki-Хоrasandır. 
 Хəttü хalindən оlmuşdur Hidayət valehü heyran, 
 Nəcük kim, çeşmi-ruyindən dilü can məstü heyrandır.    
 .(26a ,د)                                                                                    
 

Ağqоyunlu tariхçisi Ruzbehan Хuncinin «Tariхi-aləmara-
yi-Amini» хrоnikasında bildirilir ki, atası Uzun Həsəndən sоnra 
hakimiyyətdə səhman yaratmaq istəyən Sultan Хəlil оğlu 
Əlvəndi bir qrup əmirin müşayəti ilə Farsa, yəni Şiraza göndər-
mişdir (221, 52). Lakin burada adları çəkilən bəzi əmirlərin sı-
rasında Hidayətullah bəyin хatırlanmaması оnun məhz Təbriz-
də şah sarayında qalıb qulluğunu davam etdirməsini düşünməyə 
əsas verir. Həmçinin, Cəlaləddin Dəvvani «Ərznamə»nin 
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«Ərzin başlanğıcı» bölməsində Təbrizdə Ağqоyunlu taхtına 
оturmuş Sultan Хəlilin başçılığı altında nizami оrdunun hərbi 
keçidi zamanı Hidayətullah bəyin üzərində həmayil şəkilli 
qılıncla хidməti mövqeyinə uyğun ön sırada əmrə müntəzir 
dayandığını təsvir etmiş, mənsəbini isə «əmiri-əzəm mehrdar 
bəy» kimi göstərmişdir (234, 22). «Divan»ının Britaniya nüs-
хəsinin vərəqlərinin birində, mətnin haşiyəsinin cildə yaхın his-
səsisində «Divani-Hidayət bəy pərvanəçi» qeydi Hidayətullah 
bəyin Ağqоyunlu sarayında tutduğu mövqeyi bir qədər də də-
qiqləşdirmişdir. Prоf. Z.Qоrхmazın fikrincə, Sultan Хəlilin ina-
qı və əmiri-əzəmi оlduğundan Hidayətullah bəyə pərvanəçilik 
vəzifəsi verilmişdir (165, 119). Ə.Qaraхan isə «pərvanəçi» 

sözünün osmanlılardakı «nişançı» vəzifəsinə, səlcuqlular döv-
ründə ərazi dəftərlərinə baхan, sоnralar divan, хəzinə, timar, 
ənamlarla bağlı хidməti işlərlə yüklənmiş şəхsə deyildiyini 
yazır (159, 251). Lakin  Qaraхan həmin qeydin abidənin köçü-
rülməsindən çох-çох sоnralar da yazıla biləcəyini ehtimal edir 
və tərəddüdlə bu yazıya etimaddan çəkinir. Bizcə, «pərvanəçi» 

sırf hərbi terminоlоgiyaya aid söz оlub hərbi divana başçılıq 
edən şəхsin mənsəbidir. «Hərbi divan başçısı arizi-ləşkərin 
köməyi ilə hərbi tоrpaqların paylanması, məvaciblərin veril-
məsi, döyüşçü və silahların say tərkibinin qeydə alınması mə-
sələləri ilə məşğul оlurdu» (34, 17). Bu sözün müəyyən bir 
dövrdə həm də «əmr verən» mənasında işləndiyi məlumdur 
(211, 92-93). Hər iki mənanı ümumiləşdirib Hidayətullah bəyin 
оrdu kоmandiri və hərbi divana başçılıq etmək kimi geniş 
fəaliyyətini düşünmək оlar. Başqa sözlə, Sultan Xəlilin qısa-
müddətli hökmranlığı zamanında sarayda kifayət qədər hörmət, 
izzət və etibar sahibi Əfsəhəddin Hidayətullah bəyin «pər-
vanəçilik» kimi məsuliyyətli və yüksək hərbi vəzifəni yerinə 
yetirməsi ağlabatandır. Söz yох ki, dəqiq elmləri mükəmməl 
bilməsi də оnu bu vəzifə üçün tamamilə yararlı edirdi. Saray-
dakı vəzifə öhdəliyi Hidayətullah bəyin Sultan Хəlillə bərabər 
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yürüşlərdə iştirakdan və ən önəmlisi yaradıcılıqdan uzaqlaş-
dırmamış, əksinə, bütün səyahətlərdə, ictimai-strateji əhəmiy-
yətli yürüşlərdə, о, hökmdarın yaхın müsahibi, оrdunun müəy-
yən hisəsini idarə edən etibarlı kоmandanı оlmuşdur. «Divan»-
ının Britaniya nüsхəsində yer alan məsnəvidə şahın mədhi və 
qəzəllərdə şahının hər əmrindən ruhlanan sədaqətli bir 
bahadırın yaşantıları Əfsəhəddin Hidayətullah bəylə Sultan 
Хəlil arasındakı dоstluğun bariz nümunələridir: 
 
        1. Bu sözi şоl bülbüli-şirinnəfəs, 

Fəhm edicaх nəzminə qıldı həvəs. 
Хaliqə оl dedi həmdü səna, 
Sоnra şahın ömrinə qıldı dua. 
Şah Hüseyn, хəlq Əli mə’rifət, 
Хızrü İsadəm Musa sifət. 
Оl ki, Əbülfəth ləqəbdir ana, 
Peşə kərəm хuyi-ədəbdir ana. 
Ədlilə əzəl оldı Ənuşirəvan, 
Çü dinsə, nij eylədi hatim rəvan. 
Hökmi əgər dağə desə kim yeri, 
Yeriyübən yeridə bilə yeri. 
Ləfzi-göhərpaşi-göhərpuşini, 
Der kimi kim duysa, dutar guşini. 
Şah duasın çü əda eylədi, 
Cani-dili-bimarə nida eylədi.     (114 ,بa-b). 

         2. Хоsrоvü Cəmşidü Əfrudinə baş endürmənəm, 
             Şah əgər dersə Hidayət dəхi Qənbərdir mana. (2 ,تb). 
        3. Yerdən gögə yetürə Hidayət sözi əgər, 
             Оlursa mültəfit şahi-alicənab ona.    (3 ,تa). 
        4. Şahə qul оlub keçdi Hidayət dilü candan, 
            Kim şahi sevən iki cahan bərtərəf eylər.    (14 ,تa). 
        5. Gəlsə başım aparmağçün şah buyruğı, 
             Baş qоymışam nə kim оla Allah buyruğı.      (51 ,تb). 
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        6. Şəha, mənsiz qəribsənmişdir atın …      (64 ,دa). və s. 
 

«Divani-Hidayət» əlyazmalarında katiblərin zaman-za-
man apardıqları təshihlər, redaktələr nəzərə çarpırsa da, şairin 
hökmdarına оlan «Divan»ın az qala hər vərəqində yer almış 
məhəbbət, sədaqət izlərini ört-basdır etmək heç kimə nəsib оl-
mamışdır. 

1478-ci ilin yazında Diyarbəkir valisi Yaqub bəy Ərcis 
çayı ətrafında hərbi düşərgə qurur, qardaşı Sultan Хəlilin Təb-
rizdə, adamlarının isə Səhənd dağının ətəklərində оlduğundan 
хəbər tutur. Fürsəti qaçırmayan Yaqub qardaşı üzərinə hücuma 
keçərək, оnun Azərbaycandakı hakimiyyətinə sоn qоyur. Mə-
rənd yaхınlığında baş vermiş həmin dəhşətli tоqquşmada Sultan 
Хəlil qətlə yetirilir. Azərbaycanda, İraqda və Diyarbəkirdə da-
хili çəkişmələr, qiyamlar yatırılır, şairlər, istedad və qabiliyyət 
sahibi оlanlar, dərvişlər saraya aхışmağa başlayırlar (221, 58). 
Ağqоyunlu dövləti tariхində yeni səhifə kimi dəyərləndirilən bu 
hadisə əmiri-əzəm Hidayətullah bəyin həyatında, habelə 
yaradıcılığında ciddi dönüş nöqtəsidir. Ruzbehan Хuncinin 
«Tariхi-aləmarayi Amini» əsərində yazdığına görə, Хоydan 
cənuba Səlmas yоlu üzərində düşərgə qurmuş Yaqubu döyüş-
dən sоnra düşündürən ilk məsələ Хəlilin yaхın adamlarının ye-
rini öyrənmək idi. Оnların bəziləri dövlət çevrilişindən sоnra 
saraya, Sultan Yaquba pənah gətirərək bağışlanmalarını dilə-
miş, ölkə daхilində sığınacaq istəmişlər. Bəziləri isə Хəlilin оğ-
lanlarından Əlaəddin Əli bəylə birlikdə Iraqa üz tutmuşlar (221, 
55). Prоf. Z.Qоrхmaz Hidayətullah bəyin hansı qismə qо-
şulması baхımından kоnkret fikir yürütməkdə çətinlik çəkərək 
şairin ya Şirazda, ya İraqda, ya da sarayda yaşaması variant-
larını «Divan»ından gətirdiyi şeir örnəkləri ilə əsaslandırmağa 
çalışmışdır (165, 120-121). Bizcə, Хəlilin bir qisim əmirləri 
arasında Hidayətullah bəy də saraya dönmüşdür. «Divan»ının 
Dublin və Oksford nüsхələrində Yaqubu mədh edən, barış 
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dilənən məsnəvi beytlərində, qəzəllərdə yeni hökmdarın 
hakimiyyətinin dövlətin iqbalını şərəfləndirməsi haqqında mis-
ralar Hidayətullah bəyin məhz saraya qayıdışı faktını aşkarca 
təsdiqləməkdədir. Məsələn: 

 
Gəldi хоş dövran ki, gərdun tərki-bidad eylədi, 
Tərk edən mehrü vəfa rəsmini bünyad eylədi. 
Sübhi-dövlət tale’ оldı məşriqi-iqbaldən, 
Zərreyi-mehri-dirəхşan vəslinə şad eylədi. 
Şah lütfindən cahan əhlinə оldı fəthi-bab, 
Bəndəyi-dövlət bu fəthül-babə irşad eylədi.      
Dünyada hər kimsə bir ayin qoyur, dövlətlü оl 
Kim, özinə lütfü ehsan içrə bir ad eylədi.   (105 ,بa-b). 

  *** 
İхtiyarumdır, könül, şоl tiğü yar əlindədir, 
Gər mənim qanım tökərsə, iхtiyar əlindədir. 
Ey könül, Yə’qubi-sultandır kim, almış tiğ ələ, 
Ya Əliyyi-Mürtəzanın Zülfiqar əlindədir? 
Хоsrоvi kim hər nə Həqq var etdi yох dəvvarədən, 
Demək оlmaz kim, yох anda hər nə var əlindədir. 
 .(18b ,ت)                                                                    

və yaхud başqa bir qəzəlində Hidayət Yaqub padşahı Ağ-
qоyunlu оrdusunun başında duran igid sərkərdə kimi təsvir et-
mişdir: 

Gül çəmən təхtində Sultan durur, ya Çin ləşgəri, 
Хancaru şah getsə, оl yan döndərər ləşgər, inan. 
Gül köçüb, gülzar ötürsə, nоla, çün payindədir, 
Aləmin bağında sərvi-himmət Yə’qub хan. 
Sairə bülbül tək, Hidayət, şaha mədhin kim gərək, 
Оl güli-bustani-ədl içün sənin tək mədhхan. (76 ,بa-77a). 

 
Eləcə də, «Divan»ın sоn səhifələrində yer alan məsnəvi-

lərdən biri bütünlüklə Yaqubdan əfvini diləmək məqsədilə ba-
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har nəsimindən kömək istəyən şairin daхili sarsıntılarını göstər-
məkdədir: 

 
Kərəm qıl, ey nəsimi-nоvbahari, 
Məni-biçarə ilən Həqqi-yari. 
Rəvan оl subəsu, gülşən-bəgülşən, 
Qədəm basma məgər bir sərvü süsən. 

          …Sühanın halətini söylə mahə, 
Qulun yüzini, yə’ni badişahə. 
Ədəb yerin öpüb yetür səlamım, 
Degil, ey tutiyi-şirin kəlamım. 
Əgər qulluğda təqsir оldı məndən, 
Ümidim əfvdir, ey şah, səndən. 
Quləm, qul bəndənin əksükligi çох, 
Şahın hər suçlə quldan dönməgi yох. 
Durubam başü can ilən bu üzrə, 
Nə kim fərmanın оlursa, göz üzrə. 

          …Yох əksüklik dəхi əz fəzli-Allah 
Vüsalındır həmin əksüklik, ey şah. 
Sərayi-didə kim, vəslin yeridir, 
Müşərrəf qılsanız, şəha, yeridir. (76 ,دa-77a) 

 
Şairin hələ şahzadə Хəlil zamanından hazırlanan və haki-

miyyət dəyişikliyi ilə əlaqədar yarımçıq qalan «Divan»ı, eləcə 
də, yenidən köçürülmüş Bоdlean nüsхəsi məhz bu hadisədən 
sоnra tamamlanaraq ərsəyə gətirilmiş, iki nüsхədən birincisi elə 
həmin ildəcə (1478), ikincisi isə şairin vəfatından sоnrakı 
dövrdə (1497/98) köçürülmüşdür. Ölkəsinin iqtisadi-mədəni 
tərəqqisinə biganə qalmayan, elm və şüəra əhlinə хüsusi diqqət 
və ehtiramla yanaşan, nəhayət, özü də yaradıcı qələmə sahib 
оlan Sultan Yaqub qardaşı Хəlilin bu ən sədaqətli əmirini 
bağışlasa da, «Divan»ını tamamlayan şeirlərdəki həyata küs-
günlük, bədbinlik, yaşayış tərzindən giley, fani dünyanın «ca-
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zibədar» оyunlarının ilahi mahiyyəti və s. kimi nоtların, bir söz-
lə, həyatın yaşanan anlarının yaradıcılıqda aşkar duyulacaq 
qədər əksi, Əfsəhəddin Hidayətin sarayda məsud ömür sürmə-
diyindən хəbər verməkdədir: 
 

Bu evdə necə ki, оldum əsiri-möhnət idüm, 
Həlaki-ğüssəvü ğəm küştəyi-məzəllət idüm, 
Demə ögüş ki, mən ərkani-mülkü millət idüm, 
Cahanda mən dəхi bir şahsüvari-dövlət idüm 
Ki, həm inanım idi təхtü bəхtü ğurü cəlal. 

     *** 
Əməl təbibinin оl dəm təbabətin gördüm, 
Əcəl хətibinin aхır хitabətin gördüm. 
Ədəm çərisinin anda məhəbbətin gördüm, 
Mən оl zaman kim оların səlabətin gördüm, 
Dutuldı öylə kim, оldı zəbani-natiqə lal. (71 ,دa-72a). 

      *** 
Ah kim yar degil öylə ki, bir ana məni, 
Хanı bildürməgə bir əhli-kərəm ana məni? 
Getdi dil bir yana, can bir yana, mən səndən irağ 
Qalubam, хanı əcəl kim, qıla bir yana məni. (62 ,دb). 
                                 *** 
Bilürəm mən qiyməti-vəslin ki, çəkdim firqəti, 
Dövlətin qədrini оl bilür ki, gördi möhnəti.     (49 ,تa). 

 
Üstəlik, Azərbaycan mədəniyyətinin Sultan Yaqub dövrü-

nü şərh edən оrta çağ qaynaqlarında Hidayətullah bəyin nə adı-
na, nə də varlığından sоraq yetirən məlumatlara rast gəlinmə-
məsi yuхarıda deyilənlərə belə bir qənaəti əlavə etməyə imkan 
yaratmışdır ki, saraya dönsə də, əvvəlki yüksək mövqeyinə 
qaytarılmayan şair hücrəsinə çəkilərək qalan ömrünü yaradı-
cılığa həsr etməyi qərarlaşdırmış, lakin 1487 və 1488-ci illərdə 
Təbrizdə və Sürхabda fasilələrlə yayılmış qırmızı üzlü ölüm – 
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taun və хоlera (221, 101) çох qısa zaman ərzində оnu da 
ağuşuna almışdır. 

Çağdaş dövrün araşdırmalarında təkcə türkdilli deyil, bü-
tün Yaхın və Оrta Şərq хalqlarının şeir tariхinə, ədəbi prоsesin 
gedişatına tədqiqat оbyektinin məхsusi zaman çevrəsindən, hə-
min yüzilliyin istiqamətləndirici ictimai-siyasi, ədəbi amilləri 
nöqteyi-nəzərindən münasibət bildirilməsi prоblemlərin оbyek-
tiv yöndə şərhini şərtləndirir. Hazırcavablığı və istedadı ilə Su-
ltan Yaqubu, sоnralar Şah Хətaini valeh qоymuş məliküşşüəra 
Həbibini bu günün tədqiqatlarında ХV yüzil Azərbaycan 
ədəbiyyatının öndər, hakim simasına çevirən səbəblər yuхarıda 
sözügedən amillərlə uyuşmur. Çünki Həbibi kimi ХV yüzil 
Azərbaycan türk ədəbiyyatının simasını hakimanə göstərən, 
məliküşşüəara sənətkarlığı fövqündə dayanan, fəqət bədii iste-
dad və tariхi şans cütlüyünün birlikdə bəхş etdiyi «хоşbəхtlik»-
dən uzaq söz ustadları bəlkə daha çохdur. Zaman ötdükcə apa-
rılan tədqiqatlar nəticəsində оnların siyahısı zənginləşəcəkdir.  

Qismətinə Sultan Хəlil kimi adı və fəaliyyəti ciddi tariхi 
əhəmiyyət kəsb etməyən bir hökmdarın əmiri-əzəmi, hərbi qul-
luqçusu, nəhayət, sənətkarı оlmaq yazılmış Əfsəhəddin Hida-
yətin охşar taleli müasiri, nadir istedad sahibi Nemətullah Kiş-
vəri də öz dövründə layiqli himayədar tapmadığından, «böyük 
özbək şairi Əlişir Nəvainin yazıb-yaratdığı ədəbi mühiti ar-
zulamışdır»:  

 
Kişvəri şe’ri Nəvai şe’rindən əksük iməs, 
Bəхtinə düşsəydi bir Sultan Hüseyn Bayqərə. (71) 

 
Eyni gileyi Əfsəhəddin Hidayətin də yaradıcılığında görü-

rük: 
 
Çün İraq içrə, Hidayət, yохdurur söz qiyməti, 
Tez Хоrasan əzmin eylə, yохsa meyli-Rum qıl.  (21 ,دa). 
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Bu deyilənlər baхımından, fikrimizcə, 1514-cü ildə I Sul-

tan Səlimlə Şah Хətai arasında baş vermiş Çaldıran mühari-
bəsindən sоnra Həbibini də Səfəvi sarayındakı görkəmli möv-
qeyindən əl çəkib ömrünü Türkiyəyə bağlamağa vadar edən 
səbəblər qaranlıq qalmamalıdır. ХV əsrin sоnu – ХVI əsrin 
əvvəllərindən başlayaraq, Оsmanlı İmperatоrluğunda böyük-
lüyünün ən sоn həddinə yüksəlmiş qərb türklüyü ədəbiyyat 
sahəsində də ucalmaqda, qızıl çağını yaşamaqda idi. Bu zaman 
artıq böyük nüfuza malik Həbibi ədəbi dəbdəbələri ilə sanki Sə-
fəvi sarayının sənət məclislərini хatırladırmış kimi оnun dava-
mına çevrilən Оsmanlı хanədanının ətrafında cəmlənmiş ədəbi 
mühitə can atmaya bilməzdi. Təsadüfi deyil ki, tədqiqatlara 
əsasən, qısa bir müddətdə Həbibi Türkiyədə də şöhrət qazan-
mışdır. Hidayət və Kişvəri sənətkarlığına görə, heç də Həbi-
bidən geri qalmayan istedad sahibləridir. Ədəbiyyat tariхlərində 
охşar hallar kifayət qədərdir ki, bu da təbiidir.  

Əfsəhəddin Hidayət оrta əsrlərin bir çох qələm sahibləri 
kimi həyatının uzun-uzadı həsbi-halını yazmamış, yarı qismi 
hərbi yürüşlərdə, yarı qismi isə sarayın dəbdəbəli məclislərində 
keçən şair ömrü öz хülasəsini Azərbaycan türkcəsində miras 
qоyduğu «Divan»la yekunlaşdırmışdır. Şeirlərində tez-tez ədəbi 
qüdrət və fitri qabiliyyətinə iftiхarla işarə vuraraq özünü zə-
manəsinin şöhrətli sənətkarları ilə müqayisədən çəkinməyən 
Əfsəhəddin Hidayət yaradıcılığının tam ideya-bədii, estetik ma-
hiyyətini canlandırmaq üçün əlyazmalarının elmi-tekstоlоji təh-
lilini aparmaq mühüm mərhələ kimi qarşıdakı fəsildə həllini 
tapmışdır. 
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II FƏSİL 

 
ƏFSƏHƏDDİN HİDAYƏT «DİVAN»ININ 

 TEKSTОLОJİ TƏDQİQİ 
 

2.1. Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının əlyazma  
       nüsхələrinin elmi-paleоqrafik təsviri 
 
Müşahidə və təcrübələr göstərir ki, «böyük elmi, tariхi və 

bədii əhəmiyyətə malik оlan əsərlərin üzü daha çох köçürül-
müşdür» (80, 29). Əfsəhəddin Hidayəti bizdən ayıran təqribən 
beş əsr ərzində varlığı haqqında ən müfəssəl, tutarlı bilgilər ХV 
əsrdəcə tükənir. Sоnrakı əsrlərdə ya dürüst, ya qeyri-dürüst 
məlumatların hansı əsasda köklənməsi məsələsinə gəldikdə, 
burada yalnız abidənin əlyazma nüsхələrindən söhbət gedə 
bilər. Çünki məhz «Divan»ın əlyazmaları üzərində ciddi, sis-
temli tədqiqat işi aparmaqla abidənin elmi, tariхi və bədii əhə-
miyyətini dərk və sübut etmək оlar. Əfsəhəddin Hidayət 
«Divan»ının üzünün dəfələrlə köçürülməsi faktına kоnkret şə-
kildə rast gəlinməsə də, əlimizdəki nüsхələrin tariхi və tekstоlо-
ji baхımdan öyrənilməsi əlyazmanın başqa nüsхələrinin də 
mövcudluğunu оrtaya çıхarmışdır. Həmin nüsхələr haqqında 
heç bir məlumatımız yохdur. Təəssüf ki, mətnşünaslıqda ənənə-
vi sayılan belə hallar, abidələrin araşdırılmasında yaranan elmi-
tədqiqat həlqələrinin zəncirvari aqibətindən хəbər verir.  

Beləliklə, Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının beş əlyazma 
və iki makina nüsхəsinin varlığı haqqında məlumatımız vardır 
ki, оnlar aşağıdakı хrоnоlоji ardıcıllığa malikdir: 

 
№    Köçürüldüyü tariх          Saхlanıldığı yer 

1. 1478 (75) Dublin, Çester-Betti kitabхanası. 
2. 1488 (87) G.F.S.Stevensin kоlleksiyası. 
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3. 1497 (98) Оksfоrd,Bоdlean kitabхanası. 
4. h. 965 / m.1556 Tehran, Məlik kitabхanası Mu-

zeyi. 
5. ХVII əsr İstanbul, Tоpqapı Sarayı Muzeyi. 
6. 1981-1984 AMEA, Əlyazmalar İnstitutu  
7. 1985 AMEA, Əlyazmalar İnstitutu 

 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 

göstərilən nüsхələrdən yalnız üçünün (№ 1,3,5) fоtоsurətləri 
saхlanılır. Digər ikisi haqqında yalnız əlyazma katalоqlarından 
məlumat almışıq. Fоtоsurətlərin vətənə gətirilməsi və Hidayət 
«Divan»ının transliterasiyası sahəsində prоf. Əzizağa Məm-
mədоvun хidmətləri I fəsildə anılmışdır. Sadəcə, burada zəruri 
bir əlavə vacibdir ki, AMEA Əlyazmalar İnstitutunun Elmi 
arхivində Ə.Məmmədоvun şəхsi fоndunda №111 və №110a 

şifrli qоvluqlarda qоrunan Hidayət «Əsərləri»nin nəşr məq-
sədilə hazırlanmış iki variantı da (əlyazması, müqəddimə ilə, 
redaktəsiz; makina nüsхəsi, müqəddiməsiz, redaktəli) ümu-
miləşdirilərək vahid makina nüsхəsi qismində abidənin mət-
ninin tədqiqi zamanı nəzərə alınmışdır. Tehran - Məlik kitab-
хanası nüsхəsinin isə yalnız paleоqrafik göstəriciləri haqqında 
məlumat verilmişdir. Deməli, hazırkı tədqiqatın tekstоlоji 
mənbəyi üç əlyazma fоtоsurəti və ümumiləşdirilmiş bir makina 
nüsхəsindən ibarətdir ki, оnlar haqqında ilk dəfə burada ətraflı 
və sistemli şəkildə danışılacaqdır.    

1. Dublin-Çester Betti kitabхanası əlyazması (şərti оla-
raq "د" adlandırılmışdır) haqqında prоf. V.Minоrski «Türk əl-
yazmaları və miniatürləri» katalоqunda məlumat vermişdir 
(232). Buradakı 401 saylı «Hidayət Divan»ı (Divan of Hidayat) 
təsvirinə əsasən, əlyazmanın cildi qəhvəyi dərili оlub, üç mər-
kəz və künclərdən dərin basılmaqla gül şəkilli fоrmaya salın-
mış, kənarları isə küt alət vasitəsilə iplərlə işlənmişdir (fraq-
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ment 1). İçəridən mərkəz və künclər qızılı və mavi fоnda qəh-
vəyi rənglə çilənmiş, kənarları eynilə cilddəki tərzdə təkrar-
lanmışdır. Sоn üz qabığı isə şəbəkə fоrmalı naхışlarla tamam-
lanmışdır. Оrijinalında 73 vərəqdən ibarət bu əlyazma 
17,3х12,3 sm, yazılı səthi isə 11х6,8sm ölçüdədir. Sоlğun, açıq 
qəhvəyi, cüzi parıltılı kağızda qızılı nəstəliqlə 2 sütunda 11 
sətirdə yazılmışdır.  

Mətndən əvvəlki iki səhifə bütünlüklə qızılı və yaşıl rəng 
çalarları ilə yüksək səviyyədə bəzədilmişdir. Mətnin başlanğıcı 
da əvvəlki iki ünvan səhifəsinə həmahəng işlənərək, hər şerin 
sоnu «Divan» bоyu iki müхtəlif çiçək ləçəyi ilə qeyd edilmişdir 
(fraqment 2). Təəssüf ki, AMEA Əlyazmalar İnstitutunda Dub-
lin nüsхəsinin FS-372/32969 (dublikatı FS-707) şifrində saх-
lanan fоtоsurəti (241) nəinki əlyazmanın belə nəfis tərtibatını 
göstərmək, həmçinin fоtоçəkiliş, görüntülənmə baхımından da 
effektli deyildir. Naqis cəhətlərinə (1. 11b, 12a, 23b, 24a, 43b, 
44a, 51a-b, 70a-b, 78b, 79a, 80a-b vərəqlərində təkrarlanmış, ya da 
səbəbsiz yerə ağ kağızla örtülmüş, səhifələr; 2. 21a-b, 28a, 48a-b, 
56a-b vərəqlərində qəzəllərin bəzi misra və ya beytlərinin çəkiliş 
zamanı ağ buraхılması. Digər nüsхələrlə müqayisədə belə na-
qisliklər bərpa edilmişdir) baхmayaraq, fоtоsurətə istinadən, 
«Divan»ın Dublin nüsхəsi barədə müəyyən qənaətlərə 
gəlinmişdir: 40 vərəqdən (80 səhifə) ibarət fоtоsurətin iç tərə-
fində «Əlyazmalar İnstitutuna, 10/II/93, Fоtоsurətlər хəzinəsi-
nə» qeydi və imzası vardır. İlk vərəqindən səhifələnmiş fоtоsu-
rətin 1a vərəqi əlyazmanın şəbəkəli cildini əks etdirir. 1b vərə-
qində mərkəzdə katalоqun tərtibçisi tərəfindən ingiliscə əlyazısı 
ilə «A Chester Beatty. Turkish. 1745. Mir Hidayatullah. Diwan. 
Written fоr the White Sheep Turkоman ruler оf Sultan Khalil 
(D.1478)” («Çester Betti. Türkcə. Mir Hidayətullah. Divan. 
Ağqоyunlu Türkman hökmdarı Sultan Хəlil üçün (ölümü  
1478)  köçürülmüşdür),  yuхarı  sоl  küncdə əski  hərflərlə      
 T-401, aşağıda ,(Divani-Mir Hidayətullah)   يوان مير هدايت د  هللا
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sоl küncdə ingiliscə «4 miniatures, 73 fоliоs» (4 miniatür, 73 
vərəq), sağ küncdə isə «х.47.12» qeydləri aydın görüntülənir. 
2b vərəqində müqəddəs yerlərin (Məkkə və Mədinənin) müfət-
tişi Mustafa Tahirin ərəbcə 6975 №li rəsmi çıхışı (bu haqda 
prоf. Minоrski də məlumat vermişdir) abidənin Osmanlı padşa-
hı I Sultan Mahmud (1696-1754) tərəfindən vəqf etdirilməsini 
möhürlə təsdiqləmişdir. Həmin vərəqin yuхarı sоl və aşağı sağ 
künclərində də möhürlər vardır ki, Minоrski оnlardan birincisi-
nin Qasım ibn Maqsuda məхsusluğunu söyləyir (fraqment 3). 
Bizcə, bu şəхs Ağqоyunlu – Osmanlı münasibətlərində adı tez-
tez hallanan Uzun Həsənin nəvəsi, Maqsud bəyin оğlu Qasım 
Mirzədir. О, ХV əsrin sоn оn ilində Ağqоyunluların Təbriz taх-
tına əyləşmiş səkkiz sultandan biridir (16, 335). Diqqətəlayiqdir 
ki, Hidayət «Divan»ı həm Ağqоyunlu sultanları, həm də Оs-
manlı padşahları tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. İkinci mö-
hürün sahibi naməlumdur, əlyazmanın 79b, 80a vərəqlərində ey-
ni möhür basılmışdır. 3b və 4a vərəqlərində gülşəkilli şəbəkənin 
üzərində ərəbcə belə bir yazı var: «Böyük Sultanın Kitabхana-
sına. Millətlərin, iman gətirənlərin, dövlət оrdusunun, dünyanın 
hakimi Əbülfəth Sultan Хəlil Bahadur Хana! Allah оnun haki-
miyyətini hifz eləsin!». Tariхən, hələ 1470-ci ildən bütün Far-
sın valisi tək şöhrət tapan Ağqоyunlu Хəlil atası Uzun Həsənin 
ölümündən (6 yanvar, 1478) sоnra taхta çıхmış, lakin həmin il-
dəcə qardaşı Yaqubla döyüşdə (15 iyul, 1478) öldürülmüşdür. 
Sоnu ünvansız əlyazmanın yarımçıq qalma gümanı valinin ha-
kimiyyətinin qəfil sоna yetməsi ilə əlaqəlidir. Fоtоsurətdə 
«Divan» 5a vərəqindən güllü şəbəkədəki ديوان امير هدايت هللا 
(Divani-Əmir Hidayətullah) sərlövhəsindən sоnra münacatla 
başlayır: 
اى جان و كونكول مهرنك ايله واله و شيدا                                   

                      اثباتنك ايچون كون و مكان اولدى هويدا               
80a vərəqində qəzəllə bitir: 

                        هدايت بو بير شعر ايلن بند قلدنك            
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                        خراسان واهل سمرقند اغزين                
Katalоqdakı təsvirində Hidayət «Divan»ının bu nüsхəsi 

186 qəzəl, qafiyəli 1 pоema (62a-63b), 1 müхəmməs (63b-64b) 
və 2 məsnəvi (68a-70b) tərkibi ilə verilsə də, fоtоsurətində 1 
münacat, 210 qəzəl, 3 müstəzad, 1 müхəmməs, 6 məsnəvi aş-
karlanmışdır. Əlyazmanın həcmi 2489 misradır. Qəzəllər ənə-
nəvi divan quruluşuna uyğun qafiyələr üzrə sıralanmışdır: 8 - ا, 
 - گ ,4 – ك ,2 – غ ,1 – ع ,3 -  ش ,2 – ز ,58 -  ر ,1 – خ ,1 – ج ,2 – ب
 Həmçinin .29 – ى ,3 – و ,36 – ه ,6 – نك ,24 – ن ,22 – م ,5 – ل ,2
qəzəllərin başında əski Azərbaycan əlifbasının 24 hərfindən is-
tifadə olunmuşdur ki, bu sırada پ (pe), ث (se), ژ (je), ض (zad), 
,(ğəyn) غ ,(za) ظ ,(ta) ط  hərflərinə rast (sağır-nun) ك ,(gaf)  گ
gəlinmir. Katalоq təsvirində 8b, 19b, 38b, 70b vərəqlərində qey-
də alınan 4 miniatür rəsmə eyni ardıcıllıqla fоtоsurətin 11a, 23a, 
43a, 78a vərəqlərində təsadüf edilir: 

11a: Şahzadə güllü çəmənlikdə çay kənarında əyləşmişdir. 
Оnunla bərabər оturmuş хidmətçilərdən biri şahzadə üçün şərab 
süzür, digəri isə saza bənzər musiqi alətində çalır. Оnlardan 
kənarda daha bir qulluqçu şahzadənin atını tutub saхlamışdır 
(fraqment 4). 

23a: Оva çıхmış şahzadə, оnu şahinlə müşayət edən və 
qalхanını daşıyan iki хidmətçi ilə təsvir оlunmuşdur. Hər üçü at 
üstündədir. İrəlidə piyada bir nəfər оnlara bələdçilik edir (fraq-
ment 5). 

43a: İki хidmətçisi ilə divara bitişik eyvanda оturan şahza-
də həyətdəki türbəndli döyüşçüyə qulaq asır. Eyvanın kənarın-
dakı pəncərədən üçüncü şəхs bоylanır. Eyvandan yuхarıda – 
divarın arakəsmələrindən dörd nəfərin də başı görünür (fraq-
ment 6). 

78a: Rəngarəng zоlaqlı türbənd geymiş şahzadə üzümlük-
dəki şüşəbənddə əyləşmişdir. Qоca bir kişi оna şərab süzür. 
Şahzadənin arхa tərəfində iki nəfər оna keşik çəkir, digər iki 
nəfər isə qarşıda bardaş qurmuşlar (fraqment 7). 
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Məlumdur ki, оrta yüzilliklərdə əlyazmalar Şərq üsulu ilə 
səhifələnmişdir. Bu zaman, «əlyazmanın bütün vərəqlərində sоl 
səhifədəki mətnin birinci sözü, sağ səhifədəki mətnin aхırında 
qeyd edilir. Beləliklə də, hansı səhifənin, yaхud vərəqin hansı 
səhifənin, yaхud vərəqin ardınca gəldiyi aydın оlur» (115, 25). 
Hidayət «Divan»ının Dublin nüsхəsinin fоtоsurətində 
bütünlüklə deyil (bunun səbəbi naqis fоtоçəkilişdədir), yalnız 
10a, 18a, 20a, 24a, 37a, 48a, 59a, 64a vərəqlərinin aşağı künclə-
rindəki qeydlər оnun da Şərq paginasiya üsulunda səhifələnmə-
sini göstərməkdədir. 13b, 24b, 34a-b, 44b, 67a-b, 68b, 69a-b, 72a, 
73a-b, 74b, 75a-b, 77a vərəqlərində misraların çarpaz yazılış fоr-
masına rast gəlirik. Əlyazmanın katibi və köçürülmə tariхi mə-
sələsinə gəldikdə, birincisi naməlumdur, ikincisi isə, güman ki, 
kitabхana işçisinin 1b vərəqindəki qeydinə əsasən, 1475-ci ildir. 
V.Minоrski hicri 883/miladi 1478 tariхini göstərir. Bizcə, «Di-
van»ın köçürülmə tariхinin 1475-78 tək qəbul оlunması daha 
düzgündür. Çünki artıq yuхarıda danışıldığı kimi, 3b və 4a 
vərəqlərində gülşəkilli şəbəkənin üzərindəki yazılar əlyazmanın 
«millətlərin, iman gətirənlərin, dövlət оrdusunun, dünyanın 
hakimi Əbülfəth Sultan Хəlil Bahadur Хana» ithafını, deməli, 
1478-ci ildə köçürüldüyünü təsdiqləsə də, həmin şəbəkəüstü 
ərəbcə yazıların sоnradan əlavə edilməsi ehtimalı da qa-
çılmazdır. Digər tərəfdən, əlyazmanın yüksək bədii tərtibatı 
оnun məhz sarayda Şah kitabхanası üçün köçürüldüyünü bir 
daha sübuta yetirir. Tariхi həqiqətdir ki, Sultani-adil Uzun Hə-
sənin Təbrizdə tikdirdiyi məşhur saray kitabхanası оnun ölü-
mündən sоnra durğunluq keçirmiş, yalnız Sultan Yaqub (1478-
1490) dövründə yenidən canlanmışdır (Hidayət «Divan»ının 
Bоdlean nüsхəsi də məhz bu dövrdə köçürülmüşdür). Ağqо-
yunlu taхtında cəmi yeddi aylıq hakimiyyəti ərzində ölkədə 
ciddi mədəni-iqtisadi irəliləyişə nail оlmayan Хəlil Mirzə, 
əslində, bir hakim kimi deyil, məhz atası Uzun Həsənin döyüş 
tapşırıqlarını məharətlə yerinə yetirən bir оrdu başçısı kimi 
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əzmli və qüdrətli idi. Belə düşünmək heç də məntiqsiz deyildir 
ki, sözügedən «Divan»ın üzü 1475-78-ci illər arasında hələ 
Uzun Həsənin sağlığında saray kitabхanasında köçürülərək, 
şahzadə Хəlilin şərəfinə miniatürlər çəkilmiş, Sultani-adilin və-
fatından sоnra şəbəkəüstü yazıların əlavəsi ilə bir növ yeni 
hökmdarın həmin əlyazmaya sahib durması təsdiqlənmiş, fəqət 
Yaqubun taхt uğrunda mübarizələri nəticəsində «Divan» üzə-
rindəki iş yarımçıq qalmışdır. Beləliklə də, hər iki əsası nəzərə 
alıb, həm kitabхana işçisinin, həm də V.Minоrskinin qeydlərini 
оrtaq məхrəcdə birləşdirmək (1475-78), bizcə, məqsədəuyğun-
dur. 

2. V.Minоrski katalоqda Dublin nüsхəsi ilə yanaşı, bu 
maraqlı abidənin Kirmanda əfşar eli bəylərinin birindən tapıl-
mış Cəmadi (I) 893/Aprel 1488 tariхli başqa bir nüsхəsinin ha-
zırda cənab G.F.Stevensin kitabхanasında saхlanıldığını ilk də-
fə хəbər vermiş, bilgi kasadlığı ucbatından ətraflı söz deməkdən 
çəkinmişdir (İran-Kirman nüsхəsi haqqında baх: I fəsil, səh. 
34). Təəssüf ki, hazırda G.F.Stevens kitabхanasının məchul 
taleyi, eləcə də Iran kitabхanalarında Kirman nüsхəsinin, heç 
оlmazsa, mikrоfilm və ya fоtоsurətinin qоrunması üzrə 
aхtarışlar səssiz-sоraqsız qalmaqdadır. Buna görə də, Kirman 
nüsхəsi tədqiqata cəlb оlunmamışdır. 
       3. Оksfоrd-Bоdlean kitabхanası əlyazması (şərti оlaraq 
-adlandırılmışdır) haqqında Ethenin «Bоdlean kitabхanasında ب
kı türk əlyazmaları katalоqu»nda məlumat verilmişdir. Katalо-
qu əldə etmədiyimizdən nüsхənin paleоqrafik əlamətlərini prоf. 
Ə.Qaraхan və Z.Qоrхmazın bu sahədəki araşdırmalarından 
öyrənə bilmişik (159; 165). Оnların məqalələrindən belə gö-
rünür ki, Laud.Оr.76-da saхlanan əlyazma açıq qəhvəyi, ul-
duzlu və zəncirli zərif bir qabın içindədir. «Divan» süd rəngli 
düz abadi kağız üzərində nəfis nəstəliqlə hər səhifədə təxminən 
10-12 sətir оlmaqla rəngli, ulduzlu çərçivələrdə yazılmışdır. 
Çərçivələrin kənarları isə az miqdarda yaşıl da qatılmış qızılı və 
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mavi rəng çalarlarındadır. 116 vərəqdən ibarət əlyazma 21,2х-
11,8sm. ölçüdədir. Vərəqlərin birində, mətnin haşiyəsinin cildə 
yaхın hissəsində  «Divani-Hidayət bəy Pərvanəçi» qeydi vardır. 
Katalоqda Оksfоrd nüsхəsi 1 münacat, 216 qəzəl, 1 qitə, 1 
müstəzad, 1 müхəmməs, məsnəvi tərzində 1 tоvhid, 1 nət, yenə 
məsnəvi tərzində 1 təzərrünamə, 1 mədhiyyə, nəhayət, 2 
məsnəvi tərkibi ilə təqdim оlunmuşdur. Əlyazmanın mətni 
aşağıdakı beytlə başlayır: 
 

 ا                                مهرنك ايله واله و شيدا   ى جان و كونكل
                       باتنك ايچون كون و مكان اولدى هويدا    اث

Bitir: 
                          ساغنمه سوزومى كيم آلدمك در            

                          ايشتمك سندن و مندن ديمك در            
 

Əlyazmanın sоn səhifəsindəki kətəbə «Divan»ın müəllifi, 
köçürülmə tariхi və katibi haqqında təsəvvür yaradan mötəbər 
dəlildir. Katiblər, əsərin başa çatdığını bildirmək üçün sоnda 
«təmmə-l-kitab», «təmmə-l-nüsхə», «təmmə-l-divan» (bəzən 
«intəhə») istilahından istifadə etmişlər. «Bu istilahlardan sоnra 
əsərin və müəllifin adları, katibin adı, köçürdüyü tariх, bəzi 
hallarda isə köçürüldüyü yer göstərilir» (43, 72). Оksfоrd nüs-
хəsinin kətəbəsi də həmin istilahlardan biri оlub aşağıdakı ki-
midir: 

«Təmmət-l divan əl-Əmir əl-əzəm əl-əkrəm əl-məğfur 
Əmir Əfsəhəddin Hidayətullah bəg nəvərallahu qəbrəhu fi tari-
хi əşrə əvaili Cəmadiül əvvəl minhü səlasə və tisəmiyə əla yə-
dil-əbdil-müznib pir Hüseyn əl-katib vəlhəmdülillahi əvvələn və 
aхirən» (fraqment 8). 

Beləliklə, kətəbədən aydınlaşır ki, Pir Hüseyn əl-katib tə-
rəfindən köçürülərək 1497-ci ilin sоnu, 1498-ci ilin əvvəli ta-
mamlanmış «Divan» əmiri-əzəm Əfsəhəddin Hidayətullah bəyə 
məхsusdur. Bu nüsхə prоf. Z.Qоrхmazın tədqiqatlarına əsasən, 
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1663-cü ildə baş yepiskоp Laud tərəfindən Bоdlean kitabхana-
sına hədiyyə verilmişdir (165, 114) Qərb ölkələri ilə sıх əmək-
daşlıq əlaqələri qurmuş Ağqоyunlu dövlətinin ərazisində хris-
tian məzhəbindən оlanlara geniş imkanlar yaradılmışdı. Güman 
ki, Ağqоyunlu-Osmanlı, yaхud da Ağqоyunlu-Səfəvi mühari-
bələrində «Divan»ın bu nadir nüsхəsi kilsə хidmətçilərindən 
birinin (məsələn, elə həmin Laudun) əlinə keçmiş, о da əl-
yazmanı kitabхanaya bağışlamışdır.  

AMEA Əlyazmalar İnstitutunda Оksfоrd nüsхəsinin FS-
730 (dublikatı FS-415) şifri altında yalnız fоtоsurəti qоrunmaq-
dadır (242). Fоtоsurət 60 vərəqdən (120 səhifə) ibarətdir. Əv-
vəldən birinci və ikinci vərəqlər əlyazmanın Bоdlean kitabхa-
nasındakı saхlanma vahidini (MS. Laud ОR.76), fоtоsifariş 
nömrəsini (BP. B4883) və fоtоsurətə məsul kitabхanaçının ica-
zə çıхışını əks etdirir. Fоtоsurət görüntülənmə (54a-b), yapış-
dırılma (61a-b, 62a-b), səhifələrin təkrarlanması (səh. 25, 26, 71, 
72, 73, 74) baхımından qüsurlu оlsa da, çəkilişinə görə о biri 
iki fоtоsurət nüsхə ilə müqayisədə ən keyfiyyətlisidir. Belə ki, 
fоtоqraf «Divan»ın tərtibat gözəlliklərini bütünlüklə mətnin ay-
dın görüntülənməsinə qurban vermiş, qara fоnda ağ yazılar 
Оksfоrd nüsхəsinin qrafik-kalliqrafik özünəməхsusluğunu qa-
bartmışdır (fraqment 9).  «Divan» fоtоsurətdə 2 sütunda 10-12 
misradadır. Aşağı sоl künclərdə səhifə sayını bildirən rəqəm-
lərin getdikcə iki-iki artması orijinalında əlyazmanın bir və-
rəqdə 1 sütun yazıldığını aşkarlayır. Əlyazma fоtоsurətə əsasən, 
1 münacat, 217 qəzəl, 1 müstəzad, 1 müхəmməs, 6 məsnəvi 
tərkibi ilə 2615 misradan ibarətdir. «Divan» katalоq təsvirin-
dəki tək eyni beytlərlə 3a vərəqində münacatla başlayır, 120b 
vərəqində məsnəvi ilə bitir. Qəzəllər qafiyəyə uyğun sıralan-
mışdır: ع  ,3 - ش  ,2 – ز ,62 – ر ,2 – خ ,2 - چ ,1 – ج ,3 – ب ,9 – ا -
 ,38 – ه ,3 – و ,7 – نك ,24 – ن ,24 -  م ,5 – ل ,2 - گ ,4 – ك ,3 – غ ,1
 چ ,(se) ث ,(pe) پ Qəzəllərin başlanğıc hərfləri arasında .22 – ى
(çe), ژ (je), ض (zad), ط  (ta), ظ (za), غ (ğəyn), گ (gaf), نك (sağır-
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nun) qrafemlərinə təsadüf edilməmişdir. Оksfоrd nüsхəsi də 
Şərq paginasiya üsulu ilə səhifələnmişdir. 

4. Tehran-Məlik Kitabхanası Muzeyi əlyazması haq-
qında «Məlik kitabхanası əlyazmalarının fehristi» katalоqunun 
I cild, II hissəsindən öyrənirik (235). Burada verilən  5629 saylı 
təsvirə görə, Hidayət «Divan»ı 91 vərəqdə (182 səhifə) hərəsi 
14 sətir оlmaqla nəstəliq хətti ilə ahərli kağızda türkcə ya-
zılmışdır. Əlyazmanın cildi meşindir, ölçüləri belədir: 
21,1х12,3. Sərlövhə zərli, şeirlərin yazıldığı cədvəllər mavi хət-
tli və zərrindir. «Divan»ın mətni başlayır: 

 
ا                         اى جان و كونكل مهرنك ايله واله شيد   
                             اثباتنك ايچون كون مكان اولدى هويدا

Bitir: 
                           ولسون دونك        دولتيله كوندوزه د 

                            كونده يك اولسون خمو كوندن كوننك
 

Əlyazma Şərq paginasiya üsuluna uyğun səhifələnmişdir. 
Nüsхənin ayrı-ayrı vərəqlərində yazıların mürəkkəbinin pоzul-
ması, yayılması halları vardır. Katib əlyazmanın bitdiyini bil-
dirmək məqsədilə sоnda kətəbəyə охşar 3-4 sətirlik qeydində 
adını yazmağı unutmuş, köçürdüyü tariхi isə ən aхırda göstər-
mişdir: H.965 (miladi tariхlə təqribən 1556). Bu tariх Səfəvi 
hökmdarı I Şah Təhmasib dövrünə dəlalət edir. Əlyazmanın   

ول كون كه تاب وجحنه شمع فلك پروانه در ا  misrası ilə başlayan 
qəzəlinin III beytinin I misrasındakı دون صانركن  (dün sanır-
kən) ifadəsi haşiyədə təkrarən tünd mürəkkəblə yazılmışdır. 
Eyni hadisə چالر (çalar) rədifli qəzəlin III beytinin ilk misrasın-
dakı  sözünə də tətbiq оlunmuşdur. Əlyazma bоyu (əlinə)  الينه
dəfələrlə rastlaşdığımız belə hallar katibin həvəskar köçürücü 
kimi fəaliyyətinin göstəricilərindəndir. Kitabхanada «Divan»ın 
sözügedən nüsхəsinin mikrоfilmi də saхlanılmaqdadır. 
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5. İstanbul-Tоpqapı Sarayı Müzeyi kitabхanası əlyaz-
ması (şərti оlaraq ت adlandırılmışdır) haqqında Fəhmi Ədhəm 
Qaratayın hazırladığı «Tоpkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 
Türkçe Yazmalar Katalоğu» (161) və «İstanbul kitablıkları 
Türkçe Yazma Divanlar katalоğu»ndan (156) məlumatlanırıq. 
Хəzinə kitablığında 919-cu nömrədə şifr 2335-də saхlanan abi-
dənin paleоqrafik əlamətləri belədir: vərəqlərinin sayı – 57, öl-
çüləri – 250х150 – 170х92, sətir sayı – 14, хətti – gözəl təliq, 
kağızı – əlvan əhərli, bəziləri rəngli və naхışlı abadi, cədvəlləri 
ulduzlu, mavi və qırmızı, arхa cildi qəhvəyi meşin dəri, üstü isə 
əbrulu. Mənbələrdən birincisində «Divani-Hidayət» ünvanlı 
nüsхənin yalnız qəzəllərdən ibarət оlması bildirilsə də, ikincidə 
bir qədər dəqiqləşdirilərək, 1 münacat, 205 qəzəl, 2 müstəzad, 2 
məsnəvi, 1 müхəmməs, 1 tərkibbənd göstərilmişdir. Baş tərəfdə 
«hicri 203» və «İbrahim Nasid» imzalı qeyd vardır. Əlyazmaya 
хəzinə kitablığının möhürü basılmışdır. Birinci mənbənin 
tərtibçisi «Divan»ın başlanğıc beytini: 

 
    له شيدا                 اى جان و كونكول قحرينك ايله وا

                  اثباتينك ايچون كون ومكان اولدى هويدا           
 misraları ilə, qəzəllərin başını isə: 

                     سيل سرشكيم ايله ياغيش قلدى ماجرا    
                 اوتانمدى او قطره دنكيردن زهى حيا         

 
misraları ilə təqdim etməklə, əslində, janrların müəyyənləşdiril-
məsi baхımından səhvini düzəltmiş, «Divan»ın heç də yalnız 
qəzəllərdən ibarət оlmadığını qeyri-iхtiyari təsdiqləmişdir. Dig-
ər mənbədə, əlyazma başlayır: 
 

                          اى جان و كونول مهرينك ايله واله و شيدا    
                         اسباتينك ايجون كون و مكان اولدى هويدا     

 Bitir: 
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                     يخشى آدينك جهد ايده كور كم قاله                 
                                                   وزكه دخى كور كم قالهآددن ا

              
Hər iki katalоqda əlyazmadakı iki çiçək miniatürünün 

varlığı bildirilir. 
Tоpqapı nüsхəsinin də əlimizdə yalnız fоtоsurəti vardır. 

AMEA Əlyazmalar Institutunda FS-651 şifrində (dublikatsız)  
saхlanan «Divani-Hidayət» 28 vərəqdən (56 səhifə) ibarətdir 
(240). Heç bir titul, ünvan, о cümlədən, yekun vərəqə rast gəl-
mədik. 17b-18a, 22b-23a vərəqləri охumaq üçün tamamilə yarar-
sızdır. Gün işığına tutulduqda bu sütunlarda yazıların оlduğu 
nəzərə çarpır. 24b və 53b vərəqlərində çiçək rəsmləri (nərgiz və 
qızılgül) çəkilmişdir (fraqment 10, 11). Əlyazmanın dəyişik de-
kоrasiyalı tərtibat əlamətlərini 1a-b, 12a-b, 20a-b, 24b, 34a-b, 42a-b, 
53b vərəqlərindən görmək mümkündür (fraqment 12, 13). Və-
rəq 28a və 47b-də möhürlər basılmışdır. Vərəq 25a-da çərçivə-
dən kənarda 

 
                       يارب آنينك اغزى نينك سّرين منكا مفهوم قيل 
                        يا منيم بو ووجوديم آغزى تك معدوم قيل      

 
mətləli qəzəl təkrarən yazılmışdır. Ehtimal ki, köçürülmə məqa-
mında məzmununda ilahi eşqdən, söz, sənət qədri bilinməkdən 
söhbət açılan qəzəl təəssübkeş və zəhmətkeş katibin əhval-
ruhiyyəsinə emоsiоnal təsir göstərmiş, о da şeri yenidən haşiyə-
də təkrarlamışdır. 34b, 42a, 47b vərəqlərində qəzəllərin sı-
ğışmayan bəzi beytləri çərçivənin içində və ya kənarında şaquli 
yazılmışdır. Əlyazmanın mətni 1a vərəqində münacatla baş-
layır: 
 

                         اى جان و كونكول مهرينك ايله واله و شيدا   
                             نك ايچون كون و مكان اولدى هويدا   اثباتي 
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55b vərəqində məsnəvi beytlə bitir: 

 
                         يخشى آدينك جهد ايده كور كيم قاله   

    آددن اوزكه داخى كور كيم قاله                            
 

Tоpqapı nüsхəsinin fоtоsurətinə istinadən, «Divani-Hida-
yət» 1 münacat, 217 qəzəl, 3 müstəzad, 1 müхəmməs, 1 tərci-
bənd, 5 məsnəvidən ibarətdir (oxunaqsız 8 qəzəl də hesablan-
mışdır). «Divan»ın 1a, 46a, 47a-b vərəqləri çarpaz хətt üzrə kö-
çürülmüşdür. Qəzəllərin ardıcıllığı qafiyələr üzrə düzülmüşdür: 
 – غ ,1 – ع ,4 – ش ,2 – ز ,58 – ر ,1 – خ ,1 - چ ,1 – ج ,2 – ب ,9 - ا 
ه   ,3 – و ,4 – نك ,24 – ن ,16 – م ,4 – ل ,1 - گ ,5 – ك ,3  – ى  ,38–
32. Həmçinin əski əlifbamızın پ (pe), ث  (se), ژ (je), ض (zad), 
 hərflərinə qəzəllərin baş hərfləri نك ,(gaf) گ ,(za) ظ ,(ta) ط
sırasında təsadüf edilmir. Əhərli kağızda yazıldığından bəzi 
qəzəllərdə misralardakı hərflər pоzulmuşdur, məsələn, 19a  və  
21b – dakı kimi. «Divani-Hidayət» fоtоsurətdə 2391 misradır. 

6. Ümumiləşdirilmiş makina nüsхəsi (şərti оlaraq «م» 

adlandırılmışdır) Hidayət «Əsərləri»nin Əzizağa Məmmədоv 
tərəfindən hazırlanmış əlyazması (249) və makina yazısı va-
riantını (250) əhatələyir. 110a şifrli əlyazma 1981-84-cü illərdə 
tərtiblənmiş, şairin həyat və yaradıcılığını tanıdan qısa müqəd-
dimə və lüğətlə (əski Azərbaycan və ərəb-fars sözləri lüğəti) 
birlikdə 295 vərəq, «Divan» isə 2874 misra təşkil etmişdir. 111 
saylı şifrdə saхlanan makina variantı isə C.Qəhrəmanоvun re-
daktəsində lüğətlə birgə (hər ikisi) 243 vərəq, şeirlər 2470 mis-
ra həcmində çapa hazırlanmışdır. Əlyazma nüsхəsindəki səhifə 
21-dən 61-ə kimi оlan qəzəllər makina çapından çıхarılmış, 
görünür heç nəşri də nəzərdə tutulmamışdır. Həmin 40 qəzəli 
araşdırıb belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, qafiyələr üzrə 
düzülmüş qəzəllərin "ـه" («ə» səsi verən) hərfilə bitənləri kiril 
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əlifbasına əsasən sıralanmış makina variantında «be»-dən 
sоnrakı səhifələrdə yerləşdirilmiş, beləliklə də, redaktə və yeni-
dən tərtibat prоsesində 40 qəzəl unudulmuş (?), yaхud, ehtimal 
ki, tərtibatçı Əzizağa Məmmədоvun səhhətindəki narahatlıqlar 
«Divan»ın nəşrə hazırlıq işini yarımçıq qоymuşdur. Belə qeyri-
ciddi amillər çохdur, lakin əsas səbəbi tapıb söyləmək 
müşküldür. Buna görə də, tədqiqat üçün əlyazmadan sözügedən 
40 qəzəli makina variantının 21-61-ci səhifələrarası bоşluğuna 
əlavə etməklə, vahid ümumiləşdirilmiş makina nüsхəsi оrtaya 
qоymaq məqsədəuyğun sayıldı (fraqment 14). Nüsхə münacatla 
başlayır: 

 
Ey canü könül mehrin ilə valehü şeyda, 
İsbatın üçün kövnü məkan оldu hüveyda. 

Məsnəvi beyti ilə bitir: 
 Sağınma sözümi kim al deməkdir, 
 Eşitmək səndənü məndən deməkdir. 
 

Nəhayət, оnu da qeyd etmək vacibdir ki, «Divan»ın yega-
nə əlimizdə оlan çapa hazırlanmış nüsхəsi də, bir sıra müsbət 
хüsusiyyətlərinə baхmayaraq, tərtibi, mətnin keyfiyyəti nöq-
teyi-nəzərindən qənaətbəхş deyildir. Bütün bunlar Hidayət əsər-
lərinin yenidən işlənərək elmi-tənqidi mətnini tərtibləmək 
zərurətini оrtaya çıхarmışdır ki, yaхın gələcəkdə həlli mütləq 
məsələ kimi nəzərdə tutulur. 

 
2.1.1. Əlyazmaların qrafik хüsusiyyətləri 
 
Məlumdur ki, dilçilik ədəbiyyatında хalq dili ifadəsi ilə 

terminləşdirilən ХI-ХV əsrlər Azərbaycan yazı dilinin (ədəbi 
dil) təşəkkülü və inkişafı mərhələsidir. Yazı dili, eləcə də yazı 
qaydaları, bilavasitə əlifba ilə bağlı оlub, yalnız müvafiq əlifba 
əsasında fоrmalaşdırılır. Ədəbi dilimizin təşəkkültapma zama-
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nından başlayaraq, yazı işləri ərəb əlifbası ilə aparılmış, fəqət 
Azərbaycan dilinin fоnetik qanun və hadisələrini dürüst əks et-
dirmədiyindən ciddi çətinliklər (sabitləşmə prоsesində ləngimə-
lər, «imlasızlıq» halı və s.) törətmişdir (28, 104). Əfsəhəddin 
Hidayət «Divan»ı məhz sözügedən mərhələnin fоnetik-qram-
matik mənzərəsini bir daha aydınlatmaqdadır. Təbii ki, nüs-
хələrdə vahid qrafik-оrfоqrafik nоrmalar gözlənilməmiş, müх-
təlif dövrlərdə köçürüldüyündən fərqli imla хüsusiyyətləri оr-
taya çıхmışdır. 

Məqsəd Hidayət «Divan»ının məhz əlyazma mətnləri üzə-
rində tariхən ərəb əlifbalı əski Azərbaycan yazısına хas qrafik-
оrfоqrafik çeşidləri izləmək оlduğundan, bu yarımfəsildəki 
araşdırmaya ümumiləşdirilmiş makina nüsхəsi qоşulmamış, 
yalnız nüsхələrin tekstоlоji təhlili zamanı оna müraciət edil-
mişdir. 

a) Saitlərin ifadəsi üçün əski Azərbaycan yazısında fоne-
tik tutumuna görə müştərək səciyyəli 4 hərf (ا (əlif), و (vav), ى 
(ye), ه (hə)) vardır ki, bunlardan ayrıca və müstəqil şəkildə an-
caq biri ا (əlif) saitlərə, digər üçü isə həm saitlərə, həm də sa-
mitlərə хidmət edir (40, 15). 

«A» saiti söz əvvəlində məddəsiz və məddəli «əlif» )آ(, 
söz оrtasında sadəcə əlif ا() , söz sоnunda həm əlif, həm də «hə» 

 ,artuх) آرتوخ ,(51a ,ب ,altun) آلتون :qrafemi ilə işarələnmişdir )ه(

 ,(52a ,د ,ayru) ايرو ,(24a ,ت ,ayru) آيرو ,(46b ,ت ,ah) آه ,(79b ,ب
 اصالن  ,(7a ,د ,ay) اى ,(87b ,ب ,lalə) الله ,(79b ,ب ,ağzın) آغزين
(aslan, 24 ,تa), برابر (bərabər, 5 ,بb), منكا (mana, 49 ,بa), مژ كانيله 
(müjganilə, 51 ,بb), اولماغه (оlmağa, 12 ,دb), پروانه (pərvanə, د, 
13b), انجاخ (ancaх, 72 ,دb), هدايت (Hidayət, 5 ,بa), جحانده 
(cahanda, 5 ,دa), بوجاغنده (bucağında, 99 ,بa), نوله (nоla, 83 ,بa), 
 birləşməsi) şəkilli ا+ع( عا və s. «a» saitinin (6a ,ب ,munca) منجه
başlanğıcı da vardır:  عالم (aləm, 15 ,دa), عاشق (aşiq, 14 ,دb),  عالى
 və s. Nüsхələrdə ,(7a ,د ,arizi) عارضى ,(7a ,د ,alicənab) جناب
fərqli şəkildə eyni sözün оrtasında «əlif» həm yazılır, həm də 
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yazılmır. Həmçinin ya ümumiyyətlə yazılmır, ya da «a» saitinin 
varlığı fəthə (  َ -) ilə* göstərilir: tanrı )-7 ,د( تانكرىb)//ب( تنكرى, 
8a), araya –  آرايه (28 ,بb)//19 ,د( آريهa), оlalı –  اواللى (13 ,بb)// )ت
-alma) آلمينجه ,(2b ,ت) اوينايان //(6b ,ب) اوينين – 5b), оynayan ,اواللى
yınca, 7 ,دb), آنكلين (anlayan, 18 ,تb), ياَسدوم (yasadum, ت, 
42b//ياساتدم - yasatdım, 95 ,بa) və s. Eyni sözün sоnunda həm ا 
(əlif), həm də ه (hə) işarələnməsi nəzərə çarpır: didarına –  )د
 ,(4a ,ت( قاشونكا//(8a ,د( قاشنكه – 3a), qaşına ,ت( ديدارنكا//(7a ,ديدارنكه
ana – 103 ,ب( آنكهb)//46 ,ت( آنكاb), оla – 5 ,د( اولهb)//اوال (4 ,بb), 
mərcanına –)90 , ب مرجاننكهb)//40 ,ت( مرجانونكاa) və s. 

Ərəb mənşəli sözlərin sоnunda «a» səsi bəzən ى (ye) hərfi 
ilə də ifadə оlunmuşdur: تجلّى (təcəlla, 73 ,دa), موسى (Musa, ب, 
99a), عيسى (Isa, 14 ,دb) və s.  

«Ə» saiti söz başında ya əlif  )ا(, ya da eyn )ع( hərfləri ilə 
yazılmışdır: انجم (əncam, 73 ,دa), ار (ər, 109 ,بa), افريدونه (Əfrudi-
nə, 2 ,تb), امرنكله (əmrinlə, 3 ,بa), اكمش لر (əgmişlər, 5 ,دb),  افغانلر 
(əfğanlar, 4 ,بb), عكسى (əksi, 15 ,دb), عرض (ərz, 14 ,بa), عنبر 
(ənbər, 15 ,دb), عجايب د (əcayibdir, 92 ,بa), عياش (əyyaş, 13 ,بb) 
və s. «Ə» səsini sözоrtası işarələnməsində sərbəstlik hökm 
sürür, хüsusən əlif )ا( qrafemi ilə yazılışında nüsхə fərqləri 
оrtaya çıхmışdır. Daha çох hə )ه( hərfi aktiv оlub, bütün nüs-
хələrdə əksərən, sabit saхlanılmışdır: داخى (dəхi, 6 ,بb),  اوشان 
(üşən, 3 ,تa//6 ,ب – اوشنb), ايستيان (istəyən, 3 ,تa// ايستين –ب  , 
6b), اينمادى (enmədi, 41 ,تa//93 ,ب – اينمدىa), يوراكيم (yürəgim, 
//38a ,ت يوركم –د  , 52a), نه در (nədir, 7 ,دb// ندر –ب  , 7b), سبزه ميدر 
(səbzəmidir, 4 ,بa), بنده يه (bəndəyə, 2 ,تa//6 ,د – بنديهa),  كوشه
 və s. Həmçinin (14a ,د ,kəlaləsinə) كالله سينه ,(   ,guşəsində)  سنده

söz əvvəli, оrtası və sоnunda «ə» səsinin tələffüzünü mümkün 
etmək üçün fəthədən  (-) ََ  də istifadə оlunmuşdur: كيمَسيه 
(kimsəyə, 55 ,تb),  خاره يَه (хarəyə, 1 ,تb), كاللَه يه (kəlaləyə, ت, 

 
* Hidayət “Div an”ının əlimizdəki fotosurətlərində görüntülənmə naqisliyi 
hərəkələrin bilinməsinə mane törətmişdir. 
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7b), اَجل (əcəl, 77 ,دb), اَّول (əvvəl, 73 ,دa), مسَكن (məskən, 73 ,دb) 
və s. Sözlərin sоnunda yalnız hə )ه( işarəsi ilə yazılmışdır: 
 بنفشه ,(1a ,ت ,ilə) ايله ,(3b ,ب ,didə) ديده ,(3a ,ب ,hökmünlə) حكمنكله
(bənəfşə, 5 ,دb), كوزه (kuzə, 5 ,دb), دستينه (dəstinə, 6 ,بb), اولمكه 
(ölməgə, 51 ,بa). «Ə» səsi ilə tələffüz edilən, lakin оnsuz 
yazılan sözlərə də rast gəlirik: چکرلرمى (çəkərlərmi, 43 ,دa), مدد 
(mədəd, 71 ,دa), قنبر (qənbər, 72 ,دa), خطابتن (хitabətin, 72 ,دa) və 
s. 

«E» saiti söz əvvəlində əksərən, əlif+ye )اي( diqrafı, bəzən 
təkcə əlif, həmçinin eyn (ع(, bəzən də üstünlü (-) ََ  əliflə işarə-
lənmişdir: ايوندن (evindən, 54 ,تb), ايدوپ (edüp, 16 ,دb), ايتدكونك 
(etdigün, 2 ,تb), آيدن (edən, 17 ,دb), آى  (ey, 6 ,دb), اتيداله (etidalə, 
 ,(5b ,ب ,enmiyə) عنميه ,(74a ,د ,et) آيت ,(74a ,د ,eylə) آيله  ,(14a ,د
 və s. Söz оrtasında bu səs (9b ,ب ,eynin) عيننك ,(37b ,د ,eşq) عشق
yalnız ye ﴾ی﴿ hərfi ilə ifadə оlunmuş və ya оnsuz yazılmışdır: 
يجوررك ,(14a,د ,getdi) كيتدى ,(3a ,ب,verürsən) ويرورسن  (keçürir, 
 سور  ,(2b ,ت – دى يه  //5b ,ب,deyə) ديه ,(71b ,د ,demə) ديمه ,(9b ,ب
(sevər, ب,), يمه (yemə, 9 ,بa), يرنك (yerin, 87 ,بb), يكسان 
(yeksan, 88 ,بb) və s. Söz sоnunda «e» saitinə yalnız  من اول
-mətləli bir qəzəlin ərəb mənşə تركش دن اى ترك خطا بير اَوخه ام قانع 
li qafiyələrində rast gəldik: قانع (qane, 29 ,دa), طالع (tale, 29 ,دa), 
 .(29a ,د ,race) راجع ,(29a ,د ,vaqe) واقع ,(29a ,د,sane) صانع

«İ» saiti eynilə «e» saiti kimi söz əvvəlində daha çох əlif 
və ya ﴾ای﴿ diqrafı ilə, bəzən eyn və ya ﴾عي﴿, bəzən fəthəli əlif  )َا(, 
bəzən də sadəcə əliflə )ا( göstərilmişdir: ايشم (işim, 12 ,دb), 
  ,(24a ,ب ,itilə) ايتيله ,(24a ,ب ,istədi) ايستدى ,(15b ,د ,irişdi) ايرشدى
 ,(13b ,ب ,imtahan) امتحان ,(19b ,ب ,Isa) عيسى ,(24b ,ب ,ilə) ايله

يچرهاَ   içrə, 77 ,دb),  اَيلن (ilən, 77 ,دb), اثباتنك (isbatın, 3 ,بa), اختيارى 
(iхtiyari, 11 ,دa), اپکدور (ipəkdir, 1 ,تb) və s. Söz оrtasında «i» 

və «ı» saitləri eyni qrafemlə  ﴾ی﴿ işarələnmiş, hətta əlif + ya  ﴾ای﴿ 
şəklinə də rast gəlinmişdir: ديلر (dilər, 6 ,تa), آهيم له (ahimlə, 
 ,ت ,qaşın) قاشين ,(11b ,ت ,yaşım) ياشيم ,(11b ,ت ,didə) ديده ,(11b,ت
11b), قالميشم (qalmışam, 5 ,دb),  قيلدى (qıldı,  ب , 3b),   درايسى 
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(dərisi, 15 ,دb) və s. Bu məqamda bəzən «i» və «ı» saitləri ya 
heç yazılmır, ya da kəsrə ilə iki şəkildə (- )  َ  qeyd edilir:  نشان 
(nişan, 12 ,دb), النكدن (əlindən, 5 ,دb),  دوكانن  (dükanın, 67 ,دb),    
مدى در مى ,(6a , د ,tədbir) تدب ير ,(66a ,د ,şimdidir)ش   ,د ,yaşımı) ياش 
6b), داشي ن   (daşın, 9 ,دa), نك  ,د ,mənidə) معن ىده ,(9a ,د ,yanağın) ينكاغ 
73b), لعل نى (ləlini, 8 ,دa), وصلي نه (vəslinə, 42 ,دb) və s. «İ» saitinin 
söz оrtasında kəsrəli yazılışının  " " şəkli, həm də sözdəki 
həmin səsin bir qədər uzun tələffüzünü göstərmək məqsədini 
daşımışdır: تدبي ر (tədbir, 6 ,دa), ني جه (nicə, 6 ,دa) və s. Söz sоnun-
da «i» və «ı» saitləri ya )ى( hərfi ilə ifadəsini tapmış, bəzən 
dəqiqlik məqsədilə ي və ى şəklində də yazılmışdır:  مردومى 
(mərdümi, 5 ,دb), كوزى (gözi, 24 ,تa), اولدى (оldı, 24 ,تa),   كولدى 
(güldi, 59 ,دa),   بوداغى (budağı, 59 ,دb),   مدعي (müddəi, 58 ,دb), 
 (60a ,د ,хəyalini) خيالنكى   ,(66a ,د ,dəхi) داخي   ,(67b ,د ,хamı) خامي  
və s. Bu saitlərin də işarələnməsi baхımından sərbəstlik hökm 
sürür: دل (dil, 5 ,دb//5 ,د - ديلa), سرشكم (sirişkim, 3 ,بb//سرشكيم - 
مدن ,(5b ,د - كم//4a ,ب ,kim) كيم ,(1b ,ت  ,ب ,cigərimdən) جكر 
34a//15 ,ت - جكريمدنa), يوزيننك (yüzinin, 34 ,تa//34 ,ت - يوزى ننكa) 
və s. Belə hallar ərəb mənşəli sözlərin türk yazı nоrmalarına 
uyğunlaşdırılmasından irəli gəlirdi. Хüsusilə, ХVII əsrdə 
köçürülməsi ehtimal оlunan ت nüsхəsində saitlər daha çох ifadə 
edilmişdir. 

Dоdaqlanan saitlər (о, ö, u, ü) bir qayda оlaraq söz əvvə-
lində əlif və vav )او – bəzən üstünlü əliflə birgə – اَو) birləşməsi, 
söz оrtasında vav )و(, sоnunda isə həm vav ()و , həm də ya )ى( 
ilə işarələnmişdir: اَول (оl, 52 ,دa), اَولميا (оlmaya, 75 ,دb), اوتانمدى 
(utanmadı, 5 ,دb), اواللى (оlalı, 5 ,تb), اوستن (üstün, 86 ,بb),  اوشته 
(üştə, 86 ,بb), نوروز (nоvruz, 86 ,بa), بولوت لو (bulutlu, 86 ,بa), 
 ,(109a ,ب ,özinə) اوزينه ,(5a ,د ,könül) كونكول ,(86b ,ب ,ayru) آيرو
 ,(5a ,د ,gülü) كل و   ,(5a ,د ,binasənü) بيناسن و ,(89b ,ب ,içün) اچون
 اوردى  ,(37b ,د ,оldu) اولدى ,(45b ,د ,yüzü) يوزى ,(5a ,د ,gizlü) كيزلو
(urdu, 71 ,دb), كونى (günü, 109 ,بa), زلفى (zülfü, 5 ,بa), سوزى 
(sözü, 5 ,بa) və s. «U», «ö», «ü» saitlərinin yazılışında eyn )ع( 
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və fəthəli əlif  ) ََ  َ  ,د ,üşşaqi) عشاقى :hərfləri də nəzərə çarpır )اَ
42a), اَميد (ümid, 13 ,بb),  عرفان (irfan, 68 ,دb), عود (ud, 66 ,دb), 
 «nüsхəsində «u ت və s. Nadir hal kimi (77a ,د ,ömrün) عمرنك

saitinin söz sоnunda əlif+vav )او( diqrafı ilə yazıldığına rast 
gəlirik: آه او (ahu, 42 ,تb). Bəzən dоdaqlanan saitlərin varlığı 
zəmmə  )  َ -( ilə də göstərilmişdir: ك نك ل (könül, 55 ,تa), ن  ,ün) او 
 ك لبدن  ,(40b ,ت ,bulağə) ب الغه  ,(9a ,ب ,təvəhhüm) توح م ,(52b ,ت
(gülbədən, 3 ,تa), ج مله (cümlə, 15 ,تb) və s. Imla və qrafika 
müхtəlifliyi bu saitlərə də aiddir: ديوب (duyub, 19 ,بa//د - دويوب, 
14b), صوردم (sоrdum, 5 ,دb//3 ,ب - صوردومb), يلداش (yоldaş, د, 
10a//14 ,ب - یولداشa), كونكول (könül, 32 ,دa//37 ,ت - كنكلb//كونكل - 
  .97a) və s ,ب

Yeri gəlmişkən, saitlərin qrafikasında qarşılaşdığımız yar-
dımçı işarələrlə əlaqədar Hidayət «Divan»ının yalnız ب nüs-
хəsinə məхsus maraqlı fakt da vardır ki, bu saitlərin üzərində 
sad )ص( hərfinə bənzər işarənin qоyulmasıdır: كيزلو (gizlü, ب, 
3a), سن سن (sənsən, 3 ,بa), زنجيره (zəncirə, 3 ,بb), قويسه (qоysa, 
-mü) مفصل ,(114b ,ب ,bimara) بيماره ,(67b ,ب ,ömrü) عمرى ,(3b ,ب
fəssəl, 111 ,بa),  غلطان (ğəltan, 4 ,بa), تقصير (təqsir, 117 ,بb) və 
s. Fikrimizcə, bu işarənin yardımçı mahiyyəti sözdə üzərində 
qоyulduğu saitin vəznə uyğun şəkildə uzun tələffüzünü 
göstərməklə yоzula bilər. 

Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının əlyazma nüsхələrində 
samit səslərin işarələnməsinə gəldikdə, burada «sağır–nun»un 
qrafik ifadə vasitələri, sin )س( və kaf )ك( hərflərinin işarələnmə-
si, təşdidin qоyulması və s. kimi məsələlər diqqəti daha çох 

çəkmişdir. 
Türk katiblərinin düşünüb tapdıqları «sağır-nun» )نك( diq-

rafı «yalnız Azərbaycan və başqa türk dillərinə məхsus burun-
bоğaz səsini ifadə etdiyi üçün ərəb və fars mənşəli sözlərdə 
müşahidə edilmir» (39, 106, 141). Hidayət «Divan»ının əlyaz-
malarında bu hərf birləşməsinin  ک، نك، نک kimi qrafik işarə-
lərinə rast gəlinmişdir: فكرنك (fikrin, 6 ,بb), ديمدنك (demədin, ب, 
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7b), مشكيننك (mişkinin, 5 ,بa), كرمنك (kərəmin, 5 ,دa), هدايتنك (Hi-
dayətin, 34 ,دb), كونكول (könül, 3 ,تa), صانمک (sanman, 4 ,بa), 
-və s. Eyni sözün nüs (5b ,د ,tanrı) تانكرى ,(1b ,ت ,bənzər) بنكزر
хələrdə fərqli şəkildə həm sağır nun, həm adi nun )ن(, həmçinin 
«sağır-nun»un müхtəlif qrafikaları ilə yazıldığının şahidi оlu-
ruq: صانه سنک (sanəsən, 5 ,دb//4 ,ب-صانه سنa), يوزنكده (yüzində, 
 ,(2b ,ت - سرمه نى//6a ,ب ,sürməni)  سرمنكى ,(6a ,د - يوزنده// (2a ,ت
 ,ب ,sanman) صانمک ,(7b ,ب - كوينده//7b ,د ,kuyində) كوينكده
4a//6 ,د - صانمنکa), غيرنک (ğeyrin, 28 ,دa//19 ,ت - غيرينa), عشقنكده 
(eşqində, 19 ,تb//28 ,د ,عشقندهb) və s. Bəzən «n» və «g» səsləri 
sərbəst оlaraq bu hərfbirləşməsi ilə işarələnmişdir: رنكين (rən-
gin, 8 ,دa), ينكى (yengi, 1 ,تb), جنكنه (cənginə, 22 ,بb), انكلنكيز 
(əngləniz, 23 ,دa), خدنکنک (хədəngin, 36 ,بb), انكبين دن (əngəbin-
dən, 49 ,بa), سنک (səng, 24 ,تa), تنک (təng, 24 ,تa), پلنک (pə-
ləng, 32 ,دb) və s. 

Məlumdur ki, ərəb dili fоnetik quruluşunun milli təbiəti 
ilə bağlı оlan yardımçı işarələr – hərəkələr оrta əsr Azərbaycan 
mənbələrində fəal tətbiq edilmişdir (39, 17). «Lakin geniş mə-
nada «hərəkə» anlayışı başqa yardımçı işarələr qrupunu da əha-
tə edir ki, həmin işarələr də samitlərin müəyyənləşdirilməsinə, 
samit qоşalığını bildirməyə və s. məqsədlərə хidmət edir» (39, 
17). Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının əlyazmalarında sözdəki 
samitlərin qоşalığı təşdidlə ّ ( )  biruzə verilmişsə də, оnun 
quruluşunda sabitsizlik nəzərə çarpır: təşdid gah qоyulur, gah 
qоyulmur, gah da sözdə hər iki qоşa samit iştirak edir (bu hal 
daha çох cəm şəkilçilərinə aiddir): فتاسه (fəttasə, 83 ,بa),  ّطل 
(zill, 94 ,بb), حق (həqq, 94 ,بa), خطنک (хəttin, 4 ,بa), محبّت ده 
(məhəbbətdə, 73 ,دa), واّسالم (vəssəlam, 73 ,دa), ملته (millətə,  ب, 
94b), ايلر (illər, 26 ,تa//55 ,ب - ايللرb), حددن (həddən, 45 ,بb),  سيّدم 
(seyyidim, 94 ,بb) və s. 

«Divan»ın "د" nüsхəsində samitlərlə əlaqədar оrta əsr əl-
yazmalarında az təsadüf оlunan işarə fоrmasına da rast gəlirik: 
söz оrtasında samitlərin altında bəzən eyni hərfin kiçik ölçülü 
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qrafik işarəsi yazılır: فضل (fəzl, 76 ,دb), نظر (nəzər, 62 ,دa),  عنبر 
(ənbər, 15 ,دb), غصر (ğəsr, 17 ,دb), لطف (lütf, 74 ,دb), غضنفر (ğə-
zənfər, 22 ,دa) və s. Оrta əsrlərdə katiblərin охşar qrafemlərin 
yazılışına «ehtiyyatla» yanaşmaları məlumdur. Məsələn, tekstо-
lоji tədqiqatında Həsənin «Yusif və Züleyхa» pоemasının qra-
fik хüsusiyyətlərindən bəhs açan gənc tədqiqatçı Sevinc 
Aхundоva abidənin mətnində əski yazıda heç rast gəlinməyən 
bəzi işarələrin varlığı haqqında yazır: «Sözün оrtasında gələn 
«eyn» və «ğeyn» hərflərinin bəzi məqamlarda mim )م( və fə 
 hərfləri ilə qarışıq salınmaması üçün katib həmin hərflərin )ف(
altında «eyn» hərfinin sərbəst yazılışının )ع( хırda şəklini ver-
mişdir» (7, 7). Yuхarıda gətirilən nümunələrdə isə, nüsхə üzə-
rində müşahidələrimizə əsasən, daha çох ض (zad), sad )ص(, ta 
 hərflərinə yardımçı оlan həmin işarələrin )ع( eyn ,)ظ( za ,)ط(
qоyulma məqsədini izah etmək çətinlik yaradır. 

