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1925-ci il də Fi ru din bəy Kö çər li də “Azər-
bay can ədə biy ya tı ta ri xi nə dair ma te rial lar” 
ki ta bı na  da xil et di yi “Əli şir Nə vai” mə qa lə si ni 
ey ni cüm lə və fi  kir lər lə baş la yıb. Da ha əv vəl ki 
ta rix lər də ki – yü zil lik lər də ki təd qi qat la ra is ti-
na dən ya zıl mış bu də yər lə rin üs tün dən 100 il-
dən çox za man ötən dən son ra da ey ni fi  kir lər 
söy lə nir. De mək, Nə vai ru hu nun və qə lə mi nin 
qüd rə ti ilə ara ya-ər sə yə gə lən qiy mət li əsər lə-
rin şöh rə ti, şö lə si əsr lər öt dük cə, daim ar tıb. 
Bu, ger çək ta ri xi fakt dır. “Əgər bu ulu za ta öv-
li ya de sək, o öv li ya la rın öv li ya sı dır, mü tə fək kir 
de sək, mü tə fək kir lə rin mü tə fək ki ri dir, şair de-
sək, şair lə rin sul ta nı dır” – Nə vai haq qın da de-
yi lən bu söz lər zərb-mə sə lə dö nüb.

Bö yük öz bək şairi, dil çi-ədə biy yat şü nas, 
xətt  at-bəs tə kar, döv lət xa di mi Əmir Əli şir 
Nə vai (Ni za məd din Mir Əli şir, 2 fev ral 1441, 
He rat – 1 yan var 1501, He rat) öz ya ra dı cı lıq 
qüd rə ti ilə ta ri xi bir səd di cə sa rət lə qı ra raq 
türk ədə bi dil in qi lab çı sı ki mi ədə biy yat ta-
ri xin də ye ni cı ğır aç dı: bü tün əsər lə rin də us-
tad de yə baş əy di yi da hi Ni za mi nin “Xəm-
sə”si nin tə si ri ilə ilk də fə cı ğa tay türk cə sin də 
“Xəm sə”si ni yaz dı. Fars di li nin şeir di li ki mi 
hökm ran ol du ğu bir vaxt da cı ğa tay türk cə-
sin də yaz dı ğı “Xəm sə”də ki li rik duy ğu la rı, 
əx la qi-fəl sə fi  gö rüş lə ri, əs ra rən giz eşq löv-
hə lə ri ilə türk di li nin əzə mə ti ni, gö zəl li yi-
ni poetik ləş dir di. Türk ədə bi di li ni bə şər 
ədə biy ya tın da uca tax ta çı xar dı. Bu nun la 
ki fa yət lən mə yə rək, yə ni be lə bir ədə bi dil 
in qi la bi dö nü şü nün el mi-nə zə ri əsas la rı nı 
“Mü ha ki mət ül-lü ğə teyn” əsə rin də izah et di, 
türk di li ilə fars di li nin mü qa yi sə li təh li li ni 
ya za raq, türk di li nin üs tün lük lə ri ni sı ra la dı.

Nə həng ədə biy yat mey da nı na bəxş et di yi 
“Xəm sə”sin də (1483-1485) top la dı ğı “Hey-
rət ül-əb rar” (“Mö min lə rin hey rə ti”, 1483”), 
“Fər had və Şi rin” (1484), “Ley li və Məc-
nun” (1484), “Sə bai səy yar” (“Yed di səy ya-
rə”,1484) və “Səd di İs kən dər” (“İs kən dər 
di va rı”, 1485) əsər lə ri əx la qi-fəl sə fi  də yə ri 
ilə beş əsr dən ar tıq za man keç mə si nə bax-
ma ya raq, bu gün də - XXI əsr də də ak tual-
dır, se vi lir, dün ya dil lə ri nə tər cü mə olu nur, 
nəşr olu nur və bü tün za man lar da təd qi qat-
çı la rın - ədə biy yat çı la rın, dil çi lə rin, ta rix çi-
lə rin, fi  lo sofl  a rın, ila hiy yat çı la rın, coğ ra fi -
ya çı la rın ... diq qət mər kə zin də dir. 

Nə vaişü nas la rın he sab la ma la rı na gö rə, 
“Xəm sə” 52.000 mis ra dan iba rət das tan lar 
məc musu dur. “Mü ha ki mət ül-lü ğə teyn” əsə-
rin də şair özü ya zır ki, “Xəm sə”m baş dan- 
aya ğa Ni za mi Gən cə vi nin “Beş xə zi nə”si nə 
ca vab dır: ey ni za man da, “Hey rət ül-əb rar” Ni-
za mi nin “Sir lər xə zi nə si”nə, “Fər had və Şi rin” 
Əmir Xos rov Dəh lə vi nin “Xos rov və Şi rin”inə, 

“Ley li və Məc-
nun” Xo ca Kir-
ma ni nin “Göv hər-
na mə”si nə, “Sə bai 
səy yar” Əş rəf Ma-
ra ğa yi nin “Yed di 
mə lək” və “Səd di 
İs gən dər” isə Əb-
dür rəh man Ca mi nin 
“İs gən dər pand na mə-
si”inə nə zi rə dir.

Fir dov si nin fars ədə-
biy ya tı üçün aç dı ğı ye ni 
cı ğır lar dan da ha qiy mət-
li si ni Həz rət Əmir Əli şir 
Nə vai cı ğa tay ədə biy ya-
tın da açıb. Əli şir Nə vai 
haq qın da Öz bə kis tan dil-
çi lik el mi nin məş hur ali mi, 
aka de mik Lə ziz Qa yu mov 
və ədə biy yat şü nas alim, 
aka de mik Əziz Qa yu mov 
qar daş la rı nın ata sı, məş-
hur pe da qoq Po lad jon 
Qa yu mov ötən əs rin 
əv vəl lə rin də ha zır la-
dı ğı “Təz ki re yi Qa-
yu mi”nin bi rin ci 
dəf tə rin də bir çox 
təz ki rə lər dən is ti-
fa də edib. Bu ya zı 
üzə rin də ça lı şar-
kən, əla və ola raq 
bir çox mən bə-
lər dən də əl də et-
di yi miz fakt la rı 
hə min his sə də ki 
in di yə qə dər təq-
dim et mə di yi miz 
mə lu mat lar la qar-
şı laş dı rıb diq qə-
ti ni zə çat dır maq 
is tə dik: da hi 
şair Əli-
ş i r 

Nə vainin za də gan əsil li ata sı və ba ba sı 
hö ku mət ida rə sin də - Tey mu ri lər 

sa ra yın da xid mət edib lər. Sam 
Mir zə nin təz ki rə sin də gös-

tə ril di yi ki mi, “Əli şir Nə-
vainin ata ba ba sı Mir Əbu 

Səid Cəng də xi Sul tan 
Hü sey nin ba ba sı Bay-

qa ra Mir zə nin bi rin-
ci əmir lə rin dən idi. 
Ata sı isə Tey mu run 

nə və si - Mi ran şa hın 
oğ lu və Sə mər qənd 

ha ki mi olan Sul tan 
Əbu Səidin (1451-

1469, şah lıq 
döv rü) və zi ri 

olub”. Da-
ha son ra 
D ö v  l ə t 

şa hın təz-
k i  r ə  s i  n ə 

gö rə, “Şah ru hun oğ lu və Xo ra-
san ha ki mi Sul tan Əbül qa sım 
Ba bu run (1451-1457, şah lıq döv-
rü) ən bö yük mə mur la rın dan 
olub”. Bu sə bəb dən də Əli şi rin 
ailə si Tey mu ri lər sü la lə si nə ya-
xın iqa mət gah da ya şa yır dı və 
o, tey mu ri lər dən olan Hü seyn 
Bay qa ra ilə bi rin ci si nif də bir-
gə oxu muş du.  Ye ri gəl miş kən, 
Hü seyn Bay qa ra nın ata sı ilə 
Əli şir Nə vainin ata sı həm də 
süd qar da şı olub.

Xo ra san pad şa hı Əmir 
Tey mu run bö yük oğ lu Şah-
ruh Mir zə 1447-ci il də və fat 
edən dən son ra şah za də lər 

ara sın da taxt da va ris lik tə-
la şı ya şan dı, öl kə də na ra-

hat lıq sa kit ləş mə di. Bu 
za man Əli şi rin ata sı 

bü tün ailə si ni gö tü-
rüb İraq is ti qa mə ti-
nə sə fər et di. 1452-ci 
il də ye ni dən He ra-
ta qa yı dıb gəl di lər 
və Əli şir təh si li nə 
da vam et di. “Xo ra-
san və Sə mər qənd-
də təh si li-ülum və 
fü nun ilə məş ğul 
olub “Hüsn xət”, 
“Rəsm”, “Mu si qi” 
və “Nəq qaş lıq” sə-
nət lə rin də bö yük 
mə ha rət kəsb et-

di”, əruz el mi ni 
öy rən-

di. 