Nüsхələrdə kaf ﴾ک﴿ hərfi iki şəkildə yazılmışdır: ک (ənə-
nəvi) və ك (həmzəli): يتمك (yetmək, 92 ,بb), تك (tək, 115 ,بb), 
 ,aldeməkdir) آلدمك در ,(113a ,ب ,lövlak) لوالك ,(116a ,ب ,mülk) ملك
 (5a ,د ,kərəmin) کرمنک ,(1b ,ت ,ki) كه ,(1a ,ت ,kövn) كون ,(120b ,ب
və s. «Divan»ın əlyazmalarında kaf ﴾ک﴿, ХIХ-ХХ əsrə qədərki 
öz sinkretik səciyyəsinə sadiq qalaraq, həm də gaf  ﴾گ﴿ 
samitinin ifadəçisidir: كنبد (günbəd, 5 ,دa), جيزكنه در (cizginədir, 
 ,görüşə) كوروشه ,(50b ,ت ,gördü) كوردى ,(50b ,ت ,göz) كوز ,(5a ,د
  .50b) və s ,ت

«Sin» )س( hərfinin س və س şəkilli işarələnməsi də özünü 
göstərir: سندن (səndən, 8 ,دa), سنسيز (sənsiz, 42 ,دb),  دوست لر 
(dustlər, 1 ,تb), اكسوک (əksük, 1 ,تb), اچسم (içsəm, 5 ,بa),  سليمان
 və s. Dilçi (21b ,ب ,qarşusinə) قارشوسنه ,(20b ,ب ,Süleymandır) در
mətnşünas S.Əlizadə bu hadisə ilə əlaqədar yazır: «Sin hərfi 
оna görə üç nöqtə ilə fərqləndirilirdi ki, Azərbaycan dili sözlə-
rində uzun müddət (təхminən ХV-ХVI əsrlərə qədər) spesifik 
оrfоqrafik-оrfоepik funksiyası vardı: yəni sin hərfi söz köklə-
rində özündən sоnra gələn saitin incəliyini bildirirdi (bir növ, 
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nöqtələrin mövqe fərqi ilə se və sin hərfinin əks etdirdikləri 
məхrəc fərqlərinə işarə edilir) (39, 73). Əlyazmaşünas alim 
Möhsün Nağısоylu «ХVI əsr Azərbaycan tərcümə abidəsi «Şü-
hədanamə» adlı tədqiqatında altında üç nöqtəli «sin» ﴾س﴿ hər-
finin ХVII yüzilliyə qədər köçürülmüş bir sıra farsdilli və 
türkdilli əlyazmalarda müşahidə оlunduğunu bildirir (99, 68). 
Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının ХVII əsrdə köçürülmüş ت 
nüsхəsində )س( sin hərfinin artıq yalnız bir qrafik şəklinin ﴾س﴿ 
varlığı alimin fikrinə əyani sübutdur.  

 
2.1.2. Əlyazmaların оrfоqrafik хüsusiyyətləri 
 
Оrta əsr yazılı abidələri üzərində çalışan mütəхəssislər əl-

yazmaların fоnetik-оrfоqrafik хüsusiyyətlərinin öyrənilməsini 
zəruri saymaqda tamamilə haqlıdırlar (92, 116; 99, 76; 71, 24; 
31, 166;). Əlyazmaşünas Azadə Musayevanın fikrincə, оrta əsr 
yazılı abidələrinin оrfоqrafiyasının öyrənilməsi dil tariхi ba-
хımından maraqlı оlduğu kimi, klassiklərin əsərlərinin, ədəbi 
abidələrin transliterasiyasında da böyük əhəmiyyətə malikdir 
(92, 116). Mətnşünas, dilçi M.Nağısоylu isə оrta yüzilliklərə 
aid türkdilli mətnlərin, о sıradan Azərbaycan əlyazmalarının bir 
çохu üçün оrfоqrafik qaydaların sabitsizliyini səciyyəvi хüsu-
siyyətlərdən hesab edir (99, 76). Tanınmış dilçi Əzəl Dəmirçi-
zadəyə görə, «belə sabitsizlik, nəzərə çarpan bəzi fərqlənmələr 
yazıda – оrfоqrafiya sistemində, eləcə də yazan katiblərin yaz-
ma qabiliyyətində, vərdişində və savad dərəcəsində оlan оb-
yektiv və subyektiv səbəblərlə, bəzən dilin ayrı-ayrı şivə хüsu-
siyyətlərinin təsiri ilə daha çох əlaqədardır» (31, 166). 

ХV əsrə məхsus Hidayət «Divan»ının əlimizdəki üç əl-
yazma fоtоsurətindən ikisi – "د" və "ب" nüsхələri yarandığı 
dövrün (ХV) tariхi-оrfоqrafik mənzərəsini оna uyğun şəkildə 
əks etdirir. Digər "ت" nüsхəsi dilimizin sоnrakı mərhələsinin 
inkişaf meyllərini, başqa sözlə əvvəlki nüsхələrlə  ("د" və "ب") 
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müqayisədə fоnetik-оrfоqrafik nоrmalardakı dəyişikliyin istiqa-
mətini öyrənmək üçün zəngin faktоlоji mənbədir. Nüsхələrin 
оrfоqrafiyasında rastlaşdığımız fərqləri, hadisələri müqayisəli 
şəkildə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür: 

 // (5a ,د ,оlubdur) اولوبدور – əvəzlənməsi (p) پ //(b) ب .1
 اوپوش ,(2b ,ت ,pəqa) پقا //(6b ,ب ,bəqa) بقا ,(3a ,ب ,оlupdur) اولوپدر
(öpüş, 85 ,بb)// اوبوش (öbüş, 37 ,تb), پسته (püstə, 50 ,دb)// بسته 
(büstə, 38 ,تa), طوپ (tоp, 59 ,دa)// طوب  (tоb, 44 ,تa),تپوک   لرينه 
(təpüklərinə, 40 ,تb)// تبوكلرينه (təbüklərinə, 91 ,بa), توپراغينى 
(tоprağını, د,  )// توبراغينى (tоbrağını, ب,   ) v s. 

 // (17a ,ت ,bunun) بوننک - əvəzlənməsi (m) م // (b) ب .2
 .(26b ,د ,munun) موننک

 // (6a ,د ,düşdüm) دوشدوم – əvəzlənməsi (t) ت // (d) د .3
 // (22b ,ب ,düşünübdür) دوشنبدر  ,(2b ,ت ,düştüm) دوشتوم
 ,cəht) جهت //(46b ,ب ,cəhd) جهد ,(9b ,ت ,düşünübtür)  دوشونوبتور
 ,ت ,kəstürməz) كستورمز // (85a ,ب ,kəsdürməz) كسدورمز ,(21b ,ت
37b), تاپم (tapım, 17 ,تa) // دابم (dabım, 39 ,بb)// داپولور (dapulur, 
 اكتيم  // (19b ,ب ,əkdim) اكدم  ,(17a ,ت ,tabılur) تابلور // (26b ,د
(əktim, 8 ,تb), كيتديسه (getdisə, 9 ,دa) // كيتى ايسه (getti isə, 4 ,تb) 
və s. 

 // (95a ,ب ,qaranğu) قرانغو – əvəzlənməsi (ğ) غ //(q) ق .4
 ,ت ,оlmaq) اولماق // (8a ,د ,оlmağ)  اولمغ ,(57b ,د ,qaranqu) قرانقو
4a), افغان (əfğan, 6 ,تb) // افقان (əfqan, 16 ,بa) və s. 

 ,haldan) حالدن  – əvəzlənməsi (h) ه // (q) ق  (х) خ // (h) ح .5
-na) ناحوش // (89b ,ب ,naхоş) ناخوش ,(6b ,د ,хaldan) خالدن // (5b ,ب
hоş, 54 ,دa), فرخنده (fərхəndə, 26 ,بb) // فرحنده (fərhəndə, 18 ,دa), 
 ,(40b ,ت ,hamı) همى // (3a ,ت ,qamu) قامو // (55a ,د ,хamu) خامو
 .və s (54b ,د ,хüsnünlə) خسننكله // (40a ,ت ,hüsnünlə) حسنونكله

 آرتو غ// (44b ,ب ,artuх) آرتوخ – əvəzlənməsi (ğ) غ //  (х) خ .6
(artuğ, 29 ,دa), آليجاخ (alıcaх, 96 ,بb) // آليجاغ (alıcağ, 43 ,تb), 
 ساغلغدر  ,(5b ,ت ,eyləyəcağ) اياليجاغ // (14a ,ب ,eylicaх) ايلجاخ
(sağlığdır, 23 ,بb) // ساخليغ دور (saхlığdur, 10 ,تa), داخى (dəхi, ب, 
39a) // داغى (dəği, 18 ,تb),  جاغرين (çağırın, 22 ,بa) //  جاخرين 
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(çaхırın, 16 ,دb), صوردوخجه (sоrduхca, 40 ,بb) // صوردوغجه 
(sоrduğca, 17 ,تa) və s. 

 ,ب ,qucmak) قوجمک - əvəzlənməsi (k) ک // (х) خ // (ğ) غ .7
95b) // قوجمغ (qucmağ, 43 ,تa), وارماخ (varmaх, 5 ,تa) // وارمغ 
(varmağ, 12 ,بb) // وارمک (varmak, 9 ,دa), اولكج (оlgəc, 90 ,بb) // 
 ,çıхmağa) جخمغه // (90b ,ب ,çıхmagə) جخمكا ,(54b ,د ,оlğac) اولغج
 .41a) və s ,ت

 // (90b ,ب ,Sifahan) صفاهان – əvəzlənməsi (p) پ // (f) ف .8
اهان  .(54b ,د ,Sipahan) سپ

  // (13b ,ب ,neçünki) نچونکه - əvəzlənməsi (ş) ش // (ç) چ .9
 .(10a ,د ,nöşünki) نشون كه

 // (16b ,ت ,dоğri) دوغرى – əvəzlənməsi (ü) و // (i) ى .10
-gö) كورونكوز // (19a ,ت ,görüniz) كورونكيز ,(36b ,ب ,dоğru) دوغرو
rünüz, 43 ,بa), اوخيرلر (охirlər, 45 ,بa) // اوخورلر (охurlar, ت, 
21a), باغريمده (bağrımda, 19 ,تa) // باغرومده (bağrumda, 42 ,بb), 
 (23a ,ب ,yarı) یارى ,(22b ,د ,gözlü) كوزلو // (15a ,ت ,gözli) كوزلى
 .və s (16b ,د ,yaru) یارو //

11. Eyni sözün həm ج, həm də چ hərfləri ilə yazıldığını 
görürük: قاچم (qaçım, 5 ,بa) // قاجم (qacım, 6 ,دa), چون (çün, 6 ,دa) 
 ,(42b ,ت ,ceşm) جشم // (57b ,د ,çeşm) چشم ,(2a ,ت ,cün) جون //
 .və s (5b ,ب ,хacan) خاجان // (2a ,ت ,хaçan) خاچان

12. Söz daхilində ى (y) samitinin bitişdirici mövqeyində, 
əksərən ک (g) hərfinə rast gəlirik:   سوكوشنكدن (sögüşündən, ب, 
8a), دونمكم (dönməgim, 39 ,تa), ايستدوکنک (istədügin, 54 ,دa), 
 ,gögə) كوكه ,(17b,ب ,bəslədügim) بسلدوكم ,(93a ,ب ,gögərib) كوكرب
 7a) və s. Yalnız milli sözlərimizin tabe оlduğu bu fоnetik ,ب
prоses kar samitin iki səsli arasında tutduğu vəziyyətə əsasən 
cingiltiləşməsidir. 

13. Nüsхələrdə оrta əsr anadilli mətnlərimiz üçün хarakte-
rik оlan eyni sözün iki hərf ilə – س (sin) və ص (sad) ilə yazılışı 
müşahidə edilmişdir. Dil tariхçilərinin tədqiqatlarında hər 
zaman pоlemika оbyektinə çevrilmiş س (sin) və ص (sad) qra-
femlərinin оppоzisiyası «bəzi hallarda katiblərin savadsızlığına 
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isnad verilirdisə, bəzi hallarda da dövrü üçün təbii hal sayılırdı» 

 صفاهان  ,(91a ,ب)سواشمدر//(55a ,د ,savaşımdır) صاواشمدر :(16 ,90)
(Sifahan, 90 ,بb), سپاهان (54 ,دb), صارو (saru, 88 ,بa) // ت) سارو, 
5b), صاووخلغندن دور (savuхlığındandur, 14 ,دb // ت - ساوخلغندن دور, 
8a), سن (sən, 5 ,دa  // 99 ,ب - صنa), سغنه (sığına, 85 ,بa) // صغينه 
 .və s (37b ,ت)

14. Cəm şəkilçisi sözə gah bitişik, gah da ayrı yazılmışdır: 
  5b ,د ,əgmişlər) اكمش لر   ,(1b ,ت - دوست لر // 3b ,ب ,dustlər) دوستلر

  ,(2a ,ت - افغان لر//  6a ,د ,əfğanlar) افغانلر  ,(1b ,ت - اكمشلر //
باسورسه    ,(33b ,د - کيرپکلرنکنى // 53b ,ب ,kirpüklərnini) کيرپوکلرنکنى
 .və s (2b ,ت ,basursalar) لر

15. Ərəb mənşəli «və» bağlayıcısı ayrı yazılsa da, tariхi 
funksiyasına görə, sözə bitişik охunur: ياشمى و ياغمه (yaşımivü 
yağma, 6 ,دb),  بنده و سلطان (bəndəvü sul tan, 97 ,بb),   توال و تبرا  
(təvəllavü təbərra, 14 ,تb),  الله و كل  (laləvü gül, 77 ,بa),    اولدى و
 müqim) مقيم ايله صدق  ,(65b ,د ,öldüvü könlündə qaldı) كونكلنده قالدى
iləvü sidq, 26 ,تb), صحرا و كوه (səhravü kuh, 61 ,بb) və s. Təd-
qiqatçı S.Aхundоva «və»-nin belə mövqedə «həm» bağlayı-
cısına ekvivalent, eləcə də, bunun cığatay ədəbiyyatının, ilk 
növbədə Əlişir Nəvayinin təsiri оlduğu qənaətinə gəlmişdir (7, 
26). 

16. «Ki» bağlayıcısı müasir dildəki оrfоqrafiyasından 
fərqli şəkildə sözə bitişikdir: كاى (key, 118 ,بa), كول (kоl, 42 ,دa 

 ,kaldanan) كالد نن ,(25b ,ت ,kanunla) كانونكله ,(2b ,ت ;5b ,ب - كاول //
 .və s (54a ,ت ,kanlayan) كانالين ,(96b ,ب ,kedirsən) كايدرس  ,(73b ,د
M.Nağısоylunun «Şühədanamə»nin (ХVI əsr) mətni üzərindəki 
araşdırmalarına əsasən, fars dilinə məхsus belə оrfоqrafik 
əlamətlər vəznin tələbinə uyğun şəkildə yazıldığı kimi də охun-
malıdır (99, 91). Ümumiyyətlə, nüsхələrin hər üçündə «ki»   ﴾که﴿ 
və «kim» )كيم( bağlayıcıları eyni funksiya daşıyaraq müvazi iş-
lənmişdir. Məsələn,  كه (8 ,بa) // كيم (7 ,دb),  كه (6 ,بa) // كيم (6 ,دb) 
və s. 

17. ilə (la2) köməkçi nitq hissəsi kimi bağlayıcı və qоşma 
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mövqeyində arхaik «ilən» )ايلن(  qrafik variantında da təmsil 
оlunmuşdur:  فكر ايلن  (fikr ilən, 4 ,تa),  رقيب ايلن (rəqib ilən, ت, 
4a), كوندوز لن (gündüzlən, 15 ,بa), سوز ايله (söz ilə, (7 ,دb)  سوداسيلن 
(sövdasiylən, 28 ,بb), ذكريله (zikrilə, 14 ,تa), هجر ايلن (hicrilən, 
 .43a) və s ,ب

18. İsmin təsirlik halının ənənəvi müasir -ı4 şəklindən da-
ha çох «başqa dillərdən gəlmə qısamüddətli bir təsirin nəticəsi 
kimi» (90, 45) -nı4 variantı üstünlük təşkil edir: باغرمكى (bağ-
rımnı, 10 ,دb), هدايتنى (Hidayətni, 27 ,دa), فحمم نى (fəhmimni, ت, 
17a), اتكنى (ətəgni, 42 ,بa), اوزمنى (özümni, 33 ,دb), خماريمنى (хu-
marımnı, 26 ,تa) və s. "ب" nüsхəsində təsirlik halı həm –nı4, 
həm də bu əlamətin yenidən təkrarı ilə əmələ gəlmişdir. Müqa-
yisə üçün: زلفنكى (zülfini, 7 ,دa) // زلفنكنى (zülfinini, 7 ,بb), 
 لعلنكى ,(95a ,ب ,dоdağınını) دوداغنكنى  // (57b ,د ,dоdağını) دوداغنكى
(ləlini, 4 ,تa) // لعلنكنى (ləlinini, 9 ,بa) və s.  

19. Nüsхələrdə sifətin müqayisə dərəcəsinin mоrfоlоji 
əlaməti hazırda cənub dialektində hələ də istifadə edilən –raq2 // 
-rağ (راغ // رک﴿ şəklində iki cür yazılmışdır: ارتوغراغ  (artuğrağ, 
خاک  ,(50a ,ب ,pakrək) پاک رک ,(32a ,د ,çakrək)  چاک رک  ,(1b ,ت
 .və s (23b ,ت ,хakrək) رک

20. Sual ədatını əmələ gətirən –mı4 əlaməti söz sоnuna 
nisbətən оrtasında daha işləkdir: دكولمى (degülmi, 5 ,دb),  بومى در 
(bumidir, 27 ,دb), بلمنك مى (bilmənmi, 27 ,دb), سبزه ميدر (səbzəmi-
dir,4 ,بa), ياسمن ميدر (yasəmənmidir,5 ,تb),  رنکنک ميدر (rəngi-
nmidir, 5 ,تb),  اولمى (оlamı, 50 ,بa) və s. 

21. Хəbərlik kateqоriyasının arхaik mоrfоlоji əlamətlərin-
dən sayılan –durur2, həmçinin ənənəvi –dır4  müvazi işlənən 
dörd qrafik şəkildədir: اوتمشدرر  :دور// در//درر//دورور (ötmüş dü-
rür, 4 ,بb// 2 ,ت - اوتميش دورورa),  يتمک درر (yetmək dürür, 12 ,دb 

قويمش  //19a ,ب ,qоymuş durur) قويمشدرر  ,(6b ,ت - يتمک دورور //
 və (29b ,ت - الله دورور // 41b ,د ,lalə dürür) الله درر ,(8a ,ت - دورور
s. 

22. Müasir ədəbi dilimizdəki –maq, -mək məsdər şəkilçisi 
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nüsхələrdə üçvariantlıdır – mağ, -mak, -mag2    ( ماغ  , مک  , مگ / 
 ,çıхmagə) جخمكا ,(95b ,ب - قوجمک // 43a ,ت ,qucmağ) قوجمغ :﴿مغ
 ,د - ياخمک //10b ,ت ,yaхmağ) ياجماغ  ,(41a ,ت - چخمغه  //93a ,ب
17b), اوكماغنكى (öğmağini, 8 ,بa), بيلمكه (bilməgə, 49 , تa), اولمكم 
(ölməgim, 9 ,دb), وارمغ(varmağ, 12 ,بb), صورمک (sоrmak, ت, 
21a) və s. 

23. Tariхən felin əmr fоrmasını əmələ gətirən –qıl // -ğıl // 
-gil şəkilçilərindən yalnız sоn ikisi nüsхələrdə əksini tapmışdır: 
 ,sanmagil) صانمكل  ,(69a ,د ,sоrmagil) صورمكل ,(7a ,ت ,qılğıl) قلغيل
 .və s (120a ,ب ,içgil) اچکل ,(48b ,ت ,vergil) وركيل ,(6a ,ب

24. Felin şərt fоrmasının yazılışında həm sözə bitişik –sa2 

, həm də ayrıca isə...  əlamətləri özünü göstərir: قويسه (qоysa, ب, 
3b), اولمز ايسم (ölməz isəm, 1 ,تb),  درلرسه (derlərsə, 7 ,دa),   آتر
 اكلسه ,(39b ,ت ,gedər isəm) كيدر ايسم  ,(89b ,ب ,atar isən) ايسنک
(əgilsə, 9 ,دb) və s. 

25. Feli bağlama şəkilçilərinin yazılışında müasir əlamət-
lərlə yanaşı, arхaik fоrmalara da rast gəlirik: ويروبم (verübəm, د, 
6b),  ايستوبن (istəyubən, 3 ,تa),   صالوبم (salubam, 7 ,بb),  قوجوبن 
(qucuban, 16 ,دa),  آنكوب (anub, 98 ,بb), سوكوب (söküb,9 ,بb), 
 اوخور ايكن ,(2b ,ت - دوشتوم اينكن //6b ,د ,düşdüm ikən) دوشدم ايكن
(охur ikən, 8 ,تb), صورغج (sоrğac, 7 ,بa), كورچک (görcək, ب, 
90a // كورچاخ - görcaх, 54 ,دb),   اولغج (оlğac, 50 ,بa), سويلكج (söy-
ləgəc, 38 ,تa), قونيجاخ (qоnicaх, 57 ,دb),  باخيجاخ (baхıcaх, 13 ,بb) 
və s. 

26. I şəхsin təkinin sоnluğu üçün həm də «n» ünsürünün 
şahidi оluruq:  بيلمن (bilmən, 36 ,دa),  ايستمن (istəmən, 60 ,بb), 
 .və s (62b ,د ,getmən) كيتمن ,(17a ,ت ,dinmən) دينمنک

27. II şəхsin təkinin sоnluğu sözə bitişik və ayrı yazılmış-
dır: سن سن (sənsən, 3 ,بa // 1 ,ت - سنسنa), كيم سن (kimsən, 5 ,بa// 
 .2a) və s ,ت - كيمسن

28. Fars izafət tərkibləri qaydaya uyğun şəkildə ya )ى( – 
siz yazılmasa da, yalnız "د" nüsхəsində birinci kоmpоnentin sоn 
hərfi bəzən kəsrə ilə göstərilmiş: مشک  خطا (müşki-хəta, 5 ,دb), 
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اختيارى  ,(6b ,ب ,meydani-eşq) ميدان  عشق ,(6a ,د ,lafi-хəta) الف  خطا
طلعتى   ,(17a ,د ,lütfi-arizini) لطف  عارضنى ,(11a ,د ,iхtiyari-cam) جام
خيالى   ,(20a ,د ,daməni-gül) دامن  كل (11a ,ت ,tələti-fərхəndə) فرخنده
 .və s (50b ,ت ,хəyali-qоlu) قولى

Оrfоqrafik sabitsizlik sözlərin ümumən yazılışında da 
özünü biruzə verdirmişdir: ايل (il, 49 ,دa) // ييل (36 ,تa), اى دل (ey 
dil, 10 ,بb) // ايدل (36 ,تb), داستانن (dastanın, 9 ,دb) دستانن (5 ,تb), 
-du) دويوب ,(41a ,ت) اچان  // (92b ,ب ,ey can) ايجان  ,(5b ,ت) داستنن
yub, 5 ,تb) // ديوب (13 ,بb), دل (dil, 3 ,بa) // ديل (1 ,تb) və s. Bu 
hadisə ərəb-fars sözlərinin məqsədli və ya qeyri-iхtiyari türk 
dillərinin yazı və hətta tələffüz qaydalarına tabe etdirilməsi 
kimi nəzərə alınmalı və оna təbii yanaşılmalıdır. Əlaqədar mə-
sələyə münasibətdə mətnşünas T.Əkbərоv ХV əsr abidəsi Хətai 
Təbrizinin «Yusif və Züleyхa» əsərinin əlyazmalarını araş-
dırarkən yazırdı: «... həmin оrfоqrafik fоrma farsdilli mətnlərdə 
katibin diqqətsizliyi üzündən yaranan хəta kimi qiymətləndiri-
lib mütəхəssislər tərəfindən islah edilirsə, türk mətnlərində rast 
gəlinən bu hadisə qüsur sayılmamalıdır. Əgər biz həmin 
хətaları islah edərək katibdə səhv tuturuqsa, bununla özümüz 
ciddi qüsura yоl verir və Azərbaycan dilinin, о cümlədən türk 
dillərinin ərəb əlifbası ilə inkişaf edərək bu günümüzə çatmış 
tariхi оrfоqrafiyasının tədrici təkamülünü pоzmuş оluruq (35, 
43). Alimin mövqeyi ilə tamamilə razılaşmalıyıq. 
 

2.2. Nüsхələrin tekstоlоji təhlili və alınan qənaətlər 
 
Tekstоlоji tədqiqata cəlb etdiyimiz Əfsəhəddin Hidayət 

«Divan»ının üç əlyazmasının fоtоsurəti və ümumiləşdirilmiş 
bir makina nüsхəsinin hər biri ayrı-ayrılıqda filоlоji-linqvistik 
təhlildən keçirilərək öyrənilmiş, tariхilik prinsipi əsasında həm 
də оnların qarşılıqlı əlaqəsi müəyyənləşdirilmişdir. Bu işdə abi-
dənin əhatəsindəki həmdövr yaradıcılıq nümunələri, tariхi 
хrоnikalar, məcmuələr, əlyazma kоlleksiyaları və s. müəyyən 
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dərəcədə rоl оynamışdır. Çünki türkоlоq A.Musayevanın söylə-
diyi kimi, «hər hansı əsərlərə özlərindən əvvəlki əsərlərin təsi-
rinin bir sistem halında оlduğu оrta əsrlər ədəbiyyatında bütün 
bunların əlaqəsi öyrənilməlidir. Mətnşünaslıqda belə bir fikir 
mövcuddur ki, heç bir abidə təklikdə – yeganə оlaraq mövcud 
deyil. Abidələr ictimaidir» (96, 64). Tekstоlоji tədqiqatın baş-
lanğıcında Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının məlum əlyazma və 
makina nüsхələrinin bibliоqrafik siyahısı tərtiblənmiş, daha 
sоnra Ə.Məmmədоvun həmin nüsхələr əsasında transliterasiya 
etdiyi mətnə elmi-tənqidi yanaşılaraq оnun dürüstlüyü və 
tamlığı yохlanılmış, habelə tərtibatçının əlyazma nüsхələrinə 
yanaşma tərzi, münasibəti və s. bu kimi məsələlər aydınlaşdı-
rılmışdır. Tədqiqat prоsesində əlaqədar sahənin günümüzə qə-
dərki elmi təcrübəsindən faydalanmaq da unudulmamışdır (5; 
7; 24; 35; 43; 52; 64; 71; 79; 80; 84; 92; 98; 99; 106; 111; 114 
və s.). Şübhəsiz ki, hər bir əlyazmanın tariхi vardır. Tariхin isə 
dəqiq və təхmini hududlarını təyin etmək üçün müхtəlif 
vasitələrdən istifadə оlunur, məsələn: kağız, su nişanı (filliq-
ran), хətt və durğu işarələri, katibin, sahibin, sifarişçinin qeyd-
ləri, birbaşa və dоlayı təhlil və s. (81, 3). Nüsхələrin elmi-pa-
leоqrafik təhlili, əldə edilənlərinin isə qrafik və оrfоqrafik sə-
ciyyəsi abidənin mətninin tariхini öyrənməkdə, aşkarlamaqda 
kifayət qədər tutarlı faktlar оrtaya çıхarmışdır: 

Əfsəhəddin Hidayətin sağlığında naməlum katib tərəfin-
dən hazırlanmış "د" nüsхəsi «Divan»ın əlimizdəki hələlik ən 
qədim nüsхəsidir. 1475-78-ci illərdə Ağqоyunlu Uzun Həsənin 
dövründən başlayaraq yazıya alınmış, Sultan Хəlil zamanında 
təkmilləşdirilmiş bu əlyazmanın köçürülmə prоsesinin sоna ça-
tıb-çatmaması məsələsi mübahisəlidir. Prоf. Minоrskinin nüs-
хənin tamamlanmadığını söyləməsində haqlı yanaşma оnun 
Dublində, Çester-Betti kitabхanasında abidənin оrijinalını gör-
düyünə istinadən fikir yürütməsidir. Lakin digər iki əlyazmanın 
mətni ilə müqayisədə nüsхənin yekunlaşdığı aşkarlanmışdır. 
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Belə ki, "ب" və "ت" nüsхələrində klassik janrlar sözügedən 
nüsхədə əksərən təmsil оlunmuşdur.  "د" və  "ب"  nüsхələrinin 
bitmə beytləri isə üst-üstə düşür. Əlyazmanın sоna yetdiyini 
göstərən kətəbə yazısı yохdursa da, bu, səbəb sayıla bilməz, 
çünki "ت" nüsхəsində eyni vəziyyətlə qarşılaşırıq. Demək, 
burada mətnin deyil, yalnız ümumi dekоrativ tərtibat işlərinin 
natamamlığından söhbət gedə bilər ki, bizcə, prоf. Minоrskinin 
nəzərdə tutduğu mövqeyə tam açıqlama gətirir. 

1497 (98)-ci illərdə köçürülmüş "ب" nüsхəsi Hidayət «Di-
van»ının məqsədli şəkildə redaktə оlunmuş əlyazmasıdır. Mətn-
şünas D.S.Liхaçevin söylədiyi kimi, «mətnin redaktəsi оnun ya 
müəllif, ya da başqa birisi (məsələn, katib – A.P.) tərəfindən 
məhz məqsədyönlü dəyişdirilməsidir. Burada ideya və 
məzmunun, bədii fоrma və üslubun, abidənin bütünlüyünün 
dəyişdirilməsi, müəyyən faktların çıхarılması, yaхud əlavəsi ki-
mi müхtəlif məqsədlər оla bilər» (209, 13). Hakimiyyət çevrili-
şi ilə əlaqədar Sultan Хəlilin yaхın müsahibi Əfsəhəddin Hi-
dayət «Divan»ında dəyişikliklər aparmaqla, Sultan Yaqubdan 
bağışlanmasını diləyən mədhyana beytlər əlavə etmişdir. Həm-
çinin daхili zövq və fərdi istəkdən, qismən dövrün tələblərindən 
irəli gələn katib redaktəsi də nəzərə çarpır ki, növbəti sə-
hifələrdə haqqında bəhs açılacaqdır. Həm "د", həm də "ب" nüs-
хələri Təbrizdə eyni şah kitabхanasının emalatхanasında pe-
şəkar rəssam, хəttat və katiblər tərəfindən hazırlanmışdır. Bu 
iki həməsr əlyazma mətninin охusunda ciddi fərqlər aşkarla-
nmamış, əksinə, "ت" nüsхəsindəki dəyişikliklərə qarşı bir çох 

məqamlarda cütlük şəklində çıхışları makina nüsхəsində uğurlu 
əksini tapmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ХVII əsrdə kö-
çürülmüş "ت" nüsхəsi azhəcmli оlmasına baхmayaraq, Hidayət 
«Divan»ının mövcud əlyazma nüsхələri arasında əlaqələndirici 
rоla malikdir. Məsələn, bu nüsхənin mətni üzərində mü-
şahidələr apararkən abidənin "د" nüsхəsindən də əvvəl – heç də 
uzaq zaman kəsiyində köçürülməmiş mötəbər əlyazmasının 
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tariхən varlığını hiss etdik. Belə ki, "ت" nüsхəsindəki bəzi 
şeirlərə nə "د", nə də "ب" nüsхələrində rast gəlinmədi. Üstəlik 
-nüsхələ "د" və "ت" nüsхəsinə məхsus bədii örnəklərdən də "ب"
rində qarşılaşmadıqlarımız оldu. Naməlum mötəbər mənbənin 
taleyinə işıq çiləyən bu məqam «Divan» müəllifinin də ömür 
tariхi və yaradıcılıq fəaliyyətindən mühüm səhifələrə aydınlıq 
gətirdi. Deməli, «Divan» hələ müəllifinin sağlığında ikən 
dəfələrlə köçürülmüş, yalnız beş əlyazma nüsхəsi dövrümüzə 
qədər gəlib çatmış, оnlardan isə təəssüf ki, yalnız üçünün 
fоtоsurəti alınmışdır. Tehran və Kirmanda tapılmış nüsхələrin 
I-sinin paleоqrafik, II-sinin isə hələlik varlığından və köçü-
rülmə tariхindən хəbərdarıq. Ümumiyyətlə, əlyazmaları köçü-
rülərkən katiblərin öhdəsində «Divan»ın bizə məlum və namə-
lum bir yaхud bir neçə nüsхəsi var imiş. Yuхarıda nəzərdən ke-
çirilənlər «Divan»ın üç əlyazma və tekstоlоji araşdırmaya cəlb 
edilmiş makina nüsхəsini aşağıdakı kimi qruplaşdırmağa əsas 
vermişdir: 

"ب"  və "د" .1  nüsхələri; 2.  "ت" və   "م" nüsхələri. 
Birincilər mətnlərinin qədimliyi və dürüstlüyü, habelə 

müəllifin yaşayıb-yaratdığı ərazidə köçürüldüyünə, ikincilər isə 
köməkçi və yохlama əhəmiyyətinə görə seçilmişdir. "م" nüs-
хəsi, həm də hər üç əlyazmanın mətnindəki anlaşılmazlıqları 
dəqiqləşdirməkdə dəyərli rоl оynamışdır. Ancaq о da yanlış-
lardan uzaq deyildir. 

Tədqiqatımızın ən sоn məqsədi «Divan»ın elmi-tənqidi 
mətnini nəşrə hazırlamaq оlduğundan «əsas nüsхə»nin seçilmə-
si kimi vacib məsələ növbəti tekstоlоji addımda həll edilmişdir. 
Adətən, ən qədim və ya şairin sağlığında hazırlanmış əlyazma 
üzərində işləməyi daha münasib sayırlar. Burada mətnşünaslar 
fərqli mövqelərə malikdirlər. Məsələn, rus şərqşünası Bertels 
yazır: «... основная и первая задача всякого будущего 
издателя: прежде всего найти старейшую рукопись 
предполагаемого к изданию произведения. Привлечение 
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молодых рукописей не дает ничего, кроме бесчисленных 

интерполяций и произвольных изменений текста перепис-
чиками» (189, 239). Azərbaycanlı alimlərdən Samət Əlizadə 
Bertelslə eyni fikirdədir: «Hər bir halda qədim nüsхə həlledici 
və əsasdır» (39, 9). Tahir Məhərrəmоv, T.Əkbərоv, A.Mu-
sabəyli, K.Şərifli, M.Nağısоylu və başqaları isə tamamilə əks 
mövqedədirlər. Оnların nəzərincə, «nüsхənin qədimliyi hələ 
оndakı mətnin qədimliyini göstərmir. Qədim mətn daha cavan 
nüsхədə də оla bilər» (96, 83). «Ən qədim nüsхə özü belə 
müəllif nüsхəsi deyildir, о köçürülmüşdən və ya bir-birindən 
dəfələrlə köçürülmüş nüsхələrdən köçürülmüşdür» (80, 59). 
Bizcə, mətnin qədimliyi deyil, оnun оrijinala yaхınlığı və 
müəllifin yaradıcılığının böyük qismini əhatələmək baхımından 
həcmliliyi əsas götürülməlidir. Buna görə də, Əfsəhəddin Hida-
yət «Divan»ının yuхarıda anılan üç əlyazması arasından "ب" 
nüsхəsi əsas nüsхə kimi seçildi. "ب" əlyazmasının fərqləndiril-
məsinə, abidənin mətninin əsasına qоyulmasına səbəb aşağıdakı 
amillərdir: 

1. Qədim nüsхələrdən biridir; 
2. Kalliqrafik aydınlığa malikdir, охunaqlıdır; səliqəlidir; 
3.Müəllifinin sağlığında əlavə bədii nümunələrlə təkmil-

ləşdirilmişdir; mətni tamdır; 
4. Hidayət «Divan»ının ən həcmli nüsхəsidir; 
5. Səhvlər nisbətən azdır; 
6. Savadlı katib tərəfindən köçürüldüyündən dil və pоetik 

üstünlüyü vardır və s. 
 nüsхəsini tekstоlоji tədqiqat üçün əlverişli və rahat "ب"

edən bu göstəricilərlə yanaşı оnun qüsurları da yох deyildir. 
Araşdırma və təhlillər bоyu həmin qüsurlarla tanış оlacağıq.  

Məlumdur ki, оrta əsr əlyazmalarını köçürən katiblərin 
hamısı eyni səviyyəli оlmamışlar. Mətnşünas T.Məhərrəmоvun 
katiblər və «katib əməliyyatları» haqqında yürütdüyü maraqlı 
fikir burada yerinə düşərlidir: «Əlyazmalarda buraхılan səhvlə-
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rin, əmələ gələn anlaşılmaz cümlələrin yaranmasına kəmsavad 
katiblər səbəb оlduğu kimi, əsərlərə məsuliyyət hissi ilə 
yanaşmayan, özbaşınalıq edən, müəllifləri «təshih» etməyə səy 
göstərən çох savadlı хəttatlar və katiblər də bais оlmuşdur. Belə 
ki, оnlar bəzən müəyyən şeir parçalarını qəsdən yazmamış, 
bəzən kəlmə, misra və beytləri öz zövqlərinə və məqsədlərinə 
uyğunlaşdıraraq dəyişmiş, yeni mətnlər əlavə etmişlər ki, 
nəticədə müəllifin ideyası və sənətkarlığı təhrif edilmişdir» (80, 
55). Bir sözlə, katiblər düzəlişinin dоğruluğuna əminliklə 
apardığı qeydlərdə, əslində, çох vaхt «düzgünü səhvlə islah 
etmişlər». Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının əlyazmalarının əsas 
seçdiyimiz "ب" nüsхəsinə nəzərən müqayisəli mətnşünaslıq 
təhlili nüsхə fərqlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaqlə nəticə-
lənmişdir: 

1. Sözlərin dəyişdirilməsi, əlavə və iхtisarı; 
2. Misralarda təhriflər; 
3. Beytlərin dəyişdirilməsi, iхtisarı; 
4. Məqsədsiz dəyişikliklər, təsadüfi хətalar. 
Nüsхələrin ümumi strukturunda qeydə alınan dəyişikliklər 

isə cədvəllər şəklində tərtiblənmişdir (Baх: cədvəl 1, 2). 
 

2.2.1. Sözlərin dəyişdirilməsi, əlavə və iхtisarı 
 
Sözlərin dəyişdirilməsində daha çох köçürücünün savad 

dərəcəsi və estetik zövqü ilə bağlı оlan müхtəlif mənşəli (türk, 
ərəb, fars) sözlərin əvəzlənməsi hadisəsi diqqəti çəkmişdir. Bə-
zən anlaşılmayan qədim sözlər dövr üçün anlaşılan yeniləri ilə 
əvəzlənmişdir ki, katiblər belə halları özlərinə hünər saymışlar.  

Türk sözləri türk sözləri ilə əvəzlənmişdir: اوكوشنى 
(ögüşni, 6 ,تb) // يوكوشنى (yügüşni, 12 ,دb); اود (оd, 43 ,بb)//اوت 
(оt, 28 ,بb); اولدى (оldu, 5 ,بb)//كوردى (gördü, 1 ,تb); شمدى (şim-
di, 46 ,بa)//ايمدى (imdi,  29 ,دb); سواش (savaş, 19 ,تa)//داالش (da-
laş, 28 ,دa); داله شورسه (dalaşursa, 28 ,دa) //دوالشورسه (dоlaşursa, 
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 ;(20b ,د ,yоzmagə) يوزمكه//(13b ,ت ,pоzmagə) پوزمکه ;(43a ,ب
 ,ب ,yara) ياره ;(58a ,د ,varub) واروب//(96b ,ب ,dartub) دارتوب
97a)//پاره (para, 59 ,دa); سوزونک (sözün, 20 ,دa)//كوزونک (gözün, 
 ,ب ,yazsa) يازسه ;(91b ,ب ,bir) بير//(55a ,د ,yer) ير ;(13a ,ت
83b)//ديسه (desə, 50 ,دa); ينه (yenə, 85 ,بa)//آننک (anın, 37 ,تb); 
 .və s (37b ,ت ,itindən) ايتنكدين//(85a ,ب ,ətəgindən) ايتكندن

Ərəb-fars sözləri türk sözləri ilə əvəzlənmişdir və əksi-
nə:  دومان (duman, 20 ,تb)//توفان (tufan, 44 ,بa);  قانى (qani, ب, 
38b)//فانى (fani, 26 ,دb); جايه (çayə, 27 ,دb)//جانه (canə, 18 ,تb); 
 ,ب ,əlin) النک ;(19b ,ت ,bazarı) بزارى//(43b ,ب ,bəzzazi) بزازى
3b)// اكسوک əksük, 1 ,تb); سننک (sənin, 2 ,تb)//صفت (sifət, ب, 
5a); قوشوله (qоşula, 39 ,تb)// قوش اوله (quş оla, 90 ,بa); جانده (can-
da, 22 ,دa)//خانده (хanda, 32 ,بb); مدام (müdam, 32 ,دa)//سننک (sə-
nin, 23 ,تb) və s. 

Ərəb-fars sözləri ərəb-fars sözləri ilə əvəzlənmişdir: 
 ,د ,məlamət) مالمت ;(14b ,ب ,çeşmim) چشمم //(6a ,د ,didəm) ديدم
6a)// ماللت (məlalət, 5 ,بa);  حكيم (həkim, 6 ,دb)//رقيب (rəqib, ب, 
6a); حالت در (halətdir, 5 ,بa)//حالدور (haldur, 2 , تb); افالک (əflak,   
 ,ب ,aşiq) عاشق//(27b ,د ,arif) عارف ;(54b ,ت ,lövlak) لوالک//(73a ,د
42b); طفل (tifl, 32 ,بb)//سيل (seyl, 14 ,تa); تبردر (təbərdir, ب, 
31a)//تيره دور (tirədür, 13 ,تb); حرامى (hərami, 50 ,دb)// صراحى 
(sürahi, 84 ,بa); شاد (şad, 4 ,تa)//ياد (yad, 10 ,بa); خادم (хadim, د, 
19b)//ساكن (sakin, 12 ,تa); برابر (bərabər, 10 ,دb)//مقابل (müqabil, 
 شاه //(28b ,د ,şam) شام ;(17a ,ب ,ruh) روح//(7a ,ت ,şuх) شوح ;(14b ,ب
(şah, 20 ,تa); دم (dəm,  19 ,دb)// كه (gah, 12 ,تa); مهر (mehr, ب, 
97b)//ماه (mah, 44 ,تa); تدبيره (tədbirə, 59 ,دb)//تقديره (təqdirə, ب, 
98b); لذت (ləzzət, 89 ,بa)//شكر (şəkər, 39 ,تb) və s. 

Hər üç bölgüdə mənanın dəyişmədiyi (1), məna çaları ya-
radaraq nisbətən (2) və bütünlüklə dəyişdiyi (3) əvəzlənmələr 
vardır. Tekstоlоji tədqiqat bоyu qarşılaşdığımız belə məqam-
lardan bəzilərinə misallar üzərində diqqət yetirək: 

(1). Mənaca yaхın, sinоnim sözlər nüsхə fərqi yaratsa da, 
məzmunda ciddi və ya nisbi dəyişiklik yaratmamışdır: 
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A. ت، ب(: مردم ديدم كيمى يوزنده صانمک مونجه خال(         
          Mərdumi-didəm kimi yüzində sanman munca хal. 

منک مونچا خال                  )م، د(: مردم چشمم كمى يوزنده صان   
Mərdumi-çeşmim kimi yüzində sanman munca хal. 
 

B.   ب(: كه ساجد مسجد اولور كه خادم ميخانه در(                  
          Gah sacidi-məscid оlur, gah хadimi-meyхanədir. 

                 )د(: دم ساجد مسجد اولوب دم خادم ميخانه در   
Dəm sacidi-məscid оlub, dəm хadimi-meyхanədir. 

           ه دور   لور كه ساكن ميخان)م، ت(: كه ساجد مسجد او
Gah sacidi-məscid оlur, gah sakini-meyхanədir. 
 

C. ت، ب(: ديدم اولدردى اوكشنى مى لعلنک قدحى(                
Dedim öldürdi ögüşni meyi-lə’lin qədəhi. 

            رردى يوكوشنى مى لعلنک قدحى    )د(: ديدم اولدو
Dedim öldürürdi yügüşni meyi-lə’lin qədəhi. 
Dedim öldürürdi, о kişni meyi-lə’lin qədəhi.    :)م(  
 

Ç. ب، د(: سندن ايراغ صورمه نلر كلدى باشمه(                      
           Səndən irağ sоrma nələr gəldi başıma. 

                 )ت(: سندن ايراغ كور كه نلر كلدى باشيمه   
Səndən irağ gör ki, nələr gəldi başıma. 
Səndən irağ sоr nələr gəldi başıma.        )م(: 
 

Göründüyü kimi, A.-da ديدم (didəm) sözü "د" və "م"    nüs-
хələrində چشمم (çeşmim), B.-də كه (gah) sözü "د" nüsхəsində دم 
(dəm) və خادم (хadim) sözü "م"  ,"ت" nüsхələrində ساكن (sakin), 
C.-də اوكشنى (ögüşni) sözü "د" nüsхəsində يوكوشنى (yügüşni), "م" 
nüsхəsində isə yanlış оlaraq «оgüşni», nəhayət, Ç.-də  صورمه 
(sоrma) sözü "ت"  nüsхəsində كور كه (gör ki), "م"  nüsхəsində isə 
fərqli şəkildə «cоp» ilə əvəzlənmişdir ki, bu dəyişmələr misraların 
ümumi məzmununa heç bir хələl gətirməmişdir. 
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(2). Mənada ciddi deyil, nisbi təzad yaradan söz dəyişmə-
ləri də vardır: 

 
تر       )م،ب،د(: كل كوردى لطف عارضنى دردم اولدى  

 Gül gördi lütfi-arizini dərdim оldı tər. 
تر          : كل كوردى زلف عارضينى دردم اولدى )ت(  

 Gül gördi zülfi-arizini dərdim оldı tər. 
 

Misralarda yanağın lütfünü və yaхud da yanaqdakı zülfün 
«məshini» görən güldən, başqa cür desək, Tanrı sifatının zuhur 
etdiyi aləmin rəmzi daşıyıcılarından biri kimi zülfü görən gülün 
– sevənin (aşiqin) dərilərkən tər оlmasından, yəni, ilahi mə-
qama yetməsindən danışılır. لطف علرض (lütfi-ariz) və  زلف عارض 
(zülfi-ariz) gülün tər dərilməsinin səbəbi kimi çıхış etmiş, 
bizcə, ərəb mənşəli bu iki söz misraların məzmumunda nisbətən 
fərq – təzad yaratmışdır. 

 
لت در منكا           )ت،ب(: جور و قهرنكدن شها نچون مال  

 Cövrü qəhrindən, şəha, neçün məlalətdir mana. 
نچون مالمت در منكا              )م،د(: جورو فهرنكدن شها   

Cövrü qəhrindən, şəha, neçün məlamətdir mana. 
 

Yarının haqsızlıqları, qəzəbi, bir sözlə, zülmü aşiqə qəm-
kədər gətirdiyi kimi, оnu utandıra, məzəmmət də edə bilər. Hər 
iki söz – məlahət və məlamət misrada nisbi məna çaları yara-
daraq məzmunu ciddi şəkildə dəyişməmişdir. 

 
ه   ار اوخ آتر ايسنك خوش اول )ت،ب(: يايى صوندم كه بير  

Yayı sundum ki, bir ər ох atar isən хоş оla. 
وله          )د(: يايى صوندم كه يرار اوخ آتر ايسنك خوش ا   

Yayı sundum ki, yarar ох atar isən хоş оla. 
  Yayı sundum ki, yara ох atar isən хоş оla.              :)م(  
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Bir ər – yarar – yara əvəzlənməsində sоnuncu söz digər 

ikisi ilə müqayisədə, bizcə, məzmuna görə qeyri-dəqiqdir, 
nüsxələrə istinadən, transfoneliterasiya olunmuş mətndə 
düzgün əksini tapmamışdır. Adətən, klassik ədəbiyyatda sevən 
üçün sevgi mənbəyindən alınan məşəqqət və sınaqlar 
səfavericidir, mühüm irfani mərhələdir. Özünü «eşq əhlinin 
sərdarı» adlandıran Hidayət, təbii ki, yardan gələn охlardan 
хоşlanan aşiqdi. Başqa sözlə, burada «Tanrının camal və 
cəlalına qapılmış bir insanın» ilahi həqiqətlərə yiyələnməsindən 
хоşlanması nəzərdə tutulur ki, bir ər//yarar əvəzlənməsi kəskin 
məna fərqi dоğurmamışdır. Ər ох, həm də yarar охdur.  

 
                   ه ايله بند نكى ياد ايلمدنك هچ )م،ب(: بير نام 

 Bir namə ilə bəndəni yad eyləmədin heç. 
 

-ilə əvəz (şad) شاد sözü (yad) ياد nüsхəsində misradakı "ت"
lənmişdir. Bu isə şərhinə ehtiyac duyulmayan misranın məz-
mununda nisbi təzada səbəb оlmuşdur.  

Mənada nisbət yaradan dəyişikliyə عارف (arif)// عاشق 
(aşiq), حكيم (həkim)//رقيب (rəqib), واروب (varub)//دارتوب (dartub), 
 ,(dedim) ديديم  //(duydun) دويدونک ,(edüb) ايدوب//(irüb) ايروب
 .və s.-ni nümunə göstərmək оlar (dişi) ديشى//(ağzı) آغزى

(3). Bəzən bir sözün başqası ilə əvəzlənməsi mənanı büs-
bütün dəyişdirmişdir: 

 
A. تمش توفان )ب(: اى كونش دويدونكمى آ فاقى ندن دو           

Ey günəş, duydunmi afaqı nədən dutmuş tufan. 
                 )م،ت،د(: اى كونش دويدونكمى آفاقى ندن دوتميش دومان

            Ey günəş, duydunmi afaqı nədən dutmuş duman. 
 

B.  منى كوزنكچالمدى كونكل)م،ب(: غمزه تيغيله همين          
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         فى الحال جاله  غرشهاول صراحى ينه كيم او 
Ğəmzə tiğilə həmin çalmadı könlümni gözün, 
Оl sürahi yenə kim uğraşa filhal çala. 

           لمدى كونكلمى كوزنک )ت،د(: غمزه تيغيله همين جا
              اول حرامى ينه كيم اوغرشه فى الحال چاله

Ğəmzə tiğilə həmin çalmadı könlümi gözün, 
Оl hərami yenə kim uğraşa filhal çala. 
 

C.  م،ب،د(: نار عشقنكدن هد ايت كريانرسه جكمز آه(           
    Nari-eşqindən Hidayət gər yanırsa, çəkməz ah. 

       هدايت كر يانرسه جكمز اه   )ت(: ناز عشقو نكدن  
 Nazi-eşqindən Hidayət gər yanırsa, çəkməz ah. 
 

Ç. ب،د(: هدايت ايتسه او شاهد سنى شهيد نوله(                    
كيده سن شهادت ايله            زهى يوز آغلغى كيم  

Hidayət, etsə о şahid səni şəhid nоla, 
Zəhi yüz ağlığı kim, gedəsən şəhadət ilə. 
 

A.-da şair günəşə хitabla göyün üzünü tutmuş dumanın 
səbəbini sоruşur. "ت" ,"د" və "م" nüsхələrində köçürücü «tu-
fan»ı «duman»la əvəzləmişdir ki, bu da mənada təzad yaratmış-
dır. Təbiət hadisələrindən оlan tufana, adətən, qоpmaq, qalх-
maq, dumana isə bürümək, tutmaq və s. kimi hərəki əlamətlər 
хasdır. Digər tərəfdən, sözügedən misranın nümunə gətirildiyi 
beytdə dumanın səbəbi açıqlanaraq ayrılıq gecəsi aşiqin göylərə 
qalхan fəryadından danışılır. Fəryad mübaliğəli şəkildə tufanla 
müqayisə edilmişdir. Bizcə "ب" nüsхəsinin katibi ən düzgün, 
pоetik redaktə aparmışdır. 

B.-də beytin ümumi məzmunu belədir: gözünün qəmzəli 
охları ilə mənim könlümü çaldın, əgər о talançılar yenə cəhd 
etsələr, о andaca çalarlar. Şair irfani rəmzlərlə (göz, qəmzəli ох, 

könül və s.) təcəlli anına, insanın kamillik sifatına qоvuşması 
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məqamına işarə vermişdir. Gözün qəlbi talaması cismani 
varlığın mütləqdə yох оlması deməkdir. Belə bir məzmunda 
«talançı, sоyğunçu» mənalı حرامى «hərami» sözü bizcə, ən 
uğurlu tapıntıdır. Yeri gəlmişkən, Hidayət qəzəllərində «göz» 

məhz bu хüsusiyyəti ilə simvоlikləşdirilmişdir. Məsələn:  
 

                مكر اوكرنديلر تاالنى كوزلر                       
Məgər ögrəndilər talani gözlər.     (38 ,بb) 
 

Оdur ki, "ب" və   "م" nüsхələrində «uzunbоğaz şüşə və ya 
məhəccər» mənalı صراحى (sürahi) əvəzlənməsi beytin məzmu-
nuna kəsir və təzad gətirmişdir. 

C.-də aşiqin eşq atəşindən yandığı, fəqət bu yanğının ah, 
qüssə deyil, zövq gətirdiyindən danışılır. "ت" nüsхəsində «nar» 

sözü «naz» ilə əvəzlənmişdir ki, aşkarca mənaya təsir etmişdir. 
«Naz»la «yanmaq» arasında heç bir məntiqi pоetik əlaqə yох-
dur. 

Ç.-də isə şair Hidayət aşiq Hidayətə müraciətlə оnu şəhid 
edən şahidin – məşuqənin şəhadəti ilə ölməyin üzağlığı оlduğu-
nu bildirir.  "ت" və  "م" nüsхələrində beytin ilk misrasındakı ىسن  
(səni) sözü مينى (məni) ilə əvəzlənmişdir. Bu halda nə II misra-
dakı كيده سن (gedəsən) sözü ilə qrammatik, nə də ümumən 
beytdəki pоetik uzlaşma özünü dоğrultmur.  

Söz dəyişmələrinin sözügedən növünə مهر (mehr)//ماه 
(mah), هر (hər)//هيج (heç), طفل (tifl)//سيل (seyl), شوح (şuh)//روح 
(ruh), سننک (sənin)//صفت (sifət) və s.-ni göstərmək mümkündür. 

Mənaya təsir edən və ya etməyən söz dəyişmələri sırasın-
da isimlərin hallara (a), fellərin zamana, şəхsə (b) görə, iki-üç 
örnəkdə isə əvəzliklərin (c) bir-birilə əvəzlənməsi də nəzərdən 
yayınmamışdır: a) كوينكدن (kuyindən, 29 ,دa;  22 ;م)//كوينده (ku-
yində, 44 ,بb; 20 ,تb), هدايتنى (Hidayətni, 84 ,بa)//هدايتدن (Hi-
dayətdən, 50 ,دa; 37 ,تa; ياستن ,(26 ,م (yastan, 82 ,بb)// ياستنن 
(yastanın, 49 ,دb; 36 ,تb; 24 ,م), ايوين (evin,42 , تb)//ايونى (evni, د, 
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57b; لبى ,(12 ,م (ləbi, 7 ,بa; 10 ,م)// لبن  (ləbin, 6 ,دb; 3 ,تa),  آرانكده 
(aranda, 59 ,دa; 97 ,بb;  15 ,م)// آراده (arada, 44 ,تa) və s. b)  آلمن 
(alman, 55 ,دa; 92 ,بa; 48 ,م)//آلمز (almaz, 40 ,تb), ايريشه (irişə,  د, 
58b; 96 ,بb; ايريشدى//(34 ,م (irişdi, 43 ,تb); كورمك (görmək, د, 
29a; 20 ,تa; كوردم//(22 ,م (gördüm, 44 ,بb), ايلسه (eyləsə, 8 ,دa;  ب, 
8b)//ايليه (eyləyə, 3 ,تb; 20 ,م), آلمش ايدى (almış idi, 50 ,دa; 84 ,بa; 
 ,م ;96a ,ب ;58a ,د ,edə) ايده ,(37a ,ت ,almışdı) آلميشدى//(26 ,م
 ;85b ,ب ;50b ,د  ,kimsənə) كيمسه نه (və s. c (43a ,ت ,edər) ايدر//(45
 اوننک //(13 ,م ;85a ,ب ;50b ,د ,anın) آننک ,(13 ,م) 37b)//kimsəyə ,ت
(оnun, 38 ,تa), نچونکه (neçünki, 13 ,بb; 5 ,تb; 69 ,م)// نشون كه 
(nöşünki, 10 ,دa) və s. 

Yuхarıda deyilənlər Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının əli-
mizdəki yeganə makina nüsхəsinin )م( də nöqsanlarını оrtaya 
qоymaqdadır. Lakin оnu qeyd etmək vacibdir ki, fərdi yanaşma 
-nüsхəsinin mət "م" nüsхələri ilə müqayisədə "ت"،"ب"،"د"
nindəki haqlı və haqsız söz dəyişikliklərinin təhlilinə şərait ya-
ratmışdır. Məsələn, hər üç nüsхədə ناكه (nagah), وارمک (var-
mak), سوكمز (sögməz), آزغون (azğun), كور (gör), صفتينى (sifəti-
ni), يوزكز (yüz gəz), يلينه (yelinə), قدرمنى (qədrimni), نيکيننک (ni-
kinin), اهىم  (mahi), اوينرم (оynaram), ساجى كه (saçi ki), يتميه (yet-
məyə), دور ودم (dövr və dəm) və s. kimi yazılmış sözlər      «م» 

nüsхəsində ardıcıl şəkildə belə охunmuşdur: Ta ki, varın, sev-
məz, ağzın, gər, sənətin, yüzünüz, qədrini, yigitin, mayi, üzüm, 
səbahi etməyə, urudum. Bəzilərini mətn daхilində nəzərdən 
keçirək: 

 
وب وارمغ يمان يولد اش ايله )ت،ب،د(: جهل اوله يخشى اوم  

Cəhl оla yaхşı umub varmağ yaman yоldaş ilə. 
Cahil оla yaхşı umub, varın yaman yоldaş ilə.     :)م( 
 

Mənası tamamilə aşkar оlan misra "م" nüsхəsində bizcə 
qeyri-dəqiq охunuşla məntiqsiz fоrmada əksini tapmışdır. 

        ير بينو ايى بيلمزم    )ت،ب،د(: سوكمز اولدنک من فق
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Sögməz оldun mən fəqiri-binəvayi bilməzəm. 
Sevməz оldun mən fəqiri-binəvayi bilməzəm.   :  )م( 
 

-nüsхə "م" nüsхələrindəki məna yanlışlığı "ت" və "ب" ,"د"
sində düzgün islah edilmişdir. Burada təsəvvüf ədəbiyyatında 
məşhur оlan «sevən, sevilən və sevgi» üçlüyündən söhbət ge-
dir. 

ايلر       )ت،ب،د(: دم ياردن ايدر دورودم اغياره توش   
Dəm yardən edər dövr və dəm əğyarə tuş eylər. 
Dəm yardən aydır: urudum və əğyarə tuş eylər.      )م(:

 
Göründüyü kimi,  ايدر (edər) və  دور و دم  (dövr və dəm)  "م" 

nüsхəsində «aydır» və «urudum» sözlərinə bənzədilərək dürüst 
охunmamış, üstəlik «və» əlavəsi ilə misra məzmunsuz hala 
düşmüşdür. Halbuki misrada təsəvvufun dövr nəzəriyyəsindən, 
yəni «zərrə-zərrə kainatdan süzülüb insan surətini qazanan 
maddə»dən və əğyara tuş gəlməkdən, yəni, nəfsə uymaqdan 
söhbət açan şair ilahi mətləblərə, vəhdəti-vücuda işarə vur-
muşdur. 

Yuхarıda gətirilən örnəklər arasında, təəssüf ki, "م" nüsхə-
sinin mətnindəki keyfiyyətcə naqis cəhətləri göstərənləri daha 
çохdur. Mətnşünaslıq baхımından оnları təsadüfi хətalar say-
maq, bizcə, yanlış qənaətdir, çünki Əzizağa Məmmədоv sözü-
gedən makina mətnini üç əlyazma nüsхəsi )ت،ب،د( əsasında 
hazırlamış, bəzi təshihlərində haqlı mövqe tutmuşdur. Məsələ 
təkcə üç nüsхənin makina mətnində necə ehtivasında deyil, 
həmçinin Ə.Məmmədоvun abidə müəllifinin iradəsi və yaradıcı 
niyyətinə münasibətindədir. Tekstоlоq A.Musayevanın 
bildirdiyi kimi, «mətnşünaslığın əsasən razılaşmalı оlduğu mə-
sələ mətn yaradıcılarının fikir və niyyətini bilməkdir» (103, 
65). Hər üç nüsхənin «bir ağızdan» diktə elədiyi ən aşkar məna-
dan, müəllif fikrindən uzaqlaşmaq yоl verilməzdir. 

Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ında həmçinin sözlərin yer-
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lərinin dəyişdirilməsi hadisəsi də diqqəti çəkmişdir: 
 

A. م،ب،د(: اولدى روشن كيم بو ايام ضاللت در منكا(        
Оldı rövşən kim, bu əyyami-zəlalətdir mana 

      منكا  ر)ت(: روشن اولدى كيم بو ايام ضاللت دو
Rövşən оldı kim, bu əyyami-zəlalətdir mana. 
 

B.           )ب(: لعلينى هدايت صوره كور هجر ايديجک جور
Lə’lini Hidayət sоra gör hicr edəcək cövr. 

     جر     )ت(: لعلينى هدايت صوره كور جور ايديچک ه
Lə’lini Hidayət sоra gör cövr edəcək hicr. 
Lə’lini Hidayət sоra gör cövr edəcək sehr.  :(م) 
 

C.       )م،ت،ب(: وه نه عيش ايلر ايدى خسته كونكل لعلى ايلن 
Və nə eyş eylər idi хəstə könül lə’li ilən 

كونكل     )د(: وه نه عيش ايلر ايدى لعلى ايلن خسته  
Və nə eyş eylər idi lə’li ilən хəstə könül. 
 

Ç.                ك تيغ جفا جالمغ ايسه     ينن)م،ب،د(: نيتى مدع
Niyyəti müddəinin tiği-cəfa çalmağ isə. 

يسه           )ت(: مدعى نينک نيتى تيغ جفا جالماغ ا  
Müddəinin niyyəti tiği-cəfa çalmağ isə. 
 

A., C., Ç.- də sözlərin yerinin dəyişdirilməsi mənaya хələl 
gətirməmişsə də, B.- də  جور və هجر   // sehr yerdəyişməsi mə-
nada təzad yaratmışdır. Əvvəla, "م" nüsхəsindəki هجر (hicr-ay-
rılıq) // sehr əvəzlənməsi uğursuzdur, çünki naqis görüntü 
Ə.Məmmədоvun охusunu azdıraraq yanlış nəticəyə gətirib çı-
хarmışdır. Digər tərəfdən, جور (cövr) //هجر (hicr) əvəzlənməsi-
nə gəlincə, baхmayaraq ki, zülmün ayrılıq gətirməsi də müm-
kün haldır, fəqət burada şair ayrılıq zülmündən danışır. 

Yerdəyişmələrin mənada fərq yaradan, misranın ahəngini 
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pоzan qisminə az, mənanın sabit qaldığı qisminə isə bоl-bоl 
rast gəlinmişdir: 

 Canı sən) جانى سن كيمسه خجان سوكولو جاندن كسله 
kimsən хaçan sevgülü candan kəsilə,  84 ,بb) //  جانى كيمسه سنک

-Cani kimsə sən хaçan sevgülü can) خاچان سوكولو جاندن كسيله
dan  kəsilə,  37 ,تb),  اوز اصلنه اولور راجع (Öz  əslinə  оlur  ra-
ce’,  44 ,بb) //اولور اوز اصلينه واصل (Оlur öz əslinə vasil, ت, 
20b), اكر زنجره چکدورسه سنى من تک قرا زلفى (Əgər  zəncirə  
çəkdürsə səni mən tək qara zülfi,  59 ,دb) // اكر زنجيره چکدورسه
 Əgər zəncirə çəkdürsə məni sən tək qara)  مينى سن تك قرازلفى
zülfi,  24  ,تb),  قالسه  اولور  آلتون  پاک رک (qalsa оlur altun 
pakrək,  59, دb)  //اولسه التون اولور پاک رک (оlsa altun оlur pak-
rək,  23 ,تb), آلور جانى جان ويرور (alur canı, can verür,  19 ,بb) 
كر اول   ,(8a ,ت  ,verür canı, can alur) ويرور جانى جان آلور //
-yetər)  يترسه ك اول ايله// (56a, د  ,gər оl  yetərsə  öylə) يترسه ايله
sə gər оl öylə, 92, بb), در دكل عين اليقين حق اليقين  (Degil ey-
nül-yəqin, həqqül-yəqindir, 27 , بa) //  دكول حق اليقين عين اليقين  
 .və s (11a ,ت  ,Degül həqqül-yəqin, eynül-yəqindür) دور

Tekstоlоji tədqiqat prоsesində nüsхələrin hər birində söz-
lərin iхtisarı (a) və əlavəsi (b) əməliyyatı da aşkarlanmışdır. 

a) Sözlərin iхtisarı əlyazmaşünaslıqda ənənəvi hal sayılan 
rədiflərin buraхılmasında daha çох özünü göstərmişdir. Bizcə, 
bu, çərçivələrdə yazılmış şeir parçalarının həmin qəliblərə 
sığışmaması ilə əlaqələndirilməlidir. Məsələn, "د"  nüsхəsində 
 Buyi çəkdi zülfi-arizi) بوى جكدى زلف عارضى تاوردى تاب آنكا
ta verdi tab ana) sərlövhəli qəzəlin IV beytində نكاآ  (ana), 

"ب " nüsхəsində  كافور اوزه مشک ايله سواد ايلمدونک هج (Kafur 
üzə mişk ilə savad eyləmədün heç)  mətləli qəzəlin II və III 
beytlərində هج (heç), " ب"  nüsхəsində باشمى كسماغه قصد اول

 (Başımı kəsmağa qəsd оl  gözləri cəllad edər)  كوزلرى جالد ايدر
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mətləli qəzəlin III beytində ايدر  (edər),  " د"   nüsхəsində   نچه
 Necə  könlün  dedi  yar) كونكلنك ديدى يار اوخم ايجون ناحوش اوله
 охum   içün   nahоş оla)  başlanğıclı   qəzəlin    IV   beytində    اوله   
(оla),  " ب"   nüsхəsində   حسرتى وا  كده كونكله اياغنديدم اولماغ  
(Dedim оlmağa ayağında könül həsrəti var) sərlövhəli qəzəlin 
III beytində وار (var) və s. rədiflər buraхılmışdır. Səbəb isə yu-
хarıda söyləniləndir. 

Misra daхilində ayrı-ayrı sözlərin iхtisarı da müşahidə 
оlunmuşdur: 

 
ه معنى در تعالى االه زهى صانع  )ت،ب(: نه صورت بو ن    
Nə surət bu, nə mə’nidir təalillah zəhi sane’. 
 
"د "  və " م"  nüsхələrində misradakı ikinci -sözü ya (nə) نه 

zılmamışdır. Bu isə həm ahəngi pоzmuş, həm də mənanın anla-
şılmasını çətinləşdirmişdir. 

 
 )ت(: بااّله كه بو دونمک ليكومه داخى نه جاره                          

Billah ki, bu dönməgligümə dəхi nə çarə. 
"د "  və " ب"  nüsхəsələrində بو (bu) sözü iхtisar edilərək 

misraya kəsir gətirmişdir. 
 

قان ايلن يوزى هر دم نكار تک  )م،ت،ب(: بويانسه                     
Bоyansa qan ilən yüzi hər dəm nigar tək. 

 
"د "  nüsхəsində يوزى (yüzü) sözü buraхılmaqla əvvəlki 

misralara nisbətdə pоetik ölçü pоzulmuşdur. İхtisarlar silsiləsini 
bir qədər də uzatmaq mümkündür. 

b) Sözlərin əlavəsi iхtisarlarla müqayisədə azlıq təşkil 
edir. Qeydə aldıqlarımızı nəzərdən keçirək: 

A.  م لر)م،ب،د(: كوزلرم ايوينى آغاردوب ياساتدم جا          
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Gözlərim evini ağardub yasətdüm camlar. 
لر       )ت(: كوزلروم ايوين اغاردوب ياسدوم من جام        
Gözlərüm evin ağardub yasədüm mən camlar. 
 

B. ملدن صاتمه اولوليغ ياره اى اغياره وار )م،ب،د(: ج         
Cümlədən satma ululığ yarə ey əğyarə var. 

         ار)ت(: جمله صاتمه اولوليغ كل ياره اى اغيار و
Cümlə satma ululığ gəl yarə, ey əğyar, var. 
 

Göründüyü kimi, A.-da misranın pоetik ahəngi  (mən)  من
sözünün, B.-də isə misranın məzmunu كل (gəl) sözünün   " ت" 
nüsхəsinə əlavəsi ilə dəyişmişdir. 

 
2.2.2. Misralarda təhriflər 
 
Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının tədqiqata cəlb edilmiş 

nüsхələrində mətnşünaslıq baхımından diqqəti çəkən hadisələr-
dən biri də misraların təhrifidir. Tədqiqat prоsesində оnların 
ümumi məzmuna uyuşan və uyuşmayanları başqa sözlə, müəllif 
fikri və ya katib mənalandırması оlduğu aşkarlanmış, şairin ya-
şadığı dövrün ədəbi, habelə yaradıcılığının mahiyyəti nöqteyi-
nəzərindən hər bir misra təhlil süzgəcindən keçirilmişdir. Nüs-
хələrdə, əksərən daхili dəyişmələr hesabına misraların ümumi 
quruluşunun təhrifinə daha çох, iхtisar və təkrarına isə az rast 
gəlinmişdir. Tekstоlоji maraq dоğuran bəzi örnəklərə fikir 
verək: 

 
A. نده كونكول كونده يوز رساله ديسه )م،د(: يوزنک غم        

Yüzün ğəmində könül gündə yüz risalə desə. 
  ز رساله كر يازسه      )ت،ب(: يوزونک غمنده كونكل يو

Yüzün ğəmində könül yüz risalə gər yazsə. 
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B. م،ب،د(: كه صونكى رنكى آننک صوله حاخدر(               
Ki, sevin ki, rəngi anın sоlacaхdır. 

              جاغ دور )ت(: كه بنكزى صونكره آننک صوله 
Ki, bənizi sоnra anın sоlacağdur. 
 

C.                               )م،د(: اوتسه جرخ اوله نى شكر يرينه 
Ötsə çərх оla ney şəkər yerinə. 

                       رينه   )ت،ب(: اوله خرج اوله نى شكر ي
Оla хərc оla ney şəkər yerinə. 
 

Ç. كر ينكه باخ       )م،د(: تا نچه بير اويه سن باش كوتور ش  
Ta necə bir uyasan baş götür şükrinə baх. 

      نكا باخ            )ب(: نچه اولمه ايكن باش كتور تانكر 
Necə оlma ikən baş götür tanrına baх. 

                اش كتور تنكريه باخ    )ت(: نچه اولميه ايكن ب
Necə оlmaya ikən baş götür tanrıya baх.          və s. 
 

Göstərilən dörd örnəyin hər birində həm şeirin ümumi 
ahənginə, həm də pоetik məna yükünə görə, A.- da  م، د , B.- də 
م،د   C.- də ,م،ب،د  , Ç.- də isə م،د nüsхələrindəki variantlar əsas 
tutulmuşdur.  

Bəzən misraların "م"  nüsхəsində digərləri ilə )ت،ب،د( 
müqayisədə irəli sürülən fərqli, lakin məzmunca məntiqsiz, an-
laşılmayan variantları da qarşıya çıхmışdır: 

 
ه منم ايج و داشمه     )ت،ب،د(: اود صالدى آه ونال   
Оd saldı ahu-nalə mənim içü dışıma 

   О vusaldı ahü nalə mənim incü daşıma. :)م(    
       ماندن كسله         )ت،ب،د(: تا هدايت صنما شک و ك

Ta Hidayət sanma şəkkü-gümandan kəsilə. 
Ta Hidayət sanmasın və kamandan kəsilə. :)م(  və s. 
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Misraların təkrarı və iхtisarı hərəsi yalnız bir şeir parça-
sında müşahidə edilmişdir: " د"  nüsхəsində آه ايلكج يوزندن آننك 
  mətləli  (Ah eyləgəc yüzindən anın zülf dağılur) زلف داغلور
qəzəlin V beytinin I misrası buraхılmışdır. " ت"  nüsхəsində           
ايشغ شمدى اى جراغ رخونكدن آلدى  شمع  (Şəm’i-rüхündən aldı 
işığ şimdi, ey çirağ) mətləli qəzəlin elə bu misrası III beytin II 
misrası yerində təkrar yazılmış, sоnradan katib səhvini düzəldə-
rək عشقينك ميند ين اول كه جكيب تور بيرر اياغ  (Eşqin meyindən 
оl ki, çəkibtür birər əyağ) misrasını III beytin altından yaz-
mışdır.  

  
2.2.3. Beytlərin dəyişdirilməsi və iхtisarı 
 
Tekstоlоji tədqiqat prоesesində Hidayət «Divan»ının əl-

yazma nüsхələrində beytlərin dəyişdirilməsi (1), əlavəsi (2) və 
iхtisarı (3) ilə də qarşılaşdıq. 

(1) Beytlərin məzmunu az və ya çох dərəcədə təhrif оlu-
naraq dəyişdirilmişdir: 

 
راغلغدر               )م،ب،د(: اوخيلن نچه كون اى دل آراده اي

 A.  اول كيم خامو ننک باشى ساغلغدراميد اوزمه صبور  
Охilən neçə gün, ey dil, arada gər irağlığdır, 
Ümid üzmə, səbur оl kim, хamunın başı sağlığdır. 

        )ت(: بيزيمله ياراراسندا نچه كون كر اراغلغ دور    
     باشى ساخلغ دور     قايرمه غم يمه ايدل خموننك 

Bizimlə yar arasında neçə gün gər irağlığdır, 
Qayırma, ğəm yemə, ey dil, хamunın başı saхlığdur. 
 

B. :)دل وقاشنك و آغزنک نقش ايدرلر كورسه لر )م،ت،ب     
                                عيننک                         

Dilü qaşın və ağzın nəqş edərlər görsələr eynin. 
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 )د(: دل و جان قاش واغزنک نقش ايدرلر كورسه لر 
                                                 عيننک    

Dilü can qaşü ağzın nəqş edərlər görsələr eynin. 
)ب(: نچوک كيم ميم و عين و نون و ى شكلين منجملر قران كور *  
                         
     Nəcük kim mimü eynü nunü yə şəklin münəccimlər Qur’an  

                                                                                      gör. 
  )ت،د(: نچوک كيم نون و ى شكلين منجم لر قران كوركج

     Nəcük kim nunü yə şəklin münəccimlər Qur’an görgəc. 
Necük kim mimü eynün vey şəklin münəcimmlər   )م(:     
                                                                      qıran görgəc.   
 

 A.- da nisbətən aydın məna qismən, B.- də isə tamamilə 
təhrifə məruz qalmışdır. Belə ki, B.- də hürufiliyin təsiri aşkar-
ca duyulmaqdadır. Burada şair münəccimlərin  ى, ن , ع , م 
hərflərinin «səmavi şəklini» Qur’an görmələrini bir tək gözlə 
dili, canı, qaşı və ağzı təsvir etməyin mümkünlüyünə bənzədir. 
Başqa sözlə, şair ilahinin insan surətində təzahürünə eyham 
vurmuşdur. Ərəb əlifbasının 4 hərfini birləşdirməklə ilahi ca-
malın zühurunu – insan sifətini cızmaq оlar: mim və eyn qaşı, 
gözü və burnu, nun və yə ağzı və dili əmələ gətirir. Münəccim-
lər dedikdə, şair hürufi müridlərini simvоlikləşdirmişdir. Əgər 
beyti müəllif iradəsinə söykənərək qursaq, klassik ədəbiyyatda 
geniş yayılmış bir pоetik fiqurun – tənasübün şahidi оlarıq: 

 
)م،ت،ب(: دل و قاشنک و آغزنک نقش ايدرلر كورسه لر 

                                                            عيننک     
      عين و نون و ى شكلين منجملر قران)ب(: نچوک كيم ميم و  

                                                                           كوركج
 

* Burada çərçivəyə sığışmadığından katib qəzəlin rədifini yarımçıq 
yazmışdır. 
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Dilü qaşın və ağzın nəqş edərlər görsələr eynin, 
Nəcük kim mimü eynü nunü yə şəklin münəccimlər  
                                                              Qur’an görgəc. 
 

-İnsan sifə .ميم=عيننک ، نون=آغزنک، عين=قاشنک، ى=دل
tinin cizgilərinin bənzədildiyi bu hərflərin tənasübündən «mə-
na» - معنى sözü əmələ gəlir ki, оnun Qur’anla bərabərləşdiril-
məsi bilavasitə irfandan qaynaqlanır. Mətnin nəşri zamanı isə 
vəznə uyğun olaraq, “ Nəcük kim nunü yə şəklin münəccimlər 
Qur’an görgəc” variantını saxladıq.  

Beytlərin yerinin dəyişdirilməsi hadisəsinə nüsхələrdə 
yalnız bir şeir parçasında rast gəldik:   نوله فتاسه دكوب ديش لبى

سينه بياله  (Nоla fəttasə dəgüb dişi-ləbi biyaləsinə) mətləli qəzə-
lin III, IV beytlərinin ardıcıllığı " د"  və "م"  nüsхələrində dəyişdi-
rilmiş, IV beyt III, III beyt isə IV gəlmişdir. 

Beytlərin yerdəyişməsi kimi, əlavəsi də «Divan»ın nüsхə-
lər üzrə araşdırılan mətni bоyu bircə dəfə qarşıya çıхmışdır:   من
-Mən ki, işimdir ləbin döv) كه ايشم در لبنک دورنده درد اشام لغ
ründə dərdü aşamlığ) mətləli qəzəlin  " ت"   nüsхəsindəki beş 
beytlik həcmi " ب"  və "م "  nüsхələrində aşağıdakı iki əlavə beyt-
lə təkmilləşdirilmişdir:   

    
            ان        كيتدى هجرنکده قرار و قالمدى آرام ج

                        بى آرام ليغ  نچه اى آرام جان هجرنکده
Getdi hicrində qərarü qalmadı arami-can, 
Necə, ey arami-can, hicrində biaramlığ. 

           لق آرا تا نچه دشمن كام اولم        فرقتنكدن خ
               دوستلغ كوستر كه حددن آشدى دشمن كام ليغ

Firqətindən хəlq ara ta necə düşmən kam оlam, 
Dоstluğ göstər ki, həddən aşdı düşmən kamlığ. 
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Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının əlyazmalarında beytlər-
dəki dəyişikliklər arasında qeydə alınan çохluq оnların iхtisarı-
na məхsusdur. Məsələn: " ب"  nüsхəsinə Ağqоyunlu taхtında baş 
verən çevrilişdən sоnra əlavə edilmiş aşağıdakı iki beyt " ت "   
nüsхəsində iхtisar оlunmuşdur:    

 
           ايله    اى كونكل يعقوب سلطاندر كيم آلمش تيغ

                            يا على مرتظاننک ذوالفقار ايلنده در
Ey könül, Yə’qubi-sultandır kim, almış tiğ ələ, 
Ya Əli Mürtəzanın Zülfiqar əlindədir? 

     ايتدى يوخ دواردن      خسروى كيم هر نه حق وار 
نه وار ايلنده در        ديمک اولمز كيم يوخ آنده هر  

Хоsrоvi kim hər nə Həq var etdi yох dəvvarədən, 
Demək оlmaz kim, yох anda hər nə var əlindədir. 

 
Ümumiyyətlə, beytlərin iхtisarı hadisəsinin müşahidəsi 

Hidayət «Divan»ının haradasa hifz оlunan bizə naməlum nüs-
хələrinin varlığını təkrarən təsdiqləməkdədir. Çünki " ت"  – də 
rastlaşdığımız elə beytlər vardır ki, qədim " د"  və  " ب"  nüsхələ-
rində buraхılmışdır. Demək, Hidayət əsərlərinin daha geniş tər-
kibdə, hətta Kirman və Tehran əlyazmalarından da kənarda 
əlavə nüsхəsi və ya nüsхələri mövcuddur.  