Sə mər qənd də al dı ğı tə lim-tər bi yə, elm-təh-
sil Ə.Nə vainin hə ya tın da si lin məz iz lər qoy-
du. Us ta dı, döv rü nün ərəb-fars dil lə ri üz rə 
bö yük ali mi sa yı lan Xo ca Cə la ləd din Fey zul la 
Əbu ley si nin kö mə yi ilə is lam hü quq şü nas lıq 
el mi nə və ərəb di li üz rə elm lə rə də rin dən yi-
yə lən di. Föv qə la də is te da dı, iti zə ka sı, el mə 
də rin bağ lı lı ğı ilə özü nü kəşf edə bil di. 

Elə o il lər dən yaz dı ğı şeir lə ri dil lər də do-
la şır dı. Nə vai şeir yaz ma ğa uşaq lıq il lə rin-
dən baş la mış dı. O, ar tıq 15 ya şın da şair ki-
mi ta nın mış, ad-san qa zan mış dı. 

Türk di lin də yaz dı ğı şeir lə ri nə “Nə vai”, 
fars di lin də ki şeir lə ri nə “Fa ni” tə xəl lüs lə ri-
ni seç di. 1456-cı il də Xo ra san şa hı Əbul qa-
sım Ba bu run sa ra yın da işə qə bul  edil di.  Bu 
şah həm də şair idi. Gənc Əli şi rin is te da dı-
na la yi qin cə qiy mət ve rir di. Əbul qa sım Ba-
bu run sa ra yın da Nə vai iki dil ağa sı (“Zul-
li sa ne yi”) adı nı qa zan dı. O za man Əli şir 
Nə vai Məş həd şə hə rin də ya şa yır dı. 

Əbul qa sım Ba bu run sa ra yın da ça lış dı ğı il-
lər də Nə vai çox gənc idi – 15 ya şı var dı. Nə 
acı ki, sa ray ya şa mı onun gə lə cə yə ba xış la rı nı 
də yiş di, şəx si hə ya tın dan iz siz ötüş mə di. “Şah 
sa ray la rı nın qa rı şıq bir za ma nın da ye ti şən şair 
də rə bəy li yin ən iy rənc və nif rət li mən zə rə lə ri ni 
gör müş, tac-taxt mü ba ri zə si nə qalx mış oğul-
la rın ba ba la rı na qar şı yü rü yən vəh şi or du la rı 
sı ra sın da də xi bu lun muş dur. Ata nın oğul la rı nı 
tac-taxt na mı nə qur ban et mə si, qa dın la rın sü-
rü lər ki mi əsir apa rıl ma sı, Şər qin müd hiş baş 
kəs mək, da ra çək mək, zə hər içir mək ki mi cə za-
la rı nı Əli şir Nə vai də fə lər lə gör müş, nə ha yət, 
ol du ğu mən səb dən iy rən mə yə baş la mış dı”.

Ə.Nə vai ömür bo yu ailə hə ya tı qur ma mış-
dı. Bəl kə də, sa ray hə ya tın da – sa ray hə rəm-
xa na la rın da qa dın la ra qar şı əx laq sız lıq lar, 
aman sız lıq lar onun şair qəl bi nin də rin lik lə ri-
nə en miş, 6 ya şın da ana sı nı iti rən bir uşa ğın 
ana-qa dın mehr-mə həb bə ti nə, nə fə si nə doy-
ma ma sı gənc lik də də duy ğu la rı nın ən zə rif 
ye ri ol muş du. Bə zən su fi  dün ya gö rüş lü, nəq-
şi bən di tə ri qət li ol ma sı nın onun ailə hə ya tı 
qur ma ma sı na tə sir et di yi ni ya zır lar. Am ma 
onun bu dün ya dan əl çək mə si, yə ni su fi  li yə 
tam qa pıl ma sı, hə ya ta dər vi şa nə bağ lan ma sı 
ta ri xi 1478-ci ilə tə sa düf edir. “Ən ali mən sə bin 
və ən bö yük il ti fat la rı nın röv nəq və tə rə fi n dən 
əl çə kib əz lət gu şə si nə çə kil di. Yə ni ru ha ni və 
tə səv vü fi  hə ya ta qə dəm qoy du. Əli şir dün ya-
dan əl çə kən də 37 ya şın da idi. ... Ev lən mək 
ləz zə tin dən tə mə kə sib və ... zöv qi mü ta liəyə 
həsr et di”. Doğ ru dur, şairin F.Ətt  a rın “Mən-
tiq üt-teyr” əsə ri nə ca vab ola raq yaz dı ğı “Li-
san üt-teyr” fəl sə fi  di dak tik əsə rin də də şəx si 
hə ya tı ilə bağ lı bir çox mə qam lar var. Am ma 
unut ma yaq ki, bu əsə ri şair, öm rü nün axır la-
rı na ya xın – 1497-1499-cu il lər də ta mam la yıb.