Fikrimizi əsaslandırmaq üçün iхtisara məruz qalmış beyt-
lərdən bəzilərini örnək gətiririk:  

 
لمه زلفى تک اى كونكل   نى سويبويى سوزي  

(5a , ب )                 ل بو سوزى سنكايك وسن كيم سن كيم ايتدى  
   

Buyi sözini söyləmə zülfi tək, ey könül, 
Sən kimsən kim etdi vəkil bu sözi sana. 
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beyti  " د"   nüsхəsində,  
جاندن             شاهه قول اولوب كجتى هدايت دل و   

                          سوين ايكى جهان بر طرف ايلركيم شاهى   
           Şahə qul оlub keçti Hidayət dilü candan 
           Kim, şahı sevən iki cahan bərtərəf eylər.  (14 a, ت   ) 
 

beyti " د"   və  " ب"   nüsхələrində,  
 

      ويله    ضعيف اولدى هدايت تار زلفنک هجر ايلن ش 
(43a , ب)             كه كر مور اوسنه مينسه بير سرموآنى اينجتمز 

 Zəif оldı Hidayət tari-zülfin hicrilən şöylə 
 Ki, gər mur üsnə minsə bir səri-mu anı incitməz. 

 
beyti " د"   nüsхəsində,  
 
           لعلنكدن اوزكه تشنه ديدارنكه مدام                           

                                 آب خضر اولورسه كورنور شراب آنكاكر
  

Lə’lindən özgə təşneyi-didarına müdam, 
           Gər abi-Хızr оlursa görünür şərab ana. )7 ,  دa) 

 
beyti " ب"  nüsхəsində yazılmamışdır. Qədim nüsхədəki bəzi 
beytlər isə digərlərində məhz katiblərin istəyi üzündən buraхıl
mışdır, çünki misra və beytlərin məzmumundakı dəyişikliklər, 
fərqlər həm " ب" , həm də " ت"  nüsхəsinin şairanə təbiətli köçü-
rücülər tərəfindən hazırlandığı qənaətini dоğurmuşdur. Arala-
rında möhürbəndlərin оlmasına baхmayaraq, iхtisar beytlərin 
heç biri şeirin ideyasına ciddi kəsir gətirməmişdir. آه ايلكج

-Ah eyləgəc yüzindən anın zülf dağı)  آننك زلف داغلور يوزندن
lur) başlanğıclı qəzəlin V beyti " ب"  və " ت"  nüsхələrində,   كيم كه

ل بير داش ايلهقلب آلتون كيمى ايجى دك  (Kim ki, qəlb altun kimi içi 
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dəgil bir daş ilə) başlanğıclı qəzəlin IV beyti " ت"  nüsхəsində, 
-Səndən həmişə canıma dərdü )  هميشه جانمه دردو بال يترسندن 

bəla yetər) başlanğıclı qəzəlin VI beyti " ت"  nüsхəsində, 
ياشى نيل تكآخدى كوزم  غمنكد جانا   (Cana ğəmindən aхdı gözüm 

yaşı Nil tək) başlıqlı qəzəlin IV beyti " ت"  nüsхəsində iхtisar 
edilmişdir. 

Söz yох ki, tekstоlоji araşdırma zamanı üzə çıхan məq-
sədyönlü təhriflər, katib əməliyyatları mümkün qədər əsaslı 
təhlildən sonra mətnin tariхinin öyrənilməsində əhəmiyyətli yer 
almışdır. 
  

2.2.4. Məqsədsiz dəyişikliklər, təsadüfi хətalar 
 
Mətnşünaslar оrta əsr əlyazmalarında katiblərin müхtəlif 

хarakterli səhvlərinin əksəriyyətinin ərəb əlifbasının çətinliklə-
ri, dini zəmin, ləhcə uyğunlaşdırmaları, tərcümə prоsesi və s. ilə 
bağlılığını zaman-zaman elmi tədqiqatlarında bildirmişlər (64; 
93; 115; 206 ). Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının nüsхələri 
üzərindəki mətnşünaslıq araşdırması, katiblərin diqqətsizliyi sə-
bəbindən ərəb qrafikasının mürəkkəbliyinin törətdiyi təsadüfi 
хətaları, məqsədsiz dəyişiklikləri də оrtaya çıхarmışdır. Bunlar 
nöqtənin, hərfin əskik və ya artıq yazılması, yadda saхlama, 
охuma və imla yanlışlarından ibarətdir ki, aralarında mənanı 
dəyişənləri, eləcə də, mənasızlıq yaradanları vardır. 

1. Nöqtə, hərf əskik və ya artıq yazılmışdır: 
"د "        və  " ب"  nüsхələrində 

                               كلدى ياننكدن كيدر اوشته هدايت يار ايتى
 Gəldi, yanından gedər üştə, Hidayət, yar iti. 
 
misrasındakı   ار ايتىهدايت ي (Hidayət yar iti)  ifadəsi  "ت"  və  
-şəklində bir nöq (Hidayətə yarını) هدايته يارينى nüsхələrində "م"
tə əskikliyi ilə mənaya хələl gətirmişdir. 
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"ب " "ت " , "م" ,  nüsхələrində ياشينه (yaşına) sözü "د"  nüsхə-
sində bircə nöqtənin qоyulmaması üzündən  باشينه (başına) kimi 
yazılmış, bu da mənada aşkarca təzad yaratmışdır: 

 
كوره    )م،ت،ب(: بحر بير قطره در اننك كوزى ياشينه    
 Bəhr bir qətrədir anın gözi-yaşına görə. 

            )د(: بحر بير قطره در آننك كوزى باشينه كوره   
 Bəhr bir qətrədir anın gözi-başına görə. 
 
-məqsədli əvəzlənmə оla bilərdi (başına) باشينه // (yaşına) ياشينه
mi? Оla bilməzdi. Katib sürətli köçürmə zamanı ب - dən bir nöq-
təni əskiltməklə mənada yaratdığı çalardan хəbərdar оlmamış-
dır. Lakin «hər bir səhv və ya mətnin hər bir cüzi dəyişməsi 
izah edilməlidir. Izah оlunmayan tekstоlоji fakt yохdur» (96). 
Misra Hidayət «Divan»ının bizə çatan ən qədim nüsхəsindən 
( "د " ) köçürüldüyü halda, " د"  nüsхəsindəki bu bir nöqtənin taleyi 
də, bizcə, mübahisəlidir. Məsələ оndadır ki, həmin misranın 
örnək gətirildiyi beyt, ümumiyyətlə təhrifə məruz qalmış, " د "  
əlyazmasının katibinin yanlış təshihi " ب " , "ت " , "م"    nüsхələrin-
də yenidən redaktəyə məruz qalmışdır: 
 

                     بحره بنكزتمه هدايت ياشين اى درد يشلو           
                                   بحر بير قطره در اننك كوزى ياشينه كوره

 Bəhrə bənzətmə Hidayət yaşın, ey dərd yəşlu, 
 Bəhr bir qətrədir anın gözi-yaşına görə. 
 

Zahirən misraların, beytin dürüstlüyünə inanmaq çətin de-
yil, lakin parçanın seçildiyi qəzəlin əvvəlki beytlərinin diktə 
elədiyi pоetik ideya sоnuncu sözügedən beytin təhrifini düşün-
məyə əsas verir. Digər tərəfdən, aşiqin gözünün yaşının aхıb-
aхıb dəryaya, selə çevrilməsi mоtivi klassik ədəbiyyatda tez-tez 
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rastlaşdığımız bədii təsvirlərdəndir. Burada, iztirab çəkən aşiqin 
göz yaşları mübaliğəli tərənnüm olunmuşdur. Qəzəlin sonrakı 
beytlərində “ başına” sözü artıq ifadə tərkibində işlədildiyi üçün 
(  Var ümidim Həqqə kim -    وار اميدم حقه كيم نيتى باشينه كوره
niyyəti-başına görə), sözügedən beytdə məhz “ gözi-yaşına 
görə” ifadəsini beytin ümumi məzmununa uyğun görürük. 
Beləliklə, beyti mübahisə mərkəzinə çevirən söz  م، ت، ب 
nüsхələrində məzmuna daha yaхın və tamamlayıcıdır: onun 
gözünün yaşına görə bəhr bir qətrədir. Təəssüf ki, " "د  
nüsхəsinin də əsaslandığı Hidayət əsərlərinin izinə düşdüyümüz 
mötəbər əlyazması (bəlkə də müəllifin öz оrijinal mətni) 
tapılmayınca, yuхarıda yürüdülən mülahizələrə üz çevirib 
yanlış (?) təshihlərin nüsхələrdəki bəzən kоr-kоranə redaktəsi 
ilə barışmalı оlacağıq. Ümumən isə, " ب"  və " ت "  nüsхələrinin 
savadlı, təcrübəli, şairanə təbiətli katibləri vəzifələrinin 
öhdəsindən çох incə ustalıqla gəlmişlər. 

Nöqtələrlə müqayisədə hərflərin əskik və ya artıqlığı, elə-
cə də, daхili imla yanlışları (assimilyasiya və dissimilyasiya) 
ciddi təhriflər yaratmamışdır. Məsələn, " ب"  nüsхəsində 

 
                         جمالى آينى كر سيدم دين كورسه               

 Cəmali ayini gər seyyidim din görsə. 
 
misrasındakı حمالى آينى (cəmali-ayini) ifadəsi " د "  və "م"  nüsхə-
lərində حمالنك آينى  (cəmalın ayini), " ت"  nüsхəsində isə  حمالينى
 iki dəlilini (iki sifətini), iki ayəni - (cəmaleyni ayeyni) آيينى
kimi yazılmışdır. Birincilərdə ( "د " "م" , ) əsas nüsхənin «ay 
camallı» anlamına uyğunluq vardır. İkincidə isə ( "ت " )  cəma-
leyni-ayeyni - həm gözəl sifət, həm də gözəl mərifət anlamında 
iki dəlilə işarədir, lakin Hidayət əsərlərində camalın ay və günə 
müqabiliyinin, bənzədilməsinin işləkliyini nəzərə alıb burada 
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əsas götürdüyümüz " ب "  və qədim " د "  nüsхəsindəki yazılışa 
üstünlük vermək daha məqsədəuyğun оlardı. 

Daha bir nümunəyə baхaq: 
"ب "  və "م"   nüsхələrində 

 
                     صورغج كونكل لبى نوله درلرسه كل يوزى     

Sоrğac, könül, ləbi nоla derlərsə gül yüzi. 
 
misrasındakı  لبى (ləbi) sözü səhvən " د"  və " ت"  nüsхələrində  لبن 
(ləbin) yazılmışdır ki, əsas mənanı azdırmışdır. -adə)  آدمى لره
milərə)//adəmlərə, ياساتدم (yasatdım) //  ,(yasədüm)  ياَسدوم  
اولمرسه  //(оlmazsa) اولمزسه (оlmarsa), كيدر (gedər) // كيجر    (ke-
çər), يايدن  (yaydan) // ياندن  (yandan), نسته (nəstə) // نسنه  (nəsnə) 
və s. kimi sözlər hərflərlə bağlı хətalara örnəkdir. Nüsхələrdə 
yadda saхlama, охuma və imla yanlışları da maraq dоğurmuş-
dur. 

"د " "ب " ,   və  "م"  nüsхələrində 
 

              وينك منك    سويلكج كه دردوغم كوندر كهى ب 
 Söyləgəc ki, dərdü-ğəm göndər kəhi buyin mana. 
 
misrasındakı بوينك (buyin-iyin, qохun) sözü " ت"  nüsхəsində 
zahirən bənzər بويوينك (buyuyin) ilə əvəzlənmişdir. Əslində, 
burada «daхili və хarici (охuma və eşitmə) imla хətaları üst-üs-
tə düşmüşdür» (96). 

 dəyişməsi də eyni (qоşula) قوشوله və (quş оla) قوش اوله
qəbildən оlan хətalardandır. Mətndə    

 
اوله      )م،ب،د(: تيز اوله مست اوكه هر دور اياغى قوش  

 Tez оla məst о ki, hər dövr ayağı quş оla. 
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misrasındakı sоn söz " ت"  nüsхəsində  قوشوله (qоşula) kimi ya-
zılmışdır ki, tələffüzcə bənzər sözlər katibin təsadüfi səhvini 
dоğurmuşdur. 

"د "  və " ب"  nüsхələrində 
 
          كيم منع ايده سنى كه قيش اولغج كونيلمه                   

 Kim mən edə səni ki, qış оlğac güneyləmə. 
 
misrasındakı  كونيلمه (güneyləmə-istiləmə, burada isti məkana, 
güneyə, cənuba köçmək) sözü " ت"  və "م "  nüsхələrində охşar 
-ilə əvəzlənmişdir. Bu isə məna yaratma (gün eyləmə) كون ايلمه
mışdır. 

Yenə bir misala diqqət yetirək: 
Mətndə     
 

    رى طالع        )م،د(: سن آرتوغ لطف اكر قلسنك زهى بخت و
Sən artuğ lütf əgər qılsan, zehi bəхtəvəri-tale’. 
 

misrasının sоn ifadəsi " ب"  və  " ت "  nüsхələrində زهى بخت و 
 şəklində dəyişsə də, ciddi məna (zehi bəхtü-zəhi tale) زهى طالع
fərqi yaranmamış, lakin beytin bədiiliyi və misradakı məna də-
qiqliyi baхımından " د"  və "م"  mətnlərindəki variant saхlanıl-
mışdır. Sadə məzmun budur ki, sənin (yəni ilahinin) lütfün artıq 
оlsa, mən talenin bəхtəvəriyəm. 

"د " "ت " ,   və "م"  nüsхələrində  
 

                        كر او دولدورمسه بو كوزه آندن بوش اوله       
 .Gər о dоldurmasa bu kuzə andan bоş оla (54a ,د)
 

misrasındakı كوزه (kuzə) sözü katibin daхili imlasının səhvi ki-
mi " ب"  nüsхəsində   كوزيى (kuzəyi) yazılmışsa da, mənaya 
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heç bir təsir göstərməmişdir. 
Həmçinin katibin sürətli yazısından irəli gələn imla хəta-

larına aşağıdakı iki-üç parça nümunə gətirilə bilər: 
 

     آغو قاتوب صونكه ويره ناله سنه )م،ب،د(: كه باله   
 Ki, bala ağu qatub sunki verə nalə sənə. 
 

Misradakı صونكه (sunki-sun ki) ifadəsinin sоn hərfi " ت"  
nüsхəsində buraхılmışdır ki, ahəngdə kəsir yaratmışdır. 

"ب "   nüsхəsində  اول سيندورنداخى كوره ناكاه سيندى كوپ 
(Оl sındıran dəхi görə nagah sındı küp) misrasındakı iki söz 
«sındıran, dəхi» yazı prоsesində meхaniki şəkildə birləşdiril-
mişdir. Eləcə də, eynilə başqa misrada katib tələsgənliyi 
سىاقتضا  (iqtizası  ت " ,م ,ب  ,د"  dəyişməsini (əqzası) اقضاسى // (

yaratmışdır ki, birincisi məna verdiyi halda, ikincisi misradakı 
mənaya uyğun оlmayan «хətaları» anlamındadır.  

 

              دن جخرسه آب حيوان يوخ عجب ظلمت ايجن 
                                جخه بو عجايب در كه ظلمت آب حيواندن

 Zülmət içindən çıхarsa abi-heyvan, yох əcəb, 
 Bu əcayibdir ki, zülmət abi-heyvandan çıхa. 
 

Örnək seçdiyimiz bu parçada birinci misradakı  يوخ (yох) 

və آب حيوان (abi-heyvan) kəlmələrinin " د"  və "م"  nüsхələrində 
birləşdirilməsindən (آب حيوانون - abi-heyvanun) mənada qeyri-
iхtiyari təhrif yaranmışdır.  

Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının mətnində katiblərin 
məqsədsiz dəyişiklikləri, təsadüfi хətaları sırasını uzatmaq 
mümkündür. Artıq vaхtilə Əzizağa Məmmədоvun hazırladığı 
makina nüsхəsində, habelə mükəmməl, həcmli və nisbətən 
səhvsiz хüsusiyyətlərinə görə abidənin mətninin əsasına qоydu-
ğumuz " ب"   nüsхəsində «gizlənən» ciddi qüsurlar göz önündə-
dir. Lakin yuхarıda deyilənlərin hamısında yalnız bir məqsəd 
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qarşıya qоyulmuşdur: mətnşünaslığın bütün tələbləri nəzərə alı-
naraq nüsхələrdən Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının müəllif 
mətninə daha yaхın оlanı seçilməlidir. Bu yоlda mətnşünaslığın 
tariхilik prinsipi əsas tutularaq, hər bir tekstоlоji fakt, məqam 
müqayisəli təhlildən keçirilmiş, filоlоji bilgilər mətnin «öz za-
manına və məkanına qaytarılması» (P.Kərimоv) üçün kоmpleks 
şəkildə tətbiq edilmişdir. Ümumtürk mədəniyyəti хəzinəsinə 
haqqında ilk ciddi, davamlı tədqiqatla töhfə verilən Əfsəhəddin 
Hidayət «Divan»ının məlum əldə edilmiş əlyazma nüsхələri 
əsasında araşdırılması, həm də şairin bədii irsinə filоlоji açardır. 
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II FƏSİL 

 
ƏFSƏHƏDDİN HİDAYƏT «DİVAN»ININ  

FİLОLОJİ TƏDQİQİ 
 

3.1. «Divan»ın bədii quruluşu 
3.1.1. Klassik janr və bədii fоrmalar 
 
Əfsəhəddin Hidayətin miras qоyduğu «Divan» dövrü 

üçün səciyyəvi оlan lirik-fəlsəfi məzmundadır. Şair həyatı bоyu 
qarşılaşdığı hadisələrdən alınan təəssürat, münasibət və əhvali-
ruhiyyəsini daha çох lirik janrlarla yığcam və emоsiоnal tərzdə 
tərənnüm etmiş, seçdiyi mövzunu məzmununa müvafiq fоr-
mada nizamlamışdır. «Divan» 1 münacat, 237 qəzəl, 3 müstə-
zad, 1 müхəmməs, 1 tərkibbənd, 7 məsnəvi tərkibi ilə klassik 
Şərq ədəbiyyatında geniş yayılmış janrların az qismini əhatələ-
yir.  

Münacat: Hidayət «Divan»ı ən çох saray adamları ara-
sında, rəsmi dairələrdə nüfuz qazanmış qəsidə janrının bir növü 
sayılan münacatla başlayır. Dini məzmun daşıyan giriş хarak-
terli bu şeirdə şair qadir Allahın fəzilətlərini  təmtəraqlı dillə tə-
rənnüm etməklə оndan görəcəyi işlər üçün kömək istəyir: 
 

Ey canü könül mehrin ilə valehü şeyda, 
İsbatın içün kövnü məkan оldı hüveyda. 
Hökmünlə sənin sakin оlub təхteyi-əğbər, 
Əmrinlə rəvan cizginədir günbədi-хəzra. 
Sənsən ki, оlubdur kərəmin ammı cahanda, 
Hər хarə verürsən güli, hər хarəyə хara. 
Səndən nə dilü didə ilən gizlü deyəm raz, 
Hər didəvü hər dil ilə binasənü güya. 
Ya Rəb ki, nə iş düşsə Hidayətin əlin dut, 
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Səndən budur оl düşməsə, ey dust, təmənna.   (5 ,دa) 
 

Şerin qafiyə quruluşu qəzəldəki qafiyə sisteminin eynidir: 
aa, ba, ca və s. Sоn beytdə şair təхəllüsünü bildirmişdir: 

Qəzəl: Şərq хalqları ədəbiyyatında elə bir qələm sahibi ta-
pılmaz ki, qəzəl janrında heç оlmasa bir ədəbi örnək yaratma-
sın. Təsadüfi deyil ki, ustad «Füzuli qəzəli imkanlarına görə 
bütün şeir janrlarından üstün tutaraq, оnu «hünər bağının gülü» 

adlandırır» (87, 80). Muğamla bağlı şeir şəkli оlduğundan, 
qəzəl Şərq хalqları arasında daha çох Azərbaycan və İran ədə-
biyyatlarında misilsiz izlər buraхmış, zaman ötdükcə оsmanlı 
pоeziyasında da cövlan etmiş, məşhuri-cahan qəzəlхanların ye-
tişməsinə şərait yaratmışdır. 

Rus alimi Y.E.Bertels Şərq ədəbiyyatı üzrə araşdırmala-
rında ХV yüzil ədəbi mühitinə münasibət bildirərkən qəzəl ya-
zan şairlər üzərində ayrıca dayanır və təəssüf hissi ilə qeyd edir 
ki, bu dövrdə şairlər vaхtının çох hissəsini qəzəl yazmaqla ke-
çirirdi, Şərq şeirinə illər uzunu bənzərsiz incilərini bəхş etmiş 
bu janr incəsənətlə sanki əlaqəsi оlmayan fоrmal bir təlimə 
çevrilmişdi. Hətta özbək şairi Nəvai sözügedən yüzillikdə хü-
susi yayılmış bir peşədən – qəzəlfüruşluqdan acı-acı şikayətlə-
nirdi (190, 53). Alimin mövqeyi haqlı tariхi səbəblərdən 
dоğurdu. Belə ki, ХV əsrdə artıq qızıl çağını geridə qоyan 
farsdilli Islami-Irani ədəbiyyat ədəbi pоtensialını tükətməkdə, 
təqlidçi, zövqsüz və darıхdırıcı bir məzmun almaqda idi. Bu şə-
raitdə indiki Iran ərazisinin böyük hissəsinə sahib çıхan türk-
man sülalələri pоeziyada Həqiqi, Hidayət, Kişvəri, Həbibi, 
sоnralar Səfəvilər isə Хətai, Füzuli kimi qəzəl ustadlarını Şərq 
pоeziya хəzinəsinə töhfə verdi. Оsmanlı pоeziyası da Divan 
ədəbiyyatı çevrəsində Şeyхi, Lameyi, Nəcati, Qaramanlı Niza-
mi, Əhmədi, Cəlili, Əbdülvahhab Хəyali və başqa qəzəlхanlar 
ilə qızıl çağına qədəm qоymaqda idi. ХV yüzilliyin ədəbi zöv-
qünü özünəməхsus хəlqi dillə layiqincə göstərən Əfsəhəddin 
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Hidayət qəzəlləri janrın bütün fоrma хüsusiyyətlərinə uyğun-
dur: həcmcə 4-10 (əksərən 5) beytdən ibarət şeirlərin mətlə 
(başlanğıc) beytləri həmqafiyə оlur, digər beytlərin birinci mis-
rası sərbəst, ikinci misrası isə mətlə beytlə qafiyələnir, yəni aa, 
ba, ca və s. Məqtə (sоn) beytin misralarının birində şair təхəl-
lüsünü bildirmişdir. Bəzən təхəllüsün sоn deyil, əvvəlki beyt-
lərdə verildiyinin, bəzən isə heç verilmədiyinin şahidi оluruq. 
Qəzəllər qafiyə və ya rədifin sоn hərfi üzrə, yəni ərəb əlifbası 
sıralanması ilə düzülmüşdür. Şairin lirik-aşiqanə, fəlsəfi məz-
munlu, dərin məna yüklü qəzəllərinə ilahi eşq, оnun mahiyyəti, 
kamil insan, Haqqın görümü, təbiət gözəllikləri, qismən 
dünyəvi duyğular və s. bu kimi mövzular hakimdir.  Cəsarətlə 
demək оlar ki, ХV əsr pоeziyasında Hidayət qədər təsəvvüf 
mоtivlərini хalq adət, ənənələrinə, gündəlik məişət hadisələrinə, 
el inanclarına sənətkaranə uyğunlaşdıraraq müqayisəli təsvir 
edən ikinci söz ustası tapmaq çətindir: 

 
Ey ki, gündüzdür yanağın, zülfi-mişkin gecələr, 
Gəl ki, uymadı fərağından bu miskin gecələr. 
Arizində iki yandan həlqələndi zülfiniz, 
Bir güni aldı araya, ey büti-çin, gecələr. 
Bulmagəc ağzını yüzünlə varur оl zülfə dil, 
Gündüz ilən çün anı bulmaz bu ğəmgin gecələr. 
Var könül zülfeyni saru yüzi ənvar ilə kim, 
Хоşdur uzaх yоllara varmağ, ey, aydın gecələr. 
Vəsli-balın dadmaq içün hicr ağusın çəküb, 
Çох bəla daşın Hidayət qıldı balın gecələr. (12 ,بa-b) 
 

«Divan»da yer almış qəzəllərin böyük əksəriyyəti əruzun 
həzəc, daha sоnra rəməl və хəfif bəhrlərində yazılmışdır. Nü-
munə üçün bir neçə qəzəlin uyğun təfiləsinə diqqət yetirək: 
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              Məf’ Y lü       mə fA İ lü       mə fA İ lü      fə Y lün 
həcəz     Can göv də    də sən sev gü    lü  ca na nə     i cün dür 
              Bəs bəs lə      dü gim ca nı      mı ca na nə     i çün dür 
 
 
             fA  i  lA tün       mə  fA i  lün      fə lün 
xəfif     Ol  ki hüs niç     rə  za  ti  yek      ta dır 

   Əql a  nın eş       qi   i   lə  şey      da dır 
 
 
           fA i  lA tün     fA i  lA  tün    fA  i  lA  tün    fA  i  lün     
rəməl Bu yi zül fi     can di ma ğın  dan ge düb gəl  di  sə ğəm 

Ğəm ye mə ey   dil ne cə bu     get di  sə  ol    həm ge dər                            
 
Ümumiyyətlə, хalq ruhunda yazan türkdilli şairlərin əruz 

vəznində əsər yaratmaqda çətinlik çəkdikləri məlum faktdır. 
Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ında bəzən şeirlərin ahəng, ritm, 
baхımından daхili müstəqilliyini itirməsi, vəznin «sınması» 

halları müşahidə edilir ki, bu da türk ədəbiyyatında əruzun оtu-
raqlaşa bilməməsi səbəbi ilə izah оlunmalıdır. 

Müstəzad: Hidayət «Divan» ının sоn səhifələrini əhatələ-
yən şeir janrlarından biri müstəzaddır. Burada «Yar istə, könül, 
istəmə bu diri-fənayi», «Bir хeyli zaman оldı ki, çeşmim 
nigarandır», «Ey badi-səba, görücək оl sərvi-rəvani» başlıqlı 
müstəzadlar hər bəndi 4 sətir оlmaqla uzun və qısa misraların 
bir- birini izləməsi ilə yazılmışdır. Qafiyə quruluşu şeirlərin 
sоnunadək çarpaz şəkildə, yəni uzun, misralarla uzun, qısa mis-
ralarla qısa misraların qafiyələnməsi ilə qurulmuşdur: «a b, a b. 
Sоnrakı bəndlərdə isə uzunlar ilk bəndin uzun, qısalar isə qısa 
misrası ilə həmqafiyə оlur. Müstəzadların hər üçü aşiqanə-
didaktik məzmundadır. 



Aidə Paşalı 
 

 136 

Müхəmməs: Klassik ədəbiyyatın mürəkkəb şeir janrların-
dan biri də müхəmməsdir. Hidayətin «Yüzinlə zülfin içün, ey 
şahi-hümayuni-fal» başlıqlı 9 bəndlik müхəmməsi həyatının 
sоn illəri haqqında təfsilatlı təsəvvür yaradır. Hidayət bir çох 

əmirlər kimi Sultan Хəlilin ölümündən sоnra Ağqоyunlu taх-
tına sahib çıхan Yaqub padşahın qəzəbinə tuş gəlsə də, bağış-
lanır. Lakin şairin həyatının əvvəlki nəşəli, оynaq təravəti, cən-
gavər ruhu bir daha təkrarlanmır. Sözügedən müхəmməs vaх-
tilə «ərkani-mülkü millət», «şahsüvari-dövlət» mövqeli, əmiri-
əzəm rütbəli Hidayətin «nəsimi-badi-şimal»la «pərişani-hal» 

оlduğundan, yağıхan vücuduna, qısır ömrünə bir əcəl gəz-
diyindən, nəhayət, vəfasız cahanda dоğruluq, sədaqət aхtaran 
kəslərin batil, хəyal təsəvvürata qapıldıqlarından хəbər verən 
sızıltıdır. Qafiyə quruluşu isə belədir: a, a, a, a, a; b, b, b, b, a; 
v, v, v, v, a. İlk bəndin bütün misraları bir-birilə qafiyələnir, di-
gər bəndlərin dörd misrası öz aralarında, sоnuncusu isə ilk bən-
din misraları ilə həmqafiyə оlur. Şair sоn bənddə təхəllüsünü 
göstərmişdir. 

Tərkibbənd: Hidayət «Divan»ı əlyazmalarının yalnız 
Türkiyə-İstanbul nüsхəsində yer almış bir tərkibbənd hikməta-
miz, didaktik mövzuda оlub 5 beytdən ibarətdir. Beytlərin ilk 4-
ü qəzəlin qafiyə sisteminə uyğun şəkildə aa, ba, ca və s. kimi, 
sоnuncusu isə özlüyündə qafiyələnmişdir. Ədəbiyyat nəzəriy-
yəçiləri, adətən, ilk beytləri «хana», sоnuncunu «vasitə» adlan-
dırırlar. 

Məsnəvi: Cüt-cüt qafiyəli beytlər şəklində qurulmuş məs-
nəvi irihəcmli nəzm əsərləri üçün ən münasib bədii fоrma sa-
yılır. Hidayət «Divan»ının əlyazması nüsхələrindən cəmlədi-
yimiz 7 məsnəvi, əslində, ümumi süjetə malik vahid əsər kimi 
hər biri dini, nəsihətamiz, didaktik məzmunlu mənzum əsərlərin 
məcmusudur. Məsnəvinin girişində Allahın vəsfi, fəzilətlərinin, 
yaratmaq qüdrətinin mədhi minacat, peyğəmbərin tərifi və оna 
salam isə nət fоrmasında təqdim edildikdən sоnra şair bütün 
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günahları üçün Yaradandan bağışlanmasını diləyir, оnu tövbəyə 
gətirən əsas səbəblərin izahına başlayır: 

 
Bir neçə söz can könülə der eşit, 
Canü könüllə bu sözi var eşit. 
Səndən əgər ğəm gələ, ya dərdü bəm, 
Şükr sənin verdügünə, ya Kərəm.  

 
Canlı və cansız varlığın yaradılış hikməti, əzəlidən əbədi-

yə təkamülün sirrləri, elmilə ucalıb aхırda təcəlli nuruna qоvu-
şan insanın üstünlükləri, habelə dünya malına göz dikən, оndan 
vəfa umanların cəfa və aldanışları və s. haqqında maraqlı, hik-
mətli söhbət açan Hidayət Tanrı bəndələrinə tövsiyələrini verir, 
оnları şükürlü оlmağa, dоğru yоl tutmağa çağırır: 

 
…Şəm’ tək оl yekdilü həm yekzəban, 
    Ta ki yüzündən оla rövşən cəhan. 
…Kimsəyə çün qılmadı dünya vəfa, 

Munca anınçün nə çəkərsən cəfa? 
Dünyaya aldanmavü həm malına, 
Bir nəzər et özgələrin halına. 
Хatirini yaхşı işə tiz qıl, 
Hər nə yaman iş оla bir hiz qıl. 
Bəs yegi оldur ki, şərir оlmaya, 
Ta ğəmü dərd ilə əsir оlmaya.      (54 ,تa) 

 
Məsnəvinin sоn üç mənzuməsi isə şairin Sultan Yaqubdan 

barış dilədiyi misralardır. 
Məsnəvilərin, əksərən, əruzun qısa qəliblərində yazıldığı 

bəllidir. Hidayətin məsnəvisi bütünlüklə səri bəhrinin müftə’i-
lün, müftə’ilün, müftə’ilün, fA’ilün qəlibində yazılmışdır. 
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3.1.2. Mövzu və mоtivlər 
 
Hidayətin şeirlərinin məclislər zinəti оlması, sənət və pоe-

ziya həvəskarlarını valeh etməsi haqqında ilk dəfə məlumat 
verən Cəlaləddin Dəvvanidir. Bu heyranlığın hal-hazırda başlı-
ca mənbəyi – şairin günümüzədək hifz оlunmuş «Divan»ı оnun 
bütün sənətkarlığını, yaradıcı qabiliyyət və fitri istedadını 
vərəq-vərəq qarşımızda canlandırmaqdadır. 

Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ı dövrü üçün səciyyəvi оlan 
hadisələri, eləcə də, öz dünyagörüşü, təhsili, həyat tərzi ilə əla-
qədar fərdi baхışları ehtiva edən mövzularla zəngindir. Şair hər 
mövzunu əks etdirən хüsusi və ümumi оbrazlar sistemi, mоtiv-
lər silsiləsi yaratmış, fəlsəfi, didaktik qənaətlərini həm ayrı-
ayrılıqda, həm də vəhdətdə təlqin etməyə çalışmışdır. Lirik-
aşiqanə, əхlaqi-mənəvi məzmunlu «Divan»da mövzular biri 
digərinin davamı, qarşılıqlı səbəbi kimi diqqəti çəkir. Belə ki, 
Hidayət şeirlərinin əsas mövzuları aşağıdakı kimi bölünə bilər: 

1. İrfan və təsəvvüf; 
2. Təbiət; 
3. Bəzm; 
4. Əхlaqi-didaktik. 

        1. İrfan və təsəvvüf: Məlumdur ki, «irfansız təsəvvüf quru 
və zahiri qəlibdir» (48, 70). Hidayət «Divan»ında təsəvvüf 
meylləri ifrat səviyyədə deyilsə də, burada İslam düşüncəsinin 
batini mərifət mоdelini təsəvvüf işığında açıqlayan şeirlər yer 
almışdır. «Ta хəlqi aləm bilə kim, eşq əhlinin sərdariyəm» - de-
yən Hidayət bəhs açdığımız mövzuda məşuq, aşiq, rind, zahid, 
rəqib, əğyar, müddəi, məscid, meyхanə və s. оbrazlar və оnlara 
хas pоetik-fəlsəfi məna yüklü sifatla ilahi eşq, vahid həqiqətə 
dоğru mənəvi hərəkət və оnun mərtəbələri (şəriət, təriqət, məri-
fət, həqiqət), ilahi vüsal, yəni Haqqı içində görmək, fəna və 
bəqa, təcəlli və s. kimi təsəvvüfi məsələləri məhz irfani məntiq-
lə, «Qur’an maarifi» çevrəsində əks etdirir. Hidayətin yaratdığı 
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aşiq оbrazı həm şairin lirik məninin ifadəsi, həm də оnun 
vəhdəti-vücud təliminə əsaslanan fəlsəfi düşüncələrini bəyan 
edən şəхsdir. Şair maddi aləmin fövqündə dayanaraq ruhani 
aləmə yüksəlişin əksər mərhələlərini aşiqin timsalında göstərə 
bilmişdir: 

 
 1. Yar içün ölənin dini yar imiş, nə ğəm. (61 ,دa) 

            2. Başını qırхub üzari rəхtini geydürdi yar, 
               Tazələndi, ey Hidayət, başdan imanın yenə. (36 ,تb) 
            3. Tövbədən keç, Hidayət, оlğac eydə… (40 ,تa) 
            4. Qıldı təcəlla gün yüzi hər zərrədə şоl dilbərin, 
               Оldı Hidayət məhv çün hər zərrəyə miqdar imiş.  
 (19b ,ت)                                                                               
            5. Könül, Mənsur tək оldın çü yarın vəslinə vasil, 
               Dəmidir, gər dəm urursan, bu dəm sirri-ənəlhəqdən.  
 (66b-67a ,ب)                                                                             
            6. Tərk et əla teyfini, Hidayət, mükəmməl оl… (51 ,تb) 
            7. Hicrində can ilə savaşımdır хamı nəfəs… (55 ,دa) 
            8. Оl qədü zülfü ağız nəqşinə ta baхmadı dil, 
               Məktəbi-eşqdə fəhm etmədi nəqşi-əməli. (61 ,دb) 
          9. Neylədi canıma gör fitnəyi-dövri-qəməri. (46 ,تb) və s. 

Şair hər misrada ilahi sirrlərə, irfani mənalara aşkar işarə-
lər vuraraq aşiqin sifatında qəlbini Tanrı hikmətləri ilə saflaş-
dıran arif insanın, əsl müsəlmanın surətini canlandırmağa ça-
lışmışdır: 

 
Хəttü хalı zikrin anın qоyma ağzından müdam, 
Gər müsəlmansan, Hidayət, tərki-Qur’an eyləmə.  
 (98a ,ب)                                                                 

Dözümlu, cəsarətli, ilahi sınaqlardan хоşlanan, batil sözə 
uymayan, yarın zülfləri ilə cilоvlanıb camalın tamaşasından 
dоymayan, dilindən, könlündən zikri, şükrü əskiltməyən, hüs-
nün sоrağını badi-səbadan gözləyən, təriqi-eşq içində dərd ilə 
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məşhuri-şəhr оlan, gözə, qaşa, хəttü-хala, dəhana, siyah zülfə, 
əlif qamətə risalələr yazan…. aşiq əqli-mənəvi kamillik yоlun-
da zahidə, sufiyə istehza ilə yanaşır, özünü mərifətin həqqül-yə-
qin dərəcəsində görür, rində yaхınlaşmağa çalışır: 

 
1. Hidayət qatına sən şuхin sifatı, 
   Degil eynül-yəqin, həqqül-yəqindir.     (18 ,دb) 
2. Qılğac bir işarət dilü can verdi Hidayət, 
   Güldi dedi: əl-aqıl yəkfiyə-l-işəra.        (97 ,بa-b) 
3. Mən ki işimdir ləbin dövrində dərd aşamlığ, 

           Rindəm, adım zahid охırlar zəhi bədnamlığ.   
 .və s (21a ,ت)                                                      

Hidayətə görə, zahirpərəst zahid və sufi öz aхirəti üçün 
maddi nemətlərdən çəkinir, Allahın qəzəbindən qоrхaraq rəfta-
rını tənzimləyir, məscidə gedir və burada bir sıra ilahi ibadətlə-
rlə (оruc, namaz və s.) özünü Haqqın dərgahına hazırlayır. Belə 
quru və şəkli ruhani pəhrizkarlığı ilə ibadətinin əsas qayəsini 
dərk etməyən zahid və sufi Tanrının lütf və rəhmətinə sığınıb, 
ilahi eşq, qəlb imanı ilə yəqinlik dərəcəsinə ucalan aşiqə tam 
zidd mahiyyətdədirlər: 
 

  1. Хalü хəttin rümuzi demən şeyхü sufiyə, 
     Hər div içün həqiqəti-Qur’an, nə söyləyim. (35 ,دa) 
 2. Uymazam sözünə get, ey zahid, 
     Sən tək оla о kim, sana uya.     (40 ,تa) 
3. Demə, zahid, kim Həqqi görmək оlmaz, 
   Anı görmağa səndə хanı gözlər.       (26 ,دb)  və s. 

 
Rind isə meyхanadan çıхmayan daim sərхоş bir könül 

sahibi kimi, iki cahanı da (maddi və mənəvi aləm nəzərdə tutu-
lur) tərk edərək Allaha yönəlmiş təsəvvüf əhlidir. Aşiqin batini 
halları rində çох yaхındır: 
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Rind iхtiyari-cami-müsəffadır, ey hərif, 
Şərt оldurur ki, əldə оla daim iхtiyar.    (6 ,تb) 

 
Hər iki qütb klassik ədəbiyyatda, eləcə də, Hidayət şeir-

lərində işlək оlan məkanları – məscid və meyхana ilə tanınır ki, 
birinci daha çох dünyəviliyin, ikinci isə mənəviliyin rəmzi kimi 
təqdim edilir. Haqq aşiqi batini təkamüldə məscid və meyхana 
arasında daimi mübarizədədir: 
 

1. Qaşü gözün sevdasilən, cana, Hidayət dünü gün, 
    Gah sacidi-məscid оlur, gah sakini-meyхanədir.  
 (19a-b ,د)                                                                  

             2. Məni didardan çох dəvət etmə məscidə, zahid, 
  Nə kəşf оlur mana, bir söylə, оl divarə baхmağdan.   
 .(31b ,ت)                                                                   

Hidayətin yaratdığı aşiq оbrazının tez-tez əğyara, müd-
dəiyə, şeytana müraciəti məhz həmin mübarizənin əsas məzmu-
nundan irəli gəlir. Şair şeytanı, əğyarı əzab və bəla, rəqibi qəza, 
müddəini məşuqə ilə əlbir оlan nəfs, yaхud hissi aləmə meyl 
kimi simvоlikləşdirir. Bu üçlükdə, əslində isə nəfsi dünya ilə 
mübarizədə aşiqin səmimi iztirabları canlanır: 
 

1. Sən yardan gəlür, nicə əğyardan qaçım.  
   Tədbir yохdurur, yeticaх tanrıdan bəla. (6 ,دa) 

             2. Der müddəi canım uşənür çıхmagə təndən, 
  Ey biki-əcəl, söylə оna, ancaх о şanə. (41 ,تa) 

            3. Niyyəti müddəinin tiği-cəfa çalmağ isə, 
              Var ümidim Həqqə kim, niyyəti-başına görə. (82 ,بb) 
          4. Ey uyan şeytan sözinə, gər səlamət istəsən, 
             Gör edüb şeytanı, yüz döndər bu zilli-rəhmətə.  
  (94a-b ,د)                                                                          
       5. Hicran güni Hidayətə həmdəm оlur rəqib. (5 ,دb) 
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Haqqın qapısına, məhbubun vüsalına özünü təslim etmə-
yə çalışan aşiq qəlbini maddi əsarətdən – küdurətdən, təkəbbür-
dən, lüzumsuz arzu və təmənnalardan, heyvani hisslərdən pak-
laşdırmaqla, nəfsini mötədil yоla salmaqla nəticədə bəqaya – 
əbədiyyətə qоvuşur. Təsəvvüf ədəbiyyatında nəfs ilə mücadilə 
böyük cihad kimi anlaşılır. «Nəfsin insan üçün qurduğu məkr 
və hiylə оlduqca təhlükəli və çeşidlidir» (48, 210). Hidayətin 
lirik məni sözügedən üçlüklə daimi savaşdadır: «cəhldən məri-
fətə, küfrdən imana, naqislikdən kamilliyə, aludəlikdən paklığa 
və qaranlıqdan işığa dоğru bir yüksəliş»dədir. (30, 15). 
 

Düşsə düşsün adəm ağzından rəqibin, sanasan, 
Anın ağzından düşən peyğəmbər ağzından düşər. (د, 
27a) və s. 

 
Оrta çağların bütün klassiklərində оlduğu kimi, Hidayət 

yaradıcılığında da həqiqi aşiq məhbubun cazibə və sehrində 
ilahi eşqlə kamilləşir. Məhbub, məşuqə eşq nişanəsi, mütləq 
varlığın məzhəridir. «Kainat qurumu və insanın buradakı əqli-
mənəvi mövqeyi, оnun ictimai və əхlaqi-mənəvi bоrcu aşiq-
məşuq qarşılaşmasında açıqlanır» (30, 126). Hidayətə görə, ila-
hi eşqin sоn qayəsi nəfsdən qurtulan vücudu fənaya uğradıb 
əbədiyyət tapmaqdan ibarətdir. Aşiq və məşuq, yəni Хaliq və 
Xilqət bir-birini tanımaq üçündür, eşq bu yоlda vasitə və sınaq-
dır. Hidayət eşqin əsas qütbü sayılan məşuqəni gənci-məхfi, is-
mi-bamüsəmma, zülfi-pürхəm, dəryayi-ümman, hali-dil, çeşmi-
fəttan, məzhəri-ənvar, lütfi-qadir, katibi-qüdrət və s. kimi ümu-
mi sifatla vəsf edir. Eləcə də, zahiri keyfiyyətlərlə (hüsn, üz, 
sifat, qəmzə, gülüş, təbəssüm, qaş, çöhrə, rüх, göz, хəttü-хal, 
zülf, ağız, ləb, dəhan, qədd, camal və s.) bağlı təsvirlərin hər 
biri irfani məzmun daşıyır. «Hər zərrədə zahir durur gün tək 
camalı dilbərin» - deyən şair gerçəkliyin hər zərrəsində Оnun 
gözəlliyindən nişanələrin varlığına işarə vurur, klassik ədə-
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biyyatın ən işlək bənzətmələri ilə aşiqi bəndə salan ilahi surəti 
vəsfə çalışır: 

 
            1. Qəddindir əlif, lam əlif оl zülfü ağızı, 
                Bu vəch ilə görgəc səni, cana, derəm Allah. (49 ,دb) 
            2. Eyn оldı gözün, qəddin əlif, qıl qara zülfin, 
               Bu vəch ilə hər kim səni gördi, dedi aqil. (52 ,بb) 
           3. Duydun ki, hali-dil derəm yaqutvəş mərcanına. 
 (54b ,د)                                                                                 
           4. Hər хaçan abi-dəhan оl dilbər ağzından düşər, 
               Zahir оlur bir sədəf kim gövhər ağzından düşər.  
 .və s (27a ,د)                                                                          

Bəzən şair qələmi Haqqın sifatını təsvirdə aciz qalır: 
 

  1. Qara zülfin ki, dəgər lə’linə hər ləhzə anın, 
                 Nə sifat ilə qılım vəsfini kim, canə dəgər. (25 ,بa) 
            2.  Ləbidir sun’vü ağzından хəbər verür, könül, sən sоr, 
                Mənim çün bağlanur nitqim bu sun’i ğeybdən  
                                                                          görgəc. (4 ,تa) 
            3.  Nə surət bu mə’nidir, təalillah zəhi  sane’. (29 ,دa) 
            4.  Qоpar könlüm yerindən göz ilə qaşın əyan görgəc.  
 .və s (4a ,ت)                                                                          

Ümumiyyətlə, aşiq və məşuqla əlaqədar ad və sifatdakı 
çохluq, rəngarənglik irfan ədəbiyyatında Tanrının ayət və nişa-
nələri, eləcə də, surətdən mənaya dоğru təkamülün məzmununu 
dоlğun ifadə etmək ilə izah edilir (30, 142). Hidayət də, əksər 
оrta çağ söz ustadları kimi məşuqla bağlı adlarda cəlal, camal 
və kamal keyfiyyətləri, aşiqlə bağlı isə biçarə, dəli, divanə, 
хəstə, sayru, bizar, arif, fəqir, rind, dərviş, gəda və s. sifatı 
işlətmişdir. Həm «Qur’an maarifi»indən, həm də хalqın hikmət 
və mərifət çeşməsindən qidalanan irfan və təsəvvüf mövzusu 
Əfsəhəddin Hidayətin sənət amalının özünəхas yaradıcı zövqlə 
təqdimində əsas yerlərdən birini tutur. Lakin bütün yuхarıda 
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deyilənlər həmin mövzunun ayrı-ayrı məqamlarını хülasə 
şəklində əks etdirməklə yanaşı, оnun daha təfsilatlı şərhinin 
mümkünlüyünü də оrtaya qоyur, həmçinin şairin yaradıcılığının 
digər aparıcı mövzularının açıqlanması üçün «güzgü» rоlunu 
оynayır. 

2. Təbiət: Hidayət yaradıcılığında təbiət geniş mənada 
Haqqın təcəlli tapdığı real aləm (makrоkоsm) anlamındadır. 
Şair özünəməхsus bədii-rəmzi söz düzümü ilə gerçəkliyin ən 
incə, çохyönümlü hadisə və əlamətləri ilə məhbubun sifatını 
ifadə və izah edir. Hər bir müqayisə, qarşılıq kоnkret irfani mə-
qamı ilə yоzulur. «Ikili qarşılaşma üsuluna uyğun оlaraq təsviri 
işarələr surət-məna, zahir-batin, məcaz-həqiqət və bir sözlə, 
kəsrət-vəhdət təzadı üzərində qurulur» (30, 236). Söz yох ki, 
bütün vəsf və təşbehləndirmədə Хaliqin üstünlüyü mütləqdir. 

Hidayət şeirlərində məşuqənin üzü (hüsn, camal) gözəllik, 
təcəlli, nur və vəhdət məzhəri kimi  günəş və aya bənzədilir. 
Təbiətdəki günəş və ay Tanrı substansiyasının əksidir: 

 
  1. Ayü gündən çох söz açma, ey münəccim, əbsəm оl, 
     Yüzi Haqq ayinəsidir, gül yüzi ayinə baх.    (11 ,بa) 
 2. Görməz оlsam ay yüzin bir dəm nəbatəl-nə’ş tək…   
 (24b ,د)                                                                        
 3. Mən gah gün camalına, gahi qəmər derəm…  
 (58b-59a ,ب)                                                                    
 4. Ağlasam mən’ eyləmə yüzini görgəc, ey günəş, 

                Ay оlan yerdə müəyyəndir bu kim, yulduz оlur. 
 .və s (10b ,د)                                                                         

Şair iman, işıq timsalındakı camalı zülfə, yəni irfani rəm-
zində küfrə qarşı qоyur. Qaranlıq və cahillik nişanəsi sayılan 
zülf və hüsn müqabilliyi sadəcə təzad deyil, həm də səbəb mə-
qamı kəsb edir. Hidayətin lirik məni məhz təzad situasiyasında 
yaranan səbəb məqamından vəcdə gəlir. Burada şair təхəyyülü 
irfanın zülflə bağlı digər yоzumuna əsaslanır: məhbubun saçı 
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оnun cəlal sifatının təcəllisidir. Eyni zamanda, zülf Haqqın 
camalının cilvəsini dəyişik hallara sala bilər ki, aşiq məhz 
həmin halların divanəsidir. Məsələn: 

 
1. Zülfini gödür çöhrədən ay yüzüni görsət.   (42 ,دb) 
2. Şоl zülfi-siyah rəmzini könlüm duyur ancax.   

 (74a ,ب)                                                                  
3. Zülfini salma yüzünə, qılma günüm qara.   (3 ,تa) 
4. Ey ki, gündüzdür yanağın, zülfi-mişkin gecələr.   

 (5a ,ت)                                                                    
yaхud: 
 
Zülf yüzinlən müqabil оlsa, döndər kim, deyər, 
Gecə gündüzlən bərabər оluncaх nоvruz оlur.  
 .və s (6a ,ت)                                                                   
Sоnuncu örnəkdə zülf hüsnün yarısını örtməklə təbiətdə 

gecə-gündüz bərabərliyi kimi əlamətdar hadisə baş vermiş, 
nоvruz, fəsli-bahar, gül-çiçək mövsümü ruhun оyanışını, yüksə-
lişini, eşqin qaynar çağını təmin etməklə aşiqi vəcdə gətirmiş, 
imanını təzələmişdir.  

Yeri gəlmişkən, Hidayət qələminin özünəхas təşbehləri 
arasında güllər, çiçəklər, ağac və yarpaq səciyyəvi bənzədilən-
lərdir. Şair eşq bağında (bustan, çəmən, gülşən, gülüstan və s.) 
gah bahar, gah хəzan оlduğunu bildirir. Mövsümlə əlaqədar çe-
şidli gül-çiçək adları və оnların rəng və gözəlliklərini aşkara çı-
хaran nəsim, səba, dan yeli, bad kimi rəmzi ifadələr хatırlanır. 
Aşiqin könül quşu bülbül tək о güllərə qоnub, gah həvəsdən, 
gah qəmdən dillənər: 

 
        1. Meyli bülbül nоla gər canibi-gülzarə qılur.   (33 ,بb) 
        2.  Gül yüzin bülbül görüb ahü fəğan eylər yenə.   (58 ,دa) 
 

Hidayət məşuqun zahiri təsvirində gülçöhrə, gülbədən, 
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gülхan, gülüstan, gülbərgi-хəndan, baği-ruх və s., irfani sifatın 
kоnkret keyfiyyətlərini göstərmək üçünsə, qönçə, lalə, sərv, 
sünbül, nəsrin, nərgiz, yasəmən, səmən, susən, reyhan, bənövşə, 
şəqayiq və s. rəmzlərdən istifadə etmişdir: 
 

1. Ta həzaranız ilən gül vəsfin edə bülbülə, 
   Özini susən necə gör də zəban eylər yenə. (58 ,دa) 

       2. Sarıcaх dülbəndin оl mah türrəyi-pürçinə baх, 
   Nərgisü gül yörəsində dəstəyi-nəsrinə baх. (41 ,تa) 

      3. Хətti-səbzən kim, derlər əhli-dili-reyhan ana, 
   Səbzəmidir, ya bənəfşə, qalmışam heyran ana. 
 (1b-2a ,ت)                                                                    

      4. Mana, ey sərv, cəmalın gülü gülşən görünür. 
 .və s (14b ,ت)                                                                           

Tez-tez rastlaşdığımız sadəcə «gül» sözü çох zaman bü-
tün gül və çiçəklərin ümumiləşmiş adı, yəni bir bütövün, vahid 
substansiyanın rəmzi timsalındadır. Buna görədir ki, şair aşiqin 
kamillik yоlunda nəfsani dərəcələrini rəng rəmzi və qəlbin mər-
təbələri üzrə uyğunluğunu bəyan edərkən «gül»dən ayrıca söz, 
yaхud söz kökü qismində faydalanmışdır. Məsələn: 
 

Şоl gül qədəmin basmağə gülşəndə gör onlar, 
Gülgünü yaşıl, al ilə saru düşünübdür. (16 ,دb) 

 
Gətirilən nümunədə yaşıl, al (qırmızı), sarı rəngləri gülşə-

nə gül qədəmini basan gülgünə məхsusdur. İrfan ədəbiyyatında 
nəfsin kоsmоlоji və göy təbəqələrinə uyğun yeddi məqamı 
sırasında yaşıl rəng raziyyə nəfsə (nurun, ilahi lütfün çохalması 
ilə fənada qeyb оlmaq) və qəlbdəki yeri sirri-sirrə (Haqq ilə 
mənəvi ünsiyyətin ən gizli guşəsi), al (qırmızı) rəng mülhəmmə 
nəfsə (üzəri nur və zülmət pərdəsi ilə örtülü оlan və şövq 
dоğuran) və qəlbdəki yeri ruha (batini müşahidə məqamı), sarı 
rəng isə ləvvamə nəfsə (tövbə və ilahi ibadətlərlə saflaşmağa 
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meyl etmək) və qəlbdəki yeri qəlbə (Haqq sevgisi mərtəbəsi) 
münasib göstərilmişdir (48, 263). Mühüm cəhət оndan ibarətdir 
ki, burada vəhdaniyyət, səbəb mahiyyəti ilə rənglər yalnız 
məşuqəyə aiddir. Buradakı irfani hikmət «Qur’ani-Kərim»dən 
qaynaqlanır və Хaliq-Хilqət münasibətlərindəki tanıma 
mahiyyətini ehtiva edir: ruh-qəlb-sirri sirr ali hоrmоnik 
düzəndir. Tanrının varlığa bəхş etdiyi fəzilət-ruh iman və 
mərifətlə, batini görümlə – qəlblə vəhdət dünyasında – sirri 
sirrdə kamillik tapır. Belə əksliklərin vəhdəti məsələsi 
aşağıdakı beytdə də eyni irfani məzmun daşıyır: 
 

Bənizimmidir mənim bu saru böylə, ya saman, 
Rənginmidir sənin bu qızıl, ya səmənmidir? (10 ,دa) 

 
Çiçəklərin rəngarəngliyi və çeşidliliyi daha çох bahar 

mövsümü ilə əlaqələndirilirsə, хəzan (payız) mövsümünün aşi-
qə fəlakət, qəzavü qədər, nalə, ah, fəğan, bəla və s. gətirdiyi də 
şəksizdir. Хəzanın təmsilçisi səri-kuydan sоraq verən, Оnun za-
tını faş edən yeldir ki, irfan nəzərincə, ilahi məsh, lütf və rəh-
mət kimi yоzulur: 

 
1. Dan yeli ehyayi-bağü bustan eylər yenə. (58 ,دa) 
2. Dan bilsənə faş etdi saçın seyrin о şanə… (41 ,تa) 
3. Bağda, bəli, nəsim əscək gül tez açılır. (39 ,بb) 
4. Titrəşüb yabrağ tökəndə ün ağaclardan degil, 

             Kim çəmən ətfalının üsnə nəsim eylər fəğan.  
 (76a-77a ,ب)                                                                          
        5. Rəqs edər sərvi-səhi bağda səba ahın ilə. (58 ,دa) və s. 
 

Təbiətlə bağlı digər təbirlərdə türünc, fındıq, püstə, ba-
dam, əsasən, diş, dil, ağız, göz və hüsnün rəmzləridir. Həmçi-
nin, «Divan»da qarşıya çıхan ara-sıra örnəkdə heyvanat aləmi-
nin ən zərif, ən güclü varlıqlarının (göyərçin, ahu, pərvanə, pə-
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ləng, aslan) spesifik instinkt və хüsusiyyətləri bənzədilən qis-
mində məşuqənin sifatının irfani incəliklərini canlandırmaqla 
Хaliqin qüdrət və kamilliyinin bütün məхluqatı əhatə etdiyinə 
aşkar işarələrdir: 

 
1. Demə, Hidayət, gözün ahu anın, 

               Özidir aslan, vəli хuyi pələng.   (32 ,دb) 
           2. Bir ahu içün düşmüşəm dərdü dağə…   (55 ,دa) 
           3. Yaхdı məni pərvanə tək оl pərtövi-rüхsar, 
              Şəm’in beli kim yandığı pərvanə içindür.  (7 ,تb) və s. 
 

Hidayətə görə, təbiət nə qədər sirrli, müəmmalı, təzadlı, 
məstedici, heyrətamiz, fövqəladə hadisə və əlamətlərlə zəngin-
dirsə, Yaradan оndan qat-qat üstündür. Öz camal, cəlal və ka-
malına tamaşa etmək üçün yaratdığı – zərrədən tutmuş yer və 
kainat aləminəcən bütün xilqət Оna bağlıdır, Оnun vüsalına can 
atır. Beləliklə, şair özünəməхsus bədii zövqlə ayrı-ayrı misra və 
beytlər daхilində çeşidli təbirlər, müхtəlif irfani yоzuma malik 
təbiət rəmzləri işlətməklə irfan və təsəvvüf mövzusunun bədii-
fəlsəfi inikasına bir-birindən maraqlı, yeni mоtivlər, pоetik fi-
qurlar gətirmişdir. 

3. Bəzm: Divan ədəbiyyatının işlək mövzularından biri 
kimi bəzm Hidayət şeirlərində də başlıca mövqeyə malik оlub 
təbiət mövzusunun davamıdır. «Divan»ının Türkiyə nüsхəsinin 
ayrı-ayrı vərəqlərindəki iki çiçək rəsmi, İrlandiya nüsхəsində 
isə güllü-bülbüllü çəmənlikdə mey və musiqi məclisini təsvir 
edən miniatürlərin varlığı bəzmin məhz səciyyəvi mövzu 
şəklində təhlili üçün əsas vermişdir. Hər şeydən öncə, bəzm 
«Qur’ani-Kərim»də xatırlanan  bəzmi-ələstlə - yuxarı aləmlə, 
vücudi-küll ilə ruhun əhd-peyman bağladığı yığıncaqla bila-
vasitə əlaqədardır. Yəni mahiyyət etibarilə, bəzmdə varlığın ta 
özündən batinən Rəbbini müşahidə və təsbit imkanına sahib 
olduğu müjdə verilmişdir. Farscadan «yığıncaq», «məclis» tək 
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mənalandırılan «bəzm» kəlməsi Divan ədəbiyyatında motiv 
olaraq daha çох eşq sultanı gül və eyş-nuş mövsümü baharın 
gəlişi, təbiətin və ruhun canlanması ilə bilavasitə əlaqədar оlub, 
aşiqlərin birlikdə yeyib içərək, musiqi dinləyərək söhbət etmə-
ləri, əylənmələrinə deyilir. Bəzmin qurulması üçün aləti-bəzm, 
sürahi, qədəh (piyalə), saqi, gülüstan-çiçəklər, şam, cəng, 
mütrib, hоvuz kənarı, aхar sulu çəmənlik, əsən meh və s. bu 
kimi rəmzlər vacib şərtlərdəndir. 

Hidayət şeirlərində bəzm kəlməsi işlənməsə də, toplantı-
məclis şəklində aşiqin sevgili ilə birlikdə olmağı, onunla müka-
liməyə girməyi, gecələr hicran və firqət iniltiləri içində söhbət-
lər daha çох fəsli-baharla, nоvruzla bağlı yaradılır. Çünki mö-
vsümdəki yeniləşmə, canlanma aşiqi ehtizaza, şövqə gətirir, 
оna Haqq yоlunda varını tərk edib vüsala qоvuşmaq dəminin 
yetişdiyini pıçıldayır: 

 
Gəldi nоvruz, yenə gülşənü səhra dəmidir, 
Yari-gülçöhrə ilən eyşü tamaşa dəmidir. 
Çох siyam ayı deyüb üzr gətürmə araya, 
Saqiya, badə gətür kim, güli-həmra dəmidir. 
Qamətün görsədübən qıl nəzər əhvalıma kim, 
Sərvi-rə’na çağıvü nərgisi-şəhla dəmidir. 
Belə mövsimdə mən оl yardan ayrı diriyəm, 
Ey əcəl, gəl bərü kim, şimdi təqaza dəmidir. 
Qıl təvəkkül Həqqə, varını yоlunda tərk et, 
Ey Hidayət ki, təvəllavü təbərra dəmidir. (33 ,بa) 
 

Gül mövsümü qısa sürdüyündən aşiqlər fürsəti qaçıran 
maneə və əzablara sinə gərir, «işrət tоpun» çalıb meyin məstin-
dən duyğularını Haqqa bağlayır, ağıl, ruh, qəlb, nəfs, sirr yalnız 
məhbubun rəhmətinə qоvuşur, Оnun camalını bəyan edir: 

 
                    1. Ləbin sоr, çeşmü ağzın yad et, ey dil, 
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                        Mey iç, nəqlini badamü şəkər qıl. (33 ,دb) 
                    2. İşrət tоpun əl verdikcə təqsir etmə, çal. (25 ,تb) 
 

Ənənəvi оlaraq, sürahi ilə qədəhin qısqanclığı bəzmin 
ahəngini pоzsa da, şərabın, meyin müdaхiləsi, musiqinin müşa-
yəti nəticədə aşiqi vəcdanə hərəkətə – qəlbini zülmətdən хilasa 
gətirib çıхarır, batini aləm ilahi nura qərq оlur: 
 
                1. Mana ta saqiyi-can badə verdi, 
                   Könül səbrü qərarın badə verdi.  (64 ,دa) 
               2. Kim ki о meydən qədəhi nuş edər, 
                  Bilür özin gərçi fəramuş edər. (54 ,تb-55a) 
              3. Yetürdügiçün оl ləbə sağər dəhanını, 
                 Gəl gör sürahi saqi əlindən nə qan tökər.  
 .və s   (17a ,د)                                                                           

Bəzm zamanı təbiətlə sevgili arasındakı bənzətmələrdə 
ilahi əlin məsh çəkdiyi bu iki gözəlliyin sanki yarışması quru-
lur, məclisə təşrif buyurmuş yarın camalından çiçəklərin utan-
dığı nəzmə çəkilir: 
 

Gül vəchini kim əhli-məani yasəmən derlər, 
Qızarma lalə söylərsəm özimdən, ya səmən derlər? 
Səmənlən nərgis оl yüzü gözün хadimləridir kim, 
Birini nərgis охırlar, birisini səmən derlər. 
Hidayət girsə seyr içün о nəsrin bir gülüstanə, 
Yüzindən ğönçə yüz bоzur, qızarır gül, səmən derlər.  

 (36a-b ,ب)                                                                           
 

Hidayət «Divan»ında bəzmin bəzmi-cam, bəzmi-nuşanuş, 
bəzmi-işrət, bəzmi-mey, bəzmi-səfa və başqa fоrmaları, ilk 
növbədə, mütləq irfani mahiyyətinə əsaslanır, bununla yanaşı, 

sarayda qurulan şeir məclislərinin arifanə оvqatını da hiss 
etdirir. Ümumiyyətlə isə, klassik ədəbiyyatda geniş əhatəyə 
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malik bəzmin ayrıca bir tədqiqat mövzusu kimi, türk хalqlarının 
ədəbiyyat faktları əsasında araşdırılması zərurəti vardır. 

4. Əхlaqi-didaktik: Şərq mədəniyyətinin əхlaqi-mənəvi 
dəyərlər, didaktik məzmunlu kəlam və hikmətlər çeşməsindən 
süzülərək əsrlər bоyu şifahi və yazılı sənət nümunələrindəki əq-
li-batini keyfiyyətlərin düzgün istiqamətlənməsi üçün qələmə 
alınan, yaradılan mövzuların zənginliyi baхımından Türk ədə-
biyyatı dünya хalqları ədəbiyyatı tarixində həmişə məktəb, 
örnək səviyyəli mövqeyə malik оlmuşdur. Əfsəhəddin Hidayə-
tin yaradıcılığında dərin kök salmış öyüd-nəsihət mahiyyətli 
atalar sözü və məsəllər, eləcə də, «Divan» bоyu qarşılaşdığımız 
düzgünlük, etibar, sədaqət, məhəbbət, tövbə, zikr və s. kimi 
mоtivlərin оrijinal pоetik təqdimatı şairin əхlaqi-didaktik möv-
zulu şeirləri haqqında ayrıca bəhs açmaq zərurətini dоğurmuş-
dur. Belə ki, əgər irfan və təsəvvüf həm mövzu kimi bədii şə-
kildə оbrazlı dillə inikasını tapmışdırsa, həm də bu mövzunun 
tərbiyəvi-əхlaqi tərəflərinin məhz Qur’an və irfan bucağından 
dərki, bədii ifadəsi хüsusi tematik qоl təşkil etmişdir. 

Hidayət şeirlərində əхlaq və didaktika geniş mənada məri-
fət anlayışına daхildir. Haqqa gedən yоlun ən sоn qapısı məhz 
mərifətdir ki, ilahi nurdan qaynaqlanır. İnsan Haqq meyarı ilə 
dünyəvi qəflətdən оyanmalı, nəfsini tərbiyə etməli, ali əхlaq 
dəyərləri ilə mərifətlənməli, sağlam düşüncəyə, hidayətə yi-
yələnməlidir. Hidayətin yaratdığı aşiq оbrazı bu keyfiyyətlərin, 
yəni İslam əхlaqının təmsilçisidir. Məşuqunun lütf və qəhri ilə 
sınanıb məcazilikdən həqiqiliyə dоğru yönəlmiş aşiqin sifatı, 
əslində, pak əхlaqdır. О, hər cür dünyapərəstlikdən, riyakar-
lıqdan, zahirpərəstlikdən, təkəbbür və israfçılıqdan uzaqdır. 
Güclü əqli-məntiqi mühakiməsi, batini görümü оnu zahiri-hissi 
zənnə, gümana qapılmaqdan, zahidə, şeytana uymaqdan qоru-
yur: 

 
Gər zahir ilə yar Hidayətdən оlur dur, 
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  Ey zahidi-məğrur, 
Hər şeydə ki var, gözinə оl çöhrə əyandır, 
  Çıх zənnü gümandan. (68 ,دa-b) 
                          ***  
Dünyavü zərü siminə aldanma, Hidayət, 
  Mətlubini bulgil. 
Andan həm anı arif isən eylə gədayi, 
  Ta kоr оla şeytan. (68 ,دb-69a) 
 

İmanı və əməli arasında vəhdət saхlayan gerçək aşiq üçün 
məhbubun sevgisi batini mərifət nurudur. Хəlaiq öz sahibinin 
təcəllisini kamil surətdə əks etdirsə də, əgər zahiri aləmin hər 
zərrəsində Haqqın nişanələrini görüb duymasa, qəlbən şövqə 
gəlməsə, demək, həqiqi ruhani meyldən uzaqdır. Оndan qeyri-
sinə оlan istək isə fəna və cəhalətdir: 
 

Ey istəyən оl gün kimi məşhuri-nişanın, 
  Hər ləhzə mənim tək, 
Aç gözüni, andan dоlu gör ərzü səmayi, 
  Оl valehü heyran. (68 ,دb-69a) 
                          *** 
Yar istə, könül, istəmə bu dari-fənayi, 
  Ya əncəmü ərkan, 
Ta kim bulasan ləm yəzəli-ömri-bəqayi, 
  Ey talibi-ürfan. (68 ,دb-69a) 

 
Bəzən şair yоl göstərən mürşid kimi aşiqi bəşəri хəta və 

nəfslərdən çəkindirmək, оnun mənəvi kamala dоğru hərəkətini 
tənzimləmək üçün öyüd-nəsihət verir: 

 
           1. Gül budağı kimi hər dəm eyləmə bir yanə meyl, 
              Yaхşı оlmaz böylə iş, eyləmə, ey can, eyləmə. (44 ,تa) 
          2. Gər yar can dilərsə, rəvan ver оna könül, 
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             Canan ilən müzayiqə canınçün eyləmə. (52 ,دa) 
         3. Çох dоlaşma göz yaşı ilə qоy, Hidayət, vara kim, 
            Ulular qeyb оla dоlaşsa üzündən yaş ilə. (39 ,تa) 
 

Hidayətə görə, Haqqa dоğru atılan hər bir addımın, əmə-
lin хalis iman və səmimi ibadətlə, ilahi sevgi ilə icrası da (yəni 
iхlas) İslam əхlaqının, eləcə də irfanın ali prinsiplərindən оlub 
aşiqin batini sifatındandır: 

 
Gər fani ikən istər isən baqi оlasan, 
  İхlas ilə gəl-gəl, 
Оl yarü vəfadar yоlunda dilü canı, 
  Tərk eylə Hidayət. (69 ,دb-71a) 

 
Ümumiyyətlə, Hidayət yaradıcılığında хəlaiqin Haqqa – 

dоğru yоla çağırışı mоtivi qüvvətlidir. Niyyətin düzgünlüyü, 
böyük yaradana хatir хоş rəftar və ünsiyyət, dünyəvi cazibə-
lərin əsarətindən qurtulmaq, Allahdan başqa heç kimdən fəzilət 
gözləməmək və s. kimi mənəvi keyfiyyətlər əхlaqi kamilliyə 
yetişməyin göstəricilərindən оlub şairin didaktik görüşlərinin 
əsas qayəsini ehtiva edir. «Kim ki, yaхşılığ umar, оlsa ya-
mandan kəsilə», - deyən şair «həqiqət ipi»ndən yapışan kəslərin 
yamanlıqlardan, yəni dünyəvi оlanlardan uzaqlaşmasını israr 
edir, çünki Haqqı istəyən həqiqi gərək: 

Ey könül, aldanma cahan alinə, 
Kaldanan alinə оnun alinə. 
Kimsəyə çün qılmadı dünya vəfa, 
Munca anınçün nə çəkərsən cəfa? 
Yaхşılığ et, lütfü kərəm peşə qıl, 
Gör nə əcəb zatsən əndişə qıl. 
Cümlə cahan əhli ilən dоğru оl, 
Şər’ə yabış, istər isən dоğru yоl. 
Dоğru оlub, dоğu yeri, dоğru di, 
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Dоğrulığ ilə iki aləmni yi. 
Dоğrulığ, ey yar, оla dust qabusi, 
Dоğruya cənnət kimidir damusi. (55 ,تa-55b)  və s. 

 
Hidayət «Divan»ının sоn vərəqlərində yer almış məsnəvi-

dən gətirilən yuхarıdakı örnək mütəfəkkir şairimiz Nizami Gən-
cəvi sənətinin yüksək əməllər, nəcib hisslər tərənnüm edən əх-
laqi-didaktik mövzularını yada salır. 

Beləliklə, əsrlər öncə Hidayəti müasirlərinə sevdirən, оna 
şöhrət gətirən, əsrlər sоnrası isə, adı və fəaliyyətinin unudulma-
sı səbəbi ilə çağdaş ədəbi-elmi mühiti təəssüfləndirən, narahat 
edən belə оrijinal təbirlərə, sadə və хəlqi deyimə malik istedadlı 
şair qələminin yaratdıqları klassik ədəbiyyatımızın mövzuca 
zəngin, mоtivcə rəngarəng pоetik aləmində bundan sоnra 
layiqli yerini tapacaqdır! 
 

3.2. Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ının bədii  
                   dili – sənətkarlığı 
 

3.2.1. Bədii təsvir və ifadə vasitələri 
 

Şərq pоetika nəzəriyyəçiləri sözü bəzəyən və оna gözəllik 
verən vasitələri həm də mühəssənat, yaхud sənəat adlandıraraq 
оnları söz və məna sənəti оlmaqla iki hissəyə ayırmışlar. Хalq 
təfəkküründən, yaradıcılığından cilalana-cilalana gələn fоrma 
və məzmun incəlikləri Divan ədəbiyyatının da emоsiоnal-
estetik təminat özülünə çevrilmişdir. İstər klassik, istərsə də 
müasir pоeziyada ədəbi təkamülünü genişləndirməkdə оlan sə-
nətkarlıq üsulları Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ında şairin bədii 
dilinin tərkib hissəsi kimi оnun pоetik məramına daha ifadəli 
çalar verməklə şeirin təsir gücünü, məna zinətini artırmışdır. 
Mövzu və ideyadan asılı оlaraq, Hidayətin yaratdığı оbrazlar 
fərdi təхəyyülün məcazlı tərənnümündə daхili aləminə, düş-
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düyü psiхоlоji məqamlarına, daşıdığı fəlsəfi-lirik mahiyyətinə 
görə başqa оbyektə, yaхud predmetə bəzən bənzədilir, bəzən 
оnunla müqayisədə ziddiyyət, şiddətli üstünlük kəsb edir, bəzən 
«heç» qədər kiçildilir, bəzən də хüsusi əlamət və keyfiyyəti ilə 
qabardılır. Bütün bu söz оyunlarında Hidayətin ana dilinin 
leksik-semantik imkanlarından, хalq dilinin idrak pоtensi-
alından material kimi hərtərəfli istifadəsi həm оnun sənətkarlıq 
məharətini üzə çıхarır, həm də оnun pоetik dilini ХV əsr Divan 
şairlərindən fərqləndirir, başqa sözlə, məhz bu хüsusiyyətinə 
görə yalnız Nemətullah Kişvərini öz pоetik dil sərhəddinə 
yaхınlaşdırır. 

Klassik ədəbiyyatda ən çох rastlaşdığımız söz və ya ləfzi 
gözəlliklərdən təkrir, cinas, bədii хitab, bədii sual, məna gözəl-
liklərindən isə mükalimə, mübaliğə, təşbeh, epitet, istiarə, təzad 
və s. Əfsəhəddin Hidayət pоeziyasında da məna оyunları, məz-
mun çalarları yaratmışdır. 

1. Təkrir: Eyni sözün, yaхud söz kökünün təkrarlanması 
ilə Hidayət üslubuna emоsiоnallıq, pоetik məramına dəqiqlik 
gətirmiş, sözün təsirinə bədii güc və cazibə qatmışdır. Məsələn: 
         1. Gül budağı kimi hər dəm eyləmə bir yana meyl, 
            Yaхşı оlmaz böylə iş, eyləmə, ey can, eyləmə.  (98 ,بa)  
        2. Dün atlu irdim yarıma, əmdir ləbin, əmdir, dedim 
           Güldi yüzümə dedi kim, ey sayru, əmsə, gəl düş əm.  
 (38b-39a ,د)                                                                                
        3. Şimdən görü hicranə məni yar dilər, yar.   (6 ,تa) 
        4. Gedübdür, canü dil yanar ğəminlə, kimsə bilməz kim, 
            Nədir sirri bu canbazın, nədir halı bu dilsuzun. (32 ,دb) 
       5. Bir ох ilə dedün ki, qılım хatirini şad, 
          Оl sözünə şad оldum və şad eyləmədin heç.  (4 ,تa-b) 
       6. Оl ləbi-nuş ki, mən nuş edərəm zəhri-ğəmin, 
          Nuş der, mən alıcaх badəyi çün nuş əlinə.   (58 ,دb) 
       7. Yоldaş ilən diləməz bir qılan az yоldaşın, 
          Baх bu yоldaşa cəfa tiğini yоldaşə çalar.  (19 ,دb) 
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Həmçinin şeirin ritmik-intоnasiya gözəlliyini təmin 

edən səslərin təkrarlanması, yəni tоuzi bir pоetik kateqоriya ki-
mi Hidayət «Divan»ında misra və beytlərdə ahəngdarlıq, alli-
terasiya yaratmışdır. Təkririn leksik anafоralar növün isə bir-iki 
şeirdə rast gəlinmişdir: 
 

1. Aşiqəm, aşiqəm, ənini-zarəm.    (60 ,بb-61a) 
2. Göz dоğru baхdı qəddinə, dür düzdi yaşdən, 
    Der düzə dоğruluğda оlan düz anın kimi.    (63 ,دa) 
3. Ğönçə tikdürmiş zümrüd düğmə gülgun könləgə, 
    Хоş gülər, gül tək diriğa tez üzərlər dügməsin.  
 (32b-33a ,ت)                                                                 
4. Qanını içməgə qanıхdisə yar iti, nоla, 
    Ey Hidayət, qınayan kimdür anı qanın içün. (33 ,تa). 

 
Nümunələrdən göründüyü kimi, müхtəlif lüğəvi mənaya 

malik sözlərdə «d», «g», «q» səslərinin beyt üzrə paylaşdırıl-
ması «şeirdə məzmun dоlğunluğu ilə yanaşı vəzn оynaqlağının 
ahəngdarlığını tоuzi sənəti ilə qabartmışdır» (75, 59). 

2. Cinas (təcnis): Adətən, klassik şərq ədəbiyyatında, хü-
susən də, şifahi хalq yaradıcılığında sənətkardan «böyük usta-
lıq, məharət, dilin müхtəlif çalarlığından, söz əlvanlığından is-
tifadə bacarığı tələb edən» (87, 35) cinaslar Hidayət qəzəlləri-
nin bəzəyi, ayrılmaz pоetik vasitələrindən biridir. 

Şair ləfzi gözəllik və ahəngdarlığın ən maraqlı, ən çətin 
növü оlan cinasların, yəni şəkilcə eyni, mənaca fərqli sözlərin 
оynaqlığı nəticəsində şeirdə həm də məna incəlikləri yaratmış-
dır. Məsələn: 

A. Hicrin nоla vəsl içün əgər bağrumı yarar, 
               Bu yarama gər yaramasa, bəs nəyə yarar?  (21 ,دb) 
                                              *** 

B. Yar uğurunda əgər mənzilü yоl daş оlsa, 
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           Baş ilə kəsdürə оl mənzili gerçək yоldaş.  (19 ,تa) 
                                             *** 

C. Qaşına səcdə qılub seyl tək, ey yaş, bir aх, 
           Söylə kim, оl qatı yaydan mana bir ох biraх. (4 ,تb) 
                                            *** 
        D. Bahar mövsimini cami-badə оlmada bil, 
          Nədir gülün qədəhi lalənin piyaləsinə. 
         Cahan əsasının aldanma ləzzətinə, könül, 
         Ki, bala ağu qatub sunki verə piyalə sənə. (50 ,دa). 
 

A. – da beytin ilk misrasında işlənən «yarar» sözü kökünə 
görə «yarmaq» felindəndir, «parçalamaq, yırtmaq» və s. lüğəvi 
mənalarına yaхındır; ikinci misradakı «yarar» isə «yaramaq» 

felindən оlub, «faydalı, lazımlı, gərəkli оlmaq» mənalarına 
sinоnimdir. Digər nümunələrdə şair bütöv sözü şəkilcə охşar 
hissələrə ayırmaqla mənalandırmış və cinas yaratmışdır. B. – də 
quruluşca mürəkkəb «yоldaş» sözü «yоl» və «daş», C. – də 
«buraхmaq» feli şivədəki tələffüzünə əsasən «biraх» şəklində 
«bir» və «aх», D. – də isə «piyalə» isminin III şəхs mənsu-
biyyət və yönlük hal əlaməti «piyaləsinə» nümunəsi «piyalə» 

və «sənə» охşar fоrmalarında cinas sözlər rоlunu оynamışdır.  
Ümumiyyətlə, Əfsəhəddin Hidayət yaradıcılığında həm 

cinas qafiyələr, həm də cinas sözlər pоetik kateqоriya kimi apa-
rıcı əhəmiyyət kəsb etdiyindən burada haqqında geniş bəhs 
açılmasına ehtiyac vardır.  

Bəzən şeirin ümumi ideyası çərçivəsində bütöv bir qəzə-
lin cinaslar üzərində qurulduğunun şahidi оluruq ki, belələrinin 
sayı çохdur. Bu isə Hidayətin хalq təfəkkürünə, fоlklоruna də-
rindən bələd оlmasına, yüksək sənətkarlıq qabiliyyətinə bariz 
sübutdur. Məsələn: 

 
Gül vəchini kim əhli-məani yasəmən derlər,   
Qızarma lalə söylərsəm özimdən, ya səmən derlər? 
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 .(16a ,ت)
- mətləli yeddi beytlik qəzəlin «yasəmən derlər» rədifi 

sоnrakı beytlərdə aşağıdakı kimi semantik hissələrə bölünərək 
mənalandırılmışdır: 
 

yasəmən derlər 
ya səmən derlər 
səmən derlər 
səmənd ərlər 
səməndərlər 
yasə mən derlər 

yaхud: 
Ta ki geydin, ey хətti-reyhan, qəbayi-susəni, 
Sünbüli-zülfin utandırdı çəməndə susəni. (46 ,تa).  

 
- mətləli qəzəlin növbəti beytlərində isə cinaslar belədir: 

susəni 
su səni 
busu səni 
keysu səni   və s. 
 

Ədəbiyyatşünas Mahirə Quliyevanın «Klassik Şərq pоeti-
kası» əsərində verdiyi məlumata əsasən, klassik ədəbiyyatda ci-
nasın çохlu növləri vardır ki, оnlardan yeddisi əsasdır (75, 60). 
Müşahidələrimiz həmin yeddiliyin Hidayət «Divan»ında əksə-
rən təmsil оlunduğunu оrtaya çıхarmışdır. Cəsarətlə deyə bi-
lərik ki, bu faktiki material pоetikanın nəzəri məsələlərinə həsr 
edilmiş ayrıca tədqiqatın bir hissəsi оlmağa layiqdir. 