Mə lum dur ki, Ə.Nə vaini nəq şi bən di tə ri qə-
ti nə də vət edən o döv rün məş hur Şey xü lis la-
mı, ali mi, şairi ki mi ulu bir hör mət-iz zə tə sa hib 
olan Əb dür rəh man Ca mi olub. Ca mi isə ailə li 
idi, öv lad la rı var dı. Hətt  a məş hur “Ba ha rıs tan” 
təz ki rə si ni oğ lu Zi yəad di nə dərs lik ki ta bı ki mi 
yaz mış dı. De mək, sə bəb bu de yil miş, həm də 
qeyd edil di yi ki mi, bu za man Nə vai ar tıq 37 
ya şın da idi. O da hə qi qət dir ki, Nə vainin zən-
gin mü ta liə mə də niy yə ti olub, ta uşaq lı ğın dan 
di ni-fəl sə fi  ki tab la rı çox oxu yub.
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1925-ci il də Fi ru din bəy Kö çər li də “Azər- “Ley li və Məc-

Da hi mü tə fək kir Əli şir Nə vai bi ri-bi rin dən 
gö zəl, li rik-ro man tik, realist-ta ri xi, ədə-
bi-bə dii, fəl sə fi-tə səv vüf və el mi-nə zə ri 
əhə miy yə tə ma lik öl məz əsər lə ri ilə dün ya 

klas sik lə ri sı ra sın da özü nə məx sus yer tu tur.
1907-ci il də təd qi qat çı Əliağa Hə sən za də baş re dak to-
ru ol du ğu “Di ri lik” dər gi sin də dərc et dir di yi “Tə ra cü-
mi-əh val (mə şa hir) Əli şir Nə vai” mə qa lə sin də ya zır dı: 
“Əli şir Nə vai – “Əmir Ni za məd din” hüc rə tin IX əs ri nin 
əla xi rin də ye ti şən cı ğa tay (türk) və əcəm şüəra sı nın 
məş hur la rın dan dır.  O, yal nız şair ol ma yıb, hə qi qə tən, 
hə kim de yi lə cək bir zat dır. Özün dən əv vəl cı ğa tay şi və-
sin də kim sə o lə ta fət və mə ta nət də əşar yaz ma dı ğı ki mi, 
özün dən son ra də xi çox vaxt bu dil də o qə dər lə tif mə na lı 
əsər ya zıl ma mış dır. Əsər lə ri qiy mət dar dır”.

“Ley li və Məc-
nun” Xo ca Kir-
ma ni nin “Göv hər-
na mə”si nə, “Sə bai 
səy yar” Əş rəf Ma-
ra ğa yi nin “Yed di 
mə lək” və “Səd di 
İs gən dər” isə Əb-
dür rəh man Ca mi nin 
“İs gən dər pand na mə-
si”inə nə zi rə dir.

Fir dov si nin fars ədə-
biy ya tı üçün aç dı ğı ye ni 
cı ğır lar dan da ha qiy mət-
li si ni Həz rət Əmir Əli şir 
Nə vai cı ğa tay ədə biy ya-
tın da açıb. Əli şir Nə vai 
haq qın da Öz bə kis tan dil-
çi lik el mi nin məş hur ali mi, 
aka de mik Lə ziz Qa yu mov 
və ədə biy yat şü nas alim, 
aka de mik Əziz Qa yu mov 
qar daş la rı nın ata sı, məş-
hur pe da qoq Po lad jon 
Qa yu mov ötən əs rin 
əv vəl lə rin də ha zır la-
dı ğı “Təz ki re yi Qa-
yu mi”nin bi rin ci 
dəf tə rin də bir çox 
təz ki rə lər dən is ti-
fa də edib. Bu ya zı 
üzə rin də ça lı şar-
kən, əla və ola raq 
bir çox mən bə-
lər dən də əl də et-
di yi miz fakt la rı 
hə min his sə də ki 
in di yə qə dər təq-
dim et mə di yi miz 