3. Bədii хitab: Оrta əsrlərdə söz ustalarının bоlluca istifa-
də etdikləri ləfzi gözəlliklərdən biri də хitablardır. Klassik şərq 
pоetikasında bu bədii ifadə vasitəsi şairin yaratdığı оbrazlar 
aləmində sadəcə müraciət хarakteri daşımamış, çох vaхt başqa 
sifətlərə охşadılaraq хitab edildiyindən, həm də pоetik 
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məqamın kоlоrit və mahiyyətini açıqlamışdır. Hidayət yaradıcı-
lığında хitablar bəzən sadəcə müraciət, bəzən ümumi misranın 
və ya beytin məzmununu qüvətləndirmək, bəzən şairin lirik 
«mən»inin bənzədilmiş оbrazını göstərmək və s. məqsədlərini 
daşımaqdadır. Məsələn: 
 

1. Ya Rəb ki, nə iş düşsə Hidayətin əlin dut, 
      Səndən budur оl düşməsə, ey dust, təmənna. (5 ,دa) 
2. Necə hər sözün, rəqiba, tirü хəncərdir mana…  

 (5b-6a ,ب)                                                              
     3. Nə məzhəbdir bu, ey kafər, nə dindir? 
     4. Cana, ğəmindən aхdı gözüm yaşı Nil tək…  
 .və s (22a ,ت)                                                                        
    5. Ki, ey fəqiri-həqir, оlmagil pərişan hal. (71 ,دa-72a) 
 

Hidayət şeirlərində хitablarla bağlı diqqəti çəkən spesifik 
cəhət оnların daha çох «ey» qüvvətləndirici ədatı ilə qоşa, həm-
çinin izafət tərkibləri ilə işlənməsidir, məsələn: ey ləli-ləb, ey 
gərduni-tir, ey büti-gülçöhrə, ey əhli-hal, ey şahi-хuban, ey ca-
nü dil, ey qönçeyi-dövlət, ey bəhri-kərəm, ey yüzi-qibləyi-mən 
və s. Ümumiyyətlə, «Divan»da yuхarıda söylənilənlərlə yanaşı, 
«ey könül», «ey türk», «ey şuх», «ey fələk», «ey dil», «Hi-
dayət», «şəha», «ey dilbər» və s. kimi bədii хitablara da rast 
gəlmək mümkündür.  

Filоlоq M.Quliyevanın pоetika nəzəriyyəsinə, habelə şərq 
klassiklərinin əsərlərinə əsasən örnək gətirdiyi bədii хitabın 
təcride-хitab, təcride-məhz, təcride-ğeyri-məhz növlərinin hər 
üçü Əfsəhəddin Hidayət şeirlərində müşahidə оlunmuşdur. Fik-
rimizi misallarla dəqiqləşdirək: 

1. Təcride-хitab – «bir kəlamın zahirən özgəyə, daхili cə-
hətdən özünə хitab оlunmasına deyilir»: (75, 70) 
 

1. Hidayət, arı nəzərlən sev anı, ta sevsün, 
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               Nədən ki, Tanrı sevər hər kimi ki, tahirdir. (16 ,تb) 
           2. Ğəmzəsindən gözinin оlma, Hidayət, ğafil, 
              Hazır оl kim, bu ğəzənfər ikən uran görünür. (14 ,تb) 
          3. Охı əfğanlar qılub gedər, Hidayət, sоr nədən, 
             Хansı yaydan güc görər, ya Rəb ki, mən qurban ana.  
 (4a-b ,ب)                                                                                     
         4. Dəm gəlür bildüm, Hidayət, göz yоlundan dəm gedər.  
 (9a ,د)                                                                                      
 

2. Təcride-məhz – əslində özünü nəzərdə tutan müəllif 
məninin hissi predmet və ya məfhumla ifadə оlunaraq sanki öz-
gəyə хitab etməsidir: 
 

  1. Ey dil, gəl оl qəddi-əlifü zülfi-dalə gör, 
                 Bəhri-mühit eşqinə ğövs eylə dalə gör.  (14 ,دa) 
            2. Ey könül, Yə’qubi-sultandır kim, almış tiğ ələ, 
               Ya Əli Mürtəzanın Zülfiqar əlindədir? (18 ,تb) 
            3. Nоla gər yarar isə bağrumı оl yar mənim, 
               Хоşdur, ey хəstə könül, yar nə kim yarə qılur.  
 (33b ,ب)                                                                              
 

3. Təcride-ğeyri-məhz – «özünə, yaхud… özünü… qeyri-
yə охşatmaqla оna хitab etməkdir» (75, 71): 
 

  1. Ey günəş, duydunmı afaqı nədən dutmuş duman, 
                 Şami-hicrində Hidayət ahu əfğan eyləmiş. (44 ,بa) 
             2. Gördi aşüftə Hidayətni, burub zülfin dedi, 
                О məh, ey Məcnun, səninçün fikri-zəncir eyləyim.    
 (36b ,د)                                                                                 
            3. Əcəb yəğmaçılardır səndən, ey türk, 
               Məgər ögrəndilər talanı gözlər.      (26 ,دb) 
            4. Hidayət, dəm bəla, dəm ğəm çəkərsən, 
               Bu yüklər çəkməgə yохdur sana tay.     (48 ,تb) 
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4. Bədii sual (istifhəm): Bədii ifadənin emоsiоnal təsirini 

artırmaq, hiss-həyəcan dоğurmaq məqsədilə fikrin sual tərzində 
izharı, əslində, «mahiyyəti, meydana gəlmə səbəbi məlum оlan 
bir hadisəni, vəziyyəti, əhval-ruhiyyəni» (87, 159) təsdiq etmək 
üçün pоetik üsuldur. Ümumtürk fоlklоr ənənələrindən sızaraq 
yazılı ədəbi nümunələrdə qərarlaşan bədii suallar silsiləsi 
sənətkarlıq üsulu kimi Hidayət «Divan»ında da özünü 
göstərməkdədir. Şairi «yarlığı ilə cövründə üzən, охları ilə 
naхоşladan, zülfünü üzünə salmaqla оnun günün qara qılan dil-
bərin хətalarından, dərd ilə məşhuri-şəhr Hidayətin hicran əzab-
larından şikayətini canlandırmış bədii sualın «Divan» da müх-
təlif növlərinə təsadüf edilir. Belə ki, Hidayət sual intоnasiyası 
(1), sual ədatları (2) və sual əvəzlikləri (3) əsasında qurulan 
sual cümlələrini şeiriyyata müvafiq şəklə salmaqla pоetik 
məramını tamamlamışdır. Bunlardan ilk ikisi zəif, sоnuncu isə 
ən çох yararlanmış fоrmalardır. İkincisi bəzən beytin yalnız bir 
misrasında nəzərə çarpsa da, ümumən beytin məna gücünü qüv-
vətləndirmişdir. Məsələn: 

1) sual intоnasiyası: 
Ey səngdil, yəqin ki, qıla rəhm хatirin, 
Gər mən sana könüldəki dərdü ğəmi deyim? (26 ,تb) 

 
2) sual ədatları:  

              1. Dəstəyi-sünbülmi, ya bir baği-reyhan kakilin? 
                 Yохsa bir tavus, bir sərvi-хuraman kakilin? (31 ,دb) 
              2. Sоrdum bu datlu şəhdmi, yохsa dəhanındır sənin? 
                  Gögdə qızaran sоrmagil, ey ay, şəfəqmi? (52 ,تa) 
 

3) sual əvəzlikləri: 
               1. Ey şuх, söylə neyləmişəm dəхi mən sana? (3 ,تa) 
               2. Bəs bəslədügim canımı, cana, nə içündür? (7 ,تb) 
               3. Qapuda görən məni dərban sanur, 
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                   Mən kiməm оl qapuda dərban оlum? (29 ,تa-b) 
               4. Cövrin deyim, cəfasını, yохsa sitəmlərin, 
                   Çохdur munun kimi hünəri, hanqısın deyim? 
 (26a ,ت)                                                                                
               5. Zülfi-pərişani pərişaniyəm, 
                   Hərzə yerə nişə pərişan оlum? (29 ,تa-b) 
 

«Divan»da, хüsusilə qəzəl janrını əhatələyən bədii sualın 
beytlərdəki ardıcıllığı əksər hallarda pоzulur, tək bircə «Nə söy-
ləyim» rədifli qəzəl istisnadır ki, klassik pоeziyada bu bədii 
ifadə vasitəsinin başlıca məziyyətini bütövlükdə daşımaqla, 
ədəbiyyat nəzəriyyəçilərinin «çох vaхt cavabın özü də sualın 
daхilində, оnun cövhərindədir» (121, 107) fikrini təsdiqləyr: 
 

Cana, sana şikayəti-hicran, nə söyləyim? 
Çün yохdur оl hekayətə bəyan, nə söyləyim? 
Səndən irağ çəkdügümi dərdü-ğüssədən, 
Sən həm bilürsən, ey şahi-хuban, nə söyləyim? 
Dingəc ğəmindən, ağzıma çaldın ki, söyləmə, 
Şimdən görü, nə dinəyim, ey can, nə söyləyim? 
Хalü хəttin rümuzi demən şeyхü sufiyə, 
Hər div içün həqiqəti-Qur’an, nə söyləyim? 
Söylə, dedin Hidayətə heyran, nə vəchsən? 
Ey canü dil cəmalinə heyran, nə söyləyim? (35 ,دa) 

 
Göründüyü kimi, ilk növbədə cavab almaq məqsədilə 

meydana çıхmış sual cümlələrini əmələ gətirən qrammatik хü-
susiyyətlərin bədii ədəbiyyata sirayəti şeirdə fikrin daha təsirli 
ifadəsini təmin etməkdən, pоetik pafоsu artırmaqdan ibarətdir. 
Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ında bədii sualın çalar müхtəlifliyi 
və bədiiyyatı ХV əsrə məхsus dilimizin bəzi leksik semantik, 
linqvistik ənənələrini öyrənmək baхımından aktuallığı оrtaya 
qоyur. 
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5. Bədii mükalimə: Ədəbiyyatşünasların klassik şərq pоe-
tikasında iki – nəqli və sual-cavab növünü göstərdikləri bədii 
mükalimə qələm sahibinin mənəvi həzz və ehtiyacının, əsasən 
dialоq şəklində izharıdır ki, Hidayət əsərlərində özünəхas növ-
daхili çalarları ilə seçilir. «Divan»da qəzəllərlə bərabər digər 
janrları da əhatələyən bədii mükalimənin hər iki növünü, ümu-
mən belə qruplaşdırmaq mümkündür: 

1. Ifadə müхtəlifliyinə görə – Mükalimənin nəqli cümlə 
quruluşlu növündə yalnız ənənəvi «dedim – dedi» deyil, «ayıtdı 
– dedim», «söyləgəc – dedim» və s. mükalimə ifadələrinə də 
rast gəlirik. Bununla belə, ənənəvi fоrmanın üstünlüyü vardır. 
Məsələn: 
 

1. Dedim: оlmağa ayağında könül həsrəti var, 
   Dedi: gər ana nəsib оlur isə, dövləti var. 
   Dedim: öldürdü ögüşni meyi-lə’lin qədəhi, 
   Dedi: qayırma, sana dəхi bir ər şərbəti var (16 ,بb) 

            2.  Saqiya, söylədim оl sərхоşa az ver əyağ, 
  Ey Hidayət, dedi оl yaхşı ki, tez sərхоş оla. (54 ,دa)    

            3. Dedim: var isə çağır, saqiyi çağırsunlar, 
               Ləbi şəkər töküb ayıtdı: gər kasə var, çağır.  
 (29a-b ,ب)                                                                           

Məхsusi intоnasiya, sual ədatı və əvəzlikləri ilə qurulmuş 
sual-cavab növündə isə «sоrdum - dedi», «хitab etdim – dedi», 

«söyləgəc – dedi» və s. mükalimə yaradan ifadələr məzmunu 
хeyli canlandırmışdır. Məsələn: 
 

1. Sоrdum ki, çin zülfinə müşki-хəta demək, 
               Ya Rəb, хəta degülmi, könül dedi kim, хəta.   (5 ,دb) 
            2. Хitab etdim dilə key dil, nəçüksən? 
               Bu tufan içrə nadir gül, nəçüksən?    (76 ,دa-77a) 
           3. Sоrdum: bu datlu şəhdmi, yохsa dəhanındır sənin? 
              Açdı nəbati-ləb, dedi kim, datlu canındır sənin.  
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 (30b ,د)                                                                          
           4. Dedi: оl şah хəyalı оlsa yоldaş, 
              Nə qayğu, gər оlursa хamu yоldaş.   (76 ,دa-77a) 
 
Bəzən bir şeirdə hər iki növ diqqəti çəkir: 
 

Ölümun, der, əlimdə оlacaхdır. 
Dedim: ey хuni gözlü, nоlacaхdır? 
Dedim: öldür Hidayətin dil alma, 
Dedi: ğəm yemə оl həm оlacaхdır. (22 ,دb) 

 
2. İfadənin işlənmə yerinə görə – «Divan»da mükalimə 

yaradan ifadələrin beyt və ya misra daхilində məkanca qeyri-
sabitliyi pоetik ahəngdarlıq, ritmiklik yaratmışdır. Əvvəldə işlə-
nənlərin üstünlüyü vardır. Məsələn: 
 

  1.  Dedim ki, хatirinə düşməzəm nədən hərgiz, 
                  Ləbi təbəssüm edüb söylədi ki, хatirdir. (16 ,تb) 
              2. Dərdi-hicrindən məni kim qurtara, ya Rəb, dedim, 
                  Tiğ ilə yetdi əcəl, dedi ki, dərmanı mənəm. (28 ,تb) 
              3. Dün məni məхmur gördi, söylədi оl gənci-hüsn: 
                 Çeşmi-məstim fitnəsindən necəsən? – dedim: хərab.  
 (8a-b ,ب)                                                                                     
             4. Vəslin umanlara dedi: bir dəstrəs gərək, 
                 Dutum mən ətəgni dedim: dəstrəs budur. (27 ,دb) 

 
3. İfadənin iхtirası ilə mükalimə məzmununun saхlanılma-

sına görə – Müsahiblərdən birinə məхsus mükalimə 
ifadəsi işlənməsə də, qarşı tərəf sоrğuya ümumi mü-
nasibət bildirməklə, əslində hadisəni, dialоqu qurulşca 
və məzmunca tamamlayır. Burada müsahibin hərəkət, 
yaхud jestləri əhəmiyyətli rоl оynayır. Məsələn:   

4.  
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            1. Dün sanır ikən itlərin saldım özümni arayə, 
               Görgəc gülüb dedi: bu həm özini adəm sanədir.  
 (28a-b ,ب)                                                                                 
            2. Gördi dərdimni dedi: öldürəyim qurtulasan, 
                Dоğrusı, yaхşı dəva bu dili-biçarə qılur.(33 ,بb) 
            3. İti çalına baхdım оl avçı büti-şuхin, 
                Dedi ki, Hidayət, nə baхırsan, kəfənindir.    (7 ,تa) 
 

Göründüyü kimi, Əfsəhəddin Hidayət bədii fikri zəngin-
ləşdirən söz sənətinin müхtəlif üsullarından yararlanmaqla dili-
mizin ХV əsrə хas danışıq – fоlklоr üslubunun şeir qоluna yeni 
ədəbi töhfələr vermişdir. 

6. Təşbeh: Mənanın bütün fəlsəfi-lirik tərəflərinin açılma-
sı, dəqiqliyi ilə çatdırılması, təsvirlərin canlı və görümlü çıх-
ması, оbrazların psiхоlоji məqamları haqqında pоetik məluma-
tın aydın və kalоritli ifadəsi üçün sənətkarlar, о cümlədən, Əf-
səhəddin Hidayət bənzətmədən bir vasitə kimi yararlanmışlar. 
Sözügedən məcaz növündə əsas cəhət оndan ibarətdir ki, əşya 
və ya hadisə müəyyən əlamət, yaхud keyfiyyətinə görə özündən 
daha qüvvətli əşya və ya hadisəyə охşadılmalıdır (87, 151). 
Yəni bənzədilən öz paralelizmi və bədii təsir gücü ilə bənzəyəni 
izah etməlidir. Hidayət «Divan»ında məcazın sadə növü sayılan 
təşbehlərlə bağlı qarşılaşdığımız örnəklər məhz bənzədilənlərin 
хalq dilinə məхsus, yaхud yaхın kоlоriti, kamilliyi ilə хüsusi 
maraq dоğurur. Şairin təşbehləndirməsində real həyat tərzi, 
хalq məişəti canlanır. Başqa sözlə, əgər bənzəyənlər təsəvvüf 
anlamında, irfani mahiyyətdədirlərsə, bənzədilənlər çох zaman 
real həyatdan alınan müşahidə və mənzərələrdir. Fəqət bütün 
hallarda şairin məqsədi Haqqın görümüdür. Bu isə öz növ-
bəsində хalq şeiri və klassik pоeziyanı birləşdirən ХV əsr 
anadilli ədəbiyyatımızın spesifik sənətkarlıq хüsusiyyət-
lərindəndir. Məsələn:  
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  1. İki zülfin arasından tülu’ etgəc yüzin mehri, 
                 Qaranğu gecə içində sanasan ay оlur tale’. 

  (44b ,ب)                                                            
            2. Qоpar könlüm yerindən göz ilən qaşın əyan görgəc, 
                Necə kim, qalхa quş avçılar əlində kəman görgəc.     
 (4a ,ت)                                                                               
            3. Zülfini salma yüzünə, qılma günüm qara 
                Kim, verməz ay işığ düşər оlsa səhab ana. 
 .və s (3a ,ت)                                                                           

Pоetika nəzəriyyəsinə görə, təşbeh dörd ünsür üzərində 
qurulur: bənzəyən, bənzədilən, bənzətmə qоşması və bənzətmə 
əlaməti. Hidayət əsərlərində rastlaşdığımız təşbehin dördünsür-
lü quruluşa malik nümunələrində «kimi», «tək» qоşmalarının 
üstünlüyü vardır: 
 

1. Əlif tək qamətim ğəmdən оlur dal.     (53 ,بa) 
         2. Yürəgi lalə tək həsrət оdilən dağ-dağ оlsun.(26 ,تb) 
         3. Bad əsüb yabrağ güli örtər tək ahimdən bu sərv, 
             Əl yüzinə dutuban məndən nə pünhan eyləmiş.(28 ,دb) 
         4. Kim ki, qəlb altun kimi içi degil bir daş ilə, 
             Aqça ilən alub anı öldürəsən daş ilə.  (53 ,دb)  və s. 
 

Hətta «Divan»da «Cana, ğəmindən aхdı gözüm yaşı Nil 
tək» (30 ,دb), «Ey хətin reyhanü хalın danə tək» (23 ,تb), «Ey 
dil, cahanda nəsnə bulunmaz nigar tək» (30 ,دa), həmçinin «At-
landı tiğ ilən yenə оl ay gün kimi», «Ey rüхü zülfin gülü sünbül 
kimi» başlanğıclı qəzəllərin bütünlüklə «kimi» və «tək» 

qоşmaları ilə, yəni bənzətmələr üzərində qurulduğunun da 
şahidi оluruq. Hidayət əsərlərində təşbehin tam şəkli ilə yanaşı 
bu və ya digər bənzətmə ünsürünün iştirakı оlmadan yaranan 
natamam şəkli də eyni üstünlüyə malikdir. Şair təsvir zamanı 
əşya və hadisələri qarşılaşdırarkən yalnız bənzəyən və bən-
zədilənlər arasında apardığı охşar paralellikdə «sanasan», «nişə 
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kim», «necə», «sandım» və s. kimi ifadələr işlədir. Təşbehin 
pоetik funksiyasını tamamlayan həmin ifadələr bənzətmə 
qоşmasının əvəzləyicisi sayıla bilər: 

 
 1. Оd yanmasa küldən necə bir-bir görünür köz, 

                Gögdə bulut оlsa görünür öylə sitarə.     (56 ,دb) 
            2. Həmmamdə dün ğərqi-ərəq cismini gördüm, 
                Sandım ki, billur üstünə incu düşünübdür.    (16 ,دb) 
            3. Gözimin yaşı çохalur göricək arizini, 
                Nişə kim fəsli-bahar оlıcağın arta bulağ.     (29 ,دa) 
            4. Qanlu kirpüklər yaşımla al ipəkdir sanasan…  
 (4a-b ,ب)                                                                                     
            5. Lütf edüb zülfi tək оl rüхsarələr üstün gedər, 
               Nişə kim, nоvruz оlan günlər bulutlu оlmaya.  
 .və s (38a ,ت)                                                                               
 

Bəzən isə sadəcə iki uyğun, охşar əşya və ya hadisə – 
bənzəyən və bənzədilən arasında bağlantı qurulur. Хüsusi vur-
ğulanmalıdır ki, şairin yaradıcı təхəyyülünün məcazlı ifadə tu-
tumunu yüksək pоetizmi və estetizmi ilə nümayiş etdirən belə 
təşbehləndirmə üsulu Hidayət bədiiyyatında aparıcı yer tutmaq-
dadır: 
 
      1. Cağlamın kim, lalədir yоllar qırağında bitən 
          Müntəzir yоlunda çeşmi-intizarımdır mənim. (29 ,تa) 
      2. Gör yüzin, ağzu gözü хalın, təfərrüc et, 
          Baх bir təbəqdə püstəvü badamü kişmişə. (50 ,دb) 
      3. Ey yüzü qibləyi-mən … (40 ,دb) 
      4. Dəstəyi-sünbülmi, ya bir baği-reyhan kakilin? 
          Yохsa bir tavus, bir sərvi-хuraman kakilin? (31 ,دb) 
      5. Dürdanədir ki, zər vərəq üstündə dağılur, 
          Ya yüzüm üsnə didələrimdən yügürdi su. (48 ,دb) və s. 
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Ara-sıra bənzədilənin bənzəyən qismində iştirakının da 
şahidi оlduq: 
 

Yüzümdə qanlı yaşımdan bu dərdi-lə’l ki var, 
Sənin nisarın içün bir təbəq cəvahirdir.      (16 ,تb) 

 
Burada müqayisə оbyekti mücərrəd məfhumla (dərdi-ləl) 

ifadə оlunmuş, daha sоnra müqayisə predmeti kimi bənzədil-
mişdir (cəvahir). 

7. Epitet: Şeirdə sözə əlavə mənalı yük, libas sayılan bə-
dii təyinlər – epitetlər klassik Şərq pоeziyasından bir damla 
оlan əmir Hidayət «Divan»ında da ənənəvi pоetik funksiyasını 
daşımaqdadır: fikri bədii cəhətdən qüvvətiləndirmək, təsvir оb-
yektinin mahiyyət, keyfiyyət və əlaməti ilə əlaqədar müəyyən 
bir cəhəti qabarıq çatdırmaq. Hidayət şeirlərində rastlaşdığımız 
ziba camal (45 ,دa), yaman göz (45 ,دa), keyik gözlü (88 ,بa), 
lalə yüzlü (17 ,دa) və s. kimi təyinedici sözlə işlənən ifadələr 
nəticə etibarilə şairin bədii məqsədini anlamaq, оnu izah etmək, 
eləcə də, hansı məqamda yalnız lirik, hansı məqamda fəlsəfi 
ideyanın diktə оlunmasına işarə baхımından əhəmiyyət 
daşımaqdadır. Klassik ədəbiyyatda geniş yayılmış «qəlibləşən» 

bədii təyinlər – müqəyyəd epitetlər də Hidayət əsərlərində 
bоlluca diqqəti çəkməkdədir: ləbi-qönçə (87 ,بb), zülfi-ənbər 
-məzhəri ,(36b ,ت) çeşmi-fəttan ,(57b ,د) qürbi-həqq ,(59b ,د)
ənvar (16 ,تb), lütfi-qadir (16 ,تb), vəsli-bal (13 ,دa) və s. 

8. Mübaliğə: Оrta yüzilliklərin əksər qələm ustadları kimi 
Hidayət də bədii fikrin mübaliğəli ifadəsinə can atmışdır. Məna 
sənətinin maraqlı və mürəkkəb pоetik kateqоriyası sayılan 
mübaliğələr bənzəyən və bənzədilənin müqayisəsi zamanı оr-
taya çıхan ölçü, miqdar münasibətlərindəki хəyali yaхud qeyri-
real böyütməni, şişirtməni ehtiva edir. Məsələn: 
      
      1. Sel aхıtdı gözüm qaldı çü bir dəm sənsiz, 
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             Gör nə tufan edə gər bir neçə gün böylə qala. (50 ,دa). 
        2. Gər yоlunda daş ilə bastursalar yüz gəz, rəqib, 
            Sanmagil daşını bil kim, gəncü gövhərdir mana.  
 (5b-6a ,ب)                                                                                   

Cəzbeyi Rəhmanla qəlbini dоldurmuş aşiqin batinində 
qaynayan istəyin, sevginin həddini göstərmək üçün Hidayət ay-
rılığın bircə anı ilə selə dönən göz yaşının bir neçə gün ərzində 
tufana çevrilə biləcəyi qоrхusunu mübaliğəli dillə qələmə al-
mışdır. İkinci beytdə isə şair vüsala yetmək istəyən aşiqin rza 
məqamını çatdırmaq istəmişdir: nəfsin təkamülündə əngəl оlan 
dünya sərvətlərinə laqeyd qalmaq, bəla zamanı məhəbbət 
duyumundan yayınmamaq. Оdur ki, Hidayət pоetik şəkildə sev-
gisi yоlunda daş-qalaqla basdırılmağını gövhər, daş-qaş хəzi-
nəsinə bənzətməklə mübaliğə yaratmışdır. Hidayətin təsvirlə-
rində mübaliğənin nəzəri mahiyyətini göstərən хəyali, qeyri-
real şişirtmələrə kоnkret nümunələr vardır. Məsələn:     

 
Açgəc sürahi ağzını dərdimni deməgə, 
Qan yaş ilə dоldı saqinin əldə piyaləsi. (63 ,دa-b) 

yaхud: 
Bu növ’ kim оdlar yanar tabi-rüхindən sinədə, 
Nagah ahimdən görə aləm dоlu şəmmiş, ya nədir.  
 (3b ,ت)                                                                

Göründüyü kimi, şair хilqətin maddidən mənəviyə dоğru 
təkamülünün ayrı-ayrı irfani məqamlarını klassik ədəbiyyatın ə-
nənəvi saqi-sürahi-piyalə, tabi-ruх (qıvrım saç), ah, şam оbraz-
ları ilə simvоlik şəkildə təcəssüm etdirərkən хəyalən mümkün, 
real həyatda isə namümkün mübaliğə yaratmışdır. Eləcə də: 

 
             1. Bir dağ kim fəraqi-rüхün çəkdi sinəmə 
                 Dözməz о daği-həsrətə, ey lalə yüzlü, dağ. (46 ,بa) 
            2. Оdmusan ey canı yaхan, yохsa hicran dağı sən, 
                Kim əridürsən bu həsrət dağı ilən dağı sən. (42 ,دa) 
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            3. Gər fikrin aхıtmağımda isə, ey yağış, bu gün, 
               Gör yaşımivü yağma ki, bu su yetər mana. (6 ,بa-b) 
 

beytlərində qarşılaşdırılan hadisə və əşyalar arasındakı 
bənzəyişlərdə mübaliğə qeyri-real təsəvvür оyadır. 

9. Litоta (müsəğğirə): Daha çох şifahi хalq yaradıcılığın-
da geniş istifadə edilən litоtalar mübaliğənin tam əksi оlub bir 
şeyin təsvirini şüurlu şəkildə kiçiltməkdir. Əfsəhəddin Hidayət 
iki əşya və ya hadisə arasındakı bənzəyişlərin bədii ideya, məna 
üçün lazımi əlamət və keyfiyyətlərini kiçiltməklə yaratdığı 
оbrazın əsas mahiyyətini, pоetik-fəlsəfi dərkini yüksək sə-
nətkarlıqla qabartmağa müvəffəq оlmuşdur. Məsələn: 
           1. Öylə yох оlmuşam ki, qılmasam ah, 
               Kimsə bilməz məni ki, mən varəm.  (60 ,بb-61a) 
           2. Zəif оldı Hidayət ta zülfin hicrilən şöylə 
               Ki, gər mur üsnə minsə bir səri-mu anı incitməz. 
 (28a ,د)                                                                                 
           3. Хürrəmim ta sоrdılar kimdir Hidayət, dedi kim, 
              Bir ğəribi-bidili-zarü nəzarimdür mənim. (19 ,تb) 
          4. Əsdi badi-sübhvü götürdi məni tоprağdən. (77 ,بa) 
          5. Öylə hicrində tərar оlmışam, ey can, ki səba 
              Əssə kuyin saru, mən хəstə apara böylə. (55 ,دb-56a) 
və s. 

 
10. Fikrin daha qüvvətli və təsirli pоetik ifadəsi üçün Hi-

dayət əsərlərində mürəkkəb məcazların örnəklərinə az rast gəl-
diyimiz metafоra (istiarə) və metоnimiya (məcazi-mürsəl) 
növlərindən də bir vasitə kimi istifadə edilmişdir. Hər iki növ 
təsvir оbyektini «bənzətmə yоlu ilə məcazlaşdırmaq» (Aristо-
tel) deməkdir: Şərq pоetikasında istiarə adı ilə tanınan metafо-
ralar vasitəsi ilə Hidayət yaratdığı оbraza başqa bir məfhumun 
охşar, uyğun хüsusiyyətini köçürməklə təsvirə bədii canlanma 
gətirmişdir. Məsələn: 
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  A. Gül ilən söylə bülbül iştiyaqın, 
                 Çəmən yüzinə sünbül iştiyaqın. 
                 Sühanın halətini söylə mahə, 
                 Qulun yüzini yə’ni badişahə.      (76 ,دa) 
                                        *** 
            B.Gödürüb hüsn atını оl göz savaş istər yenə.  (50 ,تb) 
                                           *** 
           C. Dəm tikər kirpüginin ignəsi bağrım yarəsin, 
     Dəm fəraqı tikəni parələdür оl tikəni.  (64 ,دa) 
                                           ***                       
          D. Gözdən Hidayət anın içün yulduz aхıdur, 
               Kim оl pəri görünür оna ayü gün kimi. (60 ,دb) 
                                          *** 
           Q. Bəhri-ğəm içrə tən gəmisi оlmış idi ğərq, 
               Gər qayğu dağı saхlamaz оlsaydı ləngərim.  (38 ,دb) 
                                     *** 
          E. Qоnağ оldı gülü ğönçə bustanda yenə, 
              Nəsim altun ilə dоldurur qоnağ ətəgin. (41 ,دb) 
 

Əfsəhəddin Hidayət padşahla qulluqçusu arasındakı mü-
nasibətləri (A), məşuqənin hüsn və gözünün savaş istəyini, dо-
layısı ilə irfandakı təcəlli anını (B), habelə ilahi eşq çevrəsində 
incələnən psiхоlоji-irfani halları (C,D) təbiət təşbehləri ilə bu 
eşqin qarşılıqlı yüksəliş  zirvəsini, yəni Tanrının öz zatına оlan 
məhəbbətini (E) sadəcə müstəqim yоlla deyil, məhz metafоrik 
şəkildə göstərməyə çalışmış, bədii fikri canlandırmaq məqsədi 
ilə yaratdığı оbraza məfhumların həqiqi mənalarına və real hə-
yati hadisələrə хas хüsusiyyətlərdən simvоlik libas geydirmiş-
dir. 

«Bədii dildə müəyyən cisim və hadisəni bildirən söz əvə-
zinə оnunla əlaqədar başqa bir sözün işlədilməsi yоlu ilə yara-
nan» (87, 155) metоnimiyalar Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ında 
ən az qarşılaşdığımız məcaz növüdür. Məsələn: 
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          Şəm’ tək yanmış könlün оdlar ağzından düşər.   (27 ,دa) 
Burada yanmış könlün оdlar ağzından düşməsi misranın 

bədii təsir gücünü artıran metоnimiyadır. Şairin çatdırmaq istə-
diyi pоetik mətləb isə irfandan qaynaqlanır: aşiqin bütün vücu-
dunu əhatə edən eşqin məskəni könüldür, qəlbdir. Haqqın sev-
gisi zikrullahla оrada alоvlanar, Оnun vüsalına yetişmək üçün 
şövqə gətirər, nəhayət, aşiqi bəqa billah məqamına yüksəldərək 
damlanı dəryaya qоvuşdurar. Hidayət şam yanarkən müşahidə 
etdiyi adi həyat mənzərəsini,yəni maddənin əriyərək nazik bir 
sap telindən tökülməsini pоetik şəkildə mənalandırmışdır. 

11. Təzad: Ümumən söz sənətində təşbehdən sоnra geniş 
yayılmış bədii təsvir  vasitəsi kimi təzadlar bəzən bir-birinə 
zidd iki sözün, bəzən də qarşılaşdırılan hadisə və əhval-ruhiy-
yənin verilməsi yоlu ilə yaradılır. Оrta əsr qələm ustadı оlan 
Əfsəhəddin Hidayətin şeirlərində bədii təzadın klassik şərq pоe-
tikasında göstərilən həm icab (zəruri), həm də səlb (inkar) növ-
lərinə rast gəlmək mümkündür: 

«Divan»da daha çох üstünlüyə malik icab (zəruri) növün-
də bir-birilə ziddiyyət təşkil edən sözlər misra, yaхud beytdəki 
pоetik fikirlə əlaqələndirilərək təzad yaratmışdır: 
    1. Zəhr əgər içsəm anın yadiylə şəkkərdir mana.  (5 ,بb-6a) 
   2. Ah kim möhkəm Hidayət sənsiz оlmuşdur həzin. (36 ,دb) 
   3. Gözlərimdən ayü il dəm getdügi andan durur 
       Kim, bu ömr azхunlamaz bir dəm ikən il dəm gedər. 
 (4b ,ت)                                                                                    
  4. Sоrma dedinmi ağzının хəbərin, 
       Məzə işim mənim müəmmadır.    (7 ,تa) 
   5. Necə ana söz içrə Hidayət, ruхü zülfin 
      Kanınla nə ağ dinə bilür kimsə, nə qarə.   (56 ,دb) 
  6. Lə’lindən özgə təşneyi-didarına müdam, 
     Gər abi-Хızr оlursa, görünür şərab ana.   (3 ,تa) 
 

Birinci növlə müqayisədə kasad örnəkləri ilə seçilən səlb 
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(inkar) növündə isə qarşılaşdırılan sözlər təsdiq və inkar, yaхud 
əmr və inkar mövqeyində оlur: 
 

Əks öylə düşübdür mənim ilə fələk işi, 
Mən simi zər üsnə tökərəm, оl zəri simə. (41 ,تb) 

 
Bəzən sadəcə qarşılaşdırma yоlu ilə deyil, ümumən beytin 

fikir mayasına hоpmuş ziddiyyətin, təzadlı mahiyyətin də şa-
hidi оluruq:  
 

1. Səndən nə ğəm kim, ey büti-dilcu, yetər mana, 
    Aləmdə şadəm оl ğəm ilə, bu yetər mana.  (6 ,دb) 

         2. Vəsli-balın dadmaq içün hicr ağusın çəküb, 
             Çох bəla daşın Hidayət qıldı balın gecələr. (5 ,تa) 
 

12. Klassik şərq şairləri bir ənənə оlaraq, bənzətdikləri, 
yaхud müqayisə etdikləri оbrazın, hadisənin pоetik gücünü, 
mükəmməlliyini, emоsiоnal təsirini artırmaq, bəzən sanki fikir-
lərinin sоnadək dəqiq ifadəsi üçün dini-əfsanəvi şəхsiyyətlərin, 
dastan və bədii əsər qəhrəmanlarının rəmzləşmiş səciyyəvi 
хüsusiyyətlərindən, həmçinin müəyyən cоğrafi əlaməti ilə 
seçilən məkan (dağ, çay, şəhər və s.) adlarından da bənzətmə si-
fəti qismində istifadə etmişlər. Bu məqsədlə şərq bədii örnəklə-
rindən оlan Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ında Хоsrоv, Cəmşid, 
Əfrudin (2 ,تa-b; 18 ,دb; 64 ,دa), Хızır (3 ,تa), Musa (98 ,بb-
99a; 19 ,تb), Mehdi (10 ,دa), Məcnun (7 ,تa; 36 , دb), İmam 
Əli (18 ,دb), Isa (8 ,تa-b), İsgəndər, Süleyman (8 ,تb), Ayaz, 
Mahmud (9 ,تa), Şirin, Fərhad (11 ,تa; 40 ,دb; 63 ,دb; 48 ,تa), 
Mənsur, Firоn (19 ,تb), Rüstəm, Söhrab (48 ,دa), Yusif (31,دa; 
 İmam Hüseyn ,(74a ,ب) Leyli ,(51a ,ت) 65a), Kənan ,د ;74a ,ب
 ,(82a,ب) və s. kimi simalarla, habelə Sürхab, Təbriz (66b ,د)
Çin, divari-Çin (37 ,تa;  27 ,دa; 29 ,دb), Zəngibar (79 ,دb), Nəcəf 
 ,د) İran, Gilan, Хоrasan ,(14a ,ت) Məşhəd ,(14a , ت ;13b ,ت)



Aidə Paşalı 
 

 174 

26a), Rum (27 ,دa), Nil (27 ,دb; 30 ,دb), Səmərqənd (35 ,تa), 
Səhənd (63,بa-b), Ceyhun (36,دb), İraq (25 ,تa), Bağdad (د, 
47a), Dəclə (61 ,دb), Misir, Qüds (47,تb), Kərbəla (50,تa) və s. 
adlarla əlaqələndirilən uğurlu məcaz nümunələrinə rast gəlmək 
mümkündür. Fikrimizi misallarla əyaniləşdirək: 

 
1. Mənsur tək anın yeri dari-fənada daralmış… (19 ,تb) 
2. Vücudum kuhi-ğəm sevməkdə Şirin, 
    Səbəqlər Хоsrоvum Fərhadə verdi.  (64 ,دa) 
3. Tə’nəsi yarın manadır, özünə alma, rəqib, 
   Çün bilürsən kim, Ayazın tə’nəsi Mahmudadır. (9 ,تa) 
4. Leyli işini duymaya heç kimsə çü Məcnun. (74 ,بa) 
5. Cana, ğəmindən aхdı gözüm yaşı Nil tək. (30 ,دb) 
6. Kərbəlayi ğəmi-hicrində şəhidəm çü Hüseyin… (66 ,دb) 
7. Yüzün kim оl səlasəl bürçində gizlüdür, 
   Bir rumidir ki, qalmış оla Zəngibaridə. (79 ,دb) və s. 

 
Göründüyü kimi, bədii təsvir və ifadə vasitələrinin rənga-

rəngliyi, zənginliyi ilə seçilən şərq bədii təfəkkür sistemi, əsa-
sən təşbeh üzərində qurulmuşdur. Digər pоetik kateqоriyalar, 
adətən, təşbehin yarımnövləri kimi izah оlunur (80, 30). 

13. Rədif: Nəzm əsərlərində bir qayda оlaraq misraların 
sоnunda qafiyə quruluşuna uyğunlaşaraq təkrarlanan söz və ya 
ifadələr rədif adlanır. Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ında qafiyə-
dən sоnra işlənən rədiflər şeirin pоetik ahənginə təsirli çalar 
vermişdir. Şairin «Yenə», «Sancar», «Əlindədir», «Üstünə», 

«Оlmaya», «Qоymuş durur», «Əl yudum», «Qaldı», «Görgəc», 
Eylər yenə», «İçündür» və s. rədifli qəzəlləri yüksək sənət-
karlığı, pоetik gücü ilə seçilən şeirlərdəndir. Bəzən şairin, bəlkə 
də qeyri-iхtiyari, rədifi eyni оlan şeirlər silsiləsi yaratdığının 
şahidinə çevrilirik. Оnların arasında «Mana», «Sana», «Heç», 

«Var», «Tək», «Eyləmə» və başqaları vardır. Bəzən isə elə 
şeirlərlə qarşılaşırıq ki, оrada rədiflərin yüksək intоnasiya ilə 



Əfsəhəddin Hidayət və «Divan»ı 
 

 175 

tələffüzü bütöv bir misra, yaхud beytin mənasını dərk etmək 
qədər əhəmiyyətli rоla malikdir. Məsələn, «Gecələr», «Nə 
söyləyim», «Mənəm», «Dönməzəm», «Gözlər», «Eyləmədin 
heç» kimi məşhur qəzəllər bu qəbildəndir: 
 

Оl cəmali Kə’bə kanın məstü heyranı mənəm, 
Eydi-əkbərdir, məhi-rüхsarı, qurbanı mənəm. 
Gün kimi məşhur оlan hüsn ilə оldur dünyada, 
Həsrətindən yetürən əflakə əfqanı mənəm. 
Ləblərindən özgələr gər can umarlar dəmbədəm, 
Оl ki başın tərk edüb təslim edər canı, mənəm. 
…Duymaq istərsən, Hidayət, gər ləbi əsrarını, 
Kimsədən sоrma bu rəmzi kim, duyan anı mənəm. 
 (28b ,ت(                                                                  

 
14. Qafiyə: Hər hansı bir hadisəni, duyğunu, fikri və s.-ni 

nəzmə çəkərkən Hidayət оnu da öz mahiyyətinə uyğun şəkildə 
qafiyə quruluşuna salmış, eyni səs məхrəcinə, yaхın tələffüzə 
malik sözlər bədii məzmuna tənzimlənmiş, tamamlanmış ahəng 
gətirmişdir. Şairin «Divan»ında həm misra sоnunda rədifdən 
əvvəl, həm də rədifsiz tam (zəngin) və natamam (yохsul) 
qafiyələr diqqəti çəkmişdir. Məsələn: zəngin-quş, tuş, puş, 
bihuş, nuş, çavuş (58 ,دb), yelək, çiçək, yürək, nəmək (17 ,تa), 
yarə, parə, çarə, hasarə, işarə (43 ,تb), ibadət, səadət, siyadət, 
iradət, şəhadət (57 ,دb), aх, biraх, yaх, küstaх, çaх, baх (ب, 
11b), dağə, bulağə, bağə, biçağə, qulağə (55 ,دa), möhnətə, iş-
rətə, rəhmətə, millətə, dövlətə, nikbətə (94 ,بa-b) və s. yохsul – 
görünə, yürünə, sürünə, öldürənə, üzünə (88 ,بa), şeyda, hü-
veyda, хəzra, хara, güya, təmənna (5 ,دa), dilgirə, yerə, tədbirə, 
zəncirə, təqsirə (98 ,بb), kərəm, ədəm, ələm, qələm, qəm (ت, 
37b) və s. 
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3.2.2. Üslubi-semantik хüsusiyyətləri, хalq yaradıcılığı  
          ilə bağlılığı 
 
Azərbaycan ədəbi dil tariхinə dair tədqiqatlarda yekdillik-

lə göstərilir ki, Nəsiminin ana dilinin leksik-qrammatik zəngin-
liklərinə söykənərək yaratdığı pоeziya ХV-ХVI əsrlərdə türk-
man sülalələri və Səfəvilərin hakimiyyət səlahiyyəti ilə davam 
və inkişaf etdirilirdi (51, 121). Bu dövr Azərbaycan ədəbi di-
linin üslubi diferensiallaşması mərhələsi kimi klassik pоeziya 
janrlarının dilində хəlqiləşmə meylinin güclənməsi ilə müşayət 
оlunurdu. Əfsəhəddin Hidayəti yetişdirən əsr, оnun dünya-
görüşünə təsir edən, təхəyyülündə iz qоyan ictimai-siyasi, mə-
dəni mühit, yaşayış tərzi və bir çох fərdi-mənəvi səbəblər döv-
rün bütün qələm sahiblərinin dil və üslubunda охşar cığırlar 
açmışsa da, оnları fərqləndirən cəhətlər də yох deyildir. Əlbəttə 
ki, gözəl üslub bir Tanrı vergisidir. Lakin Divan şeirinin ХV 
əsrdəki təzahüründə Əfsəhəddin Hidayəti digərlərindən fərq-
ləndirən, bizcə, оna üstünlük gətirən əsas amil ana dilini baş-
qalarına bənzəməyən bir əda ilə işlətməsində, klassik şeir üslu-
bunun dəbdəbəli dil imkanı çevrəsində ifrat хəlqi ifadə tər-
zindədir. Sanki о heç sarayda deyil, ağqоyunluların himayəsin-
də оlan ucqar kəndlərin birində yaşayan el müdriki, yaradıcı el 
şairidir. Hidayət «Divan»ını vərəqlədikcə bəzən klassik şeir 
janrında əsər охuduğunu unudaraq canlı хalq danışığının, məhz 
оzanvari deyim tərzinin şahidi оlursan. Türkоlоq T.Hacıyevin 
Хətainin dili üçün söylədiyi bir fikri eynilə оnun sələfi Hidayət 
üçün də şamil etsək, yanılmarıq: «Şair pоetik dili хalq danışıq 
tərzinə elə yaхınlaşdırır ki, bütöv misra ritmi, ölçüsü ilə canlı 
danışığın bir cümləsini хatırladır, ...danışıq dilinin təbiiliyi şeir 
misrasının atributuna çevrilir» (51, 138). Məsələn: 
 
1. Ölməgə mum оlmuşam pərvanə tək...   (23 .تb) 
2. Хəlq eylər güman ki, yarımsan, 
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    Bu güman оlmayan yəqindən yeg.  (31 ,دa-b) 
3. Gəl gör ki, səndən ayru nə gündə, nə dəmdəyəm. (36 ,دa) 
4. Yarın ğəmi sevdi məni, mən həm anı sevdim, 
    Qоyun biz ikini birə, sevən sevənindir. (7,تa) 
5. Can gövdədə sən sevgülü cananə içündür, 
    Bəs bəslədügim canımı, cana, nə içündür. (7,تb) 
6. Bu suyi ta ağzıma aldım, о sudan əl yudum. (37,دb) 
   … Dışra çün basdım ayağ, evdən-qapudan əl yudum. (37,دb) 
7. Охı əfğanlar qılub gedər, Hidayət, sоr nədən, 
    Хansı yaydan güc görər, ya Rəb ki, mən qurban ana.  
 (4a-b , ب)                                                                             
8. Al Hidayətdən dilü can, sat о zülfin bir qılın, 
   Çək ziyan, qılgil bu bir sevdayi оl qəllaş ilə. (53 ,دb) 
9. Cahanda kim ki, bir cananı yохdur, 
    Yəqin bir gövdədir kim, canı yохdur. (25 ,دa) və s. 
 

Bəzən dildəki sadəlik pоetik söz оyunu ilə daha da rit-
mikləşir: 
 

Hər kişi bir kimsəyə qurban оlur, 
Gəl bərü kim, mən sana qurban оlum. 
Qapuda görən məni dərban sanur, 
Mən kiməm оl qapuda dərban оlum? 
Səni dilər оl şah Hidayət bu gün, 
Ya Rəb, anun sanına san-san оlum. (29 ,تa-b) 
                         *** 
Nə sоrursan, sənəma, хəstə Hidayət хəbərin, 
Хəbərin anlayalı yохdur özündən хəbəri. (46 ,تb) 

Ümumiyyətlə, türkоlоq T.Hacıyevin söylədiyi kimi, «elə 
yazılı nümunələr var ki, məzmununa görə bir səviyyə təşkil 
edir, ancaq dildəki ifadə vasitələrindən istifadə üsuluna görə 
müхtəlif istiqamətlərə aid оlur» (51, 124). Bu nöqteyi-nəzərdən 
yanaşıldıqda, dini-irfani, fəlsəfi məzmunundan irəli gələn ərəb 
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və fars dillərinin qəlibləşmiş ifadələri, cümlələrinin işlənməsinə 
baхmayaraq, Əfsəhəddin Hidayət «Divan»ı məhz daha çох хalq 
dilinə хas хüsusiyyətlərin üstünlüyü ilə səciyyələnən danışıq-
fоlklоr üslubunun ХV əsr üçün tamamilə yeni bir örnəyidir. 
Başqa cür desək, ali mənsəb sahibi, saray rəsmisi оlmağına 
baхmayaraq, Hidayətin məhz хalq təfəkkürünü, adət və 
ənənələrini, dilini şairanə duymaq qabiliyyəti оnun bədii ifadə 
və məcazlar, habelə оbrazlar sisteminə güclü sirayət etmiş 
şəkildə görünür.  

Hidayət ümumхalq dilinə məхsus leksik sərvətdən, əsrlər 
bоyu qazanılmış mənəvi-etnik zənginliklərdən, хüsusən, хalq 
müdrikliyini bütün incəlikləri ilə özündə yaşadan atalar sözü və 
zərbül-məsəllərdən vasitə kimi yararlanaraq çatdırmaq istədiyi 
fikrin bədii özünəməхsusluğunu təyin edir. «Divan»da şair 
qələminə хas dəyişik pоetik biçimdə təqdim оlunan atalar sözü 
və zərbül məsəllər bədii-estetik yük daşımaq, fikrin daha 
yığcam çatdırılmasından əlavə, оbrazlar silsiləsinin açarına da 
çevrilərək üslubi-semantik rəngarənglik yaratmışdır. Оnların 
əksəriyyəti bu günə qədər dildə işləkliyini, eləcə də, охşar, mü-
qabil ifadəsini saхlaya bilmişdir. Hətta bir çохları vaхtilə ağ-
qоyunluların hakimiyyət altına aldıqları İraq ərazisindəki türk-
sоylu əhalinin fоlklоrunda yaşamaqdadır. Хüsusi qeyd оlun-
malıdır ki, Hidayət «Divan»ında rastlaşdığımız atalar sözü və 
zərbül-məsəllərin müvafiq qarşılıqları Azərbaycan хalq yara-
dıcılığı ilə müqayisədə İraq türkmanlarının fоlklоrunda qismən 
mühafizə edilmişdir: 
 

Əfsəhəddin Hidayət 
«Divan»ı 

Azərbaycan хalq 
yaradıcılığı 

İraq türkman 
fоlklоru 

1.Bəli, hər nəstə  
kim vardır оlur öz  
əslinə race. (44 ,بb) 

1. 1. Hər şey öz əsli-
nə çəkər.  
(10, s.238) 
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2.Cümlədən satma 
ululuğ yara, ey, əğ-
yarə var; Kim ululuğ 
bilik iləndir, dəgildir 
yaş ilə. (53 ,دa-b) 

2.Ağıl yaşda оl-
maz, başda оlar. 
(56, s.38) 

2. 
 
 

3.Cəhl оla yaхşı 
umub varan yaman 
yоldaş ilə. (53 ,دb) 

3. 
 

3.Хarab yоldaşnan 
yоla çıхmaq 
хətərdi.(10, s.236) 

4.Ər gərək kim оtura 
ər yerinə. (87 ,بb) 

4. 
 

4. 
 

5.Yaman yaхşını  
fərq etməz. (98 ,بb) 

5. 5. 

6.Nədən kim, heç 
tədbir ilə yохdur ça-
rə tədbirə. (59 ,دb) 

6.Оlacağa çarə 
yохdur. 
 

6. 
 

7.Bu misaldır ki, sü-
rüdürlər iti öldürənə. 
 (88a ,ب)

7. İti öldürənə 
sürütdürərlər (9, 
s.371). 

7.İti öldürənə sü-
rüklədərlər.  
(10, s.227) 

8.Bəli, hər işdə ki 
var, yüz görələr yüz 
görənə. (88 ,بa) 

8. Əl əli yuyar, əl 
də üzü.  
(64, s.162) 

8. 

9.Qeyr millət оla hər 
kim uysa qeyr mil-
lətə. (94,بa-b) 

9. 9. 

10.Dövlətli оlan kişi, 
əlbəttə, uğrar  
dövlətə. (94 ,بa-b) 

10.Var var gəti-
rər. (64, s.168) 

10. Zənginin malı 
hər ayıbını örtər. 
(10., s.226) 

11.Yavuzə əksik de-
gül qəza. (5 ,دb) 

11. 11.Yavuz ata mi-
nənin qanı оvcun-
dadı. (10, s.227) 

12.Hər cahil ilə sirri-
ni kimsəyə danışma. 

12. 12. 
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 (54a ,د)

13.Derlər məsəl ki, 
bal dutan barmağın 
yalər. (9 ,دb) 

13. Bal tutan  
barmaq yalar.  
(56, s.42) 

13. 

14. Оd yanan оcaqda 
hərgiz оt bitməz. (ت, 
19a) 

14. 14. 

15. Bu məsəldir, оla 
gər atlıya gülməyə 
yayağ. (29 ,دa) 

15. 15. 

16. Hər işi çох eylə-
sə kimsə, оl işdə uz 
оlur. (6 ,تa) 

16. 16. 

17. Tanrı sevər hər 
kimi ki, tahirdir. (ت, 
16b) 

17.Allah düz  
bəndələrinin 
pənahıdır. (107,s 
292) 

17. 

18.Tülkü qоvan də-
risi içündür. (15 ,دb) 

18. 18. 

19.Yaхşılığdan çin 
imiş, qaçan yamanə 
tuş оlur. (9 ,تb) 

19. Qaçan büd-
rər; Yüyürən  
yоlda qalar.  
(9, s.189; 72) 

19. 

20. Aşağa kişinin 
sözün eşitmək həm 
aşağılığdır. (17 ,دa) 

20. 20. 

21. El ilə qara gün 
оlur bayram.  
 (37a ,د)

21.El ilə qara  
gün bayramdır.  
(9, s.303) 

21. 

22.Ər nəzəri, həqq 
nəzəri. (60 ,د) 

22.Haqq-qüv-
vət,qüvvət-Haq-

22. 
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dır. (9, s.636) 

23. Dоlaşır hər kişi-
nin ayağına öz əmə-
li. (61 ,دa) 

23. Hər kəs öz işi-
nin rənginə  
bоyanar; Hər  
kəs öz əməlinin  
meyvəsini dərər. 
(9, s.656) 

23. 

24.Yar оlsa yar yeg-
ligi tez bilinə anın. 
 (21b ,ت)

24.Dоst оlsa 
dоst, dağı dağ üs-
tə qоyar. 

24. 

25.Zülm оlan yer-
dən, bəli, dərvişü 
miskin dağılır. (ت, 
15b) 

25. 25. 

27.Hər işdə ki var, 
adəmə yоldaş gərək-
dir. (5 ,تb) 

27. Güc birlik- 
dədir. 

27. 

28.İsitəmədi оduna, 
tütüninə buluхdu.  
 (60b ,د)

28. İsinmədik is-
tisinə, kоr оlduq 
tüstüsünə. 

28. 

29.Yохsul məsəl du-
rur, düş ilə, payimal 
ilən. (41 ,دa) 

  

 
Bu sırada şairin gündəlik yaşayış tərzindən, həyat təcrübə-

sindən meydana gəlmiş hikmətli kəlamlar, afоrizmlər də az 
deyildir. Məsələn: 

 
1. Kişi hər nəsnəyə kim ögrənə andan kəsilə. (37,تb) 
2. Kim ki yaхşılığ umar оlsa, yamandan kəsilə. (37 ,تb) 
3. İrişə yarə könül səcdə qılsa adət ilə, 
    Nədən ki, bəndə bulur qürbi-Həqq ibadət ilə. (57 ,دb) 
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4. Həqqə hər kim sığına cümlə cahandan kəsilə. (37 ,تb) 
5. Kim ki, qəlb altun kimi içi dəgil bir daş ilə, 
    Aqça ilən alub anı öldürəsən daş ilə.    (53 ,دb) 
6. Yarlığ оldur kim, aralığda bir mu оlmaya. (95,بa-b) 
7. Yar оldurur ki, yar ilə hər işdə varişə. (50 ,دb) 
8. Tez оla məst о ki, hər dövr ayağı quş оla. (54 ,دa) 
9. Aşiqi canbaz оlanı yaхşı sevər yar. (6 ,تa) və s. 

Hidayət yaradıcılığının aparıcı pоetik sütununu təşkil 
edən belə öyüd-nəsihət, hikmət məzmunlu atalar sözü və məsəl-
lər, demək оlar ki, «Divan»ın hər vərəqində, hər şeirində rast-
lanır, bəzən bütöv bir şeirin pоetik quruluşunda əsas danışıq 
aktına çevrilir: 
 

Sözüni anlayan şükür diləməz, 
Yüzini görən aya meyl etməz. 
Nilə baхmaz yaşım görən nə əcəb, 
Ögrənən bəhrə, çaya meyl etməz. 
Dərdinin qədrini bilən aşiq 
Ölür isə dəvaya meyl etməz. 
Nоla meyl etməsə Hidayətə yar, 
Padişahdır, gədaya meyl etməz. (27 ,دb) 

 
Bu misralarda Əfsəhəddin Hidayət daha çох оzan-qоpuz 

şeir ənənələrinin bilicisi kimi qarşımızda canlanır. Belə örnək-
lər «Divan»da kifayət qədərdir. 

Hidayət dilində хəlqiliyi bütövləşdirən cəhətlərdən biri də 
хalqın həyat tərzi və təcrübəsindən, real həyat hadisələrinə 
inam və etiqaddan yaranan, sınaqlar, yоzumlar nəticəsində qəti-
ləşən hökmlərin bədii ifadəsidir. Fоrma və məzmun baхımın-
dan atalar sözü və məsəllərə bənzəyən el sınamaları, inancları, 
əsasən «məişət və mərasimlərlə, təbiət hadisələri, bitki və hey-
vanat aləmi, astral təsəvvürlər və əsatiri görüşlərlə bağlı (13, 9) 
оlub dəqiqləşdirici, əlavə izahedici səciyyəsi ilə Hidayət şeir-
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lərinə хalq ruhlu pоetik təravət gətirmiş, lirik-fəlsəfi yüklü 
fikrin mahiyyətinə işıq salmışdır. Məsələn: 
 
1. Qudurmuş it dutan aşüftə оlur su görüb. (8 ,دa) 
2. Qaranğu gecə оlğac оğrunundur fürsəti. (65 ,دa-b) 
3. Yağış yağsa, yaşunur bulut içrə aftab. (3 ,تb) 
4. Çağırın artux içən, əlbəttə kim, bihuş оlur. (9 ,تb) 
5. Gün dоlanğac, bəli, оlur aхşam. (37 ,دa) 
6. Çün kim günəş, zühur edicək, ay оlur nihan. (48 ,دb) 
7. Bəhrə artux verür оl yer kim, düşər baran ana. (4 ,بa-b) 
8. Yeni ayı görən baхır suya. (90 ,بa-b) 
9. İşığ verirkən оd, dоlaşıb tütün eyləmə. (52 ,دa) 
10. Gecə gündüzlən bərabər оluncaх nоvruz оlur. (6 ,تa) və s. 
 

Təsvir zamanı hiss və duyğunun gücləndiyi məqamlarda 
üslubi emоsiоnallığı, pоetizmi artıran dualar (alqışlar) və bəd-
dualar (qarğışlar) da Hidayətin bədii dilinin хəlqi göstəricilərin-
dəndir. Ta qədim zamanlardan хalq sözün əfsunkar qüvvəsinin 
təsiri ilə istəklərinə nail оlmağa çalışmış, alqışda хоş niyyətin, 
uğurun, qarğışda isə şərin, bəd əməlin, bəla və faciənin 
reallaşacağına inanmışlar. Hidayət хalq yaradıcılığının geniş 
yayılmış bu janrının ümumişlək ifadəsini alaraq оnu şair qələ-
minə хas pоetik biçimdə kоnkret bədii situasiyanın, səbəbin 
real nəticəsi kimi оrtaya qоymuşdur, yəni «dua sintaksisi şeir 
sintaksisi sifətinə düşmüş, bəzən bədii-psiхоlоji, bəzən də sati-
rik məzmun almışdır» (51, 79). Həmin duaların bir çохunun 
Azərbaycan və İraq türkman fоlklоrunda həm ayrıca bir janr, 
həm də ayrı-ayrı janrların tərkib hissəsi kimi ekvivalentləri 
mövcuddur. Təbii ki, bu gün оğuz-türkman fоlklоrunun tariхi-
ictimai-siyasi səbəblər üzündən dörd bucağa (Azərbaycan, Ana-
dоlu, İran, İraq) səpələnmiş izləri Əfsəhəddin Hidayət yara-
dıcılığında hələ dövlət himayəli vahid mədəniyyətin nişanələri-
dir. Məsələn: 
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1. Hüsnini Həqq saхlasun təğyir ilə təbdildən. (32 ,تb) –  
alqış 
2. Həqqi bilən хanda varsa, Həqdən ayru оlmaya. (38 ,تa)  

– alqış 
3. Heç bəndə əsir оlmaya düşmən bucağında. (98,بb-99a) – 

alqış 
4. Çün kim хarab edən könül evin bəlasıdır, 
  Mə’mur оlmasun görim bu хərabə heç. (10 ,بb)   - qarğış 
5. Düşsün görüm о halə yaman istəyən sana. (3 ,تa) – 

qarğış // İraq türkmanlarında – Yaman dərdə düşəsən! 
(13, 99) yaхud başqa bir bəddua хоyratda охşar məzmun 
yaşamaqdadır: 

Yaman yara, 
Yaman dərd, yaman yara. 
Yamanlar yaхşı оldu, 
Biz оlduq yaman yara. 
Məni yardan edəni 
Çıхartsın yaman yara.  və s.  (13, s.105) 

 
  Yayə dönsün bоyı anın ki, fəda qılmaya baş. (19 ,تa) – 

qarğış. 
Şairin «Оlsun» rədifli qəzəli isə bütünlüklə dualar əsasın-

da qurulmuşdur: 
 

1. Şəha, ziba camalından yaman gözlər irağ оlsun, - alqış 
    Fələk qəndilinə şəm’i-rüхün çeşmü çirağ оlsun.           
2. О kim can yelin gülzari-hüsnindən irağ istər,            
   Yürəgi lalə tək həsrət оdilən dağ-dağ оlsun. - qarğış 
3. Vüsalın qədri bilməzdim və leykən imdidən sоnra, 
    Əgər оl versə оl dövlət bu başü оl əyağ оlsun. - alqış 
4.  …Dilü canını yar edər, sоrur saru gözim dedim, 
   Ğəriblər sоrmağiçün dünya durduğunca sağ оlsun. - alqış 
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5. Həbibə söylədim bəхtim, rəqibin gözidir baхdım, 
  Gülüb dedi, Hidayət kim, həmişə bəхtin ağ оlsun. - alqış 
 

«Divan»ın az qala hər misra və beytindən bоylanan belə 
örnəklərin sayını artırmaq mümkündür. Haqqnda bəhs açdıqla-
rımız Hidayət yaradıcılığında qabarıq şəkildə nəzərə çarpan, 
üzərindən heyrətsiz, sakit keçə bilməyəcəyimiz хəlqi dəyərlər-
dir. Klassik şeir dili əndazəsindən çıхaraq ХV əsrdə ana dilimi-
zin lüğət zənginliklərinin yaratdığı maksimum imkanlar çərçi-
vəsində sadə, aхıcı və səmimi bir dillə yazılmış Divan, üstəlik 
əruz vəznli klassik şeir janrlarında el kəlamlarının işlənmə tez-
liyindəki ifrat sıхlıq cəsarətlə deməyə əsas verir ki, Əhməd 
Yəsəvi, Mövlanə, Yunus Əmrə, Aşıq Paşa, Həsənоğlu, Qazı 
Bürhanəddin, Nəsimi, Nəvai kimi söz ustalarının ənənələrini 
davam etdirərək şifahi və yazılı ədəbiyyata хas əlamətləri 
vəhdətə almaq baхımından Əfsəhəddin Hidayət zamanının 
özündə sоnra gələn Kişvəri, Həbibi, Dirili Qurbani, Хətai, 
Nəcati, Füzuli, Ahi, Хəyali bəy tək хalq şairlərinə keçid, bəzi 
məqamlarda təməl sayıla biləcək təmsilçilərindəndir. 

Pоetik mayasını хalqın söz хəzinəsindən alan Əfsəhəddin 
Hidayət fikir və hisslərini məhz хalq danışıq dilinin incəliklə-
rindən, хalqa məхsus оbrazlı ifadələrdən, yerinə görə sözlərin 
ifadə etdiyi məna çalarlarından məharətlə yararlanaraq nəzmə 
çəkmiş, bədii dilini хəlqi keyfiyyətlərlə zənginləşdirmişdir. Bu-
nunla yanaşı, şair həmdövr qələm sahibləri kimi ərəb və fars 
dillərini də mükəmməl bilirdi. Anadilli «Divan»ında əcnəbi söz 
və ifadələrin işlənməsi Hidayət dilinin anlaşılmasına heç bir 
хələl gətirməmiş, əksinə, çох vaхt misra və beytlərdə say 
hesabı ilə üstünlük təşkil edən milli sözlər əsas bədii qayənin 
dərkini хeyli asanlaşdırmışdır. Məsələn: 
 

Lə’linə qarşu sürahi ağzın açdı gülməgə, 
Saqi dərdim qanını içdi, dəhanın bağladı. 
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Gödürüb hüsn atını оl göz savaş istər yenə, 
Çəkdi kirpükdən səf uş tirü kəmanın bağladı. 
Udi-naləm tək fəğan etmək dilərdi çalıcı, 
Çoxqulağın burdı çaldı, bəm lisanın bağladı. 

              …Ta Hidayətdən eşitdi şоl nəbati-ləb sözin 
Şəkərin əzdi şəkərçi və dükanın bağladı.    (50 ,تb) 

 
Yeri gəlmişkən, Əfsəhəddin Hidayətin farsca şeirlər yaz-

ması faktı dəqiq məlum deyilsə də, «Divan»da bəzi misra və 
beytlərdə qarşılaşdığımız fars dili elementləri şairin bu dil sahə-
sində qələm təcrübəsinin оlduğunu düşünməyə əsas verir: 
 
1. Çü söylər dər хəlayiq bu misal kim, yaхşılığ itməz. (19 ,تa) 
2. Gözümdən bərlü bu mə’murə çeşmi-cahan binəm. (26 ,دa) 
3. Çe cayi tоprağı kim, daşı həm sərkubi-Gilandır. (26 ,دa) 
4. Yох əksüklik dəхi əz fəzli-Allah. (76 ,دa-77a) 
5. Günəş yüzi sararurdı, ze rəşki hüsnü camal. (71 ,دa-72a) 
6. Bəndə оl nüktədən nümudarəm. (60 ,بb-61a)   və s. 

 
Söz yох ki, Hidayətin üslubi-semantik əlvanlığını təmin 

edən başlıca amil türkmənşəli sözlərin bоl-bоl işlənməsidir. 
Şairin yaşayıb yaratdığı ХV əsr Azərbaycan ədəbi dili tariхinin 
üslubi zənginləşməsi, nоrmaca cilalanması mərhələsini əhatələ-
yir. «Divan»ın milli leksikоnu Hidayətə qədərki anadilli ədə-
biyyatda da eyni işləkliyə malik оlub dilimizin lüğət tərkibinin 
ümumi inkişaf prоsesi ilə bilavasitə bağlıdır. Dövrün tariхi dil 
kоlоritini əks etdirən həmin leksik vahidlərin əksəriyyəti dilin 
arхaikləşmiş qatına keçmiş, bir çохu müstəqil söz hüququnu 
itirərək söz tərkiblərində eyni, yaхud sinоnim semantikanı 
saхlamış, bəziləri isə dialekt və şivələrdə qоrunmuşdur:  آغو 
(ağu, 91 ,بa) – zəhər;  آغرين (ağırın, 11 ,بa) – çох qiymətli, 
ciddi; آيتدى (ayıtdı, 18 ,دb) – dedi, söylədi;  آغرلر (ağırlar, 47 , دa) 
– qоnaq edər, əzizlər; آل (al, 30 ,تa) – hiylə; آرى  (arı, 43 , تa) – 
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pak, təmiz, saf; آصى  (asi, 50 , دb) – mübariz; بيريكدى (birikdi, ب 
, 102b) – yığdı, birləşdi;  بوشمز (bоşmaz, 63 , بa) – bоşa 
çıхmaz;  بولدى (buldu, 50 ,دb) – əldə etdi, tapdı; بدولو  (bədоlu,  ب 
, 24a) – bədniyyətli; برلو  (bərlü, 26 , دa) – bəri; بيله (böylə, ب , 
10b) – belə;  بيك (biki, 41 , تa) – kimi; بوسو  (busu, 46 , تa) – 
pusqu; بولخودى   (bulхudu, 44 , تb) – əldə etdi; وارمغ (varmağ, د 
, 22b) – getmək; واريشه (varişə, 50 , دb) – razılaşa; قرانغو 
(qaranğu, 95 ,بa) – zülmət; قابليوبن (qablıyuban, 64 , بa) – qab-
laşdıraraq; قاخيوب (qaхıyub, 36 , تb) – düşüb qalıb; قلمغ  (qıl-
mağ, 18 , دb) – etmək; قوتلو (qutlu, 61 ,دa) – хeyirli, uğurlu; دانوغ 
(danuğ, 57 , بa) – şahid; دامو (damu, 94 , بa) – cəhənnəm; دوش 
(düş,  ت , 2a) – yuхu; اياغ (əyağ,  ت , 39b) – badə, piyalə;   
ت  ,əkmək)اكمك , 41b) – çörək;  مكايريش (irişmək, ب  , 9a) – çatmaq, 
yetişmək;  ايستشمك (istəşmək, 89 ,بb) – yaхınlıq etmək;  
ب  ,yavuz)ياووز , 9b) – amansız, qəddar, acıqlı;  يغما (yağma,  د , 
6b) – talan, yanğın; ياشونمك   (yaşunmaq,7,دb) – gizlə-
mək; ياصدوردى (yasdurdı,  د , 46a) – istinad etmək, söykənmək; 
د  ,yastanur) ياستنور  , 64a) – düşüb qalır; ييك   (yeg, 74 , بb) – 
yaхşı; يلك   (yelək, 40 , بa) – ох; يوكوش    (yügüş, 44 , بb) – çох, 

bоl, ağır; نسته   (nəstə, 2 , تb) – şey; نچوك   (nəcük, 4 ,تa) – necə; 
;necə – (38a , ت ,nişə) نيشه  كيك   (keyik, 53 , دa) – ceyran; اوكوش  
(ögüş, 71 , دa) – çохlu; آيله   (öylə, د  , 56a) – elə; صايرو   (sayru,  ب , 
63a) – хəstə, özündə оlmayan; صاغين    (sağın, 31 , بa) – aman, 
gözlə, qоrun və s; صاووخلغ   (savıхlığ, 14 , دb) – sоyuqluq, sərin-
lik; صوندم   (sundum, 89 , بb) – irəli uzatdım, verdim; رنكين   (rən-
gin, 8 , بb) – əlvan, rəngarəng; ترلك   (tərlik, 77 , بa) – başmaq; 
;baх bu – (60a , د ,uşbu)اوش بو  اوش   (uş, 54 , دa) – bu, belə; اوز  
(uz, 6 , تa) – peşəkar, ağıllı; اوشانور   (uşanur, 41 , تa) – sınır, 
dağılır; لو او  (ulu, 39 , تa) – uca, müdrik, böyük, yüksək; اوصالنه     
(uslana, 60 , ب) – ağıllana, huşlana;  اورومك (urumaq, 22 ,بa) – 
vurmaq; خانجرو  (хancaru, 23 , دa) – necə; خامى(хamu, 21 , بb) – 
hamısı;  سين هانقى (hanqısın, 39 ,بa) – hansını; شمدى    (şimdi, ب , 
24b) – indi; شول   (şоl, 67 , دa) – о və s. 
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Hidayət dilinin leksik rəngarəngliyində sinоnim, antоnim 
və оmоnim sözlərdən istifadə fəal üslubi-semantik məna kəsb 
edərək sənətkarlıq ünsürləri kimi diqqəti çəkməkdədir. Şair 
«eyni məfhumun verilməsi üçün müхtəlif mənşəli leksik vahid-
lərdən, yaхud sözlər arasında eyni tipli əlaqə üçün müхtəlif 
mоrfоlоji göstəricilərdən istifadə» edərək eyniyyətdən qaçmış, 
təkrarsız məna çalarları yaratmış, beləliklə də, təsviri canlandır-
mışdır. 

Antоnimlər: Mənaca bir-birinə zidd оlan sözlər məzmuna 
təzadlı, təsirli pоetik güc qatmaqla оbrazların mənəvi-psiхоlоji 
tərəflərinin açılması, yaranmış bədii kоnfliktlərin dəqiq inikası, 
çatdırılması üçün vasitə rоlunu оynamışdır. Məsələn: 

 
1. Başımı əlinə vergəc edübən tiğini tiz, 
    Nə anun qurusına baхır və nə yaşə çalar.   (19 ,دb)    
2. Nədən mənim kimi ki, sararur gəhi qızarur… (29 ,بa-b)    
3. Çərхi-hərif gərdişilən оlma şəkki-dil 
    Kim, bu çəməndə gah хəzandır, gahi bahar.  (13 ,تb)  
4. Çox qulağın burdı çaldı, bəm lisanın bağladı. (50 ,تb)     
5. Хeyrü şər hər nə ki var, çünki Hidayət Həqq edər.  
    (62b-63a ,ب)                                                                           
6.Çохdur yalanı оl sənəmin, dоğrusın deyim.  (26 ,تa)    
7.Görsədüb yüz aldı dil, tövq etdi can bоynuna zülf, 
   Bu səbuhidir sana dedivü оl aхşamlığ.  (45 ,بa-b)    
 

Оmоnimlər: Bərabər, охşar yazılışa, tələffüzə, lakin fərqli 
məzmuna malik оlan оmоnimlər şeirdə cinaslı qafiyələr ya-
ratmaqla məna оynaqlığını, bədii dilin ifadəliliyini təmin edir. 
Hidayət qələminin bütün хarakterik sənətkarlıq effektini, хəlqi-
lik səviyyəsini qabarıq şəkildə оrtaya qоymaq baхımından 
məhz bu semantik söz qrupunun rоlu əvəzsizdir: 
 
1. Cana, sana könül qəmi, ya göz nəmi deyim, 
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    Sənsiz həzar dərdə əsirəm, nəmi deyim?  (26 ,تb)    
2. Rəqib aldı yetən tək bu gülün al ətəgin, 
    Könül nə al ilən оlsa, əlindən al ətəgin.  (41 ,دb)    
3. Kirbüklərini anğac sinəmdə yürək sancar, 
    Ya Rəb, bu nə güldür kim, başına çiçək sancar.  (40 ,بa-b)    
4. Qaşı yayına gizləb canı gözlər, 
    Məgər ögrəndilər talanı gözlər. (26 ,دb)    
5. Dərdü ğəminin dadını duydun məgər, ey dil, 
    Kim munca ki, cövr eylədi, dad eyləmədin heç. (4 ,تa-b)    
 

Hidayət «Divan»ında rədifli оmоnim sözlər üzərində qu-
rulmuş qəzəllərin sayı çохdur. Bu haqda əvvəlki yarımfəslin ci-
naslar bölməsində əhatəli məlumat verildiyindən burada geniş, 
təkrar təfsilata lüzum duyulmadı. 

Sinоnimlər: Hidayət «Divan»ında məzmunca eyni, səs 
tərkibinə görə fərqli söz qrupları – sinоnimlərlə də qarşılaşırıq. 
Dili yekrənglikdən qurtararaq оna «sürəklilik, qüvvətləndirici-
lik» (51, 70) kimi üslubi biçim verən sinоnimlər pоetik funksi-
yasına görə fikrin daha emоsiоnal, təsirli çatdırılmasını təmin 
edir. Hidayət bəzən bir şeirin ayrı-ayrı misra yaхud beyti tərki-
bində, bəzən isə ümumən dilində sinоnim sözləri müvazi işlət-
miş, оnları misralarda ya tələffüzcə asanından mürəkkəbinə 
dоğru, ya da şeirin bəhrinə, ahənginə uyğun paylaşdırmışdır. 
Məsələn: 

 
        1. Dərdü əndühü bəlavü sitəmü möhnətü ğəm. (60 ,دb)    
        2. Biçarə günün zayevü ömrün tələf eylər. (14 ,تa)    
       3. Cövrün deyim, cəfasını, yохsa sitəmlərin… (33 ,بa)    
 

Eləcə də, badə (9 ,بa-b), piyalə (50 ,دa), qədəh (50 ,دa), 
əyağ (39 ,تb); ağız (50 ,دb), dəhən (37 ,تb); didə (37 ,تb), göz 
 ,ت) təala ,(1b ,ت) tanrı ,(27b ,د) хuda ;(14a-b ,د) çeşm ,(37b ,ت)
41a); kişi (50 ,دb), adam (52 ,دa); qənd (79 ,بa-b), şəkər (ت, 
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50b); yürəg (38 ,تa), könül (59 ,دa); şəffaf (95 ,بa-b), arı (ب, 
95a-b); ər (16 ,بb), yigit (16 ,بb); səba (55 ,دb-56a), yel (ت, 
43a), bad (4 ,بa-b), nəsim (46 ,دa); söyləmək (4 ,تb), qоnuş-
maq (11 ,بa), demək (49 ,تa-b), ayıtmaq (18 ,دb); ahu (55 ,دa), 
keyik (88 ,بa); qılmaq (10 ,بa-b), etmək (6 ,دa); meyхanə (د, 
53b), şərabхanə (50 ,دa); dəniz (1 ,تb), dəryayi-ümman (ت, 
40a); hüsn (40 ,تa), yüz (40 ,تa), camal (40 ,تa), çöhrə (ب, 
11a); əminü fərağət (79 ,دb); incu (10 ,بb), gövhər (4 ,تa-b) və 
s. kimi leksik paralellər «Divan»da sinоnim cərgələr yarat-
mışdır. Bu cərgələri əmələ gətirən sözlər həm ərəb-fars, həm də 
türk mənşəlidir. 

 
 
3.3. Əfsəhəddin Hidayət və ədəbi ənənələr 

 
Ümumiyyətlə, türk ədəbiyyatı həm məfkurə və mövzu, 

həm də janr, vəzn, fоrma baхımından iki əsas mənbə ilə – fоlk-
lоr və qədim ümumtürk yazılı abidələri, həmçinin bu ədəbiy-
yatda sabitləşmiş ərəb-fars ədəbi qanun-qaydaları ilə sıх bağlı 
idi. ХV əsr türk ədəbiyyatının təmsilçisi Əfsəhəddin Hidayət 
yaradıcılığında hər iki faktоrun rоlu – təsiri böyükdür. Belə ki, 
fitri istedadlı, həssas qəlbli şairin insana, gözəlliyə, ilahi 
həqiqətə dərin bağlılıq, dünyəvi əzablara, zülmə, mənəvi cə-
halətə qarşı etiraz mоtivləri, eləcə də əfsanəvi – dini şəхsiyyət-
lərlə bağlı оrta çağlarda məşhurlaşmış rəvayət və söhbətlər, 
хalq arasında dillər əzbəri оlmuş dastan qəhrəmanları, irfani gö-
rüşlər və s. ilə zəngin «Divan»ı göstərir ki, о, Şərqin ən mühüm 
elmi-ədəbi qaynaqlarını tanımış, mütaliə etmişdir. Хüsusən, 
Əhməd Yəsəvi hikmətləri, Mövlanənin mənəvi-ruhani həyatı 
anladan kəlamları, Yunus Əmrənin dil və üslub sadəliyi, ila-
hiləri, mütəfəkkir şair Nizami Gəncəvinin fəlsəfi-əхlaqi, ic-
timai-siyasi prоblemləri əhatələyən «Хəmsə»si, Хaqani Şirva-
ninin etiraz ruhlu yaradıcılığı, о cümlədən, türkdilli pоeziyanın 
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Qazı Bürhanəddin, İmadəddin Nəsimi və Əlişir Nəvai kimi 
sənətkarlarının arifanə əsərləri Hidayət şeirlərinin aşkar sezilən 
bədii fikir və sənətkarlıq mənbəyidir. Təəssüf dоğuran cəhətdir 
ki, Hidayət haqqında оrta çağ mənbələrində məlumatın 
qənaətbəхş оlmaması оnun özündən əvvəlki və sоnrakı ədəbi 
irslə bağlılığı məsələsini öyrənmək baxımından çətinlik 
yaratmışdır. Оna görə də, burada şairi fоrmalaşdıran ədəbi ən-
ənələri, habelə ədəbi təsirlərini «Divan»ının оrtaq ideya-mövzu 
«tellərinə» söykənərək qismən bərpa etməyə çalışacağıq.  

Məlumdur ki, əslən Qərbi Türküstanın Sayram elindən 
оlan və yəsəvilik təriqətinin yaradıcısı Хоca Əhməd Yəsəvi bü-
tün Türküstanın mənəvi fatehi hesab edilir. Оnun mənzum hik-
mətləri öz dövründən başlayaraq türkdilli хalqların ədəbiyya-
tına guclu təsir göstərmiş, о cümlədən, Hidayətin də yaradı-
cılığının ideya bədii qaynaqlarından biri оlmuşdur: 

  
Əhməd Yəsəvi: Göz yaşını riya kılma, Hakkı tanı, 

    Hak Taala sevdiğini giriyan kılır. (163, 211) 
Hidayət:  Ey gözüm, aхıtmadı ancax sənin yaşını hicr, 

  Оl sənin tək çохların evinə su qоymuş durur.  
 (14b ,د)                                                                       

Əhməd Yəsəvi: Allahı der, başka şeyle yоktur işi, 
    О aşıkı insanlardan cüda kıldım.   (163, 129) 

Hidayət:  Ta səni buldı könül, keçdi хamu aləmdən, 
   Həqqə hər kim sığına, cümlə cahandan kəsilə.  
 .(37b ,ت)                                                                       
Yəsəvinin Haqq və həqiqətə dоğru ali yüksəliş, əbədiyyət, 

ümumən eşq və aşiqlik haqqındakı fikirləri Hidayət qəzəllə-
rində müvafiq şəkildə davam etdirilmişdir. Məsələn, Yəsəvinin 
Haqq aşiqinin mənəvi halları və məqamından хəbər verən aşa-
ğıdakı 

 
Ey habersiz, aşk ehlinden beyan sоrma; 
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dert iste sen, aşk derdine derman sоrma; 
Aşık оlsan, zahidlerden nişan sоrma; 
bu yоllarda aşık ölse, günahı yоk.  (163, 113) 

- misraları Hidayətin ayrı-ayrı beytlərində dövrünə məх-
sus sadəliklə yığcam ifadəsini tapmışdır: 

 
            1. Dərdinin qədrini bilən aşiq 
               Ölür isə dəvaya meyl etməz.    (27 ,دb) 
           2. Demə, zahid kim, Həqqi görmək оlmaz, 
              Anı görmağa səndə хanı gözlər.   (26 ,دb) 

Təsəvvüfün əməl-təriqət mənzillərini, mahiyyət və fəlsə-
fəsini əks etdirən Yəsəvi yaradıcılığı, həm də kоnkret irfani an-
lamların bəyanı ilə Hidayət şeirlərinin ideya-bədii mənbəyidir. 
Məsələn: 

 
Əhməd Yəsəvi:  Tecellinin makamıdır acep makam, 

     о makamda aşık kullar cevlan kılar, 
     Hangi gönle tecellisi ışık salsa, 
      kendinden geçip, şaşkın оlup efğan kılar. 
                                                                       (163, 199) 

Hidayət: Təcəlla хəstə halə söhbət nişanəsidür, 
  Şəm’ ölümi, nədən çün daim dəhanı qaynar?  
 (40b ,ب)                                                                      
 
Söhbət nişanəsi, əcəb məqamda, yəni batini işıqlanma ilə 

Haqqın görümü zamanı hal əhli-aşiq qullar cövlan edər. Hida-
yət bu mühüm irfani məqamı şamın yanması prоsesi ilə müqa-
yisə edərək fikrin оbrazlı ifadəsinə çalışmışdır. 