Nə vainin za də gan əsil li ata sı və ba ba sı 
hö ku mət ida rə sin də - Tey mu ri lər 

sa ra yın da xid mət edib lər. Sam 
Mir zə nin təz ki rə sin də gös-

tə ril di yi ki mi, “Əli şir Nə-
vainin ata ba ba sı Mir Əbu 

Səid Cəng də xi Sul tan 
Hü sey nin ba ba sı Bay-

qa ra Mir zə nin bi rin-
ci əmir lə rin dən idi. 
Ata sı isə Tey mu run 

nə və si - Mi ran şa hın 
oğ lu və Sə mər qənd 

ha ki mi olan Sul tan 
Əbu Səidin (1451-

1469, şah lıq 
döv rü) və zi ri 

olub”. Da-
ha son ra 
D ö v  l ə t 

şa hın təz-
k i  r ə  s i  n ə 

gö rə, “Şah ru hun oğ lu və Xo ra-
san ha ki mi Sul tan Əbül qa sım 
Ba bu run (1451-1457, şah lıq döv-
rü) ən bö yük mə mur la rın dan 
olub”. Bu sə bəb dən də Əli şi rin 
ailə si Tey mu ri lər sü la lə si nə ya-
xın iqa mət gah da ya şa yır dı və 
o, tey mu ri lər dən olan Hü seyn 
Bay qa ra ilə bi rin ci si nif də bir-
gə oxu muş du.  Ye ri gəl miş kən, 
Hü seyn Bay qa ra nın ata sı ilə 
Əli şir Nə vainin ata sı həm də 
süd qar da şı olub.

Xo ra san pad şa hı Əmir 
Tey mu run bö yük oğ lu Şah-
ruh Mir zə 1447-ci il də və fat 
edən dən son ra şah za də lər 

ara sın da taxt da va ris lik tə-
la şı ya şan dı, öl kə də na ra-

hat lıq sa kit ləş mə di. Bu 
za man Əli şi rin ata sı 

bü tün ailə si ni gö tü-
rüb İraq is ti qa mə ti-
nə sə fər et di. 1452-ci 
il də ye ni dən He ra-
ta qa yı dıb gəl di lər 
və Əli şir təh si li nə 
da vam et di. “Xo ra-
san və Sə mər qənd-
də təh si li-ülum və 
fü nun ilə məş ğul 
olub “Hüsn xət”, 
“Rəsm”, “Mu si qi” 

“Ley li və Məc-

a hi mü tə fək kir Əli şir Nə vai bi ri-bi rin dən 
gö zəl, li rik-ro man tik, realist-ta ri xi, ədə-
bi-bə dii, fəl sə fi-tə səv vüf və el mi-nə zə ri 
əhə miy yə tə ma lik öl məz əsər lə ri ilə dün ya 

klas sik lə ri sı ra sın da özü nə məx sus yer tu tur.
1907-ci il də təd qi qat çı Əliağa Hə sən za də baş re dak to-
ru ol du ğu “Di ri lik” dər gi sin də dərc et dir di yi “Tə ra cü-
mi-əh val (mə şa hir) Əli şir Nə vai” mə qa lə sin də ya zır dı: 
“Əli şir Nə vai – “Əmir Ni za məd din” hüc rə tin IX əs ri nin 
əla xi rin də ye ti şən cı ğa tay (türk) və əcəm şüəra sı nın 
məş hur la rın dan dır.  O, yal nız şair ol ma yıb, hə qi qə tən, 
hə kim de yi lə cək bir zat dır. Özün dən əv vəl cı ğa tay şi və-
sin də kim sə o lə ta fət və mə ta nət də əşar yaz ma dı ğı ki mi, 
özün dən son ra də xi çox vaxt bu dil də o qə dər lə tif mə na lı 
əsər ya zıl ma mış dır. Əsər lə ri qiy mət dar dır”.

mə lu mat lar la qar-
şı laş dı rıb diq qə-
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