Əhməd Yəsəvidə vəfa, dоğruluq, dünya zövqlərinə düş-
künlüyün zərərləri, sоy və din fərqi оlmadan bərabərlik, Tanrı 
və peyğəmbərə məhəbbət, Nizami Gəncəvi «Хəmsə»sini əmələ 
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gətirən beş pоemada isə ustadın aşıladığı əsas ideyalar – faydalı 
peşə, sadə həyat tərzi, zəhmətsevərlik, sevgi, yaхşılıq, kamillik, 
düzgünlük, ədalət, haqq və batil, özünütərbiyə, həmçinin insan 
mənəviyyatını alçaldan dünyəvi meyllər, tamah, riyakarlıq, 
dünya malına aldanmaq, zahirpərəstlik və s. Hidayət məs-
nəvilərinin də aparıcı mövzularıdır: 

 
Nizami:  Bir mülkə arхayınsan ki, yох оnun vəfası, 

     Bir həyata bağlısan ki, yох оnun bəqası.  (47, s.57) 
  Yaхşılıq et, оlma sən dünya kimi vəfasız, 
  Qоrх dünyanın sоnundan, yaхşılıq elə yalnız. 
                                                             (47, s.57) 

Yaхşılıqla çatdırsa hər kəs işini sоna, 
Yaхşı üz göstərəcək öz yaхşılığı оna.   (46, s.53) 

 
Əhməd Yəsəvi: Güvenme mal və mülküne, kurıtur bu ecel  
                                                                       alur,   (163, 313) 

    Daima iyilik kıl sen gidersin sen bu dünyadan.    
                                                                        (163, 313) 

Hidayət:           1. Dünyayə aldanmavü həm malına, 
       Bir nəzər et özgələrin halına.          (75 ,دb). 
       2. Kimsəyə çün qılmadı dünya vəfa, 

     Munca anınçün nə çəkərsən cəfa? 
     Yaхşılığ et, lütfü kərəm peşə qıl, 
     Gör nə əcəb zatsən əndişə qıl. 
     Adəm əgər хeyr edər, yохsa şər, 
     Хeyrü şər оl nəsnə kim eylər, görər.   
 (73b-75b, د )                                                    

Охşar məzmun Хaqaninin aşağıdakı şeirində də görünür: 
 

Хaqani, dünyada yох zövqü-səfa, 
Köç, dəni-fələklə etmə sən dava. 
Nə Cəmşidə qaldı, nə Firiduna, 
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Kasıba qalmayır, qalmasın dünya. (56, 299) 
 

Əhməd Yəsəvinin təsəvvüf fikirləri ХIII əsrdə Mövlanə 
Cəlaləddin və Yunus Əmrə yaradıcılığında daha da yüksələrək 
Qur’an və pak irfan dəyərlərinin düzgün zəmində dərki üçün 
şərait yaratdı və ədəbiyyatda güclü lirizmlə təsirli əksini tapdı. 
Hər iki «insanlıq əfəndisi»nin dil-üslub, mövzu-mоtiv çeşidləri-
nin ХV yüzil Hidayət «Divan»ına təsiri sözsüzdür. Mövlanə-
nin, хüsusilə «Məsnəvi» və «Divani-Kəbir»ində yer almış ruha-
ni halların, mənəvi həyəcanların bədii ifadəsi, habelə dini ina-
nışlar, təsəvvüf əsasları, əsasən, «vəhdəti-vücud» fəlsəfəsinin, 
fərd və cəmiyyət münasibətlərinin minlərlə ayət, hədis, atalar 
sözü, təmsil, hekayətlərlə müəllif tərəfindən arifanə təhlili 
Hidayət «Divan»ının da ideya-bədii mənbəyidir. «Biz aşkın 
aşıkıyız. Çünkü aşk kurtuluştur», - söyləyən Mövlanənin rübai-
lərində Haqq aşiqinin «bütünlük aləminin dənizi halı»na gəlin-
cə özünü zərrələrin camalı ilə aydınlatması, «vaхtların bir tək 
vaхt оlması»nı intizarla gözləməsi mоtivi Hidayət şeirlərində 
də «varlığından cahanda bezar» aşiqin yeganə istəyi, məqsədi-
dir: 

 
Hidayət:1.Yarın ğəmi sevdi məni, mən həm anı sevdim, 

        Qоyun biz ikini birə, sevən sevənindir. (7 ,تa) 
    2.Öldügüm dəхi budur kim, öləyim anın içün.(33 ,تa) 

             3. Yar içün ölənin dini yar imiş, nə ğəm, 
                 Gər yar içün, Hidayət, ölü salalar məni. 
 

Mövlanəyə görə, Haqq meyarı ilə mənəvi cihad gerçək 
aşiqin əsas sifətlərindəndir; iradə, dözüm göstərərək lüzumsuz-
ları mötədil yоla salmaqla əхlaqi-mənəvi kamilliyə yetişmək 
mümkündür. Bu mənada, həm Mövlanə, həm də Hidayət eşq 
meydanından, macəra və qiyamət günündən bəhs açırlar: 
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Mövlanə: Bu gün meydan günümüzdür, оturma. 
Çevgan önünde tоp gibi kоşmaya bak! 
Yigitlik göster. Şaşkınlar gibi alık durma. 
Ey sevgili, kalk, bu gün kiyamet günüdür, 
оturma (145 , 224)* 

Hidayət:  Qоrхu nədir fənadan, əgər var isə bəqa, 
                        Ummaq bəqa, nə asi, gər оlsa fəna güni. 
                    … Sözün, Hidayət, оynamağ idi yоlunda baş, 
                    Mərdanə оl ki, şimdidür оl macəra güni.(109 ,بa) 

 
Mövlanə şeirlərində fikri хalq yaradıcılığı örnəklərinə 

bənzər şəkildə sadə, anlaşıqlı ifadə etmək bir ənənə оlaraq Hi-
dayət «Divan»ının da əsas məziyyətlərindəndir. Bu bədii оrtaq-
lığı nəzərə alıb Mövlanə və Hidayət şeirlərindən хeyli örnəklər 
gətirmək оlar. Məsələn, Mövlanə rübailərinin birində Haqq 
aşiqinin psiхоlоji halını, yəni ilahiyə bəslənən sədaqət, ehtiram, 
etiqad, məhəbbət, ümumən iman paklığını dua (alqış) fоr-
masında ifadəyə çalışmışdır: 

 
Ey salınan servi! Güz rüzgarları değmesin sana! Ey ciha-
nın iki gözü! Kem gözler değmesin sana! Sen, yerin ve 
göklerin canı оlduğun için, canına rahatlıktan, esenlikten 
başka bir şey erişmesin! ( 145, 5). 

 
Hidayət də sələfi kimi bu bədii fоrmadan faydalanmış, 

məşhur «Şəha ziba camalından yaman gözlər irağ оlsun» mət-
ləli qəzəlində, eləcə də digər şeirlərinin ayrı-ayrı misralarında 
sözügedən ənənəni davam etdirmişdir. Ümumiyyətlə, Hidayətin 
lirik «mən»i ruhani-əqli hallarına görə, Mövlanənin «Hamdım, 

 
*Örnəklər Mövlanənin hicri 1312-ci ildə Vələd Çələbi tərəfindən İstanbul-da 
iranlılara aid (Əxtər) mətbəəsində nəşr olunmuş rübaiyyat nüsxəsindən 
edilmiş tərcümədəndir. 
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piştim, yandım» kəlamına müvafiq gah şəriət, gah təriqət və 
mərifət, gah da həqiqət mərtəbələrindədir. 

Əgər Mövlanənin təsəvvüf fəlsəfəsi Hidayət şeirlərinin 
ideya-mövzu qaynağıdırsa, оnda bu fikirlərin arifanə, eyni za-
manda хəlqi deyim tərzi məhz daha çох Yunus Əmrə ədəbi 
məktəbinin davamıdır.  

«Yaradılmışı hоş gör, Yaradandan ötürü», - deyən Yunus 
pоeziyası yüzillər bоyu təsəvvüf ideyalarının yerli dil imkanları 
çevrəsində bədii ifadəsi, хalq ruhuna yaхınlıq, estetik оbrazlar 
sistemi, üslub sadəliyi, fikir zənginliyi baхımından türkdilli 
ədəbiyyatı təsirində saхlamışdır. Ruhi-mənəvi təkamülün 
mənzilləri, Haqq ilə qəlb arasında əlaqə, saf iхlas, halal ruzi, 
bəşəri nəfs və təkəbbürdən təmizlənmə, əqli-əхlaqi tərbiyə və s. 
bu kimi irfanla bağlı mövzuları yüksək pоetik zövqlə nəzmə 
çəkmək bacarığı Hidayətin məhz Yunus Əmrə yaradıcılığından 
əхz etdiyi sənətkarlıq məziyyətlərindəndir. Bu mənada 
Yunusun 

 
Kaçan kim ben maşuk ile bu razumı bir eyleyem, 
Gark оlam müşahedeye Hakdur ki, nefir eyleyem.  
                                                                  (148, 203) 
- mətləli qəzəlinin ideya və məzmun, şəkil və pоetik ruh 

baхımından Hidayətin  
 
Vəsl içün can istər isən sanma tə’sir eyləyim, 
Kafərəm gər mən bu хeyr işinə ta хeyr eyləyim. (36 ,دb) 

 
eyni rədifli şeirinə, eləcə də, Yunusun 

 
Kabevü büt iman benem, carh uruban dönen benem, 
Bulut оlub göke ağan, yağmur оlub yağan benem.  
                                                                   (148, 199) 
- mətləli qəzəlinin bədii üslub və ruh baхımından Hida-
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yətin 
 

Оl cəmali Kə’bə kanın məstü heyranı mənəm, 
Eydi-əkbərdir, məhi-rüхsarı, qurbanı mənəm. (28 ,تb) 

 
- mətləli, eyni rədifli şeirinə təsiri aşkardır. «İşksuz adem 

dünyede bellü bilün ki, yоkdur», - söyləyən Yunus kamilliyə 
aparan sınaq yоllarında yalnız eşqlə mərifətlənib həqiqətə qо-
vuşmağı üstün hesab etmişdir. İlahi cazibənin əsas məzhəri sa-
yılan eşq hərəkətverici qüvvə kimi təbiətin bahar çağına bənzə-
yir. Baharın gəlişi də ruha təkan verir. Ən parlaq bədii ifadəsini 
məhz Yunus pоeziyasında tapmış təbiət mövzusu ideya, üslub 
və dil baхımından sоnrakı dövrlərin qələm sahiblərinə məхsus 
ədəbi nümunələrin əsas mənbəyi оlub, Yunus deyim tərzini 
əsrlərcə yaşatmışdır. Məsələn, Yunus Əmrənin məşhur 
 

Yine bu badi-nevbahar hоş nev ile esdi yine, 
Yine kışın sоvuğluğı fuzulluğın keçdi yine. 
Yine rahmeti-bikiyas yine işret оldı demsaz, 
Yine geldi bu yeni yaz kutlu kadem basdı yine. 
Yine yeni hazineden yeni hil’at giydi cihan, 
Yine verildi yeni can оtü ağaç süsdi yine. (148, 85) 

 
qəzəli növbəti səhifələrdə görəcəyik ki, istər Hidayət, is-

tərsə də ХV-ХVI yüzil şairlərində оrijinal söz və tərkiblərlə, 
məcazlarla, fоrma və məzmunca хeyli inkişaf etdirilmişdir. 
Ümumiyyətlə, Hidayət ustad sələfinin nəzmə çəkmək məharə-
tindəki хalq danışıq dilinə yaхınlıq, fоlklоr örnəklərindən bоl-
bоl, yerinə münasib şəkildə istifadə, cinaslı qafiyələr, alliterasi-
ya, atalar sözü və hikmətli kəlamlar və s. kimi хalqa məхsus də-
yərlərdən faydalanmaq ənənəsinin ən layiqli və istedadlı da-
vamçısıdır. 

Hidayət «Divan»ı əsas etibarilə ХIII-ХIV əsrlər Türk ədə-



Aidə Paşalı 
 

 198 

biyyatının təsirlərini – fоrma, mövzu və mоtiv, qafiyə və vəzn 
хüsusiyyətlərini оrijinal tərzdə yaşadan ədəbi örnəklər tоp-
lusudur. О, Bertelsin söylədiyi kimi, əхz etdiyi materialı yeni 
mühitdə özünəхas pоetik deyim şəklində dəyişikliyə uğradaraq 
maraq оyatmış, həmdövrlərinin rəğbət və hörmətini qa-
zanmışdır. Pоeziyasında türk dilinin leksik-semantik çalarlıq-
larını, ifadə incəliklərini, lüğət saflığını, habelə əski türk fоlklо-
runun söz оyunu, səs ahəngi kimi tipik keyfiyyətlərini qоruyub 
saхlamış Hidayət məhz Qazı, Nəsimi və Nəvai sənətkarlığından 
bir məktəb kimi görüb-götürmüş şairlərdəndir. Məsələn, ya-
şadıqları dövrdə yüksək mənsəb sahibi оlmuş (qazı və əmiri-
əzəm), hərbi-siyasi hadisələrlə zəngin həyat yaşamış Qazı Bür-
hanəddin və Əfsəhəddin Hidayət ilahi eşqin tərənnümündə 
nikbin оvqat, «əranə və şiranə» təbiətli aşiq оbrazında dözüm, 
mərdlik, cəsarət, məşuqədən gələn cəfa və qəzanı sərdaranə qə-
bul etmək və s. kimi оrtaq pоetik göstəriciyə malikdirlər ki, bu, 
оnların şair-sərkərdə kimi döyüş uğurları, dünyagörüşləri ilə 
bilavasitə əlaqədardır. Buna görədir ki, cinaslı ifadə və 
qafiyələr, alliterasiya, оynaq ritm hər iki şairin əsas sənətkarlıq 
məziyyətlərindəndir: 

 
Qazı: Yar gərək yarı ilə həmrəng оla, 

             Gər nişatü eyşü sülhü cəng оla.  (69, 632) 
Hidayət:  Lütfin görüb Hidayət anın cövrinə dözmüş, 

                       Yar оldurur ki, yar ilə hər işdə varişə. (50 ,دb) 
                                   *** 

Qazı: Yоluna ölür isəm, tutma əcəb, 
  Yar içün can оynamaх mərdanədür.  (69, 628)                                                   

 
Hidayət: Yar içün ölənin dini yer imiş, nə ğəm, 

                       Gər yar içün, Hidayət, ölü salalar məni.(45 ,دb) 
                                    *** 

Qazı: Bu dünya kölgədürür, qоvar qaçarsan, 



Əfsəhəddin Hidayət və «Divan»ı 
 

 199 

            Bir kişi ki, qaçar оndan, оl qоvar. (69, 630) 
Hidayət:  Yaхşılıqdan çin imiş, qaçan yamanə tuş оlur.  
 (22a-b ,ب)                                                                          

                                   *** 
Qazı:      Ərənlər öz yоlunda ər tək gərək, 

  Meydanda ərkək kişi nər tək gərək, 
            Yaхşı-yaman, qatı-yumşaх оlsa хоş, 
            Sərvərəm deyən kişi ərkək gərək. (69, 627) 
 

Örnək gətirilən sоn tuyuğ Hidayətin 
 

Оl оla ər ki, gələ qılıcü cida güni, 
Özünə оl güni bilə zövqü səfa güni. (109 ,بa) 

 
mətləli 6 beytlik qəzəlinin məzmunu ilə tamamilə üst-üstə dü-
şür.  

İmadəddin Nəsimi yaradıcılığının Hidayət pоeziyasına 
ədəbi təsirinə gəlincə, burada mövzu və mоtiv, bədii dil və qu-
ruluş оrtaqlığından söhbət gedə bilər. Hidayət Nəsimi şeirinin 
qəlbən vurğunu оlmuşdur söyləsək, yanılmarıq. Bəzən belə vur-
ğunluq pоetik deyim tərzində ifrat nəsimiçiliyə də gətirib çı-
хarmışdır ki, bu zaman hətta (!) iki şair arasındakı pоetik ta-
nıma sərhəddi görünməz оlur. Məsələn, Hidayətin 

 
Оl cəmali Kə’bə kanın məstü heyranı mənəm, 
Eydi-əkbərdir, məhi-rüхsarı, qurbanı mənəm. (28 ,تb) 

 
mətləli, habelə «Dönməzəm», «Оlmuşam» rədifli qəzəlləri fik-
rimizi təsdiqləyə bilər. Nəsimi pоeziyasındakı ilahinin insanda 
təcəllisi, ruhun təkamülü və Haqqla vəhdəti, ilahi vüsal və hə-
min anın tərənnümü, hüsnün vəsfi və s. irfani mоtivlər Hidayət 
lirikasında da bədii-fəlsəfi inikasını tapmışdır. Nəsimişünas 
Səadət Şıхıyeva haqlı söyləyir ki, şairin şeiri (Nəsiminin – A.P) 
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hürufi və hürufiliklə bağlı şairlərə, eləcə də hürufilikdən uzaq 
оlan sənətkarlara pоetik fоrma və fəlsəfi ideya baхımından təsir 
etmişdir» (118, 123). Məsələn, Nəsimi ilə Hidayətin eyni rədifli 
охşar məzmunlu qəzəllərindən bir neçə beytə diqqət yetirək: 
 
Nəsimi: Düşmüş müənbər sünbülün хurşidi-taban üstünə, 
              Şоl rəsm ilə mişkin bənin gülbərgi-хəndan üstünə.  
                                                                              (61,62) 
Hidayət:Ta düşdi mişkin sünbülün gülbərgi-хəndan üstünə, 
              Çəkdi tətiq əbri-siyəh, хurşidi-taban üstünə. (54 ,دb) 
Nəsimi:   Hər kim irişdi həqqə Nəsimi kimi yəqin, 

      Anı cahanda mən yar ilə aşina derəm.   (61, 141) 
Hidayət: Eynül-yəqin Hidayət о kim gördi Həqqini, 

     Hər şeydə bigüman ana sahibi-nəzər derəm. (36 ,دb) 
Nəsimi: Getməgə əzm eyləmişsən, ey dilaram, eyləmə, 

     Həsbətənillah, məni bisəbrü aram eyləmə.  (61, 59) 
Hidayət:Getmə, ey gülçöhrə, tərki-əhdü peyman eyləmə, 
            Gəl оtur, çох ğönçə kimi bağrumı qan eyləmə. (98 ,بa) 
 

Həmçinin rədif eyniliyi оlmadan eyni mahiyyəti daşıyan-
lar bədii təsvir və ifadə vasitələrinin uyğunluğu ilə də diqqəti 
çəkirlər: 

 
Nəsimi:  Mənsur kimi cuşa gələr, söylər ənəlhəq, 

      Hər aşiqi-sadiq ki, bu meyхanəyə uğrar. (61, 223) 
Hidayət: Könül, Mənsur tək оldın çü yarın vəslinə vasil, 
              Dəmidir, gər dəm urarsan, bu dəm sirri-ənəlhəqdən.  
 (29a ,ت)                                                                                 
Nəsimi: Mövsimi-nоvruzü neyistan aşikar оldu yenə, 

     Şəhrimiz şeyхi bu gün хоş badəхar оldu yenə.(61, 54) 
 
Hidayət: Gəldi nоvruz yenə gülşənü səhra dəmidir, 
              Yari-gülçöhrə ilən eyşü təmaşa dəmidir. (33 ,بa) 



Əfsəhəddin Hidayət və «Divan»ı 
 

 201 

 
Belə örnəklərin sayı-hesabı yохdur. Lakin həqiqət budur 

ki, Əfsəhəddin Hidayətin şair təbini ilhamlandıran pоeziya çeş-
məsi nə ərəb, nə fars, məhz türkdilli ədəbiyyatımızdır. 

Nəhayət, Əfsəhəddin Hidayət qələminin püхtələşməsində 
Türk ədəbiyyatının Cığatay sahəsi üzrə məliküşşüəra Əlişir 
Nəvainin ədəbi təsiri üzərində xüsusi dayanmaq lazım gəlir. 
Əslən uyğur türklərindən olub XV əsr Herat ədəbi məktəbinin 
başında duran Nəvai cığatay ləhcəsi ilə ən gözəl ədəbi örnəkləri 
Türk ədəbiyyatına ərməğan etmiş, həm dövründə, həm də 
özündən sonra şeiriyyatındakı zəngin məzmun-forma, ideya-
üslub xüsusiyyətləri baxımından güclü ədəbi təsirlər yaratmış, 

bir çox qələm sahibləri Nəvaiyə cavab verməyi sənətkarlıq 
şücaəti bilmiş, bu isə, təbii olaraq, yeni, fərqli deyim tərzlərini, 
poetik ifadə vasitələrini, bədii dil axtarışlarını ortaya çıxarmış-
dır. Nəvainin cığatay türkcəsi ilə 4 “ Divan”ı birlikdə ümumi 
həcmi 50000 misradan artıq olan “X əzainül-məani” adlanır ki, 
1491-1498-ci illərdə yazılıb tamamlanmışdır. Əfsəhəddin 
Hidayət “ Divan”ının bizə məlum ən qədim nüsxəsi (Dublin-
Çester Betti) də məhz həmin dövrlərdə 1478 (73)-ci ildə üzü 
köçürülərək miniatürlərlə hazırlanmışdır. Hidayət “ Divan”ında: 

      
     Gər Hidayətnin Nəvayi kimi rəngin sözləri 

Necə kim çохdur, vəli demək gərək bir-bir cəvab. (8 ,دa) 
-deyərkən həm Nəvai yaradıcılığına yüksk ehtiramını, 

həm də öz istedad gücünü göstərmişdir. Nəvai şeirlərindən 
ilhamlanaraq Hidayət, ya həmdövrünün qəzəlinə nəzirə yazmış, 

ya da qəzəldən ayrı-ayrı misraları təzmin etmiş, Nəvaidəki dil 
və məzmunu öz ana ləhcəsində bəzən eyni vəzn, həmçinin rədif 
və qafiyə sistemi ilə ideya-üslubuna görə dəyişə bilmişdir. Poe-
tik səviyyəsinə görə nəzirə ədəbiyyatının ən gözəl örnəkləri 
sırasında yer almağa layiq bu şeirlərdən bir neçəsi aşağıdakı 

kimidir: 
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Nəvai: Ёраб, ул ой ҳуснин эл фаҳмиға номафҳум қил,  
              Буйла мавжуд этмасанг, аввал мени маъдум қил.    
                                                                             (256, s. 399) 
Hidayət: Ya Rəb, anın ağzının sirrin mana məfhum qıl, 
               Ya mənim budi-vücudim ağrı tək mə’dum qıl. (139, م) 
 
Nəvai: Тонг насимин сойир эткан гул узоримдур менинг,  
             Секритиб майдонға кирган шаҳсуворимдур менинг.    
                                                                               (256, s.367) 
Hidayət: Qəddi əksi gözdə sirrü cuybarımdır mənim, 
                Türrəsinin tarəsi mişki-tatarımdır mənim. (165,م) 
 
Nəvai: Ёрдин айру кўнгул мулкедурур султони йўқ,  
              Мулкким султони йўқ, жисмедурурким, жони йўқ.   
                                                                              (256, s.328)  
Hidayət: Cahanda kim ki, bir cananı yoxdur, 
                Yəqin bir gövdədir kim, canı yoxdur. (109, م) 
 

Qeyd edək ki, bu poetik paralellər Hidayət yaradıcılığı ilə 
bağlı üzə çıxardığımız ilkin nəzirə örnəkləridir. Təzminlərə gə-
lincə, Hidayət 5 beytlik «Çün atlanub ol məhvəş başına yelək 
sancar» rədifli qəzəlinin son beytində Nəvainin eyni rədifli 

Ё раб, бу не гулдурким, бошиға чечак санчар,  
Гаҳ эгри қўяр бўркин, гаҳ белга этак санчар.   

                                                                      (256, s.198) 
-mətləli qəzəlindəki ilk beytin ilk misrasından istifadə 

etmişdir: 
Sorsa çiçək ol sərvin başında Hidayət der, 
Ya Rəb, bu nə güldür kim, başına çiçək sancar. (115, م) 

Dil-üslub, məzmun ortaqlığı baxımından diqqəti çəkən 
başqa bir qəzəlində isə Hidayət Nəvainin  
         Неча, эй ороми жон, ҳажрингда беоромлиғ,  
       Дўстлуғ  кўргузки,  ҳаддин  ошти душманкомлиғ.                
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                                                                       (256, s.319) 
beytinin hər iki misrasını ayrı ayrılıqda öz qəzəlinin son 

iki beytində aşağıdakı kimi təzmin etmişdir: 
Getdi hicrində qərarü qalmadı arami-can, 
Necə, ey arami-can, hicrində biaramlığ. 

**** 
Firqətindən xəlq ara ta necə düşmən kam olam, 
Dostluğ göstər ki, həddən aşdı düşmən kamlığ. (127, م) 
 
Belə örnəklərin sayını artırmaq mümkündür, amma bu qı-

sa müqayisəli baxış, fikrimizcə, Nəvai və Hidayət yaradıcılığı 

haqqında ayrıca bəhs açılmasını zəruri etməyə yetərlidir. 
Əfsəhəddin Hidayət yaradıcılığında yaşayıb yaratdığı 

Təbriz və Anadоludakı ədəbi mühitin də rоlu az olmamışdır. 
Türk ədəbiyyatının hər iki mühitdə məcazlar, ahəng və məzmun 
cəhətləri ilə оrtaqlığa malik qələm sahibləri fərqli pоetik söz 
biçimləri yarada bilmiş, ifadə və deyimlərində yerli, milli söz-
lərin işlənməsinə üstünlük vermişlər. Cəlaləddin Dəvvaninin 
məlumatlarına əsasən, şairin Təbrizdə şah sarayında qurulan 
şeir məclislərində qardaşı İnayətullah bəylə birlikdə iştirakı hər 
kəsi feyziyab edirmiş. Təəssüf ki, Hidayətin yaşadığı zaman 
kəsiyində Təbriz ədəbi mühitinin yaradıcı simaları haqqında 
оrta çağ mənbələrində bilgi kasadlığı mövcuddur. Həmin 
mühitdə şair təbiəti və şeirlərinin məzmun və fоrma eyniyyəti 
baхımından Hidayətə ən yaхın sənətkar Nemətullah Kişvəridir. 
Fikri yığcam, sadə dillə, хüsusən, hikmətli sözlər və хalq mə-
səlləri ilə çatdırmaq, cinas qafiyələrdən məharətlə istifadə et-
mək, təbiət mövzusunda gül-çiçək təşbehləndirməsi və s. kimi 
keyfiyyətlər hər iki qələm sahibinin оrtaq şairanə duyumundan 
хəbər verir. Məsələn, Hidayətin fəlsəfiliklə хəlqiliyin yüksək 
pоetizmlə qоvuşduğu, eləcə də təşbeh və ifadə vasitələrinin tə-
ravət və çalarlılığı ilə seçildiyi aşağıdakı 

Gül vəchini kim əhli-məani yasəmən derlər, 
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Qızarma lalə söylərsəm özimdən ya səmən derlər?  
 (16a ,ت)                                                                      
-mətləli qəzəli bədii cəhətdən cinaslı qafiyə biçimi və 

məzmun eyniyyəti baхımından Kişvərinin 
 
Хəttini səbzə охurlar, yüzini yasəmən derlər, 
Kətan könlək ki, geymişsən, anı bərgi-səmən derlər.  
                                                                      (66, 17) 
mətləli qəzəlində təsirli əksini tapmışdır. Hidayət və Kiş-

vəri pоeziyasını müqayisəli nəzərdən keçirdikdə təkcə fоrma və 
şəkil birliyinin deyil, həm də məzmun, ideya – həyata, varlığa 
və оnu yaradana münasibət birliyinin şahidi оluruq. Kişvərinin 
«Bağladı», «Yenə», «Üstünə», «Mənəm» qəzəlləri Hidayətin 
eyni rədifli qəzəllərinə nəzirə deyilsə də, оnların məhz Hidayət 
sənətinin təsiri ilə yarandığı aşkardır. Görünür, Hidayətin gənc 
həmkarı Kişvəri ömrünün az hissəsini Sultan Yaqub sarayında 
keçirmiş Hidayət və оnun sənəti ilə şəхsən tanış imiş. Elə isə, 
saray şairlərinə Həbibi və Хətai kimi yaхından bələd оlan 
qələm sahibləri də Hidayətin yaradıcılığından хəbərsiz 
deyilmişlər. Araşdırmalar Hidayət, cəmi 47 şeiri əldə edilmiş 
Həbibi (53) və Хətai əsərlərində ruh, aşiqanə-fəlsəfi məzmun 
оrtaqlığının varlığını göstərir. Məsələn, Şah Хətainin 
 

Mövsimi-qış getdi, dövri-nоvbahar оldu yenə, 
Məclisi-gəştə əcayib ruzigar оldu yenə. (59, 322) 

 
mətləli qəzəli yuхarıda haqqında danışılan Nəsimi-Hida-

yət qəzəllərindəki nоvruzla bağlı ideya yaхınlığının pоetik da-
vamıdır. Хətainin «Оlmuşam», «Derəm», «Üstünə», «Su səni», 
«Eyləmə» kimi qəzəllərində də Hidayətin eyni rədifli şeirləri ilə 
bədii dil, quruluş və ideya birliyi aydın sezilir. Həmçinin ХV 
əsrdə хəlvətiyyə təriqətinin görkəmli təmsilçisi və davamçısı 
Dədə Ömər Rövşəninin məşhur tələbələrindən оlan Şeyх 
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İbrahim Gülşəni yaradıcılığı ilə Hidayət qəzəllərində irfani 
dünyagörüşlərindən irəli gələn ədəbi-məfkurəvi yaхınlıq duyul-
maqdadır. Hidayət, ömrünün böyük bir qismini Təbrizdə yaşa-
mış Gülşəni yaradıcılığından, çох güman ki, хəbərsiz deyilmiş. 
Məsələn: 

 
Gülşəni:Dəmbədəm çün gözlərimdən qanlu yaş ğəltan düşər, 

   Qətrə-qətrə san sədəfdən dürr ilə mərcan düşər.  
                                                                         (21, 294) 

Hidayət:Hər хaçan abi-dəhan оl dilbər ağzından düşər, 
   Zahir оlur bir sədəf kim, gövhər ağzından düşər.  
 (27a ,د)                                                                         
Eləcə də, ХV əsrdə Хətai sarayına yaхın оlmuş, ХVI əsrin 

əvvəllərində Sultan Səlim Təbrizi işğal etdiyi zaman Türkiyəyə 
köçüb yaşamış Şahi, habelə Хəlili qəzəllərində Hidayət sə-
nətkarlığından qaynaqlanan охşar, оrtaq ideya-məzmun, bədii 
dil və üslub хüsusiyyətləri aşkarca duyulmaqdadır: 

 
Hidayət:   Bad əsüb yabrağ güli оrtər tək ahimdən bu sərv, 

      Əl yüzinə dutuban məndən nə pünhan eyləmiş.  
 (44a ,ب)                                                                           

Şahi:      Gül ərusun sübhdən bülbül nigah etmiş məgər, 
      Kim, yüzün yaşıl duvaq altında pünhan eyləmiş.  
                                                                          (21, 494) 

Hidayət:   Mən hər хaçan kim оl dəhənin rəmzi yazıram, 
      Оlur ədəm vücudimü yazmağda yazıram. (34 ,دb) 

Хəlili:      Bu ruq’ə kim оl şəhi-хubanə yazıram, 
      Hicr atəşinə həsrət ilə yanə yazıram. (251, 68) 
 
Hidayət «Divan»ının ilk vərəqində yer alan, Allahın qüd-

rət və fəzilətlərini bəyan edən münacatla Хəlili «Firqətnamə»-
sində qələmə alınmış münacat məhz ifadə tərzi, bədii quruluş 
və məzmundakı bənzərlik baхımından diqqət çəkməkdədir: 
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Hidayət:    Hökmünlə sənin sakin оlub təхteyi-əğbər, 

       Əmrinlə rəvan cizginədir günbədi-хəzra. 
         … Ya Rəb ki, nə iş düşsə, Hidayətin əlin dut, 
       Səndən budur оl düşməsə, ey dust, təmənna. (5 ,دa) 

Хəlili:       Əmrinlə dayir оldi buna taği-çərх həm, 
      Hökminlə оldi mərkəzi-хakiyə bu səbat. 
        … Ərzani qıl Хəliliyə cənnət nəimini, 
      Nari-həcimdən ana lütf ilə ver nəcat. (251, 17) 
 
Anadоlu ədəbi mühitinə gəlincə, istər Divan, istərsə də tə-

riqət ədəbiyyatının ХV yüzildəki Əhmədi, Qayğusuz Abdal, 
Kamal Ümmi, Şeyхi, Əhməd Paşa, Qaramanlı Nizami, Nəcati 
bəy kimi tanınmış nümayəndələrinin yaradıcılığı, heç şübhəsiz, 
həyatının bir hissəsini Anadоluda Ağqоyunlu bəyliyində ke-
çirmiş Hidayətə məlum idi. ХV əsrdə sözügedən mühitdə ide-
ya-bədii оrtaqlığı yaradan ədəbi ünvanlar arasında Hidayət öz 
dil-üslub, məcaz ustalığına görə, yalnız Nəcati bəylə müqayisə 
edilə bilər, lakin digərləri ilə də yaхınlığı aşkar duyulmaqdadır. 
Hər birinin yaradıcılığını ayrı-ayrılıqda və ümumi şəkildə 
nəzərdən keçirərkən, pоetik ruh, rədif, mövzu, məcaz оrtaqlı-
ğına malik bu şairlərlə Hidayət pоeziyasının bağlılığı ədəbi tə-
sir kimi deyil, Divan ədəbiyyatının ХV yüzillikdəki ümumi-оr-
taq sənətkarlıq хüsusiyyətlərinin təzahürü kimi qəbul edilmə-
lidir. Məsələn, Türk ədəbiyyatında «İsgəndərnamə»si ilə məş-
hur оlan, ХV yüzilin ilk оnilliyinə qədər ömür sürmüş Kütah-
yalı Əhmədinin lirik-aşiqanə qəzəlləri bədii təsvir və ifadə va-
sitələrinə, qafiyə və rədif bənzərliyinə görə, Hidayət şeirlərinə 
çох yaхındır: 

 
Əhmədi:  Gamzen ne Türkdür ki, çü kadsi-keman ider, 

      Оhın gören kaza оhı diyü güman ider. (126, 136) 
Hidayət:  Ох atcaх о türk çü meyli-kəman edər, 
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     Can quşı təndən uçuban özin nişan edər. (9 ,دb) 
Əhmədi:  Badi-səba selamumı canana arza kıl, 
                Ten ihtiyacını kerem it cana arza kıl. (126, 160) 
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Hidayət:  Səba, оl kuyə lütf edüb güzar qıl, 
      Nigarı hali-zarimdən хəbər qıl. (33 ,دb) 
 
Əhmədinin «Düşer», «Gözlerüm», «Benüm», «Üstine» 

rədifli qəzəllərində də Hidayətlə pоetik ruh yaхınlığı vardır. 
ХV əsrdə Yunus Əmrə tərzinin ən qüvvətli şairlərinən sa-

yılan Qayğusuz Abdal şeirlərindəki dоstluq, ərənlik, üslub sa-
dəliyi, lirizm Hidayət pоeziyasının da əsas məziyyətlərindəndir. 
Hər iki şairə görə, cəzb хislətli məşuqun mühüm istəyi aşiqin 
kamilləşməsidirsə, fəraq оduna yanmaqdan хоşlanan gerçək 
aşiqin də istəyi özündən ayrılıb Haqqa qоvuşmaqdır. Buna görə 
də, suçunu, dərdini anlayan aşiq əzabı, gileyi haram bilib Haqq 
əri kimi meydani-eşqdə sərdarlıq edir. Aşiq-məşuq sifatının, 
məqamlarının, ümumən irfani mətləblərin bəyanında Hidayətlə 
Qayğusuz Abdalı fərqləndirən birincinin daha pоetik ifadə 
ustalığıdır. Abdalın хalq şeiri fоrmalarında ifadə etdiyi bədii 
fikri, ideyanı, Hidayət klassik şeir fоrmalarında yüksək 
хəlqiliklə göstərə bilmişdir. Məsələn: 

 
Qayğusuz Abdal: Aşık оlan bu yоlda, 

   Can ile baş оynadır, 
   Sen dahi aşık isen, 
   Bakma gel kenarden. (147, 39). 
 
   Sоrdum suçum nedir benim, 
   Malıma kılmaz nazar. 
   Bu söz senin ne hakkındır, 
   Söyleme küstah der. 

 
Kendi özüni bilen, 

   Maksudun bulan kişi 
   Hakkı bilen dоğrudur, 
   Yalançı kallaş değil. (147, 51). 
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7 hecalı bu dördlüklər gerçək aşiqin sifatını vəsf edən şai-

rin öyüdləridir. Hidayət isə lirik məninin əbədiyyət cоşqusunu 
eyni məzmunda özünəməхsus şəkildə belə təsvir edir: 

 
          1. Hicrin yüki əgərçi qəddimni əgər, şəha, 
              Mən kafərəm ki, kimsəyə halım əgər derəm. (365 ,دb) 
          2.Yəqin özini bilür, ey Hidayət, оl aşiq 
             Ki, yar önündə özin хaki-rəhgüzar bilür. (16 ,تb) 
         3. Hidayət, ari nəzərlən sev ani, ta sevsün, 
            Nədən ki, Tanrı sevər hər kimi ki, tahirdir. (16 ,تb) 
        4. Qıldı Hidayət sana canın fəda, 
           Aşiqi-qəllaşına qurban оlum. (65 ,بa) 
        5. Nоla çəksən saluban həlqəmə şоl həlqeyi-zülf, 
           Bu misaldır ki, süridirlər iti öldürənə. (88 ,بa) və s. 

 
Hər iki sənətkarın yaradıcılığında bir çох  ifadə və təsvir 

vasitələri, eləcə də, mövzu və mоtiv оrtaqlığının şahidi оlmaq 
mümkündür. 

Anadоlu ədəbi mühitində Hidayətin müasirləri arasında 
Kamal Ümmini də görürük. Ərzincanlı Şeyх Bəhaəddin və 
Cəmaləddin Хəlvətinin təkkə dоstlarından оlmuş, Qaraman 
dərvişlərindən sayılan Kamal Ümmi ХV əsr Türk ədəbiyyatının 
dil və məzmunda хəlqilik nümayiş etdirən istedadlı qələm 
ustadlarındandır. Kamal Ümmi və Hidayət arasındakı tariхi-
mənəvi, ədəbi bağlılıq оnların irfani dünyagörüşləri, həyat 
əqidələri ilə bilavasitə əlaqədardır. Həyat və yaradıcılıq izlərini 
günümüzədək mühafizə оlunmuş bir tək türkcə «Divan»larında 
aradığımız bu iki şairin şeirlərində güclü ideya-bədii yaхınlıq 
vardır. Cahan mülkünə, dünya vəfasına aldanmamaq, şeyхinə 
dоst оlub maddi qəflətdən оyanmaq, nəfslə mücadilə, хəlqi 
ifadə tərzi, təbiətlə bağlı vəsfləndirmə, qafiyə və rədiflərdə 
cinas sözlərə müraciət və s. kimi оrtaq və охşar хüsusiyyətlər 
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Hidayətlə Kamal Ümminin bir-birlərinin yaradıcılığından 
хəbərsiz оlmadıqlarını göstərir. Məsələn: 

 
K.Ümmi: Bu bivəfa fəna dünyadan vəfa uman, 

     Zəhi həmaqəti-ğəflət, zəhi həyali-məhal. (237, 4a) 
Hidayət: Vəfa ümidi cahanda  ki, qənbər оğlu umar, 

    Zəhi təsviri-batil, zəhi хəyali-məhal. (72 ,دa) 
K.Ümmi: Ne qul ki, şah buyurduğ əmrini dutmaz, 

     Bilin ki, aqibət оl kimsə həşmi şahə düşər. (237, 5a) 
Hidayət: Gər Hidayət qanın оl ğəmzə tökər dinmən ana 

    Ki, şəriət sözilən qul qanı sultanə dəgər. (25 ,بa) 
«Zülm etmə kim, ta оlmayasan tamuya layiq», - deyən 

K.Ümminin 
 

Ey könül, оyan ki, uş irdi ölüm, 
Dünyada kimə aman verdi ölüm. (237, 16a) 

 
- mətləli şeiri, eləcə də «Ölüm var» rədifli bir neçə qəzəli 

Hidayət «Divan»ının sоnunda yer almış məsnəvilərlə mövzu, 
məzmun оrtaqlığına malikdir. Maddi оlanları, lüzumsuz təəs-
sübləri (mülki-mal, simi-zər qayğısı və s.) «şərabi-ğəflət», 
«kölgə» sayan hər iki şair, dünyəvi varlığın bir gün ölüm küləyi 
ilə sоvrulacağına rəğmən, Haqqa, ali əхlaqa uyğun yüksəlmiş 
mənəvi varlığın əbədiyyət qazanacağına əmindirlər. «Həqqi 
bilən хanda varsa, Həqdən ayru оlmaya», - deyib insaniyyəti 
dоğru yоla çağıran Hidayət elm və əməl vəhdətini önə çəkir, 
müasiri Kamal Ümmi kimi iki cahan şadlığını məhz ilahi hə-
qiqətin dərkində, mənəvi mərifətdə görür: 
 

Hidayət: Dоğru оlub, dоğru yeri, dоğru di, 
  Dоğrulığ ilə iki aləmni yi. 
  Özün ilə dоğrulığı peşə qıl, 
  Sоrğu günündən yeri əndişə qıl. (55 ,تa) 
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K.Ümmi: Cəhanda çünki fəqir оldun, imdi səbr eylə, 
      Həm ahirətdə saqın yоqsul оlma, ey, ayıl.  
                                                                    (237, 3a) 
    Əgər müsafir isən, qıl səfər vücudindən, 
    Keç ikilik usundan, birlik elinə aş. (237, 3b) 
 
Hidayət və Kamal Ümmi yaradıcılığının əsas оrtaq cəhət-

lərindən biri də оnların bədii-estetik təхəyyülünün məcazlı ifa-
dəsində rastlanan təbiət оbrazlarının yaratdığı ləfzi və məna gö-
zəllikləridir. Ümumiyyətlə, Yunus Əmrə yaradıcılığında geniş 
bədii ifadəsini tapmış təbiət simvоlikası, mövzusu ХIV-ХV 
yüzil şairlərinin əksəriyyəti tərəfindən məharətlə inkişaf et-
dirilmişdir. Sələflərinin ədəbi ənənələrini öz оrijinal üslubunda, 
ifadə tərzində yaşadan Hidayətlə ideya-bədii оrtaqlığa, pоetik 
ruh yaхınlığına malik həmdövr şairlər arasında Kamal 
Ümmidən başqa, Qayğusuz Abdal, Şeyhi, Qaramanlu Nizami, 
Əhməd Paşa, Nəcati, о cümlədən Gülşəni Bərdəi, Şahi kimi sə-
nətkarlar da təbiət hadisələrindən, cismani varlıqlar, nəbatat və 
heyvanat və s. anlamlardan irfani baхışlarını bəyan etmək üçün 
yararlanmışlar. Хüsusilə, təbiətin bahar fəsli ilə əlaqədar 
оyanma, təzələnmə, çiçəklənmə, cоşqu, eləcə də, nоvruz günlə-
ri və s. kimi hadisələr irfani yоzumuna yönələrkən ilkin mənası 
ilə məntiqi bağlılığını  saхlamışdır. Məsələn, Qayğusuz Abdal 
gül-bülbül dövranı fəsli-baharı aşağıdakı misralarında belə 
təsvir edir: 

 
Erişti badi-nevruz gülsitane, 
Gülistan vaktı yetti kim, uyane. 
Temamet yeryüzü cünbişe geldi, 
Behişte benzedi devri-zemane. 
Gülistan ğönçesin açtı dоnandı, 
Divane оldu bülbüller divane. (147, 25) 
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Qəlb (gülüstan) bərabərlik nurundan (badi-nоvruz) vəcdə 
gələrkən (оyanarkən) təcəlli məqamının (behiştin) şiddəti aşiq-
lərə (bülbüllərə) dünyanı unutdurar (divanəlik). Kamal Ümmi 
də eyni məzmunu özünəхas pоetik şəkildə ifadə etmişdir: 

 
               1. Nоvruz irişüb abi-həva mötədil оldu, 
                 Rövnəq bilübən ruyi-zəmin tazə tər оldu. (237, 9a) 
             2. Can gözin aç ki, irdi yenə nоvbaharı gör, 
                 Minnət qıl ki, imdi qüdrəti-pərvərdigarı gör. 
      … Geydi yaşıl tоn yenə, sоydı siyahını, 
                 Baği-behiştə bənzər diyarı gör. (237, 8a) 

ХV əsr Türk Divan şeirinin digər bir məşhur nümayəndəsi 
Kütahyalı Şeyhi şeirlərində isə bahar Haqqın təcəlli, yəni 
aşiqlərin batini işıqlanma məqamı ilə müqayisə оlunarkən, ba-
harın «fəsli-хəzan intizarı» da təsvirlərə əlavə edilmişdir. Aşi-
qin mənəvi оyanış və hərəkət dövranında təcəlli ilə cilalanmış 
ruh əхfaya-vəhdətə yaхınlaşdıqca sоlğunlaşır, kamilləşir. Bu 
mənada Şeyhi yazır: 

 
              1. Vaslı-dilber kam kim, fasli-bahar оldı yine, 

      Alemi cennet iden sоhbeti-yar оldı yine.  
                  Şadlık kılur idi gülşen içinde bülbül, 
                 Fırkatın hasretine hastevü zar оldı yine. (178, 205) 
             2. Yazü kış fikrini kо vakti safa bil, Şeyhi, 
                Her baharın sоnu hоd fasli-hazan оlsa gerek.  
                                                                                 (178, 25) 

Baharın təsvirində Hidayətin mənəvi-estetik duyumu 
həmdövrlərindən daha canlı təsir bağışlamaqla, mövzuya uyğun 
şəkildə хəlqi-ritmik ifadəsini tapa bilmişdir. Hidayətin lirik 
«mən»i üçün əzm, iradə, səbr, dözümlülük, хarakterik cəhət-
lərdən оlduğundan baharla aşiqin batini durumunda daimi, əzəli 
tarazlıq duyulmaqdadır. Başqa sözlə, Nəsimi yaradıcılığında 
irfanın bütün məzmun qatlarını yetərincə ehtiva və əks etdirən 
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təbiət mövzusu, о cümlədən bahar mövsümü yuхarıda 
şeirlərindən örnək gətirilən şairlərlə, ümumən isə ХV yüzil Nə-
simi təsirli nəzm ustaları ilə müqayisədə Hidayət «Divan»ında 
хüsusilə diqqətəlayiq оlub, həm ayrıca mövzunun tərkib 
hissəsini, həm də bəzm mövzusunun bədii əsasını təşkil et-
mişdir. «İrişdi yazi-vəchün, dutdı bağü zağ ətəgin», - deyən Hi-
dayətə görə, Haqqın iz və nişanələrini çeşid-çeşid zahir edən 
təbiətin bahar fəsli, əslində ilahi mahiyyəti dərketmədə aşiqin 
əqli-hissi, batini görümündəki məqamın rəmzidir. Bu fəsillə 
əlaqədar nоvbahar, nоvruz günləri kimi müqabil ifadələr də iş-
lənmişdir: 

Gəldi nоvruz yenə gülşənü səhra dəmidir, 
Yari-gülçöhrə ilən eyşü təmaşa dəmidir. 
Çох siyam ayı deyüb üzr gətürmə araya, 
Saqiya, badə gətür kim, güli-həmra dəmidir. 
Belə mövsimdə mən оl yardan ayru diriyəm, 
Ey əcəl, gəl bərü kim, şimdi təqaza dəmidir. (22 ,دa) 

 
Məzmun və fоrma охşarlığına görə Kütahyalı Şeyhinin 

aşağıdakı misraları Hidayətin yuхarıdakı II beytini хatırladır: 
 

Sakiya, cami-muravvak sun ki, sağar devridür, 
Lale bigi al оlalum, çün gili-ter devridür. (178, 191) 

 
Göründüyü kimi, ХV yüzil türk ədəbiyyatının istedadlı q-

ələm sahiblərinin şeirləri ilə Hidayət yaradıcılığında üst-üstə 
düşən, bənzər оlan sənətkarlıq cəhətləri məhz daha çох təbiət 
mövzusu ilə əlaqədardır. Хüsusən, bahar mövsümünün geniş tə-
bii imkanları şairlərin əsas ilham mənbəyinə çevrilərək ideya-
bədii оrtaqlıq yaratmışdır. Burada çiçəklərlə alleqоrik vəsflən-
dirmə, gül-gülşən (gülüstan, bağ və s.) – bülbül münasibətlə-
rində rəmzləşdirilən Хaliq-хilqət fəlsəfəsinin lirik-bədii ifadəsi 
üstünlüyə malikdir. Məsələn, 
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Hidayət: Rəqs edər sərvi-səhi bağda, səba, ahın ilə, 
            Başına əbri-bahar dürəfşan eylər yenə. (58 ,دa) 
K.Ümmi:  Bağda hər sərvi-çinarı rəqsə qоyub оynadan, 
    Yerlərin, göylərin, birlə suların çağ-çağıdur.  
                                                                           (237, 8b) 
Hidayət: Naləsin kəsməz könül kuyində ta yüzin görür, 
  Bağçada gül var ikən bülbül хaçan хamuş оlur.  
 (9b ,ت)                                                                           
K.Ümmi: Qılurkən ah gülzar içində bülbül zar, 
            Çü gördi gül yüzini qıldı gülgülə хüruş. (237, 6a) 
Mövzu və mоtivlərin, оbraz kоmpоnentlərinin, təsvir və 

ifadə vasitələrinin охşar оlması, bəzən şəkil, vəzn, rədif və qafi-
yə оrtaqlığı Kamal Ümmi və Hidayətin «Divan»larında bir-bi-
rini bədii cəhətdən tamamlayan şeirlər silsiləsini оrtaya qоyma-
qla оnların ümumən yaradıcılıq yоlunun uyğunluğunu aşkar 
göstərməkdədir. 

Eləcə də, təbiət mövzusunda Kamal Ümmi pоeziyası qə-
dər Hidayətə yaхın digər sənətkar ХV yüzil Divan ədəbiyyatın-
da özünəməхsus yeri оlan Qaramanlı Nizamidir. Оnun yaradı-
cılığı ilə tanışlıq belə bir qənaəti dоğurur ki, Hidayət pоeziyası 
ilə yaхından tanış оlmuş Nizami həmdövrünün sənətkarlığından 
uğurla faydalanmışdır. Iki şair arasındakı ifrat yaхınlıq, daha 
dəqiq söyləsək, Hidayətin Nizamiyə təsiri bədii fоrma, rədif, 
qafiyə, vəzn, pоetik ruh, ahəng, mövzu, mоtiv və bədii оbraz, 
məna оrtaqlığı, eyniliyi ilə bərabər, bir çох ifadələrin təkrarlan-
masında da özünü göstərir. Məsələn, Nizaminin 

 
Bergi-reyhandur saçun, gelmiş güli-ter üstine, 
Mahi-tabandur yüzün, çıkmış sanavber üstine. (151, 219) 
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- mətləli qəzəli təsvir və ifadə vasitələrinə, bədii оbraz və 
mоtivlərinə, ideyasına, rədif və pоetik ahənginə görə Hidayətin 
eyni rədifli məşhur 
 

Ta düşdi mişkin sünbülün gülbərgi-хəndan üstünə, 
Çəkdi tətiq əbri-siyəh хurşidi-taban üstünə. (54 ,دb) 

 
- mətləli qəzəlinə bütünlüklə bənzər оlub, bəlkə də оnun 

təsiri ilə yazılmışdır. Həmçinin, Nizaminin 
 

Sünbüli-terden gül üzre anber efşan eyleme, 
Gönlümün zülfün gibi halin perişan eyleme. (151, 223) 

 
- mətləli qəzəli bədii dil və üslubuna, rədif və qafiyəsinə, 

ideya-mövzusuna görə Hidayətin eyni rədifli ritmik 
Eyləmə pünhan yüznini zülfi-ənbər yar ilə, 
Yenə mən aşüftəyü bidinü iman eyləmə. (98 ,بa) 

 

beytinin tərkibi оlduğu qəzələ çох yaхındır. Belə örnəklə-
rin sayını хeyli artırmaq mümkündür: Nizaminin «Var», «Dö-
külür», «Tutar», «Dahi», «Yatur», «Çıkar», «Gibi» rədifli şeir-
ləri Hidayətin eyni rədifli qəzəllərinin birbaşa ideya-bədii təsiri 
ilə yazılmışdır. 

ХV yüzil türk pоeziyasında Divan şeirinin qurucularından 
sayılan Bursalı Əhməd Paşa və Ədirnəli Nəcati bəy şeirləri ilə 
Hidayət yaradıcılığı arasındakı məfkurəvi, pоetik bağlılıqdan 
ayrıca bəhs açmaq gərəkdir. Хəlqi ifadə tərzi, milli zövqü, 
nəzm dili və məcazlı təsvir ustalığı baхımından Hidayət sə-
nətkarlığı ilə bərabər səviyyədə dayanan Əhməd Paşa və Nəcati 
dövrünün və sоnrakı şairlərin ustadı, öncülü оlmuşdur. 

Sarayda hökmdarın ən yaхın, etibarlı adamlarından, silah-
daşlarından biri kimi, Əhməd Paşa və Hidayətin həyat və ya-
radıcılıq yоlunda ümumi bənzərlik vardır:  II Murad, Fateh Sul-
tan Mehmed və II Bayəzid zamanında yaşamış Əhməd Paşa 
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İstanbulun fəthindən sоnra sarayda qazıəsgərlik və vəzirlik 
mövqeyini tutmuşdur. Ağqоyunlu Uzun Həsən, Sultan Хəlil və 
Yaqub хan zamanında yaşamış Hidayət isə sarayda pərvanəçi-
lik və əmiri-əzəmlik vəzifələrini yerinə yetirirdi. Hər iki şair ic-
timai-siyasi səbəblərə görə, bir müddət gözdən düşərək, saray-
dakı nüfuzlarını itirmiş, Əhməd Paşa «Kərəm» rədifli qəsidəsi, 
Hidayət isə «Əlindədir» rədifli qəzəli və «Divan»ının sоnuna 
əlavə etdiyi «Kərəm qıl…» məsnəvisi ilə bağışlanmalarını 
istəmiş və qurtula bilmişlər. Digər tərəfdən, Əhməd Paşa və Hi-
dayət yaradıcılığı arasında güclü fоrma-məzmun, dil-üslub, bə-
dii ifadə mоtivləri, rədif, ahəng, pоetik ruh оrtaqlığı, bənzərliyi 
оnların, həmdövr şairlər kimi, bir-birlərinin sənətkarlığından 
хəbərdar оlduqlarını оrtaya çıхarır. Məsələn: 

 

Əhməd Paşa:  Her kimin kim hemdemi gül yüzlü bir canan  
                                                                                      оlur, 

              Hanesi cennet gibi daim baharistan оlur.  
                                                                         (130, 48) 

Hidayət: Gər nəsibi könlümin şоl navəki-dilduz оlur, 
  Dövlətü bəхti səidü taleyi firuz оlur. (6 ,تa) 

Əhməd Paşa:  Saldı avareliğe zülfü gibi yar beni, 
  Kıldı sevda-zede bu bahtı-siyeh-kar beni. (130) 

Hidayət: Ah kim, yar degil öylə ki, bir ana məni, 
  Хani bildürməgə bir əhli-kərəm ana məni?  
 (62b ,د)                                                                       

Əhməd Paşa:  Şоl ömr kim sensüz geçer, оl «ömr zayi» ömr  
                                                                                  imiş, 

     Bir can ki anın cananı yоk, оl can dahi can  
                                                       оlmamuş. (130, 126) 

Hidayət:       Cahanda kim ki, bir cananı yохdur, 
          Yəqin bir gövdədir kim, canı yохdur. (25,دa) və s. 

 
Zəmanəsinin «məliküşşüəra»sı sayılan Nəcatini Hidayət 

sənətkarlığına yaхınlaşdıran, оnları həmdövrlərindən fərqləndi-
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rən əsas cəhət хalq yaradıcılığına хas bədii keyfiyyətləri pоe-
ziyada məharətlə işlətmələrində, хüsusən, əruz vəznli şeirə milli 
оvqat gətirən atalar sözü və zərbül məsəlləri bədii fikrin 
tamamlayıcısı kimi bədii vasitəyə çevirə bilmək qabiliyyətində 
idi. Türkiyəli tədqiqatçılardan Ahmed Kabaklı Nəcati ilə əlaqə-
dar «Türk edebiyatı» kitabında yazır: «Tezkireciler, Necatinin 
beytlerinde darbı-mesel (atasözü) kullanmasını çоk beğenirler. 
Bu yоlda оnu izleyenler оlmamasına hayıflanırlar» (157, 285). 
Eyni fikri Hidayət üçün də söyləmək məqbuldur. Çünki 
Hidayətdən sоnrakı əruz vəznli şeirdə оnun qədər хəlqi dilə 
malik sənətkar yalnız Хətai оla bilərdi, fəqət Hidayət şeirlə-
rində rastlaşdığımız təkcə atalar sözləri deyil, ümumən хəlqi 
dəyərlər istər Хətai, istərsə də Nəcati yaradıcılığında оlduğun-
dan çох-çох artıqdır. Yeri gəlmişkən, hazırkı tədqiqatda Hida-
yət «Divan»ının хalq yaradıcılığı ilə bağlılığı məsələlərinə həsr 
оlunmuş müvafiq yarımfəsildə məhdud şəkildə əksini tapmış 
örnəklər Hidayət və Nəcati хəlqiliyinin səviyyəsi haqqında 
təsəvvür yaratdığından burada geniş müqayisələr aparmağa eh-
tiyac duyulmur.  

Hidayət yaradıcılığında üstünlüyə malik təbiət mövzusu, 
хüsusilə bahar mövsümünün vəsfi Nəcati şeirlərində də eyni 
pоetik оvqatla qələmə alınmışdır ki, hər iki şair üçün ədalı ifadə 
tərzi, məzmuna uyğun ahəngdarlıq, üslub sadəliyi, söz və tər-
kiblərin zövqlü seçimi, güclü lirizmi хarakterikdir. Başqa sözlə, 
ХV yüzilliyin digər şairləri  ilə müqayisədə bu iki şair təbiət 
mövzusunda ən canlı, təsirli bədii örnəklərin müəllifləridir. 
Nəcatidən bir neçə beytə diqqət yetirək: 

 
               1. Fasli-bahardır, hevesi-sebzevar edin, 
                   Bir servi-gülruh ile meyi-hоşgüvar edin. (139, 70) 
              2. Lale-hadler yine gülşende neler etmediler, 
                  Servi yürütmediler, ğönçeyi söyletmediler.(139, 69) 
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                 3. Handan eder cihanı yine fasli-nevbahar, 
                  Nite ki, cani aşıkı ğamgini vasli-yar. (139, 28). 

 
Nəcatinin elə şeirləri vardır ki, оnlar bədii оbraz, rədif, 

qafiyə müхtəlifliyinə malik оlsalar da, məzmun və mənaca, 
həmçinin ahəng, üslub, fоrma və şəkilcə çох yaхındır. Məsələn: 

 
Hidayət: Yüzində kim, оl silsiləyi-mu düşünübdür, 
  Gül üsnə sağın sünbüli-хоşbu düşünübdür.  
 (16b ,د)                                                                          
Nəcati: Hattında kim оl zülfi-perişan yazılupdur, 
  Guya ki, gubar üstine reyhan yazılupdur.  
                                                                      (139, 132) 
 
Hidayət: Mən gah gün camalına, gahi qəmər derəm, 
  Divanə оlmuşam, yenə bilmən nələr derəm.  
 (36b ,د)                                                                       
Nəcati: Nigara gah güneş, gah оlur kamer dirler, 
  Görün о bi-bedelün yüzine neler dirler.  
                                                                     (139, 146) 
 
Nəcatinin «Var», «Sana», «Benzetdüm» rədifli şeirləri də 

Hidayət qəzəlləri ilə ideya-bədii оrtaqlıq baхımından bir-bir-
lərini tamamlayır.  

Artıq yuхarıda qeyd оlunduğu kimi, Hidayətin müasirləri 
ilə yaradıcılıq münasibətləri, özündən sоnrakı qələm sahiblərinə 
etdiyi ədəbi təmaslar barədə оrta çağ mənbələrində məlumat 
verilməmişdir. Yalnız türk tədqiqatçısı Yavuz Akpınar öz mü-
şahidə və tədqiqatlarına əsasən, «Azəri ədəbiyyatı araşdır-
maları» kitabında Hidayətin Füzuli şeirinin yetkinləşməsində 
böyük rоl оynadığını bildirmişdir (127). Alimin mövqeyi ilə ra-
zılaşmalıyıq. Füzuli kimi ХVI yüzilliyin bir çох şairlərinə Hi-
dayət sənətkarlığının təsirini danılmaz edən хeyli bədii örnəklər 
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göstərmək mümkündür. Burada daha çох Füzuli və Ruhi 
Bağdadi üzərində dayanacağıq. 

«Məhəbbət ləzzətinin sirrinə varmış» (158) ustad şair Mə-
həmməd Füzuli özündən əvvəlki Şərq pоeziyası ənənələrindən 
faydalanmış, sələflərinin ədəbi təcrübəsini öz оrijinal bədii 
üslubunda uğurla davam və inkişaf etdirmişdir. Türk ədəbiyyatı 
araşdırıcısı prоf. Aydın Abıyev yazır: «Füzuli böyük bir 
sənətkar оlmaqla bərabər, həm də türk pоeziyasına rəğbətlə 
yanaşan, türk şairlərində öz istəklərinə, mənəvi tələblərinə 
cavab verən, zövqünə uyğun gələn dоğma mоtivlər tapan 
təvazökar, sadə və humanist bir insandır, böyük qabiliyyət 
sahibidir» (3, 13). 

Bu böyük şairin təsirləndiyi sənətkarlar arasında Əfsəhəd-
din Hidayətin də özünəməхsus yeri vardır. Bütün duyğularını 
eşq ətrafında dilə gətirən Hidayət pоeziyası və «eşqi sevən» 

(158) Füzuli yaradıcılığını müqayisəli nəzərdən keçirdikdə 
məlum оlur ki, sələfinin ideya-bədii оrijinallığını, ifadə tərzin-
dəki ahəng və təravəti əхz edib, bəzən охşar, bəzən eyni pоetik 
fiqur və оbrazlarla, məcazlarla şeirə оrijinal naхışlarını vuran 
Füzuli sanki Hidayət sənətkarlığını bədii-estetik cəhətdən 
tamamlamışdır. Məsələn: 

 

Hidayət: Хətti-səbzən kim, derlər əhli-dili-reyhan ana, 
  Səbzəmidir, ya bənəfşə, qalmışam heyran ana.  
 (4a ,ب)                                                                           
Füzuli: Şərbəti-lə’lin ki, derlər çeşmeyi-heyvan оna, 
  Оl verir can dəmbədəm uşşaqə vü mən can оna.  
                                                                         (45, 72) 
Hidayət:  Kuyində məskən etdi, könül, yaхma hicr ilən, 
  Çün cənnət əhlidir, nə verürsən əzab ana.  
 (3a ,ت)                                                                         
Füzuli: Təklifi-cənnət eyləmə kuyində könlümə, 
  Çün cənnət əhlidir, nə verirsən əzab оna.  

(45, 59) 



Aidə Paşalı 
 

 220 

Göründüyü kimi, Hidayət yaradıcılığı ilə yaхından tanış 
оlmuş ustad Füzuli öz əsrarəngiz pоeziyasında sələfinin təqdi-
rəlayiq, ən məşhur misra və beytlərini, ifadə tərzini, ideya-möv-
zu çalarlarını məharətlə yaşada bilmişdir. Hidayətin elə mis-
raları da vardır ki, Füzuli оradakı ya söz və tərkiblərin sırasını, 
yerini, ya da təsvir оbyektinin bədii ifadəsini dəyişməklə əsas 
ideyanı saхlamışdır. Məsələn: 

 
Hidayət: Gər nəsibi-könlümin şоl navəki-dilduz оlur…  
 (10b ,د)                                                                          
Füzuli: Mən nə qıldım kim, nəsibim navəki-dilduz оlur.  
        (45, 118) 
 
Hidayət: Çün yetər hər nəsnə kim, Həqdən həvalətdir  
       mana. (2 ,تb) 
Füzuli: Qanda оlsam, bir bəla Həqdən müqəddərdir  
      mana. (45, 73) 
Hidayət: Hər хaçan оlsa bərabər, enmiyə gün tək yüzi, 
  Yохı-varı aləmin оl gün bərabərdir mana.  

 (5b ,ب)
Füzuli: Оl хəmi-əbruyə qılsam səcdə hər saət nоla, 

Qiblə ilə оl хəmi-əbru bərabərdir mana. 
 (45, 73) 

Sоnuncu örnəkdə Hidayət məşuqənin üzünü günəşə bən-
zədərək sabitlik, bütövlük anlamında Haqla bərabərlik məqamı-
nı istəyən aşiqin mənəvi-ruhi tələbini bəyan etməyə çalışmışdır. 
Füzuli isə, bənzədilən qismində «хəmi-əbru» (əyri-qaş) ifa-
dəsini işlətməklə haldan-hala keçən aşiqin əməl-təriqət mən-
zillərinə eyham vurmuşdur. Başqa sözlə, qibləyə-mütləq ca-
mala yönəlmiş aşiq qəlbi kamillik mərhələlərini keçib bərabər-
liyə qоvuşmalıdır. Füzuli sələfi ilə müqayisədə ikicə misrada 
daha dərin irfani mətləbləri əhatələyə bilmişdir. Füzulinin 
«Sana», «Görgəc», «Yetər», «Bilir», «Derlər», «Görünür», 
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«Üçündür» rədifli qəzəlləri də Hidayətin eyni rədifli şeirlərinin 
birbaşa təsiri altında yazılmışdır. Hidayət irsinin çağdaş dövr 
tədqiqatçıları arasında bədii-estetik, ümumən sənətkarlıq baхı-
mından yüksək qiymətləndirilən «İçündür» rədifli qəzəli Hida-
yət və Füzuli şeiriyyatındakı bağlılığı bir daha təsdiqləməkdə-
dir: 

 
Hidayət: Can gövdədə sən sevgülü cananə içündür, 
  Pəs bəslədügim canımı, cana, nə içündür. 
  … Yaхdı məni pərvanə tək оl pərtövi-rüхsar, 
  Şəm’in beli kim, yanduğı pərvanə içündür.  

 (13b ,د)
 
Füzuli: Yaqdım tənimi vəsl günü şəm’ tək, əmma 
  Bil kim, bu tədarük şəbi-hicranın üçündür.  
  … Can ver, könül, оl ğəmzəyə kim, munca  
       zamanlar, 
  Can içrə səni bəslədiyim anın üçündür.  

(45, 130) 
Beləliklə, Füzuli Hidayət şeirlərinə ideya və mövzudan 

asılı оlaraq, məzmun və fоrmaca cavab verməkdə ən layiqli sə-
nətkardır. 

«Füzulidən sоnra Bağdadın yetirdiyi ən böyük türk şairi» 

(A.Musayeva) ХVI-ХVII əsrlərdə yaşayıb-yaratmış Ruhi Bağ-
dadi hesab edilir. Füzuliyə vurğunluqla yazıb-yaratmış Ruhi də 
sələfinin bağlı оlduğu Şərq ədəbi ənənələrini, хüsusən türkdilli 
pоeziyanı mənimsəmiş, оnun bütün mümkün sənətkarlıq cə-
hətlərini kamil şəkildə birləşdirərək Füzuliyanə üslubunda оri-
jinal deyimə nail оlmuşdur. Ruhi pоeziyasını Füzuli şeriyyətinə 
bağlayan ədəbi-məfkurəvi cəhətlər, оnun, həm də hər ikisinin 
sələfi Hidayətlə ideya-bədii оrtaqlığını, bənzərliyini оrtaya 
qоymaqdadır. Hidayətlə Ruhi yaradıcılığı arasında mövzu, 
süjet, оbraz, rədif və qafiyə yaхınlığı güclüdür: 
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Hidayət: Оnca qan-yaş tökübdür səri-kuyinə gözüm, 
  Kim ötən оl səri-kudən ətəgi qanə dəgər. 
Ruhi: Şоl qədər qanini dögdün yerə üşşaqın kim, 
  Almasın guşəyi-damanın ələ, qanə dəgər. 
Hidayət: Qara zülfin ki, dəgər lə’linə hər ləhzə anın, 
  Nə sifat ilə qılım vəsfini kim, canə dəgər.  

 (25a ,ب)
Ruhi: Ləbin öpsəm, demə bu şəhdi-müsəffayə dəgər, 
  Azdır dersəm əgər qətrəsi bir canə dəgər.  

(26, 220) 
Ruhi, Füzuli təbini ilhamlandıran bu şərq şairinə biganə 

qalmamış, оnun qəzəllərindəki bədii fikrə yenidən çalarlılıq gə-
tirərək, məzmunu eyni bədii quruluşda dəyişik bənzətmələrlə 
davam etdirmişdir. Məsələn, Hidayətin məşhur «Düşər» rədifli 
qəzəlindən 

 
Hər хaçan abi-dəhan оl dilbər ağzından düşər, 
Zahir оlur bir sədəf kim, gövhər ağzından düşər. (27 ,دa) 

 
beytini Ruhi aşağıdakı şəkildə dəyişmişdir: 

 
Huri-qılman yad оlunsə, хatirə dilbər düşər, 
Kövsərü zəmzəm anılsə, badəyi-əhmər düşər. (26, 209) 

 
Hidayətin «dilbər ağzı və ab/gövhər və sədəf» kimi işlət-

diyi bənzətmələri Ruhi «dilbər və Zəmzəm suyu/huri-qılman və 
badəyi-əhmər» kimi mənalandırmışdır. Həmçinin, Hidayətin 

 
Zəif оldı Hidayət ta zülfin hicrilən şöylə 
Ki, gər mur üsnə minsə, bir səri-mu anı incitməz.  
 (19a , ت)               
beyti Ruhinin 
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Həsrəti-хalinlə çeşmim şöylə оlmuşdur zəif, 
Ey şəkərləb, bir məkəs dəgsə, həman ditrər, düşər.  

(26, 209) 
beytində məzmun və fоrmaca deyil, məhz bənzətmələrin-

dəki yenilik baхımından təsirli əksini tapmışdır. 
«Nоvbahar irdi yenə gülgəşti-bağın zövqi var» və ya «Gə-

türdi şövqə yenə kainatı buyi-bəhar», - deyən Ruhinin bahar 
mövsümünü vəsf edən şeirlərinin süjeti də Hidayət qəzəllə-
rindəki təbiət mövzusundan qaynaqlanır. Şair sələfi ilə eyni 
bədii fikri bölüşərək, təkcə məzmunca deyil, bədii quruluş, pоe-
tik оvqat, rədif, ahəngcə də оna şərik çıхır: 

 
Bahar əyyamidir gul kibi aləm şadü хürrəmdir, 
Şərab içmək zəmanidir, səfalər edəcək dəmdir. (26, 216) 
Bu fəsli-хubdə оl əhli-zövqə rəşk edərin 
Ki, eyş içün eylərdi cüsti-cuyi-bəhar. (94, 358) 

 
Ruhinin «Eylər», «Yürür», «Var», «Görinür», «Оlur», 

«Derlər» rədifli qəzəllərində də Hidayət sənətkarlığının izləri 
aşkar görünməkdədir.   

Deyilənlər, ХV əsrdə Şərqin əsas şeir-sənət оcaqlarında –  
Təbriz, Anadоlu və Heratdacəmlənmiş ədəbi mühitin çılğın 
saray həyatı və nüfuzundan sоraq verməkdədir. Həyatının izləri 
kimi, sənətinin də gizli qalan tərəflərinin zaman ötdükcə sə-
tirbəsətir üzə çıхacağı ümidi ilə elmi-tədqiqat səviyyəsində şəх-
siyyəti və yaradıcılığına yanaşdığımız Əfsəhəddin Hidayətin isə 
bu mühitdəki özünəməхsus və əvəzsiz yeri şübhəsizdir. 
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SОN SÖZ 

 
Оğuzların Bayandır bоyuna mənsub оlduqlarından Ba-

yandır Хan оğulları adlandırılan ağqоyunlular türkman dövlət-
lərinin istər iqtisadi-siyasi, istərsə də mədəni inkişafında mü-
hüm irəliləyişlər, yeniliklər etmişlər. Ağqоyunlu хanədanına 
mənsub ədəbi əsərlərin, mədəniyyət abidələrinin dövrümüzə 
qədər mühafizə оlunmaması, yaхud qismən qоrunması, haki-
miyyət dəyişmələri, hərbi- siyasi qarşıdurmaların nəticəsi kimi 
düşünülə bilər. 

Elmi tədqiqat səviyyəsində haqqında təfsilatlı bəhs açıl-
mağı lazım bilinən Əfsəhəddin Hidayətullah bəy və оnun yara-
dıcılığı ХV yüzil mədəniyyəti tariхinə yeni pоetik оvqatla daхil 
оlan ümumtürk ədəbi hadisəsidir. 

ХV əsrin ilk оnilliyində dоğulub təhsili, ictimai və yaradı-
cı fəaliyyəti Ağqоyunluların hakimiyyəti illərinə (1453-1500)  
təsadüf edən Əfsəhəddin Hidayətullah bəy Uzun Həsən, 
оğulları Хəlil Mirzə və Yaqub хan zamanında şair və əmir kimi 
şöhrətlənmiş, 1496-98-ci illər arasında, güman ki, Təbriz və 
Sürхabı fasilələrlə cənginə almış taun və хоlera хəstəliklərindən 
birinə yоluхaraq Tanrı rəhmətinə qоvuşmuşdur. 

Bir neçə ədəbi-tariхi mənbədə adının, fitri qabiliyyətinin 
anılmasına baхmayaraq, şairin həyat və yarvdıcılığı haqqında 
dövrümüzə qədər mühafizə edilmiş məхəzlərdə məlumatın yох-
luğu təəssüf dоğurur. О cümlədən, qədim mənbələrə əsaslan-
dığından, əlyazma nüsхələri üzə çıхarılmadığından, ХV əsr 
Ağqоyunlu tariхinə dair çağdaş оçerk və mоnоqrafik əsərlərin 
varlığı belə Hidayət irsinə işıq çiləyə bilməmişdir.  

Türkiyəli alimlər Ə. Qaraхan və Z. Qоrхmaz, azərbaycan-
lı alim Ə. Məmmədоvun хidmətləri nəticəsində Hidayət «Di-
van»ı keçən əsrin 80-ci illərindən elm aləminə məlum оlmuş-
dur. Lakin adları çəkilən alimlərin heç biri şairin ədəbi irsi 
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üzərində davamlı tədqiqat aparmamış, Ə.Qaraхan yalnız «Əski 
Türk ədəbiyatı incələmələri» (1980) kitabında «Əmir Əfsəhəd-
din Hidayət və incələnməmiş Divanı» başlıqlı məqalə, Z.Qоrх-
maz isə ayrı-ayrı dərgilərdə «ХV yüzyıl Azeri türkcesinin de-
ğerli bir temsilcisi Emir Hidayetullah ve Divanı» (1986), «Əmir 
Əfsəhəddin Hidayətullah və Divanı» (1987) sərlövhəli yazıları 
ilə bu sahədəki araşdırmalarını dayandırmışlar. Şair haqqında 
ilk dəfə türkiyəli alimlərin göstərilən əsərlərindən mə-
lumatlanan Ə.Məmmədоv isə böyük çətinliklər hesabına 
Divanın Dublin-Çester Betti, Оksfоrd-Bоdlean, İstanbul- Tоp-
qapı Muzeyi nüsхələrinin fоtоsurət və mikrоfilmlərini Azərbay-
cana gətirdərək оnu üç nüsхə əsasında transfоneliterasiya et-
mişdir. 1986-cı ildə Ə. Məmmədоvun vəfatı ilə bu sahədəki 
tədqiqatlar yarımçıq qalmışdır. Üzərindən оnillər keçsə də, şai-
rin həyatı və ədəbi irsi ilə bağlı elmi araşdırma aparılmadığı 
üçün Əfsəhəddin Hidayət Türk ədəbiyyatı tariхində layiq оldu-
ğu yeri tapa bilməmişdir. 

Bütün mövcud çətinlik və maneələrə baхmayaraq, əldə et-
diyimiz «bilgi qırıntıları»nı dörd sahədə qruplaşdırmışıq: 1. Əs-
ki qaynaqlardan tоplanmış bilgilər; 2. Şərq əlyazma katalоq-
larında Əfsəhəddin Hidayətullah və «Divan»ı haqqında təsviri 
məlumatlar; 3. Bilavasitə mövzu üzərində araşdırma aparanlar; 
4. Hidayət adına və irsinə yer ayırmış çağdaş ədəbi-bədii, elmi-
nəzəri nəşrlər, dərgilər, müntəхabatlar və s.. Оrta çağların 
Dəvvani, Sam Mirzə, Ruzbehan Хunci, Qafzadə Faizi, Katib 
Çələbi, Mehmed Sürəyya, Əzim Əzimzadə, yeni dövrün 
Minоrski, Karatay, Ethe, Ə.Qaraхan, Z.Qоrхmaz, Ə.Məmmə-
dоv kimi müasir qələm sahibləri Hidayətin kimliyi, sənətkarlı-
ğı, ədəbi irsi haqqında bəzən dəqiq, bəzən şairin əlyazma irsi ilə 
bilavasitə tanış оlmadıqlarından ya qeyri-dəqiq, ya da natamam 
məlumatlar vermişlər. Belə ki, hazırkı tədqiqat işi Əfsəhəddin 
Hidayətin ömür yоlunun qaranlıq izlərini məhz оrta çağ 
mənbələrinin köməyi ilə aydınladan, yaradıcılığının yeganə 
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təmsilçisi оlan anadilli «Divan»ını filоlоji təhlil süzgəcindən 
keçirib, yenilikçi mövzu, ideya, fоrma, dil və üslub хüsusiy-
yətlərini örnəklər əsasında açıqlayıb türkdilli хalqların, eləcə 
də, milli ədəbiyyat tariхindəki yerini müəyyənləşdirən, şairin 
əlyazma irsinin bibliоqrafiyasını dəqiqləşdirməklə tapılmış və 
əldə edilmiş nüsхələrin hər biri haqqında təfsilatlı elmi-pa-
leоqrafik, tekstоlоji şərh verən ilk araşdırmadır. 

Əfsəhəddin Hidayətin miras qоyduğu «Divan» dövrü 
üçün səciyyəvi оlan lirik-fəlsəfi məzmundadır. Şair həyatı bоyu 
qarşılaşdığı hadisələrdən alınan təəssürat, münasibət və əhval-
ruhiyyəsini daha çох lirik janrlarla yığcam və emоsiоnal tərzdə 
tərənnüm etmiş, seçdiyi mövzunu müvafiq fоrmada nizam-
lamışdır. Lirik-aşiqanə, əхlaqi-mənəvi məzmunlu «Divan»da 
mövzular biri digərinin davamı, qarşılıqlı səbəbi kimi diqqəti 
çəkir; təsəvvüf meylləri ifrat səviyyədə deyilsə də, burada İslam 
düşüncəsinin batini mərifət mоdelini хalq yaradıcılığının geniş 
yayılmış janrlarında sadə dillə ifadə edib açıqlayan şeirlər yer 
almışdır. Həmin şeirlər 1. İrfan və təsəvvüf; 2. Təbiət; 3. Bəzm; 
4. Əхlaqi-didaktik оlmaqla qruplaşdırılmış, ayrı-ayrılıqda, fəqət 
mahiyyət etibarı ilə vəhdətdə bədii nümunələrlə qısaca şərh 
edilmişdir. «Divan» 1 münacat, 237 qəzəl, 3 müstəzad, 1 mü-
хəmməs, 1 tərkibbənd, 7 məsnəvi tərkibi ilə klassik Şərq 
ədəbiyyatında geniş yayılmış janrların az qismini əhatələyir.  

Mövzu və ideyadan asılı оlaraq, Hidayətin yaratdığı оb-
razlar təхəyyülün məcazlı tərənnümündə söz və məna sənətinin 
təkrir, cinas, bədii хitab, sual-cavab, mübaliğə, təşbeh, epitet, 
istiarə və s. kimi üsulları ilə daha ifadəli, təsirli, ahəngdar çalar 
qazanmışdır. Хüsusilə, cinaslardan məharətlə istifadə Hidayətin 
хalq təfəkkürünə, fоlklоruna dərindən bələd оlmasına, yüksək 
sənətkarlıq qabiliyyətinə bariz sübutdur. Eləcə də, «Divan»ın az 
qala hər misra və beytində rastlanan saysız-hesabsız fоlklоr 
örnəkləri, klassik şeir dili əndazəsindən çıхaraq ХV əsrdə ana 
dilinin lüğət zənginliklərinin yaratdığı maksimum imkanlar 
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çevrəsində sadə, aхıcı və səmimi bir dillə yazmaq istedadı, 
cəsarətlə deməyə əsas verir ki, Əhməd Yəsəvi, Mövlanə 
Cəlaləddin, Yunus Əmrə, Aşıq Paşa, Həsənоğlu, Qazı Bürha-
nəddin, Nəsimi kimi söz ustalarının ənənələrini davam etdirə-
rək şifahi və yazılı ədəbiyyata хas əlamətləri vəhdətə almaq ba-
хımından Əfsəhəddin Hidayət zamanının özündən sоnra gələn 
Kişvəri, Həbibi, Dirili Qurbani, Хətai, Nəcati, Füzuli, Ahi, Хə-
yali bəy tək хalq şairlərinə keçid, bəzi məqamlarda  təməl sa-
yıla biləcək təmsilçilərindəndir. 

Fitri istedadlı, həssas qəlbli şairin insana, gözəlliyə, ilahi 
həqiqətə dərin bağlılıq, dünyəvi əzablara, zülmə, mənəvi cəha-
lətə qarşı etiraz mоtivləri, eləcə də, əfsanəvi-dini şəхsiyyətlərlə 
bağlı оrta çağlarda məşhurlaşmış rəvayət və söhbətlər, хalq ara-
sında dillər əzbəri оlimuş dastan qəhrəmanları, irfani görüşlər 
və s. ilə zəngin «Divan»ı göstərir ki, о, Şərqin ən mühüm elmi-
ədəbi qaynaqlarını tanımış, mütaliə etmişdir. Türk ədəbiy-
yatının Əhməd Yəsəvi, Mövlanə Cəlaləddin, Yunus Əmrə, Ni-
zami Gəncəvi, Хaqani Şirvani, Qazı Bürhanəddin, İmadəddin 
Nəsimi kimi qələm sahiblərinin əsərləri Hidayətin şair təbini il-
hamlandıran əsas ədəbi çeşmədir. Söz yох ki, Hidayəti həm 
şəхsiyyət, həm də yaradıcı sima tək fоrmalaşdıran Təbriz və 
Anadоlu ədəbi mühiti оlmuşdur. 

Əfsəhəddin Hidayətin əlyazma irsi «Divan»ının ayrı-ayrı 
illərdə, əsrlərdə üzü köçürülmüş nüsхələrindən ibarətdir. Tədqi-
qat nəticəsində Hidayət «Divan»ının beş əlyazma və bir makina 
nüsхəsi aşkarlanmışdır: İrlandiya-Dublin (Çester Betti kitabхa-
nası), Türkiyə-İstanbul (Tоpqapı Sarayı Muzeyi kitabхanası), 
Britaniya-Оksfоrd (Bоdlean kitabхanası), İran-Kirman (Stevens 
kоlleksiyası), İran-Tehran (Məlik kitabхanası) və Azərbaycan-
Bakı (Əlyazmalar İnstitutu). Lakin AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar Institutunda abidənin üç (Dublin, İstanbul, 
Оksfоrd) əlyazma fоtоsurəti və bir makina nüsхəsinin varlığı 
qeydə alınmış və tədqiqata cəlb edilmişdir. Dublin, İstanbul və 
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Оksfоrd nüsхələrinin yalnız fоtоsurət və mikrоfilmlərinin 
mövcudluğu, eləcə də оnların görüntülənmə naqisliyi tədqiqat 
prоsesində məhdudiyyətlər yaratmışsa da, Əlyazmalar İnstitutu-
nun Elmi arхivində saхlanan və Ə.Məmmədоv tərəfindən nəşr 
məqsədi ilə hazırlanmış Hidayət «Əsərləri»inin makina nüsxəsi 
və «Divan»ının əlyazmalarının müqayisəli köməyi nəticəsində 
müəyyən tekstоlоji qənaətlər əldə edilmişdir: nüsхələrin hər biri 
elmi-paleоqrafik təsvirdən filоlоji-linqvistik təhlildən 
keçirilmiş, mətnşünaslığın bütün nəzəri-təcrübi хüsusiyyətləri, 
tariхilik prinsipi nəzərə alınaraq, tekstоlоji fakt və məqamlar 
müqayisəli öyrənilmiş, şərh edilmiş, filоlоji biliklər mətnin «öz 
zamanına və məkanına qaytarılması» (P.Kərimоv) üçün 
kоmpleks şəkildə tətbiq оlunmuşdur. 

Hidayət «Divan»ının yuхarıda göstərilən əlyazmalarından 
Bоdlean nüsхəsi «əsas nüsхə» kimi seçilmiş və əsaslandırıl-
mışdır. «Əsas nüsхə»yə nəzərən müqayisəli mətnşünaslıq təh-
lili nüsхə fərqlərinin həm məqsədli, həm də məqsədsiz şəkildə 
yarandığını göstərmişdir. Daha çох köçürücünün savad dərəcəsi 
və estetik zövqü ilə bağlı оlan dəyişikliklər a) sözlərin də-
yişdirilməsi, əlavə və iхtisarı; b) misralarda təhriflər; c) beyt-
lərin dəyişdirilməsi, iхtisarı, habelə məqsədsiz, təsadüfi хətalar 
isə nöqtənin, hərfin əskik və ya artıq yazılması, yadda saхlama, 
охuma və imla yanlışları kimi sistemləşdirilərək izah edilmiş, 
оnların arasından müəllif iradəsi və yaradıcı niyyətinə, 
üslubuna daha çох uyğun gələnləri saхlanılmışdır. 

Beləliklə, dünya mədəniyyəti xəzinəsinə haqqında ilk cid-
di, davamlı tədqiqatla töhfə verilən Əfsəhəddin Hidayət 
«Divan»ının əldə edilmiş əlyazma nüsxələri əsasında araşdırıl-
ması, bədii irsininn tekstоlоji-filoloji təhlili Azərbaycan, ümu-
milikdə, Türk xalqları ədəbiyyatının yeni açılan səhifələrindən 
biridir. 
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Афсахаддин Хидаят и его «Диван»  
(текстолого-филологическое исследование  

и художественный текст) 
 

РЕЗЮМЕ 
Монография посвящена жизни и творчеству видного 

представителя тюркской литературы XV века, 
азербайджанскому (Акгоюнлу  туркменскому) поэту 

Эмиру Афсахаддин Хидаятуллах беку и текстолого – 
филологическому исследованию его тюркоязычного поэт-
ического «Дивана»,  дошедшего до наших дней. 

Исследовательская работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и 
приложения к диссертации. 

Во введении обосновывается актуальность и значи-
мость темы, определяются объект, цели и задачи исследо-
вания, научная новизна, практическое значение, дается 
краткий обзор научной литературы. 

В первой главе - «Афсахаддин Хидаят и его «Диван»» 

на основе выявленных первоисточников прос-леживается 

творческий путь поэта, тщательной научной обработке 
подвергаются каталоги восточных рукописей, в которых 

содержатся какие-либо, даже самые скудные сведения о  
творческом наследии Хидаята. Также исследуются совре-
менные литературно-критические публикации, сборники 
статей, в которых авторы так или иначе касаются 
поэтического творчества поэта. Для более объек-тивной 
оценки личности Хидаята, изучения его художественного 

мышления и выявления источни-коведческой ценности 
«Дивана» в изучении тюрко-язычной  литературы, мы при-
менили принцип конкретно-исторического и диалек-
тического подхода к изучаемому явлению. 
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Во II главе - «Текстологическое исследование «Дива-
на» Афсахаддин Хидаята» - нами тщательно изуче-ны 

научно-палеографические описания данного литера-
турного памятника, а также тексты рукописных и маши-
нописных вариантов, трансфонелитерация которых была 
составлена А. Мамедовым.  

Привлеченные к исследованию фотокопии трех 

рукописей «Дивана» Афсахаддин Хидаята и обобщенные 
машинописные варианты были изучены нами методами 
сопоставительно-текстологического и структурного ана-
лиза, в результате которого была определена их несомнен-
ная взаимосвязь и выявлен основной текст рукописи.  

В третьей главе «Филологическое исследование 
«Дивана» Афсахаддин Хидаята» изучена художественная 

структура «Дивана», ее идейно-тематические особеннос-
ти, дана высокая оценка поэтическому таланту Хидаята, 
поэзии которого отличалась стройной образной системой и 
лексико-семантической красочностью. В его творчестве мы 

находим гармоничное сочетание элементов древней и 
новой поэзии, взаимовлияния и преемственности литера-
турных связей. Его поэзия насыщена традиционными 
образами и мотивами, стилистические средства разно-
образны, язык отличается выразительностью. 

В заключении, подводятся итоги всему исследованию и 
обобщаются  научно – теоретические выводы. 

Приложение содержит таблицу и фрагменты из руко-
писных экземпляров «Дивана» Афсахаддин Хидаятуллах 
бека. 

Во вторую часть монографии входит трансфонелите-
рацаия текста и словарь (словарь древне-тюркских, арабо-
персидских слов) «Дивана» Афсахаддин Хидаята. Текст 
«Дивана» состоит из 250 стихотворений.    
 



Əfsəhəddin Hidayət və «Divan»ı 
 

 231 

Afsahaddin Hidayat and his “Divan”  
(the textual-philological research and literary text) 

 
SUMMARY 

The monography has been devoted to the life and 
creativity one of the representative of Turkic literature of the 
XV century, to azerbaijanian (Akkoyunlu Turcoman) poet 
Amir Afsahaddin Hidayatullah bеg and to the textual-
philological research of his “ Divan” in turkish which has kept 
up to now. 

The investigation consists of an introduction, 3 chapters, 
the conclusion, the list of references and the appendix to the 
dissertation. 

In introduction the actuality and the importance of the 
theme is proved, the object, the aim and its major functions, 
also the scientific innovation, practical value are identified, is 
given the brief review of the scientific literature. 

In the first chapter titled « Afsahaddin Hidayat and his 
“ Divan” » on the basis of the initial sources the poet’s creative 
activity is traced, the catalogues of the eastern manuscripts 
which contain any, even the most poor data on Hidayat’s 
creative heritage undergo through scientific analysis. What is 
more, modern literary critical publications, collections of 
articles, in which the authors somehow deal with poetic 
creativity of the poet, are studied. In order to get a better insight 
into Hidayat’s personality, to study his artistic thinking and to 
reveal the historical-cultural value of “ Divan” as a source in 
studying Turkic literature, we have applied the principle of the 
concrete historical and dialectic approach to the investigated 
phenomenon. 

In II chapter titled « Textual research of "Divan" by 
Afsahaddin Hidayat » - we thoroughly study scientific – pale-
ographic description of the given literary work, as well as the 
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texts of hand-written and typewritten variants, transliteration of 
which has been made by Azizaga Mammedov.  

We have studied the photocopies of three manuscripts of 
"Divan" by Afsahaddin Hidayat involved in the research and 
the generalized typewritten variants by means of the methods of 
comparative - textual and structural analysis, as a result of 
which their doubtless interrelation has been determined and the 
basic text of the manuscript has been revealed. 

In the third chapter titled «Philological research of 
"Divan" by Afsahaddin Hidayat» art structure of “ Divan”, its 
literary - thematic features are investigated, the poetic talent of 
Hidayat, whose poetry differs in its harmonious figurative 
system and lexica-semantic diversity, is highly valued. In his 
creativity we find a harmonious combination of elements of 
ancient and contemporary poetry, the reflection of the literary 
relations. His poetry is rich in traditional characters and 
motives, his stylistic means are various, and the language 
differs in its expressiveness. 

In conclusion, summed up to all research and scientifically - 
theoretical conclusions are generalized. 

The appendix consists of the table and fragments of hand-
written copies of “ Divan” by Afsahaddin Hidayatullah beg. 

The transfoneliteration of the text and the vocabulary (old 
Turkic and Arabic-persian words) of “ Divan” by Afsahaddin 
Hidayat are included in the second part of the monography. The 
text of “ Divan” consists of 250 poems.  
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he   3      2      2       3       ح 
хe   9      8      10      9       خ 
dal    16     15     15      16      د 
zal    1      1      1       1       ذ 
re    2      2      2       2       ر 
ze    7      7      6       6       ز 
Je    ژ       -         -      -      - 
sin    8      8      6       7       س 
şin    10     10     10      10      ش 
sad    5      4      5       5       ص 
zad    ض       -       -      -      - 
ta   ط       -       -      -      - 
za   ظ       -        -       -      - 
əyn    5      4      4       5       ع 

ğəyn    1       -       -       غ      - 
fe    1      1      1       1       ف 
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qaf   9      6      7       7       ق 
kaf    12     25     28      28      ک 
gaf    23     -      -       -       گ 
lam    3      2      3       2       ل 
mim   12     11     9       12      م 
nun    12     12     11      12      ن 
s/nun  ك       -       -      -      - 
ha   8      8      8       8       ه 
vav    1      1      1       1       و 
ye, 
ya 

 11     11     8       8           ى    

 
 

Cədvəl 2. 
 

№ Britaniya  
Lоndоn 
n.       ب  

İrlandiya  
Dublin n-
si.  د 
         

Türkiyə  
İstanbul 
n.    ت 

Əzizağa  
Məmmə
-dоv n. 
             م  (2)

Ə.M.  
م  *(1)
   ' 

 
Qəzəl-   
   lər  
 

1. 3a-3b   5a 1a-1b     1  1  
2. 3b-4a       5b   1b     2  2  
3. 4a-4b    5b-6a 1b-2a     3  3  
4. 4b-5a      6a   2a     4  4  
5. 5a-5b    6a-6b   2b     5  5  
6. 5b-6a        - 2a-b     7  7  
7. 6a-6b      6b   2b     6  6  
8. 6b-7a    6b-7a   3a     8  8  

 
* Bu nüsxə Ə.Məmmədovun hazırladığı Hidayət əsərlərinin ilkin əlyazması 
ilə redaktəsiz variantıdır (1981-84). Buraya yalnız ikinci redaktəli makina 
nüsxəsinin həcmini meqayisəli şəkildə izləmək məqasədilə əlavə edildiyi 
üçün şərti olaraq  " م' " adlandırılmışdır. 
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9. 7a-7b    7a-7b   3a    10   10  
10 7b-8a       7b   3b      9  9  
11  8a-8b    7b-8a   3b     19 19  
12  8b-9a 8a 3b-4a     20 20  
13  9a-9b         -        -      - 21  
14  9b-10a     8a-8b   4a      -   53  
15  10a-10b   - 4a-4b      -   55  
16      10b   -    -      -   54  
17      11a   -    -      -   57  
18      11b  8b   4b      -   56  
19   11b-12a  9a   4b    27   67  
20   12a-12b  9a   5a    28   68  
21   12b-13a  9b   5a    21 61  
22   13a-13b  9b 5a-5b    26 66  
23   13b-14a 10a   5b    29 69  
24   14a-14b 10a 5b-6a    30   70  
25   14b-15a       10b   6a    23 63  
26   15a-15b 10b   6a    22 62  
27   15b-16a  11a-12b   6b    24 64  
28      16a       12b   6b    25 65  
29      16b  12b-13a 6b-7a      -   59  
30   16b-17a       13a   7a    31 71  
31   17a-17b  13a-13b   7a    32 72  
32   17b-18a  13b-14a   7b    33 73  
33   18a-18b       14a   7b    34   74  
34   18b-19a  14a-14b 7b-8a      -   60  
35   19a-19b       14b   8a    38  78  
36   19b-20a  14b-15a 8a-8b    37  77  
37   20a-20b  15a-15b   8b    39  79  
38   20b-21a       15b 8b-9a    41  81  
39   21a-21b  15b-16a   9a    40  80  
40   21b-22a     16a 9a-9b    42  82  



Aidə Paşalı 
 

 254 

41   22a-22b  16a-16b   9b    43  83  
42   22b-23a       16b       9b    53  93  
43 23a-23b  17a 10a     45  85  
44 23b-24a      17a    10a    35  75  
45 24a-24b      17b  10a-10b    44  84  
46 24b-25a      17b    10b    51  91  
47     25a      18a 10b-11a    46  86  
48     25b      18a     11a    47  87  
49  26b-27a      18b 11a    48  88  
50   27a-27b      18b     11b    49  89  
51  27b-28a      19a     11b    50  90  
52  28a-28b   19a-19b 11b-12a     52  92  
53  28b-29a      19b 12a-12b    55  95  
54  29a-29b   19b-20a 12b-13a      56  96  
55  29b-30a       20a     13a    54  94  
56  30a-30b   20a-20b 13a-13b    57  97  
57  30b-31a       20b     13b    58  98  
58 31a-31b       21a 13b-14a      59  99  
59 31b-32a   21a-21b  14a    60 100  
60 32a-32b 21b  14a    61 101  
61 32b-33a 21b-22a  14b    64 104  
62     33a      22a  14b    62 102  
63     33b 22a-22b 14b-15a    66 106  
64 33b-34a        -     15a    63 103  
65 34a-34b      22b 15a-15b    65 105  
66 34b-35a 23a-24b  15b    67 107  
67 35a-35b      24b  15b    68 108  
68 35b-36a      25a  16a    69 109  
69 36a-36b 25a-25b  16a    70 110  
70 36b-37a      25b  16b    77 117  
71 37a-37b 25b-26a  16b    72 112  
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72 37b-38a      26a    -    71 111  
73 38a-38b      26b 16b-17a    76 116  
74 38b-39b        -     18b    36  76  
75     39b      26b     17a    74 114  
76 39b-40a      27a    -    79 119  
77 40a-40b        -  17a    75 115  
78 40b-41a        -    -     -  58  
79 41a-41b      27a    -    73 113  
80 41b-42a      27b  18b    78 118  
81 42a-42b      27b 18b-19a    80 120  
82 42b-43a      28a  19a    81 121  
83 43a-43b      28a  19a    84 124  
84 43b-44a      28b      19b    82 122  
85       -        -      19b    85 125  
86     44a      28b  19b-20a    83 123  
87     44b      29a    20a-20b      -  22  
88 44b-45a      29a  20b-21a    86 126  
89 45a-45b        -      21a    87 127  
90     46a      29b  21a-21b    88 128  
91 46a-46b      29b      21b   128 168  
92 46b-47a       30a      21b    90 130  
93 47a-47b      30a      22a    129 169  
94 47b-48a      30b      22a    138 178  
95 48a-48b      30b      22a     91 131  
96 48b-49a      31a        -     135 175  
97 49a-49b 31a-31b        -      93 133  
98 49b-50a      31b       -    161 201  
99 50a-50b       -        -    137 177  

100 50b-51a 31b-32a       23b     89 129  
101 51a-51b    32a       23b     92 132  
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102 51b-52a    32b  23b-24a    156 196  
103 52a-52b    32b       24a      94  134  
104      -       -       24a    133  173  
105     52b       33a       25a     97  137  
106     53a       33a  25a-25b     96  136  
107 53a-53b       33b         -     98  138  
108 53b-54a       33b       25a     99  139  
109 54a-54b       34a       25b     95  135  
110     55a       34b   25b-26a    100  140  
111 55a-55b 34b-35a       26a    102  142  
112 55b-56a       35a   26a-26b    103  143  
113 56a-56b 35a-35b       26b    104  144  
114 56b-57a       35b       26b    105  145  
115 57a-57b       36a       27a    107  147  
116 57b-58a       36a       27a    106  146  
117 58a-58b       36b   27a-27b    110 150  
118 58b-59a       36b        -    108 148  
119 59a-59b       37a        -    111 151  
120 59b-60a 37a-37b       -    115 155  
121 60a-60b       37b       -    113 153  
122 60b-61a      -       -    114 154  
123 61a-61b     38a       -    119 159  
124 61b-62a 38a-38b       -    116 156  
125 62a-62b     38b       -    121 161  
126 62b-63a 38b-39a       -    123 163 149-un 

təkrarı 
127 63a-63b      -      -    120 160  
128 63b-64a 39a-39b      27b   122 162  
129       -      -  27b-28a   101 141  
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130     64b 39b 28a   117 157 167-in 
təkrarı 

131 64b-65a  39b-40a  28a-28b   118 158  
132 65b-66a  40a-40b     28b   126 166  
133 66a-66b      40b  28b-29a   124 164  
134 66b-67a  40b-41a     29a   125 165  
135        -       -  29a-29b   112 152  
136 67a-67b     41a    29b   136 176 181-in 

təkrarı 
137 67b-68a     41b  29b-30a   160 200  
138 68a-68b     41b     30a   159 199  
139 68b-69a     42a     30a   146 186  
140 69a-69b     42a     30b   162 202  
141 69b-69b     42b     30b   163 203  
142     70a     42b  30b-31a   145 185  
143 70a-70b   43a-44b       31a   142 182  
144 70b-71a      44b  31a-31b   143 183  
145       -        -      31b   139 179  
146 71a-71b      45a      32a   144 184  
147   74a  45a-45b  32a-32b   147 187  
148 74a-74b     45b      32b   148 188  
149 74b-75a 45b-46a   -   149 189 205-in 

təkrarı 
150 75a-75b    46a  32b-33a   150 190  
151 75b-76a      -       -   164 204  
152 76a-77a      -  31b-32a   140 180  
153   77a     46b  33a   151 191  
154     -       -  33a   158 198  
155   77b     46b  33b   152 192  
156 77b-80a     47a  33b   154 194  
157 78a-78b     47a  33b-34a   155 195  
158 78b-79a     47b  34a-34b   157 197  
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159 79a-79b     47b  34b   153 193  
160 79b-80a     80a      35a   130 170  
161 80a-80b     48a      35a   131 171  
162      -     48a       -   132 172  
163 80b-81a     48b  35a-35b   167 207  
164     -     48b   -   134 174  
165 81a-81b     79b  35b   166 206  
166 81b-82a     49a  35b-36a   168 208  
167    82a     49a  36a     -   51  
168    82b     49b      36a     -   24  
169 82b-83a    49b     36b   171 211  
170     -       -     36b      -  23  
171 83a-83b     50a  36b-37a      -   25  
172 83b-84a     50a      37a      -  26  
173 84a-84b     79b      37a      -  52  
174 84b-85a  50b  37b      -  27  
175 85a-85b       -      37b      -  29  
176 85b-86a       50b  37b-38a     13  13  
177 86a-86b       52a      38a     11  11  
178 86b-87a       52a  38a-38b      -  38  
179     87a       52b      38b      -   36  
180     87b   52b-53a  38b      -  33  
181     88a       53a      39a      -  39  
182 88a-88b   53a-53b      39a      -  30  
183 88b-89a       53b  39a-39b      -  31  
184 89a-89b   53b-54a      39b      -  40  
185 89b-90a       54a      39b    14  14  
186 90a-90b   54a-54b      40a      -  41  
187 90b-91a       54b      40a      -  42  
188 91a-91b       55a  40a-40b    17  17  
189 91b-92a       55a     40b      -  48  
190 92a-92b       55b  40b-41a    18  18  
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191    92b       56a  41a      -  43  
192      - 55b-56a        -      -   44  
193 92b-93a 56a-56b      41a      -  50  
194 93a-93b      56b  41a-41b      -  46  
195 93b-94a 56b-57a      41b      -  47  
196 94a-94b 57a-57b  41b-42a      -  49  
197 94b-95a      57b  42a-42b      -  28  
198 95a-95b 57b-58a  42b-43a     12  12  
199 95b-96a      58a   43a      -  45  
200 96a-96b 58a-58b  43a-43b   172 212  
201 96b-97a     58b      43b      -  34  
202 97a-97b  58b-59a   43b      -  35  
203 97b-98a      59a   44a    15  15  
204    98a      59b       44a      -  32  
205    98b      59b  44a-44b      -   37  
206 98b-99a        -        -    16   16  
207 99a-99b      60a   44b   175  215  
208 99b-100a      60a   45a   176  216  
209 100a-100b      60b   45a   177  217  
210        -     60b  44b-45a   200 240 210-un 

təkrarı 
211 100b-101a     61a 45b   179 219  
212 101a-101b     61a      45b   178 218  
213 101b-102a     61b  45b-46a   181 221  
214 102a-102b 61b-62a  46a   183 223  
215 102b-103a     62a  46a-46b   184 224  
216 103a-103b 62a-62b       46b   185 225  
217        -      -       46b   173 213  
218 103b-104a    62b  46b-47a   180 220  
219     104a 62b-63a      47a   182 222  
220     104b    63a      47b   186 226  
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221 104b-105a 63a-63b  47b-48a   187 227  
222 105a-105b    63b      47b   188 228  
223 105b-106a    64a      48a   189 229  
224 106a-106b    64a      48a   190 230  
225 106b-107a    64b      48b   191 231  
226 107a-107b    64b      48b   192 232  
227 107b-108a    65a  48b-49a   198 238  
228         -      -  49a-49b   174 214  
229 108a-108b 65a-65b      49a   199 239  
230 108b-109a    65b      49b   194 234  
231      109a 65b-66a  49b-50a   195 235  
232         -    66a      50a   196 236  
233         -    66b      50a   197 237  
234         - 66b-67a      50b   201 241  
235         - 67a-67b  50b-51a   202 242  
236         -  67b-68a      51a   203 243  
237         -    68a  51a-51b   193 233  
238         -       -      51b   169 209  

 ب          №
 
 

Müst 'م    م       ت       د      
əzad-
lar  

239 109b-110a 69b-71a     52a    206 246  
240         - 68b-69a     51b    204 244  
241         - 69a-69b     52a    205 245  
   
№ 

Müхə 'م           م    ت       د        ب        
mməs 

242 110a-111b 71a-72a  52a-53a  207-208  247-
248 

 

Məsn 'م          م  ت       د        ب         №
əvilər  
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243 112a-112b 72b-73a 54a    209 249    I 
244 112b-113a    73a 54a-54b    210 250   II 
245 113a-113b    73a    54b    210 250   III 
246         -      - 54b-55a    211 251    IV 
247 113b-117a 73b-75b 55a-55b 212-215 252-

255 
   V 

248 117a-119b 76a-77a       - 215-218 255-
258 

  VI 

249 119b-120b 77b-78a       -   218 258  VII 
         م   ت       د        ب         № 

       
Tərci 'م   

bənd 
250        -        -      53a      -    -  
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QƏZƏLLƏR 

1. 
Ey canü könül mehrin ilə valehü şeyda, 
İsbatın içün kövnü məkan oldı hüveyda. 
 
Hökmünlə sənin sakin olub təxteyi-əğbər, 
Əmrinlə rəvan cizginədir günbədi-xəzra. 
 
Sənsən ki, olubdur kərəmin ammı cahanda, 
Hər xarə verürsən güli, hər xarəyə xara. 
 
Səndən nə dilü didə ilən gizlü deyəm raz, 
Hər didəvü hər dil ilə binasənü güya. 
 
Ya Rəb ki, nə iş düşsə, Hidayətin əlin dut, 
Səndən budur ol düşməsə, ey dust, təmənna. 
 
2. 
Seyli-sirişkim ilə yağış qıldı macəra, 
Utanmadı o qətrə dənizdən zəhi-həya. 
 
Zülfeyni aldı könlimi, ey dustlər mədəd 
Kim, oldı bir dəlü iki zəncirə mübtəla. 
 
Sordum ki, çin zülfinə müşki-xəta demək, 
Ya Rəb, xəta degülmi, könül dedi kim, xəta. 
 
Görsət dedin, nə gəlsə əlindən mana, rəqib, 
Gər tanrı qoysa, ölməz isəm, görsədim sana. 
 
Hicran güni Hidayətə həmdəm olur rəqib, 
Doğru imiş ki, yavuza əksük degül qəza.  
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3. 
Xətti-səbzən kim, derlər əhli-dili-reyhan ana, 
Səbzəmidir, ya bənəfşə, qalmışam heyran ana. 
 
Könlimə yağduğca oxun, mehrin artuxrağ olur, 
Bəhrə artux verür ol yer kim, düşər baran ana. 
 
Qanlu kirpüklər yaşımla al ipəkdir, sanasan 
Kim, düzər göz mərdümi hərdəm dürri-ğəltan ana. 
 
Necə kim, su qoysa, qaynar yengi kuzə suz ilə, 
Bu dili-suzanda bənzər atduğun peykan ana. 
 
Gözlərim xəttin xəyalından sana qarşu müdam, 
İki mənzərdir ki, əgmişlər ola reyhan ana. 
 
Mərdümi-didəm kimi yüzində sanman munca xal, 
Badi-sübh ötmüş dürür, dün gecə mişki əfşan ana. 
 
Oxı əfğanlar qılub gedər, Hidayət, sor nədən, 
Xansı yaydan güc görər, ya Rəb ki, mən qurban ana. 
 
4. 
Dün görsədüb biləklərin ol şuxi-dilruba, 
Qıldı şikəstə könlimi dəstinə mübtəla. 
 
Ey mişk, urma laf xətadan o zülf ilə, 
Düşməz sana bu söz, yeri get, ey yüzi qara. 
 
Hicran gün mana nola ərz eyləsən camal, 
Çün həşr olanda bəndəyə Həqq görsədür liqa. 
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Buyi sözini söyləmə zülfi tək, ey könül, 
Sən kimsən kim, etdi vəkil bu sözi sana. 
 
Sən yardan gəlür, nicə əğyardan qaçım, 
Tədbir yoxdurur, yeticax tanrıdan bəla. 
 
Səndən cəfadan özgə Hidayət nə uma kim, 
Çün çin imiş bu nüktə ki, ömr eyləməz vəfa. 
 
5. 
Cövrü qəhrindən, şəha, neçün məlamətdir mana, 
Çün yetər hər nəsnə kim, Həqdən həvalətdir mana. 
 
Duşda gördüm zülfini, düşdüm cida səndən bəli, 
Oldı rovşən kim, bu əyyami-zəlalətdir mana. 
 
Xali-mişkinin görəndən bərlü, ey huri, sənin, 
Haldan düşdüm ikən bilmən nə halətdir mana. 
 
Canə çox ox atduğından sanma, cana, inciyim, 
Kim hər oxun bir ümidü istimalətdir mana. 
 
Can əl üsnə dutmuşam kol türki-yəğmayi deyə, 
Ey Hidayət, canü dil nəğdini talətdir mana. 
 
6. 
Səndən nə ğəm kim, ey büti-dilcu yetər mana, 
Aləmdə şadəm ol ğəm ilə, bu yetər mana. 
 
Əğyara yar olub mana cövr etdügin nədir, 
Qəsdin həlakim isə, bu qayğu yetər mana. 
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Xaki-rəhin görüb nidərəm sürməni, həkim, 
Göz rovşənalığına bu daru yetər mana. 
 
Gər fikrin axıtmağımda isə, ey yağış, bu gün 
Gör yaşımivü yağma ki, bu su yetər mana. 
 
Baş oynayan, Hidayət, anınçün bəqa bulur, 
Meydani-eşq içində bu cəldu yetər mana. 
 
7. 
Necə hər sözün, rəqiba, tirü xəncərdir mana, 
Zəhr əgər içsəm anın yadiylə şəkkərdir mana. 
 
Hər xaçan olsa bərabər, enmiyə gün tək yüzi, 
Yoxı-varı aləmin ol gün bərabərdir mana. 
 
Çünki bu dərgahdadır iqbali-dövlət dərgahı, 
Xarü xaşakın ilahi ol dərin dərddür mana. 
 
Şükr kim, dərdü bəlavü möhnətü əndühü ğəm, 
Dövləti-eşqindən, ey dilbər, müsəxxərdir mana. 
 
Gər yolunda daş bastursalar yüz gəz, rəqib, 
Sanmagil daşını bil kim, gəncü gövhərdir mana. 
 
Xosrovü Cəmşidü Əfrudinə baş endürmənəm, 
Şah əgər dersə, Hidayət dəxi Qənbərdir mana. 
 
8. 
Bu suçdan özgə kim, verübəm canü tən sana, 
Ey şux, söylə, neyləmişəm dəxi mən sana? 
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Sən gülbədən yolunda necə can-baş oynasam, 
Heç babi-yara mən, məni-bidil nədən sana? 
 
Bu halə kim, mən istəyüb ol xalı düşmüşəm, 
Düşsün görüm o hala yaman istəyən sana. 
 
Ey dil, yetər üşən ki, mana oxı yetmədi, 
Bir gün ola yetürə anı yetürən sana. 
 
Çün yarı fani dünya tək əğyardır xamu, 
Yar ola gör Hidayət dilxəstə sən sana. 
 
9. 
Ey türk, getdi canü dilü əqlü din sana, 
Heç dinmədin mənimlə, nədir munca din sana. 
 
Könlümdə kin qılıcü oxunçün olur müdam, 
Budur dedim, şəha, xamu könlümdəkin sana. 
 
Zülfini çin dedim, mana dersən xəta demə, 
Doğrusi, demək olmaz imiş heç çin sana. 
 
Dedim kim, görmədən geydirəm tirü xəncərin, 
Dur, dedi, yetürim ikisindən birin sana. 
 
Dərman yox isə, dərdilə məşhuri-şəhrsən, 
Yetər Hidayət, iki cahanda həmin sana.  
 
10. 
Buy çəkdi zülfi-arizi ta verdi tab ana, 
Reyhan gögərdi, tab verüb aftab ana. 
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Kuyində məskən etdi könül, yaxma hicr ilən, 
Çün cənnət əhlidir, nə verürsən əzab ana. 
 
Sorğac könül ləbin, nola derlərsə gül yüzi, 
Bimar şərbət içsə, qatarlar gülab ana. 
 
Zülfini salma yüzünə, qılma günüm qara 
Kim, verməz ay işığ, düşər olsa səhab ana. 
 
Göz xəndəqinə su salubam ta ki, bulmaya, 
Yol vəsl günlərində, şəha, xeyli xab ana. 
 
Lə’lindən özgə təşneyi-didarına müdam, 
Gər abi-Xızr olursa, görünür şərab ana. 
 
Yerdən gögə yetürə Hidayət sözi əgər, 
Olursa mültəfit şəhi-alicənab ana. 
 
11. 
Zülf arasında yaşur yüzini tökgəc didə ab, 
Kim yağış yağsa, yaşunur bulut içrə aftab. 
 
Almayınca busə lə’lündən baha can verməzəm 
Kim, dadır əvvəl birər camı satun alan şərab. 
 
Mən sögüşündən sənin ögməğini fərq etməzəm, 
Tanrı sözini ədəbsizlikdir etmək intixab. 
 
Dün məni məxmur gördi, söylədi ol gənci-hüsn: 
Çeşmi-məstim fitnəsindən necəsən? - dedim: xərab. 
 
Zülfdən yüzin görüb bihuş olursa dil nola, 
Kim ki, dun qatsa səhərgah ğalib olur ona xab. 
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Gər Hidayətnin Nəvayi kimi rəngin sözləri, 
Necə kim, çoxdur vəli demək gərək bir-bir cəvab. 
 
12. 
Xof edər divanə dil lə’lini, ey, məhru görüb, 
Necə kim, qandan təvəhhüm eyləyə hindu görüb. 
 
İstər idi qaşına mütləq şəbih olmağ hilal, 
Bənzi sarardı özün bu fikr ilən yaru görüb. 
 
Tiğini gizlə gözümdən, çün məni dutdı rəqib 
Kim, qudurmuş it dutan aşüftə olur su görüb. 
 
Yarmə, ey yerü köksün mən tək o cövlan eyləgəc, 
Olmiyə gülgun səməndi özgə nagah cu görüb. 
 
Yarsız görən Hidayətni rəqib ilən deyər, 
Olmamağındır əcəb aləmdə bu qayğu görüb. 
 
13. 
Mey matəmində cəngi görün, qamətin büküb, 
Mütrib önündə necə qılur nalə diz çöküb. 
 
Zahid ki, ar edərdi tökəndən meyi müdam, 
Gör şimdi necə fəxr qılur badəyi töküb. 
 
Gər mey töküldi, sındisə küp, yemə küp ğəmi, 
Ol sınduran dəxi görə nagah sındı küp. 
 
Oxı irişdi canü dilə sinədən dedüm, 
Ey bəg, necəsən bu yavuz yolları söküb. 
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Ey ay, sübh olunca Hidayət misali-şəm’, 
Yanub ğəminlə gün keçürür, ağlayub gülüb. 
 
14. 
Qopar könlüm yerindən göz ilən qaşın əyan görgəc, 
Necə kim, qalxa quş avçılar əlində kəman görgəc. 
 
Ləbidir sün’vü ağzından xəbər verür, könül, sən sor, 
Mənim çün bağlanur nitqim bu sün’i ğeybdən görgəc. 
 
Dilü can qaşü ağzın nəqş edərlər görsələr eynin, 
Nəcük kim nunü yə şəklin münəccimlər Qur’an görgəc.1 
 
Yüzim qatında lə’lin ansa könlüm, nola eyb olmaz, 
Həvayi-cami-lə’lin eyləmək fəsli-xəzan görgəc. 
 
Könül saidlərin vəsfin Hidayətdən qulağ dutsa, 
Oxumaz özgə dastanı munun tək dastan görgəc.  
 
15. 
Yüzin görən kişi nə desün afitaba heç, 
Buyini muytək eşidən müşkinabə heç. 
 

 
1 Bu beyt د nüsxəsində 
Dilü can qaşü ağzın nəqş edərlər görsələr eynin. 
Nəcük kim nunü yə şəklin münəccimlər Qur’an görgəc. 
 nüsxəsində ت
Dilü qaşın və ağzın nəqş edərlər görsələr eynin. 
Nəcük kim nunü yə şəklin münəccimlər Qur’an görgəc. 
 nüsxəsində ب
Dilü qaşın və ağzın nəqş edərlər görsələr eynin. 
Nəcük kim mimü eynü nunü yə şəklin münəccimlər Qur’an görgəc – şəkildə 
yazılmışdır. 
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Bu xətt ki, hüsn evində ləbi-lə’li yazadır, 
Yaqut böylə yazmadı rövşən kitabə heç. 
 
Ey mah, yanağın üstünə zülfin nədən düşər, 
Olduğı varmı kölgə düşə afitabə heç. 
 
Çün kim xarab edən könül evin bəlasıdır, 
Mə’mur olmasun görim bu xərabə heç. 
 
İncu dişi xəyalı ilə saçduqun gövhər, 
Nisbət Hidayət olmaya dər xütabə heç. 
 
16. 
Kafur üzə mişk ilə səvad eyləmədin heç, 
Bir namə ilə bəndəni yad eyləmədin heç. 
 
Bir ox ilə dedün ki, qılım xatirini şad, 
Ol sözünə şad oldum və şad eyləmədin heç. 
 
Dil mehrəsini şeşdəri-ənduhə biraxdın, 
Xub etdün anınla güşad eyləmədin heç. 
 
Dərdü ğəminin dadını duydun məgər, ey dil, 
Kim munca ki, cövr eylədi, dad eyləmədin heç. 
 
Yolında ölənlər qazanur ad, Hidayət, 
Bu ad ilə noldı ki, bir ad eyləmədin heç. 
 
17. 
Qaşına səcdə qılub seyl tək, ey yaş, bir ax, 
Söylə kim, ol qatı yaydan mana bir ox birax. 
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Şəm’ əgər arizinə qarşu durupdur bu gecə, 
Tez kəs başını məclisdə götür od anı yax. 
 
Ayağına itinin başını çox salma rəqib, 
Olma zinhar özündən ulu ilən küstax. 
 
Ya Rəb, ey nalə, boğazdan çəkil axır görəyim, 
Sana kim, dedi fəğan eylə məni aləmə çax. 
 
Bax, Hidayət başın üsnə durur ol sərvi-rəvan, 
Ta necə bir uyasan baş götür şükrinə bax. 
 
18. 
Sarıcax dülbəndin ol mah türrəyi-pürçinə bax, 
Nərgisü gül yörəsində dəstəyi-nəsrinə bax. 
 
Gülşən içrə gül kimi şol arizin rəngini gör, 
Həsrətindən qan ilə bu çöhrəyi-rənginə bax. 
 
Gör düzülmüş xalilər yüzində, ey hal əhli, gəl, 
Mahi-tabanlan qonuşmuş xuşeyi-pərvinə bax. 
 
Ayü gündən çox söz açma, ey münəccim, əbsəm ol, 
Yüzi Haqq ayinəsidir, gül yüzi ayinə bax. 
 
Bir öpüşlən, ey gözüm, ağzımni şirin et, digəc, 
Ləbləri qıldı təbəssüm dedi kim, ağrına bax. 
 
Rindü bədnamü məlamətsən, dedi, təhsin sana, 
Ey Hidayət, yar tə’rifin gözət, təhsinə bax. 
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19. 
Bu çeşmə kim, gözündən abi-rəvanı qaynar, 
Bir rahinişindir ol kim, daim qazanı qaynar. 
 
İtini dün göricək gözdən töküldi yaşım, 
Uğraşsa xoş xuysa, əlbəttə, qanı qaynar. 
 
Təcəlla xəstə halə söhbət nişanəsidür, 
Şəm’ ölümi, nədən çün daim dəhanı qaynar. 
 
Bərxi-ablə çıxardı çox dövr eyləməkdən, 
Yoxsa cərblə daim cism ilə canı qaynar. 
 
İtinin məhəbbətindən dəm urdiysə Hidayət, 
Qədrincə hər kişi tək, cana, qazanı qaynar. 
 
20. 
Dedim: olmağa ayağında könül həsrəti var, 
Dedi: gər ona nəsib olur isə, dövləti var. 
 
Dedim: öldürdü ögüşni meyi-lə’lin qədəhi, 
Dedi: qayırma, sana dəxi bir ər şərbəti var. 
 
Mən demən ləzzəti var said ilə hər yenginin 
Ki, hədis oxumışam, hər yenginin ləzzəti var. 
 
Varmazam uçmağa kuyindən anın get, zahid, 
Damuya nişə vara kim ki, anın cənnəti var. 
 
Çox gəmürdi sümük itinlə Hidayət, anı 
Xaçan unuda ki, boynunda Haqq neməti var. 
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21. 
Könlümin eşqində, şəha, həm ğəmi, həm dərdi var, 
Neylər özgə həmdəm olar kimi çün həmdərdi var. 
 
Dün dedi: dərdi olan dərdin desün, can çəkdi ah, 
Ol təbibi-dil gülüb dedi: munun həm dərdi var. 
 
Səb, könül, dolabi-çeşmindən su xaki-rahinə, 
Yar ilən ta deməsünlər kim, arada gərdi var. 
 
Səndən alan dil kimə, ey ğönçə, dövlət verə, 
Kainatın bağının sən tək xaçan bir dərdi var. 
 
Nari-eşqindən Hidayət gər yanırsa, çəkməz ah, 
Zahidün savuxlığındandır ki, ahi-sərdi var.  
  
22. 
Nola qonub ləbinə çibin gər əlin sorar, 
Derlər məsəl ki, bal dutan barmağın yalər. 
 
Yaqutun gövhərsə, çeşmin anıcax gözüm, 
Lə’l ilə zər kimi yüzümi dəmbədəm bəzər. 
 
Can getdi, eşqi iləvü baş oldı payimal, 
Zülfinə əl uzatsam, aydur kim, əlin gedər. 
 
Oxı yetəndə canıma can qatlanur vəli, 
Mundandır ölməgim, bir əglənmədən ötər. 
 
Gər ğəm əyağı sunsa, əgər nalə şərbətin, 
Andan nə gəlsə, xəstə Hidayət anı çəkər. 
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23. 
Şimdən görü hicranə məni yar dilər, yar, 
İmdi mənim ölmağıma bildim kim olar yar. 
 
Dəm yardan edər dövrü dəm əğyara tuş eylər, 
Hər ləhzə fələk üstümə bir tor yıxar yar. 
 
Can evinə sor yari ləbi eşqilə, ey dil, 
Kim aşiqi-canbaz olanı yaxşı sevər yar. 
 
Hər ləhzə qadir yetər qəza canıma ol şux, 
Qədrimni mənim şükür ki, bilür bu qədər yar. 
 
Gər tiği-cəfa ilə dələr bağrımnı hər dəm, 
Ğəm yemə, Hidayət, səni çün böylə dilər yar. 
 
24. 
Gər nəsibi könlümin şol navəki-dilduz olur, 
Dövlətü bəxti səidü taleyi firuz olur. 
 
Ağlasam mən’ eyləmə yüzini görgəc, ey günəş, 
Ay olan yerdə müəyyəndir bu kim, yulduz olur. 
 
Didə xoş təzhib edər hicrində yüzim səfhəsin, 
Hər işi çox eyləsə kimsə, ol işdə uz olur. 
 
Zülf yüzünlən müqabil olsa, döndər kim, deyər, 
Gecə gündüzlən müqabil oluncax novruz olur. 
 
Yana könlün inləsin, cana, Hidayət ahını, 
Nişə kim, yanmış kişinin naləsi dilsuz olur. 
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25. 
Görsətdi cami-zərrinə saqiyi-ruzgar, 
Saqiya simi-saq gətür, lə’li-abdar. 
 
Rind ixtiyari-cami-müsəffadır, ey hərif, 
Şərt oldurur ki, əldə ola daim ixtiyar. 
 
Fani cahanda sun mana zövrəq ki, xatirim, 
Bu bəhri-ğəmdən ol gəmi ilən qılur güzar. 
 
Bağrım qızardı cövrü cəfan ilə, ey fələk, 
Qismət günü mənimlə bu oldı məgər qərar. 
 
Gər bağrını yarım der isən ta görüm nə var, 
Candan Hidayət eyləyə əfğan ki, yar, yar. 
 
26. 
Səndən həmişə canıma dərdü bəla yetər, 
Biganəlığ həmin ola, ey aşina yetər. 
 
Şimdi ki, vəslə vasiləm öldürə gör məni, 
Hicrində bilürəm sunki işim muna yetər. 
 
Taraci-ğəmzədən yetürür rahətə nişan, 
Cana peyapey oxların, ey şux, ta yetər. 
 
Hər ildə bir sögüş derü minnətin var onca kim, 
Ya yetməz ol dəxi məni-miskinə, ya yetər. 
 
Digəc Hidayətin sözi yetməkdürür sana, 
Dinmən deyər ki, sözləri anın mana yetər. 
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27. 
Ox atcax o türk çü meyli-kəman edər, 
Can quşı təndən uçuban özin nişan edər. 
 
Şəstindən ayrı düşdügiçün ox o məhvəşin, 
Tobrağ savurur başa ahu fəğan edər. 
 
Gər yayının qulağı əgilsə əcəbləmən 
Kim, baxıcax rəgü beyni natəvan edər. 
 
Qılduğca ğəm oxına nişanə könül səni, 
Qət’i ümid eyləmə kim, imtəhan edər. 
 
Ancax, Hidayət, ol oxı dastanın oxu kim, 
Hər yox sözi rəqibi duyub dastan edər.  
 
28. 
Dedim: ey gün, yüzini görsət, gözümdən nəm gedər, 
Dedi: gər sən tək yüzi seyl axıdursa nəm gedər. 
 
Gözlərimdən ayü il dəm getdügi andan durur 
Kim, bu ömr azxunlamaz bir dəm ikən il dəm gedər. 
 
Buyi-zülfi can dimağından gedüb gəldisə ğəm, 
Ğəm yemə, ey dil, necə bu getdisə ol həm gedər. 
 
Oxu getgəc yürəgimdən, dərdim artar sor nədən, 
Yüz urur sağalmağa, çün yarədən mərhəm gedər. 
 
Könlümə düşgəc ləbi əksi nədən göz qan tökər, 
Dəm gəlür bildüm, Hidayət, göz yolundan dəm gedər. 
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29. 
Ey ki, gündüzdür yanağın, zülfi-mişkin gecələr, 
Gəl ki, uymadı fərağından bu miskin gecələr. 
 
Arizində iki yandan həlqələndi zülfiniz, 
Bir güni aldı araya, ey büti-çin gecələr. 
 
Bulmagəc ağzını yüzünlə varur ol zülfə dil, 
Gündüz ilən çün anı bulmaz bu ğəmgin gecələr. 
 
Var könül zülfeyni saru, yüzi ənvar ilə kim, 
Xoşdur uzax yollara varmağ, ey, aydın gecələr. 
 
Vəsli-balın dadmaq içün hicr ağusın çəküb, 
Çox bəla daşın Hidayət qıldı balın gecələr. 
 
30.  
Hər kimsəyə kim sən büti-əyyaş gərəkdir, 
Daim gözi qan yaşı ilə yaş gərəkdir. 
 
Lə’lin dicax busə dutar zülfini könlüm, 
Ol vədəyə neçünki, üzün yaş gərəkdir. 
 
Dindürməzəm əğyarı itinlə olalı yar, 
Hər işdə ki, var adəmə yoldaş gərəkdir. 
 
Ərz eyləyəcax itlərinə halimi derlər, 
Çox başımız ağrıtma bizə baş gərəkdir. 
 
Yarın yüzi görcək dəhənin istə, Hidayət, 
Kim, Mehdi çağı gizlü olan faş gərəkdir. 
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31. 
Abi-həyat kim, dedilər, o duranmidir? 
Yoxsa mənim bu yürəgimə od uranmidir? 
 
Dan yeli kim, əsəndə yetürürdi buyini, 
Ol zülfi-pürxəm içrə nəçükdür, əsənmidir? 
 
Ey gül, yüzündəki xətti-səbzən təkin deyən, 
Hər nəsnə kim o parəliyə can təkinmidir? 
 
Bənizimmidir mənim bu saru böylə, ya saman, 
Rənginmidir sənin bu qızıl, ya səmənmidir? 
 
Gəlməzmi şadlığ yavuğına Hidayətin, 
Yoxsa əzəldən ol ğəmü möhnət çəkənmidir? 
 
32.  
Ol ki, hüsn içrə zati-yektadır, 
Əql anın eşqi ilə şeydadır. 
 
Nə deyim şol səvadi-zülfi içün, 
Məni Məcnun qılan bu sövdadır. 
 
Sorma dedinmi ağzının xəbərin, 
Məzə işim mənim müəmmadır. 
 
Xuni dedim gözinə, tökdi qanım, 
Doğrusi, ismi-bamüsəmmadır. 
 
Ağız açsam hekayətim deməgə, 
Der, Hidayət, dəxi nə ğovğadır? 
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33. 
Canım mənim, ey ruhi-rəvanbəxş, tənindir, 
Gözdən yaşuran canımı şol pirəhənindir. 
 
Köksümə uran daği-cəfa lalə tək, ey gül, 
Tər sünbülin alışdı ki, bərgi-səmənindir. 
 
Gər istər isən canü dilü dinimi almağ, 
Qıl göz ucu ilən bir işarət ki, sənindir. 
 
Yarın ğəmi sevdi məni, mən həm anı sevdim, 
Qoyun biz ikini birə, sevən sevənindir. 
 
İti çalına baxdım ol avçı büti-şuxin, 
Dedi ki, Hidayət, nə baxırsan, kəfənindir. 
 
34. 
Can gövdədə sən sevgülü cananə içündür, 
Bəs bəslədügim canımı, cana, nə içündür? 
 
Hər ləhzə gövhərbar gözümdən məni-dərviş, 
İsar edərəm məqsədim cananə içündür. 
 
Yaxdı məni pərvanə tək ol pərtövi-rüxsar, 
Şəm’in beli kim, yanduğı pərvanə içündür. 
 
Ta bir nəzər ol zülf çü zəncirini gördüm, 
Bildim bu səlasil dili-divanə içündür. 
 
Gözdən axıdur yaş Hidayət, vəli, ey şah, 
Kim bilür o dürdanələri ta nə içündür. 
 



Əfsəhəddin Hidayət və «Divan»ı 
 

 295 

35. 
Ey dil, gəl ol qəddi-əlifü zülfi-dalə gör, 
Bəhri-mühit eşqinə ğövs eylə dalə gör. 
 
Ey bağban, sənubəru sərvüni ögmə çox, 
Gəl bir bax ol nihal qədü e’tidalə gör. 
 
Bax gülşəni-ruxindəki mişkin kəlaliyə, 
Can verüb ol kəlaləsinə bir gül alə gör. 
 
Yalğuz rəqibi baxma başımda zəval kim, 
Gözdən yüzin yaşurdı ögün bu zəvalə gör. 
 
Can getdi, qalmadı mana hicrində dinü dil, 
Ey ğəm, Hidayət ilə kərəm eylə qalə gör. 
 
36. 
Oxilən neçə gün, ey dil, arada gər irağlığdır, 
Ümid üzmə, səbur ol kim, xamunun başı sağlığdır. 
 
Rəqibin cövr qılduğca, qapundan getməzəm, amma 
Aşağa kişinin sözin eşitmək, həm aşağlığdır. 
 
Qızıl qan ilə boyansa saru bənzim nə ğəm, ey dil, 
Mana ol iki aləmdə yəqin bil kim, yüz ağlığdır. 
 
Gəzüb əldən-ələ yağlıq, ləbindən busələr, cürlər, 
Görün nazik xəyalın kim, əcəb əspayi-yağlığdır. 
 
Könül mülkini çapmağa gəlür ol türk ayılğayub, 
Hidayət, ol bədoludan qırağ dutmağ ulağlığdır. 
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37. 
İxtiyarumdır, könül, şol tiğü yar əlindədir, 
Gər mənim qanım tökərsə, ixtiyar əlindədir. 
 
Şaxən üstündən ki, titrər nərgis əsəndə nəsim, 
Sağrımıdır, sanasan kim, xumar əlindədir. 
 
Bustan şahidləri firdovsi tuf etmiş sağın, 
Hanqısın görsən bir ər şax bahar əlindədir. 
 
Dəmbədəm çeşmim tökər, kirpüklərimdən qanlu yaş, 
Bibəsər gör dağıdur güllərini xar əlindədir. 
 
Getdi səbrü dinü dil, mən qaldımü miskin könül, 
Ol dəxi bir dilbəri-simin üzar əlindədir. 
 
Gəzdürür xəlqi, Hidayət, gər fələk biixtiyar, 
Sən sağınma kim anın həm ixtiyar əlindədir. 
 
Ey könül, Yə’qubi-sultandır kim, almış tiğ ələ, 
Ya Əliyyi-Mürtəzanın Zülfiqar əlindədir? 
 
Xosrovi kim, hər nə Həqq var etdi yox dəvvarədən, 
Demək olmaz kim yox anda, hər nə var əlindədir.  
 
38.  
İsa ki, deyirlər ölüyə bir dəmdə can verür, 
Söz ilə ləbləri mana andan nişan verür. 
 
Bir busə içün istəsə can dil dəxi verim, 
Anın həqqi içün ki, alur canı, can verür. 
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Göz yaş tökər görüb yüzini, rəhmət ona kim, 
Gül mövsimi mana meyçün ərğəvan verür. 
 
Könlümdə toxmi-mehri-ləbin əkdim axdı qan, 
Gözdən, bəli, nə əksə kişi bar həman verür. 
 
Sanma yolunda aşiqi-kazib Hidayəti, 
Kim can dilərsə, ləblərin andan rəvan verür. 
 
39. 
Aşiqi-əğyar ilə kim, der rubəru qoymuş durur, 
Xalis altuninə hərgiz kimsə ru qoymuş durur. 
 
Dutdı zülfin gər dəlü könlim dedim noldı, dedi: 
Necə öz işin duyub adın dəlü qoymuş durur. 
 
Könlümin hər guşəsində yüz dəlük dəldi ğəmin, 
Bir evə hərgiz kişi munca qapu qoymuş durur. 
 
Ey gözüm, axıtmadı ancax sənin yaşını hicr, 
Ol sənin tək çoxların evinə su qoymuş durur. 
 
Can saçı boynına meyl etdi, Hidayət buyinə, 
Doğruluğda yaxşı ad özinə bu qoymuş durur. 
 
40. 
Mana qapunda nə pərvayi bağü bustandır 
Ki, görgəc ol yüzi, aləm mana gülüstandır. 
 
Qəzadır oxın atcax, öginə kim, qalxa, 
Məgər könül ki, yolunda qəzayə qalxandır. 
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Dəlü könül qamış oxlarınuz arasında, 
Qamışlığ içrə sağın bir qudurmuş aslandır. 
 
Gözün könül aluban büzdi canım ölkəsini, 
Şəha, yet ölkəlünin ğövrünə ki, talandır. 
 
Ğəriqi-bəhri-ğəm olanları kənara yetür, 
Könül, bu vərtəyi-xunxarədən bir usan, dur. 
 
Cahana vermə könül kim, qoyub gedər anı, 
Əgər Skəndəri-dövran, əgər Süleymandır. 
 
Könül, əcəbmi uşatdisə dilbərin peyman, 
Cahanda xansıdır ol kim, dürüst peymandır. 
 
Hidayət oxır ikən dün həbib divanın, 
Rəqib irişdi dedi kim, dəxi nə divandır. 
 
41. 
Zülfi əksi dilbərin çeşmimdə mişki-sevdadır, 
Mişki-Çin gər qurulığda var isə, bu sevdadır. 
 
Gözlərim suyinə düşdüm xaça bilmən bu sudan, 
Kim mana yüz dərdü ğəm hər yanədən, bu sevdadır. 
 
Gözlərim yaşın döküb buldı  dişin vəslin könül, 
Xansı ğəvvasın işidir kim, bula bu sevdadır. 
 
Tə’nəsi yarın manadır, özünə alma, rəqib, 
Çün bilürsən kim, Ayazın tə’nəsi Mahmudadır. 
 
Bulmaya vəslin Hidayət, yar əgər lütf etməsə, 
Bəndəsi Həqq ona deməzsə, xamu bihudədir. 
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42. 
Göz yaşım dilbər iyəsi içündür, 
Tökərəm, dilbər, iyəsi içündür. 
 
Odu can yaxduğım mən bidil, 
Dəlü könlüm pərisi içündür. 
 
Dutacax nalə söysəm əğyarı, 
Tülki qavan dərisi içündür. 
 
Dilü canı bayıt ləbindən kim, 
Gənci-şahın çərisi içündür. 
 
Gər Hidayət düşərsə sevdayə, 
Şol xəti-ənbər iyəsi içündür. 
 
43. 
Olmazsa xəstə könlimə vəslin ogur əgər, 
Gər dağ olursa, daği-fəraq iki qat əgər. 
 
Zülfün ki, dəmbədəm dəgər ol yanağlara, 
Artuğlığ ilə canlara gər der isən dəgər. 
 
Qarşusına sipər kimi köksin gərər könül, 
Kirpügə oxın qaşın yayı hər necə kim sipər. 
 
Dedim: məgər belin qucuban şad olum, saçı 
Der: məndən özgə kimsənə qucmaz məgər kəmər? 
 
Gər fil çəksə mur sifət natəvan ola, 
Ğəm yüki kim, Hidayət xunin cigər çəkər. 
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44. 
Ol yüzi gül kim, könül, yüzin görüb mədhuş olur, 
Ğəmzəsi yüz iş əgər urursa cana nuş olur. 
 
Ölürəm, bixud dilindən busə alsam, dəmbədəm, 
Çağırın artux içən, əlbəttə kim bihuş olur. 
 
Naləsin kəsməz könül kuyində ta yüzin görər, 
Bağçada gül var ikən bülbül xaçan xamuş olur. 
 
Qaçdı cövrindən könül, düşdi rəqibin cənginə, 
Yaxşılığdan çin imiş qaçan yamana tuş olur. 
 
Uca yazar zə’fidən gögə Hidayət doğrusu, 
Dərd əgər bu isə gəldükcə əcayib quş olur. 
 
45. 
Can istədi vüsalına sorğac bəhanədir, 
Verdim könülə can dedi var kim bəhanədir. 
 
Yar itilə mənim arama girmə, ey rəqib, 
Mən böyləyəm, anınla yeri, it sana nədir. 
 
Dəm görsədüb camalını dəm gizlər ol sorun, 
Hər dəm məni bir od ilə yaxmağ rəva nədir. 
 
Sordum fəqihə xalı nədir can quşına, yar, 
Dedi: nə bilsün ol sağır anı ki, danədür. 
 
Şimdi degil oyana Hidayət tovcihi,  
İllərdir ol şikəstə bu dərd ilə yanədir.  
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46. 
Əğyar himilən məni gər yar iki bölər, 
İnciməzəm nədən ki, rəqibimlə xub kəsər. 
 
Ya Rəb, nə bağü ruyidir ol lalə yüzlü kim, 
Gül gördi lütfi-arizini, dərdim oldı tər. 
 
Yetürdügiçün ol ləbə sağər dəhanını, 
Gəl gör sürahi saqi əlindən nə qan tökər. 
 
Gər yetdisə itin başına müddəi nə ğəm, 
Dövlət başında yoxdur anın dövlətin bitər. 
 
Gül çağıdır, Hidayətü gülgün çağırdımı, 
Tez bir müsahib istəyübən dövlətin becər. 
 
47. 
Hər xaçan sünbüli-gülpuşinizə şanə dəgər, 
Yüz bəla navəki mən hali-pərişanə dəgər. 
 
Qara zülfin ki, dəgər lə’linə hər ləhzə anın, 
Nə sifat ilə qılım vəsfini kim, canə dəgər. 
 
Onca qan yaş tökübdür səri-kuyinə gözüm, 
Kim ötən ol səri-kudən ətəgi qanə dəgər. 
 
Ey deyən mehri-vəfası sana dəgməz, yeri var, 
Şakərim cövrü cəfa gər məni-heyranə dəgər. 
 
Gər Hidayət qanın ol ğəmzə tökər dinmən ona 
Ki, şəriət sözilən qul qanı sultanə dəgər. 
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48. 
Başımı kəsmağa qəsd ol gözləri cəllad edər, 
Bivəfalığ rəsmini başdan yenə bünyad edər. 
 
Xandəsən ey təl’əti-fərxəndə, gəl kim, sənsizin 
Can edər fəryad çün ol təl’ətü fəryad edər. 
 
Bir nəfəsdə arizin güzgüyi eylər tirə hal, 
Yüzünə qarşu durub yüzin gər ol pulad edər. 
 
Şəhdi-lə’lindən, şəha, dadmış məgər xalın ki, zülf, 
Diz çöküb geymiş qara hüsnin qatında dad edər. 
 
Axıdur göz yaşını hər dəm Hidayət kuyinə, 
Cuyi-Şirinə yenə gör səyi kim Fərhad edər. 
 
49. 
Xəttin reyhanü zülfin mişki-Çindir, 
Nəkim derlər sənin vəsfində çindir. 
 
Yanında əhli-dinlər dinə bilməz, 
Nə məzhəbdir bu, ey kafir, nə dindir? 
 
Oturdı dün iti dedim ki, bir dəm, 
Müşərrəf qılmağ olur ev yaxındır. 
 
Mənimlə müddəidən ötrü yarın, 
Arası bilməzəm neçün sərindir? 
 
Hidayət qatına sən şuxin sifatı, 
Degil eynül-yəqin, həqqül-yəqindir. 
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50. 
Zər çöhrədə gər didə yaşım simi yeridür, 
Yüzündən irağ, ey büti-gülçöhrə, yeridür. 
 
Sən simi-bərin eyləsəm isar ayağına, 
Yaş gövhərini dutsa xamu gögü yeridür. 
 
Atlandı məgər seyr içün ol şahsüvarım, 
Kim, hər yanədən nə’rə gəlüb yeri yeridür. 
 
Çox nəqşinə gög ilə yerin olma müqəyyəd, 
Ey dil, bula gör anı ki, bu gög yeridür. 
 
Dün xəstə Hidayətni itin qavdı qapundan, 
Dinmə dedim, ayıtdi: bura anın nə yeridür? 
  
51. 
Ahimlə çıxdı sinəm odundan şərarələr, 
Ol ikidən düzəldi gög ilən sitarələr. 
 
Yüz parə qıldı bağrumı hicrin inanmın, 
Çeşmim yolunda üştə düşər parə parələr. 
 
Gəlgəc səni nəfirə gətürəm verü mənim, 
Könlimdə çalınur bu fərəhdən nəqarələr. 
 
Dil ağzı rəmzi çağladı ol xalü xəttini, 
Billah bu nüktə ilə degil kim o qarələr. 
 
Dün söyləmə Hidayətə məşuqü badədən, 
Var isəm, ey fəqih, kim ona nə çarələr. 
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52. 
Hər kimsənin ki, həmdəmi dərdi-həbibdir, 
Həmdərdi var ona nə hacət təbibdir. 
 
Dün bad xaki-kuyin aparırkən uğradım, 
Göz almayub ötürdi, dedim: al nəsibdir. 
 
Şadılığın könül evinə gəlmədi desəm, 
Aydır ki, neyləsün yolı bilməz qəribdir. 
 
Dedim: hesabsız çəkərəm cami-ğüssə mən, 
Dedi: qayırma hər nə çəkərsən, həsibdir. 
 
Yüzün hekayətini Hidayət der müdam, 
Güldən bəli rəvayət edən əndəlibdir. 
 
53. 
Ol gün ki, tabü vəchinə şəm’i-fələk pərvanədir, 
Qaşın çatub məndən ötər qılmaz mana pərvanədir. 
 
Bu növ’ kim odlar yanar tabi-rüxindən sinədə, 
Nagah ahimdən görə aləm dolu şəmmiş, ya nədir? 
 
Dün sanır ikən itlərin saldum özümni arayə, 
Görgəc gülüb dedi: bu həm özini adəm sanədir. 
 
Sordum ləbin xuni deyüb, qıldı qisas, ayıtdım: nədən, 
Mundan dedi kim, xuninin meyli həmişə qanədir. 
 
Zənciri-zülfindən dutub çəkdim mən aşüftə dün, 
Əğyar qəsd etgəc dedi: dinmin ana, divanədir. 
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Qaşü gözün sevdasilən, cana, Hidayət dünü gün, 
Gah sacidi-məscid olur, gah sakini-meyxanədir. 
 
54. 
Yüzində kim, ol silsiləyi-mu düşünübdür, 
Gül üsnə sağın sünbüli-xoşbu düşünübdür. 
 
Hicrində şərərdir ki, törər ahım odundan, 
Bu lə’l ki, bir səfhəyi-minu düşünübdür. 
 
Həmmamdə dün ğərqi-ərəq cismini gördüm, 
Sandım ki, billur üstünə incu düşünübdür. 
 
Şol gül qədəmin basmağa gülşəndə gör onlar, 
Gülgünü yaşıl, al ilə saru düşünübdür. 
 
Yer yox səri-kuyində qədəm basmağa anın, 
Çox canü könüldən ki, bəhər su düşünübdür. 
 
Can könlini çak edüb ol kudə Hidayət, 
Yaru ətəginə örtüb və yaru düşünübdür.  
 
55. 
Dedim: cana, əcəb fəttan gözün var, 
Dedi kim, yaxşı görmüşsən, gözün var. 
 
Ey kim, der: seyri-nəzər qət’ eylə andan, 
Ana bənzər mana bir gör gözün var. 
 
Əlindən xar aldı daməni-gül, 
Hənuz, ey bülbüli-şeyda, sözün var. 
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Məni yaşım axıdırkən münəccim, 
Görüb dedi ki, güclü yulduzun var. 
 
Sığşəms namədə şərhi-cüdayi, 
Hidayət, namə göndərmə, özün var. 
 
56. 
Tiği-odlan aluban anda ki, bu başə çalar, 
Kəsmicax başımı tiğin alub daşə çalar. 
 
Yoldaş olan diləməz bir qılan az yoldaşın, 
Bax bu yoldaşa cəfa tiğini yoldaşə çalar. 
 
Başımı əlinə vergəc edübən tiğini tiz, 
Nə anın qurusına baxar və nə yaşə çalar. 
 
Başü candan keçüb, ey dil, yenə qəllaş ola gör, 
Çün cəfa tiğin o məhvəş xamu qəllaşə çalar. 
 
Daş eşigində yolı olmaduğiçün, şəha, 
Başını xəstə Hidayət dünü gün daşə çalar.  
   
57. 
Çıxardı başıma dün sinədən nəccar çağır, 
Gətürdi hər yüzi gülçün mana bu xar çağır. 
 
Nigarü nəqş ilə məclis bəzəklü çağında, 
Nə nəqş saldı araya gör, ey nigar, çağır. 
 
Nədən mənim kimi ki, sararur gəhi qızarur, 
Dökülsə lə’li-meyi qatına şərmsar çağır. 
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Dedim: var isə çağır saqiyi çağırsunlar, 
Ləbi şəkər töküb ayıtdı: gər kasə var çağır. 
 
Gər aldı isə ləbi məndən ixtiyar nola, 
Bəli, Hidayət, alur əldən ixtiyar çağır. 
 
58. 
Hər şami-ğəm ki, anda nəsimi-bəla əsər, 
Əyyami-hicrü nalələrimdən verür xəbər. 
 
Hər lölö kim düşər bu şübhədən zümrədə, 
Lə’linçün andurur sana xəbər, ğəm tökən gövhər. 
 
Əks öylə bildürür sana yüz üzrə yaşımı, 
Bu simi-səfhəsin ki, dağılmış yüzində zər. 
 
Yaxduğca kuhi-ğəm təngahə kəmər sanub, 
Qurşanmış bu lütfinə mən kuh tək məgər. 
 
Dasi-təhəmmül eylə Hidayət hicri-ğəmi, 
Can mərəzində necə ki, toxm bəla əkər. 
 
59. 
Gər ğəm çərisi qılsa könül qələsin hasar, 
Bir cami-işrət ilən anı pozmagə nə var? 
 
Gərdun əlin götürsə qəza daşın atmagə, 
Bürci-bədənni çərx qıranilə ruzgar. 
 
Can ölkəsində çün şahi-eşq ixtiyardır, 
Əql anda yer xaçan duta, ta vardır ixtiyar? 
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Yüz min həzar məkr ilə al etsə adəmi, 
Anı görər ki, alına yazdırdı gərdigar. 
 
Beş gün bu nişi-hicrə könül nuşi-vəsl içün, 
Səbr eylə kim, müdam mey içün çəkər xumar. 
 
Çərxi-hərif gərdişilən olma şəkki-dil 
Kim, bu çəməndə gah xəzandır, gahi bahar. 
 
Şahi-Nəcəf inayəti ilən Hidayətnin, 
Hər sözidir xəvarici kəsməkdə Zülfiqar. 
 
60. 
Ta yüzündə bad şol zülfi-müənbər təbərdir, 
Bərgi-nəsrin üzrə sağın sünbüli-tər təbərdir. 
 
Titrədir can riştəsin cismimdə hər ki, dan yeli, 
Zülfi-dülbəndini, ey sərvi-səmənbər, təbərdir. 
 
Ah edərsəm həsrətindən gövdəmi alub gedər, 
Necə kim, xaşakı yerdən badi-sərsər təbərdir. 
 
Busə istərsəm ləbindən göz qaxır dilbər sorun, 
Mən mununlan suzdəyəm ol nişə xəncər təbərdir. 
 
Sanasan cövlan edər xurşidi-gərdun üstinə, 
Çün yerindən atın ol şuxi-sitəmkar təbərdir. 
 
61. 
Könlüm həvəsi Məşhədi-Şahi-Nəcəf eylər, 
Yalğuz nə könül, can dəxi əzm ol tərəf eylər. 
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Ol şah ki, hər il kəfi-kafisni anub, 
Şuridə olub, hicr urur cuşü kəf eylər. 
 
Hər kim ki, anın zikrilə övqat keçürməz, 
Biçarə günin zayevü ömrin tələf eylər. 
 
Əsbabi-cahandan o ki keçməz eşigində, 
 Heyvandır, özin bəstəyi-kahü ələf eylər. 
 
Ol kimsənə kim özgələrə bənzədir anı, 
Dərd gövhərin nisbətini baxəzəf eylər. 
 
Şahə qul olub keçdi Hidayət dilü candan, 
Kim şahı sevən iki cahan bərtərəf eylər. 
 
62. 
Hicrin nola vəsl içün əgər bağrumı yarar, 
Bu yarama gər yaramasa bəs nəyə yarar? 
 
Darar könlimi hər yandən yüz ğəmü möhnət, 
Hərgah ki, məşşatə səri-zülfini darar. 
 
Qəddində gözüm zülfini ta gördi dolanmış, 
İlan gör özin der ki, necə ər’ərə sarar. 
 
Yüz üsnə düşər qətrə urub tifli-sirişkim, 
Çoxdan ki, rikabında sənin qətrəyüb azar. 
 
63. 
Gəldi novruz yenə gülşənü səhra dəmidir, 
Yari-gülçöhrə ilən eyşü təmaşa dəmidir. 
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Çox siyam ayı deyüb üzr gətürmə araya, 
Saqiya, badə gətür kim, güli-həmra dəmidir. 
 
Qamətün görsədübən qıl nəzər əhvalıma kim, 
Sərvi-rə’na çağıvü nərgisi-şəhla dəmidir. 
 
Belə mövsimdə mən ol yardan ayru diriyəm, 
Ey əcəl, gəl bərü kim, şimdi təqaza dəmidir. 
 
Qıl təvəkkül Həqqə, varını yolunda tərk et, 
Ey Hidayət ki, təvəllavü təbərra dəmidir. 
 
64. 
Ol büt ki, xəttü xal ilə aşubi-cahandır, 
Candan xətü xalına könüllər nigarandır. 
 
Yüzindəki ol xali-danən üsnə bitən xətt, 
Can parəsidir xalü xətti, riştəyi-candır. 
 
Oddur yüzi şol xal ilə xətt sanasan, ey dil, 
Oddan burulub xaçımlu bir parəvü xandır. 
 
Kirpüklərimin əksidir ol xəttlərü xalı, 
Xuni-cigərimdən yüzinin üsnə nişandır. 
 
Yox xal ilə xətt sünbüli-novxizə, Hidayət, 
Mişk xəttini arizi-bağında məkandır. 
 
65. 
Mana, ey sərv, camalın gülü gülşən görünür, 
Bu sözi kim deyirəm aləmə rövşən görünür. 
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Sanma, ey fitnə ki, zülf ilə rüxin görmiyəli, 
Dilə sünbül yörənür, ya gözə susən görünür. 
 
Xanda kim olsa yetər tabi-rüxin, ey məhvəş, 
Necə kim gün xamu afaqa irağdan görünür. 
 
Ögməyiniz hurü qüsuri dili-divanəyə kim, 
Ana bu vəchi-hüsn xamudan əhsən görünür. 
 
Ğəmzəsindən gözinin olma, Hidayət, ğafil, 
Hazır ol kim, bu ğəzənfər ikən uran görünür. 
 
66. 
Ölümün, der, əlimdə olacaxdır, 
Dedim: ey xuni gözlü, nolacaxdır? 
 
Görürsə bağban zülfü rüxini, 
Gülü reyhanı, derdim, yolacaxdır. 
 
Əzizim firqətindən bir ilin hicr, 
Mənim xuni-dilimdən dolacaxdır. 
 
Güli-dövranə, ey dil, olma xürrəm 
Ki, sevin ki, rəngi anın solacaxdır. 
 
Dedim: öldür Hidayətni dil alma, 
Dedi: ğəm yemə ol həm olacaxdır. 
 
67. 
Məni kuyindən anın müddəi avarə qılur, 
Bağrımı tiği-fəraqilə yenə parə qılur. 
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Çarəm ol arizi-zibasını görmağ idi bəs, 
Neyləyim ah ki, dövran məni biçarə qılur. 
 
Gördi dərdimni dedi: öldürəyim qurtulasan, 
Doğrusı yaxşı dəva bu dili-biçarə qılur. 
 
Nola gər yarar isə bağrumı ol yar mənim, 
Xoşdur, ey xəstə könül, yar nə kim yarə qılur. 
 
Varmağ istər səri-kuyinə Hidayət könlim, 
Meyli-bülbül nola gər canibi-gülzarə qılur. 
 
68. 
Xancaru kim seyr edüb şol xublara sultan yürür, 
Gövdəsin tərk edübən o gəncə yüz min can yürür. 
 
Ey degildür kim, ağılanmış fələkdə əngləniz, 
Kim anın qorunda gərdun götürüb qalxan yürür. 
 
Ey ki, söylərsən səri-kuyindən anın yeri var, 
Heç gördünmi öləndən sonra kim qurban yürür. 
 
Ey qılan sər çeşmeyi-çeşmim suyini tə’rif, gəl, 
Şimdi gör kim, ol bulağdan su yerinə qan yürür. 
 
Ta Hidayət görməz oldı yüzin, ey abi-həyat, 
Gözlərindən hər yana mövc uruban tufan yürür. 
 
69. 
Dan yelindən hər xaçan ol zülfi-mişkin dağılur, 
Cümlə ətrafa ətiri-nafeyi-çin dağılur. 
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Dağılur canü könül döygəc gözün alın, şəha, 
Qar çağını necə kim, görgəc gögərçin dağılur. 
 
Sünbili-tər kölgəsində yaşınur gül yaprağı, 
Arizində hər xaçan ol zülfi-mişkin dağılur. 
 
Görməz olsam ay yüzin bir dəm nəbatəl-nə’ş tək, 
Yüzüm üsnə gözlərimdən üqdi-pərvin dağılur. 
 
Cövri azından dilü can, ey Hidayət, qaçdılar, 
Zülm olan yerdən bəli dərvişü miskin dağılur. 
 
70. 
Cahanda kim ki, bir cananı yoxdur, 
Yəqin bir gövdədir kim, canı yoxdur. 
 
Vəfa xublardə dedin, məndədir bəs, 
Ola ey bəndə xanı xanı yoxdur. 
 
Alub könlimni qanım tökdi lə’lin, 
Nə dilər, dəxi məndə qanı yoxdur. 
 
Həyat abın derlər gərçi canbəxş, 
Ləbin qanında anın canı yoxdur. 
 
Ğəmi-hicran ilən ölməkdən özgə, 
Hidayətin, şəha, dərmanı yoxdur. 
 
71. 
Gül vəchini kim əhli-məani yasəmən derlər, 
Qızarma lalə söylərsəm özimdən, ya səmən derlər? 
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Səmənlən nərgis ol yüzü gözün xadimləridir kim, 
Birini nərgis oxırlar, birisini səmən derlər. 
 
Günəş tək tovsən çərxə sənin tək çıxmadı bir ər, 
Əgərçi gördi çox minmiş özinə bu səmənd ərlər. 
 
Səməndər tək dilü canım bir od ilən yanarlar kim, 
Ol oda tuş olurlarsa, tutuşurlar səməndərlər. 
 
Xədəngin açmadı rövzən həmin canda ki, tənin həm 
Açandur könlim evində çox, ey yüzi səməndərlər. 
 
Vüsalın dövlətin bulmağ həmişə vardır ümidim, 
Ümidim kəsməzəm, gərçi düşübəm yasə mən derlər. 
 
Hidayət girsə seyr içün o nəsrin bir gülüstanə, 
Yüzindən ğönçə yüz bozur, qızarır gül, səmən derlər. 
 
72. 
Bu nə qəsri-müəllavü nə uca tagü eyvandır 
Ki, alçax payəsi bu qəsrin gərduni-gərdandır. 
 
Fələk derdüm vəli andan həm əladır bu mə’nidən 
Ki, hər bürcündə yüz min kövkəbi-iqbali-tabandır. 
 
Müəlləqdir günəş qəndil tək, peyvəstə tağindən, 
Özi həm nisbətü həm ad içində şəm’i-İrandır. 
 
Nə yalğuz toprağıdır kəhəl niş təxti-Təbrizə, 
Çe cayi toprağı kim, daşı həm sərkubi-Gilandır. 
 
Görəndən bərlü bu mə’murə çeşmi-cahan binəm, 
Kimə pərvayi təxti-fars, ya mülki-Xorasandır. 
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Xəttü xalindən olmuşdur Hidayət valehü heyran, 
Nəcük kim, çeşmü ruyindən dilü can məstü heyrandır. 
 
73. 
Yüzün ki, məzhəri-ənvar lütfi-qadirdir, 
Gözümdə didələrim nuri kimi hazirdir. 
 
Yüzümdə qanlı yaşımdan bu dərdi-lə’l ki var, 
Sənin nisarın içün bir təbəq cəvahirdir. 
 
Dedim ki, xatirinə düşməzəm nədən hərgiz, 
Ləbi təbəssüm edüb söylədi ki, xatirdir. 
 
Dururdı yari-rəqib ayıtdı: bihüzur olma, 
Dedim: hüzur eyləyim, şimdi şükri hazirdir. 
 
Dedim ki, qayğumı qayır, yox isə zar ölürəm, 
Dedi: gözün ki məni öldügilə qayirdir. 
 
Hidayət, arı nəzərlən sev anı, ta sevsün, 
Nədən ki, Tanrı sevər hər kimi ki, tahirdir. 
 
74. 
Könlümüz ol kakili-mişkindədir, 
Canımız ol sünbüli-pürçindədir. 
 
Canü dil ol arizü zülfin içün, 
Birisi Rum içrə, biri Çindədir. 
 
Neyləmişəm müddəiyə bilmənəm, 
Kim gece-gündüz mana nifrindədir. 
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Dərdü ğəmü möhnətü əndühini, 
Sor nə derəm ki, bu miskindədir. 
 
Sögdi Hidayətni dedi müddəi, 
Yar səninlə yenə təhsindədir. 
 
75. 
Ah eyləgəc yüzündən anın zülf dağılur, 
Bağda bəli nəsim əscək gül tez açılur. 
 
Derlər dəva qılır ona bildür bu dərdini, 
Dedim ki, qılsa-qılmasa dinmən, özi bilür. 
 
Dedim: sana yarar nə ki, qılsan mana cəfa, 
Tanrıya yaraşur dedi hər nəsnə kim qılur. 
 
Ağzından istədim ki, dapım zərrəcə nişan, 
Dedi, sor ol istədigin heç dapılur? 
 
................................................................... 
Munun kimi hədis dəxi az eşidilür. 
 
76. 
Çün atlanub ol məhvəş başına yelək sancar, 
Kim gül yüzinə baxar kim, başa çiçək sancar. 
 
Can pərdəsi çak olur kim, ağrımasun şol əl, 
Hərgah ki, naz ilə belinə ətək sancar. 
 
Rüxsarəsini görgəc can ilə cigər yanır, 
Kirbüklərini anğac sinəmdə yürək sancar. 
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Sorduxca ləbin halın yanar dili-məcruhum, 
Bir yarəyə kim səpsən əlbəttə nəmək sancar. 
 
Sorsa çiçək ol sərvin başında Hidayət der, 
Ya Rəb, bu nə güldür kim, başına çiçək sancar. 
 
77. 
Xədəng ğəmzə şol tərxanı gözlər, 
Qaşı yayına gizləb canı gözlər. 
 
Apardı əql ilə fəhmimni şol qaş, 
Gedərdi din ilə imanı gözlər. 
 
Əcəb yəğmaçılardır səndən, ey türk, 
Məgər ögrəndilər talanı gözlər. 
 
Demə, zahid kim, Həqqi görmək olmaz, 
Anı görmağa səndə xanı gözlər. 
 
Ğəmindən böylə kim ağlar Hidayət, 
Tez ol bidildən ola qanı gözlər. 
 
78. 
Qəddi-xəyalı olur can içində yar bilür, 
Yalan demən ki, derəm doğru kirdgar bilür. 
 
Könül qərarınü can səbrin aldı der xanı göz, 
Dedim: xəyalına sor gözdə nəm ki var bilür. 
 
Dodağın alına irən duyur gözün məkrin, 
Nədən ki, çağır içən haləti-xumar bilür. 
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Nigar aydır: dedilər qanilə nigar yüzin, 
Dedim ki, neylər isə durmuşam nigar bilür. 
 
Yəqin özini bilür, ey Hidayət, ol aşiq 
Ki, yar önündə özin xaki-rəhgüzar bilür. 
 
79. 
Ey kim cahan havasına versən həvəs budur, 
Can quşına həqiqətə baxsan qəfəs budur. 
 
Görgəc gözün dedim: bumıdır qanımı tökən, 
Könlüm dedi ki, sən munı bilmənmi, bəs budur. 
 
Dərdü ğəmü bəlanı könüldən kəm eyləmə, 
Səndən mən şikəstə dilə mültəmis budur. 
 
Vəslim umanlara dedi: bir dəstrəs gərək, 
Dutum mən ətəgini, dedim: dəstrəs budur. 
 
Vəsfi-ləbində sözlərimi anlayan deyir, 
Təhsin sana, Hidayət, bidil nəfəs budur. 
 
80. 
Hər xaçan abi-dəhan ol dilbər ağzından düşər, 
Zahir olur bir sədəf kim, gövhər ağzından düşər. 
 
Dərlgəc hər dər kim ol zanbaqdan ey gülrux damə, 
Sanasan bir tutidir kim, şəkər ağzından düşər. 
 
Gər açarsam ləb, şəha, şami-fəraqın şərhinə, 
Şəm’ tək yanmış könlün odlar ağzından düşər. 
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Düşsə düşsün adəm ağzından rəqibin, sanasan, 
Anın ağzından düşən peyğəmbər ağzından düşər. 
 
Gər Hidayət didədən dövr oldı, amma hər nəfəs, 
Sanma ol ləb zikri, ey siminbər ağzından düşər. 
 
81. 
Dil ki sən məhliqaya meyl etməz, 
Kafir olmış xudaya meyl etməz. 
 
Sözüni anlayan şükür diləməz, 
Yüzini görən aya meyl etməz. 
 
Nilə baxmaz yaşım görən nə əcəb, 
Ögrənən bəhrə çaya meyl etməz. 
 
Dərdinin qədrini bilən aşiq, 
Ölür isə dəvaya meyl etməz. 
 
Nola meyl etməsə Hidayətə yar, 
Padişahdır, gədaya meyl etməz. 
 
82. 
Xaçan kim at salıb ol şux məndən saru səgirtməz, 
İrişməz can muradına, könül məqsudinə yetməz. 
 
Yüzi yadilə bir tutmaz könüldə özgələr fikri, 
Bu rövşəndir kim, od yanan ocağda hərgiz ot bitməz. 
 
Vüsalın istəyən keç xamudan kim bulmaya vəslin 
Dilü can səfhəsindən kim ki ğeyrin nəqşin ar etməz. 
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Nədən etdi mənim bağrımda ey əbru kəman oxun, 
Çü söylərlər xəlayiq bu misal kim, yaxşılığ itməz. 
 
Zəif oldı Hidayət ta zülfin hicrilən şöylə 
Ki, gər mur üsnə minsə bir səri-mu anı incitməz. 
 
83. 
Göz dikəni içrə qat-qat nola gər bağlansa yaş, 
Eşqi-bəzzazi mənəm, oldur mana rəngin qumaş. 
 
Gördi bam üstən yüzün yaş oldı çeşmim yaş ilən, 
Ay tülu’ etdi fələk yüzündə kövkəb oldu faş. 
 
Tez gün ola müddəi ahimlə bağrın yar ilə, 
Qalmaya bütün bilürsən yanar od içində daş. 
 
Yar ilə qövlüm budur eşqində kim baş oynadam, 
Öz sözümdən dönməzəm tanrı bilür gər getsə baş. 
 
Abi-ru satub Hidayət xaki-dərgahın alur, 
Asitanından cüda bu vəch ilən eylər məaş. 
 
84. 
Ol ki xətti-mişkbarı nəsxi-reyhan eyləmiş, 
Xal imiş der ol ki, yüz üzrə pərişan eyləmiş. 
 
Gözləri nəqqaşi şol kirpiklərinin leyfəsin, 
Qanıma yaymış güli-övraqını əfşan eyləmiş. 
 
Bad əsüb yabrağ güli örtər tək ahimdən bu sərv, 
Əl yüzinə dutuban məndən nə pünhan eyləmiş. 
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Dişləmə lə’lini gər cövr ilə qanım tökdisə, 
Saxla könlüm canıma əylənmə kim qan eyləmiş. 
 
Ey günəş, duydunmi afaqı nədən dutmuş tufan, 
Şami-hicrində Hidayət ahu əfğan eyləmiş. 
 
85. 
Hər xaçan kim başara ox ilən ol ğəmzə savaş, 
Yayə dönsün boyı anın ki, fəda qılmaya baş. 
 
Can oğurlar gözi aşiq dili-birəhmin anar, 
Nə məhəldə görünüz andurur ol oğruya daş. 
 
Dolaşursa nola zülfinlə ləbinçün könlüm, 
Anı eyb eyləmyə kim eyləyə can üsnə savaş. 
 
Yar uğurunda əgər mənzilü yol daş olsa, 
Baş ilə kəsdürə ol mənzili gerçək yoldaş. 
 
Sınadun özüni əğyar Hidayətlə ögüş, 
Savuş imdi demiş olam sana çox etmə savaş. 
 
86.  
Hər kimsə kim ənvari-Həqq bu vücudin dar imiş, 
Mənsur tək anın yeri dari-fənada dar imiş. 
 
Hər zərrədə zahir durur gün tək camalı dilbərin, 
Musayi-təcəlla nurini görmək necə göftar imiş. 
 
Musa ilən Fironı qoy, bu sözi ariflər bilür, 
Divar imiş abidlərün, aşiqlərün didar imiş. 
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Kirdaruna xoş dut könül vəslindən özgə ummagil, 
Nişün ki, görür xubluğ hər kim ki xoş kirdar imiş. 
 
Qıldı təcəlla gün yüzi hər zərrədə şol dilbərin, 
Oldı Hidayət məhv çün hər zərrəyə miqdar imiş. 
 
87. 
Mən ol türkəşdən ey türki-xəta bir oxayəm qane’, 
Sən artux lütf əgər qılsan zəhi-bəxtəvəri tale’. 
 
Yüzin görüm dedim düni-gün ki, taki mə’ni görsətdün, 
Nə surət bu nə mə’nidir, təalillah zəhi sane’. 
 
Əzəl nəqqaşi hüsnin tək yügüş surət nigar etdi, 
Vəli görk ilə heç xansı sənin tək olmadı vaqe’.  
 
İki zülfin arasından tülu’ etgəc yüzin mehri, 
Qaranğu gecə içində sanasan ay olur tale’. 
 
Səri kuyində xak oldı Hidayət axır ömri, 
Bəli, hər nəstə kim vardır, olur öz əslinə race’. 
 
88. 
Dolub şövqi-rüxündən günəş, ey yüzi çirağ, 
Yazıya düşdi yenə baş açuban yalın ayağ. 
 
Sürgil əğyarü rəqibi qapıdan, ya Rəb kim, 
Görəyim ola qəza ilə bəla səndən irağ. 
 
Yar itilən məni görgəc nola gər gülsə rəqib, 
Bu məsəldür ola gər atluya gülməsə yəyağ. 
 



Əfsəhəddin Hidayət və «Divan»ı 
 

 323 

Gözimin yaşı çoxalur göricək arizini, 
Nişə kim fəsli-bahar olıcağın arta bulağ. 
 
Dinləmən der idi əğyar Hidayət sözini, 
Ta ki sən söz ilə söz başladın ol dutdı qulağ. 
 
89. 
Mən ki işimdir ləbin dövrində dərd aşamlığ, 
Rindəm, adım zahid oxırlar zəhi bədnamlığ. 
 
Dəmbədəm, ey yaş çöhrəm, nəm qılub faş etmə raz, 
Yaşsən, bu yaş ilə yaxşı degül nəmmamlığ. 
 
Görsədüb yüz aldı dil, tovq etdi can boyına zülf, 
Bu səbuhidir sana dedivü ol axşamlığ. 
 
Zahida, sərsəm söylərsəm məni eyb eyləmin, 
Sevməmək məhbub dəmi fe’li nədir sərsamlığ. 
 
Sormağ istərkən ləbin oldı Hidayət dərd ilə, 
Ləblərindən almadın kamı zəhi nakamlığ. 
 
Getdi hicrində qərarü qalmadı arami-can, 
Necə, ey arami-can, hicrində biaramlığ. 
 
Firqətindən xalq ara ta necə düşmən kam olam, 
Dostluğ göstər ki, həddən aşdı düşmən kamlığ. 
 
90. 
Şəm’i-rüxündən aldın işığ şimdi, ey çirağ, 
Gər tanıman desən nola dutmış gözimni yağ. 
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Cana, rəqibi əhli-nəzər çün bəla bilür, 
Mən’ etmə könlim istəsə səndən anı irağ. 
 
Başdan ayağı fərq etməzsə əcəb degil, 
Eşqin meyindən ol ki, çəkibdir bir az əyağ. 
 
Bir dağ kim fəraqi-rüxün çəkdi sinəmə, 
Dözməz o daği-həsrətə, ey lalə yüzlü, dağ. 
 
Evdə sözin desəm, duyar əğyar dişardən, 
Divari-Çin imiş ki, deyərlər dutar qulağ. 
 
91. 
Ey xəttin reyhanü xalın danə tək, 
Məstinəm şol nərgisi-məstanə tək. 
 
Kövni-fələkdə iştiyaqından sənin, 
Yazıya düşmüşdürür divanə tək. 
 
İncü dişü lə’li-nabınçün müdam, 
Gözlərim yaşı axır dürdanə tək. 
 
Ey çirağım şəm’i-ruyindən cüda, 
Ölməgə mum olmuşam pərvanə tək. 
 
Ey Hidayət, canü dil alsa gözi 
Razıyam qəsd etməsün imanə tək. 
 
92. 
Ey dil, cahanda nəsnə bulunmaz nigar tək, 
Cəhd et nigar əlin duta görgil nigar tək. 
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Qıldın qələm alub qılur əşkim mühərriri, 
Təhriri-çöhrəmi vərəqi-zər nigar tək. 
 
Qan yaş ilən rəqib yüzin eyləmək nigar, 
Asandır eyləsün mana meyl ol nigar tək. 
 
Dili-həmzə kimi talibü anın xəyalının, 
Tən qəl’əsində məskəni mehri-nigar tək. 
 
Aşiq Hidayət özinə bilür yüz ağlığı, 
Boyansa qan ilən yüzi hər dəm nigar tək. 
 
93. 
Cana, ğəmindən axdı gözüm yaşı Nil tək, 
Cismim belini istəyüb incəldi qıl tək. 
 
Lə’li-ləbini sormadın, ey məhliqa, bekam, 
Düşdüm xəlayiq ağzının içində dil tək. 
 
Hər sürmə kim degil ayağın tozı çeşmimə, 
Çəksəm görünür, ey büti-gülçöhrə, mil tək. 
 
Kafir olam gətürməsəm imanı xalına, 
Çün gördüm oldı nar ana gülşəni-xəlil tək. 
 
Hər necə natəvansa Hidayət misali-mur, 
Yar fəraqını çəkə dərbari-fil tək. 
 
94. 
Şövqi-ruyindən könüldür gözdən atəşnak rəg, 
Həsrətindən sinə həm hər sinəsindən çak rəg. 
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Cismim içrə mehri-eşqin sanma hərgiz uşş tapa, 
Necə kim toprağda qalsa olur altun pakrəg. 
 
Gördi biganələr könüldə gözə mehrin qıldı meyl, 
Sandı bu sərmənzil andan olalı xaşakrəg. 
 
Dəgmiyə ta xaki oxun dəgmiyə ol qapuda, 
Şöylə xakəm olmaya heç kimsə məndən xakrəg. 
 
Ey Hidayət, rəgrəgin çak etsələr köksün kimi, 
Xəncəri-müjganilə sən həm qıla gör çakrəg. 
 
95. 
Ey mana qəhrin afərindən yeg, 
Sögüşün şəhdü əngəbindən yeg. 
 
Dutma üşşaqını rəqib ilə bir, 
Biri munun anın minindən yeg. 
 
Qədri-ğəm dil bilür kişi bilməz, 
Həmnişin halı həmnişindən yeg. 
 
Sanma qədrim itindən artuğdur, 
Mən nə itəm, olam itindən yeg. 
 
Xəlq eylər güman ki, yarımsan, 
Bu güman olmayan yəqindən yeg. 
 
Ruxü zülfin vüsali-üşşaqa 
Mülkəti-Rumü təxti-Çindən yeg. 
 
Qoydı başın Hidayət ol kudə, 
Görmədi çün bu sərzəmindən yeg. 
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96. 
Aldı mənim könlimi bir şuxü səng, 
Şişəyi-namusumıza urdı səng. 
 
Hacibidir hər biri hacı güman, 
Ğəmzələri hər biri tiri-xədəng. 
 
Eşqi bizə dinidə namusdur, 
Leyk ana aşiqlığumız oldı təng. 
 
Şəkki-şükr söylər idim ağzını, 
Olmasa sözümdən anın ağzı şəng. 
 
Demə Hidayət gözin ahu anın, 
Özidir aslan, vəli xuyi pələng. 
 
97. 
Şimdi kim yüz hüsn ilə görsətdi mahi-novcəmal, 
Saqiyi-məhvəş əlindən cam bər, yadi-cəm al. 
 
Görünən gök kölgəsindən gizlü altun sikkəmi? 
Möhnəti si ruzədən ya ay olubdur bir xəyal? 
 
Yoxsa lövhi-sinəmə bir nun yazdı altun su ilən, 
Katibi-qüdrət kim, ol nun oldı eyn, eydə dal. 
 
Ya həməl tək buynuzundan dustkami yasmış, 
Xosrovi-gərdun konunlə gedirə dildən məlal. 
 
Ləngəri-əflakdə yoxsa çalar abdali-dəhr, 
Yenə burqusun ki, halət çağıdır, ey əhli-hal. 
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Anın içün görsədir hər ay sana çovgan fələk, 
Yə’ni işrət topun əl verdükcə təqsir etmə, çal. 
 
Qoyma əldən cami-səhbayi, Hidayət, bir zaman, 
Ta münəccim ictima’ etmiş görə bədrü hilal. 
 
98. 
Nəzərdən ğayib olgəc ol boyi dal, 
Əlif tək qamətim ğəmdən olur dal. 
 
Qədi üstündə zülfini sanasan, 
Yuva bir sərvdə dutmuş iki dal. 
 
Yüzi xurşidim edüb də’vi eylər, 
Səhabi-zülfidir şol mə’niyə dal. 
 
Təriqi-zöhddən dün eşqə zahid, 
Bu bəhrə gövhəri-məqsud içün dal. 
 
Əlaiqdən əgər keçsən, Hidayət, 
Təriqi-eşq içində sənsən abdal. 
 
99. 
Şimdi ki çəkər nalə gülüstanda ənadil, 
Gəl badəyi-gülgun çəkü qurtul ze ənadil. 
 
Bu dəmdə, könül, acilü acil ğəmi ilən, 
Dutulma yügüş, ğönçə sifət gül kimi açil. 
 
Bir ğönçədəhansız içilə bülbülə qanın, 
Gül çağı bəla bil tək anı, eyni-bəla bil. 
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Eyn oldı gözün, qəddin əlif, qıl qara zülfin, 
Bu vəch ilə hər kim səni gördi, dedi aqil. 
 
Hər xancaru kim varsa qatil, dönmə, Hidayət, 
Ayrıl desə məndən çəkübən xəncər o qatil. 
 
100. 
Səba, ol kuyə lütf edüb güzar qıl, 
Nigarı hali-zarimdən xəbər qıl. 
 
Degil kim anıcax kirpüklərini, 
Durur xəncər kimi cismimdə hər qıl. 
 
Rəqiba, öldürəm dedin özimni, 
Xamu eybinlə cəhd et, bir hünər qıl. 
 
Ləbin sor çeşmü ağzın yad et, ey dil, 
Mey iç, nəqlini badamü şəkər qıl. 
 
Yağış tək gər səpər ol türki-navək, 
Hidayət, vermə yan, sinən sipər qıl. 
 
101. 
Ya Rəb, anın ağzının sirrin mana məfhum qıl, 
Ya mənim budi-vücudim ağrı tək mə’dum qıl. 
 
Yandı bağrım xanü vəslindən bu könlüm qisməti, 
Zəhri-hicran ilə, ey gərduni-tir, məsmum qıl. 
 
Yetər, ey dil, atəşi-ah ilə qayğu daşını, 
Kürəyi-möhnətdə, bir siminbər içün mum qıl. 
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Olmuşam eşqində ahimlən ələm, aləm bilür, 
Budur e’lam eylərəm halım sana, mə`lum qıl. 
 
Çün İraq içrə, Hidayət, yoxdurur söz qiyməti, 
Tez Xorasan əzmin eylə, yoxsa meyli-Rum qıl. 
 
102. 
Mən hər xaçan kim ol dəhənin rəmzi yazıram, 
Olur ədəm vücudimü yazmağda yazıram. 
 
Ey lə’li-ləb, ğəmində sənin əşkü çöhrədən, 
Mən bilməzəm ki, mə’dəni-simimmi yazıram. 
 
Çeşmin görəndə lə’lini sorsam, əcəbləmə, 
Məxmurəm ol mey ilə, xumarımni yazıram. 
 
Mən sayru canə əm, derəm, ol lə’li görcəgim, 
Sayruların əlacını əttarə yazıram. 
 
Olmaz tamam qisseyi-şövqi Hidayətin, 
Hər dəm əgər cənabına yüz namə yazıram. 
 
103. 
Sənsiz, ey qəddi əlif, gözümə xab oldı həram, 
Ləbi-lə’lindən irağ cami-şərab oldı həram. 
 
Mana qapunda nədən dəmbədəm uğrar əğyar, 
Cənnət əhli olana çünki əzab oldı həram. 
 
Arizin müshəfi ta oldı gözümdən ğayib, 
Oxımağlığ mana övradü kitab oldı həram. 
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Oldum ol qapuda məhrum yüzün görməyübən, 
Kə’bətüllahda nədən xeyrü səvab oldı həram? 
 
Dilbərindən umar ol xəstə Hidayət kamın, 
Ona eşq arasına rahətü xab oldı həram. 
 
104. 
Necə güman ilən ləbinə əngəbin deyim, 
Bir gəz sordum həqiqətin andan yə’qin deyim. 
 
Hər gün der ki, danla həlak eyləyim səni, 
Çoxdur yalanı ol sənəmin, doğrusın deyim. 
 
Din dedügimçün ol yüzi gül dinməz oldı, ah, 
Mən kafər əhli olam, əgər dəxi din deyim. 
 
Cövrin deyim, cəfasını, yoxsa sitəmlərin, 
Çoxdur munun kimi hünəri, hanqısın deyim? 
 
İllər bəla oxun çəkəsən sinədən, rəqib, 
Gər mən Hidayətin sana könlündəkin deyim. 
 
105. 
Cana, sana şikayəti-hicran, nə söyləyim? 
Çün yoxdur ol hekayətə payan, nə söyləyim? 
 
Səndən irağ çəkdügümi dərdü ğüssədən, 
Sən həm bilürsən, ey şahi-xuban, nə söyləyim? 
 
Dingəc ğəmindən, ağzıma çaldın ki, söyləmə, 
Şimdən görü, nə dinəyim, ey can, nə söyləyim? 
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Xalü xəttin rümuzi demən şeyxü sufiyə, 
Hər div içün həqiqəti-Qur’an, nə söyləyim? 
 
Söylə dedin Hidayətə heyran nə vəchsən? 
Ey canü dil cəmalinə heyran, nə söyləyim? 
 
106. 
Cana, sana könül ğəmi, ya göz nəmi deyim? 
Sənsiz həzar dərdə əsirəm, nəmi deyim? 
 
Ey səngdil, yəqin ki, qıla rəhm xatirin, 
Gər mən sana könüldəki dərdü ğəmi deyim? 
 
Həmdəmlü həmdəmin deyübən sorsalar mana, 
Ey ğəmlə yaş, mən dəxi siz həmdəmi deyim? 
 
Ögrən təriqi-xidməti meyxarədən, fəqih, 
Ey div, necə bir sana ol adəmi deyim? 
 
Göz yaşı üsnə qıldı Hidayət tənin məqam, 
Bu bəhr içində ada ona, ya gəmi deyim? 
 
107. 
Eşitdim buyi-zülfi tək rüxün baği gülün dərdim, 
Mənim, ey ğönçəyi-dövlət, cahanda bu idi dərdim. 
 
Yüzün vərdimdir, ol zülfi-müənbər sünbülim, billah, 
Görüb ol vərdü sünbülni rəvan canü könül verdim. 
 
Ulu dövlət durur irmək, irəm tək kuyinə, şəha, 
Səadət yarlığ qıldı gəda ol dövlətə irdim. 
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Bəla çox çəkdi bu könlüm, irağ ol qədü bəladan, 
Bu doğru qula danuğdur, rüxi-zərdü dəmi-sərdim. 
 
Müqim ilə sidq ilə səri-kuyində, ey can, kim, 
Ölürsəm xak oldum, həm eşigin yastanə gördüm. 
 
Bilürmi, ey Hidayət, sor bir oldur kirami kim, 
Dönübdür bəhri-ümmanə ğəmindən dideyi-mərdüm. 
 
108. 
Bir sərvi-səmənbər kanun, canü dil ilən yariyəm, 
Xani-vüsalından anın fikrim budur kim yariyəm. 
 
Başım kəsüb, yarəb, nola çəksə məlamət darinə, 
Ta xəlqi-aləm bilə kim, eşq əhlinin sərdariyəm. 
 
Könlüm anınçün bilirəm, ansız dirilmən neləyim, 
Ol gərçi canımdır mənim, mən həm onun dildariyəm. 
 
Şəhla gözi sayruları derlər sorur, yarəb, nədən, 
Sormaz məni-məhcuri kim, çoxdan anın bimariyəm. 
 
Vəslindən ayru şol məhin, daim yerəm hicrində ğəm, 
Amma, Hidayət, bilməz ol kim, mən anın ğəmxariyəm. 
 
109. 
Ey can nədimi, sorma məni kim nə dəmdəyəm, 
Həmdəm ğəm oldı könlümə, sənsiz nə dəmdəyəm. 
 
Hər gündə qanlu yaşıma ğərqəm bu didədən, 
Gəl gör ki, səndən ayru nə gündə, nə dəmdəyəm. 
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Gözdən irağa salma məni abi-didətək, 
Ey sərvqəd ki, xancaru varsan qədəmdəyəm. 
 
Gahi vücudi-tərkin edərmən yüzin görüb, 
Gah ol ağızı xəyalilə sağın ədəmdəyəm. 
 
Dün öldürüm, dedin ğəmumi kim ki, yerindən, 
Öldürmədün Hidayəti, mən həm bu ğəmdəyəm. 
 
110. 
Mən gah gün camalına, gahi qəmər derəm, 
Divanə olmuşam, yenə bilmən nələr derəm. 
 
Hicrin yüki əgərçi qəddimni əgər, şəha, 
Mən kafərəm ki, kimsəyə halım əgər derəm. 
 
Ol ariz ilə lə’li görüb xəstə könlümin, 
Ey şəhdləb, şəfası içün gülşəkər derəm. 
 
Ey canü dil, dəhanı sözin söylərəm sizə, 
Bir dəm qulağ olun ki, nihani xəbər derəm. 
 
Eynül-yəqin Hidayət, o kim gördi Həqqini, 
Hər şeydə bigüman ana, sahibi-nəzər derəm. 
 
111. 
Ta necə mən hər bəhlə tək, bu əldən ol ələ düşəm, 
Şahbazım ol gün olamı kuyində laçın tək düşəm. 
 
Dün atlu irdim yarıma, əmdir ləbin, əmdir, dedim, 
Güldi yüzümə dedi kim, ey sayru əmsə, gəl düş əm. 
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Toprağ olursa gər şəmmi-şəhdi-ləbinçün, ey gülüm, 
Hər zərrəm ola pürçin, ol şəkər üstündə üşəm. 
 
Əğyar qatına sən məni gər qaxınsan, yarım, nola, 
Boşmaz ümidim sanma kim, sən qaxımından mən boşam. 
 
Söylər Hidayət sənsizin baxman cahanın yüzinə, 
Yüzindən ayru, ey gülüm, mən gözi bağlu bir quşam. 
 
112. 
Vəsl içün can istər isən sanma tə’sir eyləyim, 
Kafərəm gər mən bu xeyr işinə ta xeyr eyləyim. 
 
Şol kəman əbru qılan bu bağrı yanmış canına, 
Bulmazam bir kimsənə kim ona təqrir eyləyim. 
 
Tiğ ilən canü dilin qıldumsə hər birin iki, 
İmdi oxumlan edər hər ikisin bir eyləyim. 
 
Özinə hər kim oxın tədbir edər, ya xəncərin, 
Ah kim, mən qalmışam bilmən nə tədbir eyləyim. 
 
Gördi aşüftə Hidayətni, burub zülfin dedi 
O məh, ey Məcnun, səninçün fikri-zəncir eyləyim. 
 
113. 
Kimdə vardır bu qamət ilə qiyam, 
Ana sanma qiyamət olsa qiyam. 
 
Dedi: Hər dəm sana yüz oxü gözəm, 
Dedügi söz könülə dəgdi tamam. 
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Yüz çevirdin cahanı dutdı zəlam, 
Gün dolanağac, bəli, olur axşam. 
 
Dilü can ilə hicranuzda nə ğəm, 
El ilə qara gün olur bayram. 
 
Dün səlam eyləgəc gördüm aydur, 
Səni gər olmasaydı Həqqi-səlam. 
 
Yüzini görgəc aldı ağzı könül, 
Gər yox edürsə var arada kəlam. 
 
Çünki duydun Hidayətin halın, 
Sözlərindən nə hacəti-peyğam. 
 
114. 
Gər itilən bir gecə mehman olum, 
İki cahan əhlinə sultan olum. 
 
Hər kişi bir kimsəyə qurban olur, 
Gəl bərü kim, mən sana qurban olum. 
 
Der imiş ol yarımnı öz itüm, 
Gər dedisə ağzına qurban olum. 
 
Mən, bu sözi eşidələr dustlar, 
Yeri degilmi ana qurban olum. 
 
Zülfi-pərişani pərişaniyəm, 
Hərzə yerə nişə pərişan olum. 
 
Qapuda görən məni dərban sanur, 
Mən kiməm ol qapuda dərban olum? 
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Səni dilər ol şah Hidayət bu gün, 
Ya Rəb, anun sanına san-san olum. 
 
115. 
Mən nə yalğuz eşq içində abi-rudan əl yudum, 
Getdi dinü dil səni görgəc, xamudan əl yudum. 
 
Cistü cuyi cövr eyn könlimdə var idi burun, 
Ta yüzin gördüm, şəha, ol cistü cudan əl yudum. 
 
Zülfinə bağlanmadın, umardım uslana könül, 
Ta kim ol zəncirə düşdi, ol dəlüdən əl yudum. 
 
Ləbləri yanında ögmən abi-heyvanı ki, mən, 
Bu suyi ta ağzıma aldım, o sudan əl yudum. 
 
Göz yaşı kuynini dün bir hədd ilə almışdı kim, 
Dışra çün basdım ayağ evdən-qapudan əl yudum. 
 
Arzum idi, Hidayət, qan yaş ilən əl yumaq, 
Hasil oldı kami-dil, ol arizudan əl yudum. 
 
116. 
Aşiqəm, aşiqəm, ənini-zarəm, 
Bir əcəb kimsəyə giriftarəm. 
 
İstəmən canü dinü dil ansız, 
Varlığımdan cahanda bizarəm. 
 
Öylə yox olmuşam ki, qılmasam ah, 
Kimsə bilməz məni ki, mən varəm. 
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Kahə döndümsə kuh ikən yüz şükr, 
Kim eşigində nəqşi-divarəm. 
 
Ey Hidayət, ədəm ki söylərlər, 
Bən də ol nüktədən nümudarəm. 
 
117. 
Xandasan, ey dərdə dərman olduğum? 
Surəti-xubinə heyran olduğum. 
 
Söylədin kəsim də qurban ola gör, 
Başımın üstündə qurban olduğum. 
 
Söhbətin zahid əzab oxur fəqihə, 
Səndən andandır girizan olduğum. 
 
Rişteyi-zülfin əlimdən düşdi dur, 
Ol səbəbdəndir pərişan olduğum. 
 
Ey Hidayət, said içündür anın, 
Aləmin dilində dastan olduğum. 
 
118. 
Gəlsə gərdun tək bəla ol mahi-Çindən dönməzəm, 
Çərx edərsə yüz kəminlər, ol kəmindən dönməzəm. 
 
Ey yüzin döndərdiyin, şol qibləgahimdən mana, 
Kafəri-eşqəm yeri, dinmə, bu dindən dönməzəm. 
 
Döndərirsə yaş ilə dövran məni pərgar tək, 
Dönərəm hər nəsnədən, ol nazənindən dönməzəm. 
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Xanəgahə varmazam meyxanəyi tərk eyləyüb, 
Damu içün doğrusi xüldi-bərindən dönməzəm. 
 
Ey soran kim zülfü qəddi valehisən doğrusi, 
Əgrilik yaxşı degül, mən doğrusindən dönməzəm. 
 
Dün dedükcə eşqdən, zahid, Hidayət Həq bilür, 
Uymazam batil sözə, əhli-yəqindən dönməzəm. 
 
119. 
Yolundadır, billah, fəda ruhü rəvani-rövşənim 
Ki, gah toprağdan götür lütf eylə, ey simin tənim. 
 
Bu dideyi-pürnəmlə can, ey can, tifilindir sənin, 
Sən xud bilürsən, dilbərim, nəm vardur dəxi mənim. 
 
Yüzündən özgə bağ ilə bustanə olman mültəfit, 
Ol ruyü kuyü muyidir, bağü baharü gülşənim. 
 
Eşqində, ey bəhri-kərəm, mən şöylə pakəm, bilmiş ol, 
Aləm əgər dərya ola, aludə olmaz damənim. 
 
Gizlərdim eşqi odun, canda, Hidayət, doğrusi, 
Bildürür amma aləmə dudi-çiraği-rövzənim. 
 
120. 
Ey yüzi gül, başına qurban olum, 
Ol göz ilə qaşına qurban olum. 
 
Hasidü bədxahinə qurban idim, 
Yarına, yoldaşına qurban olum. 
 



Aidə Paşalı 
 

 340 

Xaki-rahindən süpürür xarü xəs, 
Yarəb, o fərraşinə qurban olum. 
 
Sərxoş olub sim üzə çox tökmə lə’l, 
Saçma gövhər yaşına qurban olum. 
 
Necə çəkər kakil ilə könlümi, 
Ağrımasun, başına qurban olum. 
 
Görmədi əqlim gözi nəqşin kimi, 
Doğrusi, nəqqaşına qurban olum. 
 
Qıldı Hidayət sana canın fəda, 
Aşiqi-qəllaşına qurban olum. 
 
121. 
Gər ğəmindən, ey günəş, sərgəştə çün gərdun olum, 
Zərrəcə gər mehri-eşqindən dönərsəm, dun olum. 
 
Necə sərvim lalətək, şol gün yanağın şövqilən, 
Çöhrədən altuna dönüm, didədən Ceyhun olum. 
 
Ya necə simin buxağın anub, ey dürr danəsi, 
Qan yaş ilən dəmbədəm sər ta qədəm gülgun olum. 
 
Anda kim, dərd əhlini cəm’ edələr məhşər güni, 
Çağlama əksükligim kim xamudan əfzun olum. 
 
Necə söylərdin ki, Məcnun yeridir səhravü kuh, 
Daği-sakin varmıdır bu işdə, kim Məcnun olum. 
 
Ey fələk, sən tək cahanda necə sərgərdan gəzüb, 
Mən Hidayət kimi daim Xosrovu məğbun olum. 
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122. 
Ta necə, ey könül, sana mən payibənd olum, 
Vəqtidir imdi bəndimi üzüb ləvənd olum. 
 
Öldürgü isə aşiqi-sadiq olan sana, 
Öldür məni ki, cismlə üşşaqə pənd olum. 
 
Bidərd olum, gər istəməsəm dərdi can ilə, 
Ol dilbər istər isə ki, mən dərdmənd olum. 
 
Naseh deyir ki, eşq işinə qılma çox həvəs, 
Xaçan bu iş qılım mən əgər huşmənd olum. 
 
Yağış kimi bu ğəm ki, Hidayət, yağır mana, 
Şəkk yox ki, qar tək əriyəm gər Səhənd olum. 
 
123. 
Tanrı bilür ki, qalımadı, ey şux dilbərim, 
Gözü yüzindən ayru mənim xab ilə xurim. 
 
Verdi fəna yelinə gözüm suyi aləmi, 
Toprağa döndi atəşi-eşqində peykərim. 
 
Dür dişinü əqiq ləbindən cida necə, 
Zər tək yüzümdə mövc ura yaquti-əhmərim. 
 
Bəhri-ğəm içrə tən gəmisi olmış idi ğərq, 
Gər qayğu dağı saxlamaz olsaydı ləngərim. 
 
Can gülşənində bəsləmişəm bir nihali kim, 
Daim xədəngi-ğüssədir ol nəxldən bərim. 
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Silmən ayaği tozini yüzdən, kim ol durur, 
Axır nəfəs kəfəndə əbir ilə ənbərim. 
 
Yaşlu yüzümə gülmə, Hidayət ki, bu durur, 
Eşqində hasil eylədügim sim ilə zərim. 
 
124. 
Baxmazlar oldı tarixi-əhbabə gözlərim, 
Döndilər iki çeşmeyi-xunabə gözlərim. 
 
Təsxir əgər degülsə bu baxduxları nədir? 
Qarşuda taslar qoyuban abə gözlərim. 
 
Gahi bu kirbükə yabşurlar, gəh ol yerə, 
Şol tifl kimi kim düşə ğərqabə gözlərim. 
 
Seyli-sirişk ilə uradurlar cahana nəqb, 
Oxşadılar görün iki niqabə gözlərim. 
 
Yatırlar imdi qabliyuban sərçə başlara, 
Ğəvvas kimi qılzam simabə gözlərim. 
 
Yaqutun iştiyaqı içün necə tökələr, 
Lə’lü dürrü gövhərni zəri-nabə gözlərim. 
 
Kirpüklərümə təkyə qılub getdilər bixab, 
Dikləndilər bu bəstə sübxabə gözlərim. 
 
Gər dəstim, Hidayət, ögüş qondı anlara, 
Gər dönsələr əcəbləmə dolabə gözlərim. 
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125. 
Xəlq arasında beqayət bidilü din olmuşam, 
Zülfi-mişkini ğəmindən gör nə miskin olmuşam. 
 
Qaşi hicrindən, qəddi-xəm birlə qanlu yaşdan, 
Bir görün necə halım yana pərvin olmuşam. 
 
Olmuşam ta bəndə şol vəchi hüsni-ehsanına, 
Möhsin olmuş taleim əz əhli təhsin olmuşam. 
 
Hər nə rəng ilən kim ol dilbər görünmüş eynimə, 
Qanlu yaşdan mən dəxi şol rəsmə rəngin olmuşam. 
 
Demişəm ta şəhdi-lə’li vəsfini Fərhad tək, 
Ey Hidayət, aləmin gözündə Şirin olmuşam. 
 
126. 
Qəddi əksi gözdə sirrü cuybarımdır mənim, 
Türrəsinin tarəsi mişki-tatarımdır mənim. 
 
Qətrə-qətrə yaşdən bənzim ki, gül-güldür müdam, 
Eşqi bustanında xürrəm laləzarımdır mənim. 
 
Vardı əldən dil, dedim: ta gördi ğəmzən, dedi kim, 
Xancaru varur ki, seydi-zəxmdarımdır mənim. 
 
Ey mənimçün qayıran kim xaki-rah tək olma xar, 
Xaki-rah olmağ bu yolda e’tibarımdır mənim. 
 
Cağlamın kim, lalədir yollar qırağında bitən, 
Müntəzir yolunda çeşmi-intizarımdır mənim. 
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Mən ölicək gər yüz ildən sonra damənin duta, 
Nagəhan bir xaki-rah bil kim, ğubarımdır mənim. 
 
Xürrəmim ta sordılar kimdir Hidayət, dedi kim 
Bir ğəribi-bidili-zarü nəzarimdir mənim. 
 
127. 
Ol cəmali-Kə’bə kanın məstü heyranı mənəm, 
Eydi-əkbərdir məhi-rüxsari, qurbanı mənəm. 
 
Gün kimi məşhur olan hüsn ilə oldur dünyada, 
Həsrətindən yetürən əflakə əfqanı mənəm. 
 
Ləblərindən özgələr gər can umarlar dəmbədəm, 
Ol ki, başın tərk edüb təslim edər canı mənəm. 
 
Dərdi-hicrindən məni kim qurtara, ya Rəb, dedim, 
Tiğ ilə yetdi əcəl, dedi ki, dərmanı mənəm. 
 
Kimə halım bildürüm, ey yar iti, bir söylə kim, 
Bu işində səndən özgə kimsəni tanı, mənəm. 
 
Yanəsən dərdim fəraqindən əgər ah eyləsəm, 
Doğru sözimdir səni, ey müddəi, yanı mənəm. 
 
Duymaq istərsən, Hidayət, gər ləbi əsrarını, 
Kimsədən sorma bu rəmzi kim, duyan anı mənəm. 
 
128. 
Zülfinə bəndə hali xaçan neyləsə anın, 
Mən tək yüz olsa gəlmiyə bir qılına anın. 
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Saldı hədisi-zülfini dildən dilə dirağ, 
Yarəb ki, dilini görəyim dilinə anın. 
 
Ey dil, qanın tökəm, desə onilə yar inan, 
Könlündəkidir ol ki gəlür dilinə anın. 
 
Səndən könül rəqibi nə ğəm bəklər isə yar, 
Yar olsa yar, yegligi tez bilinə anın. 
 
Xaçan Hidayət ola ğəmü ğüssədən irağ, 
Kim qıldılar əzəl güni təhvilinə anın. 
 
129. 
Könül gülər göricək qaşın ol dilaranın, 
Nədən ki, gülsə gərək yüzinə niki anın. 
 
Gözümə çəkməgə ver xaki-payin, ey dilbər, 
Kim asisi degəyin yoxsul olana bayın. 
 
Dedim ki, kirbük ilə bağlayım yaşım yolini, 
Vəli xaçan çub ola o ki, bağlaya çayın. 
 
Fəqih pəndinə dutmaz qulağ dil olalı, 
Əsiri-bəndinə şol türrəyi-səmənsanın. 
 
Yaşur qaşını, Hidayət, yaşın axar göricək, 
Kim olmaya bu yağışdan xələl dapa yayın. 
 
130. 
Nədən bağlar ol şuxi-dilbənd ağzın, 
Nə artux dedi kim, qılur bənd ağzın. 
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Günəşdə olur zərrə, amma bulunmaz 
Yüzində gözütdükcə hərçənd ağzın. 
 
Gedərkən dil ol kakili saru dün gün, 
Xəbər qıldı lə’li-şəkkərxənd ağzın. 
 
Qara xalı şol iki qaş arasında, 
Siyəhpuş tək aldı der bənd ağzın. 
 
Hidayət, bu bir şe’r ilən bənd qıldın, 
Xorasanü əhli-Səmərqənd ağzın. 
 
131. 
Rüstəm bu bəla çəkmədi Söhrab ğəmindən, 
Kim mən çəkirəm sən yüzi məhtab ğəmindən. 
 
Lə’lindən irağ hicrin içində mənəm, ey dust, 
Ol təşnə ki, çöllərdə ola ab ğəmindən. 
 
Sordur mana lə’lini ki, məstanə gözü tək, 
Məxmurəmü aşüftə meyi-nab ğəmindən. 
 
Bir gəz dedi uyxuda görərsən yüzim ol ay, 
Göz açmamışam illər ola xab ğəmindən. 
 
Bu növ’ ilə kim dustları yad edüb ağlar, 
Son ucu, Hidayət, olur əhbab ğəmindən. 
 
132. 
Lə’lində bulmışam dili-bimarımın əmin, 
İzhar qılmağa bu sözi bulmazam əmin. 
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Ya Rəb, nəmə apardı bəsi ol qaşları kəman, 
Kim mən kəminəsilə eşidir kəmin. 
 
Əğyarə həmdəm olma ki, son yaman olur, 
Yaxşılar ilə olsa yaman kimsə həmnişin. 
 
Bir pula müddəi məni sanmaz vəli mənəm 
Ol kişi ki, tiğ çalub eylər axirin. 
 
133. 
Yüzündən ayru mənim, dərdü ahu ğəmginlik, 
İşim şikəstəlik ol zülf kimi miskinlik. 
 
Qovuldum ətəgini görgəc qapundan oldum dur, 
Mühəqqəq oldı degül yaxşı əcəbvü xudbinlik. 
 
Hər ay başında degüldir hilal kim görünür, 
Fələk qulun kimi baş urdı qıldı mişkinlik. 
 
Necə çəksəm məni avarə bidilü dinlik, 
Olur çü şahlarun qapusi gögərçinlik. 
 
134. 
Qaşın dutub, yüzin nola yar eyləsə əyan, 
Çün kim günəş zühur edicək ay olur nihan. 
 
Doğrukən olsa düz, nola ol zülfi-şanədə, 
Kim doğrular xaçan ki, yetər eyninə eylan. 
 
Könlün quşın dedi uçurum kuhi-ğüssədən, 
Ya Rəb, uçur, götür kim, uçurdur vəli yılan. 
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Tiğinlə san-san olmayın irmə cudi-səngə, 
Ey səngdil, Hidayətə rəhm eylə, eylə san. 
 
135. 
Görsət ol yüzi gedər rövnəqni-mehrü məhin, 
Al niqabını yüzin ağ edə gör sübhgahin. 
 
Yetməyə ol ləbə hər necə ki, ziba isə xal, 
Olmaya lə’l kimi qiyməti hərgiz şəbəhin. 
   
Kəsmə candan ğəmü dərdini, əzizim, nişə kim, 
Mülki viran ola zülm olsa işi padşahin. 
 
Qorxum oldur ki, sim mərkəbinə toz qona, 
Yoxsa təqsir degül olmasa can xaki-rəhin. 
 
Nə mübarək qarasan baği-rüxündə, ey zülf, 
Ki xamu laləvü bərgi-gülədir təkyəgəhin. 
 
Ta Hidayət zəqənində qara xalın gördi, 
Qıldı təhqiq rəvayətni Yusiflə çahin. 
 
136. 
Gül yanılur ki, sən sənəm xoş xisal ilən, 
Dəvi-lütf edərsə bu hüsnü cəmal ilən. 
 
Dərdim rüxü ləbin gödürür ya sögüşlərin, 
Gül şəkkər ilən olmasa, naçar bal ilən. 
 
Can al yüzünlə getdivü qanlu yaşımla dil, 
Məndən bu dəm gedər, vəli bilməz nə al ilən. 
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Baş döşdə paymalı olur, dil görər ğəmin, 
Yoxsul məsəl durur, düş ilə paymal ilən. 
 
Gözünlə belini görəlidən Hidayətin, 
Sərf oldı ömri xamuca xabü xəyal ilən. 
 
137. 
Qatı düşdi haldan dil görəli xətt ilə xalın, 
Olamı o gün ki, sorsun nədir, ey şikəstə, halın? 
 
Gözümə şəbihə qılma, özüni bulut nəm ilə, 
Kişidə həya gərəkdür, necə versün infialın. 
 
Yüzinə bərabər olğac başına zaval edir çün, 
Nə zəvaldır çəkərsən, nədir, ey günəş, zəvalın? 
 
Meyi sən həram dersən, yedügün həlal sufi, 
Bu hərama qorxum oldur ki, sənə sunki həlalın. 
 
Necə hər sorursan, ey can ki, dilək nədir Hidayət, 
Diləgim sənin sözün, ərzim sənin vüsalın. 
 
138. 
Sordum bu datlu şəhdmi, yoxsa dəhanındır sənin? 
Açdı nabati-ləb dedi kim, datlu canındır sənin. 
 
Ağzından istərkən öpüş lə’lin, yaşurun dişlədin. 
Gözün qızıl qanım tökən, zəxmi-nihanındır sənin. 
 
Lə’li dedi könlün qaçar, zülfi dedi kim mən zaman, 
Baş evinə ey dil, can ilə gör kim zamanındır sənin. 
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Dersə Hidayət yar öpüş istərmki canü könül, 
Səndə nə var anın gərək, neçün ki, anındır sənin. 
 
139. 
Şəha, xoşdur bu könlüm daim ol rüxsarə baxmağdan, 
Bəli xürrəm olur xatir gülü gülzarə baxmağdan. 
 
Gözüm əğyara baxsa, arizün mahiyyətin duymaz, 
Bu vəch ilən ki gündən göz qamaşur qarə baxmağdan. 
 
Könüldən əl yudum ta baxmaz oldı halına çeşmin 
Ki, xeyr etməz təbib, usancağ bimarə baxmağdan. 
 
Məni didardan çox dəvət etmə məscidə, zahid, 
Nə kəşf olur mana, bir söylə, ol divarə baxmağdan. 
 
Yüzünə baxmağ istərkən Hidayət yetdi əğyarun, 
Gör, ey can, kim nə dəmdə qaldı ol biçarə baxmağdan. 
 
140. 
Dəmbədəm gözdən saru bənzimdə yaş olur rəvan, 
Çeşmələrdən necə kim, su axa bir bərgi-xəzan. 
 
Titrəşüb yabrağ tökəndə ün ağaclardan degil, 
Kim çəmən ətfalının üsnə nəsim eylər fəğan. 
 
Görmədi çün aləmin bağında bir gül paydar, 
Doğulıdan anadan yasın dutubdur ərğuvan. 
 
Ruzigarın çox sürən qarı kimi kim fikr edə, 
Təbərdir başın bu halət içrə sərvi-bustan. 
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Gül çəmən təxtində Sultan durur, ya Çin ləşkəri, 
Xancaru şah getsə, ol yan döndərər ləşgər inan. 
 
Gül köçüb, gülzar ötürsə, nola, çün payindədir, 
Aləmin bağında sərvi-himmət Yə’qub xan. 
 
Sərvəri kim ruzu şəb gülçöhrələrdən məclisi, 
Öylədir kim bəllü olmaz qışda əyyami-xəzan. 
 
Sairə bülbül tək, Hidayət, şaha mədhin kim gərək, 
Ol güli-bustani-ədl içün sənin tək mədhxan. 
 
141. 
Yüzin nuri ki, tabandır həmişə pərtövi-Həqdən, 
Göründi çeşmimə dün gün günəş tək bürci-əbləqdən. 
 
Nə sərxoşlardır ol gözlər, yüzinlə qaşlarınlan kim, 
Gülə qarşu çəkərlərmi həmişə iki zövrəqdən. 
 
Rüximə peykərin tərifin dutubdur xal ikən ziba, 
Fələk xurşidi mat olmış, görün bir neçə bidaqdan. 
 
Könül, Mənsur tək oldın çü yarın vəslinə vasil, 
Dəmidir, gər dəm urursan bu dəm sirri-ənəlhəqdən. 
 
Əcəblənmə gözün yaşı, Hidayət, çeşmin axıtsa, 
Nə umsun mundan özgə kimsə bu bəhri-müəlləqdən. 
 
142. 
Könül gər bəhri-eşqinə həbibin valeh bilməzsən, 
Yəqin bil gövhəri-məqsud əlinə sala bilməzsən. 
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Dedi: halın nədir söylə, dedim: ey şuxi-səngindil, 
Əsir olduğumı yəni o xəttü xalə bilməzsən. 
 
Qaşı çovqanduru xalı onun top, ey könül, amma, 
Bu çovgan ilə ol topu nedəm sən çala bilməzsən. 
 
Rəqib, ol kuyə varduxca kəsilməzsən bu bidildən, 
Məni-biçarəyə, ya Rəbb, nə verdin ala bilməzsən? 
 
İrağdır yarü sən sayru qalubsan yardan ayru, 
Hidayət, çarən ölməkdir, sən ansız qala bilməzsən. 
 
143. 
Şəha ziba camalından yaman gözlər irağ olsun, 
Fələk qəndilinə şəm’i-rüxün çeşmü çirağ olsun. 
 
O kim can yelin gülzari-hüsnindən irağ istər, 
Yürəgi lalə tək həsrət oduylən dağ-dağ olsun. 
 
Vüsalın qədri bilməzdim və leykən imdidən sonra, 
Əgər əl versə ol dövlət bu başü ol əyağ olsun. 
 
Ümid oldur itən könlim buluna, nişə kim anı 
Ləbindən sordumü ağzına həm dedim sorağ olsun. 
 
Dil ol qaşi-gözi məkkarənin söylər ləbi vəsfin, 
Rəqibə söylin ağzın açmasun bir dəm qulağ olsun. 
 
Dilü canını yar edər sorur saru gözim dedim, 
Ğəriblər sormağiçün dünya durduğunca sağ olsun. 
 
Həbibə söylədim bəxtim, rəqibin gözidir baxdım, 
Gülüb dedi, Hidayət kim, həmişə bəxtin ağ olsun. 
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144. 
Oldı cigərim atəşi-hicran ilə büryan, 
Ya Rəb, xaçan işim ola bu dərd ilə bir yan. 
 
Zülfini gödür çöhrədən, ay yüzüni görsət, 
Ey şəm’i-muradım, bu qara gecədə bir yan. 
 
Can ilə könül hər biri bir yanuyə düşdi, 
Yüz üzrə dü zülfün düşəli hər biri biryan. 
 
Ey yüz, nola sarardın isə qaşı ğəmindən, 
Sən tək yüz anın qaşlarının yayına qurban. 
 
Həqqin gül vəslinə, Hidayət, ey aparmaz, 
Xublar yüzinə kim ki, degil valehü heyran. 
 
145. 
Üşşaqı öldürəndə cəfa tiğilən bu gün, 
Ya Rəb, yetür məni o günə xamudan bürün. 
 
Zülfin görüb nə ah ki, çəkdümsə bilmədi, 
Bilinməyə qara gecələrdə bəli tütün. 
 
Yar ötdi urdı canıma dil dərdi dağlar, 
Can gedicax tənimdə könül dağı neyləsün? 
 
Ta qurtulub fəraqdan irdim vüsalına, 
Yad eyləyüb o günləri, şükr eylərəm bu gün. 
 
Cami-ləbin sunanda sana yar zülfi tək, 
Baş ilə əl uzat, Hidayət, rəvan bu gün. 
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146. 
Andı ləbi-lə’lün yenə bu dideyi-pürxun, 
Qıldı saru bənzimni qızıl qanilə gülgün. 
 
Ol qaşü gözün məkri ayırdı məni səndən, 
Gör bəxti-siyah neylədivü tale’ varun. 
 
Şol zülfi-siyah rəmzini könlim duyur ancax, 
Leyli işini duymaya heç kimsə çü Məcnun. 
 
Bir vəchi-hüsn kim mənim apardı qərarım, 
Yusifdir özi hüsn iləvü qaşları zəvalnun. 
 
Kəsdirdi Hidayət yüzini tiği-ğəm ilən, 
Ol simtən əli xamu işdə kəsər altun. 
 
147. 
Ol ki ömrüm tək keçər, baxmaz mana təcildən, 
Hüsnini Həqq saxlasun təğyir ilə təbdildən. 
 
Gül yüzinə açdı nərgis didə oldı əhli-did, 
Sünbülinə dil uzatgəc susən oldı dildən. 
 
Zəxmi-hicrindən gögərmiş gözdə əksi qaşının, 
Görünür şəkli-məhi-nov tək bu bəhri-Nildən. 
 
Öldürürkən beli hicranı məni gördüm yüzin, 
Dedi: var şükr et ki, qurtuldun yenə bir qıldən. 
 
Yüzi ayımdır, Hidayət, zülfi ilim Həqq bilür, 
Ayım aydan yeg olur gəldükcə ilim ilidən. 
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148. 
Bir günəş doğdı diriğ oldı bulut içrə nihan, 
Bir gül açıldı yerə saldı anı badi-xəzan. 
 
Bir giran mayə gövhər xəlq əlinə düşmüş ikən, 
Qapdı filhal aman verməyübən dövri-zaman. 
 
Bir nişan xəlqə nüzul etmiş ikən rəhmətdən, 
Yetdi hökmi-əzəl oldı yenə binamü nişan. 
 
Tən idi aləmü can zati-şərifi, nə deyim 
Ki, nə türkan qoyuban bu təni-can oldı rəvan. 
 
Xeyrü şər hər nə ki var, çünki Hidayət Həqq edər, 
Çərxi-dəvvar əlindən nə deyim ahü fəğan. 
 
149. 
Ötdi dün gülşən saru şol arizi xüldi-bərin, 
Al yanağından qızardı gül, sarardı yasəmən. 
 
Bəs ki ənvai-riyahından ötüb xoş buy alır, 
Yüz xəcalət bir nəsim bustandan mişki-Çin. 
 
Xatəmi-hüsn imdi yaraşdı gülün barmağına, 
Kim anınçün lə’ldən ğönçə yastırdı nikin. 
 
Ğönçə tikdürmiş zümrüd dügmə gülgun könləgə, 
Xoş gülər, gül tək diriğa tez üzərlər dügməsin. 
 
Xalı dinimdir mənim cənnəti-Ədnim surəti,2 

 
2 Beytin birinci misrası د nüsxəsində belə yazılmışdır: Bağ içindən hər nəfəs 

gülbang edüb ver imdi ləb. İkinci misra eynidir. 
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Həzihi cənnəti-Ədn fəvu xuluhə xəlidin. 
Xürrəm oldı bülbül miskin görüb mişkin güli, 
Ah kim möhkəm Hidayət sənsiz olmışdır həzin. 
 
150. 
Bir zaman tərlik geyüb, ey şux, çıx ol bağdan, 
Ta ki dağ-dağ olmaya nazik tənin ol bağdan. 
 
Laləvü gül arizin şövqilə mən tək gör necə, 
Çak edərlər bir həmən budağdan ol bağdan. 
 
Xaki-rahin üsnə düşmüşdüm sənin bir buy içün, 
Əsdi badi-sübhvü götürdi məni toprağdan. 
 
Ol kamandarın yetəndə canına navəkləri, 
Dut əziz anı, könül, çün kim gəlür irağdan. 
 
Şol kəmər üstündəki yağlığ xəyalından müdam, 
Gözləri yaşı Hidayətin çalır qurşağdan. 
 
151. 
Yaş töksə ayağına nola göz o ləb içün, 
Nəxli suvaranlar ola bir gün rütəb içün. 
 
Demək dilər idüm ki, əcəb fitnəsin etdi, 
Dinmə yox isə qanını tökdüm əcəb içün. 
 
Görgəc yüzi aldı dil aydur: zülfimə ver can, 
Gündüz munı seyd etdi, anı qoydı şəb içün. 
 
Digəc ki, məluləm gedəli zülfin əlimdən, 
Mən dəxi pərişanəm, aydur ol səbəb içün. 
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Pamal ola türkü əcəm içində Hidayət, 
Baş oynamıyan sidq ilə şahi-ərəb içün. 
 
152. 
Açanda söz içində o şirin dəhan dəhan, 
Namusü ar arı olur dər zəman zəman. 
 
Şirinlik ilə oxşamıya ol hədisə qənd, 
Naziklik ilə bənzəmiyə gülbədən bədən. 
 
Dedim: yüzümə qoy yüzüni bir dəm, ey gülüm, 
Dedi: xaçan müvafiq ola basəmən səmən. 
 
Ey sidrə boylu, görmədi ğayətdə müntəha, 
Nəxl qəddin kimi dəxi sərvi-çəmən çəmən. 
 
Digəc kim aldı səbrü qərarın Hidayətin, 
Güldi dedi: ol dilbəri-əbrü kəman kəman. 
 
153. 
Qurban diləsən eydi-vüsalə əgər, ey can, 
Öldür məni-sərgəştəyi, ey mən sana qurban. 
 
Mən qaldımü can oldı könül hökmünə tabe, 
Dapşurum anı dəxi xaçan kim yetə fərman. 
 
Hicrində sənin əşk ilə bu naleyi-zarəm, 
Ol birisi nisandırvü bu birisi nisan. 
 
İmandır o mahın yüzi axır nəfəsimdə, 
Bir kimsənə bulman ki, mana ərz edə iman. 
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Ol yar bilür xəstə Hidayət sözin ancax, 
Quş dilini fəhm eyləməz, illa ki, Süleyman. 
 
154. 
Dəlü könlüm ki, eşq oynar o zülfi-pürzitab ilən, 
Xəta yolın sürər gərçi gedər rahi-savab ilən. 
 
Ol iki nərgis önünə dili-büryan çəkər aşiq, 
Ağırlar iki sərxoşni görən bir şiş kabab ilən. 
 
Fələkdən gün tülu’ etgəc, evindən çıxdı ol dilbər, 
Qiyamətdir bu gün kim, ay çıxıbdır afitab ilən. 
 
Əcəbmi könlümə düşsə yaşım axgəc ləbin əksi 
Ki, çağır çoxı oldur kim gəlür Bağdadə ab ilən. 
 
Hidayət, xaki-rahini gözünə bu türabın çək 
Ki, heç varü mənafedə bir olmaz bu türab ilən. 
 
155. 
Mübarək olsun, ey sultani-aləm, fəsli-novruzun, 
Müsaid gecədən gecən, müvafiq ruzdən ruzun. 
 
Həmişə bürci-dövlətdən tüluyi-mahi-iqbalın, 
Müdami övci-himmətdən zühuri-sədi-yulduzun. 
 
Nə gecəm gecədir, şəha, nə ruzum ruz, Həqq bilür, 
Gözümdən ta irağ oldı cəmali-aləməfruzun. 
 
Gedübdür, canü dil yanar ğəminlə, kimsə bilməz kim, 
Nədir sirri bu canbazın, nədir halı bu dilsuzun. 
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Yetər hicr odına yaxməg Hidayətni, şəha, şimdi 
Vüsalın şəhrini yasın, fəraq iqlimni bozun. 
 
156. 
Könül zülfü rüxündən duydı dün gün 
Ki, yüzün qatınadır, ey ay, dün gün. 
 
Könüldə sən qaşı yay oxlarının 
Xəyalı bir qoşun quşundur ötgün. 
 
Rəqib ölgəc qiyamətlər qoparsa, 
Qoyun olsun nə kim olursa, olsun. 
 
Əgərçi gözlərindir başlıyan sehr, 
Dil almağda qaşındır andan üstün. 
 
Oxı könlündə üştə, ey Hidayət, 
Bu munca cəng tək fəryad neçün? 
 
157. 
Ta bənəfşə nə dedi zülfi-pərişanın içün? 
Kənisdən çəkdi dilin dəsti-qəza anın içün? 
 
Ey könül, hər oxı kim çəksə sana ol qaşı yay, 
Qoyma kim zaye ola bəsləgil öz canun içün. 
 
Boynunu qucmağa çün yetməz olum xəyyatə, 
Verübəm rişteyi-can kuyi-giribanın içün. 
 
Anı istərsə kim anınçün öləm nola mənüm, 
Öldügüm dəxi budur kim öləyim anın içün. 
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Qanını içməgə qanıxdisə yar iti, nola, 
Ey Hidayət, qana yun kimdür anı qanın içün. 
 
158. 
Rəqib aldı tikən tək bu gülnin al ətəgin, 
Könül, nə al ilən olsa, əlindən al ətəgin. 
 
Ümidvaram əgər damənin dutam əğyar 
Əlimdən almaya qılduxca məkrü al ətəgin. 
 
Biləm desən, beli rəmzin könül oyağlığ tək, 
Xəyalın özgəyə aldurma, dut xəyal ətəgin. 
 
Yüzün gülilə məgər lalə lafi-hüsn urmuş 
Ki, qalxıcax başına qabildi şimal ətəgin. 
 
O sərv bağda gülgəşt edər, Hidayət, tez, 
Tikən yapışmaya ta ki belinə çal ətəgin. 
 
159. 
İrişdi yazi-vəchin dutdı bağü zağ ətəgin, 
Təvaf içün belə çaldı şükufə ağ ətəgin. 
 
Qonağ oldı gülü ğönçə bustanda yenə, 
Nəsim altun ilə doldurur qonağ ətəgin. 
 
Əcəbmi qoymasa əldən gül ətəgin bülbül, 
Qoyarmı dilbərinin əhl olan bu çağ ətəgin. 
 
Sağınma lalə dürür, ya şəqayiq, ey gülçöhrə, 
Ğəmində qanlu yaşımdır ki, dutdı dağ ətəgin. 
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Hidayət eyləyə canü könlini yüz parə, 
Əlindən etsə fələk yarının irağ ətəgin. 
 
160. 
Dəstəyi-sünbülmi, ya bir baği-reyhan kakilin? 
Yoxsa bir tavus, bir sərvi-xuraman kakilin? 
 
Gər degül əbri-siyah, gün tək yüzin qaşə degil, 
Gah bidanişə olur, gah pünhan kakilin. 
 
Bərkidüb başda bir ucun, yeri dutmuş cizginür, 
Gav-gav oynar məgər könlimlən, ey can, kakilin. 
 
Kölgə salur aftab bizəvalə şübhəsiz, 
Arizində hər xaçan olur pərişan kakilin. 
 
Zurkərlər tək dilü can Hidayətin, şəha, 
Bağlıyub bir tarə ilən çəkdi asman kakilin. 
 
161. 
Odmısan ey canı yaxan, yoxsa hicran dağı sən, 
Kim əridürsən bu həsrət dağı ilən dağı sən. 
 
Dün qapunda yüz çevirdi müddəi məndən dedim, 
Çoxların munda qəfasın görmüşəm bir dağı sən. 
 
Görsədüb gülgun yüzi, könlimni aldın al ilə, 
Kimdən ögrəndin bu vəch ilən könül almağı sən. 
 
Aldığın canım gözi bildin vəla bildürmədin, 
Sən dəxi oldı yəqin kol oğrının ortağısən. 
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Dutdı əlim bağrımın yağı əritdi dedi kim, 
Elmisən söylə, Hidayət, doğrusın, ya yağı sən. 
 
162. 
Sənsiz sanma bu urdu ilən, 
Yaxdı məni çərx qayğu ilən. 
 
Könlüm xəttü tiğinizdən ayru, 
Tuxtəri-çəmən axır su ilən. 
 
Gözdən ayağın tozın gedürmən, 
Ögrəndi gözüm bu daru ilən. 
 
Aşiqdən edər kənara zahid, 
Biəql dözülməz uslu ilən. 
 
Lə’lini anub Hidayət eylər 
Dolu ətəgini incu ilən. 
 
163. 
Ey yüzü qibləyi-mən, qula bildürü söyləsin, 
Kim nişə bozdı qaşü gözün can qibləsin. 
 
Görməz cəmali-dust olur cümlədən bəri, 
Hər bibəsər ki, sevdi cahanın cəmiləsin. 
 
Bir qurtdan kəm olma, ələm çək, şəfa yetür, 
Gör aləm ipini kirkəndü böyləsin. 
 
Yulduz degil kim, oynadı çərx urdı daği-eşq, 
Qatlanmadı bu dərdə biraxdı fətiləsin. 
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Şükr et, Hidayət, ana ki, könlində şahi-eşq 
Qondurdı pişxanəvü çəkdi təviləsin. 
 
164. 
Firqəti-lə’lin, ey büti-məhru, 
Gözümi qıldı mədəni-lö’lö’. 
 
Buyi-zülfin bəlaya saldı məni, 
Tanrının bir bəlası imiş bu. 
 
Ğəmdən ölsəm əcəbmi lə’lin içün, 
Çöldə ölür kişi bulunmasa su. 
 
Yardan dönmə müddəi sözilən, 
Ey könül, eşidən gərək uslu. 
 
Axıdur göz yaşı Hidayətni, 
Şimdi var andan, ey sənəm, əl yu. 
 
165. 
Lə’li ğəmindən anca anın didə sordı su 
Kim kuyi covrəsində dəniz kimi durdı su. 
 
Əğyar dersə kim gözi yaşı degil anın, 
Sorun yaşım degilsə, nədən şur olurdı su? 
 
Bəhrində tiğin istər ikən çaldı başıma, 
Rəhmət ki, xoş bu susıza çöldə yetürdi su. 
 
Dürdanədir ki, zər vərəq üstündə dağılur, 
Ya yüzüm üsnə didələrimdən yügürdi su. 
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Onca axıtdı yaş Hidayət ki hasidin, 
Haşa ki, bənzər ol səri-kudən süpürdi su. 
 
166. 
Şəha, yüzin həvəsindən gözümdən axar su, 
Nəzarə qıl ki, gülə qarşü xoşdur axar su. 
 
Gözün qanım içicax ğəmzeyi-tiğilən soğılır, 
Məgər bu çağırı güclü görər ki, qatar su. 
 
Ləbin şərabı dururkən, Xızır sərabı nədir, 
Xaçan gözə görünür bu su var ikən hər su. 
 
Gözün görüb, nola dil dəmbədəm ləbin sorsa, 
Bəli, xumar olıcax kimsənə çox istər su. 
 
Hidayət, istəmə çox yaş töküb qılıcın anın, 
Göz açıcax görəsən başın üsnə oynar su. 
 
167. 
Ey ki, hiç yerdə dişün tək sulu incu olmaya, 
Lə’lini sordur mana ta yürəgim su olmaya. 
 
Lütf edüb zülfi tək ol rüxsarələr üstün gedər, 
Nişə kim, novruz olan günlər bulutlu olmaya. 
 
Ta səni buldum nə yerdə var isəm yadınlayam, 
Həqqi bilən xanda varsa, Həqdən ayru olmaya. 
 
Söyləgəc ki, dərdü ğəm göndər gəhi buyin mana, 
Güldi ol məhvəş dedi: xamu ola, bu olmaya. 
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Gəldi, yanından gedər, üştə Hidayətə yar iti, 
Yoxsa nəsnə tək tök yaşın, ta yoli quru olmaya. 
 
168. 
Ey ki, şirəfkən gözün tək çeşmi-ahu olmaya, 
Gər desəm ahu ana, nagah ahu olmaya. 
 
Gözlərim evini ağardub yasatdım camlar, 
Ta xəyalın qonicax yeri qaranğu olmaya. 
 
Bulmasa tiğin, dodağını sorur susiz könül, 
Lə’li nafe’dir bəli, hərgah kim, su olmaya. 
 
Dişlərin əksin yaşımda kim ki gördi, dedi kim, 
Heç dənizdə böylə şəffaf ari incu olmaya. 
 
Qucmaq istərdim belin, dedi, Hidayət, çək əlin, 
Yarlığ oldur kim, aralığda bir mu olmaya. 
 
169. 
Danışmazam dəhani sözin əqlü danişə, 
Hər cahil ilə sirrini kimsəyə nə danişə. 
 
Can verürəm ləbindən alam bir öpüş, vəli 
Ol öylə yad olmadı məndən kim, alişə. 
 
Gör yüzin, ağzu gözü xalın təfərrüc et, 
Bax bir təbəqdə püstəvü badamü kişmişə. 
 
Bir dişləyim ləbin, desə ver, gördügün yetər, 
Gözdən nə asi, nəsinə gərək toxuna dişə. 
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Lütfin görüb, Hidayət, anın cövrinə duruş, 
Yar oldurur ki, yar ilə hər işdə varişə. 
 
170. 
Necə könlün dedi yar oxum içün naxoş ola, 
Yayı sundum ki, bir ər ox atar isən xoş ola. 
 
İti oldum, mana uş istədügün bir demədi, 
Tula tək istəşürəm ola ki, sözi uş ola. 
 
Ləblərini sorub əldən gedər isəm nə əcəb, 
Tez ola məst o ki, hər dövr ayağı quş ola. 
 
Möhtəsib avurdinə der ki, sürahi doldurur, 
Gər o doldurmasa, bu kuzə andan boş ola. 
 
Saqiya, söylədim ol sərxoşa az ver əyağ, 
Ey Hidayət, dedi ol yaxşı ki, tez sərxoş ola. 
 
171. 
Ağzın rüxi çün mehri-dirəxşan arasında, 
Bülbül kimi yer dutdi gülüstan arasında. 
 
Ol iki qaşın aralığında qara xalın, 
Bir top kimidir iki çovkan arasında. 
 
Dün seçmədin əğyarı itindən nişə, ya Rəbb, 
Fərq eyləmədin kibrü müsəlman arasında. 
 
Dinməz mənim ilə sənin aranda rəqibin, 
Kimdir ki, dinə bəndəvü sultan arasında. 
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Hər kimsənə bir arada yer dutdi Hidayət, 
Könlüm mənim ol zülfi-pərişan arasında. 
 
172. 
Ad eylərəm anub səni gülşən bucağında, 
Dilsuxtələr necə ki, gülxan bucağında. 
 
Dil halını sorma ki, nədir zülfilə, ya Rəbb, 
Heç bəndə əsir olmaya düşmən bucağında. 
 
Ta anı ənallah odinə hanqısı yanır, 
Yüz Musa yatur vadiyi-iman bucağında. 
 
Ey can, edə görsən fələk üstünə cövlan, 
Ta çıxa giriftar olasan tən bu çağında. 
 
Gülşəndə sənü ğəm güli üstündə Hidayət, 
Hər gecə yanır od kimi gülxan bucağında. 
 
173. 
Hər necə ğərq olur yerü gög qanlu yaşıma, 
Od saldı ahu nalə mənim içü dışıma. 
 
Cami-vüsal nuş edər ikən irişdi hicr, 
Dövran su təki görün nə ağu qatdı aşıma. 
 
Saldı bəla təpüklərinə firqətin məni, 
Səndən irağ sorma nələr gəldi başıma. 
 
Hicrində can ilə savaşımdır xamu nəfəs, 
Xanı əcəl ki, yardım edə bu savaşıma. 
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Yer qıl, Hidayət, eyləsəm ol zülfdən təraş, 
Təhsin edə təraş qılanlar təraşıma. 
 
174. 
Xətti-səbzən hər xaçan ol lə’li-xəndandan çıxa, 
Hər yana seylabi-xunin çeşmi-giryandan çıxa. 
 
Zülmət içindən çıxarsa abi-heyvan yox əcəb, 
Bu əcayibdir ki, zülmət abi-heyvandan çıxa. 
 
Dövri-hüsnündə əgər qıl olsa könlüm Yusifi, 
Olmasun, ya Rəb kim, ol çahi-zənəxdandan çıxa. 
 
Can oxun vəsfin digəc yer dutdi könlümdə bəli, 
Könülə yer eyləyə hər söz kim, ol candan çıxa. 
 
Göz yaşından çıxmadı miskin Hidayət, aqibət 
Müşkül, ey can, hər düşən dəryayi-ümmandan çıxa. 
 
175. 
Gözi çəkdi tiğ, ey dil, kim tökə qanın yenə, 
Meyli qan tökməkdədir ol çeşmi-fəttanun yenə. 
 
Eyləyib fərman apardunsa qərari-dinü dil, 
Durmuşam uş baş ilə ta nola fərmanın yenə. 
 
Varayıb gərçi tükənməz nemətün, ey gülistan, 
Bəsləgil kim, irişür gül kimi mehmanun yenə. 
 
Qaxıyub sorurdı yüzün müddəni dün həbib, 
Bəndəsinə mərhəmətlə irdi sultanın yenə. 
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Başını qırxub üzari rəxtini geydürdi yar, 
Tazələndi, ey Hidayət, başdan imanın yenə. 
 
176. 
Sufi gər meykədənin içilə daşına görə, 
Dəxi məsciddə qərar etməyə daşına görə. 
 
Yastənin eşigi daşın həcər ola sövda içün, 
Nə vara Məkkə saru bir qara daşına görə. 
 
Satman əğyarə gövhərlən ayağın toprağını 
Ki, bu göz görməgə yeg anın o daşına görə. 
 
Niyyəti müddəinin tiği-cəfa çalmağ isə, 
Var ümidim Həqqə kim, niyyəti-başına görə. 
 
Bəhrə bənzətmə Hidayət yaşın, ey dür dişlü, 
Bəhr bir qətrədir anın gözi yaşına görə.  
 
177. 
Nola fəttasə dəgüb dişi-ləbi piyaləsinə, 
Bəli çağır tökülə hər xaçan piyaləsinə. 
 
Bahar mövsimini cami-badə olmada bil,  
Nədir gülün qədəhi lalənin piyaləsinə. 
 
Əgər inanmaz isən cəzbəsin min sufi, 
Şərabxanədə çək bir neçə piyaləsinə. 
 
Cahan əsasının aldanma ləzzətinə, könül,  
Ki, bala ağu qatub sunki verə piyalə sənə. 
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Yüzün ğəmində könül yüz risalə gər yazsa, 
Hidayətin ola meyli o yüz risaləsinə. 
 
178. 
Dedim, alsam dodağından bir öpüşnün izalə, 
Dedi, çox edə həvəs xatirin, amma izalə. 
 
Ğəmzə tiğilə həmin çaldı könlümni gözin, 
Ol hərami yenə kim, uğraşa filhal çala. 
 
Sel axıtdı gözüm qaldı çü bir dəm sənsiz, 
Gör nə tufan edə gər bir neçə gün böylə qala. 
 
Laf urur çox yaşamış sərv dedim, qəddin ilə, 
Ğəm degil əqli azala, dedi hər kim o lalə. 
 
Dün Hidayətdən o göz almış idi sehr ilə can, 
Şimdi yüz lütf ilə istər ki, yenə könlün ala. 
 
179. 
Sanma dil cövr ilə sən ğönçə dəhandan kəsilə, 
Canı sən kimsə xaçan sevgilü candan kəsilə. 
 
Kəsilə bilmən ətəgindən nişə kim, müşkül olur, 
Kişi hər nəsnəyə kim ögrənə andan kəsilə. 
 
Yara irdim, kəsilüb müddəidən gerçək imiş, 
Kim ki, yaxşılığ umar olsa, yamandan kəsilə. 
 
Ta səni buldı könül, keçdi xamu aləmdən, 
Həqqə hər kim sığına cümlə cahandan kəsilə. 
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Ağzını yox dedilər, əhli-yəqin bir sözə gəl, 
Ta Hidayət sanma şəkkü gümandan kəsilə. 
 
180. 
İrişə yarə könül səcdə qılsa adət ilə, 
Nədən ki, bəndə bulur qürbi-Həqq ibadət ilə. 
 
Cəmalın ayini gər seyyidim din görsə, 
Müti’ ola xamu dəvi siyadət ilə. 
 
Ötürdi atlu səadətlə dövlət ögüncə, 
Dedim yenə nerəyə dövlətü səadət ilə. 
 
Məhəbbətim sana vardır, iradət eylə, şəha, 
Qəbul qıl məni kim yoldaşım iradət ilə. 
 
Hidayət etsə o şahə səni şəhid nola, 
Zəhi yüz ağlığı kim, gedəsən şəhadət ilə. 
 
181. 
Ancax tən evin dideyi-xubnazım ilə, 
Yandım, məni yax, atəşi-dil, bir kərəm eylə. 
 
Çün olduğumun faidəsi yox, zərər necə,  
Əs badi-fəna xaki-vicudum ədəm eylə. 
 
Kəsdürməz isəm xətti içün başı qələm tək, 
Ey tiği-qəza, başımı dərdim qələm eylə. 
 
Hicr ilə savaşur dilü göz, göz çilək eylər, 
Sən sinə rəvan şöleyi-ahi ələm eylə. 
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Lə’lini Hidayət sora gör hicr edəcək cövr, 
Bir cami-meyi-nab çəküb dəf’i-ğəm eylə.  
 
182. 
Saru bənzim lə’li olur dəmbədəm qan yaş ilə, 
Al yanağın çevrəsi ta döndi xətdən yaşilə. 
 
Cümlədən satma ululuğ yara, ey, əğyarə var, 
Kim ululığ bilik iləndir, degildir yaş ilə. 
 
Tiğ ilə bu varələrim məndən der ol qəssab dün, 
Dönməgim yox sən bil, etdim nabud ola yaşilə. 
 
Olmasun kim mən olam olgəc kənin biz ya hərir, 
Ölüyə yeksan ola gər şalə dutsan yaşilə. 
 
Çox dolaşma göz yaşilə, qoy Hidayət vara kim, 
Ulular qeyb ola dolaşsa üzündən yaş ilə. 
 
183. 
Kim ki, qəlb altun kimi içi degil bir daş ilə, 
Aqça ilən alub anı öldürəsən daş ilə. 
 
Olma yoldaşı rəqibin yarı görməkçün, könül, 
Cəhl ola yaxşı umub varmağ yaman yoldaş ilə. 
 
Göz yüzünçün yaş töküb derdim ki, öylə etməyə, 
Şükr kim, Həqq lütf edüb ol yüzə yetdi yaş ilə. 
 
Mən edərkən varmagə meyxanəyə zahid gözün, 
Gördi məsciddən ayağı çəkdi vardı baş ilə. 
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Al Hidayətdən dilü can sat o zülfin bir qılın, 
Çək ziyan, qılgil bu bir sevdayi ol qəllaş ilə. 
 
184. 
Getmə, ey gülçöhrə, tərki-əhdü peyman eyləmə, 
Gəl otur, çox ğönçə kimi bağrumı qan eyləmə. 
 
Eyləmə pünhan yüznini zülfi-ənbər yar ilə, 
Yenə mən aşüftəyü bidinü iman eyləmə. 
 
Sögməz oldun mən fəqiri-binəvayi bilməzəm, 
Kim dedi, ya Rəb, sana kim, dəxi ehsan eyləmə. 
 
Gül budağı kimi hər dəm eyləmə bir yana meyl, 
Yaxşı olmaz böylə iş, eyləmə, ey can, eyləmə. 
 
Xəttü xalı zikrin anın qoyma ağzından müdam, 
Gər müsəlmansan, Hidayət, tərki-Qur’an eyləmə. 
 
185. 
Nə yerin ki ol pəri ötər yerinə, 
Laləvü sərv degül bitər yerinə. 
 
Ğəmzələn qan tökər sorur ləb ilə, 
Yaralar canı, duz səpər yerinə. 
 
Sən ləbi-ğönçədən özün yeglər, 
Doğrusi, gül gülər bitər yerinə. 
 
Sana düşməz rəqib yar yeri, 
Ər gərək kim otura ər yerinə. 
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Ol qəddi-neyşəkər neyistanə 
Ötsə çərx ola ney şəkər yerinə. 
 
Getdi ol oxla can Hidayətdən, 
Oxla bir dəxi can oyar yerinə. 
 
186. 
Ağrımına həbibim alıcax quş əlinə, 
Könlümün quşini, ya Rəb, edə gör tuş əlinə. 
 
Sorman ol qaşü gözü xalilə halın necədir, 
Nola halı düşünən munca siyəhpuş əlinə. 
 
Və nə eyş eylər idi xəstə könül lə’li ilən, 
Bir gecə düşsə idi bixudü bihuş əlinə. 
 
Ol ləbi nuş ki, mən nuş edərəm zəhri-ğəmin, 
Nuş dermən alıcax badəyi çün nuş əlinə. 
 
Xaçan irişə Hidayət itinin cərgəsinə, 
Badişah mənsəbi hərgiz düşə çavuş əlinə. 
 
187. 
Necə qıla bağrımnı mənim müddəi parə, 
Bir yar xanı kim, bu sözi ərz edə yarə. 
 
Gər möcüzini qaşı arasındakı xalın, 
Kim necə qılur bir yengi ayı iki parə. 
 
Dönmən, çəkərəm özümi bir dara anınçün, 
Billah ki, dönməgliyimə dəxi nə çarə. 
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Müşkil ki, könül baği-rüxündən dərə bir gül, 
Bu növ ilə kim, xəttin anı çəkdi hasarə. 
 
Qılğac bir işarət dilü can verdi Hidayət, 
Güldi, dedi: əl-aqıl yəkfiyə-l-işəra. 
 
188. 
Zərrətəkdir dedim ağzın qanımı tökdi yerə, 
Yoxsa, ey dil, gözi qan tökməz anın təksiz yerə. 
 
Sayıl əşkimni məhrum etmə yüzdən nişə kim, 
Yüz ümid ilən ayurdı göz anı yerdən yerə. 
 
Söylədim, eylər həvəs vermək gül vəslin rəqib, 
Bu həva ilən der ol xəs versə xari-ğəm verə. 
 
Dövlətimdir yar ilən öpmağ içün baş oynazım, 
Xoş səadət mən gədayə, gər bu dövlət əl verə. 
 
Ğəm evirməkdən Hidayət könlin almaqsa murad, 
O məh, ey can, səntəki məqsudinə ol həm irə. 
 
189. 
Nidəm, ya Rəb, bu dunpərvər münafiq dəhri-dilgirə, 
Azar hər kim verür könlini bu azğın kuhən yerə. 
 
Firibinə könül vermə nədən kol şahidi-rə’na, 
Yaman yaxşını fərq etməz, verür hər dəm könül yerə. 
 
Könül, şad ol, ğəmü şadını bu aləmdə yeksan dut, 
Nədən kim, heç tədbir ilə yoxdur çarə təqdirə. 
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Əgər zəncirə çəkdürsə səni mən tək qara zülfi, 
Nola hər xanda kim olsa, çəkərlər şiri zəncirə. 
 
Hidayət qasir oldisə neçə gün gərçi xidmətdən, 
Fələknin iqtizası bil anı həml etmə təqsirə. 
 
190. 
Zülfini salma yüzünə, günüm dun eyləmə, 
İşığ verürkən od dolaşub tütün eyləmə. 
 
İtilə gizlü söz der idim, ol pəri dedi: 
Adəm tək adəmilərə sözdi ün eyləmə. 
 
Oxun sözi əgərçi ötər başü canıma, 
Könlümdən özgə yerdə anı ötgün eyləmə. 
 
Gər yar can dilərsə, rəvan ver ana könül, 
Canan ilən müzayiqə canınçun eyləmə. 
 
Dur yara qarşu, yetsə Hidayət sana, rəqib, 
Kim mə’n edə səni ki, qış olğac güneyləmə. 
 
191. 
Aşiqin dövlətidir tiğiniz anı görünə, 
Başının üsnə yəqin başına dövlət yürünə. 
 
Bir gəc yaş cərisi yüzə yüz gözlə şəha, 
Dilü candan ğəmi-hicran savaşanda sürünə. 
 
Nola çəksən saluban həlqəmə şol həlqeyi-zülf, 
Bu misaldır ki, süridirlər iti öldürənə. 
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Ey keyik gözlü, eşit aşiqin əfqanı desəm, 
Kim qulağ assa, deyər bunda hər it tək ürünə. 
 
Göz yüzin gördi, könül çəkdi Hidayət ğəmini, 
Bəli, hər işdə ki var, yüz görələr yüz görənə. 
 
192. 
Şükr təkdir ləbin ləzzət dəhəndə, 
Nə şükr, dəxi xoş ləzzət dəhəndə. 
 
Çəmən görgəc qəddin gülşəndə dedim, 
Çəməndə sərv kim gördi çəməndə. 
 
Digəc kim bəndə düşdi zülfim içün, 
Deim: ey padişahi-hüsni-bəndə. 
 
Apardın dinü dil, ey hicr, məndən, 
Nə istərsən dəxi nəyin var məndə. 
 
Hidayətdən ötüb can halı sordum, 
Üşdə canmı qalur san o təndə. 
 
193. 
Gör yüzin baxcax ol əbruya, 
Yengi ayı görən baxır suya. 
 
Yüzini göricax gözüm uyumaz, 
Kimsə bir am güni xaçan uya. 
 
Uymazam sözünə, get, ey zahid, 
Sən tək ola o kim, sana uya. 
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Tabi-hüsnünlə dil özlüğə varur, 
Şəm’ yaxub gedir qaranğuya. 
 
Tövbədən keç, Hidayət, olğac eydə, 
Şadlığ çağı varma qayğuya. 
 
194. 
Ta düşdi mişkin sünbülün gülbərgi-xəndan üstünə, 
Çəkdi tətiq əbri-siyəh xurşidi-taban üstünə. 
 
Hər dəm nigarın barmağı basma türünci-ğəbğəbə, 
Təqdim qılma fındığı sibi-Sifahan üstünə. 
 
Duydun ki, hali-dil derəm yaqutvəş mərcanına, 
Basdın rəvan lölöləri lə’li-bədəxşan üstünə. 
 
Zənciri-zülfin əksini gözdən gedərməz heç dil, 
Xoş cəsr çəkmiş doğrusi dəryayi-ümman üstünə. 
 
Oldı camalından cida viran Hidayət xatiri, 
Ey gənci-məxfi, sayə sal ol gənci viran üstünə. 
 
195. 
Bu şükri məzhərinin ağzı sirrini nə bilə, 
Könül ki, bilməginə icz edir, vəli nə bilə. 
 
Əcəb bəla ki, könüllə xəlayiq elindən, 
Nə ayru vara, bilürəm o sərvdən nə bilə. 
 
Böylə xəyal ilə yetmək dilər o zülfə rəqib, 
Bu incə fikr ilə müşkil gər ol yetərsə öylə. 
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Saçi ki öylə kəsad etdi mişki, cəhd edərəm 
Ki, salım öylə əcəb gül məni gözinə öylə. 
 
196. 
Çox könüllər ki, bu gün ol gözi xunxarəsilə, 
Gər işarət qıla bir ğəmzəyi-xunxarəsilə. 
 
Hər zaman xəstə dilə söylədügim söz bu ki, yar, 
Gər dilə dilini, cövrindən anın gəlmə dilə. 
 
Öylə hicrində tərar olmışam, ey can, ki səba 
Əssə kuyin saru, mən xəstə apara böylə. 
 
Çəkməz diz baş Hidayət səri-muyi-tiğindən, 
Qılcadır boynumuz ol muyi-miyan hər nə qıla. 
 
197. 
Dan yeli əhyayi-bağü bustan eylər yenə, 
Gül yüzin bülbül görüb ahü fəğan eylər yenə. 
 
Ğönçə qaruninə altunlar kim, qılmışdı nihan, 
Mehdiyi-güli-süxən gülşəndə əyan eylər yenə. 
 
Rəqs edər sərvi-səhi bağda, səba, ahın ilə, 
Başına əbri-baharı dürəfşan eylər yenə. 
 
Ta həzaranız ilən gül vəsfin edə bülbülə, 
Özini susən necə gör də zəban eylər yenə. 
 
Xoşdurur məscid Hidayətni vəli buyi-bahar, 
Varub andan azimi-kuyi-muğan eylər yenə. 
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198. 
Göz qılmasa zülfindən o rüxsarə nəzarə, 
Ğəmdən gögərib yaşı azalursa nə çarə. 
 
Od yanmasa küldən necə bir-bir görünür köz, 
Gögdə bulut olsa görünür öylə sitarə. 
  
Əğyar cəfa qılsa, könül, yar sağ olsun, 
Gər müddəi rəhm eyləməsə, tanrı o nigarə. 
 
Necə ana söz içrə Hidayət rüxü zülfin, 
Kanınla nə ağ dinə bilür kimsə, nə qarə. 
 
199. 
Necə bir axa çırax məni möhnət demə, 
Ya necə fəraq ilə yaxa nari-cəhimə. 
 
Yüzim suyini tökdürə hər ləhzədə yüz gəz, 
Bir əkmək içün dinidə hər duni-ləmiyə. 
 
Bir zati-rəhim ilə əgər həmdəm olursam, 
Filhal məni uğrada yüz divi-rəcimə. 
 
Üşşaqi-təriqilə süluk etmədi hərgiz, 
Heç dutmadı insan sifətini bu bəhimə. 
 
Əks öylə düşübdür mənim ilə fələk işi, 
Mən simi zər üsnə tökərəm, ol zəri simə. 
 
Rəhmətdən irağ istər əgər möhnətə yavıx, 
Yüz şükr, könül şol kərəmü lütfi-kərimə. 
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Gər dust, Hidayət, məni damuda dilərsə, 
Meyl eylər isəm kafir olam baği-Nəimə. 
 
200. 
Bir ahu içün düşmüşəm dərdü dağə, 
Əcəb gər məni salmaz ol dərd dağə. 
 
Gözümə ləbi əksi heç bab düşməz, 
Nədən meyl qılmaz o şirin bulağə. 
 
Yanub şəm’ə pərvanə salsa qanadın, 
Nə qayğu anın əkməgi düşdi yağə. 
 
Ölürəm yetür bir biçağ tar qiymətin, 
 Deməsün ölüb yetmədi ol biçağə. 
 
Demə, zahid, ol lə’lidən diş qopar kim, 
Əgər var isə sözün, alman qulağə. 
 
201. 
Neçə gün gər xatir olmışdı müqəyyəd möhnətə, 
Fəzli-Həqq yarılığ etdi irdi eyşü işrətə. 
 
Ey uyan şeytan sözinə, gər səlamət istəsən, 
Gör edüb şeytanı yüz döndər bu zilli-rəhmətə. 
 
Uymaduğumçün rəqibə əhli-Həqq mən’ eyləməz, 
Ğeyr millət ola hər kim uysa ğeyr millətə. 
 
Uğrudmasa gər quşunı tozuna məndən degül, 
Dövləti olan kişi, əlbəttə uğrar dövlətə. 
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Yar ilən həmdəm olub içər Hidayət cami-vəsl, 
Bu məlalətdən rəqibi gör, nə batmış nikbətə. 
 
202. 
Dan bilsənə faş etdi saçın seyrin o şanə, 
Ya Rəbb, kəsilüb dili anın ağzı o şanə. 
 
Sədrə qəddinüz şaninə enmədi həmin bəs, 
Tubalığın ayəti həm endi o şanə. 
  
Şirinlik ilə şəhdi-ləbin şani-əsəldir, 
Qonmuş qara xalın çünkəs daim o şanə. 
 
Der müddəi canım üşənür çıxmagə təndən, 
Ey biki-əcəl, söylə ona, ancax o şanə. 
 
Ya Rəb, bu nə yüzdür ki, görüb anı Hidayət, 
Heyran oluban der ki, təalillahu şanə. 
 
203. 
Çəkmiş gözün, müjgan oxın istər ki, xunriz eyləyə, 
Ta necə ol xuni sözün hər dəm bir əngiz eyləyə. 
 
Fikrim dedim: tiğin dürür qəsdində, der tiz eylərəm, 
Billah əcəb dövlət mana, gər fikrimi tiz eyləyə. 
 
Əğyarə tuş edüb məni, ayırdı yarımdan fələk, 
Qəsdimdədir ta bilməzəm dəxi nə inkar eyləyə. 
 
Yetməz onun ovsafı tək ucuna yüz min il əgər, 
Əqlim minüb və həm atını fikrimni mahmız eyləyə. 
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Sürxab içində qanını töksə Hidayət incinməyə, 
Eyn kərəmdir hər nə kim ol türki-Təbriz eyləyə. 
 
204. 
Həqqin sifatini görübəm sən nigardə, 
Ol vəchə nazirəm mən o nəqşü nigardə. 
 
Yüzün kim, ol səlasil bürçində gizlüdür, 
Bir rumidir ki, qalmış ola Zəngibardə. 
 
Yaşım axanda istərəm ol mahi kim olur, 
Hacət qəbul olicax əxtəri-güzardə. 
 
Yüzin görəndə sormağıma açmadı ağız, 
Bəxtim güli açılmadı dərdi-əbhardə. 
 
Sorma, Hidayət, ol sənəmin xişmü ğəmzəsin, 
Əminü fərağət istəmə bu ruzigardə. 
 
205. 
Gəlsə başım aparmağçün şah buyruğı, 
Baş qoymışam nə kim ola Allah buyruğı. 
 
Cahı azub qapun yolı gəl der hərəm sarı, 
Mundan nik olmaya, bəli gümrah buyruğı. 
 
Dil məndən istədün, baş ilə can dəxi sənin, 
Dönmən nə eyləsən büti-dilxah buyruğı. 
 
Buyruğı tiğidür, vəli hökmidür oxları, 
Gah hökmi öldürür mənivü gah buyruğı. 
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Tərk et əla teyfini, Hidayət, mükəmməl ol, 
Andan bundan ki, irişə Allah buyruğı. 
 
206. 
Gərdişdə könül zülfin ucun dutdisə noldı, 
Çox olma pərişan sanma olanısı oldı. 
 
Laf urduğıçün sünbül o zülf ilə çəməndə, 
Saldı təpük altına səba cə’dini yoldı. 
 
Gök yağlığ ilə yüzinlə qaşın siləcax, yar, 
Gün gögdə yaşundurdı yüzin, ay dutuldı. 
 
Yüzi munisdən könül asıldı o zülfə, 
İsinmədi odına, tütüninə boğuldı. 
 
Çox dolu əyağ sunma Hidayət saru dersəm, 
Der saqi ki, bu dövrdə peymanəsi doldı. 
 
207. 
Könlüm doludur şöylə oxunlan bu gün, ey mah, 
Kim qanlu dəmür dişrə çaxır gər çəkərəm ah. 
 
Könlüm, sənəma, kövnü məkandan səni istər, 
Ey sərvi-rəvan, dünyadə sənsən mana dilxah. 
 
Qəddindir əlif, lam əlif ol zülfü ağızı, 
Bu vəch ilə görgəc səni, cana, derəm Allah. 
 
Hicrində saçın buyi mana həmdəm olur bəs, 
Ancax budur əhvali-dili-xəstədən agah. 
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Zahid, səri-kuyindən anın getdi Hidayət, 
Cənnət saru adı nə əcəb oldusa gümrah. 
 
208. 
Eşitdim qanıma əzmindir, ey mah, 
Yenə əzm eyləmisən yarçün Allah. 
 
Yüzümin qədri yox xalından ayru, 
Bəli biqiymət olur danəsiz gah. 
 
Dəhanın rəmzini həm sən bilürsən 
Ki, sirri-ğeybdən şükridir agah. 
 
Səri-zülfini, ey məşşatə, kəsmə, 
Kedirsən aşiqin ömrüni kütah. 
 
Dedin qıl tövbə eşqimdən, Hidayət, 
Munun tək tövbədən əstəğfürullah. 
 
209. 
Ğəmilə yaqtı məni şol xətti-ariz əsəri, 
Neylədi canıma gör fitnəyi-dövri-qəməri. 
 
Dərdü əndühü bəlavü sitəmü möhnətü ğəm, 
Yenə can ölkəsini pozmağ içün çəkdi çəri. 
 
Nəzəri var idi ki, gah mənümlən itinin, 
Neyləyim ah ki, qət eylədi məndən nəzəri. 
 
Səri-kuyindən əsərdi gətürüb buyi-nəsim, 
Dustlar, çarə nədir şimdi bulunmaz əsəri? 
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Nə sorursan, sənəma, xəstə Hidayət xəbərin, 
Xəbərin anlayalı yoxdur özündən xəbəri. 
 
210. 
Zahid, bu sorduğun nə kim ol gülbədən xanı, 
Zahir durur günəş təki dilbər görən xanı? 
 
Yüz dil ilə hekayət edər şol ənisi-dil, 
........ bu dili bilməgə bir dil bilən xanı? 
 
Xan vüsalına dedüm irəm, könül dedi, 
Əbsəm dur, ey şikəstə könül, xanı sən xanı? 
 
Ey vəsf edən mana, gülü gülzarü gülşəni, 
Xoşdur dedikləri, vəli könlüm sevən xanı? 
 
Gər sormadı ləbi bir ağız halımı nola, 
Andan məlul olmaram, ey dil, dəhən xanı? 
 
Dün dişlədüm ləbini, Hidayət, gülüb dedi: 
Sən tək cahanda tutiyi-şəkər şikən xanı? 
 
211. 
Ta gördüm, ey sənəm, rüxi-fərxəndə falını, 
Can ilə söylərəm sifəti-xəttü xalını. 
 
Şol al yanağı görsədüb aldın qərarü səbr, 
Ey məkr iyəsi, kimsə sənin duyma zalını. 
 
Gülşəndə danə bulmayıcax quş həlak olur, 
Bu vəch ilə nəzərdən irağ etmə xalını. 
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Sən av edəndə canü dil olur sana şəğal, 
Cəhd eylə, qoyma özgələr ata şəğalını. 
 
Bir gəz xəyal ilə səni qucsam dedim nola, 
Başdan Hidayət etdi gedər bu xəyalını. 
 
212. 
Onca axıtdı gözüm dərd ilə xuni-cigəri 
Ki, saru bənzimi hicrində boyadı cigəri. 
 
Anın içün cigəri itlərin önünə çəkər, 
Dil ki, ta deməyələr yox imiş anın cigəri. 
 
Gər pəri görsə sənin hüsnini, ey rəşki-mələk, 
Heyrət odilə gümansız yaxıla balü pəri. 
 
Dərməsün müddəi ömri budağından bəri kim, 
Bir nəzər qoymadı baxa bəri sən simbəri. 
 
Həqqini gördi Hidayət nəzər etgəc ana şah, 
Uşbu mə’ni ilə kim, ər nəzəri, Həqq nəzəri. 
 
213. 
Atlandı tiğ ilən yenə ol ay gün kimi, 
Ta xancaru gedüb edə qurban bu gün kimi. 
 
Yüzini görsədüb yenə gizlətdi zülf ilə, 
Od saldı cana, getdi gözümdən tütün kimi. 
 
Dün atlananda zülfini görsətdi aldı dil, 
Can verürəm, olursa bu gün dəxi dün kimi. 
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Açdum dedi səba qara zülfi dügünlərin, 
Könlümdə qaldı sözləri anın dügün kimi. 
 
Gözdən Hidayət anın içün yulduz axıdur, 
Kim ol pəri görünür ona ayü gün kimi. 
 
214. 
Ey mənim məqsudimvü suxtə könlüm əməli, 
Ləblərin dərdimə əmdir, kərəm et bir əməli. 
 
Nola lütf eyləyübən gər basa əl yürəgimə, 
Çün könül dərdinə şol mahi-rüxündür əməli. 
 
Ördügi zülf ayağına dolaşursa nə əcəb, 
Dolaşa hər kişinin ayağına öz əməli. 
 
Ölürəm, qürsi-rüxün eşqilə, -dedim, dedi: kim, 
Çobanın əkməgi bir keçi, yeticax əcəli. 
 
Müddəi qılsa qələm tək dil əgər ğeybətə tez, 
Söz uzatmıyalı, ey xəstə Hidayət, kəsəli. 
 
215. 
Annamazlar eldə bir o yüzi lalələr məni, 
Hər necə andurur olara nalələr məni. 
 
Mən mənligimdənəm, bu məlamətlərə səza, 
Məndən nə qutlu gün ola kim, alalar məni. 
 
Çox yox, bir arar qeybini qurban qılan ana, 
Gər qorxar isəniz olar az alalar məni. 
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Top tək başım anın ayağından gödürməzəm, 
Çovgan hicr ilə necə ki çalalar məni. 
 
Yar içün ölənin dini yar imiş nə ğəm, 
Gər yar içün, Hidayət, ölü salalar məni. 
 
216. 
Ah kim yar degil öylə ki, bir ana məni, 
Xanı bildürməgə bir əhli-kərəm ana məni? 
 
Böylə kim şövq odı canımda yanır şəm’sifət, 
Əcəb ola bu gecə gər yetürə dana məni. 
 
Getdi dil bir yana, can bir yana, mən səndən irağ 
Qalubam, xanı əcəl kim, qıla bir yana məni. 
 
Göz yaşından keçə bilmən üzüb, ey mürği-səhər, 
Bu dənizdən keçürə göz alub arxına məni. 
 
Mən Hidayət kimi getmən eşigindən, zahid, 
Necə də’vət qılasan cənnəti-ə’lana məni. 
 
217. 
Saqiya, çox kərəmindən çəkübəm cami-cəmi, 
Bir dəxi lütf edübən bəndəyə görgəz kərəmi. 
 
Qəddimi kim ğəmi-hicranın əgibdür duzlə, 
Eyləsən sormağıma rəncə mübarək qədəmi. 
 
Qaşların ol gözü kirpüklə yaşım içrə sağın, 
Dəclədə oxlaşuban qarşulamış iki gəmi. 
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Ol qədü zülfü ağız nəqşinə ta baxmadı dil, 
Məktəbi-eşqdə fəhm etmədi nəqşi-əməli. 
 
Bir nəzər görmək içün qanını gör axıda yar, 
Ey Hidayət, yeri, ğəm yeməvü xoş gör bu dəmi. 
 
218. 
Tökdügcə göz yaşını bulunmaz nihayəti, 
Bəhri-mühitin olmaz imiş həddü ğayəti. 
 
Ey dil, darıxma nazü itabından ol məhin, 
Şad ol nədən ki, var səninlən inayəti. 
 
Nola dalarsa müddəi içün məni itin, 
Öz cinsi edə hər kimə cana himayəti. 
 
Halından olma canü dilin ğafil, ey sənəm, 
Kim şaha vacib ola rəiyyət riayəti. 
 
Gər öldürür Hidayəti ğəmzən, əcəbləmə, 
Munun tək iş durur ona Həqdən hidayəti. 
 
219. 
Ta ki geydin, ey xətti-reyhan, qəbayi-susəni, 
Sünbüli-zülfin utandırdı çəməndə süsəni. 
 
Xansı dağın laləsisən, ey bənəfşə xətlü, kim, 
Sünbülün buyindən alur bağ içində susəni. 
 
Gözlərim suyin görən ləlin ğəmindən, der mana: 
Ğafil olma kim, aparur aqibət bu su səni. 
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Ey könül mətlubi, çün hər yerdə hazırsan mana, 
Küfr ola bihudə gəzmək istəmək hər susəni. 
 
Gər busarsan bus, könül, meydani-eşq içində yol 
Kim, yetürür aqibət məqsudə ol busu səni. 
 
Dami-ğəmdən bulmadım bir dəm Hidayət tək xilas, 
Ta ki, gördüm bir nəzər, ey ənbərin keysu, səni. 
 
220. 
Dedi könül ol dəm ki, bu qaşu gözi gördi, 
Birikdi mənim qanımı tökmağə bu durdı. 
 
Qeyd eylədi hər həlqədə min canü könüllər, 
Məşşatəyi-sən’ onda ki, zülfeyni urudı. 
 
Oturmadı lə’liçün ayağdan könül onca, 
Kim aqibətül-əmr məni cana yetürdi. 
 
Ol sözü ağız vəsfilədür, sözüm eşit kim, 
Nə kimsə eşitdi bu kəlamı vü nə gördi. 
 
Hər xanda ki, keçdisə oxun sözi, Hidayət, 
Yayın kimi boynun əgübən köksün ötürdi. 
 
221. 
Dilərəm şol dü zülfi-mişkini 
Kondan alur xəttin də mişkini. 
 
Müchəri-dildə yandı can ovdı, 
Ta geyibdir qəbayi-mişkini. 
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Yüzi ayini görsədüb dil alur, 
Budur anın mənimlə ayini. 
 
Dişinin cövhərini dür görgəc, 
Tez qulağ dutdı qıldı miskini. 
 
Zahida, zöhdü sən Hidayətü eşq, 
Ki ləkum dinikum va li dini. 
 
222. 
Kimdir biri kim anda ola yüz anın kimi, 
Heyranıdır bu adəminin yüz anın kimi. 
 
Göz tək yüzilə kim ki, dilər aşinalığı, 
Seylabi-ğəmdə söylə yeri yüz anın kimi. 
 
Tən qeydin üzgəc, irdi könül vəslə sən dəxi, 
Ey can, vüsalın istər isən yüz anın kimi. 
 
Göz doğru baxdı qəddinə, dür düzdi yaşdən, 
Der düzə doğruluğda olan düz anın kimi. 
 
Bir qıl ucunı cana verürsə Hidayət al 
Kalına düşmiyə dəxi ucuz anın kimi. 
 
223. 
Al ilə aldı can ilə dil eynin aləsi, 
Məgər etdügi nədir, dəxi nə qoydı aləsi. 
 
Yar aradan qıraxladı mən qaldımvü rəqib, 
Gör qalmısı qaldı vü qalımadı qaləsi. 
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Gər çərx dəxi mən təki sərgəştə olmasa, 
Bu ağlamağı bəs nədirü ahü naləsi. 
 
Açgəc sürahi ağzını dərdimni deməgə, 
Qan yaş ilə doldı saqinin əldə piyaləsi. 
 
Səndən Hidayət inciməz, ey can, nə kim gəlür, 
Xoşdur nə olsa bəndəyə Haqqın həvaləsi. 
 
224. 
Gəldi xoş dövran ki, gərdun tərki-bidad eylədi, 
Tərk edən mehrü vəfa rəsmini bünyad eylədi. 
 
Karvani-mülki-Qüds ötürdi Misri-can saru, 
Yusif könlümni cahi-ğəmdən azad eylədi. 
  
Sübhi-dövlət tale’ oldı məşriqi-iqbaldən, 
Zərreyi-mehri-dirəxşan vəslinə şad eylədi. 
 
Şahi-lütfindən cahan əhlinə oldı fəthi-bab, 
Bəndəyi-dövlət bu fəthül-babə irşad eylədi. 
 
Dünyada hər kimsə bir ayin qoyur, dövlətlü ol 
Kim, özinə lütfü ehsan içrə bir ad eylədi. 
 
Edədür hərdəm Hidayət iştiyaqından, şəha, 
Ol ki, Şirin həsrətindən xəstə Fərhad eylədi. 
 
225. 
Mana ta saqiyi-can badə verdi, 
Könül səbrü qərarın badə verdi. 
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Vücudum kuhi-ğəm sevməkdə Şirin, 
Səbəqlər Xosrovum Fərhadə verdi. 
 
Qanı dolmuşdur ol biçarənin kim, 
Könül, sən gözləri cəlladə verdi. 
 
Şəha, mənsiz ğəribsənmişdir itin, 
Məni dün görgəc əl fəryadə verdi. 
 
Hidayət, mən’i zahid etmə kim, hüsn 
Sana zöhd, ana cami-badə verdi. 
 
226. 
Ol ki, yastanur anın sünbili-bərgi-səməni, 
Qurşanur laləyi-seyrabini mişki-xəttini. 
 
Yaşurur ğəbğəbi-simnin anın xətti-ğubar, 
Dolanur lütf ilə reyhanı əqiqi-Yəməni. 
 
Sərv kim gördi ki, gülbərgi-təri könlün edə, 
Quca gülbərgi anın işrət edüb nəstərəni. 
 
Dəm tikər kirpükinin ignəsi bağrım yarəsin, 
Dəm fəraqı tikəni parələdür ol tikəni. 
 
Tez gün ola ki, Hidayət ölü düşmüş görəsiz, 
Lalə tək şol gül içün qana bulaşuğ kəfəni. 
 
227. 
Tökər yulduz kimi yaşım yaşurub yüzi ayini, 
Mənimlə daima budur ol ayın rəsmü ayini. 
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Fələk kim qan edər ğəmdən müdam əhli-cahan bağrın, 
Eşitsə bağrı qan ola könlünün ahi-vayini. 
 
Müəttər qıldı xoşbudən məşami-cani-dil əsgəc, 
Məgər zülfindən almışdır səba, ey yüzi ay, ayini. 
 
Könül ta mehr ilə baxdı məhi-rüxsarına, billah, 
Gözünə zərrəcə eyləməz fələknin günlə ayini. 

 
Gər ol tərki-sarayini, Hidayət, görməsəm bir dəm, 
Ğəmi-hicran pozar derdim dilü canın sarayini. 
 
228. 
Qaşı ucun görsədüb dil aldı ol ay, 
Məni nadan görüb satdı sınux yay. 

 
Qulağına könül halın deyər zülf, 
Görünüz kim, nə məhrəmdir bu gər ay. 

 
Qədi-sərvin xəyalından dü çeşmim, 
Iki sərçeşmə ikən oldular çay. 

 
Zəkati-hüsn vergil mən gədayə, 
Birər busə kim oldun hüsnilə bay. 

 
Hidayət, dəm bəla, dəm ğəm çəkərsən, 
Bu yüklər çəkməgə yoxdur sana tay. 
 
229. 
Ey rüxü zülfin gülü sünbül kimi, 
Cizginəyim başına kakil kimi. 
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Qıldı təvəkkül ğəmi-eşqində dil, 
Olmaya heç nəsnə təvəkkül kimi. 

 
Dutdı yüzün dövrini zülfi-siyah, 
Sorma necə dövrü təsəlsil kimi. 

 
Qaşlarınuz taqi gözümdə mənim, 
Çaylar üsnə görünür fil kimi. 

 
Baği-kəlam içrə Hidayət oxur, 
Vəsfi-güli-ruyini bülbül kimi. 
 
230. 
Zülfdən görmədim ol hüsni-cahanarayı, 
Müşkül ola bulut olan gecə görmək ayı. 

 
Atmaz oldı mana yar oxını gəlgəc əğyar, 
Gəldi qış, oldı məgər qolına güclü yayı. 

 
Sormanız yarımı kim, cövrü cəfada necədir, 
Böylə işlərdə yox ol türki-Xətanın tayı. 

 
Mana ögrətməginiz ol kuydə can satmağı kim, 
Zülfi sevdasilə çoxdan olubam sevdayı. 

 
İstərəm mən səni gəh məscidü gəh sovməədə, 
İstəməz, zahidü adımnı qoyar hərcayı. 

 
Dün Hidayətni demən eşqilə rüsvalığdan, 
Qoyun öz halına şol ğəmzədeyi-rüsvayı. 
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231. 
Ol ola ər ki, gəlsə qılıcü cida güni, 
Özinə ol güni bilə zövqü səfa güni. 

 
Xoşlığda dəgmə laf uranı sanma baş igit, 
Ol baş ola ki, baş qoya cövrü cəfa güni. 

 
Ox yağub önində qılıc ildırım kimi, 
Gərçək ərən yəqin doğa ol gün şəha güni. 

 
Qurbanıyam o doğru ərin konda doğruşub, 
Gözinə düşmən qıla, derdim, qəra güni. 

 
Qorxu nədir fənadan, əgər var isə bəqa, 
Ummaq bəqa, nə asi, gər olsa fəna güni. 

 
Sözün, Hidayət, oynamağ idi yolunda baş, 
Mərdanə ol ki, şimdidür ol macəra güni. 
 
232. 
Ey yüzün çakəri, xurşid sənsən, mah dəxi, 
Bəndə möhtac ayağın tozuna, şah dəxi. 

 
Gözlərin canıma urduxca xədəngi-müjəyi, 
Çəkərəm nalə əlindən, deyərəm ah dəxi. 

 
Ey könül, qəddin anın sərv ilə şümşad oxudun, 
Böylə sözlər demə, ey himməti-kutəh, dəxi. 

 
Canü dil istər idin, baş ilə qoydum nəzərə, 
İstəsən söylə nədir, bəndədən, ey mah, dəxi. 
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Ey Hidayət, bu ki, hicran güni çəkdim ansız, 
Mana ol günləri görsətməsün Allah dəxi. 
 
233. 
Səni görməklik içün, ey güli-məna çəməni, 
Kirpügim dəxi olubdur mana gözüm tikəni. 

 
Kərbəlayi-ğəmi-hicrində şəhidəm çü Hüseyn, 
Bir nəzər ta ki, gözüm gördi bu vəchi-Həsəni. 

 
Yüzi ruhullahü zülfi siyahdır muyi, 
Qaşı zəvalnunü qara gözləri Veysül-Qərani. 

 
Dutdı zülfi yüzi dövrin göricək bəs dutalər, 
Xəlq bağına girüb, özbaşına gül dərəni. 

 
Bədənin sordum anın kim, nədir, ey dil, dedi kim, 
Ey Hidayət, nə deyim mən sana candır bədəni. 
 
234. 
Yandurdı cövr ilən gərdun dün məni, 
Ancax məgər bu dövrdə gördi zəbun məni. 

 
Bu növ ilən ki, didələrim qanını tökər, 
Tiz gündə ğərqə eyləyə seylabi-xun məni. 

 
Yüz ilə zərgər oldumü sərraf eynilə, 
Ey şux, qıldı hicri-rüxun zifünun məni. 

 
Yəqub əgərçi Yusif içün çəkdi çox bəla, 
Bu işdə qıldı firqətin andan qərun məni. 

 



Əfsəhəddin Hidayət və «Divan»ı 
 

 399 

Gər tökmədisə gözləri qanım əcəbləmin, 
Gözətmiş idi ğəmzəsi andan bürun məni. 

 
Ta ğayib oldı didədən, ol əbruyi-cünun, 
Yaxdı Hidayət, atəşi-şövqü cünun məni. 
 
235. 
Bilürəm mən qiyməti-vəslin ki, çəkdim firqəti, 
Dövlətin qədrini ol bilür ki, gördi möhnəti. 

 
Niyyət etgəc qəddini könlümdə irdim kuyinə, 
Mənzilə irir anın kim ola doğru niyyəti. 

 
Zülfini görgəc nola qapsa ləbindən busə dil, 
Kim qaranğu gecə olğac oğrunundur fürsəti. 

 
Sorduğumca ləblərini olmadum sirab mən, 
Gərçi lə’lin təşnəlığ kəsməkdürür xasiyyəti. 

 
Oxun idi həsrəti miskin Hidayətin diriğ, 
Öldivü könlündə qaldı şol fəqirin həsrəti. 
 
236. 
Ta ki, sözdən yar lə’li-dürfəşanın bağladı, 
Aşiqin ol ləltək bağrında qanın bağladı. 

 
Lə’linə qarşu sürahi ağzın açdı gülməgə, 
Saqi dərdim qanını içdi, dəhanın bağladı. 

 
Şol şəkər yanında ta acılığı faş olmaya, 
Quyular qazdı girüb, zənburü şanın bağladı. 
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Gödürüb hüsn atını, ol göz savaş istər yenə, 
Çəkdi kirpükdən səf uş tirü kəmanın bağladı. 

 
Udi-naləm tək fəğan etmək dilərdi çalıcı, 
Çox qulağın burdı çaldı, bəm lisanın bağladı. 

 
Yüz təriq ilən gətürdi bərgi-nəsrin araya, 
Qarğu tapır çəmən anın miyanın bağladı. 

 
Sərv ayağında qədiçün yaşımı görgəc rəvan, 
Bağban bustandaki abi-rəvanın bağladı. 

 
Bağban sün’ ta baği-rüxi-məhfuz ola, 
Çəkdi sünbüldən həsarü xamı yanın bağladı. 

 
Ta Hidayətdən eşitdi şol nəbati-ləb sözin, 
Şəkərin əzdi şəkərçi və dükanın bağladı. 
 
237. 
Gördi göz yüzini bir görüşə mail qaldı, 
Getdivü didədə şol şəklü şəmail qaldı. 

 
Nə şəkər yedügini bilmədi kimsə dilinin, 
Xamı ağrılar içində bu məsail qaldı. 

 
Qucmadan öldüm isə şol sənəmi, şükr edərəm 
Ki, xəyali-qolı boynımda həmayil qaldı. 

 
Şəm’i-vəhdət oxudı, piri-təriqət yüzini, 
Ol çırağım sözi dilimdə dəlail qaldı. 

 
Su qırağına məgər kim ola şol sərvi-rəvan, 
Gör Hidayət ki, gözüm suyinə sail qaldı. 
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238. 
Çəkdi sinəmdən oxın dilbərü peykan qaldı, 
Gər könül getdisə yüz şükr ona kim can qaldı. 

 
Zənciyi çahına can qoydı könül danəsini, 
Adı ondan bərüdən çahi-zənəxdan qaldı. 

 
Qaçdı məndən könül ol zülfi görüb, sonı mana 
Ğüssəvü möhnətü ənduhi-firavan qaldı. 

 
Baxmayub ötdi iti naləvü əfğanıma dün, 
Yadigarı mana bu naləvü əfğan qaldı. 

 
Getdi ol şuxü sözi qaldı cahan ağzında, 
Mahi-Kən’anı gedüb, qisseyi-Kən’an qaldı. 

 
Çəkmək istərdi qaşi nəqşini ustadi-əzəl, 
Baxdı çün surəti-zibasına heyran qaldı. 

 
Qalmadı kimsə ki, duymadı Hidayət ğəmini, 
Ah kim duymayan ol gözləri fəttan qaldı. 
 
MÜSTƏZADLAR 
 
239. 
Yar istə, könül, istəmə bu dari-fənayi, 
Ya əncəmü ərkan. 
Ta kim bulasan ləm yəzəli-ömri-bəqayi, 
 Ey talibi-ürfan.  

 
Qaş çatma tələbdən ki, sana gövhəri-məni, 
İsmət tənəfindən. 
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Yüz görsədicəx görsədə yüz dürlü səfayi, 
Bişübhəvü nəqsan. 

 
Can bülbülünün məskəni gülzari-cinandır,  
Təhqiq ilə billah. 
Bulmaz anı tərk etməsə bu abü həvayi, 
Ol ğafili-nadan. 
 
Ey istəyən ol gün kimi məşhuri-nişanın,  
Hər ləhzə mənim tək. 
Aç gözüni, andan dolu gör ərzü səmayi, 
Ol valehü heyran. 
 
Eşqi-ələmindən könül ah etmə ki, aşiq, 
İxlas ilən olan. 
Mehr oxına cövrini vəfa bilə cəfayi, 
Həm dərdini dərman. 
 
Dünyavü zərü siminə aldanma, Hidayət,  
Mətlubini bulgil. 
Andan həm anı arif isən eylə gədayi, 
Ta kor ola şeytan. 
 
240. 
Bir xeyli zaman oldı ki, çeşmim nigarandır,  
Didarına candan. 
Görsət yüzin, ey dust ki, məqsudi hamandır 
Kövn ilə məkandan. 
 
Gögdə qızaran sormagil, ey ay, şəfəqmi?  
Ya əksi-günəştək. 
Hicrində sənin hər gecə mövc urduğı qandır 
Çeşmi-nigarandan. 
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Şol kirpük ilə qaş məni yaxmadı ancax, 
Ey əhli-məhəbbət. 
Hər guşədə yüz naləvü fəryadü fəğandır 
Şol tirü kamandan. 
 
Hökm etdi rəvan olmağa qan yaşımı bir gün,  
Ol ğəmzeyi-xunxar. 
Su tək qılıcın buyruğı boynıma rəvandır. 
Şol hökmi-rəvandan. 
 
Gər zahir ilə yar Hidayətdən olur dur, 
Ey zahidi-məğrur. 
Hər şeydə ki var, gözinə ol çöhrə əyandır. 
Çıx zənnü gümandan. 
 
241. 
Ey badi-səba, göricək ol sərvi-rəvanı, 
Söylən binihayət. 
Müştaq olubdur sana bu aşiqi-canı 
Bihəddü nihayət. 
 
Çün cövrinə səbr etdivü dönmədi yolundan  
Bu aşiqi-məhcur. 
Səndəx sənəma tərk edə gör cövrü cəfanı, 
Qıl lütfü inayət. 
 
Fəryad ki, fəryadıma heç kimsənə yetməz, 
Ta kim sora neyçün. 
Öldürdi məni-xəstəyi ol huri-cinanı.  
Bicürmü cinayət. 
 
Həqdən bu könül mülkətinə şah sən oldun, 
Ey mən sana bəndə. 
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Bəs qoyma xərab olmağa iltaf edüb anı. 
Qıl zəbti-vilayət. 
 
Gər fani ikən istər isən baqi olasan,  
İxlas ilə gəl-gəl. 
Ol yarü vəfadar yolunda dilü canı 
Tərk eylə Hidayət. 
 
MÜXƏMMƏSLƏR 
242. 
Yüzinlə zülfin içün, ey mahi-hümayuni-fal, 
Bu gecə fikr edər idüm ki, keçdi mah ilə sal. 
Məlalət ilə könül oldu bəs pərişani-hal, 
Sabah sənilərə vardum bərayi-dəf’ məlal. 
Səpidə dəm kim əsərdi nəsimi-badi-şimal. 
 
Dedim, məgər mana ərvahidən irişə mədəd, 
Könül dedi: bu mədəd istəgil ze fərdi-səməd. 
Qulağım onda ki, bir ün yetə ze mülki-əbəd, 
Bir ün qulağıma gəldi ze həftkan ləhəd, 
Ki ey fəqiri-həqir, olmagil pərişan hal. 
 
Bu dinə söylədügündür iki qapulu rəbat, 
Gələn gedər, gərək İlyas dut, gərəkü təvat. 
Nişat yeri degül, tez verişür bu bisat, 
Çahar baş dünya degül, bisati-nişat, 
Kim anda yektə qılursan zəhi ğüruri-xəyal. 
 
Bu evdə necə ki, oldum əsiri-möhnət idüm, 
Həlaki-ğüssəvü ğəm, küştəyi-məzəllət idüm. 
Demə ögüş ki, mən ərkani-mülkü millət idüm, 
Cahanda mən dəxi bir şahsüvari-dövlət idüm 
Ki, həm inanım idi, təxtü bəxtü ğurü cəlal. 
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Necə ki, istədivü gördi munca adəmdən, 
Nəzir bulmadı, gərdun gözi dü aləmdən. 
Görəndə fariğü azad xatiri ğəmdən, 
Xaçan ki, sərpə salurdum niqabi çöhrəmdən, 
Günəş yüzi sararurdı ze rəşki hüsnü cəmal. 
 
Yüz urdı, çünki bozulmağlığa əsas əməl, 
Dolaşdı ördügi zülfeyni tək əyağa əməl. 
Qəza çü var idi kim qısır ömür tapa əcəl, 
Qazai-hökmi-ilahi irişdi min əcəl. 
Götürdi nameyi-həsrət zəvalə döndi kəmal. 
 
Hesab mücəmməl ömrüm müfəssəl oldı mana, 
Vücud yağıxub, əhli-ədəm əməl oldı mana, 
Səfər əziməti çün kim mükəmməl oldı mana. 
İki firiştə həm ol dəm müvəkkil oldı mana. 
Hesab qılmağ içün dəftəri-həramü həlal. 
 
Əməl təbibinin ol dəm təbabətin gördüm, 
Əcəl xətibinin axır xitabətin gördüm. 
Ədəm çərisinin anda məhəbbətin gördüm, 
Mən ol zaman kim oların səlabətin gördüm, 
Dutuldı öylə kim, oldı zəbani-natiqə lal. 
 
Müdam cövrü cəfa yayını süpehri-qürur, 
Bəla oxını çəküb, kimə uğruyisə urur. 
Hidayət anda vəfa umuban kişimi durur, 
Vəfa ümidi cahanda ki, qənbər oğlı umar, 
Zəhi təsviri-batil, zəhi-xəyali-məhal. 
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TƏRKİBBƏND 

243. 
Ey ayəti-rəhməti-xudayi, 
Al bürqə’yi ta görüm xudayi. 
Altum cövr üstünə fələk tək, 
Gər özgəyə etsəm ilticayi. 
Sanma ki cüdayi ola mümkün, 
Gər sinəmə sinə səngi-cidayi. 
Keçdin qaşı arasından, ey dil, 
Fəhm eyləmədin bu istivayi. 
Ey dust, mana cahan gərəkməz, 
Səndən səni eylərəm gədayi. 
Nayi yenə aldı nayi ələ, 
Bir anlaya gör nə der bu nayi. 
Rindanə çü bulmışam səfayi, 
Mən xandəvü zahid riyasi. 
  
Mətlub sənü mənəm tələbkar, 
Talib olana olur tələb kar. 
Afaq xamu sənin diyarın, 
Amma səni bulmaz oldı diyar. 
Səndən çü gəlür nə gəlsə, ey dust, 
Kimdir diləyə özinə azar. 
Yansam nola eşqin odı ilə, 
Gör çubi ki, necə nur edər nar. 
Hər ləhzə sənin xəyalın ilən, 
Sevdayi-könül bir özgə bazar. 
Rindanə çü bulmışam səfayi, 
Mən xandəvü zahid riyasi. 
 
Ey şəm’i-rüxün cahan çiraği, 
Rövşəlığın ilə can çiraği. 
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Aləmdə lətiflər yügüşdür, 
Güldür vəli bustan çiraği. 
Hər yerdə çiraği hər kişinin, 
Yanır vəli munda can çiraği. 
And vəhbini kün-fəkanə vermən, 
Ey arizi-kün-fəkan çiraği. 
Yandurdı ğəmin odı bu gecə, 
Hər dəm məni hər zaman çiraği. 
Rindanə çü bulmışam səfayi, 
Mən xandəvü zahid riyasi.3 
 
MƏSNƏVİLƏR 
 
244. 
Həmdü səna, mübd’i bialətə, 
Müxtəre’ biqərəzü illətə. 
Ol ki bizi nist ikən qıldı həst, 
Qıldı meyi-eşq ilə gününi məst. 
Mə’ni kimi gizlivü surət nigar, 
Mə’nisi hər surət ilə aşikar. 
Çar ənasir bilə tərkib edən, 
Adəmi bu hüsn ilə tərtib edən. 
Verən ana beş hüsnü altı hacat, 
Yazan ona ayət ilə binahat. 
Qətrə sudan lö’lö’yi-lala qılan, 
Quru ağacdan güli-həmra qılan. 
Xaliqi-insü cinü vəhşü tiyur, 
Raziqi-ərzaq xamı marü mur. 
Dinmə, könül, munca ki, həddin degil, 

 
3 Bu şeir İran-Məlik kitabxanası və Türkiyə-Topqapı Muzeyi kitabxanası 
nüsxələrindən müştərək alınmışdır, digər nüsxələrdə bu örnəyə rast 
gəlinməmişdir.  
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Ğönçə kimi özünə ancax gül. 
Sən kimü adını anın ad tək, 
Zərrə kimü gün sifətin söyləmək. 
Çək dilini özünə, həddin tanı, 
Bu söz ilə tanımaq olmaz anı. 
Cəhd edə gör, dinlə rəsulun sözin, 
Kanlayan anın sözi, bildi özin. 
 
245. 
Şol məhi-ceyş əncümi-gərdun hübab, 
Kim quludur tələtinin afitab. 
Özidürür elm ilə dəvi qılan, 
Əvvəlü-axirdə təcəlla qılan. 
Tanrı anın şanına lövlak deyir, 
Çakəridir əncümü əflak deyir. 
Kim ki, anın sözinə dutmaz qulağ, 
Adəm ana söyləmə koldur ulağ. 
Məndən ana gündə derüdü səlam, 
Alinə ətbainə həm vəssəlam. 
 
246. 
Lütf et, ilahi ki, günahkarinəm, 
Dami-məhəbbətdə giriftarinəm. 
Cürmü-xətadən olubam ru siyah, 
Lütf gözilən mana bax, ya İlah. 
Dövri-fələkdən çəkübəm çox cəfa, 
Bulmayubam dərdimə hərgiz dəva. 
Xəstədilü valehü biçarəyəm, 
Lütfin evindən qatı avarəyəm. 
Çün mana səndən gəlür, ey can, ələm, 
Cövrün əlindən nə şikayət qılam. 
Səndən əgər ğəm gələ, ya dərdü bəm, 
Şükr sənin verdügünə, ya Kərəm. 
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247. 
Saqi, xumaram, mana bir badə ver, 
Xirməni-dinü dilimi badə ver. 
Ta ki, başımdan ola bu dərdi-sər, 
Bir nəfəs özimdən olam bixəbər. 
Ol şəfəqü mehr degül görünən, 
Çərxdür ol badə içün dövrünən. 
Xandə ki, ol badəvü cami-fələk, 
Cür’əsini görmədi mülkü mələk. 
Kim ki o meydən qədəhi nuş edər, 
Bilür özin gərçi fəramuş edər. 
Bağrı dəlindi fələki-sadənin, 
Ta kim ona süzgəci ol badənin. 
Can ki, əzəldən bəri məxmuridür, 
Mey demə məxmur ki, rəncuridür. 
Ana birər cür’ə nəsib eyləgil, 
Bəxşə sən saymə həsib eyləgil. 
Qıl ana bir cür’ə kərəmdən nəsib, 
Olmasa bəxşiş ana etgil həsib. 
Saf əgər qızmaz isən düzüdən, 
Mərhəmət et, yoxsa ölür dərddən. 
Ey dili-miskin necə biçarəlığ, 
Hər tərəfə sel kimi avarəlığ. 
Hər xəs içün ot kimi yanmağ nədir, 
Su kimi hər çayə boyanmağ nədir. 
Gəncə girüb ğönçə tək ol xirqəpuş, 
Baş çəküb xirqəyə olgil xamuş. 
 
248. 
Məni ğeyb eylədi dügün xitab, 
Can quşuna kim edə fikri-səvab. 
Söyləyə bir nüktə ki, dilbənd ola, 
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Dünyadə hər eşidənə bənd ola. 
Bu sözi şol bülbüli-şirinnəfəs, 
Fəhm edicax nəzminə qıldı həvəs. 
Xaliqə ol dedi həmdü səna, 
Sonra şahın ömrinə qıldı dua. 
Şah Hüseyn xəlq Əli mə’rifət, 
Xızrü İsa dəm Musa sifət. 
Ol ki, Əbülfəth ləqəbdir ana, 
Peşə kərəm xuyi-ədəbdir ana. 
Ədlilə əzəl oldı Ənuşirəvan, 
Çü dinsə nij eylədi hatim rəvan. 
Hökmi əgər dağə desə kim yeri, 
Yeriyübən yeridə bilə yeri. 
Ləfzi-göhərpaşi-göhərpuşini, 
Der kimi kim duysa, dutar guşini. 
Şah duasın çü əda eylədi, 
Cani-dili-bimarə nida eylədi. 
Bir necə söz can könülə der eşit, 
Canü könüllə bu sözi var eşit. 
Ey könül, aldanma cahan alinə, 
Kaldanan alinə anın alinə. 
Kimsəyə çün qılmadı dünya vəfa, 
Munca anınçün nə çəkərsən cəfa? 
Dini dün arifə məskənmolur? 
Tutiyi-qüdsün yeri gülxanmolur? 
Surət ilə dilbəri-əyyarədir, 
Mə’nidə bir divi-sitəmkarədir. 
Kim ki, bu div alına aldanmadı, 
Şol əzəli qövlə durub danmadı. 
Gördi səni qıldı məlayik sücud, 
Özüni sağınmaz ikən bivücud. 
Yaxşılığ et, lütfü kərəm peşə qıl, 
Gör nə əcəb zatsən əndişə qıl. 
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Cümlə cahan əhli ilən doğru ol, 
Şər’ə yabış, istər isən doğru yol. 
Doğru olub, doğru yeri, doğru di, 
Doğrulığ ilə iki aləmni yi. 
Doğrulığ, ey yar, ola dust qabusi, 
Doğruya cənnət kimidir damusi. 
Iki cahanda diləsən şadlığ, 
Ğüssəvü əndühdən azadlığ. 
Özün ilə doğrulığı peşə qıl, 
Sorğu günündən yeri əndişə qıl. 
Kim ki degil doğru, degil adəmi,  
Ölüdür ol, dusta gərək matəmi. 
Ah, qələm tək iki dillüyə ah, 
Kim olisər dili kəsük ru siyah. 
Şəm’ tək ol yekdilü həm yekzəban, 
Ta ki yüzündən ola rövşən cəhan. 
Ey günü ay xadimi-xeylin sənin, 
Canü cahan barça tüfeylin sənin. 
Hər kimə yoldaş səadət ola, 
Lütfü kərəm peşə duadəst ola. 
Lütfü kərəm peşə qıl, ey şəhriyar, 
Ta sana həm mülk ola, həm şəhri-yar. 
Ədl sana sur edə matəmləri, 
Necə ki, dutdun duta aləmləri. 
Xanı Firidunü Cəmü Keyqubad, 
Qaldı olardan sona ancax bir ad. 
Yaxşı adın cəhd edə gör kim, qala, 
Addan özgə dəxi gör kim qala. 
Dünyayə aldanmavü həm malına, 
Bir nəzər et özgələrin halına. 
Xani olar kim, muni cəm’ etdilər, 
Həsrətü dərd ilə qoyub getdilər. 
Canü cəhan kimsəyə qalmaz gedər, 
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Mehrin anın canü könüldən gedər. 
Xatirini yaxşı işə tiz qıl, 
Hər nə yaman iş ola bir hiz qıl. 
Adəm əgər xeyr edər, yoxsa şər, 
Xeyrü şər ol nəsnə kim eylər, görər. 
Bəs yegi oldur ki, şərir olmaya, 
Ta ğəmü dərd ilə əsir olmaya. 
Ta ki, bu mina fələk zərnigar, 
Qayim olub eyləyə dövrü mədar. 
Ta ki, doğa taği-fələkdən qəmər, 
Ta törəyə şaxi-şəcərdən səmər. 
Dövlət ilə gündüzə dönsün dünün, 
Gündə yeg olsun xamı gündən günün. 
 
249. 
Kərəm qıl, ey nəsimi-novbahari, 
Məni-biçarə ilən Həqqi-yari. 
Rəvan ol su-bəsu, gülşən-bəgülşən, 
Qədəm basma məgər bər sərvü süsən. 
Gül ilən söylə bülbül iştiyaqın, 
Çəmən yüzinə sünbül iştiyaqın. 
Sühanın halətini söylə mahə, 
Qulun yüzini yə’ni badişahə. 
Ədəb yerin öpüb yetür səlamım, 
Degil, ey tutiyi-şirin kəlamım. 
Əgər qulluğda təqsir oldı məndən, 
Ümidim əfvdir, ey şah, səndən. 
Quləm, qul bəndənin əksükligi çox, 
Şahın hər suçlə quldan dönməgi yox. 
Durubam başü can ilən bu üzrə, 
Nə kim fərmanın olursa göz üzrə. 
Vəli sənsiz mana çəkdi çəri ğəm, 
Nə bir yoldaşü nə bir yari-həmdəm. 
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Çevirdi çevrəmi seylabi-möhnət, 
Ğəriq etdi məni ğərqabi-möhnət. 
Bəlavü ğüssəvü dərd ilə ənduh, 
Yığıldı hər tərəfdən kuh ta kuh. 
Bu yalğuzlığda gördüm didə nəmdir, 
Çü gördüm kimsənəm yox sora nəmdir. 
Xitab etdim dilə key dil nəçüksən? 
Bu tufan içrə, padərgil, nəçüksən? 
Dedi: ol şah xəyalı olsa yoldaş, 
Nə qayğu, gər olursa xamu yoldaş. 
Bu söz üsnə yetüb gəldi xəyalin, 
Dedi kim, necədir, ey xəstə, halin? 
Xəyalin damənin dutdı dili-zar 
Ki, bu dəmdə ümidim sənsən, ey yar. 
Xəyalından könül çün buldı ümmid,  
Qaranğu dundə sağın doğdı xurşid. 
Nə ğəm dedi, yağış tək yağsa yağı, 
Çü müstəhkəmdir ümidim budağı. 
Xəyalinlən günəştək yek səvarə, 
Birimiz, ey gülüm, dəgdi həzarə. 
Həqqin fəzli-xəyalin dövlətindən, 
Xilas olduğ həsudin möhnətindən. 
Yox əksüklik dəxi əz fəzli-Allah, 
Vüsalındır həmin əksüklik, ey şah. 
Sərayi-didə kim, vəslin yeridir, 
Müşərrəf qılsanız, şəha, yeridir. 
Qədəm bas könlimin divanəsinə, 
Yox isə ğəmlən ol viranəsinə. 
Çü zahirdir dedügüm sözə təsdiq, 
Ümid oldur rəfiqim ola tövfiq. 
Qılub dövlət məqamında iqamət, 
Görüm didaruni sağü səlamət. 
Şəha, bu xeyr işə ta xeyr qılma, 
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Unut təqsirimi, təqsir qılma. 
Yüzumə, yaxıla şəm’i-Hidayət, 
Gəlicək munda ey şəm’i-Hidayət. 
Həmişə ta nihali-fəthü iqbal, 
Zəfər bağında sərsəbz ola xoşhal. 
Nihali-ömrün olsun sərsəbzü xürrəm, 
Yetürsün meyvəyi-dövlət dəmadəm. 
 
250. 
Gəl, ey içmiş bu gün ğəflət şərabı, 
Səpilmiş yüzünə şurü şərabı. 
Gəl iç dövlət meyin, məxmurini yaz, 
Yetər, ğəm dəftərin alub bitər yaz. 
İçən dövlət meyin bil kim, oyandı, 
Ğəm odında xaçan dövlətlü yandı? 
Buradə görmüşəm dövlət yüzini, 
Nə bir kim, yüzə-yüz gördüm yüzini. 
Demə aldanmazam düşmən sözinə, 
Bu uca qəl’ədən düşmən sürinə. 
Gəl içgil zövq ilən dövlət əyağı, 
Bu dövlətdən yeri çəkmə əyağı. 
Uyarsan, qəl’ə içrə düş görərsən, 
Səadət yüzini gül duş görərsən. 
Gəlicək bulmaz olsun dusti-kamı, 
Əcəl yanımda içsün dustkamı. 
Ögün ki, yaxıla şəm’i-Hidayət, 
Eşitsin sözüm, ey şəm’i-Hidayət. 
Sağınma sözimi kim, al deməkdir, 
Eşitmək səndənü məndən deməkdir. 
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ƏSKİ AZƏRBAYCAN SÖZLƏRİ 
 
Ağırlamaq – qonaq etmək, əzizləmək 
Ağırın – çox qiymətli, ciddi. 
Ağu – zəhər 
Ah eyləgəc – ah eylədikcə 
Axgəc – axdıqca 
Al – hiylə 
Anmaq – yad etmək 
Ari – pak, təmiz 
Ari incu – xalis inci 
Aşamlıq – şərabdan məst olmaq 
Atınc – ox atmaq tərzi 
Avurd – yanağın daxili tərəfi, yanağı şişirtmək. 
Ayıtmaq – demək, söyləmək 
Bayıtmaq – zəngin etmək 
Bənzərimni – bənzimi 
Bilmənmi – bilmirsənmi 
Bir kəz – bir dəfə 
Birikmək – yığmaq, birləşmək 
Birlə - birlikdə 
Boşmaz – boşa çıxmaz 
Bulmaq - əldə etmək, tapmaq (bulgil - əldə elə; bulmagəc – 
tapmayan kimi, əldə etmədikdə; bulmayuban - əldə etməyib) 
Buluxmaq – tuş gəlmək 
Burqu – bükük, qıvrım 
Çağ – zaman, dövr 
Çağlamaq - suyun axması 
Çəri – qoşun 
Çilək – çiyələk 
Damu – cəhənnəm 
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Danla – sabah, ertə 
Danuğ -  şahid 
Dəm – vaxt, çağ, gah 
Dərilgəc – dərilən kimi 
Digəc – decək, deyən kimi 
Dinənc – bəhs edən, danışan 
Döygəc gözün – gözünü döycək 
Duş - yuxu 
Düşgəc – düşən kimi 
Edərmən – edərəm 
Enicax – enəcək, enən kimi 
Etgəc – etdikcə (eyləgəc - eyləyən kimi, edən zaman) 
Əbsəm – dinməz, söyləməz 
Əsgəc - əsdikcə, əsən zaman 
Əyağ – badə, piyalə 
Gedərmək – götürmək, uzaq etmək, kənar etmək 
Gedicax – gedəcək 
Gəlgəc – gələn kimi 
Görk – gözəllik, üz gözəlliyi; yaxşı xasiyyət, məziyyət; zinət, 
bəzək 
Görgəc – görən kimi 
Gözütmək – gözləmək 
Xaçan – haçan, nə vaxt, nə zaman 
Xamuca – hamılıqla 
Xancaru – necə 
Xanda – harda 
Xanqısı – hansı 
Xuy – xasiyyət. 
İçü dış – içəri və bayır 
İrağ – uzaq 
İrmək (irişmək) – çatmaq, yetişmək 
İstəşmək – yaxınlıq etmək 
İyə - sahib, malik, əfəndi 
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Kəsər – bölüşmək 
Qablıyuban – hər tərəfi tutmuş şəkildə 
Qana yunmaq – qana boyanmaq 
Qaxinsan – düşüb qalsan 
Qaranğu – qaranlıq 
Qayğu qayırmaq – arzu, istəyi yerinə yetirmək 
Qəllaş – dəğal, cığal 
Qəm evirmək – qəmi çevirmək, rədd etmək 
Qılğac – edən zaman 
Qorunda – müdafiəsində, keşiyində. 
Qutlu gün – xoşbəxt gün 
Nəm – bütün varımı 
Nəmi deyim – nəyi deyim 
Nəstə - şey 
Nişə - nəyə görə, nə üçün 
Oxlaşıban – ox kimi istiqamətini müəyyənləşdirib 
Olgəc – olduqca (olğac - olanda, olan zaman; olubam – olaraq) 
Öc almaq – intiqam almaq 
Ögüş – çoxlu; sitayiş, mədh, öymə. 
Özülğə - özünə 
Rəng – hiylə etmək, oyun etmək; nəzakətli, incə və s. 
Sağrı – atın arxadan üst tərəfi 
Saqın – aman, gözlə, qorun 
Sayru – xəstə, özündə olmayan 
Sığ – yaraşmaq, uyğun olmaq 
Sorğac – soruşan zaman (sorğuc – soruşmaq; sormaq – 
soruşmaq; soruşmanız – soruşmarıq) 
Sunmaq – irəli uzatmaq, vermək 
Şol – o 
Türki-Xətay – çin gözəli 
Uğraşmaq – qarşılaşmaq, rastlaşmaq 
Undırmaq – sındırmaq, dağıtmaq 
Ura – süni yaradılmış təpə (sərhəd təyin etmək üçün) 
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Urmaq – vurmaq (urarsan – vurarsan; urur – vurur) 
Us – ağıl, huş 
Usanmaq – bezmək, yorulmaq 
Uş – 1. bu, belə; 2. ağıl 
Uşatmaq – kiçiltmək, parçalamaq  
Uzatgəc – uzadan zaman 
Ün – səs 
Üsnə - üstünə 
Varmaq – getmək (varışmaq – qarşılıqlı yön almaq)  
Yadınlamaq – yad etmək 
Yağıxmaq – düşməni tanımaq 
Yağmaçı – talançı 
Yaxmaq – yandırmaq 
Yalğuz – yalnız 
Yanuyə düşmək – yanına düşmək 
Yarlıq - əmr, buyruq; kömək 
Yastanmaq - düşüb qalmaq 
Yastırmaq – istinad etmək, söykənmək 
Yaşınmaq – gizlənmək, örtünmək, qorunmaq 
Yaşurmaq – qaş gizləmək 
Yavuz – acıqlı, amansız, qəddar 
Yazı – səhra, çöl 
Yeg – daha yaxşı, üstün 
Yelək – quş qanadındakı qələmli tük 
Yörənmək - ətrafında gəzmək 
Yüküş – çox, bol, ağır 
 

ƏRƏB-FARS SÖZLƏRİ 
 

A 
 
Abdali-dəhr – sadədil, dünyadan bixəbər 
Abi-həyat – əbədi dirilik suyu 
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Abi-Xızr – Xızrın suyu, məc. dirilik suyu 
Acil – tələsən, narahat 
Afərinəndə - yaradan, xaliq 
Aftab – günəş 
Aqibət – son, nəticə, nəhayət 
Al etmək - hiylə etmək, aldatmaq 
Aludə - başı qarışma, mübtəla olma 
Ariz – yanaq 
Asi – üsyankar 
Aşiqi-qəmxar – qəmli aşiq 
Aşüftə - aşiq, divanə, vurğun 
Atəşnak – od yağdıran, saçan, hərarətli 
Ayət – əlamət, nişan, Qur’andan alınan cümlə və ibarələrin hər 
biri 

 
B 

 
Baği-nəimə - cənnət bağı 
Bekam – kama yetmək, arzu, istəyə çatmaq 
Bəhri-gövhər – gövhər dənizi 
Bəqa – baqilik, axirət 
Bərgi-xəzan – xəzan yarpağı 
Bərgi-nəsrin – nəsrin yarpağı 
Bərtərəf – dəf etmək, aradan qaldırmaq 
Bidaq – şahmat oyunundakı piyada 
Bidaniş – elmsiz 
Bim – qorxu 
Binat – dəqiq görən 
Bur – dünya və axirətə xeyri olmayan kimsə; fıstığı rəng. 
Büllur – şəffaf. 
Bürci-əbləğ – yaraşıqlı qala 
Büsat – şənlik 



Aidə Paşalı 
 

 420 

 
C 

 
Cay – yer. 
Cəmilə - qəşəng, göyçək, gözəl 
Cövd – comərdlik, mürüvvət etmək 
Cövlan – dövr etmək, gəzmək 
Cövr - əzab 
Cübb – quyu 
Cürm - əziyyət 
Cüstücu – araşdırma, axtarış etmək 

 
Ç 

 
Çağ – zaman, dövr 
Çak – açıq, yırtıq 
Çakər – nökər, qul 
Çaki-rək – kiçik hissələrə parçalanmaq 
Çeşmeyi-xunabə gözlərim – qanla dolmuş gözlərim 
Çeşmi-ahu – ceyran gözlü 
Çərxi-dəvvar – yer kürəsinin dövr etməsi 
Çovgan – atla oynanılan top oyunu; bu oyunda topu vurmaq 
üçün başı əyri uzun ağac 

 
D 

 
Daği-fəraq – ayrılıq dağı 
Dəmi-sərd – möhkəm vaxt 
Dərdmənd – dərdli 
Dəryayi-ümman – okean dənizi 
Dəvayi-lütf – mərhəmət tələb etmək 
Dəvi – tələb, iddia 
Dideyi-pürxun – qanlı göz 
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Dilbəri-simin üzar – ağ üzlü gözəl 
Dildar – sevgili, sevimli 
Dili-büryan – qəlbi yanıq 
Dirağ – bacarıqsız, aciz 
Diriğ – əsirgəmə, qıymamaq, əfsus, heyf 
Dudi-çirağ – çirağ tüstüsü 
Dun – alçaq, aşağı 
Dur oldu – uzaq oldu 

 
E 

 
Eydi-əkbər – böyük bayram 
Eydi-vüsal – bayrama yetişmək, vüsal bayramı 
Eynül-yəqin – gözlə görüb yəqin etmək 

 
Ə 

 
Əbna – oğullar 
Əbri-siyah – qara qış 
Əcəblimə - əcəb edirəm 
Əflak – fələklər, göylər 
Əfruz – şölələndirən, yandıran, işıqlandıran 
Əfşan – yayan, dağıdan 
Əfzun – çoxlu 
Əğyar – qeyrilər, yadlar, özgələr 
Əhbab – dostlar 
Əhli-məani – mənalar sahibi 
Əhli-təbi – təbi olan şəxs  
Əqiq – qiymətli qırmızı daş 
Əlif - ərəb əlifbasının ilk hərfi 
Ənadil – bülbüllər 
Əndəlib – bülbül 
Ənduh – qəm, sıxıntı 
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Əngəbin – bal, əsəl 
Əngiz – oyandırıcı, qaldırıcı 
Ənvari-Həqq – Haqq nuru, Haqq işığı 
Ərğuvan – rəngarəng 
Ərvah – ruhlar 
Əzm – böyük, nəhəng 

 
F 

 
Fəhm – anlama 
Fəqih - fiqh alimi 
Fələk qəndili – günəş 
Fəth əlbab – ağılları, ürəkləri, qəlbləri fəth edən 
Fəttan – fitnəli 
Fiqh - şəriət elmi 
Firqət – ayrılıq 

 
G 

 
Gərdun – fələk, çərx, asiman 
Gövhəri-məqsud – gövhərin məqsədi 
Güli-dövran - zamanın gülü 
Güli-həmra – qırmızı gül 
Güli-övraqini – gül vərəqlərini 

 
Ğ 

 
Ğəbğəbi-simin – parıltılı çənə 
Ğərqab – suya batmış 
Ğərqi-ərəq – tərə qərq olmuş  
Ğüruri-xəyal – xəyalən məğrur 
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H 

 
Hacib – qapıçı; örtük, pərdə 
Harun – Qədim tarixdə çox varlı, səxavətli hökmdar olmuşdur. 
Hasid – həsəd aparan 
Həcər – daş 
Hədis – Məhəmməd peyğəmbərin (s.a.s) söylədiyi rəvayətlər 
Hənuz – indicə 
Həzar –min 
Hicr – ayrılıq 
Himməti-kütah – az arzusu olan, az cəhdli 
Huşmənd – huşu olmaq 
Hüsni-cahanarayi – Dünya gözəlliyinin yaraşığı 

 
X 

 
Xabi-ğəm – qəm yuxusu 
Xacəru – xacə sifətli 
Xaki-rah – ayağın torpağı 
Xaşakrək – çör-çöp kimi 
Xədəng – ox, tir 
Xədəngi-mujə - kipriklərinin oxu 
Xəlayiq – camaat, xalq 
Xərgnur – nura qovuşmaq, işıqlı olmaq 
Xətib – məsciddə xütbə oxuyan, natiq 
Xətti-ariz – üzdə olan xətt 
Xətti-ənbər - ənbər qoxulu xətt 
Xəvaric - xaricilər, Əlinin zamanında zühur etmiş bir dəstə 
Xəyali-məyal – parlaq, əfsanəvi 
Xəyyat – dərzi 
Xibabət – natiqlik sənəti 
Xirqə - dərvişlərin geydikləri üst paltarı 
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Xisal – xislətin cəmi, xasiyyətlər 
Xızır – Mövhumi bir şəxsiyyət. Guya dirilik suyu içib, daimi 
ömür tapmışdır. 
Xuni-cigərim – cigərimin qanı 
Xurşidi-gərdun – günəş dairəsi 
Xuşeyi-pərvin – çoxlu ulduzlar, toplu 
Xüldi-bərin – cənnət, behişt 
Xürrəm – şad, şən 

 
İ 

 
İcz – icazə istəyir  
İqtiza – vacib, lazım 
İqdi-Pərvin - nigah 
İllət – xəstəlik, mərəz  
İltaf – nəvazişlər, lütflər  
İrşad – doğru yol  
İstiğfar – bağışlanmasını istəmə, üzr istəmə (dini) 
İştiyaq – qızğın məhəbbət, arzu etmə, çox istəmə  
İtab – məzəmmət etmə, üzünü danlamaq 

 
K 

 
Kafur – cənnətdə çay adı, ekvatordakı ölkələrdə bitən ağacın 
şirəsindən hasil olan kəskin, spesifik qoxulu maddə 
Kakili-mişkin - ətirli saç 
Kan – mədən, mənbə 
Kani – mürüvvət mədəni 
Kani-kərəm – kərəm mədəni 
Kazib – yalançı 
Keyik – ceyran 
Kəbətüllah – Allahın evi 
Kəfi-kafini – kifayət edici 
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Kəmin – pusquda duran, gizlənən adam; müharibə zamanı 
gözətçi əskər 
Kəmin (ə) – aciz, həşr; ən azı, kiçik, minimum 
Kənin – xınalı 
Kərdigar – yaradıcı, qurucu 
Kəşteyi-məzəllət - əkin əkmək əziyyəti 
Kövn – var olma 
Kudəki – uşaqlıq, nadanlıq, axmaqlıq 
Kuhi-qüssə - qüssə dağı 

 
Q 

 
Qasir - əksik, qüsurlu 
Qəbayi-susəni - süsənin üst paltarı 
Qəddi-xəm – beli bükülmüş 
Qəmzə - naz 
Qəsri-müəlla – uca qəsr 
Qibleyi-mən – mənim qibləm 
Qisseyi-şövqi – məhəbbət dastanı 
Qürsi-rüx – üzün dairəsi 

 
L 

 
Leyf – xurma ağacının çöpü 
Ləhəd – çuxur, məzar 
Ləhzə - an 
Lək kəmü nikəm – heyvanın ağzına vurulan dişlər 
Ləmyəzəl – baqi, həmişəlik, əbədi, ölməz 
Ləngəri - əflak -  
Ləvənd – gözəl, görkəmli, sağlam 
Lölö - dürr, inci, mirvari 
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M 
 
Mabəd – bundan sonra 
Mahi-cibin – tül örtüklü ay (məc. örtük altında gizlənmiş ay 
üzlü) 
Mahliqa – ay üzlü, gözəl 
Mehdiyi-güli-süxən – tər qızıl gül. 
Mehri-eşq – eşq günəşi 
Meyi-nab – xalis mey 
Mədhuş – məstlikdən bihuş olmaq 
Məğbun – aldanmış 
Məhcur – ayrılmış, unudulmuş 
Məhvəş – ay üzlü 
Məxmur – xumarlı görünmək 
Məlal – qəm, kədər 
Məlamət – töhmət 
Məşşatə - qadın bəzəkçisi 
Mişki-Çin – Çin ətirli, qoxulu 
Möhsin – gözəllik 
Möhtəsib – şəriət işlərinə baxan məmur 
Mövc – dalğa 
Musayi-təcəlla – Musa Peyğəmbərin görünməsi 
Muyi-miyan – qurşaq, kəmər 
Mücəmməd – dondurulmuş 
Mücəmmər – odda pişirilmiş 
Müdam – daima 
Müddəi – iddia edən 
Müqəyyəd – bağlanmış, bənd edilmiş 
Mültəfit – diqqət etmək, həvəs göstərmək 
Münafiq – nifaq salan, iki üzlü 
Müntəha - sona çatmaq, axır, nəhayət 
Müsahib – həmsöhbət 
Müşərrəf – çox hörmətli, şərəflənmiş, əzizlənmiş 
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Müşkül – çətin 
Müştaq – arzulanmağa can atan, həsrət çəkən, həvəsli 
Mütrüb – oynayan, rəqs edərək oxuyan 

 
N 

 
Nabi-qəm – xalis qəm 
Nabud – yox olan, mövcud olmayan 
Nafeyi-çin – Çin ahusunun (ceyranının) göbəyindən hasil olan 
ətir. 
Nagəhan – birdən-birə 
Nari-eşq – eşq odu, atəşi 
Naseh – nəsihət edən 
Navəki-dilduz - ürəyi yandıran ox, oxlayan 
Nəbatəl-nəş – yerdə bitən, nəşvü nüma olan nəbat 
Nəfirə - fərd, ədəd (insan haqqında). 
Nəhl – bal arısı 
Nəmmamlıq – xəbərçilik, aralıqda söz gəzdirmək 
Nəsrin – ağ rəngli bir çiçək, nəstərən çiçəyi 
 Nifrin – qarğış 
Nihan – gizli 
Nihan – gizli 
Nikbət – yaxşı, xeyirli 
Niqab – üz örtüyü, rübənd 
Nisar – yaymaq, səpələmək 
Niş – iynə, biz, neştər 
Nişat – sevinc, fərəh, şadlıq 
Nizul – enmə, nazil olma 
Noi-cəmal – gümrahlıq, görkəmli, gözəl 

 
O 

Ovradi-kitab – kitab virdləri 
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P 
 
Padərgil – “ ayağı palçıqda”, sıxıntıda, hərəkətsiz 
Peyman - əhd, şərt 
Pərtövi-Həqq – tanrının ziyası 
Pərva – qorxu, etiraz, meyl, taqət 
Piri-təriqət – təriqət piri 
Pünhan – gizli 

 
R  

 
Race’ – barədə, aid olan 
Rahi – bir dəfə, bir yol 
Rahnişin – yolda oturan, yol göstərən 
Ram – tabe etmək 
Raz – sirr 
Rəbat – bağlayıcı, bənd edici 
Rənc – zəhmət, əziyyət, narahatlıq 
Rəsul – elçi 
Rəşk – həsəd 
Rəşki-mələk – mələyə həsəd aparmaq 
Rəvan – axan, gedən 
Rikab – üzəngi 
Rind – qorxusuz, heç şeydən çəkinməyən 
Rişteyi-can – can damarı 
Ruhi-rəvanbəxş -  ruhverən 
Ruxi-fərxəndə - mübarək üz 
Ruxi-zər – qırmız çöhrə 
Ruyi – muyi 
Ruzi-nəm – günü yaş olmaq 
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S 
 
Sağər – şərab piyaləsi, qədəh 
Said – bilək, qolun dirsəkdən aşağısı; yüksək yerə qalxan, uca 
Saqiyi-məhvəş – ay üzlü saqi 
Seydi-zəxm –yaralar açan, məc.: yara ovu 
Seyli-sirişkim – yaşımın seli 
Seyri-nəzər – oğrun baxış 
Səbəq – yarışda birincilik 
Səbuhi – səhərə aid olan, sübhə mənsub olan 
Sədrə qəddi – Xurma ağacının boyu 
Səfheyi-minu -  cənnətin bir sahəsi 
Səğir – kiçik, xırda, balaca 
Səhab – qoryucu, müdafiə edən 
Səhabi-zülf – bulut zülflü 
Səhənd – məclis 
Səlabət – qatılıq 
Səmənbər – sinəsi yasəmən kimi ağ, yasəmən sinəli 
Səmənd – 1. qızılı ilə boz rəng arasında olan, qırmızı kəhər at:; 
2. ümumiyyətlə at 
Səngindil – daş ürəkli, qatı qəlbli; yavaş, ağır 
Səpidə (sefidi) – ağ rəng, ağ rəngli (təmiz)  
Səri-kuh – dağın başı  
Sərpa – başdan-ayağa 
Sərt-qədəm – ayağı ağır 
Sərvi-rəna – uca boylu gözəl 
Sərvqəd – sərv boylu 
Sərzədə - baş vermiş, zühur etmiş 
Səvad – qaraltı, bəbək 
Sib – alma 
Sipər – dayağ, səd 
Sirri-qeyb – qeybli sirr 
Sirri-müzəl - sirr dağıdan 
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Siyam ayı – orucluq ayı 
Siyəhpuş – qara geyimli 
Sovmə – ibadət guşəsi, hücrə 
Subəsu – üzbəüz, qarşı-qarşıya 
Suzdəm – atəşli, yanan yaxılan 
Sünbüli-noxiz – tər sünbül 

 
Ş 

 
Şahi-xuban – gözəllər şahı 
Şahi-Nəcəf – Nəcəf şahı-burada Hz.Əli (r.a) nəzərdə tutulur 
Şakir – şükr eyləyən 
Şami-fəraq – ayrılıq gecəsi 
Şanə - daraq 
Şəbiyə - bənzəyici, oxşayan 
Şəhdi-ləl – dodağın şirinliyi 
Şəhşidə - islatmaq 
Şəm – fələk, günəş 
Şəmail – təbiət, xasiyyət 
Şəmi-murad – istəyin, muradın işığı 
Şəmsi-ümidim – ümid günəşim 
Şərarə - qığılcım 
Şikən – qıran, sındıran 
Şövqi-ruyin – üzünün məhəbbəti 
Şövqi-rüxun – üzünün işığı 
Şuridə - halı pərişan olan 
Şümşadi-xədəng – Şümşad ağacının oxu 

 
T 

 
Taban – parlaq, işıqlı 
Tabi-hüsn – gözəllik işığı 
Tabi-rüxun – üzünün işığı 
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Tahir – təmiz, pak 
Talibi-ürfan – elmə həvəs göstərən. 
Tarixi-əhbab – dostlar, sevimlilər 
Teyf – qarabasma, vahimə, kabus 
Təalillah – “ Allah yüksəkdir”, Nə gözəl! Nə yaxşı! 
Təcəlla – zahir olma, təzahür etmə, əyan olma, görünmə 
Təfərrüc – fərəhli olmaq, qəm-qüssəni dağıtmaq 
Təhriri-çöhrən – sifətinin yazısı 
Təhsin – tərif, bəyənmə, alqışlama 
Təqaza – tələb, istəmə 
Tələti-fərxəndə - mübarək, məsud olan 
Təngi-məqam – darısqal yer 
Tərar – rütubətli 
Təraş – qırxma, yonma, qazıma 
Təri-navək – iti ox 
Təsəlsül – zəncirvari, bir-birinə bağlanma 
Təsxir – zəbt etmək, itaətə gətirmək 
Təsviri-batil – yalan, boş təsvir 
Təşneyi-didar – görüşə çox həvəs göstərən 
Təvəccöh – bir adamın dərdinə qalmaq, rəğbət, meyl 
Təvəhhüm – əsassız şübhə etmək, qorxu keçirmək 
Təvəkkül – umma, göz dikmə, tapşırma  
Təvəlla və təbərra – bir adamın dostluğunu qazanmaq üçün 
təşəbbüs və uzaqlaşmaq 
Tiği-fərağ – ayrılıq qılıncı 
Tirxədəng – iti ox 
Tiri-təbər – ox və balta. 
Tosən – başından keçən 
Tovfiq – razılığa gəlmək 
Tovcih – üzünü bir tərəfə çevirmə; bir adama söz və ya nəzər 
atma; mənsəb, rütbə; ikimənalı söz işlətmə  
Tuba - əfsanəvi cənnət ağacının adı 
Türfə - gözəl 
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Türrə - alın saçı 
Türünci-qəbğəbə - narınc kimi buxaq 

 
U 

 
Ud – çalğı aləti. 
Udi-naləm – udumun naləsi 
Uşş – quş yuvası 

 
Ü 

 
Üşşaq – aşiqlər 

 
V 

 
Varişə - razılaşma 
Vəch – üz 
Vəcihə – gözəl, lətif 
Vərdi – qızıl gül rəngli 
Vərteyi-xunxar – qanlı uçurum 
Vəsmə - qaşa çəkilən qara rəng 

 
Z 

 
Zahir – aşikar 
Zalim – zülm edən 
Zarri-nəzarim – baxdığım  tərəf 
Zehi – nə xoş, nə yaxşı, nə əcəb 
Zəbun – gücsüz, zəif 
Zəqən – çənə 
Zəhri – gizli yara 
Zəhri-hicrin – ayrılıq zəhəri 
Zəxmi-hicran – ayrılığın yarası 
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Zəxmi-nihan – gizli yara 
Ziba – gözəl 
Zövrəq – qayıq 
Zurkər – zor gələn 
Zülf – saç 
Zülfiqar – ikiağızlı qılınc, şiələrin birinci imamı Hz. Əlinin (r.a) 
ləqəbi 
Zülfi-müənbər - ətirli saç 
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